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NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY ĐẠM LÂN TRONG AO NUÔI
TÔM SÚ THÂM CANH MÙA MƯA Ở SÓC TRĂNG
Tạ Văn Phương, Trần Văn Việt và Trương Quốc Phú1

ASTRACT
Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) is one of the species cultured in many regions of the
coastal area in Vietnam; intensification caused problems about environment for sustainable
development. The research was carried out in Soc Trang province. The experiment on the wet
season by two shrimp ponds with 4000m2/pond, and stocking densities were 20 ind/m2, initial
size of postlarvae at stocking was PL15, depth water level was 1,2 m and culture duration was
four months. The result showed that concentration of TAN was 1.36 ppm and accumulation of
TAN was 16,4 kg/ha/crop, they are gradually increased from early to the end of the culturing
time, and NO2 and NO3 were 1.47 ppm and 0,29 ppm respectively, accumulation of NO2 and
NO3 were 17.61 kg/ha/crop and 3.43 kg/ha/crop respectively. However, PO4 concentration 0.1
ppm, and deposit of PO4 was 1.18 kg/ha/crop, whereas concentration TP was 1.08 ppm
accumulation of TP was 13.01 kg/ha/crop; concentration TN was 2.89 ppm accumulation of
TN was 34.70 kg/ha/crop.
Keywords: TAN, NO2-, NO3-, TN, PO43-, TP, Black tiger shrimp
Title: Research on accumulation of ammonia and phosphate in shrimp pond with intensive
shrimp system (Penaeus monodon) on rainy season in Soc Trang province

TÓM TẮT
Tôm sú là loài được nuôi phổ biến ở các tỉnh ven biển Việt Nam, nuôi tôm với mức độ
thâm canh là nguyên nhân ảnh hưởng môi trường của nghề nuôi. Thí nghiệm được thực
hiện tại tỉnh Sóc Trăng. Thí nghiệm được tiến hành trong mùa mưa với hai ao (4000
m2/ao); mật độ 20 con/m2 PL15; độ sâu mực nước ao nuôi 1,2 m và thời gian nuôi 4 tháng.
Kết quả cho thấy hàm lượng TAN trong nước là 1,36 ppm và lượng tích lũy là 16,4
kg/ha/vụ. Hàm lượng NO2- và NO3- hòa tan trong nước lần lượt là 1,47 ppm và 0,29 ppm;
hàm lượng tích lũy qua vụ nuôi là 17,61 kg/ha/vụ và 3,43 kg/ha/vụ. Đối với Lân hòa tan
(PO43-) trong ao nuôi là rất thấp 0,1 ppm và hàm lượng tích lũy là 1,18 kg/ha/vụ; Tổng
lân hòa tan trong nước là 1,08 ppm và lượng tích lũy là 13,01 kg/ha/vụ. Trong khi đó
tổng đạm trong nước tương đối cao là 2,89 ppm và lượng tích lũy là 34,70 kg/ha/vụ.
Từ khóa: TAN, NO2-, NO3-, TN, PO43-, TP, Tôm sú

1 GIỚI THIỆU
Tôm sú (Penaeus monodon) là một trong những loài giáp xác đã được nuôi ở nhiều
quốc gia châu Á, không những đem về nguồn ngoại tệ quốc gia mà nó còn góp
phần nâng cao thu nhập cho các cộng đồng ven biển (Kongkeo, 2001), mô hình
nuôi tôm quảng canh truyền thống được thay thế dần bởi nuôi thâm canh và bán
thâm canh ở vùng Đông Nam Á (Dierberg & Kiattisimkul, 1996), khuynh hướng
này đang phổ biến ở nhiều địa phương và mang lại nguồn thu nhập cho cộng đồng
ven biển (Yi et al., 2002). Tuy nhiên, sự thâm canh hóa trong nuôi tôm đã tạo ra
những vấn đề về môi trường nước, sự tự ô nhiễm, điều này đã góp phần đặc biệt
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vào việc phá hủy hệ sinh thái vùng ven biển (Macintosh & Phillips, 1992), với quy
mô thâm canh hoá thì khả năng gây ô nhiễm cao hơn mô hình thâm canh và bán
thâm canh (Whetson et al. 2002). Các vùng nuôi tôm ven biển hiện nay đang phải
đương đầu với ô nhiễm môi trường và dịch bệnh, do mức độ thâm canh hoá hiện
nay, nước thải đổ trực tiếp ra kênh rạch không qua xử lý, như tổng ammonia
(TAN), NO2-, H2S, tổng lân (TP), tổng đạm (TN), các hợp chất hữu cơ chưa được
khoáng hóa, thuốc kháng sinh và cả mầm bệnh (Boyd, 1990). Trong đó hai yếu tố
quan trọng đó là Nitrogen và Phospho, chúng được đưa vào ao trong quá trình cải
tạo như phân hóa học, chất hữu cơ trong quá trình nuôi như thức ăn, hoá chất và
chất bài tiết của tôm (Boyd et al., 2002b).
Tuy nhiên, thức ăn được tôm sử dụng trực tiếp chỉ chiếm 10-30% Phospho và 2040% Nitrogen từ thức ăn cho vào (Boyd et al., 2001) phần còn lại hoà tan vào môi
trường và tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong thủy vực, trong điều
kiện yếm khí được vi khuẩn phân hủy thành những chất gây độc cho ao nuôi và
nguồn nước xung quanh (Sangrungreung, 1997). Hiện nay vẫn chưa có nhiều
thông tin về sự biến động các yếu tố môi trường nước và khả năng tích lũy dinh
dưỡng trong ao nuôi để đánh giá điều kiện môi trường và các yếu tố bất lợi cho
tôm nuôi nhằm phục vụ cho khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của
địa phương.
Vì vậy mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định sự biến động các yếu tố về môi trường
ao nuôi nhằm đưa ra những giải pháp quản lý môi trường ao nuôi hiệu quả, theo
dõi sự tích lũy các vật chất dinh dưỡng qua vụ nuôi và khả năng gây ô nhiễm ra
môi trường bên ngoài.
Nội dung nghiên cứu
- Theo dõi sự biến động các yếu tố đạm, lân trong môi trường nước
- Xác định hàm lượng đạm, lân tích lũy trong ao qua vụ nuôi.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Vĩnh Châu là một trong những huyện trọng
điểm về nuôi tôm sú thâm canh của tỉnh Sóc Trăng và Đồng Bằng Sông Cửu Long
Thí nghiệm được bố trí theo dõi trong Mùa mưa, trên diện tích gồm 2 ao nuôi có
diện tích 4000m2/ao(50m x 80m), tôm thả có kích cỡ ban đầu từ 1,5 cm (PL15),
mật độ thả 20 con/m2, ao sâu 1,6 m với mực nước nuôi tôm là 1,2 m.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Tổng Ammonia (TAN)
Hàm lượng TAN trung bình trong ao nuôi tôm là 0,645  0,478 ppm, hàm lượng
TAN tích lũy trung bình cho vụ nuôi 16,4 kg/ha/vụ. Hàm lượng tổng ammnia có
khuynh hướng tích lũy sau 2 tuần nuôi.
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(b)

Hình 1: Sự biến động TAN (a) và tích tụ TAN qua vụ nuôi (b)

Theo Whetstone et al. (2002) Tôm sú có thể tồn tại và phát triển tốt ở hàm lượng
TAN dao động từ 0,2-2 ppm, và TAN tốt trong môi trường ao nuôi phải nhỏ hơn
hoặc bằng 3 ppm (Boyd et al, 2002a)
Lượng đạm ammonia trong nước ao tích trữ nhanh, ở giai đoạn đầu thả tôm hàm
lượng TAN chiếm chỉ 4,06% tổng lượng đạm trong nước nhưng đến khi thu hoạch
lượng TAN đã chiếm gần một nửa (40,1%) tổng hàm lượng đạm trong nước. Kết
quả TAN này cao so với nghiên cứu của Jackson & Preston (2003) thì hàm lượng
TAN chiếm từ 12-21%. Trong ao nuôi sự tương tác giữa đất bùn đáy ao và nước
ao rất quan trọng ảnh hưởng đến tính chất sinh hóa học của đạm trong ao, bùn đáy
là nơi phóng thích đạm dạng TAN trở lại môi trường nước (Hargreaves, 1999).
Hàm lượng tổng ammonia (TAN) trong nước là rất lớn so với hàm lượng đã được
khoáng hóa thành NO3- là do vật chất dinh dưỡng trong ao đang trong giai đoạn
phân hủy và lượng thức ăn dư thừa cho vào ao. Theo kết quả thí nghiệm này, đạm
dạng TAN khoảng 16,4 kg/ha/vụ, ở Thái Lan sau vụ nuôi lượng đạm ammonia thải
ra môi trường là 12,8 kg/ha/vụ (Tookwinas, 1998). Tuy nhiên ở Bình Định, một
hecta nuôi hai vụ sẽ thải ra môi trường 33,6-104,1 kg/ha/năm từ 67,2 - 208,2 kg NNH4/năm (Sở KHCN& MT Bình Định, 2002) và nếu thu hoạch 3 tấn/ha/năm
lượng đạm dạng ammonia thải ra môi trường là 96,5 kg/ha/năm ở Hải Phòng (Sở
KHCN-MT Hải Phòng, 2001).
3.2 Nitrite (NO2-)
Hàm lượng nitrite trung bình là 0,447  0,55 ppm và hàm lượng tích lũy là 17,6
kg/ha/vụ, hàm lượng nitrite có khuynh hướng tăng nhanh về cuối vụ và cao nhất
vào tháng cuối 1,47 ppm, NO2 là chất độc đối với các loài động vật thuỷ sinh,
trong điều kiện nước có nồng độ muối thấp và ammonia cao thì chúng có khả năng
gây độc cho tôm nuôi (Chen et al., 1992).

(a)

(b)

Hình 2: Sự biến động NO2- (a) và tích tụ NO2- qua vụ nuôi (b)

Ngoài ra, thời gian chiếu sáng bị gián đoạn trong mùa mưa làm ức chế sự phát
triển vi khuẩn Nitrobacter (Soon et al., 1999), là nguyên nhân dẫn đến quá trình
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chuyển hóa Nitrite thành Nitrate diễn ra chậm (Preedalumpabutt et al., 1989;
Boyd, 1990), việc bón phân là phương pháp tốt nhất làm giảm độc tính của Nitrite
trong ao nuôi (Boyd et al., 2002a), nồng độ ammonia cao sẽ làm tăng tính độc của
nitrite đối với Tôm sú (Chen et al., 2002). Nồng độ NO2- nhỏ hơn 0,23 ppm được
xem là an toàn trong nuôi tôm (Whetstone et al., 2002). Hàm lượng NO2- có
khuynh hướng tích lũy mạnh sau một tháng nuôi.
3.3 Nitrate (NO3-)
Từ kết quả thí nghiệm hàm lượng nitrate trong ao nuôi là 0,15  0,09 ppm, nếu so
sánh nồng độ của yếu tố này với hàm lượng ammonia và nitrite thì thấy rõ được sự
chuyển hoá các dạng đạm độc (Ammonia và Nitrite) thành dạng không độc nitrate
còn rất thấp chưa triệt để.
(b)

(a)

Hình 3: Sự biến động NO3- (a) và tích tụ NO3- qua vụ nuôi (b)

Theo kết quả thí nghiệm nồng độ Nitrate tăng theo thời gian nuôi tuy nhiên nồng
độ này vẫn nằm trong giới hạn cho phép (Boyd, 1998), nồng độ nitrate trong ao
nuôi tôm ở ĐBSCL mùa mưa là 0,27 ppm (Nguyễn Tác An, 2002). Từ hình (2) và
(3) nhận thấy hàm lượng nitrite được nitrate hóa còn rất thấp, nên lượng nitrite
được tích lũy nhanh về cuối vụ.
3.4 Tổng đạm (Total nitrogen)
Sự trao đổi nước làm giảm 31,74% tổng lượng đạm đầu vào, trung bình đạm tổng
trong nước là 2,31  0,58 ppm (1,39 - 2,90 ppm) và lượng đạm tích lũy là 34,7
kg/ha/vụ, đạm tôm tích lũy có 38,4% hàm lượng cung cấp vào ao nuôi tôm có từ
nguồn nước lấy vào. Kết quả này tương tự như kết quả nghiên cứu của Martine et
al, (1998).

(a)

(b)

Hình 4: Sự biến động TN (a) và tích tụ TN qua vụ nuôi (b)

Teichert-Codding et al., (2000) nghiên cứu trên ao nuôi tôm thâm canh thấy rằng
lượng N tăng trong ao từ nguồn nước chiếm 63% và 36% từ thức ăn, đạm mất đi từ
trao đổi nước chiếm 72%, có 70% lượng N giảm đi từ thay nước trong nuôi thâm
canh (Wahab et al., 2003)
Từ kết quả cho thấy lượng đạm dạng hòa tan là 23,61%, trong thực tế đạm trong
thủy vực chủ yếu ở dạng liên kết (đạm hữu cơ) và đạm này giảm dần và thay vào
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đó lượng đạm dạng hòa tan chủ yếu là TAN, NO2- và một phần nhỏ dạng đạm
NO3- hòa tan, ở tháng cuối tổng lượng đạm hòa tan chiếm 60,63%. Từ đó cho thấy
lượng đạm trong tháng cuối vụ tôm là dạng đạm mới bắt đầu phân hủy và điều này
khẳng định rằng trong tháng cuối lượng thức ăn dư thừa là rất lớn, đặc biệt từ sau
hai tháng nuôi.
3.5 Lân hòa tan (PO43- )
Hàm lượng lân hòa tan trung bình là 0,077  0,013 ppm và lân dễ tiêu tích lũy là
1,18 kg/ha/vụ, có khuynh hướng tăng nhẹ về cuối vụ, một phần bị hấp thụ của nền
đáy do sự kết tủa của sự bón vôi định kỳ (Boyd, 1998), điều này phù hợp với điều
kiện bùn đáy trong mùa mưa là rất lớn nên có khả năng hấp thụ một lượng lớn lân
hòa tan, bên cạnh đó để tăng độ kiềm và ổn định pH thì một lượng lớn vôi được sử
dụng làm cho một lượng lớn lân bị kết tủa xuống nền đáy.

(a)

(b)

Hình 5: Sự biến động PO4 (a) và tích tụ PO4 qua vụ nuôi (b)

Các dạng phospho hữu cơ dễ dàng chuyển hóa lẫn nhau và có thể chuyển thành
dạng muối orthophosphate hòa tan nhờ hoạt động của vi sinh vật. Sau khi thực vật
nổi chết đi sẽ bị các vi sinh vật phân hủy, có tới 20-30% tổng số phospho trong cơ
thể chúng được phân giải thành các muối vô cơ hòa tan, 30-40% dưới dạng hữu cơ
hòa tan (Boyd, 1998; Burford et al., 1998). Tuy nhiên tiến trình phân hủy của vi
sinh vật diễn ra rất chậm nên lượng lân dễ tiêu được phóng thích từ nền đáy là
không đáng kể.
Qua kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng lân hòa tan và tổng lân thấp nhưng
lượng lân tích lũy trong đất là rất lớn, tương tự với nghiên cứu của Nguyễn Tác An
(2002) hàm lượng lân hòa tan (PO43-) trung bình 0,041 ppm (0,018-0,099 ppm).
3.6 Tổng lân (Total phosphorus)
Hàm lượng tổng lân trung bình mùa mưa là 0,567  0,329 ppm và tổng lân tích lũy
là 13,01 kg/ha/vụ, kết quả này là cao so với nghiên cứu của Lin et al., (1999), từ
kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng lân hòa tan và tổng lân bị kết tủa và lắng tụ phần
lớn, khả năng khoáng hóa của môi trường là rất thấp.
(a)

(b)

Hình 6: Sự biến động Tổng lân (a) và tích tụ Tổng lân qua vụ nuôi (b)
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Qua Hình 6 cho thấy lân tổng trong nước tăng mạnh về cuối vụ, hàm lượng lân
hữu cơ được tích trữ dần theo vụ nuôi lúc thả ban đầu, hàm lượng lân hữu cơ
chiếm 51,34% và lượng này tăng dần đến cuối vụ chiếm 90,96% tổng lân trong
nước. Do lượng lân hòa tan trong thủy vực giảm dần từ 48,66% xuống còn 9,94%.
4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
- Đạm (N) có huynh hướng tăng mạnh sau 60 ngày nuôi và càng về cuối vụ hàm
lượng đạm độc chiếm tỉ lệ càng cao trong tổng đạm tích lũy của ao nuôi.
- Các dạng đạm (N) tích lũy trong nước mùa mưa: TAN là 16,38 kg/ha/vụ, NO 2là 17,6 kg/ha/vụ; NO3- là 3,43 kg/ha/vụ; TN là 34,7 kg/ha/vụ.
- Lân (P) có khuynh hướng tăng về cuối vụ, nhưng lân hòa tan ở mức thấp trong
khi đó tổng lân lại cao.
- Các dạng lân (P) tích lũy trong nước mùa mưa: PO43- là 1,18 kg/ha/vụ và Tổng
lân (TP) là 13,01 kg/ha/vụ.
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