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MỞ ĐẦU 

 

Việc ứng dụng những tiến bộ khoa học trong nghiên cứu thực tiễn nhằm năng cao 

nâng suất và sản lượng tôm, lúa cho vùng ĐBSCL được xem là bước đi cần thiết. 

Bởi trong những năm gần đây tình hình nuôi tôm vào mùa khô và trồng lúa vào 

mùa mưa gặp rất nhiều rủi ro  

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến người dân canh tác mô hình luân canh 

tôm sú - lúa và cán bộ Khuyến ngư cơ sở Tài liệu “Kỹ thuật nuôi tôm sú trong 

mô hình luân canh tôm - lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long”.  

Mục tiêu của tài liệu là: Giúp người dân canh tác mô hình luân canh tôm sú - lúa 

tiếp cận được các tiến bộ kỹ thuật mới trong nuôi tôm luân canh với trồng lúa 

theo hướng bền vững, giảm tác động dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường, nâng 

cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

 Xin trân trọng kính chào! 

 
 

 
  



  

 

PHẦN I: 

LỊCH THỜI VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CANH TÁC MÔ HÌNH TÔM-
LÚA 

 
I. THỜI VỤ 

Tháng (AL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lịch thời vụ 

nuôi tôm 

 

     

Lịch thời vụ 

trồng lúa 

      

 

Lich thời vụ chung nuôi tôm trong mô hình luân canh T-L thường từ tháng 1-6 

(AL). Tuy nhiên, tùy theo điều kiện thời tiết thay đổi hàng năm, người nuôi tôm 

có thể điều chỉnh, xác định lại lịch thời vụ nuôi tôm và trồng lúa cho phù hợp ở 

từng vùng. 

Lưu ý: Lịch thả giống nên dựa vào sự chỉ đạo sản xuất và quy hoạch của chính 

quyền địa phương. 

 
II. TIẾT KẾ HỆ THỐNG RUỘNG NUÔI 

➢ Mô hình tôm – lúa theo truyền thống 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



  

 

➢ Mô hình tôm – lúa thiết kế mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuông/ruộng nuôi QCCTtt Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4 



  

 

Dựa trên hiện trạng đất hiện có và điều kiện kinh tế của từng nông hộ, hệ thống 

ruộng nuôi tôm lúa có thể thiết kế lại một số thông số kỹ thuật mới như: 

• Nên gia cố bờ bao kỹ để bảo giữ được mực nước trên trảng tốt nhất từ 

0,5-0,6 m. 

• Bên trong trảng nên thiết kế thêm mương phèn/rửa mặn. 

• Nên thiết kế thêm khu riêng để ương tôm giống hoặc dùng nuôi tôm 

QCCT mật độ cao (BTC bật thấp), khu riêng có thể ở vị trí đầu, cuối, 

trong hay ngoài ruộng, nơi thuận lợi cho việc chăm sóc, cấp và thoát 

nước.  

 

  



  

 

PHẦN II: 

CHUẨN BỊ RUỘNG NUÔI TÔM 

 

Cải tạo ruộng nuôi tôm là yêu cầu kỹ thuật cần thiết trước mỗi vụ nuôi. Việc cải tạo ruộng 

nuôi có liên quan đến môi trường nước trong thời gian nuôi, sức khỏe tôm nuôi, và gián tiếp 

tác động đến các chỉ tiêu thu hoạch. 

1. Cải tạo ruộng nuôi tôm 

Trình tự các bước công việc như sau: 

 

 

 

TT Nội dung 

công việc 

Mức yêu cầu công việc 

1 Sên vét bùn 

đáy 

- Sên vét bớt lớp bùn đáy mương, có thể sên thủ công bằng tay hoặc bằng 

cơ giới. 

 

2 Rửa đáy - Lấy nước vào ngập ruộng rồi ngâm 2-3 ngày. Xổ bỏ, và tiếp tục thực 

hiện 2-3 lần. 

➢ Sau đó xổ cạn 

3 Bón vôi - Nên bón vôi ở mương. Tùy vùng đất phèn nhiều hay ít lượng vôi có thể 

sử dụng: 

        + Vôi CaO (từ 500-700 kg/ha), hay  

        + Vôi CaCO3 (từ 700-1.000 kg/ha) 

➢ Vôi đá CaO có tác dụng sát trùng, cải tạo đáy tốt hơn vôi nông nghiệp 

CaCO3. 

4 Phơi nứt 

chân trảng 
 Kết hợp thời gian bón vôi 

 Phơi mặt trảng ruộng. 

 Có thể tỉa thưa bớt gốc ra  

5 Lấy nước 

vào 

 Chọn nước cao, không bị phát sáng 

➢ Phải lấy nước thông qua túi lọc hay lưới lọc 

➢ Ngâm gốc rạ 1 tuần và thay nước mới 

➢ Bón phân gây màu khắp đầm nuôi 

➢ Cấy men vi sinh theo mương và trên trảng. Mương dùng nhiều vi 

sinh 

 

2. Chuẩn bị nước trước khi thả giống:  

2.1. Cách lấy nước: 

• Chọn nước tốt, tại thời điểm nước lớn theo thuỷ triều, 

lấy lúc nước thuỷ triều gần đứng (lớn nhất);  

• Thời điểm không xảy ra dịch bệnh; nước không bị 

1. Sên, vét bùn đáy 2. Rửa đáy 3. Bón vôi 4. Phơi trảng 5. Lấy nước 

vào 



  

 

phát sáng, nhiều váng bọt; 

• Lấy nước ngập gốc rạ: Phải lấy nước thông qua túi lọc nước (bằng vải kate 

hay lưới lọc nước, lưới mành để không cho dát dáo, tép vào ao).  

• Ngâm gốc rạ 1 tuần thì xả nước ra và cấp đầy nước để xử lý chuẩn bị thả 

giống 

 

2.2. Cách xử lý nước: 

Diệt cá tạp:  dùng 20 kg Saponin/1.000 m3  

 

 

 

Bón vôi để giảm phèn: bón vôi cục (vôi đá): 50-100 

kg/1.000 m2 

 

 

Bón phân để gây màu bằng NPK (20:20:0) với liều 

từ  1-2 kg/1000m3.  
 

 

2.3. Kiểm tra chất lượng nước  

 

Độ mặn: 1-15‰. Nên lấy nước có độ mặn càng thấp 

càng tốt vào đầu vụ nuôi vì lấy nước có độ mặn cao thì 

nước đầm nuôi sẽ tăng độ mặn nhanh khi trời nắng 

làm tôm chậm lớn. Thông báo độ mặn cho cơ sở cung 

cấp giống để họ thuần độ mặn của nước tôm giống phù 

hợp 

 

Kiểm tra độ phen (pH) bằng bộ so màu: Giá trị thích 

hợp dao động 7,2–8,2;   

 

 



  

 

Độ kiềm bằng bộ so màu. Giá trị thích hợp từ 100–180 mg/L;  

 

 

 

Đo độ trong bằng đĩa sechi. Độ trong thích hợp khi 

thả giống là: 30–40 cm;  

 

 

 

 

 

Quan sát màu nước: Nước có màu xanh nhạt, vàng nhạt, nâu nhạt đều phù hợp 

để thả giống 
 

 

 

 

 

 

 

2.4. Sử dụng vi sinh để tạo thức ăn tự nhiên và phòng bệnh cho tôm 

• Sử dụng sản phẩm men vi sinh Hudavil-Hud 5 

o Lợi ích của sản phẩm men vi sinh 

Hudavil Hud5 có chủng vi khuẩn phân 

huỷ rơm rạ, vi khuẩn tạo  đạm, vi khuẩn 

hòa tan lân, vi khuẩn giảm khí độc, vi 

khuẩn ngăn vi khuẩn gây bệnh cho tôm.  

o Liều dùng: Lần đầu dùng 50 kg/ha. Cách nữa tháng dùng 20 kg/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

 

PHẦN III: 

CHỌN VÀ THẢ TÔM GIỐNG 

1. Chọn tôm giống: 

• Tiêu chuẩn cảm quan: Tôm đồng điều, kích cỡ P12, phản xạ nhanh, màu 

sắc trong sáng, cơ thể sạch, thức ăn đầy ruột, 

không bị phát sáng.  

 Chọn trại giống có cơ sở sạch sẽ, vệ sinh, 

xa nguồn gây bệnh 

 Chọn mua tôm giống ở trại uy tín 

 Đồng màu và Đồng cỡ   

 Chiều dài từ 1,0-1,5 phân (cm) 

 Ruột đầy thức ăn, liên tục 

 Phản xạ tốt với tiếng động, bơi ngược 

dòng 

• Xét nghiệm (PCR) trước khi thả. 

 Không nhiễm vi rút gây bệnh còi (MBV), 

 Không nhiễm vi rút đốm trắng, 

 Không nhiễm vi rút gây bệnh đầu vàng,  

 Không nhiễm vi khuẩn gây bệnh gan tuỵ 

cấp, 

 Không nhiễm bào tử trùng 

 

 

2. Mật độ và cách thả giống:  

• Mật độ: Tổng mật độ tôm giống thả là 5 con/m2. Đối với các mô hình nuôi tại 

Vĩnh Thuận (Kiên Giang) và Thới Bình  (Cà Mau): Thả 3 lần/vụ: Lần 1 = 2 

con/m2 ; + lần 2 = lần 3 = 1,5 con/m2.  

• Tôm giống được thả ương trong khu ương, thời gian ương từ 10-30 ngày, 

sau đó thả bun ra ruộng nuôi QCCT đến đạt kích cỡ thương phẩm. 

• Tôm giống trước khi thả ra ruộng/ao cần thuần hóa môi trường. Tôm được 

thuần hóa bằng cách thả những bao tôm trôi nỗi trên mặt ruộng/ao từ 15 phút 

đến 1 giờ, sau đó mới mở bao thả tôm ra. Nên thả tôm trên gió.  

 

 

 

 

  

Tôm khỏe, bơi ngược dòng 



  

 

PHẦN IV: 

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI  

 

1. Những yêu cầu về chất lượng nước nuôi tôm 

 

Thông số Khoảng thích hợp nhất 

pH 7,0 – 8,5 

Ðộ kiềm 100 – 180 mg/L 

Ðộ mặn 1 - 35‰ 

Nhiệt độ 28 – 31 

Ðộ trong Giai đoạn đầu: 30-40 cm, sau đó có thể đục hơn 

Màu nước Xanh đọt chuối, vàng rơm, vàng xanh. 

Độ sâu 0,6 - 1,5m 

2. Một số biện pháp quản lý môi trường nước 

2.1. Độ pH 

pH là ký hiệu để chỉ độ chua, độ phèn. Nếu pH cao, tôm khó lột xác, tôm giảm 

bắt mồi, tăng tính độc của khí NH3, dễ xảy ra bệnh đốm trắng. Nếu pH thấp, tôm 

khó lột xác, tôm giảm bắt mồi, tăng tính độc của khí H2S, khó gây màu nước.  

Cách điều chỉnh nâng pH: Sử dụng vôi CaCO3 (10-15 kg/1.000m3); bón vôi trên 

bờ khi mưa (30-50 kg/1.000m2); thay nước. 

2.2. Độ kiềm 

• Để điều chỉnh nâng độ kiềm: dùng nguồn nước có độ mặn cao để tăng độ 

kiềm. 

• Để điều chỉnh hạ độ kiềm: bổ sung nguồn nước ngọt có độ kiềm thấp (nước 

mưa).  

2.3. Độ mặn 

Độ mặn hay độ muối của nước biển, nước có độ mặn cao có nhiều khoáng vi 

lượng vô cơ. Tuy nhiên nếu độ mặn cao (> 30 ‰) tôm sẽ cứng vỏ nhưng chậm 

lớn, do trong môi trường nước có hàm lượng dinh dưỡng hữu cơ tự nhiên giảm 

(các amino acid giảm). Độ mặn có thể nuôi tôm Sú từ 1-35 ‰. Độ mặn thấp 

dưới 10 ‰ phải thuần độ mặn nước ao với nước tôm giống cách nhau 1-2‰. Độ 

mặn nước đầm nuôi trên 10 ‰ thì độ mặn nước ao so với nước trại giống là 2-5 

‰. Thuần nước ít nhất 2 ngày mới đưa giống đưa về thả xuống đầm nuôi  

 



  

 

2.4. Nhiệt độ và Độ sâu và nước 

• Nhiệt độ thích hợp từ 28-31oC.  

Nếu nhiệt độ trên 31oC cần phải cấp nước thêm để cột nước cao thì nhiệt độ sẽ 

thấp. Nhiệt độ cao làm hàm lượng oxy hòa tan thấp, sự phát triển của tảo rất 

mạnh. Nhiệt độ thấp thì tôm ăn giảm, chậm lớn, sức đề kháng yếu, tôm dễ bệnh 

đốm trắng.  

• Độ sâu:  

Cần phải luôn giữ mực nước sâu trên 0,6 m ở trảng để nước không bị nóng, 

giúp tôm khoẻ, ít bệnh, lớn nhanh 

Vì 

➢ Khi Trời mưa: mực nước cạn thì nước lạnh, mực 

nước sâu thì nước ấm hơn 

 

➢ Khi Trời nắng mực nước cạn thì nước Nóng và 

mực nước sâu thì nước Mát 

 

 

 

 

  



  

 

PHẦN V: 

QUẢN LÝ SỨC KHỎE TÔM NUÔI 

1. Quản lý sức khỏe tôm 

Thường xuyên quan sát màu sắc cơ thể, mang, gan và hành vi bơi lội, độ phản 

xạ: Tôm khỏe mạnh luôn tự làm sạch cơ thể; mang có màu sắc tự nhiên; hệ 

thống gan bình thường, không sưng to, chảy rữa hay teo; màu sắc gan tụy hơi 

nâu; tôm còn nhỏ thường bơi thành quần đàn; khi nhấc sàng kiểm tra tôm búng 

mạnh ra khỏi sàng. 

• Kiểm tra thức ăn trong hệ thống tiêu hóa của tôm: Tôm khỏe luôn nhìn thấy 

đường thức ăn trong ruột, thức ăn phải liên tục, không bị ngắt quãng; ống 

tiêu hóa to. 

• Quan sát phụ bộ và thân tôm: Tôm khỏe mạnh các phụ bộ nguyên vẹn; thân 

cứng chắc; không có biểu hiện đứt râu, phồng bóng nước, chấm đen, mềm. 

Thông thường tôm chuẩn bị lột sẽ mềm, vỏ sậm màu hơn; tôm vừa mới lột 

cũng mềm nhưng vỏ trong mỏng hơn. 

• Kiểm tra mắt tôm: Kiểm tra buổi tối, tôm khỏe mạnh có mắt sáng và ánh 

sáng gôm gọn khi chúng ta rọi đèn pin trực tiếp vào mắt tôm. Khi rọi đèn pin 

thấy ánh sáng mắt tôm lòa có thể tôm yếu hoặc chuẩn bị lột hoặc mới lột xác. 

• Kiểm tra tăng trọng: Nên định kỳ 20-30 ngày/lần kiểm tra trọng lượng tôm 

để xác định mức tăng trưởng, điều chỉnh thức ăn và lên kế hoạch công việc.   

 

2. Quản lý sức khỏe tôm thông qua sử dụng vi sinh 

Ngày nay, việc sử dụng vi sinh trong quản lý môi trường nuôi tôm nói chung, 

trong quản lý sức khỏe tôm nuôi nói riêng là yêu cầu cần thiết và đã được nhiều 

nơi áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế.  



  

 

Việc sử dụng vi sinh đúng cách, đúng liều, đúng thời gian không những giảm 

chi phí, môi trường nuôi được cải thiện, còn giúp hạn chế vi khuẩn có hại phát 

triển, giúp tôm tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn, cải thiện tăng trưởng, đáp 

ứng miễn dịch và tăng sức đề kháng từ đó tôm ít bệnh và chất lượng tôm được 

nâng cao.  

• Sử dụng men vi sinh định kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Thời gian sử dụng vi sinh tốt nhất khoảng 9-10 giờ sáng.  

• Các sản phẩm dùng  

 

 

 

 

 

 

 

        Hudavil hud 5       Men vi sinh gốc và tạo men so cấp 

 

  



  

 

3. Quản lý sức khỏe tôm thông qua tạo thức ăn tự nhiên 

• Đối với tôm nuôi trong ruộng QCCT không bổ sung thức ăn nên cần chú ý 

bón phân định kỳ để tạo thức ăn tự nhiên. Sau khi tôm được 1 tháng tuổi, tốt 

nhất định kỳ 15-20 ngày bón từ 1-1,5 kg (DAP hay Ure, NPK)/1.000 m3. 

• Có thể sử dụng rơm bó thành từng bó (trọng lượng khoảng 2-3 kg) đặt ở 

mương khoảng cách từ 30-50 m/bó để rơm phân hủy tạo thức ăn tự nhiên 

cho tôm. Việc sử dụng rơm làm thức ăn cho tôm nên thực hiện ở giai đoạn 2 

tháng cuối vụ nuôi, vì giai đoạn này thức ăn do rơm, ra ở đầu vụ đã bị phân 

hủy hết, mặt khác ở giai đọn này tôm lớn nên thường thiếu thức ăn tụ nhiên. 

                                                                

 

 

 

 

 

  

 

 


