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ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NUÔI KẾT HỢP CÁC MẬT ĐỘ 

RONG SỤN (KAPPAPHYCUS ALVAREZII) VỚI TÔM CHÂN 

TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI)  

Ngô Thị Thu Thảo, Huỳnh Hàn Châu và Trần Ngọc Hải1 

ABSTRACT 

This study investigated the effect of different stocking biomass of Kappaphycus alvarezii 

on the water quality, growth and production of white leg shrimp Litopenaeus vannamei. 

The experiment was designed with 3 treatments and each treatment was run 3 replicates: 

1/Control treatment-only shrimp culture without seaweed; 2/Seaweed cultivation at 

800g/m3 (NT1) and 3/Seaweed cultivation at 1600g/m3 (NT2). Juvenile white leg shrimps 

(4,2 g/ind.) were cultured together seaweed in 2m3 tanks. The results showed that 

concentrations of NH4
+, NO2

-, NO3
-, PO4

3- in cultivated seaweed treatments were 

significantly lower than those from the control (p<0.05), especially after 2 months of 

cultured period. The densities of phytoplankton in seaweed treatments were also 

significantly lower than those from the control (p<0.05). After 90 days of cultured period, 

survival rate of shrimp were 92.2%, 94.0% and 94.4% in control, NT1 and NT2, 

respectively. However the survival rates were not significant difference among treatments 

(p>0.05). Average body weight of shrimp was high in the control (15,0g/ind) and lower in 

NT1 (14,2g/ind) and NT2 (14,2g/ind). The production of shrimp in control (1380,5g/m3) 

was not significantly different from NT1 (1299,5g/m3) and NT2 (1378,8g/m3). Hower, the 

quality of shrimp after harvesting such as the ratio of dry weight to wet weight; resistance 

to the variation of salinities, color and the appearance were better in higher seaweed 

integrated cultivation. Our findings suggested that seaweed Kapaphycus alvarezii 

contributed positive effects on the quality of water and shrimp in culture system. 

Keywords: Kapaphycus alvarezii, white leg shrimp, water quality, shrimp growth rate 

Title: Effects of the different stocking biomass of seaweed (Kappaphycus alvarezii) with 

white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) 

TÓM TẮT 

Rong sụn (Kapaphycus alvarezii) được nuôi kết hợp trong các bể nuôi tôm chân trắng với 

các nghiệm thức là đối chứng (ĐC), nuôi rong sụn với sinh khối 800 g/m3 (NTI) và 1600 

g/m3 (NTII). Mỗi nghiệm thức bố trí 3 lần lặp lại, trong đó rong được nuôi chung trong 

bể nuôi tôm. Tôm chân trắng có khối lượng trung bình lúc thả nuôi là 4,2 g/con và mật độ 

90 con/m3. Kết quả về các yếu tố môi trường như NH4
+ và NO2

-, PO4
3- ở hai nghiệm thức 

nuôi ghép rong đều thấp hơn so với đối chứng (p<0,05) đặc biệt là sau 2 tháng thả nuôi 

tôm. Mật độ phiêu sinh thực vật ở nghiệm thức đối chứng biến động rất lớn và cao hơn rõ 

ràng các nghiệm thức nuôi ghép rong (p<0,05). Tỷ lệ sống của tôm chân trắng ở nghiệm 

thức ĐC (92,2%) thấp hơn NTI (94,0%) và NTII (94,4%). Tuy nhiên, khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05). Tôm chân trắng có khối lượng lúc thu hoạch giảm dần từ ĐC 

(15,0 g/con) đến NTI (14,2 g/con) và NTII (14,2 g/con). Năng suất tương ứng đạt được ở 

các nghiệm thức là ĐC (1380,5 g/m3), NTI (1299,5 g/m3) và NTII (1378,8 g/m3). Các chỉ 

tiêu đánh giá tôm sau thu hoạch trong nghiệm thức kết hợp rong sụn đều cao hơn so với 
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nghiệm thức đối chứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy rong sụn đã có ảnh hưởng tốt trong 

việc cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao chất lượng tôm nuôi. Sinh khối rong ở 

mức 400-800g/m3 là phù hợp cho mô hình nuôi kết hợp. 

Từ khóa: rong sụn, tôm chân trắng, chất lượng nước, sinh trưởng tôm  

1 GIỚI THIỆU 

Nuôi tôm thâm canh đang phải đối phó với những vấn đề môi trường và dịch bệnh, 

do nước thải từ các trại tôm không qua xử lý, như tổng amonia, NO2
-, H2S, lân, 

đạm, các hợp chất hữu cơ chưa được khoáng hóa, vitamin, thuốc kháng sinh, và cả 

mầm bệnh (Boyd, 1995). Trong đó hai yếu tố quan trọng từ ao nuôi tôm là đạm và 

lân, các chất này được đưa vào ao trong quá trình cải tạo như phân hóa học, phân 

hữu cơ và trong quá trình nuôi như thức ăn, hóa chất và chất bài tiết của tôm (Boyd 

et al., 2002). Tuy nhiên, tôm chỉ sử dụng trực tiếp 10-30% lân và 20-40% đạm từ 

thức ăn cung cấp (Boyd et al., 2002) phần còn lại hòa tan vào môi trường và tham 

gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong thủy vực. Trong điều kiện yếm khí 

những chất hữu cơ này được vi khuẩn phân hủy thành những chất gây độc cho     

ao nuôi.  

Những năm gần đây, đã có một số thành công trong việc sử dụng rong biển để xử 

lý ô nhiễm dinh dưỡng trong các ao nuôi tôm ở Việt Nam (Ngô Quốc Bưu et al., 

2000; Nguyễn Hữu Khánh và Thái Ngọc Chiến, 2005; Huỳnh Quang Năng, 2005). 

Các tác giả này đã đưa ra mô hình trồng rong câu kết hợp với những loài động vật 

thân mềm hai mảnh vỏ và tôm hoặc cá. Bằng phương pháp này có thể loại bỏ hầu 

hết các chất dinh dưỡng có gốc đạm hoặc lân trong ao nuôi tôm, kể cả trên nền đáy 

(Huỳnh Quang Năng, 2005).  

Mục tiêu của nghiên cứu này là sử dụng rong biển ở các mức sinh khối khác nhau 

đóng vai trò như lọc sinh học nhằm cải thiện chất lượng nước đồng thời góp phần 

tăng năng suất các loài thủy sản nuôi trong hệ thống kết hợp ở đồng bằng sông 

Cửu Long.   

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức gồm 3 bể thể tích 2m3 

nuôi tôm chân trắng và thả nuôi rong sụn. Nghiệm thức I (NTI) nuôi rong sụn 800 

g/m3, nghiệm thức II (NTII) nuôi rong sụn 1600 g/m3, nghiệm thức đối chứng 

(ĐC) chỉ thả tôm và không có rong sụn. Độ mặn được duy trì ở 25‰ trong suốt 

quá trình thí nghiệm. 

Các yếu tố môi trường như pH, nhiệt độ và Oxy hòa tan được đo 2 lần/ngày bằng 

máy đo HANA. Hàm lượng NH4 và NO2 được xác định 4 lần/tháng bằng bộ test 

SERA (Germany), hàm lượng PO4 được xác định 4 lần/tháng theo phương pháp 

Molybden-Blue (APHA, 1998). Mật độ tảo trong các bể nuôi được xác định 4 

lần/tháng bằng buồng đếm Neubauer Improved. Tôm và rong sụn được thu mẫu 2 

lần/tháng để xác định tốc độ tăng trưởng khối lượng tương đối (%/ngày). 

Sau 90 ngày nuôi, mẫu rong được thu 100g/bể để xay nhuyễn rồi sấy khô ở nhiệt 

độ 65oC trong 48 giờ nhằm xác định tỷ lệ khô/tươi. Thu 3 con tôm/bể sau khi thu 
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hoạch để đo chiều dài, cân khối lượng rồi sấy khô ở nhiệt độ 65oC trong 72 giờ để 

xác định tỷ lệ khô/tươi của tôm.  

Tôm chân trắng từ các nghiệm thức không rong (ĐC); ít rong (800g/m3) và nhiều 

rong (1600g/m3) được sử dụng để đánh giá chất lượng sau thu hoạch. Mẫu tôm 

được thu và bố trí vào các bể nhựa 25L (5 con/bể) để xác định khả năng chịu đựng 

của tôm đối với việc tăng hoặc giảm độ mặn. Độ mặn trong các bể thí nghiệm 

được tăng lên đến 45‰ hoặc giảm đến  5‰ ngay sau khi thu hoạch. Sau 15 ngày 

thí nghiệm độ mặn tiến hành thêm test với hàm lượng NH4Cl tăng từ 10 đến 

100ppm (tăng 10ppm/ngày). 

Trong thời gian thí nghiệm độ mặn, các yếu tố môi trường như pH và nhiệt độ 

được đo 2 lần ngày vào 8 giờ sáng và 14 giờ chiều. Hàm lượng NH4
+ và NO2

- đo 3 

ngày một lần bằng bộ test SERA (Germany). Hàng ngày xác định tỷ lệ sống của 

tôm và cho tôm ăn 1 lần/ngày vào buổi chiều để duy trì sự sống.  

Sử dung phần mềm Excel và SPSS 11.5 để xử lý số liệu và so sánh số trung bình 

của các nghiệm thức ở mức p <0,05 bằng phép so sánh Tukey và Tamhane. 

3 KẾT QUẢ 

3.1 Biến động của nhiệt độ, pH, độ kiềm và oxy hòa tan 

Biến động của các yếu tố môi trường trong bể nuôi tôm-rong được trình bày trong 

Bảng 1. Trung bình nhiệt độ buổi sáng và chiều không khác biệt giữa các nghiệm 

thức (p>0,05). Trong khoảng thời gian từ ngày 1-70 của quá trình thí nghiệm, nhiệt 

độ tương đối ổn định (26-28oC). Tuy nhiên, nhiệt độ giảm đột ngột vào ngày 80 

(24-25oC) do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh vào giữa tháng 1/2009. Giá trị pH 

đạt cao vào tháng đầu tiên của thí nghiệm, sau đó giảm nhẹ vào tháng thứ 2 và 3, 

trung bình pH của các nghiệm thức ~7,6 và không khác biệt thống kê (p>0,05). 

Hàm lượng Oxy hòa tan trong các nghiệm thức đạt cao khi mới bắt đầu thí nghiệm 

(6,1-6,4 mg/L) và giảm từ tháng thứ 2 (~4,0 mg/L). Trung bình Oxy hòa tan ở các 

nghiệm thức (4,1-4,2 mg/L) nằm trong khỏang thích hợp cho sinh trưởng của tôm 

và không khác biệt giữa các nghiệm thức (p>0,05). Độ kiềm trong các bể nuôi 

không biến động nhiều giữa các đợt thu mẫu hoặc giữa các nghiệm thức. Trung 

bình độ kiềm ở NT2 (100,8) đạt cao hơn 2 nghiệm thức khác nhưng không có sự 

khác biệt thống kê (p>0,05). 

Bảng 1: Trung bình nhiệt độ (oC), pH, độ kiềm và hàm lượng Oxy (mg/L) trong các nghiệm 

thức  

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

ĐC NT1 NT2 

Nhiệt độ (oC)  - Sáng  26,6±1,0 a 26,5±1,0a 26,5±1,0a 

                        -  Chiều  27,6±1,0a 27,5±1,0a 27,5±1,0a 

pH 7,6±0,4a 7,6±0,5a 7,6±0,5a 

Oxy (mg/L) - Sáng 4,2±1,0a 4,1±1,1a 4,2±1,0a 

                    - Chiều 4,3±0,9a 4,2±1,1a 4,2±1,0a 

Độ kiềm (mg CaCO3/L) 99,1±11,1a 98,0±12,4a 100,8±15,7a 

  Những giá trị có cùng chữ cái trong cùng một hàng biểu thị sự không  khác biệt thống kê (p>0,05). 
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3.2 Biến động hàm lượng các chất dinh dưỡng 

3.2.1 NH4+ (mg/L) 

Biến động hàm lượng NH4
+ (mg/L) được thể hiện qua hình 1. Trong 30 ngày thí 

nghiệm đầu tiên, NH4
+ của tất cả các nghiệm thức đều biến động tương đương 

nhau cả về lượng và chu kỳ. Tuy nhiên, từ ngày thứ 30 đến khi kết thúc thí 

nghiệm, NH4
+ trong nghiệm thức ĐC luôn cao hơn các nghiệm thức khác.  Trung 

bình hàm lượng NH4
+ trong suốt quá trình thí nghiệm ở nghiệm thức ĐC (0,54 

mg/L) cao hơn rõ ràng (p<0,05) so với NT1 (0,36 mg/L) và NT2 (0,35 mg/L).   

 

 

Hình 1: Biến động hàm lượng NH4
+ (mg/L) trong các nghiệm thức thí nghiệm 

3.2.2 NO2- (mg/L) 

Hàm lượng NO2- rất biến động và luôn đạt giá trị cao ở nghiệm thức ĐC (3,33 

mg/L), trong khi đó ít biến động hơn và đạt giá trị thấp hơn ở NT1 (1,84 mg/L) 

hoặc NT2 (1,72 mg/L). Ở các nghiệm thức có nuôi kết hợp rong, hàm lượng NO2- 

giảm rất rõ từ ngày thứ 50 của quá trình nuôi (Hình 2). Kết quả phân tích thống kê 

cho thấy NO2- ở NT1 khác biệt không không có ý nghĩa so với NT2 nhưng thấp 

hơn rõ ràng nghiệm thức ĐC (p<0,05).  

 
Hình 2: Biến động hàm lượng NO2

- (mg/L) trong các nghiệm thức thí nghiệm 
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3.2.3 PO43- (mg/L) 

Hàm lượng PO4
3- đạt cao nhất ở ngày thứ 10 ở tất cả các nghiệm thức, sau đó giảm 

đột ngột vào ngày 20. Từ ngày 30 cho đến cuối thí nghiệm, PO4
3- tương đối biến 

động. Tuy nhiên, luôn duy trì ở mức cao trong NTĐC (Hình 3). Trung bình hàm 

lượng PO4
3- ở NTĐC (2,92  1,23 mg/L) cao hơn rõ ràng (p<0,05) so với NT1 

(2,37  1,06 mg/L) và NT2 (2,25  1,40 mg/L). Hàm lượng PO4
3- khác biệt không 

ý nghĩa giữa NT1 và NT2 chứng tỏ việc tăng sinh khối rong nuôi từ 800g/m3 lên 

1600g/m3 không thể hiện rõ ràng trong việc làm giảm hàm lượng photphat môi 

trường nuôi.   

 

Hình 3: Biến động hàm lượng PO4
3- (mg/L) trong các nghiệm thức thí nghiệm 

3.3 Biến động mật độ tảo và mật độ vi khuẩn trong môi trường nước 

Nghiệm thức ĐC có mật độ tảo tăng dần từ ngày thứ nhất (45378 tb/ml) đến ngày 

60 (164043 tb/ml) sau đó giảm dần theo thời gian (Hình 4). Mật độ tảo trong 2 

nghiệm thức nuôi rong đạt thấp hơn, biến động theo qui luật gần giống nhau, đồng 

thời cũng đạt đỉnh cao vào ngày 60 ở NT1 (69433 tb/ml) và ngày 70 ở NT2 (64397 

tb/ml). Trung bình mật độ tảo trong nghiệm thức đối chứng (96763 tb/ml) cao hơn 

rõ ràng (p<0,05) so với NT1 (48388 tb/ml) và NT2 (41014 tb/ml). 
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Hình 4: Biến động mật độ tảo (tb/ml) trong các nghiệm thức theo thời gian 

Kết quả phân tích vi khuẩn tổng cộng (Hình 5) trong môi trường bể nuôi cho thấy, 

ngoại trừ ngày đầu tiên, mật độ vi khuẩn tăng dần theo thời gian nuôi tôm ở các 

nghiệm thức không nuôi rong (ĐC) hoặc NT1 trong khi đó duy trì tương đối thấp ở 

nghiệm thức nuôi nhiều rong (NT2). Sau 90 ngày nuôi, mật độ vi khuẩn tổng cộng 
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trong nghiệm thức ĐC (61750 CFU/ml) không khác biệt so với NT1 (64500 

CFU/ml) nhưng cao hơn rõ ràng (p<0,05) mật độ vi khuẩn ở NT2 (49250 

CFU/ml). Pang et al. (2006) thử nghiệm nuôi kết hợp bào ngư giống trong 2 hệ 

thống là nuôi đơn và nuôi kết hợp với rong đỏ Gracillaria textorii. Các tác giả thu 

được kết quả là trong thời gian thí nghiệm 6,5 ngày, mật độ vi khuẩn tổng cộng 

trong hệ thống nuôi kết hợp đạt cao hơn trong hệ thống nuôi đơn. Tuy nhiên, sinh 

khối rong đỏ đã có hiệu quả trong việc ngăn cản sự phát triển của 2 dòng Vibrio 

trong bể nuôi là  V. alginolaticus và V. logei. 
 

 

Hình 5: Biến động mật độ vi khuẩn (CFU/ml) trong các nghiệm thức 

3.4 Tăng trưởng và năng suất của rong sụn 

Trung bình tốc độ tăng trưởng tương đối của rong sụn trong ở NT1 (0,09 %/ngày) 

dường như cao hơn NT2 (0,05%/ngày) nhưng không khác biệt thống kê (p>0,05). 

Nói chung tốc độ tăng trưởng của rong sụn ở cả 2 nghiệm thức đều đạt thấp hơn 

những số liệu đã được báo cáo trước đây (3-8%) khi nuôi rong ngoài môi trường tự 

nhiên (Huỳnh Quang Năng, 2005; Phạm Văn Huyên, 2005). Lý do chủ yếu là điều 

kiện ánh sáng trong trại nuôi không đủ mạnh (~5000 lux) thấp hơn cường độ ánh 

sáng thích hợp để song sụn phát triển (≥35000 lux).  

Tỷ lệ khô của rong sụn đạt ~5% dường như thấp hơn so với thí nghiệm trước đây 

(8%). Ở thí nghiệm này, các nhánh rong nhỏ hơn được lựa chọn thả vào bể nuôi 

đồng thời có thể thời gian nuôi trong điều kiện ánh sáng yếu kéo dài do đó rong 

sụn không thực hiện quá trình quang tổng hợp một cách có hiệu quả dẫn đến sự 

tích lũy sản phẩm dự trữ không cao (Bảng 2). 
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Bảng 2: Tăng trưởng và khối lượng rong sụn thu hoạch ở các nghiệm thức 

 NT1 NT2 

Tăng trưởng tương đối (%/ngày) 0,090,06a 0,050,01a 

Khối lượng rong thả nuôi (g) 8000,0 16000,0 

Khối lượng rong thu hoạch (g) 847,4134,48 1664,2837,04 

Tỷ lệ rong khô (%) 5,160,10 5,150,22 

Khối lượng rong khô thu hoạch (g/m3) 43,762,01 85,742,98 

Những chữ cái giống nhau trong cùng một hàng biểu thị sự không khác biệt khi thực hiện phân tích thống kê (p>0,05) 

3.5 Tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất tôm chân trắng 

Kết quả về tốc độ tăng trưởng tương đối và tuyệt đối, khối lượng và chiều dài tôm 

khi thu hoạch (Bảng 3) cho thấy không khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức 

(p>0,05). Tôm được thả nuôi với kích cỡ tương đối lớn do đó tăng trưởng khối 

lượng thân nhanh hơn chiều dài. Araneda et al. (2008) nuôi tôm chân trắng ở nước 

ngọt với 3 mật độ (90, 130 và 180 con/m2) trong thời gian 210 ngày. Tác giả nhận 

thấy ở mật độ 90con/m2, tôm tăng trưởng chiều dài nhiều hơn khối lượng.      

Bảng 3: Tỷ lệ sống và năng suất tôm chân trắng ở các nghiệm thức  

 NTĐC NT1 NT2 

Chiều dài (cm) 12,70,43a 12,50,05a 12,50,25a 

Khối lượng tôm (g) 15,01,55a 14,20,21a 14,20,95a 

DGR (g/ngày) 0,120,01a 0,110,01a 0,110,01a 

SGR (%/ngày) 1,750,07a 1,700,10a 1,700,09a 

Tỉ lệ sống (%) 92,24,86a 94,04,50a 94,42,97a 

Năng suất (g/m3) 1380,5125,13a 1299,558,02 1378,889,26a 

Tỉ lệ thịt (%) 54,531,99a 53,700,24a 55,230,73a 

Tỷ lệ tôm khô (%) 27,9 0,3a 28,1 0,5a 28,1 0,4a 

FR 2,380,05a 2,410,02a 2,380,03a 

Những giá trị có chữ cái giống nhau trong cùng một hàng cho thấy không khác biệt khi thực hiện phân tích thống kê 

(p>0,05) 

Hệ số thức ăn của tôm nuôi trong các nghiệm thức tương đối cao (2,38-2,41) và 

không khác biệt nhau có ý nghĩa (p>0,05). Charatchakool et al. (1995) cho rằng 

giá trị FCR lý tưởng cho nuôi tôm không nên vượt quá 2,0. Do bắt đầu thả giống 

tôm đã có kích thước tương đối lớn (L~ 8,62cm và Wt ~ 4,19g), thêm vào đó 

không gian trong bể nuôi có lẽ đã không phù hợp với đặc điểm của tôm chân trắng 

như ao nuôi ngoài tự nhiên do đó tốc độ tăng trưởng chậm và tiêu tốn nhiều thức 

ăn hơn trong quá trình thí nghiệm.  

Tỷ lệ sống của tôm sau 3 tháng nuôi đạt rất cao ở NT1 (94,0%) và NT2 (94,4%) và 

hơi thấp hơn ở ĐC (92,2%). Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 

kê (p>0,05). Năng suất tôm chân trắng ở nghiệm thức nuôi nhiều rong nhất 

(1378,8 g/m3) tương đương với không nuôi rong (1380,5 g/m3). Tuy nhiên, kết quả 

năng suất tôm ở các bể có thả rong đồng đều hơn và không có sự biến động lớn 

trong cùng một nghiệm thức.   
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3.6 Kết quả chất lượng tôm sau thu hoạch 

Bảng 3 trình bày một số chỉ tiêu chất lượng tôm chân trắng sau khi test độ mặn và 

hàm lượng NH4Cl cao đối với tôm sau thu hoạch. Tỷ lệ thịt/vỏ và tỷ lệ khô của 

tôm nuôi kết hợp rong mật độ cao không khác biệt thống kê so với nuôi rong mật 

độ thấp hoặc không nuôi rong (p>0,05). Tuy nhiên, kết quả tỷ lệ sống rất cao sau 

khi test độ mặn và NH4Cl nồng độ cao cho thấy tôm ở nghiệm thức nhiều rong có 

sức đề kháng tốt hơn đối với các điều kiện khắc nghiệt của môi trường. Kết quả 

quan sát màu sắc và biểu hiện bên ngoài của tôm chân trắng cũng cho thấy những 

cá thể được nuôi kết hợp rong sụn có màu sắc tươi sáng hơn và sau khi luộc ở 

100oC có màu vàng cam thay vì màu trắng như tôm ở nghiệm thức đối chứng. 

Tỷ lệ tôm có biểu hiện bất thường như đục cơ và hoại tử vỏ cũng thấp hơn ở 

nghiệm thức nuôi rong so với đối chứng, số liệu thể hiện rất rõ trong điều kiện độ 

mặn giảm còn 5‰ (Bảng 4). Li et al. (2007) nghiên cứu sinh trưởng, thành phần 

sinh hóa, tốc độ hô hấp và khả năng chịu đựng ammonia của tôm giống 

Litopenaeus vannamei ở các độ mặn khác nhau (3, 17 và 32‰) trong 50 ngày. Tác 

giả nhận định rằng tôm chân trắng có thể thích nghi với khoảng độ mặn rộng, 

nhưng chúng nhạy cảm hơn với tính độc của ammonia và tiêu hao nhiều năng 

lượng hơn để điều hòa áp suất thẩm thấu ở điều kiện độ mặn thấp (3‰).  

Bảng 4: Một số chỉ tiêu chất lượng của tôm chân trắng sau khi thu hoạch 

 NTĐC NT1 NT2 

Tỷ lệ thịt (%)    

            5 ‰ 55,3 1,5a 57,2 3,7a 55,8 0,6a 

            45 ‰ 54,9 2,1a 52,9 1,4a 55,7 1,9a 

Tỷ lệ sống sau khi test độ mặn (%)    

            5 ‰ 86,7 11,5a 93,311,5a 100a 

            45 ‰ 86,7 11,5a 86,711,5a 100a 

Tỷ lệ sống sau khi test NH4Cl (%)    

            5 ‰ 78,323,1a 85,02,9ab 93,3 11,5b 

            45 ‰ 66,711,5a 86,710,4ab 93,311,5b 

Biểu hiện đục cơ (%)    

            5 ‰ 46,711,5a 33,311,5a 33,311,5a 

            45 ‰ 33,311,5a 26,711,5a 20,00,0a 

Hoại tử vỏ (%)              

            5 ‰ 67,011,5a 33,311,5b 26,711,5b 

            45 ‰ 60,020,0a 40,00,0a 40,00,0a 

Những giá trị có chữ cái giống nhau trong cùng một hàng cho thấy không khác biệt khi thực hiện phân tích thống kê 

(p>0,05) 

4 THẢO LUẬN 

Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng NH4
+, NO2

-, PO4
3+, mật độ tảo và vi khuẩn 

giảm xuống khá rõ trong các bể nuôi kết hợp rong. Hayashi et al. (2008) nghiên 

cứu khả năng hấp thu dinh dưỡng của rong sụn Kappaphycus alvarezii trong hệ 

thống tuần hoàn kết hợp nuôi cá. Các tác giả cho thấy sinh trưởng của rong nuôi 
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trong bể chậm hơn so với ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, hiệu quả của việc hấp thu các 

chất dinh dưỡng thể hiện như sau: NO3
- (18,2%); NO2

- (50,8%); NH4
+ (70,5%) và 

PO4
3+ (26,8%). Theo Huỳnh Quang Năng (2005) thì rong sụn có khả năng hấp thu 

cao các chất dinh dưỡng, sau 5 ngày, ở mọi mật độ rong (từ 500-700 g/m2), hàm 

lượng amôn trong nước giảm xuống 80% và sau 10 ngày hàm lượng amôn chỉ còn 

lại 10% so với ngày đầu. Pang et al. (2006) kết luận rằng nuôi kết hợp rong câu G. 

textorii với bào ngư giống kết hợp với khẩu phần rong tươi đã giúp cho việc hạn 

chế mật độ vi khuẩn tổng cộng và cân bằng thành phần vi khuẩn Vibrio trong bể 

nuôi. Nuôi tôm thâm canh hiện nay đang gặp phải vấn đề khó khăn về dịch bệnh. 

Hạn chế được sự phát triển của các nhóm vi khuẩn gây bệnh và góp phần làm sạch 

sản phẩm là những hiệu quả rất ý nghĩa từ việc nuôi ghép tôm với rong biển. Tuy 

nhiên, ảnh hưởng này cũng cần phải được nghiên cứu sâu hơn nữa để rút ra những 

kết luận chính xác. 

Việc nuôi kết hợp rong sụn không ảnh hưởng rõ ràng đến tăng trưởng, tỷ lệ sống 

và năng suất tôm nuôi. Trong các bể nuôi ghép rong sụn, tôm không có hiện tượng 

nổi đầu hoặc bơi lội lờ đờ vào buổi sáng sớm do thiếu oxy. Cũng có thể việc cung 

cấp sục khí và bơm đảo nước thường xuyên trong bể nuôi đã có tác dụng cung cấp 

đầy đủ oxy cho nhu cầu hô hấp của tôm và các quá trình cần tiêu thụ oxy trong bể. 

Nếu nuôi kết hợp rong trong các ao tôm thì mật độ rong cần được xem xét kỹ trước 

khi quyết định thả nuôi để vừa đảm bảo hấp thu các chất dinh dưỡng nhưng cũng 

không gây căng thẳng về oxy hòa tan cho các đối tượng nuôi khi quá trình quang 

tổng hợp bị hạn chế. Phạm Văn Huyên (2005) và Huỳnh Quang Năng (2005) thử 

nghiệm nuôi rong câu và rong sụn trong ao nuôi tôm khu vực miền Trung Việt 

Nam với mật độ 500-700g/m2 ao nuôi. Các tác giả thấy rằng ở mật độ này rong có 

khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cải thiện chất lượng nước trong ao và có khả 

năng thu hoạch sản phẩm rong để tăng thêm thu nhập. Kết quả của đề tài cho thấy 

nuôi kết hợp rong với mật độ 400-800 g/m3 mang tính khả thi hơn, chi phí đầu tư 

vừa phải và việc chăm sóc quản lý cũng thuận tiện hơn. Mật độ 1600 g/m3 có thể 

áp dụng trong các hệ thống lọc sinh học hoặc nuôi thâm canh trên bể khi nhu cầu 

làm sạch nước cần tiến hành nhanh chóng và mật độ rong cao không gây ra ảnh 

hưởng bất lợi cho các đối tượng nuôi khi quá trình quang hợp bị hạn chế.  

Kết quả kiểm tra chất lượng tôm sau thu hoạch ở thí nghiệm nuôi ghép rong sụn 

với tôm chân trắng cho thấy tôm từ các bể nuôi ghép rong có tỷ lệ sống và khả 

năng chịu đựng NH4Cl hàm lượng cao hơn hẳn tôm từ nghiệm thức nuôi đơn. 

Ngoài ra một điều khác biệt rất rõ ràng là tôm nuôi ghép rong có màu sắc sáng 

bóng hơn, ít bị đục cơ hoặc hoại tử vỏ và thịt có màu cam đậm sau khi luộc ở 

100oC. Yu et al. (2003) quan sát thấy tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi 

trong hệ thống siêu thâm canh thường có màu nhạt. Hiện tượng này chủ yếu do 

tôm không tổng hợp đầy đủ sắc tố, đặc biệt là astaxanthin. Tác giả khuyến cáo bổ 

sung 40 mg astaxanthin/100 g khẩu phần trong 4 tuần để thịt tôm có màu đậm như 

những cá thể được nuôi ngoài ao. Kết quả đề tài chứng tỏ rằng nuôi kết hợp tôm-

rong sụn không những làm cho chất lượng nước trong bể nuôi tôm tốt hơn, không 

tốn nhiều chi phí cho thuốc và hóa chất, không gây ảnh hưởng đến năng suất tôm 

nuôi mà góp phần làm cho sản phẩm tôm thương phẩm sạch hơn và chất lượng cao 

hơn.  
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5 KẾT LUẬN  

Hàm lượng NH4
+, NO2

- và PO4
3- trong nghiệm thức đối chứng cao hơn các nghiệm 

thức nuôi ghép rong sụn. Việc nuôi ghép rong sụn đã góp phần làm giảm bớt hàm 

lượng đạm và lân trong môi trường nuôi qua đó hạn chế sự phát triển của phiêu 

sinh thực vật và vi khuẩn.  

Tôm chân trắng ở nghiệm thức nuôi ghép nhiều rong (1600g/m3) có sức chịu đựng 

với các điều kiện biến đổi của môi trường và có chất lượng tốt hơn các nghiệm 

thức khác. Việc nuôi ghép rong sụn đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng 

tôm nuôi. 
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