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ABSTRACT
The objective of this study was to determine the composition of the natural food
uptaken by black tiger shrimp (Penaeus monodon) in improved extensive ponds. The
study was conducted with 14 sampling periods in three shrimp ponds in An Bien
district, Kien Giang province, where shrimp were stocked at density of 1-3 inds/m2.
The average pond area was 1.5-1.7 ha with a depth of 1.2 m. Water was exchanged
once a month. A certain number of shrimps was suplemented in the ponds once a
month, and no feed provided during the culture period. Thirty shrimps were collected
each time for analysis of feed composition in their digestive tract. Water parameters
including temperature, pH, salinity, TSS, TN and TP were also recorded. The results
showed that the water parameters are suitable for the development of natural food and
growth of shrimp in ponds. Variation of natural food depended on nutrient content and
salinity in the water environment. Besides detritus with high proportion, the study
identified a total of 10 natural food groups in the digestive tract (DT) of shrimp. The
composition and quantity of natural food of shrimp were recorded from 8-23 genera
and 6-6,289 individuals/DT, respectively. Shrimp with an average length of 1.5±0.4cm
to 3.6±0.6cm utilized mainly Bacillariophyta, Rotifera, Copepoda, Polychaeta and
detritus. Adult shrimps with a size of 12.3±0.7cm consumed a lot of detritus and
Polychaeta. In general, as shrimps grow up from 4.8±0.5 cm to 5.3±0.8 cm, their
feeding spectrum changes from planktonic to benthic organisms.

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thành phần thức ăn tự nhiên của tôm sú
(Penaeus monodon) ở ao nuôi quảng canh cải tiến. Nghiên cứu được thực hiện với 14
đợt thu mẫu ở 3 ao tôm thuộc huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang với mật độ từ 1-3 con/m2,
diện tích từ 1,5-1,7ha, độ sâu 1,2 m, thay nước định kỳ 1 lần/tháng. Tôm được thả bổ
sung 1 lần/tháng và không cung cấp thức ăn trong quá trình nuôi. Mẫu tôm được thu
30 con/đợt để phân tích thành phần các nhóm thức ăn trong ống tiêu hóa. Một số các
thông số môi trường nước (nhiệt độ, pH, độ mặn,TSS,TN và TP) cũng được ghi nhận.
Kết quả cho thấy các thông số môi trường nước phù hợp với sự phát triển thức ăn tự
nhiên và tăng trưởng của tôm trong ao nuôi. Biến động thành phần thức ăn tự nhiên
phụ thuộc vào hàm lượng dinh dưỡng và độ mặn trong môi trường ao nuôi. Ngoài các
mảnh vụn hữu cơ chiếm tỉ lệ cao, nghiên cứu đã xác định được tổng cộng 10 nhóm
thức ăn tự nhiên trong ống tiêu hóa của tôm. Thành phần và số lượng thức ăn trong
ống tiêu hóa (OTH) của tôm ghi nhận được ở các ao nuôi là 8-23 giống và 6-6.289 cá
thể/OTH. Tôm giai đoạn nhỏ với kích thước trung bình 1,5±0,4cm đến 3,6±0,6cm sử
dụng chủ yếu tảo Bacillariophyta, Rotifera, Copepoda, Polychaeta và mảnh vụn hữu
cơ. Tôm trưởng thành với kích cỡ 12,3±0,7cm tiêu thụ chủ yếu mảnh vụn hữu cơ và
Polychaeta. Nhìn chung, tôm có xu hướng chuyển tập tính ăn từ sinh vật nổi sang sinh
vật đáy khi đạt kích cỡ từ 4,8±0,5cm đến 5,3±0,8cm.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Liên và Vũ Ngọc Út, 2018. Thành phần thức ăn tự nhiên của tôm sú (Penaeus
monodon) ở ao nuôi quảng canh cải tiến. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên
đề: Thủy sản)(1): 115-128.
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Tôm được thả bổ sung 1 lần/tháng và không cung
cấp thức ăn trong quá trình nuôi. Chu kỳ thu mẫu
được mô tả chi tiết qua Bảng 1. Phương pháp thu và
phân tích mẫu các thông số chất lượng nước được
trình bày ở Bảng 2.

1 GIỚI THIỆU
Nuôi tôm quảng canh cải tiến đang được phát
triển khá rộng rãi ở một số tỉnh vùng Đồng bằng
sông Cửu Long, trong đó Kiên Giang thực hiện với
tổng diện tích khá cao. Đây là mô hình nuôi có nhiều
ưu điểm như hạn chế được dịch bệnh, giảm được
việc sử dụng các loại thuốc hóa học, thức ăn do được
thả nuôi với mật độ thấp, vì vậy góp phần nâng cao
chất lượng tôm nguyên liệu. Chi phí đầu tư khá thấp
phù hợp với các hộ dân ít vốn nhưng thu nhập ổn
định. So với nuôi tôm truyền thống, nông dân tham
gia mô hình này có lãi từ 25-30 triệu đồng/ha. Mô
hình nuôi quảng canh cải tiến là một trong những
bước đệm quan trọng để tiến tới mô hình sản xuất
cao hơn, nhất là mục tiêu quy hoạch vùng nuôi theo
hướng bền vững đáp tốt nhu cầu xuất khẩu hiện nay.
Tuy nhiên, mô hình này cũng gặp một số khó khăn
về kỹ thuật nuôi do không cho ăn hoặc ít bổ sung
thức ăn nên năng suất chưa cao. Vì vậy, trong hệ
thống nuôi tôm quảng canh cải tiến, thức ăn tự nhiên
đóng vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng của tôm,
sự lựa chọn thức ăn của tôm phụ thuộc vào thức ăn
tự nhiên sẵn có trong thủy vực. Thông thường trong
ao nuôi tôm, các loài tảo khuê phát triển thì có lợi
hơn các loài tảo khác. Tôm sú giai đoạn tôm bột và
tôm giống tiêu thụ chủ yếu là động vật nổi, mật độ
của động vật nổi trong ao nuôi giảm một cách có ý
nghĩa sau khi thả tôm bột vào các ao nuôi ở Đài Loan
(Chen and Chen, 1992). Ngoài ra, Abu Hena and
Hishamuddin (2012) cho rằng động vật nổi là nguồn
thức ăn tự nhiên quan trọng và là nguồn dinh dưỡng
cho tôm giai đoạn tôm bột, chủ yếu ở giai đoạn tuần
thứ nhất đến tuần thứ tư sau khi thả tôm. Mặt khác,
Bombeo et al. (1993) phát hiện ra Copepoda là
nguồn thức ăn quan trọng hơn so với tảo khuê trong
ao nuôi, tôm sẽ tăng trưởng cao hơn khi sử dụng
nhiều Copepoda. Ở mỗi giai đoạn phát triển, tôm có
xu hướng sử dụng nhiều loại thức ăn tự nhiên khác
nhau. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm
đánh giá thành phần thức ăn tự nhiên của tôm sú qua
các giai đoạn khác nhau ở ao nuôi quảng canh cải
tiến để từ đó có biện pháp quản lý và bổ sung nguồn
thức ăn tự nhiên phù hợp góp phần gia tăng năng
suất tôm.

Mẫu định tính thực vật nổi (tảo) và động vật nổi
được thu bằng lưới phiêu sinh với kích thước mắt
lưới tương ứng 30 µm và 60 µm. Mẫu định lượng
thực vật nổi được thu bằng phương pháp thu lắng
với thể tích 1 L, trong khi mẫu định lượng động vật
nổi sử dụng phương pháp thu lọc với thể tích 100 L.
Sử dụng gàu Petersen (diện tích miệng gàu 0,03 m2)
để thu mẫu động vật đáy với tổng cộng 10 gàu cho
1 điểm thu mẫu.
Thành phần thực vật nổi, động vật nổi và động
vật đáy được phân tích bằng cách quan sát các đặc
điểm hình thái cấu tạo và dựa vào các tài liệu phân
loại đã được công bố để định danh tên các giống loài
có trong mẫu thu như: Shirota (1966), Đặng Ngọc
Thanh và ctv. (1980), Trương Ngọc An (1993),
Carmelo et al. (1996), Dương Đức Tiến và Võ Hành
(1997), Boltovskoy (1999), Nguyễn Văn Khôi
(2001), Sangradub and Boonsoong (2006). Mật độ
của thực vật nổi và động vật nổi được xác định bằng
buồng đếm Sedgwick-Rafter theo phương pháp của
Boyd and Tucker (1992).
Sử dụng lú (tên địa phương) để bắt tôm. Mỗi đợt
thu mẫu, 30 cá thể tôm (10 con/ao) được thu để phân
tích thành phần thức ăn trong ống tiêu hóa. Mẫu tôm
sau khi thu được cố định bằng formol với nồng độ
từ 8-10%. Ở phòng thí nghiệm, chiều dài và trọng
lượng tôm được ghi nhận trước khi lấy thức ăn trong
ống tiêu hóa. Việc tách lấy thức ăn trong ống tiêu
hóa của tôm ở các giai đoạn khác nhau được thực
hiện bằng mắt thường, riêng giai đoạn PL15 được
thực hiện dưới kính lúp. Thành phần thức ăn của tôm
được pha loãng với nước cất ở thể tích phù hợp và
đếm số lượng các nhóm thức ăn (Cyanobacteria,
Chlorophyta,
Euglenophyta,
Bacillariophyta,
Protozoa, Rotifera, Cladocera, Copepoda, ấu trùng
của Copepoda, nhóm Khác (chủ yếu Polychaeta
gồm ấu trùng của Polychaeta còn nguyên vẹn và một
phần của Polychaeta trưởng thành, Insecta,..) bằng
buồng đếm Sedgwick-Rafter dưới kính hiển vi.
Nghiên cứu cũng ghi nhận nhóm thức ăn là các
mảnh vụn hữu cơ (MVHC) (xác bã động thực vật,
các mảnh thực vật bị phân rã, rễ cây và những vật
chất khác không xác định được). Thành phần thức
ăn của tôm sú được đánh giá bằng phương pháp số
lượng, phương pháp đếm điểm và phương pháp tần
số xuất hiện.

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời
gian từ tháng 8-11/2017 trên 03 ao nuôi quảng canh
cải tiến ở ấp Xẻo Vẹt, xã Nam Thái A, huyện An
Biên, tỉnh Kiên Giang. Các ao nuôi được khảo sát
có diện tích từ 1,5-1,7 ha, mật độ nuôi từ 1-3 con/m2,
độ sâu khoảng 1,2 m, thay nước định kỳ 1 lần/tháng.
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Bảng 1: Chu kỳ thu mẫu tôm qua các giai đoạn nghiên cứu
Ngày thu mẫu
24/08/2017
27/08/2017
31/08/2017
03/09/2017
07/09/2017
11/09/2017
14/09/2017
17/09/2017
21/09/2017
28/09/2017
05/10/2017
19/10/2017
17/11/2017
15/12/2017

Đợt
Đợt 1
Đợt 2
Đợt 3
Đợt 4
Đợt 5
Đợt 6
Đợt 7
Đợt 8
Đợt 9
Đợt 10
Đợt 11
Đợt 12
Đợt 13
Đợt 14

Thời gian sau khi thả tôm
3 ngày
6 ngày
9 ngày
12 ngày
15 ngày
18 ngày
21 ngày
24 ngày
27 ngày
5 tuần
6 tuần
8 tuần
12 tuần
16 tuần

Giai đoạn nuôi tôm

1 tháng

2 tháng
3 tháng
4 tháng

Bảng 2: Phương pháp thu và phân tích các thông số môi trường nước
Thông số môi trường
nước
Nhiệt độ (oC)
pH
Độ mặn (‰)
Tổng vật chất lơ lửng
(TSS, mg/L)

Phương pháp
thu mẫu
Đo trực tiếp
Đo trực tiếp
Đo trực tiếp

Bút đo HANA
Bút đo HANA
Khúc xạ kế (ATAGO-Nhật Bản)

Trữ lạnh (4oC)

2540 D. TSS sấy 103-105oC (APHA, 1995)

5

Tổng đạm (TN, mg/L)

Trữ lạnh (4oC)

6

Tổng lân (TP, mg/L)

Trữ lạnh (4oC)

STT
1
2
3
4

Phương pháp phân tích

4500-Norg B. Phương pháp Macro-Kjeldalh và 4500NH3 F. Phương pháp Phenate (APHA, 1995).
4500-Norg B. và 4500-P D. Phương pháp SnCl2
(APHA, 1995)
3,5±1,4 đến 3,9±1,9 mg/L. Hàm lượng TN và TP
tăng cao trùng hợp với thời điểm mật độ của phiêu
sinh vật gồm thực vật nổi và động vật nổi tăng cao
cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm. Độ mặn
của nước có sự biến động lớn và ảnh hưởng đến sự
phát triển của thành phần thức ăn tự nhiên trong ao
tôm. Vào giai đoạn đầu (từ đợt 1-đợt 9) khi độ mặn
thấp (1-4‰), các nhóm tảo lam, tảo lục, tảo khuê và
luân trùng chiếm ưu thế nhưng khi độ mặn tăng lên
(8-16‰), tảo khuê, ấu trùng nauplius của Copepoda
và Copepoda chiếm tỉ lệ cao hơn. Nhìn chung, các
thông số chất lượng nước phù hợp với sự phát triển
của tôm trong ao nuôi.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Các thông số môi trường nước ở ao
nuôi tôm quảng canh cải tiến
Kết quả về các thông số môi trường nước trong
nghiên cứu này được trình bày ở Bảng 3. Nhiệt độ
nước và pH ở các ao tôm biến động từ 27,7±0,9 đến
31,5±0,9oC và 7,2±0,4 đến 7,5±0,5 phù hợp với sự
tăng trưởng của tôm. Hàm lượng TSS, TN và TP
biến động khá cao qua các đợt khảo sát với hàm
lượng trung bình lần lượt từ 46,7±32,4 đến
59,8±36,8 mg/L; 3,3±1,5 đến 3,8±1,5 mg/L và

Bảng 3: Các thông số môi trường nước ở các ao nuôi tôm quảng canh cải tiến
Ao 1
Ao 2
Ao 3

Nhiệt độ (oC)
31,5±0,9
27,7±0,9
29,7±1,1

pH
7,2±0,4
7,5±0,5
7,2±0,4

Độ mặn (‰)
5,1±3,1
5,0±3,2
5,6±5,0

TSS (mg/L)
59,8±36,8
54,1±33,9
46,7±32,4

TN (mg/L)
3,3±1,5
3,8±1,5
3,5±1,3

TP (mg/L)
3,8±1,7
3,9±1,9
3,5±1,4

lab-lab trong các ao nuôi chưa được nghiên cứu chi
tiết trong báo báo cáo này.
3.2.1 Thành phần loài và mật độ thực vật nổi
ở các ao nuôi tôm quảng canh cải tiến

3.2 Thành phần thức ăn tự nhiên trong môi
trường nước ao tôm quảng canh cải tiến
Thành phần thức ăn tự nhiên gồm thực vật nổi,
động vật nổi và động vật đáy được phân tích và đánh
giá. Do một số hạn chế, thành phần và sinh lượng
rong và thực vật thủy sinh cũng như vật chất hữu cơ,

Kết quả nghiên cứu tại các ao nuôi tôm sú quảng
canh cải tiến đã ghi nhận được tổng cộng 104 loài
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có sự biến động lớn qua các đợt thu mẫu và dao động
từ 8.405-503.711 cá thể/L, 11.475-240.494 cá thể/L
và 9.217-1.590.933 cá thể/L lần lượt cho các ao 1,
ao 2 và ao 3. Sự phát triển của tảo phụ thuộc vào
hàm lượng dinh dưỡng trong môi trường ao nuôi,
mật độ tảo ở ao tôm 3 có xu hướng cao hơn ao 1 và
ao 2 vào giai đoạn từ đợt 4 đến đợt 8. Nguyên nhân
là do ở ao 3 vào thời điểm này môi trường nước có
hàm lượng dinh dưỡng (TN và TP) cao là điều kiện
thuận lợi cho tảo phát triển và gia tăng mật độ. Trong
đó, mật độ của tảo khuê luôn chiếm ưu thế qua các
đợt khảo sát là nguồn thức ăn tốt cho tôm, điều này
phù hợp với nghiên cứu của Boyd and Daniel
(1993), hầu hết người nuôi thích tỉ lệ tảo khuê cao
trong quần thể tảo ở ao tôm, đó là nhóm tảo phát
triển có lợi cho ao tôm. Kết quả này cũng phù hợp
với nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Thảo và ctv.
(2006) về biến động mật độ tảo trong ao nuôi tôm
sú, khi tảo khuê chiếm ưu thế thì tôm sẽ phát triển
và tăng trưởng tốt với những giống đặc trưng như
Navicula, Nitzschia,...

thực vật nổi thuộc 5 ngành tảo gồm tảo lam
(Cyanobacteria), tảo lục (Chlorophyta), tảo mắt
(Euglenophyta), tảo khuê (Bacillariophyta) và tảo
giáp (Dinophyta). Trong đó, tảo khuê có thành phần
loài cao nhất với 54 loài (52%), các ngành tảo còn
lại có số loài thấp hơn và biến động từ 7-17 loài (716%). Thành phần loài thực vật nổi ở các ao tôm đều
có xu hướng cao ở giai đoạn tôm một tháng tuổi (đợt
1-đợt 9) và thấp trong giai đoạn tôm từ 2-4 tháng
(đợt 10-đợt 14) (Hình 1). Số loài tảo qua một đợt
khảo sát biến động 9-28 loài, trung bình 17±4 loài.
Do có sự gia tăng độ mặn từ đợt 10 đến đợt 14 nên
thành phần loài tảo có xu hướng giảm vào các giai
đoạn này mà chủ yếu là sự suy giảm thành phần loài
của tảo lục, tảo mắt và tảo lam. Một số giống tảo
thường gặp trong các ao tôm như: Campylodiscus,
Gyrosigma, Navicula, Nitzschia, Leptocylindrus,
Tryblionella (tảo khuê), Euglena (tảo mắt),
Oscillatoria, Merismopedia, Phormidium (tảo lam).
Trong đó, Nitzschia luôn chiếm ưu thế ở tất cả các
ao tôm và là nguồn thức ăn tốt cho tôm. Mật độ tảo
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Hình 1: Thành phần loài tảo ở các ao tôm quảng canh cải tiến
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Hình 2: Mật độ tảo ở các ao tôm quảng canh cải tiến
(Protozoa), luân trùng (Rotifera), giáp xác râu ngành
(Cladocera), giáp xác chân chèo (Copepoda) và các
nhóm khác như giun tròn (Nematoda), giun nhiều tơ
(Polychaeta), sứa (Hydrozoa). Trong đó, Protozoa
có thành phần loài đa dạng nhất với 16 loài (35%),

3.2.2 Thành phần loài và mật độ động vật nổi
ở các ao tôm quảng canh cải tiến
Nghiên cứu đã ghi nhận được tổng cộng 45 loài
động vật nổi thuộc ngành động vật nguyên sinh
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số giống loài thường gặp ở các ao tôm như
Brachionus plcatilis (Rotifera), Nauplius, Acartia
discaudata, Oithona nana (Copepoda). Trong đó,
luân trùng Brachionus plicatilis xuất hiện thường
xuyên ở các ao tôm và là nguồn thức ăn ưa thích của
tôm, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho
tôm đặc biệt là giai đoạn tôm mới thả. Mật độ động
vật nổi ghi nhận được khá cao và có sự biến động
lớn (6.755-2.193.454 cá thể/m3) qua các giai đoạn
thu mẫu. Trong khi phần lớn mật độ của Rotifera
chiếm ưu thế vào thời điểm từ đợt 6 đến đợt 8 (chủ
yếu ở ao 3), Nauplius của Copepoda và Copepoda
chiếm tỉ lệ cao nhất vào các đợt 10 đến đợt 14 (Hình
4), nhưng nhìn chung cả hai nhóm Rotifera và
Copepoda đều làm thức ăn tốt cho tôm ở các giai
đoạn khác nhau.

Rotifera có 11 loài (24%), các nhóm còn lại từ 3-11
loài. Protozoa có số loài phong phú nhất (16 loài),
các giống loài được tìm thấy thích nghi tốt với môi
trường nước lợ-mặn và là nhóm sinh vật chỉ thị môi
trường nước bị ô nhiễm hữu cơ. Rotifera cũng có
thành phần loài khá đa dạng, đây là nhóm phân bố
chủ yếu trong môi trường nước ngọt, một số loài
thích nghi với môi trường nước lợ-mặn. Biến động
thành phần loài động vật nổi có xu hướng tương tự
với sự biến động thành phần loài tảo qua các đợt
khảo sát. Thành phần loài động vật nổi giảm thấp
khi môi trường nước có độ mặn tăng lên mà chủ yếu
là sự giảm thấp số loài thuộc Cladocera và Rotifera
(Hình 3). Số loài động vật nổi xác định được ở mỗi
giai đoạn thu mẫu không có sự chênh lệch lớn giữa
các ao tôm và biến động từ 9-17 loài (Hình 3). Một
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Hình 3: Thành phần loài động vật nổi ở các ao tôm quảng canh cải tiến
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Hình 4: Mật độ động vật nổi ở các ao tôm quảng canh cải tiến

119

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số chuyên đề: Thủy sản (2018)(1): 115-128

(Malacostraca). Sau giai đoạn này do độ mặn tăng
lên nên có sự gia tăng mật độ của Polychaeta, riêng
Gastropoda vẫn chiếm tỉ lệ cao trong quần xã động
vật đáy (Hình 7, mật độ động vật đáy được tách ra
từ Hình 6). Ở mỗi đợt khảo sát số loài động vật đáy
biến động từ 3-8 loài. Mật độ động vật đáy ghi nhận
được khá cao và có sự biến động lớn giữa các đợt
thu mẫu (79-7.200 cá thể/m2). Kết quả này cao hơn
so với mật độ động vật đáy đã được tìm thấy ở ao
nuôi tôm quảng canh cải tiến của tỉnh Cà Mau (71.971 cá thể/m2) (Nguyen Tho et al., 2012), nhưng
thấp hơn so với mật độ động vật đáy (cao nhất
10.000 cá thể/m2) trong nghiên cứu của Fujioka et
al. (2007) ở ao tôm quảng canh của Thái Lan. Trong
số các nhóm động vật đáy ghi nhận được thì các loài
ốc đinh thường không làm thức ăn tốt cho tôm, trong
khi giáp xác, giun nhiều tơ là nguồn thức ăn quan
trọng cho tôm. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu
của El Hag (1984), tôm tiền trưởng thành tiêu thụ
chủ yếu là tảo, trong khi tôm trưởng thành ăn giáp
xác, giun đốt, tảo, mùn bả hữu cơ và những vật chất
khác không xác định được.

3.2.3 Thành phần loài và mật độ động vật đáy
ở các ao nuôi tôm quảng canh cải tiến
Thành phần động vật đáy ở các ao tôm quảng
canh cải tiến đã tìm thấy tổng cộng 21 loài thuộc 5
lớp gồm có giun ít tơ (Oligochaeta), giun nhiều tơ
(Polychaeta), ấu trùng côn trùng (Insecta), giáp xác
lớn (Malacostraca) và chân bụng (Gastropoda).
Trong đó, Gastropoda có thành phần loài phong phú
nhất với 8 loài (38%), kế đến Polychaeta có 6 loài
(29%), các lớp còn lại có số loài thấp hơn từ 1-5 loài
(5-24%). Các ao tôm có nền đáy bùn với nhiều vật
chất hữu cơ nên thuận lợi cho sự phát triển của các
giống loài Gastropoda và Polychaeta. Một số động
vật đáy thường gặp như Sermyla sp., Stenothyra sp.,
Thiara sp., (Gastropoda), Fabricia sabella
(Polychaeta) và Amphipoda (Malacostraca). Thành
phần loài động vật đáy không có sự khác biệt lớn
giữa các ao tôm. Thành phần loài và mật độ động
vật đáy có xu hướng cao vào các giai đoạn từ đợt 1
đến đợt 8 (Hình 5 và Hình 6) với sự ưu thế của họ
ốc đinh (Thiaridae) thuộc Gastropoda, Amphipoda
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Hình 5: Thành phần loài động vật đáy ở các ao tôm quảng canh cải tiến
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Hình 6: Mật độ động vật đáy ở các ao tôm quảng canh cải tiến
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Hình 7: Mật độ của Insecta, Malacostraca, Polychaeta và Oligochaeta ở các ao tôm
mỗi tháng, nên thu mẫu được tôm nhỏ. Tuy nhiên,
kết quả này cho thấy chiều dài và trọng lượng của
tôm ở các ao nuôi quảng canh cải tiến tương tự với
nghiên cứu của Abu Hena and Hishamuddin (2012),
tôm sú giai đoạn hậu ấu trùng (1,5±0,35cm) và
juvenile (6,5±0,6cm) sử dụng nhiều MVHC, kế đến
là tảo khuê, giáp xác và côn trùng. Tôm tiền trưởng
thành (8,6±0,9cm) và trưởng thành (13,2±1,3cm)
tôm tiêu thụ MVHC, giáp xác, thân mềm, giun đốt,
luân trùng, côn trùng và tảo.
25
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Chiều dài của tôm qua các giai đoạn khảo sát có
kích thước trung bình biến động từ 1,5±0,4 đến
12,3±0,7cm tương ứng với trọng lượng trung bình
0,02±0,03 đến 19,2±2,8g. Ở một số thời điểm, chiều
dài và khối lượng tôm thu được nhỏ hơn tôm thu đợt
trước đó nhất là các đợt cuối. Lý do có thể là do
người dân đã bắt đầu thu hoạch tỉa, nên còn lại tôm
nhỏ hơn; cũng có thể do người dân thả tôm bổ sung
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Hình 8: Chiều dài (A) và trọng lượng (B) của tôm qua các giai đoạn khảo sát
nhiên trong ống tiêu hóa của tôm thường gặp
Cocconeis, Cymbella, Gyrosigma, Leptocylindrus,
Navicula, Nitzschia, Tryblionella (Bacillatiophyta)
và Brachionus (Rotifera), Acineta, Vorticella
(Protozoa),
Oscillatoria
(Cyanobacteria),
Polychaeta, riêng Copepoda thường gặp nhất là bộ
Harpacticoida. Hầu hết các nhóm thức ăn trong ống
tiêu hóa của tôm được tìm thấy đều làm thức ăn tốt
cho tôm sú ở các giai đoạn khác nhau. Như vậy, kết
quả này cho thấy dù không cung cấp thức ăn cho
tôm nhưng tôm vẫn tăng trưởng tốt và năng suất cao
nhờ vào thức ăn tự nhiên sẵn có trong ao nuôi.

3.4 Thành phần thức ăn của tôm sú ở các
ao tôm quảng canh cải tiến
Kết quả phân tích thành phần thức ăn của tôm ở
các ao quảng canh cải tiến đã ghi nhận được phần
lớn các MVHC (xác bã động thực vật bị phân rã và
những vật chất không xác định được) chiếm tỉ lệ khá
cao trong ống tiêu hóa của tôm và 10 nhóm thức ăn
tự nhiên gồm: Cyanobacteria, Chlorophyta,
Bacillariophyta, Euglenophyta, Protozoa, Rotifera,
Cladocera, Copepoda, ấu trùng Copepoda và nhóm
khác (ấu trùng Grastropoda, Insecta, Nematoda và
ấu trùng Polychaeta). Trong đó, Bacillariophyta có
thành phần cao nhất (18 giống, 33%), tiếp đến là
Rotifera (8 giống, 15%), các nhóm khác chiếm tỉ lệ
thấp hơn (1-7 giống, 2-13%). Các loại thức ăn tự

Thành phần thức ăn của tôm phát hiện được
trong ống tiêu hóa gồm chủ yếu là các MVHC và
các nhóm thức ăn tự nhiên. Trong nội dung này,
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Polychaeta. Phần lớn đây là các nhóm sinh vật làm
thức ăn tốt cho tôm, một số giống thuộc
Cyanobacteria và Protozoa thường không làm thức
ăn tốt cho tôm và khi chúng xuất hiện nhiều trong
môi trường nước sẽ gây cản trở các hoạt động di
chuyển và bắt mồi của tôm, đặc biệt ở giai đoạn ấu
trùng và hậu ấu trùng, tôm có thể bị chết do bị đói
thức ăn (Babu, 2013). Ấu trùng Polychaeta, thường
xuyên xuất hiện qua các đợt khảo sát, là nguồn thức
ăn tốt cho tôm sú ở các giai đoạn khác nhau nhất là
giai đoạn tôm từ 2-4 tháng. Một số nghiên cứu cho
thấy Polychaeta có vai trò quan trọng trong việc làm
thức ăn cho tôm, chúng chiếm tỉ lệ khá cao trong
ruột tôm (Boddeke,1983; Nunes and Parsons, 2000).
Do có sự khác nhau về mật độ thả tôm ở các ao nuôi
(1-3 con/m2) nên thành phần thức ăn tự nhiên trong
môi trường nước cũng có sự biến động giữa các ao
nuôi và tôm sẽ tiêu thụ thức ăn sẵn có trong môi
trường nước. Thành phần thức ăn tự nhiên của tôm
ở các ao nuôi có xu hướng giảm khi tôm đạt kích cỡ
trưởng thành (11,4±0,9 cm đến 12,3±0,7cm,
16,4±6,3g đến 19,2±2,8g). Nhìn chung, các ao nuôi
tôm quảng canh cải tiến khá đa dạng về thành phần
tảo và động vật thủy sinh cung cấp nguồn dinh
dưỡng cho tôm giúp tôm tăng trưởng tốt. Biến động
về thành phần và số lượng các nhóm thức ăn tự
nhiên theo kích cỡ tôm qua các giai đoạn nghiên cứu
được trình bày cụ thể ở mục 3.4.2.

nghiên cứu chủ yếu trình bày thành phần thức ăn tự
nhiên của tôm ở các ao quảng canh cải tiến, riêng
phần các MVHC sẽ được trình bày ở phương pháp
đếm điểm và phương pháp tần số xuất hiện.
3.4.1 Thành phần thức ăn tự nhiên của tôm ở
các ao nuôi quảng canh cải tiến qua các giai đoạn
khảo sát
Thành phần thức ăn tự nhiên của tôm ở các ao
nuôi quảng canh cải tiến khá đa dạng và có sự biến
động qua các giai đoạn khảo sát. Ở các ao tôm, thành
phần thức ăn tự nhiên khá giống nhau qua các đợt
nghiên cứu và đã xác định được tổng cộng 9 nhóm
thức ăn gồm: Bacillariophyta, Cyanobacteria,
Chlorophyta, Euglenophyta, Protozoa, Rotifera,
Cladocera, Copepoda, ấu trùng của Copepoda và
nhóm khác (ấu trùng Grastropoda, Insecta,
Nematoda, Polychaeta). Thành phần thức ăn tự
nhiên trong ruột tôm biến động từ 8-23 giống, trong
đó Bacillariophyta đạt tỉ lệ cao nhất (2-8 giống) và
hầu hết các đợt thu mẫu đều xuất hiện nhóm tảo này,
các nhóm khác có thành phần thấp hơn và biến động
từ 1-5 giống (Hình 9, Hình 10 và Hình 11). Các loại
thức ăn tự nhiên phát hiện được trong ống tiêu hóa
của tôm như: Anabaena, Merismopedia,
Oscillatoria (Cyanobacteria), Leptocylindrus,
Navicula, Nitzschia, Tryblionella (Bacillariophyta),
Brachionus (Rotifera), Cladocera, Copepoda, và
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Hình 9: Thành phần thức ăn tự nhiên của tôm ở ao nuôi 1
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Hình 10: Thành phần thức ăn tự nhiên của tôm ở ao 2
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Hình 11: Thành phần thức ăn tự nhiên của tôm ở ao 3
lượng thức ăn biến động từ 1-6.222 cá thể/OTH, 368 cá thể/OTH và 2-47 cá thể/OTH lần lượt đối với
Bacillariophyta, Rotifera và Copepoda (Hình 12,
Hình 13 và Hình 14). Tảo Bacillariophyta chiếm số
lượng lớn hơn và xuất hiện hầu hết các đợt khảo sát
nhưng có kích thước rất nhỏ, trong khi Rotifera và
Copepoda tuy số lượng thấp hơn nhưng kích cỡ lớn
gấp nhiều lần so với tảo khuê, cung cấp nguồn dinh
dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển của tôm.
Riêng ở ao 2 có sự khác biệt so với ao 1 và ao 3, số
lượng tảo khuê đạt cao nhất vào đợt 9 khi tôm đạt
kích cỡ trung bình 4,8±0,4cm (1,2±0,4g) với sự ưu
thế của Nitzschia sp. (6.178 cá thể/OTH), cùng thời
điểm này mật độ của tảo khuê trong môi trường
nước cũng tăng cao (148.622 cá thể/L) cho thấy tôm
sử dụng nguồn thức ăn sẵn có trong môi trường sống
của chúng (Bảng 4 và Hình 13). Mặc dù Protozoa và
Cyanobacteria không là nguồn thức ăn tốt cho tôm
nhưng theo kết quả ghi nhận được thì chúng hiện

3.4.2 Số lượng thức ăn tự nhiên của tôm sú ở
các ao nuôi quảng canh cải tiến
Nhìn chung, các nhóm thức ăn tự nhiên của tôm
ghi nhận được ở các ao quảng canh cải tiến là tương
tự nhau, các nhóm thức ăn gồm: Bacillariophyta,
Cyanobacteria,
Chlorophyta,
Euglenophyta,
Protozoa, Rotifera, Cladocera, Copepoda, Nauplius
của Copepoda và nhóm khác (ấu trùng Grastropoda,
Insecta, Nematoda và Polychaeta). Trong ống tiêu
hóa của tôm, số lượng tảo và động vật thủy sinh có
sự biến động khá cao và phụ thuộc vào nguồn thức
ăn sẵn có trong ao nuôi. Số lượng các nhóm thức ăn
biến động từ 13-208 cá thể/OTH, 6-6.289 cá
thể/OTH và 29-1.636 cá thể lần lượt cho ao 1, ao 2
và ao 3 nhưng nhìn chung tôm giai đoạn nhỏ với
kích cỡ trung bình 1,5±4 cm đến 4,8±0,6cm (trọng
lượng trung bình 0,19±0,05g đến 2,1±0,7g) sử dụng
chủ yếu Bacillariophyta, Rotifera và Copepoda. Số
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đoạn khác nhau từ giai đoạn tiền trưởng thành đến
trưởng thành (Stoner and Zimmerman, 1988; Nunes
et al., 1997). Ấu trùng tôm sử dụng Copepoda cho
thấy sự gia tăng nhanh chóng về tăng trưởng, trọng
lượng và sắc tố (Ananthi et al., 2011). Số lượng của
Copepoda ghi nhận được trong ống tiêu hóa của tôm
chủ yếu là Copepoda sống ở tầng đáy (thuộc Bộ
harpacticoida) là nguồn thức ăn rất tốt cho tôm do
chúng có hàm lượng dinh dưỡng cao như protein,
lipid (đặc biệt là HUFA, 20:5 n-3 và 22:6 n–3),
carbohydrate và enzyme (amylase, protease,
exonuclease và esterase) cần thiết cho tỉ lệ sống của
tôm ấu trùng, tăng trưởng và tiêu hóa (Ananth and
Santhanam, 2011). Kết quả này cho thấy giai đoạn
từ gần 1 tháng đến 4 tháng, tôm có xu hướng chuyển
sang sử dụng nhóm sinh vật có kích thước lớn và
sống ở tầng đáy hoặc trên nền đáy của thủy vực.

diện với số lượng tương đối cao cho thấy tôm có thể
sử dụng thức ăn một cách ngẫu nhiên trong môi
trường nước. Ngoài ra, Cladocera cũng được phát
hiện khi tôm đạt kích cỡ trung bình 4,4±0,4cm và
trọng lượng 0,8±0,4g ở ao 3 với 27 cá thể/OTH
trùng với thời điểm Cladocera đạt mật độ cao nhất
(8.073 cá thể/m3) trong môi trường ao nuôi, trong
khi ở ao 1 và ao 2 không tìm thấy hoặc xuất hiện với
số lượng rất thấp của nhóm thức ăn này.
Phần lớn tôm tiêu thụ ấu trùng của
Polychaeta (1-65 cá thể/OTH) và Copepoda (1-37
cá thể/OTH) khi tôm đạt kích cỡ lớn hơn 5,3±0,8cm
(1,9±0,9g). Polychaeta có hàm lượng dinh dưỡng
cao, đặc biệt là các acid béo polyunsaturated (Dall
et al., 1991). Một số nghiên cứu cho thấy tôm biển
họ Penaeidae có thể tiêu thụ Polychaeta ở các giai
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Hình 12: Số lượng trung bình thành phần thức ăn tự nhiên của tôm ở ao 1
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Hình 13: Số lượng trung bình thành phần thức ăn tự nhiên của tôm ở ao 2
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Hình 14: Số lượng trung bình thành phần thức ăn tự nhiên của tôm ở ao 3
Bảng 4: Số lượng trung bình của tảo khuê (cá thể/OTH) trong ống tiêu hóa của tôm ở ao 3
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MVHC, Copepoda và Polychaeta. Tôm cỡ lớn
12,3±0,7cm (19,2±2,8g) sử dụng chủ yếu MVHC và
Polychaeta. Kết quả này cho thấy thành phần thức
ăn của tôm thay đổi theo kích thước và trọng lượng
của tôm và phụ thuộc vào nguồn thức ăn sẵn có
trong môi trường ao nuôi. Tôm có kích cỡ càng lớn
tỉ lệ MVHC trong ống tiêu hóa càng cao và chúng
có xu hướng sử dụng nhóm sinh vật đáy nhiều hơn.
Kumari et al. (1978) cho rằng các MVHC có hàm
lượng dinh dưỡng cao hơn thức ăn tươi sống gồm
thực vật nổi và động vật nổi. Tỉ lệ MVHC khá cao
trong ống tiêu hóa của tôm cho thấy tôm có xu
hướng thay đổi tập tính ăn và sử dụng lablab, rong
khi đạt kích cỡ lớn. Ngoài ra, một nghiên cứu khác
cho rằng khi môi trường sống không đủ thức ăn ưa
thích, tôm có thể sử dụng thức ăn bổ sung là mùn bã
hữu cơ (Chong and Sasekumar, 1981). Vì vậy, việc
quản lý nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm khá quan
trọng, nhất là vào các giai đoạn tôm tiền trưởng
thành và trưởng thành.

3.5 Thành phần thức ăn của tôm xác định
theo phương pháp đếm điểm
Tỉ lệ phần trăm các nhóm thức ăn của tôm được
trình bày ở Hình 15. Thành phần các nhóm thức ăn
của tôm ở ao nuôi quảng canh cải tiến thay đổi theo
sự gia tăng về kích thước và trọng lượng của tôm.
Tôm giai đoạn nhỏ với kích thước trung bình
1,5±0,4cm (0,02±0,02g) đến 3,6±0,6cm (0,5±0,2g)
sử dụng chủ yếu các nhóm thức ăn gồm: tảo
Bacillariophyta, Rotifera, Copepoda, Polychaeta và
MVHC. Tỉ lệ của Copepoda có xu hướng giảm trong
khi các MVHC tăng lên theo sự gia tăng về chiếu
dài và trọng lượng của tôm (Hình 15). Khi tôm đạt
kích cỡ trung bình 4,8±0,5 cm (1,3±0,6g), tỉ lệ của
MVHC, Copepoda, Bacillariophyta vẫn chiếm tỉ lệ
cao, trong khi đó Rotifera không có hiện diện trong
ống tiêu hóa của tôm do cùng thời điểm này môi
trường nước có số lượng Rotifera khá thấp (Hình 4).
Tôm có kích cỡ lớn hơn, từ 5,3±0,8cm (1,9±1,0g)
đến 11,4±1,9cm (16,4±6,3g), tiêu thụ chủ yếu

125

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số chuyên đề: Thủy sản (2018)(1): 115-128

100%
Tỉ lệ (%) các nhóm thức ăn

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Chiều dài (cm) và trọng lượng của tôm (g)
Cyanobacteria
Bacillariophyta
Cladocera
Khác (Polychaeta)

Chlorophyta
Protozoa
Copepoda
MVHC

Euglenophyta
Rotifera
Nauplius

Hình 15: Tỉ lệ phần trăm các nhóm thức ăn theo chiều dài và trọng lượng của tôm
Copepoda không xuất hiện nhiều trong môi trường
nước dẫn đến thức ăn trong ống tiêu hóa của tôm
cũng giảm tần số xuất hiện của chúng. Khi đạt kích
cỡ lớn, tôm vẫn sử dụng tảo và động vật nổi (chủ
yếu Copepoda sống đáy thuộc bộ Harpacticoida)
nhưng phần lớn là các giống loài thuộc tảo khuê
sống đáy hoặc sống bám trên nền đáy thủy vực do
tập tính ăn của chúng nên các sinh vật này được ăn
vào một cách ngẫu nhiên. Ngoài ra, tôm cũng tiêu
thụ lab-lab, trong đó có chứa tảo và động vật nổi.
Riêng ấu trùng Polychaeta (giai đoạn ấu trùng sống
nổi, khi trưởng thành sống đáy) có xu hướng ngược
lại, ở giai đoạn đầu khi tôm có kích cỡ nhỏ (đợt 1đợt 6) có tần số xuất hiện thấp (20-53%) đến giai
đoạn sau (đợt 8-đợt 14) thì tăng dần tần số xuất hiện
(67-100%) do Polychaeta thích nghi ở độ mặn tăng
cao nên khi môi trường tăng độ mặn cùng lúc đó
Polychaeta cũng tăng lên làm nguồn thức ăn tốt cho
tôm, điều này cũng phù hợp với tập tính ăn của
chúng khi chuyển từ sinh vật nổi sang sinh vật đáy.

3.6 Thành phần thức ăn của tôm được xác
định theo phương pháp tần số xuất hiện
Theo kết quả nghiên cứu, ngoài các MVHC được
tìm thấy thường xuyên và chiếm tỉ lệ rất cao trong
ống tiêu hóa của tôm thì có 10 nhóm thức ăn tự nhiên
được ghi nhận. Tần số xuất hiện thành phần thức ăn
của tôm qua các giai đoạn khảo sát được trình bày ở
Bảng 5. Tảo Bacillariophyta có tần số xuất hiện rất
cao ở trong suốt giai đoạn nuôi từ đợt 1 đến đợt 14
(67-100%) và không có sự biến động lớn qua các
đợt khảo sát, chứng tỏ tảo khuê luôn hiện diện trong
ruột tôm từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Kế tiếp,
Rotifera và Copepoda cũng có tần số xuất hiện rất
cao ở giai đoạn đầu và có xu hướng giảm về các giai
đoạn cuối. Trong đó, tôm sử dụng Rotifera và
Copepoda nhiều nhất ở các giai đoạn tương ứng từ
đợt 4-đợt 8 (12-24 ngày) và từ đợt 8-đợt 11 (24
ngày-6 tuần). Sau thời gian này, do độ mặn tăng lên
(tăng từ 1-4‰ lên 5-16‰) nên Rotifera và
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Bảng 5: Tần số xuất hiện (%) về thành phần thức ăn trong ống tiêu hóa của tôm qua các giai đoạn khảo
sát
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lượng dinh dưỡng và độ mặn trong môi trường ao
nuôi.

Tóm lại, nguồn thức ăn trong ống tiêu hóa của
tôm phụ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có
trong môi trường nước và tập tính ăn của chúng ở
các giai đoạn khác nhau. Kết quả cho thấy, khi sử
dụng phương pháp tần số xuất hiện để xác định
thành phần thức ăn hiện diện trong ruột tôm thì ngay
khi tôm mới thả (PL15) sử dụng chủ yếu là tảo và
có xu hướng giảm dần khi tôm lớn, còn đối với động
vật thì tần số xuất hiện có xu hướng ngược lại với
các nhóm tảo. Tỉ lệ thức ăn trong ruột tôm thay đổi
theo kích cỡ của tôm và giai đoạn nuôi trong hệ
thống nuôi tôm quảng canh cải tiến (Moorthy and
Altaff, 2002). Kết quả này tương tự như nghiên cứu
của Abu Hena and Hishamuddin (2012), ống tiêu
hóa của tôm giai đoạn hậu ấu trùng chứa nhiều mùn
bã hữu cơ, tảo khuê, giáp xác, côn trùng, ở giai đoạn
tiền trưởng thành và trưởng thành, tôm sử dụng mùn
bã hữu cơ, giáp xác, thân mềm, giun đốt, luân trùng,
côn trùng và tảo. Kết quả có thể khẳng định, phần
lớn trong ống tiêu hóa của tôm đã tìm thấy nhiều
mùn bã hữu cơ và các nhóm thức ăn hiện diện gồm
thực vật nổi và động vật thủy sinh. Từ đó cho thấy,
tôm có xu hướng chuyển tập tính ăn từ sinh vật nổi
sang sinh vật đáy khi đạt kích cỡ từ 4,8±0,5cm đến
5,3±0,8cm. Tuy nhiên, sự xuất hiện nhiều động và
thực vật phiêu sinh và tảo đáy trong ống tiêu hóa của
tôm là do tôm bắt mồi chủ động hay ngẫu nhiên
thông qua lab-lab và detritus là vấn đề quan trọng
cần được nghiên cứu sâu hơn.

Thành phần thức ăn trong ống tiêu hóa của tôm
khá phong phú và có sự biến động giữa các ao tôm
quảng canh cải tiến. Ngoài các MVHC chiếm tỉ lệ
cao, nghiên cứu đã xác định được tổng cộng 10
nhóm thức ăn tự nhiên. Tôm có kích cỡ khác nhau
sử dụng các nhóm thức ăn với tỉ lệ khác nhau.
Nhìn chung, tôm sử dụng nhiều MVHC khi tôm
đạt kích cỡ càng lớn. Giai đoạn nhỏ, tôm sử dụng
chủ yếu tảo Bacillariophyta, Rotifera, Copepoda,
Polychaeta và MVHC. Khi trưởng thành tôm tiêu
thụ chủ yếu MVHC, Copepoda và Polychaeta. Tôm
có xu hướng chuyển tập tính ăn từ sinh vật nổi sang
sinh vật đáy khi đạt kích cỡ từ 4,8±0,5cm (1,3±0,6g)
đến 5,3±0,8cm (1,9±0,9g).
Nghiên cứu sâu hơn cần được thực hiện về ảnh
hưởng của rong, thực vật thủy sinh, lab-lab, detritus
hay vật vật chất hữu cơ nói chung trong việc làm
thức ăn tự nhiên cho tôm, cũng như biện pháp phát
triển thức ăn tư nhiên trong ao.
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