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ẢNH HƯỞNG CỦA NITRITE LÊN CHU KỲ LỘT XÁC  
VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH  

(MACROBRACHIUM ROSENBERGII)  
     Đỗ Thị Thanh Hương1 và Cao Châu Minh Thư2 

ABSTRACT 

Toxicity of nitrite (NO2
-) has been well documented in the culture of fishes, but not much 

in shrimps. In this study, freshwater prawns Macrobrachium rosenbergii (9.69 ± 1.04 g; 
9.87 ± 0.48 cm) were exposed to nitrite (NO2

-) to determine 96h-LC50 value. The growth, 
molting cycle and frequency of prawns were examined as prawns were exposed 
individually to 0 mg/L (control), 1.4, 2.81, 8.04 and 14.1 mg/L nitrite. The experiment 
was performed over a 90 day period in order to provide biological data for improving 
farming techniques. Results showed that M. rosenbergii (9.6 9± 1.04 g; 9.87 ± 0.48 cm) 
were sensitive to nitrite, the 96-h LC50 of nitrite on prawns was 28.08 mg/L NO2-N. The 
growth (SGR) of the prawns reared in 2.81 mg/L, 8.04 mg/L and 14.1 mg/L NO2-N was 
significantly lower (P<0.05) than that of the control and 1.4 mg/L NO2-N treatment after 
90 days. The molting frequency of prawns reared as control and in 1.4 mg/L, 2.81 mg/L 
NO2-N increased. In contrast, this frequency decreased in 8.04 mg/L and 14.1 mg/L   
NO2-N. After 90 days, average molting frequency of prawns reared as control and in 1.4, 
2.81, 8.04 and 14.1 mg/L NO2-N was 2.8, 2.97, 2.97, 2.93 and 2.43 times, respectively, 
while average molting cycle was 24.01, 23.03, 23.8, 25.4 and 28.96 days, respectively. In 
short, nitrite is toxic for freshwater prawns M. rosenbergii although its mechanism is not 
known clearly. 
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Title: The effects of nitrite on the molting cycle and growth of freshwater prawn 
(Macrobrachium rosenbergii) 

TÓM TẮT 

Độc tính của nitrite đã được tổng hợp nhiều trong nuôi cá nhưng rất ít đối với tôm. Trong 
thí nghiệm này, tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) giai đoạn 9,69±1,04 g; 
9,87±0,48 cm được cho tiếp xúc riêng với nitrit (NO2

-) để xác định gíá trị LC50-96 giờ. Tỉ 
lệ sống, tăng trưởng, chu kỳ và số lần lột xác của tôm được xác định khi cho tôm tiếp xúc 
nitrit ở các nồng độ 0 mg/L (đối chứng), 1,4 mg/L; 2,81 mg/L; 8,04 mg/L và 14,1 mg/L. 
Các thí nghiệm được thực hiện trong bể composite có phân thành 6 ngăn riêng. Mỗi tôm 
được bố trí ngẫu nhiên vào mỗi ngăn của bể. Thí nghiệm được tiến hành trong 90 ngày 
nhằm cung cấp những số liệu sinh học cho việc cải tiến kỹ thuật nuôi đạt hiệu quả. Tôm 
càng xanh (9,69±1,04 g; 9,87±0,48 cm) nhạy cảm với nitrit, giá trị LC50-96 giờ của nitrit 
ảnh hưởng lên tôm là 28,08 mg/L NO2-N. Tốc độ tăng trưởng đặc biệt (SGR) của tôm 
được nuôi ở nồng độ nitrit 2,81 mg/L; 8,04 mg/L và 14,1 mg/L thấp hơn có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05) so với tăng trưởng của tôm ở nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức nitrit 
1,4 mg/L sau 90 ngày nuôi. Số lần lột xác của tôm ở nghiệm thức nitrit 1,4 mg/L và     
2,81 mg/L gia tăng, ngược lại, giảm ở nghiệm thức nitrit 8,04 mg/L và 14,1 mg/L. Sau 90 
ngày nuôi, số lần lột xác trung bình của tôm ở nghiệm thức đối chứng và các nghiệm thức 
nitrit 1,4; 2,81; 8,04 và 14,1 mg/L lần lượt là 2,8; 2,97; 2,97; 2,93 và 2,43 lần, trong khi 
chu kỳ lột xác trung bình lần lượt là 24,01; 23,03; 23,8; 25,4 và 28,96 ngày. Tỉ lệ sống 
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của tôm được nuôi ở nồng độ nitrit 8.04 mg/L và 14.1 mg/L thấp hơn có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với tỉ lệ sống của tôm đối chứng và tôm ở nghiệm thức nitrit 1,4 mg/L và  
2,81 mg/L sau 90 ngày nuôi. Tóm lại, nitrit độc đối với tôm càng xanh M. rosenbergii 
mặc dù cơ chế ảnh hưởng của nitrit đối với giáp xác chưa được biết rõ. 

Từ khóa: nitrit, tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii), tăng trưởng, chu kỳ lột 
xác 

1 GIỚI THIỆU 

Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) là loài giáp xác quan trọng trong 
nuôi trồng và khai thác thủy sản ở nước ngọt. Ở ĐBSCL, ngoài các đối tượng nuôi 
phổ biến như cá tra, ba sa, tôm sú … thì tôm càng xanh được xem là đối tượng có 
giá trị kinh tế cao và là mục tiêu trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản (Phương 
et al., 2003). Tiềm năng sản xuất tôm càng xanh rất lớn và phong phú với nhiều 
hình thức nuôi khác nhau. Diện tích và sản lượng nuôi trồng liên tục tăng trong 
những năm gần đây. Theo Lê Xuân Sinh (2008), trong năm 2005, diện tích nuôi 
tôm càng xanh tại các tỉnh ĐBSCL đạt 5.680 ha, sản lượng ước đạt 6.012 tấn, 
chiếm 57,7% diện tích nuôi và 94% sản lượng tôm càng xanh cả nước, đến năm 
2006, diện tích nuôi và sản lượng tiếp tục tăng mạnh, lần lượt là 9.007 ha và 9.514 
tấn. Khi gia tăng diện tích và sản lượng sản phẩm thủy sản nuôi thì vấn đề ô nhiễm 
môi trường nước, đặc biệt là sự tích tụ các khí độc trong các hệ thống nuôi sẽ ảnh 
hưởng nhiều đến các chức năng sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của động vật thủy 
sản, trong đó có tôm càng xanh.  

Cùng với amonia, nitrit (NO2
-) là hợp chất nitrogen gây độc đối với động vật thủy 

sản. Ảnh hưởng của nitrite đã được nghiên cứu trên nhiều loài cá (Duangsawasdi 
and Sripoomun, 1981; Das et al., 2004; Yanbo et al., 2006; Đỗ Thị Thanh Hương 
et al., 2011). Tuy nhiên, các nghiên cứu về ảnh hưởng của nitrit đối với giáp xác, 
nhất là với loài giáp xác nước ngọt có giá trị kinh tế cao như tôm càng xanh chưa 
nhiều. Để góp phần cung cấp thêm dữ liệu cho các nghiên cứu sâu hơn cũng như 
ứng dụng vào thực tế nuôi tôm càng xanh đạt hiệu quả cao, nghiên cứu ảnh hưởng 
của nitrit lên chu kỳ lột xác và tăng trưởng của tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) được thực hiện tại Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Cần Thơ.   

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Bộ môn Dinh dưỡng và Chế biến Thủy sản, Khoa 
Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 12/2010 đến tháng 06/2011.  

2.2 Đối tượng nghiên cứu 

Tôm sử dụng trong các thí nghiệm có khối lượng khoảng 8 – 12 g/con, mua từ các 
ao nuôi ở huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ và được thuần dưỡng 1 tuần trong bể 
nhựa 600 L trước khi bố trí thí nghiệm. Tôm được cho ăn 2 lần/ngày bằng thức ăn 
viên công nghiệp hàm lượng đạm ≥ 42% (khoảng 3-5% khối lượng thân) vào buổi 
sáng và kết hợp tép tươi (khoảng 10% khối lượng thân) vào buổi chiều. Ngừng cho 
tôm ăn 1 ngày trước khi bố trí thí nghiệm.  
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2.3 Phương pháp tính nồng độ nitrit (NO2
-) 

Sử dụng hóa chất NaNO2 cho vào nước để tạo NO2
- và dựa vào phương trình phân 

ly sau:     NaNO2                            Na+ + NO2
- 

2.4 Xác định giá trị LC50 – 96 giờ của nitrit đối với tôm càng xanh 

Thí nghiệm xác định khoảng nồng độ gây chết của nitrit đối với tôm: Thí 
nghiệm (thăm dò) nhằm xác định nồng độ nitrit cao nhất gây chết không quá 10% 
số tôm và nồng độ thấp nhất gây chết 90% số tôm sau 96 giờ tiếp xúc nitrit. 
Khoảng nồng độ này là cơ sở cho việc bố trí thí nghiệm xác định giá trị LC50. Thí 
nghiệm được thực hiện với 10 nghiệm thức nitrit gồm 5; 20; 35; 50; 65; 80; 95; 
110; 125 và 140 mg/L.  

Thí nghiệm xác định giá trị LC50 – 96 giờ của nitrit đối với tôm: Thí nghiệm 
được thực hiện dựa vào kết quả của thí nghiệm thăm dò. Chọn thực hiện với 8 mức 
nồng độ nitrit và 1 đối chứng gồm: 0; 20; 35; 50; 65; 80 và  95, 110 và 125 mg/L. 
Theo dõi hoạt động của tôm, ghi nhận tỉ lệ tôm chết ở các thời điểm 12; 24; 48; 72 
và 96 giờ. Số tôm chết được vớt ra khỏi bể nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng 
nước trong bể. Các yếu tố môi trường như pH, nhiệt độ, oxy hòa tan (DO) được đo 
2 lần/ngày vào buổi sáng buổi chiều bằng các thiết bị thông thường như máy đo 
pH và nhiệt độ, máy đo oxy. Giá trị LC50 sẽ được ước tính bằng phương pháp 
Probit (Finney, 1971). 

2.5 Ảnh hưởng của nitrit ở các nồng độ khác nhau lên tăng trưởng và lột xác 
của tôm càng xanh 

Tôm được chọn bố trí thí nghiệm có kích cỡ trung bình 9,69 ± 1,04 g; 9,87 ± 0,48 
và không có dấu hiệu bệnh lý. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 
nghiệm thức gồm: 0 mg/L (đối chứng); 1,4 mg/L (5% LC50–96 giờ) và 2,81 mg/L 
(10% LC50–96 giờ), đây là 2 nồng độ an toàn, không gây chết tôm và khi nuôi tôm 
dưới nồng độ này sẽ không ảnh đến hoạt động sinh lý và di truyền nòi giống;    
8,04 mg/L (LC1–96 giờ), là nồng độ gây chết tôm ở mức thấp nhất, có thể khi nuôi 
tôm ở nồng độ này sẽ không ảnh hưởng đến tăng trưởng; và 14,1 mg/L (LC10–96 
giờ) là nồng độ gây chết 10% tôm, khi nuôi tôm ở nồng độ này sẽ ảnh hưởng đến 
các hoạt động sinh lý và tăng trưởng của tôm. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. 
Mỗi lần lặp lại được bố trí trong bể composite 200 L có lưới ngăn và sục khí nhẹ,  
6 con tôm được bố trí ngẫu nhiên vào 6 ngăn lưới trong mỗi bể. Mực nước trong 
bể được giữ ở khoảng 70 – 80 cm. Thí nghiệm được tiến hành trong thời gian           
90 ngày. 

Tôm được cho ăn 2 lần/ngày theo nhu cầu vào lúc 8 giờ bằng thức ăn viên hàm 
lượng đạm ≥ 42% (3-5% khối lượng thân) và 16 giờ bằng tép tươi (10% khối 
lượng thân). Hàng ngày, siphon thức ăn thừa ra khỏi hệ thống thí nghiệm. 

Tiến hành thay 30% lượng nước/lần sau mỗi 3-5 ngày, nồng độ nitrit được kiểm 
tra (bằng cách thu mẫu nước ở từng bể thí nghiệm phân tích theo phương pháp 
Griess llosvay, Diazonium) và bổ sung nhằm duy trì nồng độ đã bố trí ban đầu. 
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2.6 Các chỉ tiêu theo dõi  

Nhiệt độ, pH, oxy hòa tan (DO) được đo 2 lần/ngày. Cân khối lượng từng tôm ở 
mỗi nghiệm thức hàng tháng và khi kết thúc thí nghiệm. Hàng ngày, theo dõi và 
ghi nhận sự lột xác của từng tôm và số lượng tôm chết ở mỗi nghiệm thức. 

Tỷ lệ sống (%) = 100x(số tôm cuối thí nghiệm/số tôm đầu thí nghiệm) 

Chu kỳ lột xác: Xác định khoảng thời gian giữa 2 lần lột xác kế tiếp nhau. 

Tăng trưởng theo ngày: (DWG) (g/ngày) = DWG = (Wt –  W0)/t 

Tốc độ tăng trưởng đặc biệt: (SGR) (%/ngày) = [(LnWt –  LnW0)/t] x 100 

Trong đó: W0 là khối lượng tôm ở thời điểm ban đầu (g); Wt là khối lượng tôm ở 
thời điểm kết thúc thí nghiệm (g); t là thời gian nuôi (ngày). 

2.7 Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn bằng phần mềm Excel. Phân tích 
thống kê bằng chương trình SPSS 16.0 (phân tích phương sai theo phương pháp 
one-way Anova, kiểm định Ducan) ở mức ý nghĩa p<0,05. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Độc tính cấp tính của nitrit đối với tôm càng xanh 

3.1.1 Các yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm 

Các yếu tố môi trường được theo dõi ở thí nghiệm xác định giá trị LC50 của nitrit 
lên tôm là tương đối ổn định giữa buổi sáng và buổi chiều, khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Nhiệt độ trung bình trong ngày là 
26,71±0,05°C, pH dao động trong ngày từ 7,5-7,8 và oxy hòa tan trung bình trong 
ngày là 7,6 mg/L. Các yếu tố môi trường trên đều nằm trong khoảng thích hợp cho 
tôm và  không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.  

3.1.2 Giá trị LC50 của nitrit lên tôm càng xanh 

Kết quả thí nghiệm cho thấy giá trị LC50 thấp nhất là 28,08 mg/L sau thời gian 96 
giờ tôm tiếp xúc nitrit. Các giá trị LC50 dao động lớn theo thời gian tiếp xúc, nhất 
là từ 12 giờ (100,74 mg/L) đến 24 giờ (36,19 mg/L). Tuy nhiên, các giá trị này 
biến động không lớn và giảm dần theo thời gian từ 24 giờ đến 96 giờ (Hình 1).    
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Hình 1: Nồng độ gây độc cấp tính của nitrit đối với tôm càng xanh ở các mốc thời gian   
khác nhau 
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Sau khi tiếp xúc với nước có nồng độ nitrit cao, tỉ lệ chết của tôm tăng mạnh trong 
vòng 24 giờ đầu, giảm dần hoặc tăng nhẹ ở khoảng thời gian từ 24 đến 96 giờ. Ở 
nồng độ nitrit cao 95 mg/L, 110 mg/L và 125 mg/L, tôm chết 100% ngay sau 24 
giờ tiếp xúc, nhiều tôm chết trong tình trạng thân bị trắng đục. Ngược lại, ở các 
nồng độ nitrit thấp 20 mg/L và 35 mg/L, không có tôm chết trong 12 giờ đầu sau 
khi tiếp xúc. Không xuất hiện tôm chết ở nghiệm thức đối chứng trong suốt 96 giờ 
thí nghiệm (Bảng 1).  

Bảng 1: Tỉ lệ chết (%) của tôm càng xanh với các nồng độ nitrit khác nhau 

          Thời gian 
Nồng độ  

12 giờ 24 giờ 48 giờ 72 giờ 96 giờ 

0mg/L 0 0 0 0 0 
20mg/L 0 10 16,7 23,3 26,7 
35mg/L 0 56,7 70 73,3 73,3 
50mg/L 20 73,3 76,7 80 80 
65mg/L 26,7 80 86,7 90 93,3 
80mg/L 46,7 90 93,3 96,7 96,7 
95mg/L 36,7 100 100 100 100 
110mg/L 63,3 100 100 100 100 
125mg/L 53,3 100 100 100 100 

Sự tương quan về tỉ lệ chết và nồng độ nitrit phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
Amstrong et. al., (1976) trên ấu trùng tôm càng xanh, các giá trị LC50 giảm mạnh 
trong 72 giờ đầu tiếp xúc nitrit, sau đó giá trị này giảm nhẹ trong khoảng thời gian 
từ 72 đến 168 giờ. Nhiều nghiên cứu khoa học (Jensen, 1990; Chen and Cheng, 
1994, 1995a, 1995b, 1996; Chen and Lee, 1997a, 1997b; Cheng and Chen, 2000) 
cho thấy rằng sau 24 giờ khi tôm tiếp xúc nitrit, các chức năng sinh lý của tôm bị 
rối loạn. Cụ thể là nitrite không những tích tụ vào máu của tôm với hàm lượng rất 
cao theo thời gian tiếp xúc, làm thay đổi cân bằng acid – bazơ và áp suất thẩm thấu 
trong máu tôm nước ngọt Astacus  astacus (Jensen, 1990), làm giảm độ pH trong 
máu, tăng PO2 và giảm oxyhemocyanin trong máu, làm rối loạn sự bài tiết nitơ, sự 
điều hòa ion và sự trao đổi khí hô hấp ở tôm càng xanh M. rosenbergii, có thể dẫn 
đến tình trạng thiếu oxy, nhất là trong điều kiện pH nước thấp (Chen and Lee, 
1997a, 1997b) mà còn tích tụ trong cơ, gan tụy, mang, ruột trước, máu, tim, cuống 
mắt và ruột giữa của tôm sú P. monodon (29,42 ± 0,39 g) (Cheng and Chen, 2000). 

Độc tính cấp tính của nitrit trên các động vật thủy sản đã được nghiên cứu rộng rãi 
và được tổng hợp bởi Lewis and Morris (1986) và Tomasso (1994). Độc tính của 
nitrit phụ thuộc vào loài, tuổi cá và điều kiện môi trường nước,… (Kroupova et al., 
2005). Các kết quả nghiên cứu cho thấy, tính nhạy cảm của tôm nước ngọt và tôm 
biển đối với nitrit giảm dần theo sự tăng lên của độ tuổi của tôm. Tôm nước ngọt 
rất nhạy cảm với nitrit, giá trị LC50-96 giờ của nitrit lên ấu trùng tôm càng xanh 
giai đoạn 10 – 14 ngày tuổi (80 – 140 µg/con) là 8,6 mg/L (Armstrong et al., 
1976); nồng độ nitrit cao nhất không gây chết ấu trùng tôm là 9,7 và 1,4 mg/L 
trong thời gian 24 và 168 giờ. Theo nghiên cứu của Chen và Lee (1997b), LC50-96 
giờ của nitrit đối với tôm càng xanh giai đoạn giống (2,52±0,20 g) là 8,49; 11,21 
và 12,87 mg/L ở điều kiện nồng độ Cl− lần lượt là 15, 24 và 34 mg/L. Kết hợp 
cùng với kết quả của các nghiên cứu trên, giá trị LC50-96 giờ của nitrit đối với tôm 
càng xanh M. rosenbergii (9,69±1,04 g; 9,87±0,48 cm) trong thí nghiệm này là 
28,08 mg/L cho thấy khả năng chịu đựng nitrit ở tôm càng xanh tăng lên theo độ 
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tuổi của tôm. Kết quả này cũng chỉ ra rằng tôm M. rosenbergii ít nhạy cảm với 
nitrit hơn tôm nước ngọt Macrobrachium malcolmsonii, LC50-96 giờ của nitrit đối 
với tôm M. malcolmsonii giai đoạn giống (10-15 g) là 3,14 mg/L (Chand and 
Sahoo, 2006). Trong môi trường nước biển, với sự hiện diện của hàm lượng 
chloride (Cl-) cao làm giảm tính độc của nitrit so với trong môi trường nước ngọt. 
Theo nghiên cứu của Chen và Chin (1988) LC50-24 giờ của nitrit lên tôm             
P. monodon là 5,00 mg/L, 13,20 mg/L, 20,65 mg/L và 61,87 mg/L tương ứng cho 
nauplius, zoea, mysis và postlarvae. Nhưng đối với tôm P. monodon giai đoạn 
giống, LC50-96 giờ của nitrit là 54,76 mg/L (Chen and Lei, 1990). Với tôm           
P. monodon  kích cỡ lớn hơn (91,0 ± 8.0 mm), giá trị LC50-96 giờ của nitrit lên 
tôm cao hơn là 171 mg/L (Chen et al., 1990b). LC50-96 giờ của nitrit đối với tôm 
Penaeus chinensis (39,6 ± 1,8 mm; 0,36 ± 0,06 g) là 37,71 mg/L (Chen et 
al.,1990a) và của tôm F. penicillatus (38.5 - 47.5 mm) là 38,52 mg/L và 40,85 
mg/L ở nồng độ muối lần lượt là 25‰ và 34‰ (Chen and Lin, 1991). Tôm           
L. vannamei giống (56 ± 9,6 mm) có khả năng chịu đựng độ độc của nitrite cao 
hơn các loài tôm biển nêu trên. LC50-96 lần lượt là 76,5; 178,3 và 321,7 mg/L ở 
nồng độ muối 15‰; 25‰ và 35‰. (pH 8.02, nhiệt độ 18°C) (Lin and Chen, 2003). 
Như vậy, thấy khả năng chịu đựng nitrite ở tôm penaeid cùng tăng lên theo độ tuổi 
của tôm và cao hơn so với tôm nước ngọt M. rosenbergii. 

3.2 Ảnh hưởng của nitrit lên tăng trưởng và lột xác của tôm càng xanh 

3.2.1 Các yếu tố môi trường trong quá trình nuôi sinh trưởng  

Các yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm nuôi tăng trưởng là khá ổn định, 
các giá trị trung bình khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các 
nghiệm thức. Nhiệt độ giữa các nghiệm thức có mức dao động thấp trong khoảng 
26,74 ± 0,09°C vào buổi sáng và 27,26 ± 0,15°C vào buổi chiều, giá trị pH trung 
bình trong ngày là 7,78±0,12, oxy hòa tan (DO) trung bình trong ngày là 5,69 ± 
0,06 mg/L. Các yếu tố môi trường trên đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự 
phát triển của tôm và không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. 

3.2.2 Số lần lột xác và chu kỳ lột xác 

Số lần lột xác của tôm ở nghiệm thức nitrit 1,4 mg/L và 2,81 mg/L là bằng nhau và 
nhiều nhất, trung bình đạt 2,97 lần và có biểu hiện giảm dần ở nghiệm thức có 
nồng độ nitrit cao 8,04 mg/L (2,93 lần), tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05) so với ở nghiệm thức đối chứng (trung bình 2,8 lần). Riêng ở 
nghiệm thức nitrit 14,1 mg/L, số lần lột xác ít nhất (trung bình 2,43 lần), khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với ở nghiệm thức đối chứng và các nghiệm thức 
nồng độ nitrit thấp còn lại (Hình 2a).    

Chu kỳ lột xác của tôm ở nghiệm thức nitrit 1,4 mg/L là ngắn nhất (trung bình 
23,03 ngày), ngắn hơn so với ở nghiệm thức đối chứng (trung bình 24,01 ngày), 
nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Ngược lại, chu kỳ lột xác 
tăng dài ra dần từ nghiệm thức nitrit 1,4 mg/L (23,03 ngày) đến nghiệm thức    
2,81 mg/L (23,8 ngày) và 8,04 mg/L (25,4 ngày), nhưng khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05). Riêng ở nghiệm thức nitrit 14,1 mg/L, chu kỳ lột xác dài 
nhất là 28,96 ngày, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với ở nghiệm thức 
đối chứng và các nghiệm thức nồng độ nitrit thấp còn lại (Hình 2b).    
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Hình 2: Số lần lột xác (a, trái)  và chu kỳ lột xác (b, phải) của tôm càng xanh ở các nồng độ 
nitrit khác nhau sau 90 ngày nuôi 

Các yếu môi trường như ánh sáng, nhiệt độ kích thích hệ thống thần kinh trung 
ương và nơi chứa hormone kích thích lột xác, sẽ tác động lên chu kỳ lột xác của 
giáp xác (Wassenberg and Hill, 1984). Nitrit ở nồng độ thấp dưới ngưỡng gây chết 
cũng là một yếu tố môi trường kích thích tôm lột xác nhiều lần. Kết quả thí nghiệm 
(Hình 2b) cho thấy chu kỳ lột xác của tôm ở nghiệm thức nitrit 1,4 mg/L là ngắn 
nhất, do tôm ở nghiệm thức này lột xác nhiều lần nhất. Nồng độ nitrit thấp có thể 
ảnh hưởng đến sự lột xác của tôm nước ngọt M. rosenbergii và cua C. sapidus 
(Armstrong et. al., 1976; Manthe et al., 1984). Trong nghiên cứu của Chen và 
Chen (1992b), số lần lột xác của tôm sú giai đoạn giống (1,40 ± 0,05 g; 6,30 ± 
0,07 cm) tăng dần ở các nghiệm thức 0; 2; 4; 8 và 20 mg/L nitrit, số lần lột xác 
trung bình là 6,27; 6,30; 6,34; 6,92 và 7,14 lần lần. Kết quả thí nghiệm cũng cho 
thấy, nồng độ nitrit cao nhất chấp nhận được đối với sự lột xác của tôm sú là 2 
mg/L. Hoạt động lột xác gắn liền với sự tăng trưởng và sự phát triển của tôm. Tuy 
nhiên, chu kỳ lột xác của tôm còn tùy thuộc vào giai đoạn tăng trưởng, tình trạng 
sinh lý, điều kiện dinh dưỡng, điều kiện môi trường (Yujiroh, 2010).   

3.2.3 Tăng trưởng theo ngày (DWG) và đặc biệt (SGR) của tôm càng xanh  

Kết quả thí nghiệm cho thấy tăng trưởng theo ngày (DWG) của tôm ở nghiệm thức 
nitrit 1,4 mg/L đạt trung bình 0,11 g/ngày, tương đương với tăng trưởng của tôm ở 
nghiệm thức đối chứng. Tăng trưởng theo ngày của tôm có giá trị thấp nhất ở hai 
nghiệm thức nitrit 8,04 mg/L và 14,1 mg/L là 0,07 g/ngày, khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với ở nghiệm thức đối chứng. Tăng trưởng đặc biệt (SGR) 
của tôm ở các nghiệm thức giảm dần theo sự gia tăng của nồng độ nitrit thí 
nghiệm. Ở nghiệm thức nitrit 1,4 mg/L, SGR của tôm đạt trung bình 0,75 %/ngày 
và ở đối chứng là 0,76 %/ngày. Tốc độ tăng trưởng SGR có giá trị thấp nhất ở hai 
nghiệm thức nitrite nồng độ cao 8,04 mg/L và 14,1 mg/L lần lượt là 0,55 %/ngày 
và 0,52 %/ngày, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với ở nghiệm thức đối 
chứng. Tác động dưới ngưỡng gây chết của nitrit trong môi trường nuôi có thể làm 
giảm tăng trọng của tôm vì tôm phải phân bổ năng lượng cho hoạt động của các cơ 
quan nhằm giúp cơ thể chống lại tác dụng độc của nitrit. Nhiều kết quả nghiên cứu 
cho thấy tăng trưởng và phát triển của tôm giảm theo sự tăng lên của nồng độ nitrit 
trong môi trường nuôi. Khi cho ấu trùng tôm càng xanh tiếp xúc với các nồng độ 
nitrit từ 0, 2, 4, 8 và 16 mg/L, kết quả là ở nồng độ nitrit cao 16 mg/L, ấu trùng pha 
1 chết toàn bộ và ấu trùng pha 2 ngừng phát triển ở giai đoạn 10 (Mallasen and 
Valenti, 2006). Ở nồng độ nitrit 6,4 mg/L làm giảm 50% tăng trưởng của ấu trùng 
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tôm P. indicus ở độ mặn 30‰, ở pH 8.0 và 28°C sau 34 ngày (Wickins, 1976). 
Theo Chen et. al., (1990c) ở nồng độ nitrit 21,38 mg/L làm giảm 50% khối lượng 
của tôm P. monodon giai đoạn giống (0,26-0,51 g) ở độ mặn 20‰ và 27°C. Theo 
nghiên cứu của Chen và Chen (1992) thì nitrit nồng độ 17,41 mg/L và 22,45 mg/L 
làm giảm 50% tăng trưởng (EC50) của tôm sú giống (1,40 ± 0,05 g; 6,30 ± 0.07 
cm) sau 20 và 60 ngày nuôi. 
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Hình 3: Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG) (a, trái) và tương đối (SGR) (b, phải) về khối 
lượng của tôm càng xanh ở các hàm lượng nitrite khác nhau sau 90 ngày nuôi 

Nghiên cứu của Chen và Chen (1992) về ảnh hưởng của nitrit lên chiều dài của 
tôm sú giống (1,40 ± 0,05 g; 6,30 ± 0,07 cm), kết quả cho thấy sự tiếp xúc với 
nitrite nồng độ 4 mg/L đã làm giảm 5% và 6,7% chiều dài của tôm sau 30 và 60 
ngày, trong khi với nồng độ 16,14 mg/L và 26,20 mg/L làm giảm 50% sự tăng 
chiều dài của tôm (EC50) sau 20 và 60 ngày nuôi. 

Kết quả thí nghiệm (Hình 3) có thể giải thích rằng, ở nồng độ thấp 1,4 mg/L (5% 
LC50-96 giờ) được xem là an toàn đối với tôm càng xanh thì nitrit mang ý nghĩa là 
yếu tố môi trường kích thích sự lột xác của tôm do tôm bị sốc nhiều hơn là do nhu 
cầu tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng (SGR) về khối lượng và chiều dài ở nghiệm 
thức nitrit 2,81 mg/L khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với tăng trưởng 
của tôm ở nghiệm thức nitrit 1,4 mg/L và nghiệm thức đối chứng. Kết quả này 
cũng phù hợp với khuyến cáo của New (2002), trong ao nuôi tôm càng xanh, nồng 
độ nitrit nên < 2 mg/L.  

4 KẾT LUẬN  

Tôm càng xanh nhạy cảm với nitrit, nồng độ nitrit gây chết 50% tôm sau 96 giờ thí 
nghiệm là 28,08 mg/L. Số lần lột xác của tôm tăng (chu kỳ lột xác ngắn) ở những 
nghiệm thức nitrit nồng độ thấp 1,4 mg/L và 2,81 mg/L và giảm dần (chu kỳ lột 
xác dài) ở những nghiệm thức có nồng độ nitrit cao 8,04 và 14,1 mg/L. Tăng 
trưởng theo ngày và tăng trưởng đặc biệt của tôm ở các nghiệm thức giảm dần theo 
sự gia tăng của nồng độ nitrit thí nghiệm; ngay ở nồng độ nitrite 2,81 mg/L tăng 
trưởng của tôm đã có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với đối chứng. 
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