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Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ CUA BIỂN 

1.1 Một số đặc điểm sinh học, sinh sản của cua biển. 

1.1.1 Hệ thống phân loại  

 Tên tiếng Anh: Mud Crab, Green Crab, Mangrove Crab 

Tên tiếng Việt: Cua Xanh, Cua Bùn, Cua Biển 

Trong giống cua biển có 4 loài: Scylla paramamosain ; Scylla olivacea; Scylla serata; Scylla 

tranquebarica. Theo điều tra mới đây của Phân Viện NCTS Minh Hải, ở khu vực Tây Nam Bộ 

chủ yếu có hai loài là Scylla  paramamosain và Scylla  serata. Trong đó loài Scylla 

paramamosain là phổ biến nhất chiếm trên 90% thành phần loài.  

Các đặc điểm phân loại (theo Keenan và ctv, 1998 ) của 4 loài cua trong giống Scylla: 
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Hình 1. Các loài cua biển trong giống Scylla 

1.1.2 Đặc điểm phân bố 

Các loài cua thuộc giống Scylla phân bố khắp vùng biển Ấn Độ – Tây Thái Bình Dương. Trong 

đó loài S. paramamosain phân bố rất hẹp, ở vùng biển Thái Bình Dương như: Campuchia, Việt 

Nam, Singapore, HongKong; ở vùng biển Java: Kalimantan, Central Java.  

Ở Việt Nam, S. paramamosain phân bố chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm 

1997 và 1998, tại khu vực cửa sông Trần Đề, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã thu được 

93,4% số lượng quần thể là đối tượng này (Trương Trọng Nghĩa và ctv,2000).  
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1.1.3 Hình thái cấu tạo 

Cua biển có kích thước lớn, cơ thể dẹp theo hướng lưng bụng, toàn bộ cơ thể được bao bọc 

trong lớp vỏ kitin dày. Mặt lưng có màu xanh bùn, mặt bụng có màu vàng trắng. Cơ thể cua 

chia thành hai phần: phần đầu ngực lớn nằm trong giáp đầu ngực, phần bụng nhỏ và gập lại 

dưới phần đầu ngực (còn gọi là yếm cua).  

Loài S. paramamosain có các đặc điểm như sau: các gai thùy trán (hàng gai nằm giữa 2 mắt ) 

cao trung bình, không nhọn và thưa, cặp gai trên đốt càng giữa nhỏ hoặc không rõ (hình 1).  

 

 

Hình 2. Hình thái ngoài của Scylla paramamosain 

Phần đầu ngực là sự kết hợp của 5 đốt đầu và 8 đốt ngực. Mặt bụng của phần đầu ngực có các 

tấm bụng và làm thành vùng lõm ở giữa để chứa yếm gập vào. 

 Phần bụng dạng phiến mỏng có 7 đốt gập vào phần lõm của giáp đầu ngực. Các phần phụ của 

phần bụng bị tiêu giảm. Phần cuối cùng của bụng là lỗ hậu môn . 

Cua cái có 4 đôi chân bụng có cấu tạo giống nhau. Cua đực chỉ còn 2 đôi chân bụng ở hai đốt 

bụng đầu tiên và tạo thành đôi cơ quan giao cấu.  
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1.1.4 Một số đặc điểm sinh học của cua biển 

1.1.4.1 Vòng đời phát triển và tập tính sống 

Vòng đời của cua biển trải qua nhiều giai đoạn khác nhau: 

+ Trứng phôi được cua mẹ mang trong yếm và ấp cho đến lúc nở ra ấu trùng zoea.  

+ Ấu trùng zoea và megalopa sống trôi nổi và nhờ dòng nước đưa vào vùng nước lợ ven 

bờ dần dần biến thái thành cua con. Ấu trùng megalopa trước khi biến thái thành cua 

con thường sống trên những khu vực biển có tảo đáy hoặc những giá thể khác. 

+ Đến giai đoạn cua con chúng bắt đầu sống bò trên nền đáy, đào hang để sống hay chui 

rúc vào các gốc cây, bụi rậm, nó chuyển từ sống trong môi trường nước mặn sang nước 

lợ hay ngay cả vùng nước ngọt trong quá trình lớn lên. 

+ Khi đến giai đoạn thành thục sinh dục (có gạch) chúng di cư ra vùng biển ven bờ để sinh 

sản. Vì vậy trong nuôi cua cần phải rào lưới để cua khỏi bò đi. 

1.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 

Tính ăn của ấu trùng cua biển thay đổi theo giai đoạn phát triển. 

Ơ giai đoạn ấu trùng: zoea ăn các loại tảo đơn bào, luân trùng, ấu trùng không đốt, nauplii 

artemia. Khi chuyển sang ấu trùng megalopa chúng ăn ấu trùng artemia, các loại thức ăn chế 

biến: thịt, cá, nghêu sò xay nhuyễn. Khi chuyển sang giai đoạn cua con, chúng ăn thực vật thuỷ 

sinh, mảnh vụn động vật nhỏ, râu ngành thân mềm.  

1.1.6 Đặc điểm sinh trưởng  

Sinh trưởng ở giáp xác nói chung mang tính chất giai đoạn và đặc trưng bởi sự gia tăng đột 

ngột về kích thước và trọng lượng sau mỗi lần lột xác. Những biến đổi của lớp vỏ ngoài xảy ra 

trong 70% hoặc toàn bộ thời gian giữa các lần lột xác, 30% của khoảng thời gian còn lại của 

chu kỳ lột xác thì cua sẽ duy trì năng lượng dự trữ trong gan mà năng lượng này phần lơn được 

sử dụng để hình thành lớp vỏ mới. 

Cuống mắt có vai trò rất lớn tác động đến quá trình lột xác và thành thục của cua biển. Cuống 

mắt sản sinh ra các hormon điều khiển nồng độ canxi, đường huyết. Khi nồng độ canxi giảm 

làm cho cua không lột xác được và chết. 

Nếu cắt bỏ cuống mắt sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở cua non và tác động đến sự thành thục của 

tuyến sinh dục ở cua trưởng thành (làm cho cua mau lên gạch). 

Sự lột xác xuyên suốt quá trình sống của cua. Ở giai đoạn ấu trùng cơ thể cần sinh trưởng 

nhanh do đó khoảng 2 – 3 ngày hoặc 4 – 5 ngày ấu trùng lột xác một lần. Càng trưởng thành 
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thời gian giữa 2 lần lột xác tăng lên, có thể 15 – 30 ngày mới lột xác một lần. Cua không những 

lột bỏ vỏ ngoài mà vỏ cũ của dạ dày và mang … cũng lột luôn. 

Đối với cua lớn sự lột xác diễn ra trong khoảng thời gian 30 ÷ 60 phút. Cua mới lột xác, lớp vỏ 

còn nhăn nheo sau đó mới dần dần căng ra. Lúc này chúng rất yếu, không ăn, không có khả 

năng tự vệ, nằm ở đáy 2 ÷ 3 giờ mới phục hồi lại trạng thái bình thường và sau 1 ÷ 2 ngày vỏ 

cua mới cứng lại. Sau mỗi lần lột xác cua tăng trọng từ 40 – 80%. Trong giai đoạn lột xác 

thường xảy ra sự ăn thịt lẫn nhau dẫn đến hao hụt về số lượng. 

Lột xác ở cua biển là một trong những vấn đề cần quan tâm để tìm ra biện pháp ương nuôi phù 

hợp. Trong nuôi cua cần phải duy trì chất lượng nước tốt và thức ăn phải phù hợp, cần tạo nơi 

ẩn nấp cho cua lột xác và tránh mật độ nuôi quá cao. 

1.1.7 Đặc điểm sinh sản và sự phát triển của cá thể 

1.1.7.1 Phân biệt đực cái 

Ở cua cái, yếm có 6 đốt phân biệt rõ ràng. Trước thời kỳ thành thục yếm cua có dạng hình hơi 

vuông; khi thành thục yếm trở nên nở rộng, tròn và màu sẫm. Ở con đực yếm có hình chữ V, 

yếm có 5 đốt.  

Cơ quan sinh dục trong của cua cái gồm có 2 noãn sào nằm lượn khúc trên gan tụy, hai ống dẫn 

trứng to và thẳng đổ ra 2 lỗ sinh dục nằm dưới đôi chân ngực thứ 3. Cơ quan sinh dục trong của 

cua đực có 2 dịch hoàn trắng và dài, nối tiếp theo là hai ống dẫn tinh đỗ ra lỗ sinh dục ở dưới 

chân ngực 5.  

 

Hình 3. Hình thái cấu trúc cơ quan sinh dục ngoài của cua đực và cái  
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1.1.7.2 Tập tính sinh sản 

Khi đến tuổi thành thục, cua di cư ra vùng ven biển để giao phối và sinh sản. Ở vùng biển phía 

Nam nước ta, cua thường di cư vào tháng 7 ÷ 8 và mùa sinh sản chính thức từ tháng 10 đến 

tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, cũng có thể bắt gặp cua ôm trứng vào tất cả các tháng trong năm. 

Ở vùng biển phía Bắc bắt gặp cua ôm trứng nhiều vào các tháng 4, 5, 6 và 7.  

Trước lúc lột xác giao phối khoảng 2 – 10 ngày cua đực và cua cái sẽ ghép đôi với nhau. Cua 

đực dùng càng và các chân bò ôm chặt lấy cua cái trên mặt lưng. Nó mang cua cái đi quanh 

suốt có khi kéo dài 3 – 4 ngày hoặc lâu hơn nữa đến khi con cái sắp lột vỏ để giao phối con đực 

mới rời con cái ra và ở cạnh. Con cái vừa lột xác xong, con đực liền ôm con cái áp sát mặt bụng 

vào nhau và gỡ yếm con cái ra để giao phối. Thời gian giao phối có thể kéo dài từ 5 giờ đến cả 

ngày. Sau đó, con đực buông con cái ra, nhưng vẫn đi cạnh để bảo vệ cua cái. Sau khi giao 

phối, túi tinh được giữ ở bộ phận nhận tinh của cua cái trong thời gian dài để thụ tinh cho trứng 

của cua cái. Trong mùa sinh sản cau cái có thể đẻ trứng từ 1 – 3 lần và được thụ tinh nhờ tinh 

trùng nhận được vào đầu mùa sinh sản. 

1.1.7.3 Đẻ trứng và thụ tinh 

Khi đẻ trứng, cua cái nằm ở đáy, chúng dùng chân để nâng cơ thể lên, phần bụng (yếm cua) 

được  mở ra, các lông tơ phía trong yếm được dựng đứng lên, trứng chín qua ống dẫn trứng thụ 

tinh với tinh trùng từ túi chứa tinh. Nhờ sự cử động của phần bụng, trứng bám trên lông tơ ở 

trong yếm và do tác dụng của ngoại lực màng ngoài của trứng kéo dài tạo thành “cuống trứng” 

làm cho trứng tuy dính vào các lông tơ nhưng vẫn “tự do” không dính lại với. Số lượng trứng 

của cua đẻ rất lớn, một cua cái có trọng lượng 400g có thể đẻ và mang trên 1triệu trứng. Trong 

mùa sinh sản một cua cái có thể đẻ trứng nhiều hơn 1 lần. 

1.1.7.4 Phát triển cá thể 

Trong quá trình phân cắt phôi, màu sắc trứng cũng thay đổi từ vàng tươi sang vàng nâu, xám và 

đen trước khi nở. Khi trứng chuyển sang màu xám, thì bắt đầu xuất hiện mầm chân và mắt. 

Tim bắt đầu hoạt động, các cơ quan khác vẫn tiếp tục hình thành. Ấu trùng zoea mới nở bơi tự 

do và ngược dòng trong nước, có tính hướng quang rất mạnh. Ấu trùng zoea trải qua 5 lần lột 

xác để biến thành ấu trùng megalopa. 
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Bảng  1. Các đặc điểm phân biệt giai đoạn ấu trùng zoea. 

Giai đoạn Đặc điểm bên ngoài Thời gian 

sau khi nở 

(ngày) 

Kích thước trung 

bình (mm) 

Z1 

 

Đôi mắt kép màu đen chưa có cuống 

mắt. Có 5 đốt bụng. 

0÷3 1,65 

Z2 Giống như zoea 1 nhưng khác nhau về 

kích thước.  

3÷6 2,18 

Z3 

 

Mắt lớn hơn, đã hình thành cuống mắt 

nhưng chưa phân đốt, có 6 đốt bụng.

  

6÷8 2,70 

Z4 Hình thành mầm chân bụng, cuống 

mắt đã phân đốt.  

8÷11 3,54 

Z5 Chân bụng phát triển chẻ đôi thành 

hai, mép ngoài chân bụng có lông tơ.

  

10÷16 4,50 

Ấu trùng megalopa xuất hiện đôi mắt kép to, có cuống mắt; gai lưng, gai trán và gai bên biến 

mất. Ấu trùng megalopa có 5 đôi chân ngực: đôi thứ nhất to, phát triển thành càng. Phần bụng 

dài và hẹp, có 7 đốt nhưng không còn chẻ đôi. Ấu trùng megalop bơi lội nhanh nhẹn. Trong 

điều kiện thí nghiệm, nhiệt độ nước từ 26 ÷ 30oC, độ mặn từ 25 ÷ 30‰ thì sau 6 – 7 ngày 

megalopa lột xác biến thành cua bột 1 . Cua bột 1 có các phần phụ đầu ngực phát triển đầy đủ, 

bụng thu nhỏ lại và gập vào dưới phần đầu ngực gọi là yếm cua.  
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Chương 2 KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG 

2.1 Kỹ thuật xử lý nước 

Nguồn nước là một yếu tố vô cùng quan trọng trong sản xuất giống. Kỹ thuật xử lý nước khác 

nhau tuỳ thuộc vùng địa lý và các mùa trong năm.  

Quy trình xử lý nước áp dụng cho vùng biển có nhiều phù sa (nước ở các cửa sông vùng Cà 

Mau, Bạc Liêu) như sau:  

2.1.1 Bơm nước vào hồ lắng:  

Chọn lúc nước lớn nhất để bơm vào hồ lắng, tốt nhất chọn thời điểm nước sông có màu đục 

bạc, độ mặn từ 25‰ trở lên, tránh lấy nước vào thời điểm những đầm nuôi quảng canh đồng 

loạt xả cống để bắt tôm (đối với những trại giống gần vùng nuôi quảng canh).  

2.1.2 Xử lý hóa chất 

Ý nghĩa của việc xử lý hóa chất 

Nguồn nước mặn bơm từ biển và các con sông chứa rất nhiều tạp chất : chất hứu cơ lơ lửng, 

chất hữu cơ hòa tan và các yếu tố như: hóa chất thải ra trong quá trình sản xuất nông nghiệp, 

sinh hoạt và quá trình chế biến thủy sản; các loại sinh vật và các yếu tố bất lợi khác. Những yếu 

tố bất lợi này nếu không được loại bỏ triệt để sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt đến các giai 

đoạn ấu trùng và cua con trong quá trình ương nuôi. 

Sau khi đã bơm đầy nước vào hồ lắng tiến hành đánh thuốc tím (KMnO4), nồng độ sử dụng từ 

1,5 - 2ppm (1,5 - 2gam/1m3 nước), phải hoà tan hết thuốc tím trước khi đánh vào bể lắng. Sục 

khí bể lắng liên tục trong 30 phút, tiếp theo sử dụng vôi bột CaCO3 (hoặc vôi Dolomite) nồng 

độ 50 gam/1m3 nước, tiếp tục sục khí mạnh trong 30 phút nữa. Sau đó tắt sục khí để cho nước 

lắng hết chất hữu cơ lơ lửng. Khi nào thấy nước trong thì bơm sang bể khác qua túi lọc để xử lý 

Chlorine.  

Nồng độ Chlorine tuỳ thuộc vào mức độ ô nhiễm của nguồn nước, thông thường từ 30 – 50 

gam/1m3 nước, sục khí mạnh khoảng 30 phút cho Chlorine hoà tan đều trong bể rồi tắt sục khí 

trong khoảng thời gian 6 – 12 giờ, hết khoảng thời gian trên lại tiếp tục sục khí mạnh để cho 

Chlorine bay hơi hết. 

2.1.3 Trung hòa độc tố trong nước và đưa vào sử dụng 

Chlorine là chất khử trùng rất mạnh, nó có thể diệt hầu hết các loại vi sinh vật , nấm mốc tồn 

tại trong nước, nhưng nếu còn dư lượng nó lại gây độc đối với ấu trùng thuỷ sản.  

Trước khi sử dụng phải thử xem còn dư Chlorine không, nếu còn dư thì phải trung hoà bằng 

Thiosulphate natri. Cần lưu ý khi sử dụng thuốc thử, tốt nhất nên sử dụng những loại thuốc thử 
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so màu có ghi nồng độ (loại thường sử dụng trong các bể bơi) để biết tương đối chính xác dư 

lượng Chlorine từ đó tính toán lượng Thiosulphate cho phù hợp, tránh để dư lượng thiosulphate 

trong nước. 

 - Sau khi đã trung hoà hết Chlorine có thể bơm lên lọc để sử dụng được. 

Hình 4. Sơ đồ quy trình xử lý nước 

Cấu tạo lọc cát: Lọc cát là một thùng nhựa hoặc hộc được xây bằng ciment được đưa lên cao 

sao cho đáy của chúng cao hơn so với mực nước cao nhất trong các bể ương nuôi ấu trùng. 

Một hộc lọc đơn giản được cấu tạo như hình vẽ sau: 

 

Hình 5. Cấu tạo hộc lọc cát đơn giản  

 
KMnO4 + vôi 

 

Chlorine  
Nước sông 

Bể ương ấu trùng Thùng ấp artemia 

Lọc cát 

Bơm qua tui lọc  

bơm 

 

Tầng chứa nước 

Tầng cát (30 cm) 

Tầng đá (20-30cm) 
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2.2 Nuôi vỗ cua mẹ 

Trong sản xuất cua giống, cua mẹ rất qua trọng. Kích thước, trọng lượng và sự phát triển buồng 

trứng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng ấu trùng trong quá trình ương nuôi và trọng lượng của 

cua thương phẩm khi thu hoạch. 

Những cua mẹ có kích thước lớn, sinh sống và thành thục trong môi trường sạch, ít mầm bệnh, 

nguồn dinh dưỡng phong phú thường cho ra đời những ấu trùng khỏe mạnh. 

2.2.1 Chuẩn bị bể nuôi. 

Bể nuôi cua mẹ thường là các bể ciment, một ngăn chứa cát chiếm 1/3 diện tích đáy bể, chiều 

dày của lớp cát khoảng 5 – 7 cm khoảng trống còn lại bố trí các viên ngói úp để cua trú ẩn. 

Nước cấp vào nuôi vỗ có độ mặn 30 - 32‰. Trong bể có lắp sục khí vừa phải. 

Ngày nay, để thuận tiện trong khâu chăm sóc và vệ sinh hằng ngày, cua mẹ được nuôi riêng 

biệt trong các thùng nhựa. Khi cua có dấu hiệu đẻ trứng (rửa yếm) sẽ được chuyển qua bể đẻ. 

2.2.2 Chọn và chăm sóc cua mẹ 

+ Chọn cua mẹ: Chọn những cua cái có trọng lượng 450 – 600 gam, đầy đủ chân càng, sạch sẽ 

và đầy gạch, tốt nhất là những con cua bắt từ biển về (cua do các ghe cào đánh bắt được). 

+ Mật độ thả: 2 cua mẹ/1m2 diện tích đáy bể. 

+ Chăm sóc quản lý bể nuôi vỗ: Cho cua mẹ ăn ngày 2 bữa sáng và chiều. Thức ăn cho cua là 

cá liệt, vọp, hầu hoặc sò huyết. 

Thường xuyên kiểm tra, loại bỏ thức ăn dư thừa và siphon phân cua ra khỏi bể nuôi vỗ giữ cho 

môi trường sạch sẽ. 

Thay nước cho bể cua mẹ 2 ngày một lần. Mức độ thay nước 100%, mỗi lần thay nước bắt cua 

mẹ ra khỏi bể, chà rửa và tắm bằng Iodine (7 giọt trong thau chứa 20 lít nước mặn) khoảng 5 

phút rồi đưa cua sang bể nước mới. 

Thời gian nuôi vỗ từ 15 – 20 ngày thì cua mẹ đẻ trứng. 

2.2.3 Ấp trứng và cho nở  

2.2.3.1 Ấp trứng.  

Khi cua mẹ đẻ trứng thì vớt ra ấp trong thùng ấp. Hàng ngày thay nước cho cua, mức độ thay 

nước là 100%. Tắm cua mẹ bằng iodine, nồng độ 15 ppm trong 1 phút trước khi thả lại. 

Thời gian ấp trứng khoảng 10 – 12 ngày thì cua nở tuỳ theo nhiệt độ môi trường nước cao hay 

thấp.  
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Hình 6. Cua mẹ mang trứng 

2.2.3.2 Cho nở 

Khi trong thùng ấp xuất hiện một vài ấu trùng zoea (thường vào ngày thứ 10) thì chuyển cua 

mẹ vào bể cho nở.  

Bể cho nở thông thường là bể nhựa hoặc composite có thể tích từ 200 – 500 lít, nước cấp vào 

bể cho nở giống như nước cấp vào các bể ương, bố trí sục khí vừa phải đảm bảo đầy đủ oxy 

nhưng không được mạnh quá làm ảnh hưởng đến buồng trứng của cua mẹ. 
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2.3 Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 

2.3.1 Chuẩn bị bể ương và thức ăn cho ấu trùng zoea1. 

- Chuẩn bị nước: Bể ương ấu trùng có thể là bể composite hoặc bể ciment. 

Trước khi cua mẹ nở 1 ngày, ta tiến hành cấp nước vào các bể ương, lắp sục khí, xử lý thuốc 

hoá chất.  

- Xử lý thuốc: Khi cấp nước xong, lắp sục khí, sử dụng EDTA 5 ppm để kết tủa hết kim loại 

nặng trong khoảng thời gian 30 phút, tiếp tục sử dụng Shrimp Falavuor (shrimp đỏ) nồng độ 2 

g/1m3.  

- Chuẩn bị thức ăn: Thức ăn cho ấu trùng zoea1 là thức ăn tổng hợp và artemia bung dù vì vậy 

ngay sau khi cua nở 1 giờ bắt đầu cho ăn thức ăn tổng hợp và ấp Artemia. 

2.3.2 Chuyển ấu trùng chuyển vào các bể ương.  

Đây là một khâu hết sức quan trọng, sự nhiễm bẩn trong quá trình thu ấu trùng có thể là nguyên 

dẫn đến một số bệnh cho ấu trùng như: trùng loa kèn, phát sáng, nấm nhầy … vì vậy phải hết 

sức lưu ý và thực hiện đúng các thao tác sau:  

- Khi nở hết trứng phải vớt ngay cua mẹ ra khỏi thùng cho nở để hạn chế tối đa sự nhiễm bẩn 

do phân và tơ trứng của cua mẹ thải ra. 

- Giảm nhẹ sục khí cho toàn bộ chất vẩn lắng xuống đáy bể, đồng thời dùng 1 que nhỏ để vớt 

toàn bộ những màng trứng nổi trên mặt, sau đó siphon hết chất bẩn lắng dưới đáy bể. 

- Sau khi đã siphon sạch tiến hành thu ấu trùng bằng vợt mịn, tắm qua nước biển có pha iodine 

( dung dịch Bitendine 10 ppm trong 1 phút) rồi đưa vào bể ương.    

- Mật độ thả ấu trùng vào các bể ương: 150 cá thể/lít 

2.3.3 Chăm sóc ấu trùng (giai đoạn 1) 

Cho ăn: 

- Ấu trùng mới nở ra được cho ăn bằng thức ăn tổng hợp Friipark I và artemia Vĩnh Châu bung 

dù. 

- Tiếp tục cho ấu trùng ăn artemia bung dù đến hết ngày thứ 7. Mỗi ngày cho ăn 4 lần: 6h, 12h, 

18h, 0h.  

- Các cữ cho ăn và lượng thức ăn của mỗi cữ được thể hiện trong bảng dưới đây. 
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Bảng  2. Hướng dẫn sử dụng thức ăn trong ương nuôi ấu trùng cua biển. 

Ngày 

nuôi 
Giai đoạn 

Thức ăn sử dụng (g/m
3
) 

6h 9h 12h 15h 18h 21h 0h 

1 

Zoea 1 

Arb (2,5) FpkI (1) Arb (2) FpkI (1) Arb (2.5) FpkI (1) Abr (2) 

2 Arb (2,5) FpkI (1) Arb (2) FpkI (1) Arb (2.5) FpkI (1) Abr (2) 

3 Arb (2,5) FpkI (1) Arb (2) FpkI (1) Arb (2.5) FpkI (1) Abr (2) 

4 

Zoea 2 

Arb (2,5) FpkI (1) Arb (2) FpkI (1) Arb (2.5) FpkI (1) Abr (2) 

5 Arb (2,5) FpkII (1) Arb (2) FpkII (1) Arb (2.5) FpkII (1) Abr (2) 

6 Arb (2,5) FpkII (1) Arb (2) FpkII (1) Arb (2.5) FpkII (1) Abr (2) 

7 

Zoea 3 

Ar n. (4) 
Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (4) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (4) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (4) 

8 Ar n. (4) 
Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (4) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (4) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (4) 

9 
Ar n. 

(3.5) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (4) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (3.5) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (3) 

10 

Zoea 4 

Ar n. (5) 
Fpk III 

(2) 
Ar n. (5) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (5) 

Fpk III 

(2) 
Ar n. (5) 

11 Ar n. (6) 
Fpk III 

(2) 
Ar n. (5) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (6) 

Fpk III 

(2) 
Ar n. (5) 

12 Ar n. (5) 
Fpk III 

(2) 
Ar n. (5) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (5) 

Fpk III 

(2) 
Ar n. (5) 

13 

Zoea 5 

Ar n. (6) 
Fpk III 

(2) 
Ar n. (6) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (6) 

Fpk III 

(2) 
Ar n. (6) 

14 Ar n. (8) 
Fpk III 

(2) 
Ar n. (6) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (8) 

Fpk III 

(2) 
Ar n. (6) 

15 Ar n. (8) 
Fpk III 

(2) 
Ar n. (7) 

Fpk III 

(1.5) 
Ar n. (8) 

Fpk III 

(2) 
Ar n. (7) 

 

  Chú thích:  

Arb: Artemia bung dù 

Ar n: Artemia nở (nauplii của artemia) 

Fpk: Friipark (thức ăn tổng hợp dùng trong sản xuất giống tôm sú) 



  

14 

 

Ví dụ:  

Ar n. (6) : nghĩa là dùng 6 g trứng artemia ấp khoảng 20 giờ đến khi nở rồi cho ăn. 

Arb (2,5): nghĩa là dùng 6 g trứng artemia ấp khoảng 12 giờ đến khi bung dù rồi cho ăn. 

Quản lý bể ương: 

- Theo dõi diễn biến màu nước trong các bể ương nếu biến đổi bất thường phải có biện pháp xử 

lý phù hợp tránh để ấu trùng lắng đáy.  

- Nếu thấy vỏ artemia trong bể nhiều hoặc vón cục thì tắt sục khí để cho nổi lên sau đó vớt ra 

ngoài rồi hút bớt nước, lau sạch thành bể.  

- Thông thường đến ngày thứ 5 thì siphon thay nước, nếu thấy nước quá bẩn có thể siphon ở 

ngày thứ 3. Mức độ thay nước không quá 30 %. 

(tất cả các kỹ thuật quản lý sẽ được hướng dẫn trong quá trình thực hành) 

2.3.4 Chăm sóc ấu trùng (giai đoạn 2) 

Để đạt được tỷ lệ sống cao trong sản xuất cần phải san thưa nhằm giảm bớt mật độ ấu trùng 

xuống mức thích hợp. Cách thực hiện đơn giản là chuyển bớt ấu trùng sang các bể mới có môi 

trường sạch hơn, thể tích lớn hơn để quá trình lột xác của cua được thuận lợi. 

- Thời điểm tiến hành san thưa: Khi trong bể ương xuất hiện ấu trùng zoea 5. Thì tiến hành san 

thưa ra các bể mới lượng thức ăn vẫn được duy trì như cũ, đồng thời bổ sung thêm thức ăn tổng 

hợp tùy theo khả năng bắt mồi của ấu trùng cua.  

+ Chuẩn bị nước cho các bể ương mới:  

Chuẩn bị như giai đoạn đầu.  

- Khi ấu trùng chuyển sang giai đoạn megalopa thì ngưng cho ăn artemia, chuyển sang dùng 

thức ăn chế biến/tổng hợp (cách chế biến thức ăn này sẽ được trình bày ở phần sau). Ngày cho 

ăn từ 6 – 8 lần, lượng cho ăn tuỳ theo khả năng bắt mồi của ấu trùng. 

- Khi thấy megalopa chuyển xuống dưới đáy ta tiến hành rải vỏ hến vào bể ương để cho chúng 

trú ẩn tránh hiện tượng ăn thịt lẫn nhau khi lột xác. Vài ngày sau tiếp tục thả vật bám bằng các 

dây plastic vào trong bể. 

- Khoảng 26 – 28 ngày thì chuyển hoàn toàn ra cua có thể thu và xuất bán được. 

2.4 Kỹ thuật thu và vận chuyển cua bột 

2.4.1 Thu cua 

Trước khi tiến hành thu cua cần chuẩn bị thau, thùng để chứa nước, rổ nhựa và vợt đầy đủ. 
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- Chứa nước của bể cua định thu vào trong các xô nhựa để sử dụng trong quá trình vận chuyển. 

- Rút nước và thu giá thể ra khỏi bể cua, thao tác cần nhẹ nhàng tránh làm tổn thương cua. 

- Khi nước trong bể gần cạn thì dùng vợt để thu cua đưa ra các thau nhựa rồi định lượng (có 

nhiều pp định lượng nhưng thông thường là sử dụng cân điện tử và đếm mẫu). 

2.4.2 Vận chuyển cua 

Kỹ thuật vận chuyển cua giống tuỳ thuộc vào quãng đường và thời gian vận chuyển 

- Vận chuyển gần, thời gian không quá 6 giờ có thể tiến hành như sau: Cua sau khi định lượng 

được đưa vào trong các khay nhựa (kích thước 40x25x7).  

Trong khay nhựa được bố trí như sau: Đáy khay được lót 1 lớp vải mùng hoặc khăn lạnh (loại 

chưa có tẩm ướp mùi thơm), có thể phủ vải mùng lên trên. 

Đổ nước vào trong khay để cho cua bò đều  bám hết vào các giá thể rồi trút nước ra khỏi khay 

nhằm giảm bớt sự lột xác trong quá trình vận chuyển. 

-Vận chuyển xa trên 12 giờ vẫn có thể sử dụng cách này, tuy nhiên phải thay nước/tắm cua 

trong quá trình vận chuyển  mỗi 4 giờ 1lần. 

-Ngoài cách trên  có thể vận chuyển kín như sau: cho cua vào trong các túi nilon giống như vận 

chuyển tôm pots nhưng trong đó có để  giá thể là những sợi plastic và bơm oxy. 
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