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ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN SỬ DỤNG THỨC
ĂN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH
(MACROBRACHIUM ROSENBERGII)
Triệu Thanh Tuấn 1, Mark Bayley3 và Đỗ Thị Thanh Hương2

ABSTRACT
The giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) is an important cultured
species in freshwater areas. This study aimed to assess the effects of 30, 60, and 100%
oxygen dissolved (DO) saturation on the feed utilization and growth of this species. The
results showed that the time course of feed consumption and gastric digestion of this
prawn at 30% DO saturation were longer than those at 60 and 100% DO saturation (7,
6, and 5 hours, respectively). The molting frequency of prawns reared at 30% DO
saturation was 4 times, while there were 5 times at 60 and 100% oxygen saturation. The
average body weight of the prawns at 90 days of rearing at the 30% oxygen saturation
(13.7 g) was significant lower (p<0,05) than that of 60 and 100% oxygen saturation (17.3
và 19.1 g, respectively). The results indicated that dissolved oxygen concentration about
30% saturation affects the feed utilization, survival rate and growth of prawn.
Keywords: dissolved oxygen, giant freshwater prawn
Title: Effects of dissolved oxygen concentration on food intake and growth of giant
freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)

TÓM TẮT
Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) là loài nuôi quan trọng ở vùng nước ngọt.
Nghiên cứu này nhằm xác định sự ảnh hưởng của các mức oxy hòa tan (30, 60 và 100%
oxy bão hòa) lên sự tiêu hóa thức ăn, tỉ lệ sống, chu kỳ lột xác và sự tăng trưởng của tôm
càng xanh. Kết quả cho thấy ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa tổng thời gian sử dụng và
tiêu hóa thức ăn của tôm kéo dài hơn so với hai nghiệm thức còn lại (theo thứ tự là 7 giờ,
6 giờ và 5 giờ). Số lần lột xác của tôm có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nghiệm thức 30%
oxy bão hòa (4 lần) với hai nghiệm thức 60 và 100% oxy bão hòa (5 lần). Khối lượng
trung bình của tôm sau 90 ngày nuôi ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa là 13,7g và khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 60% oxy bão hòa (17,3 g) và 100%
oxy bão hòa (19,1 g). Kết quả nghiên cứu cho thấy khi hàm lượng oxy hòa tan trong nước
khoảng 30% mức bão hòa đã có sự ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn và phát triển của tôm
càng xanh.
Từ khóa: oxy hòa tan, tôm càng xanh

1 GIỚI THIỆU
Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng là vùng đất
có rất nhiều tiềm năng cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Ngoài các đối tượng
nuôi phổ biến như cá tra, ba sa, tôm sú,… thì tôm càng xanh (Macrobrachium
rosenbergii) là đối tượng được xem là có giá trị kinh tế cao và là mục tiêu trong
phát triển nuôi trồng thủy sản của vùng ĐBSCL (Phuong et al., 2003). Theo New
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(2005) thì tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) là một trong những đối
tượng nuôi phổ biến và quan trọng ở vùng nước ngọt. Tốc độ tăng bình quân về
sản lượng tôm càng xanh trên thế giới từ năm 1992-2001 là 12%/năm. Sản lượng
nuôi tôm càng xanh đến 2010 được ước tính là 159.000 tấn và tổng sản lượng tôm
càng xanh toàn cầu ước đạt 750.000-1.000.000 tấn/năm vào cuối thập kỷ này.
Trong môi trường nuôi tôm thì oxy hòa tan là yếu tố môi trường quan trọng. Theo
Weber et al. (2008) thì oxy hòa tan cần thiết cho sự hô hấp của động vật thủy sản
trong quá trình oxy hóa và giải phóng năng lượng cung cấp cho duy trì sự sống của
cơ thể, tăng trưởng, sinh sản và các hoạt động sống khác. Sự thay đổi hàm lượng
oxy hòa tan trong nước sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sinh lý trong cơ thể của các
loài giáp xác. Hàm lượng oxy hòa tan trong nước thấp ảnh hưởng đến tỉ lệ sống,
tần số hô hấp, hệ thống tuần hoàn và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất cũng
như quá trình lột xác của một số loài tôm nước lợ (Clark, 1986). Trong khi đó, khả
năng chuyển tải oxy của máu đạt tối đa khi độ bão hòa oxy đạt 100%. Khi độ bão
hòa oxy đạt trên 300% (25-40 mg/L) thì gây độc cho tôm cá và có thể gây chết cá
do các bọt khí hình thành trong ống tiêu hóa, hệ tim và mạch máu (Fidler and
Miller, 1994). Mặc dù có nhiều nghiên cứu của các tác giả trên thế giới về ảnh
hưởng của oxy hòa tan lên các loài giáp xác khác, nhưng những thông tin về thay
đổi sinh lý của tôm càng xanh trong điều kiện hàm lượng oxy trong nước khác
nhau ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Nghiên cứu này cung cấp những thông tin
về sự ảnh hưởng của oxy hòa tan lên thời gian sử dụng và tiêu hóa thức ăn của tôm
càng xanh, tỉ lệ sống, chu kỳ lột xác, và sự tăng trưởng của tôm càng xanh dưới
các điều kiện hàm lương oxy hòa tan trong nước khác nhau.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện tại bộ môn Dinh dưỡng và chế biến Thủy sản, trường
Đại học Cần Thơ. Tôm thí nghiệm được thu từ các ao nuôi tôm thâm canh tại
Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ có khối lượng từ 8-10 g/con. Tôm mua về được
nuôi dưỡng trong bể composite khoảng 2 tuần để tôm ổn định và quen với điều
kiện nuôi trong bể trước khi tiến hành thí nghiệm. Trong thời gian nuôi dưỡng,
tôm được cho ăn theo nhu cầu bằng cá tươi 2 lần/ngày vào lúc 8 giờ và 16 giờ.
Tôm bố trí thí nghiệm được chọn kích cỡ đồng đều, khỏe mạnh và không có dấu
hiệu bệnh.
2.1 Thí nghiệm ảnh hưởng của oxy hòa tan lên thời gian tiêu hóa thức ăn của
tôm càng xanh
2.1.1 Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức (30, 60 và 100% oxy bão hòa) được bố trí hoàn
toàn ngẫu nhiên trong bể composite 1 m3, mực nước trong bể 70-80 cm. Tôm được
bố trí vào trong các sọt nhựa có vách ngăn bằng lưới thành 2 ô và mỗi ô chứa 1
con tôm. Mỗi bể composite 1 m3 đặt 8 sọt (tương ứng với 16 con tôm). Tôm trước
khi bố trí thí nghiệm được cân khối lượng. Hàm lượng oxy hòa tan trong nước ở
các nghiệm thức được điều khiển bởi hệ thống máy oxy Guard.
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2.1.2 Phương pháp thu mẫu
Sau khi cho tôm ăn đến khi tôm ngừng ăn tiến hành thu mẫu dạ dày theo nhịp thời
gian để xác định sự hiện diện của thức ăn trong dạ dày tôm và lượng thức ăn có
trong dạ dày. Mẫu tôm và dạ dày sẽ được thu sau khi cho tôm ăn 20 phút, 40 phút,
1 giờ, 2 giờ, 3 giờ,… cho đến khi dạ dày hết thức ăn. Mỗi nhịp thu 5 dạ dày tôm
của mỗi nghiệm thức. Mẫu tôm và dạ dày sau khi thu được xác định khối lượng
tươi và khối lượng khô (mẫu được sấy trong tủ sấy 105oC trong 24 giờ để xác định
trọng lượng khô).
2.1.3 Tính toán khối lượng thức ăn trong dạ dày tôm
Khối lượng thức ăn (g) = khối lượng dạ dày có thức ăn (g) - khối lượng dạ dày đã sấy (g)
Trong đó: khối lượng tính theo vật chất khô

2.2 Thí nghiệm ảnh hưởng của oxy hòa tan lên tăng trưởng của tôm
2.2.1 Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức là 30, 60 và 100% oxy bão hòa, tương tự như thí
nghiệm theo dõi thời gian tiêu hóa thức ăn. Tôm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên
trong bể composite 1 m3, mực nước trong bể 70-80 cm. Tôm được nuôi trong các
sọt nhựa có vách ngăn bằng lưới thành 2 ô và mỗi ô chứa 1 con tôm. Mỗi bể
composite 1 m3 đặt 8 sọt nhựa (tương ứng với 16 con tôm), lặp lại 4 lần mỗi
nghiệm thức và thí nghiệm được tiến hành trong 90 ngày. Hàm lượng oxy hòa tan
trong các nghiệm thức được điều khiển bởi hệ thống máy oxy Guard. Mỗi bể được
thả thêm 3 con cá lau kiếng nhằm góp phần làm sạch đáy bể và giảm một phần oxy
hòa tan trong nước ở 2 nghiệm thức 30 và 60% oxy bão hòa.
2.2.2 Chăm sóc
Khối lượng tôm được cân trước khi bố trí vào từng nghiệm thức. Tôm được cho ăn
theo nhu cầu 2 lần/ngày vào lúc 8 giờ và 16 giờ, thu thức ăn thừa sau 1-2 giờ.
Hàng ngày trước khi cho tôm ăn thì làm vệ sinh bể để loại phân và thức ăn thừa.
Thay nước các bể sau mỗi 3-5 ngày và mỗi lần thay không quá 30% thể tích bể.
2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi
Hàng ngày theo dõi và ghi nhận nhiệt độ, hàm lượng oxy hòa tan trên màn hình
máy oxy Guard vào lúc 8 giờ và 16 giờ. Các chỉ tiêu môi trường như pH, NH3,
NO2 và NO3 được đo một lần mỗi tuần. Ghi nhận số tôm chết và tôm lột xác hàng
ngày. Mỗi tháng và sau khi kết thúc thí nghiệm tôm được thu để cân khối lượng
từng cá thể.
2.2.4 Các chỉ tiêu tính toán
- Hàm lượng oxy hòa tan (mg/L)=(% bão hòa x A)/100 (A: giá trị độ hòa tan của
oxy ở nhiệt độ và độ mặn tương ứng (Colt, 1984)
- Chu kỳ lột xác: chu kỳ lột xác của tôm là khoảng thời gian được tính từ lần lột
xác này cho đến lần lột xác kế tiếp.
- Tỉ lệ sống (%)=(số cá thể cuối thí nghiệm/số cá thể đầu)x100
- Tăng trưởng
Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (g/ngày): DWG=(Wt–W0)/t
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Tốc độ tăng trưởng tương đối (%/ngày): SGR=[(LnWt–LnW0)/t]x100
Trong đó: W0: khối lượng tôm ở thời điểm ban đầu (g); Wt: Khối lượng tôm ở thời
điểm kết thúc thí nghiệm (g), t: thời gian nuôi (ngày)
2.2.5 Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu được tính toán giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và phân tích phương
sai (ANOVA) để tìm ra sự khác biệt giữa các trung bình của các nghiệm thức. Xử
lý số liệu bằng phần mềm Exel và phân tích thống kê bằng chương trình SPSS.
3 KẾT QUẢ
3.1 Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên thời gian tiêu hóa thức ăn của tôm càng xanh

3.1.1 Các chỉ tiêu môi trường trong quá trình thí nghiệm
Các yếu tố môi trường như nhiệt độ trung bình của các thí nghiệm là 27,3±0,2oC
và pH trung bình là 8,1±0,2. Hàm lượng oxy hòa tan của các nghiệm thức 30, 60,
và 100% oxy bão hòa lần lượt là 30,1±0,32; 61,6±0,4; và 97,3±0,21%.
3.1.2 Thời gian sử dụng và tiêu hóa thức ăn của tôm
Khối lượng thức ăn trong dạ dày tôm thay đổi theo thời gian (Hình 1). Ở nghiệm
thức 30% bão hòa thời gian tiêu hóa của tôm kéo dài đến 7 giờ, trong khi đó ở
nghiệm thức 60 và 100% oxy bão hòa thì thời gian tiêu hóa của tôm lần lượt là 6
giờ và 5 giờ. Ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa thì khối lượng thức ăn trong dạ dày
tôm đạt cao nhất sau 1 giờ. Khối lượng thức ăn trong dạ dày tôm trung bình
0,156±0,007 g và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với khối lượng thức ăn
trong dạ dày tôm ở thời điểm 20 phút (0,085±0,010 g) và 40 phút (0,108±0,013 g).
Sau 1 giờ thì thức ăn trong dạ dày tôm giảm dần và đến khoảng 7 giờ thì trong dạ
dày tôm hết thức ăn.
Ở nghiệm thức 60% oxy bão hòa thì tôm có hiện tượng bắt mồi rất nhanh và sau
khoảng 20 phút từ lúc cho ăn thì khối lượng thức ăn trong dạ dày tôm đạt cao nhất
0,194±0,013 g và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với khối lượng thức ăn
trong dạ dày tôm ở các thời điểm thu mẫu sau đó. Khối lượng thức ăn trong dạ dày
tôm giảm dần theo thời gian và đến khoảng 6 giờ sau khi cho ăn thì dạ dày tôm hết
thức ăn.
Khác với hai nghiệm thức 30 và 60% oxy bão hòa, ở nghiệm thức 100% oxy bão
hòa khối lượng thức ăn trong dạ dày tôm tăng và giảm dần đều theo thời gian.
Khối lượng thức ăn trong dạ dày tôm đạt giá trị cao nhất là 0,166±0,007 g sau 2
giờ cho tôm ăn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với khối lượng thức
ăn trong dạ dày tôm ở thời điểm 20 phút. Tuy nhiên, khối lượng thức ăn trong dạ
dày tôm tại thời điểm 2 giờ sau khi cho ăn khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so
với khối lượng thức ăn trong dạ dày tôm ở thời điểm 40 phút và 1 giờ. Tôm ở
nghiệm thức 100% oxy bão hòa bắt mồi khá chậm, nhưng thời gian tiêu hóa thức
ăn thì khá nhanh và sau khoảng 5 giờ tính từ lúc cho ăn thì dạ dày tôm hoàn toàn
hết thức ăn.
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Hình 1: Khối lượng thức ăn trong dạ dày tôm ở các nghiệm thức theo thời gian thu mẫu

3.2 Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên tăng trưởng của tôm càng xanh
3.2.1 Các chỉ tiêu môi trường trong quá trình thí nghiệm
Trong thời gian thí nghiệm thì các yếu tố môi trường như nhiệt độ trung bình trong
ngày vào khoảng 27,6oC, cao nhất là 28,8oC và thấp nhất 25,8oC. Hàm lượng oxy
hòa tan trung bình tính theo phần trăm bão hòa ở các nghiệm thức 30, 60 và 100%
theo thứ tự là 31,8±0,44; 61,4±0,41; và 93,5±1,28%; pH trung bình của các
nghiệm thức là 8,1±0,21; NH3 trung bình là 0,11±0,041 mg/L; NO2- trung bình là
0,17±0,072 mg/L; và NO3 là 0,28±0,131 mg/L. Các chỉ tiêu môi trường trong suốt
quá trình thí nghiệm tương đối ổn định và nằm trong giới hạn thích hợp cho sự
phát triển bình thường của tôm.
3.2.2 Tỉ lệ sống của tôm
Tỉ lệ sống của tôm có xu hướng giảm dần qua các tháng thí nghiệm. Tỉ lệ sống
trung bình của tôm ở tháng thứ nhất và hai ở tất cả các nghiệm đều đạt hơn 90%.
Tuy nhiên, sang tháng thứ ba thì tỉ lệ sống của tôm giảm nhanh, tôm ở nghiệm
thức 30% có tỉ lệ sống là 79,7%, nghiệm thức 60% và 100% đều có tỉ lệ sống là
90,6% (Hình 2).
100
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Hình 2: Tỉ lệ sống của tôm ở các tháng thí nghiệm
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3.2.3 Chu kỳ lột xác của tôm
Ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa tôm, lột xác đến lần thứ tư so với tôm ở hai
nghiệm thức 60 và 100% lột xác đến lần thứ năm. Ở lần lột xác thứ nhất thì chu kỳ
lột xác của tôm ở các nghiệm thức 30, 60 và 100% oxy bão hòa lần lượt là
13,7±0,57 ngày, 12,4±0,72 ngày và 11,9±0,51 ngày và khác biệt không có ý nghĩa
thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Tương tự, ở lần lột xác thứ hai và thứ ba
thì chu kỳ lột xác của tôm cũng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa
các nghiệm thức. Song, ở lần lột xác thứ tư thì chu kỳ lột xác của tôm ở 30% oxy
bão hòa dài nhất là 31,4±0,41 ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so
với hai nghiệm thức còn lại. Tôm ở các nghiệm thức 60 và 100% oxy bão hòa có
chu kỳ lột xác trung bình lần lượt là 26,7±1,43 ngày và 23,6±0,7 ngày và khác biệt
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỉ lệ tôm lột xác ở lần thứ năm khá thấp, chỉ
có ở 2 nghiệm thức 60 và 100% oxy bão hòa là có tôm lột xác đến lần thứ năm.
Chu kỳ lột xác của tôm ở lần lột xác thứ năm của nghiệm thức 60 và 100% oxy
bão hòa lần lượt là 27,7±0,6 và 28,7±1,34 ngày và khác biệt không có ý nghĩa
(p>0,05).
Bảng 1: Chu kỳ lột xác của tôm ở các nghiệm thức

Nghiệm thức
30% oxy bào hòa
60% oxy bão hòa
100 oxy bão hòa

Lần lột xác
1
2
3
4
5
13,8±0,57a 18,5±0,83a 22,8±1,02a 31,4±0,41a
12,4±0,72a 16,7±0,94a 22,6±1,68a 26,7±1,43b 27,7±0,60a
11,9±0,51a 17,8±0,62a 22,0±0,45a 23,6±0,70b 28,7±1,34a

Các giá trị trong cùng cột mang chữ cái (a,b) giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)

3.3 Ảnh hưởng của hàm lượng oxy hòa tan lên tăng trưởng của tôm
Khối lượng ban đầu của tôm tương đối đồng đều và khối lượng tôm trung bình
giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Sau 30 ngày
nuôi thì khối lượng tôm bắt đầu có khác biệt giữa các nghiệm thức. Khối lượng
tôm trung bình ở nghiệm thức 30% là 9,78 g nhỏ hơn có ý nghĩa thống kê so với
nghiệm thức 60% (12,9 g) và nghiệm thức 100% (14,2g) (p<0,05). Tuy nhiên, khối
lượng trung bình tôm khác biệt không có ý nghĩa giữa nghiệm thức 60 và 100%
(p>0,05). Sau 60 ngày thì khối lượng tôm trung bình ở các nghiệm thức đều khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05), khối lượng tôm trung bình ở các nghiệm thức
30, 60 và 100% lần lượt là 12,1; 15,1 và 17,3 g. Sau 90 ngày nuôi thì khối lượng
tôm trung bình của nghiệm thức 30% là 13,7 g và khác biệt có ý nghĩa thống kê so
với hai nghiệm thức còn lại (p<0,05). Trong khi đó, khối lượng tôm đạt cao nhất là
ở nghiệm thức 100% (19,1 g) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với
nghiệm thức 60% (17,3 g) (p>0,05) (Bảng 2).
Bảng 2: Khối lượng tôm ở các nghiệm thức có hàm lượng oxy bão hòa khác nhau sau 90
ngày nuôi

Khối lượng
Ban đầu
30 ngày
60 ngày
90 ngày

30% oxy bão hòa
8,99±0,22a
9,78±0,91a
12,1±1,60a
13,7±1,55a

60% oxy bão hòa
8,80±0,16a
12,9±0,90b
15,1±0,52b
17,3±1,18b

100% oxy bão hòa
8,88±0,67a
14,2±0,90b
17,3±0,94c
19,1±1,15b

Các giá trị trong cùng hàng mang chữ cái (a,b,c) giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)
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Tăng trưởng tuyệt đối (DWG) trung bình của tôm có sự khác nhau giữa các
nghiệm thức. Ở nghiệm thức 30% thì tốc độ tăng trưởng tuyệt đối của tôm là 0,05
g/ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với hai nghiệm thức 60% và 100% oxy
bão hòa (p<0,05) (Bảng 3). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối của tôm ở
nghiệm thức 60% là 0,09 g/ngày và nghiệm thức 100% là 0,11 g/ngày khác biệt
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tốc độ tăng trưởng tương đối của tôm ở
nghiệm thức 30% khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với hai nghiệm thức
còn lại (Bảng 3). Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tương đối của tôm ở hai nghiệm
thức 60% và 100% oxy bão hòa khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối và tương đối của tôm ở các nghiệm thức

Nghiệm thức
30% oxy bào hòa
60% oxy bão hòa
100 oxy bão hòa

DWG (g/ngày)
0.05±0.01a
0.09±0.01b
0.11±0.01b

SGR (%)
0.46±0.07a
0.75±0.05b
0.85±0.06b

Các giá trị trong cùng cột mang chữ cái (a,b) giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)

4 THẢO LUẬN
Khả năng tiêu hóa thức ăn bao gồm khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất từ
thức ăn đó bởi động vật (DeSilva and Anderson, 1995). Sự tiêu hóa thức ăn chịu
tác động của nhiều yếu tố như loài, tuổi, tình trạng sinh lý của cơ thể, thành phần
dinh dưỡng của thức ăn, nhiệt độ môi trường,… trong đó, hoạt động của các
enzyme tiêu hóa là quan trọng nhất. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khả năng bắt mồi
và tiêu hóa thức ăn của tôm bị ảnh hưởng rất lớn bởi hàm lượng oxy hòa tan trong
nước. Hàm lượng oxy hòa tan càng cao thì thời gian tiêu hóa thức ăn càng nhanh.
Oxy hòa tan có ảnh hưởng đến hoạt động của hệ enzyme tiêu hóa của tôm và từ đó
làm giảm sự tiêu thụ thức ăn cũng như tỉ lệ tiêu hóa thức ăn của tôm. Trong nghiên
cứu này thì ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa tôm bắt mồi khá chậm và khối lượng
thức ăn trong dạ dày tôm đạt cao nhất sau khoảng 1 giờ cho ăn. Trong khi đó, ở
nghiệm thức 60% oxy bão hòa tôm bắt mồi rất nhanh và khối lượng thức ăn trong
dạ dày tôm đạt cao nhất sau khi cho tôm ăn khoảng 20 phút so với 2 giờ ở nghiệm
thức 100% oxy bão hòa. Ở nghiệm thức 100% oxy bão hòa, tuy tôm bắt mồi khá
chậm nhưng thời gian tiêu hóa của tôm là ngắn nhất (sau 5 giờ thì dạ dày tôm hết
thức ăn). Hoạt động tiêu hóa giảm khi hàm lượng oxy thấp đã được báo cáo trên
tôm Penaeus. Seidman and Lawrence (1985) chỉ ra rằng tỉ lệ tiêu hóa thức ăn của
tôm giống Penaeus vannamei giảm có ý nghĩa khi nuôi ở nồng độ oxy hòa tan thấp
hơn 2 mg/L. Ở hàm lượng oxy hòa tan cao thì dường như không ảnh hưởng đến sự
tiêu hóa thức ăn của tôm. Nghiên cứu của Li and Wang (2006) trên tôm
Fenneropenaeus chinensis ở 3 mức hàm lượng oxy hòa tan 4-6 mg/L, 6-10 mg/L
và 10-18 mg/L thì thấy sự tiêu hóa và hiệu quả sử dụng thức ăn (Feed conversion
efficiency - FCE) của tôm khác biệt không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức thí
nghiệm. Nghiên cứu này chỉ ra rằng khi hàm lượng oxy hòa tan trong nước dưới
60% bão hòa đã ảnh hưởng đến khả năng bắt mồi và sự tiêu hóa thức ăn của tôm
càng xanh.
Tôm khi tiếp xúc với điều kiện oxy thấp trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng
đến tăng trưởng và tỉ lệ sống. Allan and Maguire (1991) cho rằng khi tiếp xúc với
hàm lượng oxy hòa tan 0,5 và 1,1 mg/L trong thời gian từ 4-12 giờ thì sẽ không
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ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) khi nuôi
lại trong điều kiện oxy bão hòa. Tuy nhiên, tình trạng thiếu oxy hòa tan trong thời
gian dài có thể ảnh hưởng đến sự sống, tăng trưởng, hô hấp, sự điều hòa áp suất
thẩm thấu máu và là nguyên nhân gây chết trên tôm (Clark, 1986). Một trong
những nguyên nhân gây chết tôm ở hàm lượng oxy hòa tan thấp có thể là do sự suy
giảm hệ miễn dịch và số lượng tế bào máu của tôm giảm làm cho tôm dễ cảm
nhiễm với các mầm bệnh. Ảnh hưởng của hàm lượng oxy thấp ở 30 Torr đã làm
giảm tỉ lệ sống của tôm Litopenaeus vannamei và tôm Palaemontes pugio cảm
nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (Mikulski et al., 2000). Ảnh hưởng của
hàm lượng oxy hòa tan thấp có thể làm giảm tổng số lượng tế bào máu (THC) của
các loài giáp xác và làm gia tăng sự nhạy cảm với mầm bệnh và kết quả là làm
tăng tỉ lệ chết của các loài giáp xác (Le Moullac et al., 1998). Tỉ lệ sống của tôm
trong thí nghiệm này đạt rất cao trên 90% ở cuối thí nghiệm. Tỉ lệ sống của tôm
cao có thể do trước khi tiến hành thí nghiệm thì tôm đã được thuần hóa trong điều
kiện oxy phù hợp với điều kiện thí nghiệm trong khoảng hai tuần. Ngoài ra, trong
quá trình thí nghiệm, chất lượng nước luôn được duy trì ở trạng thái rất tốt và phù
hợp với sự phát triển của tôm. Nghiên cứu của Li and Wang (2006) trên tôm
Fenneropenaeus chinensis ở các hàm lượng oxy hòa tan 4-6, 6-10 và 10-18 mg/L
thấy tỉ lệ sống của tôm đạt cao và khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các
nghiệm thức.
Kích thước và khối lượng cơ thể giáp xác ngày một lớn hơn sau mỗi lần lột xác
(Frank et al., 1975). Freeman (1990) cho rằng mối liên hệ giữa sự tăng trưởng của
mô và kích cỡ của vỏ kitin ở lần lột xác kế tiếp của tôm Palaemonectes pugio vẫn
chưa xác định được. Sự tăng trưởng của mô có thể xảy ra trong suốt chu kỳ lột xác
và phụ thuộc nhiều vào độ dài của chu kỳ lột xác. Nghiên cứu của Li and Wang
(2006) trên tôm Fenneropenaeus chinensis ở các mức hàm lượng oxy hòa tan 4-6,
6-10 và 10-18 mg/L thì thấy chu kỳ lột xác và nhịp lột xác của tôm khác biệt
không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này
ở lần lột xác thứ tư thì chu kỳ lột xác có sự thay đổi. Ở nghiệm thức 30% oxy bão
hòa thì chu kỳ lột xác của tôm kéo dài khoảng 31,4 ngày. Cùng với chu kỳ lột xác
kéo dài, số lần lột xác của tôm ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa cũng thấp hơn so
với ở hai nghiệm thức còn lại. Tôm ở hai nghiệm thức 60 và 100% oxy bão hòa lột
xác đến lần thứ năm, trong khi tôm ở nghiệm thức 30% chỉ lột xác đến lần thứ tư.
Như vậy, quá trình lột xác của tôm bị ảnh hưởng bởi điều kiện oxy hòa tan thấp và
kết quả này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu. Clark (1986) nghiên cứu trên tôm
Penaeus semisulcatus trong điều kiện oxy thấp cho thấy khi giữ tôm ở hàm lượng
oxy 2 mg/L trong 17 ngày thì tôm không lột xác và tỉ lệ chết cao. Khi nâng hàm
lượng oxy lên 5 mg/L thì tỉ lệ chết giảm xuống rõ rệt và có nhiều tôm lột xác. Tôm
không lột xác trong suốt thời gian tiếp xúc với điều kiện oxy thấp có thể do hai
nguyên nhân là tôm chết ở trước giai đoạn lột xác hoặc có sự ức chế lột xác của
tôm trong điều kiện oxy thấp. Sự xuất hiện một số lượng lớn tôm lột xác sau khi
gia tăng hàm lượng oxy cho thấy quá trình lột xác đã bị ức chế trong điều kiện oxy
thấp, và quá trình lột xác ở một số giai đoạn cũng bị dừng lại khi điều kiện môi
trường không tốt. Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên sự lột xác của tôm trong nghiên
cứu này là chu kỳ lột xác kéo dài hơn và số lần lột xác ít hơn ở nghiệm thức có
hàm lượng oxy thấp so với nghiệm thức có hàm lượng oxy hòa tan cao hơn.
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Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng oxy hòa tan khác nhau đã ảnh hưởng đến
sự tăng trưởng của tôm càng xanh. Ở hai nghiệm thức 60 và 100% oxy bão hòa
tôm có khối lượng lớn hơn tôm ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa trong tất cả các
lần thu mẫu. Không giống như các loài tôm thuộc họ Penaeid rất nhạy cảm đối với
hàm lượng oxy hòa tan thấp (Rosas et al., 1999) thì tôm càng xanh ít nhạy cảm
hơn và có ngưỡng oxy là 0,5 mg/L (Avault, 1986). Tuy nhiên ở hàm lượng oxy
hòa tan 30% bão hòa (khoảng 2,3 mg/L ở 27oC) trong thí nghiệm này đã ảnh
hưởng đến sự tăng trưởng của tôm càng xanh. Nghiên cứu của Seidman and
Lawrence (1985) trên tôm Penaeus vannamei và Penaeus monodon cho thấy khi
hàm lượng oxy hòa tan giảm xuống dưới mức 2 mg/L thì tỉ lệ tăng trưởng của tôm
giảm có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (100% bão hòa). Sự giảm tăng trưởng
của tôm trong điều kiện hàm lượng oxy hòa tan thấp có nhiều nguyên nhân. Một
trong những nguyên nhân quan trọng là tôm mất nhiều năng lượng để điều hòa
nồng độ các ion trong máu cũng như gia tăng đáp ứng miễn dịch. Hagerman and
Uglow (1982) nghiên cứu ảnh hưởng của oxy hòa tan trên tôm Crangon crangon
cho thấy nồng độ ion Na+ và Mg2+ không bị ảnh hưởng bởi giá trị PwO2, nhưng
nồng độ ion Ca2+ gia tăng theo thời gian khi hàm lượng oxy hòa tan thấp. Trong
điều kiện oxy thấp thì pH máu và nồng độ lactate gia tăng ở cua Carcinus maenas
(Truchot, 1980). Sự gia tăng pH máu và nồng độ Ca2+ trong máu trong điều kiện
oxy thấp có thể là cơ chế thích nghi của tôm và làm gia tăng sự hấp thu oxy từ môi
trường nước (Mangum, 1980). Sự giảm tăng trưởng của tôm trong điều kiện oxy
thấp có thể giải thích là do tôm mất nhiều năng lượng cho việc điều hòa các cơ chế
sinh lý trong cơ thể để chống lại việc giảm hàm lượng oxy hòa tan trong nước.
Tôm Litopenaeus vannamei khi tiếp xúc với điều kiện oxy thấp (1,5-2,5 mg/L)
trong 3 ngày thì hàm lượng glucose và lactate trong máu tăng lên gấp 4 lần so với
đối chứng (Racotta et al., 2002). Sự gia tăng nồng độ lactate trong máu nhằm giải
phóng cơ chế trao đổi chất yếm khí trong cơ và làm tăng khả năng kết hợp với oxy
của các tế bào máu. Sự gia tăng nồng độ Ca2+ và Mg2+ có liên quan với sự gia tăng
ái lực kết hợp giữa oxy và tế bào máu (McMahon, 2001). Kết quả nghiên cứu chỉ
ra rằng khi hàm lượng oxy hòa tan trong nước dưới mức 60% bão hòa đã ảnh
hưởng đến sự tăng trưởng của tôm.
Hàm lượng oxy hòa tan thấp là một trong những yếu tố giới hạn năng suất của
nhiều loài trong nuôi trồng thủy sản. Oxy hòa tan được xem là yếu tố giới hạn tăng
trưởng, mặc dù oxy hòa tan không ảnh hưởng trực tiếp lên tăng trưởng nhưng nó
làm giới hạn sự trao đổi chất trong điều kiện hiếu khí của loài (Brett, 1979).
Nghiên cứu này cho thấy tốc độ tăng trưởng tuyệt đối và tương đối của tôm bị ảnh
hưởng khi hàm lượng oxy hòa tan ở mức 30% bão hòa. Ở mức oxy 60% bão hòa
thì tốc độ tăng trưởng của tôm không khác biệt so với ở nghiệm thức 100% bão
hòa. Sự giảm tăng trưởng, đặc biệt là ở điều kiện oxy hòa tan thấp có thể giải thích
là do sự hoạt động của động vật. Trong thí nghiệm này, tôm ở nghiệm thức 30%
oxy bão hòa luôn bơi lên phía trên bề mặt của các sọt chứa tôm. Có lẽ vì thế mà
tôm ở nghiệm thức này bắt mồi rất kém và kết quả làm cho tăng trưởng chậm và tỉ
lệ sống thấp hơn so với hai nghiệm thức còn lại. Tôm trong nghiệm thức 30% oxy
bão hòa có tốc độ tăng trưởng và khối lượng cuối thí nghiệm đạt thấp là do sự kết
hợp của nhiều nguyên nhân. Oxy hòa tan thấp ở nghiệm thức 30% oxy bão hòa có
tỉ lệ bắt mồi kém và thời gian tiêu hóa kéo dài hơn (khoảng 7 giờ) so với 2 nghiệm
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thức còn lại. Bên cạnh đó, chu kỳ lột xác của tôm kéo dài hơn và số lần lột xác
cũng thấp hơn so với hai nghiệm thức còn lại.
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