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ẢNH HƯỞNG LÁ ĐƯỚC ĐANG PHÂN HỦY
ĐỐI VỚI TÔM SÚ GIỐNG Penaeus monodon
Bùi Thị Nga1, M. Scheffer2 và Trương Trọng Nghĩa3

ABSTRACT
We studied the effects of different concentrations of decomposing Rhizophora apiculata leaves
and their extracts on larvae of the shrimp Penaeus monodon under laboratory conditions.
Shrimp mortality depended highly on the oxygen concentration, which was strongly correlated to
the amount of decomposing leaves. Survival and biomass of the shrimps when together with
plastic leaves was lower than for shrimps with mangrove leaves. This indicated that food derived
from mangrove leaves contributed to a higher shrimp survival and biomass. These results have
important implications for the culture of shrimps in extensive mangrove-shrimp systems. While
litter may promote shrimp production, high leaf concentrations may have negative effects due to
the drop of oxygen concentration. Water circulation may help to prevent low oxygen conditions
and reduce local accumulation of mangrove leaves.
Keywords: decomposing leaves, oxygen, shrimp growth, toxicity
Tittle: Effects of decomposing Rhizophora apiculata leaves on post-larvae of the shrimp Penaeus
monodon

TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của lá Đước và nước ngâm lá Đước ở các nồng độ lá khác nhau đối với
tôm sú giống Penaeus monodon được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy tỉ lệ
chết của tôm phụ thuộc vào nồng độ oxy của môi trường nuôi, mà nồng độ oxy có liên quan chặt
chẽ với hàm lượng lá Đước. Tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm cao hơn có ý nghĩa thống kê khi
nuôi tôm với lá Đước so với lá nylon. Từ đó cho thấy rằng, lá Đước làm tăng đáng kể tỉ lệ sống
và trọng lượng của tôm. Trong hệ thống nuôi quảng canh tôm-rừng, lượng lá cao có thể gây ảnh
hưởng bất lợi cho tôm do bởi thiếu oxy trầm trọng. Do vậy, gia tăng dòng chảy của nước có thể
làm giảm tình trạng oxy thấp và sự tích tụ lá Đước trong ao nuôi.
Từ khóa: lá Đước đang phân hủy, oxy hoà tan, sự tăng trưởng của tôm, tính độc

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Rừng ngập mặn (RNM) là nơi nuôi dưỡng và cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng cho các
loài thủy sản (Weinstein and Brooks, 1983; Zhou, 2001). RNM cũng là nơi sản sinh vật
rụng, đây chính là nguồn cung cấp chất hữu cơ và dưỡng chất cho vùng ven biển. Vật
chất phân hủy từ vật rụng là nguồn năng lượng chủ yếu cho hầu hết các loài sinh vật biển
(Findlay and Tonore, 1982). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhiều loài ăn đáy, ăn lọc,
loài động vật có vỏ (tôm, cua, sò ...) đã sử dụng vật rụng RNM như là nguồn thức ăn chủ
yếu của chúng (Findlay and Tonore, 1982). RNM có thể giúp làm tăng sản lượng đánh bắt
tôm cá hàng năm khoảng 100-1000 kg/ha (Hambrey, 1996).
Trong mô hình nuôi tôm-rừng, phần lớn sự tăng trưởng của tôm phụ thuộc vào thức ăn
sẳn có trong ao; khi lá Đước rơi xuống ao chúng là nguồn thức ăn cho hầu hết các động
vật sống trong ao kể cả tôm (Roijackers and Nga, 2002). Sự hiện diện của lá Đước trong
ao có thể giúp tôm lẩn tránh sinh vật ăn mồi (Primavera, 1997). Bên cạnh sự hữu dụng
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của lá Đước đối với tôm, cũng có một số ảnh hưởng bất lợi khác đối với tôm như là giảm
nồng độ oxy và tăng sulphide trong nước nuôi tôm (Nga and Roijackers, 2002). Tôm sú
giống Penaeus monodon là loài quan trọng đang đuợc nuôi phổ biến ở các quốc gia Châu
Á, đặc biệt ở Việt Nam nơi đây mô hình nuôi quảng canh tôm-rừng đã được áp dụng rộng
rải. Tuy nhiên những ảnh hưởng của lá Đước đối với tôm chưa được nghiên cứu nhiều.
Nghiên cứu của chúng tôi nhằm theo dõi ảnh hưởng của lá Đước và dịch trích từ lá
Đước (Rhizophora apiculata) trên tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm sú giống Penaeus monodon.
2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Bố trí thí nghiệm
Theo dõi ảnh hưởng của lá Đước trên tỉ lệ sống và sự tăng trưởng của tôm sú giống, có tất
cả 3 thí nghiệm dưới đây được thực hiện tại Bộ Môn Môi Trường và Khoa Thủy Sản, Đại
học Cần Thơ (Bảng 1)
Bảng 1: Tóm tắt 3 thí nghiệm theo dõi ảnh hưởng của lá Đước phân hủy đối với tôm giống

Thí nghiệm Nghiệm thức
Thể tích bể
(TN)
nuôi (l)
TN1
Nồng độ của lá Đước và nước 50
ngâm lá Đước: 0, 2.5, 5, 10,
15 g.l-1.
TN2
Ba nghiệm thức: không có lá, 7
lá Đước và lá nylon. Nồng độ
của lá Đước và lá nylon: 0,
2.5, 5, 10, 15 g.l-1.
TN3
Nồng độ của lá Đước: 0, 2.5, 1
5, 10, 15 g.l-1.

Lặp Thời gian Nghiên cứu yếu tố ảnh
lại (ngày) hưởng trên tôm
4
60
Lá Đước và nước ngâm
lá Đước
4

60

Nơi trú ẩn và sự cung
cấp thức ăn từ lá Đước
và lá nylon

20

60

Nuôi tôm trong điều kiện
loại bỏ tính ăn nhau của
tôm

2.2 Chuẩn bị lá Đước và dịch trích từ lá Đước
Lá Đước đã già và có màu vàng đựơc hái từ trên cây Đước 7 năm tuổi. Những lá này
được đem về phòng thí nghiệm trong vòng 12 giờ, và ngâm khoảng 10 ngày trong thùng
chứa có thể tích khoảng 500L với nồng độ lá cao nhất là 15 g.l-1. Các nồng độ nước
ngâm lá Đước thấp hơn sẽ được pha loãng dần từ dung dịch có nồng độ cao nhất. Lá
nylon dùng trong thí nghiệm được tạo ra giống như hình dạng của lá Đước, trước khi sử
dụng đem ngâm trong nước khoảng 30 ngày để loại bỏ các hoá chất có thể gây hại.
2.3 Chuẩn bị hệ thống nuôi
Hệ thống lọc sinh học tuần hoàn và hệ thống sục khí được sử dụng trong thí nghiệm 1.
Đối với thí nghiệm 2 và 3, tôm được nuôi trong điều kiện có sục khí mà không có lọc
tuần hoàn. Độ mặn của nước nuôi tôm trong các thí nghiệm khoảng 15 ± 1 ppt. Thể tích
nước nuôi tôm tại các bể nuôi được duy trì như nhau từ lúc mới bắt đầu cho đến khi kết
thúc thí nghiệm (chi tiết bảng 1). Nhiệt độ, DO, pH, và độ mặn của môi trường nước nuôi
tôm được đo mỗi ngày, tổng sulphide và đạm N-NO2 được phân tích vào mỗi tuần.
2.4 Mật độ tôm nuôi và chế độ cho ăn
Tôm sú giống (PL 15-25) được nuôi với mật độ 1 cá thể. l- 1 cho tất cả các thí nghiệm.
Thức ăn CP được sử dụng cho tôm ăn với liều lượng 10% trọng lượng tôm. Thức ăn thừa
và chất thải từ bể nuôi tôm sẽ được hút sạch sau mỗi 3 ngày. Sự tăng trưởng của tôm nuôi
được ghi nhận bằng cách theo dõi trọng lượng khô (DW) của 30 con tôm vào thời điểm 0,
30 and 60 ngày. Trọng lượng khô của tôm chính là sự thay đổi trọng lượng của tôm trước
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và sau khi sấy khô ở nhiệt độ 105oC trong 24 giờ. Tỉ lệ sống của tôm được ghi nhận vào
lúc kết thúc thí nghiệm.
2.5 Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng SPSS 10.0 để phân tích ANOVA. Trước khi phân tích ANOVA, số liệu được
thử xem có phân bố chuẩn không? Nếu số liệu chưa đạt phân bố chuẩn sẽ được đưa về
phân bố chuẩn. Dựa vào phép thử Tukey để kiểm định mức độ ý nghĩa giữa các nghiệm thức.
3 KẾT QUẢ
Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy tỉ lệ sống của tôm cao nhất ở nồng độ 5 g.l-1 đối với nghiêm
thức lá Đước và nước ngâm lá Đước, và tỉ lệ sống giảm có ý nghĩa thống kê (p =0.000) ở
các nồng độ lá cao hơn (hình 1a). Sự tăng trọng của tôm cao hơn khi chúng được nuôi với
nước ngâm lá Đước so với nuôi với lá Đước. Thực tế tăng trưởng của tôm có khuynh
hướng giảm theo nồng độ khá cao của lá Đước (hình 1b).

Hình 1: Tỉ lệ sống (a) và tăng trưởng (b) của tôm sau 60 ngày. Những chữ khác nhau
trên mỗi đầu cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa (p < 0.05).

Để so sánh sự cung cấp thức ăn từ lá Đước và lá nylon, thí nghiêm nuôi tôm với lá Đước
và lá nylon đã được tiến hành với hai nghiệm thức là lá Đước và lá nylon với các nồng độ
lá là 0, 2,5, 5, 10, 15 g.l-1. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng, tỉ lệ sống của tôm không khác
biệt có ý nghĩa giữa nghiệm thức nuôi tôm với lá Đước và nuôi tôm với lá nylon (hình
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2a). Tuy nhiên tăng trọng của tôm cao hơn có ý nghĩa ở các nghiệm thức lá Đước, và cao
nhất ở các nồng độ lá 10 và 15 g.l-1 (hình 2b).

Hình 2: Tỉ lệ sống (a) và tăng trưởng (b) của tôm giống sau 60 ngày, tôm được nuôi trong lá Đước
đang phân hủy và nuôi trong lá nylon với các nồng độ khác nhau. Những chữ khác nhau
trên mỗi đầu cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa (p < 0.05).

Để loại bỏ tính ăn nhau của tôm, chúng tôi bố trí thí nghiệm nuôi mỗi một cá thể tôm với
các nồng độ lá Đước khác nhau 0, 2,5, 5, 10, 15 g.l-1 . Kết quả thí nghiêm cho thấy tỉ lệ
sống của tôm cao hơn có ý nghĩa ở tất cả các nghiệm thức có lá Đước, thấp nhất ở nghiêm
thức không có lá Đước (hình 4a) và đạt cao nhất ở nồng độ lá là 10 g.l-1. Sự tăng trưởng
của tôm thấp ở các nghiệm thức có hàm lượng lá Đước thấp (hình 4b).
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Hình 3: Tỉ lệ sống (a) và tăng trọng (b) của mỗi cá thể tôm sú giống được nuôi trong lá Đước
phân hủy với các nồng độ khác nhau.

Nồng độ BOD gia tăng trong suốt thời gian thí nghiệm (thí nghiệm 2, hình 4a).

BOD (mg.l-1)

25

a

20
15
10
5
0
0

7

14

21

28

35

42

49

28

35

42

28

35

42

56

ngày
b

5
4

)

3
1

nitrite (mg.l-1)

6

2
1
0
0

7

14

21

10

49

ngày

c

sulphide (mg.l-1)

8
6
4
2
0
0

7

14

21

49

56

ngày
0

2.5

5

10

15

5P

Hình 4: Nồng độ BOD, nitrite and sulphide ở trong nước nuôi tôm ở các nghiệm thức khác nhau.
Đối với nghiệm thức lá nylon (5P) đại diện cho tất cả các nghiệm thức lá nylon.
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Nồng độ đạm nitrite tăng nhanh và đạt tối đa vào tuần thứ 3 ở các nghiệm thức không có
lá Đước, các nghiệm thức lá nylon, và 2 nghiệm thức có lượng lá Đước thấp nhất; và đạm
nitrite vẫn duy trì giá trị này cho đến khi kết thúc thí nghiệm. Trong khi đó ở các nghiệm
thức có lượng lá Đước cao hơn, nồng độ N-NO2- đạt tối đa vào tuần lễ thứ tư và giảm
nhanh kể từ tuần lễ thứ 5 và thứ 6, và giảm dần vào tuần lễ thứ 8 (hình 4b). Nồng độ
sulphide đạt giá trị thấp ở nghiệm thức không có lá và các nghiệm thức lá nylon. Tuy
nhiên đối với nghiệm thức lá Đước, nồng độ sulphide gia tăng theo nồng độ lá Đước, sau
tuần lễ thứ tư nồng độ này giảm dần dần gần bằng 0 mg.l-1 ở các nghiệm thức có lượng lá
Đước thấp (hình 4c).
4 THẢO LUẬN
Oxy hoà tan (DO) là yếu tố giới hạn quan trọng nhất đối với tôm trong hệ thống nuôi
thâm canh (Rosas et al, 1995). Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng tôm giống Penaeid rất
nhạy cảm với sự thiếu oxy (Rosas et al, 1997, 1999; Wu et al, 2002). Allan và Maguire
(1991) đã ước tính rằng mức độ gây chết (96 h LC50) của DO đối với tôm sú con là 0.9
mg.l-1. Trong thí nghiệm 1, trọng lượng tôm nuôi với lá Đước đang phân hủy thấp hơn
tôm nuôi trong nước ngâm lá Đước, điều này do bởi khi nuôi tôm với lá Đước đang phân
hủy, lá tiêu thụ nhiều oxy nên nồng độ DO thấp chỉ đạt khoảng 1.5 - 2 mg.l-1, trong khi đó
nuôi tôm trong nước ngâm lá có nồng độ DO khoảng 4.5 - 6 mg.l-1. Nghiên cứu của
chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của Seidman và Lawrence (1985), cho rằng khi
oxy hoà tan thấp khoảng 2 mg.l-1 làm giảm tốc độ tăng trưởng của tôm Penaeus monodon
và Penaeus vannamei. Ngoài ra, Martinez-Cordova et al (1998) chỉ ra rằng năng suất
trung bình của tôm cao hơn có ý nghĩa ở ao nuôi có sục khí (1687-1813 kg.ha-1) so với ao
nuôi không có sục khí (1243 kg.ha-1). Do vậy, việc cung cấp DO cho hệ thống nuôi quảng
canh tôm-rừng rất hữu ích không chỉ cho sự tăng trưởng mà còn góp phần gia tăng tỉ lệ
sống của tôm.
Không chỉ oxy là nguyên nhân gây ra ảnh hưởng bất lợi của hàm lượng lá Đước cao đối
với tôm, chúng tôi tìm thấy sự tương quan thuận giữa nồng độ sulphide và lượng lá Đước
đang phân hủy (p=0.000; R=0.847). Thực tế sulphide có từ quá trình phân hủy lá Đước,
sulphide gây độc cho tất cả sinh vật hiếu khí (Visman, 1996). Mặt khác, kết quả cho thấy
rằng, đạm nitrite (N-NO2-) gia tăng nhanh nhất và cao nhất ở các nghiệm thức không có lá
Đước, điều này cho thấy ảnh hưởng của lá Đước trong thí nghiêm là làm giảm nồng độ
đạm. Nồng độ đạm thường cao trong quá trình nuôi tôm là do chất thải của tôm và từ thức
ăn CP (Faster và Lester, 1992), đặc biệt nitrite rất độc cho tôm cá (Chien, 1992). Thực tế,
trọng lượng tôm cao hơn có ý nghĩa thống kê khi nuôi tôm với lá Đước so với lá nylon
hoặc không có lá, điều này có thể do lá Đước làm giảm nồng độ nitrite (hình 4b), đối với
nghiệm thức nuôi tôm không có lá Đước đạm nitrite cao hơn nhiều lần ngưỡng an toàn
cho phép là < 0.5 mg.l-1 (Chien, 1992). Sự giảm nồng độ nitrite bởi lá Đước có thể do bởi
hoạt động của vi khuẩn như sự hấp thu, cố định và khoáng hoá đạm (Robertson, 1988;
Chale, 1993; Tam et al, 1998; Puente et al, 1999; Faster và Lester, 1992).
Từ những kết quả thảo luận ở trên có thể cho thấy rằng ảnh hưởng của lá Đước đối với
tôm khá phức tạp, có thể vừa có lợi và vừa bất lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của
tôm (Hình 5).
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thức ăn
giảm nồng độ đạm

Lá đước

+
Tôm sú

thiếu oxy

-

tăng sulphide
Hình 5: Ảnh hưởng của lá Đước đối với tôm, ảnh hưởng có lợi (+) cho tôm là cung cấp thức ăn, và
giảm nồng độ đạm; ảnh hưởng bất lợi (-) là gây thiếu oxy và làm tăng nồng độ sulphide

Thực tế lá Đước là nguồn thức ăn và là nơi bám rất tốt cho các sinh vật bám, mà sinh vật
này lại là thức ăn tự nhiên rất tốt cho cá loài thủy sản (Fell and Masters, 1980;
Vijayaraghavan and Wafar, 1983; Alongi et al, 1989; Hyde and Lee, 1995; Michael-Gee
and Somerfield, 1997; Lee, 1999; Zhou, 2001). Lá Đước là nơi trú ẩn để tôm lẩn trốn các
con vật ăn mồi thường rất nhiều trong mô hình nuôi quảng canh tôm-rừng (Primavera,
1997; Laegdsgaard and Johnson, 2001).
5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Nhìn chung, những ảnh hưởng có lợi của lá Đước (cung cấp thức ăn) thường vươt trội
hơn ảnh hưởng bất lợi (thiếu oxy). Ở ĐBSCL, mô hình tôm-rừng cho năng suất trung
bình hàng năm khoảng 100-600 kg.ha-1, trái lại không có rừng năng suất thấp hơn chỉ
khoảng 100-400 kg.ha-1 (Johnston et al, 2000). Trong thực tế, thiếu oxy thường hay xảy ra
trong mô hình nuôi tôm-rừng (Alongi et al, 1999a, b; McGraw et al, 2001). Sản lượng
tôm có thể cao hơn trong hệ thông nuôi quảng canh tôm-rừng nếu như tạo ra sự trao đổi
nước tại những nơi tích tụ nhiều lá Đước hoặc tạo điều kiện để oxy được cung cấp hiệu
quả cho hệ thống nuôi.
Cần có những nghiên cứu chi tiết hơn về cơ chế làm giảm nồng độ đạm trong nước nuôi
tôm của lá Đước. Đây là cơ sở thiết thực cho những nghiên cứu tiếp theo về vai trò lọc
sinh học của lá Đước nói riêng và của rừng ngập mặn nói chung.
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