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1. Chuẩn bị nước

 Nước ương tôm càng có độ mặn 12 ‰. Nước được chuẩn bị bằng cách pha

nước ngọt từ cây nước và nước bơm từ ao lắng của trại. Xử lý như quy trình

dành cho tôm sú/thẻ giống trước khi cấp vào các bể ương.

 Nước cần được cấp và bể ương xong 12 giờ trước khi thả ấu trùng.

 Sau khi cấp nước, sử dụng vi sinh + GQS

 Trước khi đưa ấu trùng vào bể sử dụng ET 600 1g/m3

2. Xử lý ấu trùng

Do quá trính vận chuyển xa, nhiệt độ vận chuyển thấp nên ấu trùng rất dễ bị sốc nhiệt và pH.

Vì vậy, cần kiểm tra nhiệt độ và pH trong bọc trước khi thuần, tránh cho ấu trùng khỏi bị sốc.

Cách thuần như sau:

 Lấy tôm ra khỏi thùng lạnh để ngoài không khí 15 phút (không tháo bọc)

 Nhẹ nhàng đổ tôm ra thau (không có nước), mở sục khí nhẹ

 Lấy nước từ bể ương châm từ từ vào thau (trong vòng 30 phút) sau đó mở khí

to dần (chú ý không mở quá mạnh).

 Sau khi thuần nhiệt độ, tắm ấu trùng bằng formol 200 ppm trong 45 giây để

loại bỏ mầm bệnh.

 Mật độ thả tối đa 150 ấu trùng/ lít

3. Cho ăn và quản lý bể ương

Zoea 1-5 (khoảng 7 – 8 ngày)

 Artemia ấp nở: 6h, 12h, 18 h (cho ăn 20 g /bể ương), lượng Artemia có thể

tăng hay giảm tùy theo lượng còn dư lại trong bể (kiểm tra trước mỗi cữ cho

ăn tiếp theo).

 Ngày thứ 2 dùng visinh đường ruột: Mic-S, TZ25 hoặc bio



 Từ zoea 3 (ngày thứ 5) thay nước 20%/ngày, đánh shrimp đỏ 2g/m3 vào

nước dùng để thay cho bể ương 12 giờ trước khi thay.

 Định kỳ dùng vi sinh, 2 ngày/ lần theo hướng dãn của nhà sản xuất.

Zoea 6-7

 Artemia ấp nở: 6h, 12h, 18 h (cho ăn 30 g /bể ương), lượng cho ăn có thể điều

chỉnh cho phù hợp với tốc độ bắt mồi của ấu trùng

 Lansy post: 9h, 15h (cho ăn 2-3 g/m3 nước tùy theo khả năng ăn của ấu trùng)

 Siphon thay nước 2 ngày/lần, đánh shrimp đỏ 2g/m3 vào nước dùng để thay

cho bể ương 12 giờ trước khi thay.

 Chú ý phòng đường ruột và ký sinh trùng, soi kính hiển vi hằng ngày để phát

hiện các bất thường trên ấu trùng.

Zoea 8,9 (ngày thứ 12)

 San thưa: mật độ khoảng 30,000 ấu trùng/m3

 Duy trì cho ăn như giai đoạn zoea 6,7 tăng lượng thức ăn nếu cần thiết

 Phòng ký sinh trùng, đường ruột

 Siphon hay nước 2 ngày/lần (nếu cần thiết)

Zoea 10,11

Siphon, thay nước giữ cho bể sạch để ấu trùng chuyển Post, cho ăn như giai đoạn zoea 8,9

Giai đoạn Post

 Duy trì cho ăn thức ăn tổng hợp và Artemia như giai đoạn trước nhưng tăng về

lượng

 Phòng thuốc nếu cần, quan sát ấu trùng trên kính hiển vi

 Siphon thay nước 2 ngày/lần, đánh shrimp đỏ 2g/m3 vào nước dùng để thay

cho bể ương 12 giờ trước khi thay.

Một số lưu ý khác

1. Sử dụng Zuka nước trong quá trình ương nếu cần thiết

2. Kiểm tra sức khỏe ấu trùng bằng mắt thường và soi kính hiển vi để phát hiện

các bất thường, sinh vật bám trên ấu trùng

3. Dùng BK500 bổ sung vào nước 2 ngày/lần

4. Dùng Catosal trộn vào thức ăn tổng hợp cho giai đoạn từ zoea 5


