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ABSTRACT 

The study is aimed to find the suitable stages to apply biofloc for growth and survival 
rate of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) larvae. There were 
four treatments of carbon supplemented at different stages (stage 2, stage 4, stage 6 
and stage 8). Stocking density was 60 ind/L, composite tanks of 500 litter each, rice 
flour as carbon source and C/N was managed at a ratio of 15/1, and salinity of 12‰ 
was used. The result showed that after 35 days rearing, prawn in carbon 
supplementation treatment of stage 6 had the highest growth length of PL-15 
(10.100.20 mm) but the difference was not statistically significant (p>0.05) 
compared to treatment of stage 8 (9.600.30 mm), however, difference was 
statistically significant (p<0.05) compared to treatment of stage 2 (9.230.32 mm) 
and stage 4 (9.430.35 mm), respectively. Survival rate (59.5±5.0 %) and production 
(35,705±2,989 PL-15/m3) were highest in treatment of stage 6 difference was 
statistically significant (p<0.05) compared with the other treatments. Therefore, it 
can be concluded that the best stage of giant freshwater prawn for carbon 
supplementation for rearing larval was from 6th stage. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định giai đoạn ấu trùng thích hợp để bổ sung carbon cho sự 
phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii). Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức bổ sung carbon ở các giai đoạn ấu 
trùng tôm khác nhau là giai đoạn 2, 4, 6 và 8, mật độ 60 con/L, bể ương có thể tích 
500 lít, nguồn carbon là bột gạo, tỷ lệ C:N = 15:1, độ mặn 12‰. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy sau 35 ngày ương, tôm ở nghiệm thức bổ sung nguồn carbon ở giai đoạn 6 
cho kết quả tăng trưởng chiều dài PL-15 cao nhất (10,100,20 mm) khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 8 
(9,600,30 mm), tuy nhiên khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 
bổ sung carbon ở giai đoạn 2 (9,230,32 mm) và giai đoạn 4 (9,430,35 mm). Tỷ lệ 
sống (59,5±5,0 %) và năng suất (35.705±2.989 con/m3) tôm PL-15 cao nhất ở 
nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 6 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 
với các nghiệm thức còn lại. Vì vậy có thể kết luận rằng, thời điểm bổ sung carbon 
cho ương ấu trùng tôm càng xanh từ giai đoạn 6 là tốt nhất. 

Trích dẫn: Trần Ngọc Hải, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Lý 
Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa và Châu Tài Tảo, 2019. Nghiên cứu bổ sung nguồn carbon ở 
các giai đoạn khác nhau trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) bằng 
công nghệ biofloc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 141-148. 
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1 GIỚI THIỆU 

Ở Việt Nam, tôm càng xanh đang dần trở thành 
đối tượng nuôi chính tại vùng nước lợ Đồng Bằng 
sông Cửu Long. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đối với 
nghề nuôi tôm hiện nay là thiếu tôm giống và chất 
lượng giống không đảm bảo. Để tìm được giải pháp 
cho nghề sản xuất giống tôm càng xanh theo hướng 
an toàn sinh học thì việc ứng dụng công nghệ biofloc 
trong ương ấu trùng tôm càng xanh để tạo ra con 
giống chất lượng cao phục vụ cho nghề nuôi là rất 
cần thiết. Biofloc có tác dụng như là chế phẩm sinh 
học và có nhiều vai trò quan trọng trong việc ổn định 
môi trường nước, an toàn sinh học, ngăn ngừa mầm 
bệnh, làm thức ăn trực tiếp cho tôm, tăng cường 
dưỡng chất tự nhiên, giảm ô nhiễm môi trường 
(McIntosh et al., 2000). Hiện nay có các công trình 
ương giống tôm càng xanh theo công nghệ biofloc 
(Châu Tài Tảo và ctv., 2016; Dương Thiên Kiều, 
2018). Trần Ngọc Hải và ctv. (2018) bổ sung nguồn 
carbon bằng bột gạo trong ương ấu trùng tôm càng 
xanh bằng công nghệ biofloc cho kết quả tốt nhất. 
Nghiên cứu của Phạm Văn Đầy (2018) đã xác định 
được ương ấu trùng tôm càng xanh bằng công nghệ 
biofloc ở mật độ 60 con/L là tốt nhất. Bên cạnh đó, 
để nâng cao tỷ lệ sống và tăng trưởng của hậu ấu 
trùng tôm càng xanh thì việc xác định thời điểm bổ 
sung nguồn carbon trong ương nuôi ấu trùng tôm 
càng xanh bằng công nghệ biofloc là rất quan trọng 
và cần được thực hiện nhằm góp phần hoàn thiện 
quy trình ương nuôi tôm càng xanh đạt hiệu quả cao. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Nguồn nước thí nghiệm  

Nguồn nước ngọt (nước máy thành phố) và nước 
ót độ mặn 80‰ có nguồn gốc từ ruộng muối Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng. Nước ót pha với nước ngọt 
tạo thành nước có độ mặn 12‰, sau đó được xử lý 
bằng chlorine với nồng độ 50 g/m3, sục khí mạnh 
cho hết lượng chlorine trong nước và được lọc qua 
ống vi lọc 1 µm trước khi cho vào bể ương tôm. 

2.2 Nguồn ấu trùng tôm càng xanh 

Tôm càng xanh mẹ mang trứng màu xám có 
nguồn gốc từ tự nhiên được mua ở Cần Thơ, chọn 
tôm mang trứng tốt, khỏe mạnh, kích cỡ từ 50-
80g/con, màu sắc tươi sáng cho vào bể ấp nở có thể 
tích 500 lít, độ mặn 12‰, sáng hôm sau thu ấu trùng 
và chọn ấu trùng tôm càng xanh hướng quang mạnh 
để bố trí thí nghiệm. 

2.3 Tạo biofloc 

Cách tạo biofloc: bột gạo được xác định hàm 
lượng carbohydrate tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ theo phương 
pháp AOAC (1995) với kết quả là 73,4% 
carbohydrate, bột gạo được pha trong nước nóng 
60oC, với tỷ lệ 1:3 (1 bột : 3 nước theo khối lượng), 
khuấy đều, và ủ trong 24 giờ trước khi cho vào bể 
ương tôm. Lượng carbon được bổ sung dựa theo 
hàm lượng TAN trong bể ương với chu kỳ 3 
ngày/lần tiến hành thu mẫu nước trong bể ương để 
xác định hàm lượng TAN làm cơ sở để bổ sung 
lượng bột gạo theo từng nghiệm thức với tỉ lệ C/N = 
15/1 (Avnimelech, 2015). Lượng bột gạo cần bổ 
sung vào bể ương để tạo biofloc được tính theo hàm 
lượng TAN dựa theo công thức của Serra et al. 
(2015). 

Nguồn carbon cần bổ 
sung (g)=  

[N-TAN] × C:N × EF × thể 
tích bể (Lít)     

               1.000 
Trong đó: [TAN] = tổng nitơ-ammonia (mg/L), C:N là tỉ 
lệ carbon: nitơ cần đạt, EF đương lượng carbon  

2.4 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh được 
bố trí trong bể composite 500 lít, thể tích nước 400 
lít, độ mặn 12 ‰, mật độ ấu trùng 60 con/L và bố trí 
hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 3 lần (Hình 1). Khi quan 
sát trên kính hiển vi 10 ấu trùng/bể, nếu giai đoạn ấu 
trùng lớn hơn 5 con tùy thuộc vào từng nghiệm thức 
thì bắt đầu bổ sung nguồn carbon.  

 
Hình 1: Hệ thống thí nghiệm 
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+ Nghiệm thức 1: Bổ sung nguồn carbon ở giai 
đoạn 2 của ấu trùng tôm càng xanh 

+ Nghiệm thức 2: Bổ sung nguồn carbon ở giai 
đoạn 4 của ấu trùng tôm càng xanh 

+ Nghiệm thức 3: Bổ sung nguồn carbon ở giai 
đoạn 6 của ấu trùng tôm càng xanh 

+ Nghiệm thức 4: Bổ sung nguồn carbon ở giai 
đoạn 8 của ấu trùng tôm càng xanh 

2.5 Chăm sóc ấu trùng 

Hằng ngày theo dõi tình trạng hoạt động của ấu 
trùng và cho ấu trùng ăn. Ấu trùng tôm càng xanh 
được cho ăn với Artemia (Vĩnh Châu) bung dù 2 
lần/ngày vào lúc 6 giờ và 18 giờ bắt đầu từ ngày thứ 
2 đến ngày thứ 5, lượng cho ăn 1-2 Artemia bung 
dù/ml nước ương tôm. Từ ngày thứ 6 trở đi, ấu trùng 
và hậu ấu trùng tôm càng xanh được cho ăn kết hợp 
Artemia (có nguồn gốc Thái Lan) mới nở (2-4 
con/ml), mỗi ngày cho ăn vào lúc 18 giờ và thức ăn 
chế biến 3 lần/ngày (cho ăn thỏa mãn) vào lúc 8 giờ, 
12 giờ và 16 giờ. Tùy vào sự phát triển của ấu trùng, 
ấu trùng tôm càng xanh được cho ăn thức ăn chế 
biến với kích cỡ viên thức ăn thích hợp (300 µm ở 
giai đoạn 4-5, 500 µm ở giai đoạn 6-8 và 700 µm từ 
giai đoạn 9 đến postlarvae) (Bảng 1).  

Bảng 1: Công thức thức ăn chế biến cho ấu trùng 
tôm càng xanh  

Thành phần Lượng 
Trứng gà 
Sữa giàu calcium  
Dầu mực 
Lecithin 
Vitamin C 

1 trứng 
10g 
3% 

1,5% 
100-500 mg/kg 

Nguồn: Nguyễn Thanh Phương và ctv. (2003)  

2.6 Các chỉ tiêu theo dõi  

 Chỉ tiêu môi trường nước: Nhiệt độ đo bằng 
nhiệt kế, pH đo bằng máy đo pH, các chỉ tiêu này đo 
2 lần/ngày (8 giờ và 14 giờ). Độ kiềm, TAN và NO2

- 
định kỳ thu mẫu 3 ngày/lần. Đối với độ kiềm được 
phân tích bằng phương pháp chuẩn độ acid, TAN 
được phân tích bằng phương pháp Phenate và NO2

- 
được phân tích bằng phương pháp Diazonium 
(APHA, 2005).  

 Chỉ tiêu vi sinh: Vi khuẩn tổng và vi khuẩn 
Vibrio trong nước, được thu và phân tích định kỳ 7 
ngày/lần. Vi khuẩn tổng và vi khuẩn Vibrio trên tôm 
được xác định cuối thí nghiệm. Xác định mật độ vi 
khuẩn theo phương pháp của Huys (2002). 

 Chỉ tiêu biofloc: Thể tích biofloc (FV) được 
xác định ở giai đoạn PL-5 và PL-15 bằng cách đong 
1 lít nước mẫu cho vào bình nón imhoff và để lắng 
khoảng 30 phút, ghi nhận thể tích lắng theo đơn vị 

ml/L, Kích cỡ hạt biofloc đo chiều dài và chiều rộng 
ngẫu nhiên 10 hạt biofloc bằng kính hiển vi có trắc 
vi thị kính. 

 Các chỉ tiêu theo dõi tôm: Chỉ số biến thái 
của ấu trùng (LSI) được quan sát 3 ngày/1 lần, mỗi 
lần quan sát 10 ấu trùng/bể. Chiều dài ấu trùng và 
tôm PL được đo ở các giai đoạn 1, 5, 11 và PL-15, 
mỗi lần đo 30 con/bể. Tỷ lệ sống và năng suất của 
PL-15 được tính bằng phương pháp định lượng khối 
lượng (thu toàn bộ tôm trong bể ra thau, cân 5 g để 
đếm số con, sau đó cân hết số tôm trong bể, từ đó 
xác định được số  lượng PL-15 trong bể). 

 Đáng giá chất lượng tôm PL-15: Tôm thí 
nghiệm được gây sốc ammonium theo phương pháp 
của Cavalli et al. (2000), gây sốc formol, và gây sốc 
độ mặn theo phương pháp của TCVN 8398: 2012 
(Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012). Thu khoảng 
200 tôm PL-15 để kiểm tra bệnh đục cơ, bệnh còi, 
bệnh phát sáng trên tôm khi kết thúc thí nghiệm 
bằng phương pháp PCR. 

2.7 Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được tính toán giá trị trung 
bình, độ lệch chuẩn, so sánh sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức áp dụng phương pháp ANOVA và 
phép thử DUNCAN ở mức ý nghĩa p< 0,05 sử dụng 
phần mềm Excel của Office 2013 và SPSS phiên bản 
20.0. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Các yếu tố môi trường trong bể ương 

Trong quá trình ương ấu trùng tôm càng xanh 
các yếu tố môi trường được thể hiện trong Bảng 2. 
Các giá trị nhiệt độ, pH giữa các nghiệm thức chênh 
lệch nhau không đáng kể. Nhiệt độ trung bình bể 
ương của thí nghiệm dao động từ 29,6-30,8oC. Nhiệt 
độ tốt nhất cho sự phát triển của ấu trùng tôm càng 
xanh dao động trong khoảng 26- 31oC (Rao and 
Tripathy, 1993). 

Giá trị pH trung bình buổi sáng và chiều của thí 
nghiệm dao động không lớn từ 7,99 – 8,20. Nguyễn 
Thanh Phương và ctv. (2003) cho rằng pH từ 7 – 8,5 
là thích hợp cho ương ấu trùng tôm càng xanh. 

Hàm lượng NO2
- có chiều hướng tăng dần theo 

thời gian ương tôm, dao động từ 0,32 – 0,52 mg/L. 
Hàm lượng TAN ở các nghiệm thức trong thời gian 
thí nghiệm chênh lệch không đáng kể dao động từ 
1,16 – 1,38 mg/L. Theo Sandifer and Smith (1985), 
nước ương ấu trùng tôm càng xanh thì hàm lượng 
TAN phải dưới 1,5 mg/L và hàm lượng NO2

- không 
nên vượt quá 1,8 mg/L. Như vậy hàm lượng TAN 
và NO2

- của thí nghiệm này thích hợp cho sự phát 
triển của ấu trùng tôm càng xanh.  
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Độ kiềm của nước trong bể ương dao động trong 
khoảng 102 – 105 mgCaCO3/L. Theo Châu Tài Tảo 
và ctv. (2015) thì độ kiềm thích hợp cho ấu trùng và 
hậu ấu trùng tôm càng xanh từ 100 - 120 

mgCaCO3/L. Độ kiềm của thí nghiệm này nằm trong 
khoảng thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng tôm 
càng xanh.

Bảng 2: Các yếu tố môi trường trong bể ương 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung carbon  

Giai đoạn 2 Giai đoạn 4 Giai đoạn 6 Giai đoạn 8 
Nhiệt độ 
(oC) 

Sáng 29,6±0,76 29,6±0,64 29,8±0,71 29,6±1,24 
Chiều 30,7±0,68 30,7±0,74 30,8±0,69 30,8±0,71 

pH 
Sáng 8,19±0,32 8,20±0,33 8,19±0,32 8,19±0,32 
Chiều 8,20±0,23 7,99±1,23 8,10±0,9 8,13±0,85 

NO2
- (mg/L) 0,32±0,40 0,51±0,55 0,52±0,57 0,52±0,56 

TAN (mg/L) 1,38±0,95 1,30±0,75 1,33±0,76 1,16±0,64 
Độ kiềm (mgCaCO3/L) 102±9 105±11 105±9 105±12 

3.2 Chỉ tiêu vi sinh 

3.2.1 Vi khuẩn tổng 

 Mật độ vi khuẩn tổng của các nghiệm thức được 
thể hiện ở Bảng 3. Mật độ vi khuẩn tổng ở các 

nghiệm thức đều tăng dần theo thời gian ương, ở 
ngày ương thứ 7 mật độ vi khuẩn tổng dao động từ 
1,51x104 - 2,88x104 CFU/mL, khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức.

Bảng 3: Các chỉ tiêu vi khuẩn tổng                    

Chỉ tiêu Ngày ương 
Nghiệm thức bổ sung carbon  

Giai đoạn 2 Giai đoạn 4 Giai đoạn 6 Giai đoạn 8 

Vi khuẩn nước 
(104 CFU/mL) 

7 1,51±0,20a 2,06±0,83a 2,88±1,05a 2,50±1,26a 
14 1,73±0,08b 1,30±0,14a 1,78±0,38b 1,30±0,10a 
21 1,81±0,14a 1,16±0,33a 1,08±0,50a 3,32±0,52b 
28 2,02±0,78a 1,65±0,41a 1,17±0,03a 1,57±0,50a 

Vi khuẩn tôm (104 CFU/g) 1,44±0,32a 1,44±0,59a 1,53±0,26a 1,54±0,17a 

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Đến ngày ương 14 thì mật độ vi khuẩn tổng ở 
các nghiệm thức bắt đầu có sự khác biệt, mật độ vi 
khuẩn tổng giữa các nghiệm thức dao động từ 
1,30x104 CFU/mL đến 1,78x104 CFU/mL và sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các 
nghiệm thức (Bảng 3). Mật độ vi khuẩn tổng đến 
ngày 28 là 1,17x104 CFU/mL – 2,02x104 CFU/mL 
và khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức. Riêng vi khuẩn tổng trong tôm chênh 
lệch nhau không lớn dao động từ 1,44x104 CFU/mL 
đến 1,54x104 CFU/mL, khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê giữa các nghiệm thức. Theo Anderson 
(1993) trong nước sạch thì mật độ vi khuẩn tổng nhỏ 
hơn 103 CFU/mL, nếu mật độ tổng vi khuẩn vượt 
107 CFU/mL sẽ có hại cho tôm nuôi. Qua đó cho 

thấy vi khuẩn tổng trong nước và trong tôm vẫn nằm 
trong khoảng thích hợp cho ấu trùng tôm càng xanh 
phát triển. 

3.2.2 Vi khuẩn Vibrio 

Mật độ vi khuẩn Vibrio trong nước ương tôm 
trung bình trong 4 lần thu mẫu bể ương tôm ở các 
nghiệm thức biến động từ 0,1x103 đến 1,44x103 
CFU/mL (Bảng 4). Phân tích mẫu ngày thức 7 cho 
thấy nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 8 mật 
độ vi khuẩn Vibrio cao nhất khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. 
Ngày thứ 14 mật độ vi khuẩn Vibrio ở nghiệm thức 
bổ sung carbon ở giai đoạn 2 cao nhất khác biệt có 
ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức khác.  

Bảng 4: Các chỉ tiêu vi khuẩn Vibrio 

Chỉ tiêu Ngày ương 
Nghiệm thức bổ sung carbon  

Giai đoạn 2 Giai đoạn 4 Giai đoạn 6 Giai đoạn 8 

Vibrio nước (103 CFU/mL) 

7 0,33±0,11a 0,44±0,54a 0,23±0,06a 1,38±0,60b 
14 0,34±0,01c 0,14±0,01b 0,13±0,01ab 0,12±0,01a 
21 0,38±0,28a 0,40±0,24a 0,40±0,18a 1,44±0,16b 
28 0,27±0,27a 0,13±0,01a 0,08±0,06a 0,14±0,02a 

Vibrio tôm (103 CFU/g) 2,31±1,26a 1,21±0,40a 0,95±0,63a 2,60±1,02a 

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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Đến ngày ương tôm thứ 28 mật độ vi khuẩn 
Vibrio ở nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 6 
thấp nhất khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Mật độ vi 
khuẩn Vibrio trong tôm của các nghiệm thức dao 
động từ (0,95±0,63 x103) đến (2,60±1,02 x103) 
CFU/g và khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 
Nghiên cứu của Trần Ngọc Hải và ctv. (2018) ương 
ấu trùng tôm càng xanh trong hệ thống biofloc với 
các nguồn carbon khác nhau mật độ Vibrio lên đến 
15,8±1,05 x103 CFU/mL chưa thấy ảnh hưởng đến 
ấu trùng. 

3.3 Thể tích và kích thước hạt biofloc 

Thể tích biofloc thu được ở giai đoạn PL-5 và 
PL-15 giảm dần từ nghiệm thức bổ sung carbon ở 
giai đoạn 2 (2,33±0,58 ml/L) đến giai đoạn 8 
(1,57±0,45 ml/L) và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Theo 
Dương Thiên Kiều (2017) ương giống tôm càng 
xanh ở các độ mặn khác nhau theo công nghệ biofloc 

cho thấy thể tích biofloc dao động từ 0,21 đến 2,29 
ml/L là thích hợp. Như vậy, thể tích biofloc ở các 
nghiệm thức thích hợp cho sự phát triển của ấu 
trùng. 

Chiều dài hạt biofloc trung bình ở giai đoạn PL-
5 dao động từ 0,45– 0,59 mm và khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (p>0,05). Đến giai đoạn PL-15 
chiều dài trung bình của hạt biofloc dao động từ 
0,59– 0,73 mm, chiều dài hạt biofloc ở nghiệm thức 
bổ sung giai đoạn 8 cao nhất nhưng khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Chiều rộng hạt biofloc 
của lần thu ở PL-15 tăng hơn so với thu ở giai đoạn 
PL-5, nhưng sự khác biệt giữa các nghiệm thức 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Nhìn chung, 
trong cùng một nghiệm thức, biến động kích thước 
hạt biofloc tương đối thấp. Ngoài ra, kích thước hạt 
biofloc có xu hướng tăng theo thời gian ương. 
Nghiên cứu trước nhận định rằng, biofloc có vai trò 
vừa cải thiện môi trường nước đồng thời làm thức 
ăn bổ sung cho tôm (Avnimelech, 2012).

Bảng 5: Thể tích biofloc và kích thước hạt biofloc 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung carbon  

Giai đoạn 2 Giai đoạn 4 Giai đoạn 6 Giai đoạn 8 
Thể tích (mL/L) PL-5 0,90±0,10a 0,87±0,15a 0,77±0,25a 0,63±0,23a 

PL-15 2,33±0,58a 2,30±0,65a 1,93±0,12a 1,57±0,45a 

Chiều dài (mm) PL-5 0,45±0,06a 0,46±0,11a 0,46±0,12a 0,59±0,09a 

PL-15 0,61±0,01a 0,60±0,18a 0,59±0,08a 0,73±0,02a 

Chiều rộng (mm) PL-5 0,29±0,05a 0,31±0,09a 0,29±0,79a 0,39±0,90a 
PL-15 0,39±0,02a 0,41±0,19a 0,39±0,07a 0,51±0,01a 

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.4 Chỉ số biến thái (LSI) 

Bảng 6 cho thấy chỉ số biến thái (LSI) trung bình 
vào ngày thứ 3 và ngày thứ 18 của nghiệm thức bổ 
sung carbon ở giai đoạn 8 cao hơn các nghiệm thức 
còn lại, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
đối với nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 2 
và giai đoạn 6, tuy nhiên sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) đối với nghiệm thức bổ 
sung giai đoạn 4. LSI của ấu trùng tôm càng xanh ở 

các ngày còn lại khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức và đến ngày ương 
thứ 24, LSI dao động trung bình từ 10,9 đến 11,2. 
Theo Trần Ngọc Hải và ctv. (2018) ương ấu trùng 
tôm càng xanh bằng công nghệ biofloc với các 
nguồn carbon khác nhau cho thấy chỉ số biến thái 
của ấu trùng tôm càng xanh dao động từ 10,6 đến 
11,5. Từ đó cho thấy kết quả nghiên cứu này tương 
đương với nghiên cứu trên. 

Bảng 6: Chỉ số biến thái của ấu trùng tôm càng xanh 

Chỉ số biến thái 
(LSI) 

Nghiệm thức bổ sung carbon  
Giai đoạn 2 Giai đoạn 4 Giai đoạn 6 Giai đoạn 8 

LSI - 3 ngày 2,9±0,3a 3,1±0,1ab 3,1±0,2b 3,2±0,4b 

LSI - 6 ngày 5,0±0,6a 5,3±0,5a 5,1±0,5a 5,2±0,6a 

LSI - 9 ngày 6,0±0,3a 6,2±0,6a 6,0±0,6a 6,4±0,6a 

LSI - 12 ngày 6,9±0,5a 6,7±0,5a 6,9±0,6a 7,1±0,6a 

LSI - 15 ngày 7,6±0,7a 7,8±0,6a 7,9±0,5a 7,9±0,7a 

LSI - 18 ngày 8,4±0,4a 8,7±0,5ab 8,8±0,5a 8,5±0,6b 

LSI - 21 ngày 10,7±0,5a 10,7±0,7a 10,9±0,7a 10,9±0,7a 

LSI - 24 ngày 10,9±0,5a 11,1±0,5a 11,2±0,5a 11,1±0,5a 

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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3.5 Chiều dài ấu trùng và hậu ấu trùng tôm 
càng xanh 

Ở giai đoạn 1, chiều dài trung bình của ấu trùng 
tôm càng xanh ở các nghiệm thức là 1,97 mm. Theo 
Châu Tài Tảo và ctv. (2014), chiều dài của ấu trùng 
tôm càng xanh ở giai đoạn 1 là 1,81- 1,92 mm. Kết 
quả cho thấy chiều dài ấu trùng giai đoạn 1 cao hơn 
nghiên cứu trước đó. Ở giai đoạn 5 đến và 11 sự 
khác biệt về chiều dài giữa các nghiệm thức không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Nghiệm thức bổ sung 
carbon ở giai đoạn 6 luôn có chiều dài trung bình 
lớn hơn so với các nghiệm thức còn lại, tuy nhiên 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Đến 
giai đoạn PL-15, ở nghiệm thức bổ sung carbon ở 
giai đoạn 6 thì PL-15 có chiều dài trung bình lớn 
nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 
nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 2 và 4, 
nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 8 (Bảng 7). 
Phạm Văn Đầy (2018) ương ấu trùng tôm càng xanh 
theo công nghệ biofloc ở các mật độ khác nhau thì 
chiều dài của PL-15 dao động từ 9,25 - 9,94 mm. 
Kết quả nghiên cứu này tương đương, riêng nghiệm 
thức bổ sung nguồn carbon ở giai đoạn 6 thì cao hơn. 

Bảng 7: Chiều dài (mm) của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh 

Giai đoạn 
Nghiệm thức bổ sung carbon  

Giai đoạn 2 Giai đoạn 4 Giai đoạn 6 Giai đoạn 8 
Giai đoạn 1 1,970,06 1,970,06 1,970,06 1,970,06 
Giai đoạn 5 3,930,06a 4,030,25a 4,100,10a 4,030,06a 
Giai đoạn 11 7,870,49a 8,130,15a 8,880,16a 8,170,06a 
Postlarvae-15 9,230,32a 9,430,35a 10,100,20b 9,600,30ab 

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.6 Tỷ lệ sống và năng suất PL-15 

Tỷ lệ sống trung bình giữa các nghiệm thức dao 
động từ 39,3 – 59,5% trong đó tỷ lệ sống PL-15 cao 
nhất ở nghiệm thức bổ sung giai đoạn 6 (59,5%) lớn 
nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 
các nghiệm thức còn lại và thấp nhất là ở nghiệm 
thức bổ sung carbon ở giai đoạn 2. Điều này có thể 
là do bổ sung nguồn carbon ở giai đoạn 6 làm cho 
mật độ vi khuẩn Vibrio trong nước và trong tôm khi 
kết thúc thí nghiệm thấp hơn so với các nghiệm thức 
còn lại là điều kiện thuận lợi cho tôm phát triển tốt 
và có tỷ lệ sống cao hơn các nghiệm thức còn lại. 

Năng suất PL-15 của các nghiệm thức dao động 
từ 23.554– 35.705 con/m3, trong đó nghiệm thức bổ 
sung ở giai đoạn 2 thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung 

carbon ở giai đoạn 4 và giai đoạn 6, nhưng khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm 
thức bổ sung carbon ở giai đoạn 8. Năng suất PL-15 
ở nghiệm thức bổ sung carbon ở giai đoạn 6 có giá 
trị cao nhất 35.705±2.989 con/m3. Theo Trần Ngọc 
Hải và ctv. (2018) ương ấu trùng tôm càng xanh 
trong hệ thống biofloc với bổ sung các nguồn carbon 
khác nhau từ giai đoạn 4 cho năng suất PL-15 dao 
động từ 18.411 đến 24.569 con/m3 và tỷ lệ sống đạt 
từ 30,7 đến 40,9%. Qua đó cho thấy tỷ lệ sống và 
năng suất PL-15 của nghiên cứu này cao hơn và có 
thể kết luận thời điểm bổ sung carbon thích hợp để 
tạo biofloc là ở giai đoạn 6, bên cạnh đó môi trường 
ương thích hợp cho ấu trùng tôm càng xanh, nên tỷ 
lệ sống và năng suất cao hơn các nghiệm thức khác. 

Bảng 8: Tỷ lệ sống và năng suất PL-15 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung carbon  

Giai đoạn 2 Giai đoạn 4 Giai đoạn 6 Giai đoạn 8 
Tỷ lệ sống (%) 39,3±2,2a 48,4±4,8b 59,5±5,0c 44,0±2,8ab 

Năng suất (con/m3) 23.554±1.343a 29.025±2.877b 35.705±2.989c 26.425±1.724ab 

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.7 Đánh giá chất lượng tôm PL-15 

Trong quá trình sản xuất giống tôm, việc đánh 
giá chất lượng tôm PL-15 là khâu rất quan trọng 
nhằm đảm bảo tôm sản xuất ra đạt chất lượng tốt. 
Khi tiến hành gây sốc bằng formol nồng độ 150 ppm 
và giảm 50% độ mặn, thì tỷ lệ sống của tôm ở các 
nghiệm thức đều đạt trên 98,9%. Tỷ lệ này khác biệt 

không có ý nghĩa thông kê (p>0,05) giữa các nghiệm 
thức (p>0,05). Kết quả nghiên cứu này cho thấy tôm 
PL-15 có chất lượng tốt, có khả năng chống chịu với 
các yếu tố gây sốc. Vậy trong quá trình ương ấu 
trùng có bổ sung nguồn carbon là bột gạo ở các giai 
đoạn khác nhau không ảnh hưởng đến chất lượng 
hậu ấu trùng tôm càng xanh.
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Bảng 9: Tỷ lệ sống của PL-15 khi sốc độ mặn, formol và ammonium  

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung carbon  

Giai đoạn 2 Giai đoạn 4 Giai đoạn 6 Giai đoạn 8 
Sốc độ mặn 100±0a 100±0a 100±0a 100±0a 
Sốc formol 98,9±1,92a 100±0a 100±0a 100±0a 
Sốc ammonium  100±0,00a 100±0,00a 100±0,00a 100±0,00a 

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Ngoài ra, tôm ở giai đoạn PL-15 được kiểm tra 
các loại bệnh đục cơ, bệnh còi, bệnh phát sáng bằng 
phương pháp PCR, kết quả tôm hoàn toàn không bị 
nhiễm bệnh. Như vậy với các phương pháp đánh giá 
chất lượng tôm PL-15 cho thấy tôm PL sản xuất ra 
có chất lượng đều tốt ở các nghiệm thức bổ sung 
carbon ở các giai đoạn ấu trùng tôm càng xanh khác 
nhau. 

Bảng 10: Kiểm tra bằng phương pháp PCR các 
bệnh trên PL-15  

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung carbon 
Giai 

đoạn 2 
Giai 

đoạn 4 
Giai 

đoạn 6 
Giai 

đoạn 8 
Bệnh đục cơ - - - - 
Bệnh còi - - - - 
Bệnh phát sáng  - - - - 

Ghi chú: Âm tính (-) 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Ương ấu trùng tôm càng xanh áp dụng công nghệ 
biofloc khi bổ sung carbon ở giai đoạn 6 cho kết quả 
tăng trưởng về chiều dài (10,100,20 mm), tỷ lệ 
sống (59,5%) và năng suất (35.705±2.989 con/m3) 
giai đoạn PL-15 cao nhất.  

4.2 Đề xuất  

Ứng dụng bổ sung nguồn carbon từ giai đoạn 6 
của ấu trùng tôm càng xanh để thực hiện các nghiên 
cứu tiếp theo để xây dựng qui trình sản xuất giống 
tôm càng xanh theo công nghệ biofloc. 
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