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Tóm tắt: Tôm chân trắng và tôm sú đã được bổ sung vào Danh mục sản phẩm 

quốc gia (theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017). Theo kế hoạch hành động 

quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 (theo Quyết định số 79/QĐ-TTg 

ngày 18/1/2018), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 10 tỷ USD. Ngành 

tôm của Việt Nam cũng như của Quảng Ninh có rất nhiều lợi thế và cơ hội, tuy nhiên 

cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức về suy thoái môi trường, dịch bệnh và ngày 

càng phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ phía các nhà nhập khẩu tôm trên thế giới. Để 

đạt được mục tiêu phát triển ngành tôm, bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp hài hào với 

đô thị hóa và các ngành kinh tế khác, chúng ta cần nghiên cứu xác định công nghệ đột 

phá để trong 5 năm tới. Nghiên cứu tổng quan này cùng với kết quả nghiên cứu thành 

công công nghệ “Nuôi tôm trong bể bằng hệ thống tuần hoàn khép kín” của Trường Đại 

học Hạ Long đã xác định và tìm ra công nghệ đột phá để phát triển ngành tôm Quảng 

Ninh cuãng như ngành tôm Việt Nam đạt được mục tiêu của Chính phủ, đảm bảo ngành 

tôm phát triển theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường 

sinh thái. 
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1. Đặt vấn đề 

Dự báo đến năm 2030, thế giới cần 232 triệu tấn thủy sản, trong khi tổng sản lượng 

đánh bắt sẽ giảm dần theo thời gian. Riêng đối với t m, nhu cầu tiêu th  trên to n cầu sẽ 

đ t  hoảng 6,55 triệu tấn v o năm 2020, trong  hi nguồn cung chỉ đ t 4,49 triệu tấn, thiếu 

h t  hoảng 2,06 triệu tấn, gấp gần 3 lần lượng tôm xuất khẩu của Việt Nam trong năm 

2017. Theo Peter Druc er, chuyên gia h ng đầu về tư vấn quản trị và kinh tế học, một 

trong 4 nhà quản lý bậc thầy của mọi thời đ i cho biết: “Nu i trồng thủy sản, chứ không 

phải Internet, sẽ cho thấy cơ hội đầu tư t i chính hứa hẹn nhất trong thế kỷ XXI” [8]. 

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản xuất và xuất khẩu 

tôm liên t c phát triển trong nhiều năm qua đã  hẳng định được vị thế của Việt Nam 

trong ngành tôm toàn cầu. Việt Nam hiện đứng thứ 3 về sản xuất tôm trên thế giới (sau 

Trung Quốc và Indonesia). Với sản lượng từ 600.000 - 650.000 tấn/năm; dẫn đầu thế giới 

về sản xuất tôm sú với sản lượng 300.000 tấn/năm v  lu n nằm trong top 5 quốc gia xuất 

khẩu t m h ng đầu thế giới [9].  

Tôm Việt Nam là một trong số không nhiều các mặt h ng đã xuất khẩu tới 100 quốc 

gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời Việt Nam là nhà cung cấp tôm lớn nhất vào thị trường 

Nhật Bản, lớn thứ 3 ở thị trường Mỹ và thứ 4 trong khối EU. Ở Việt Nam, sản lượng tôm 

sản xuất có sự gia tăng nhanh chóng, dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 

2017, kim ng ch xuất khẩu tôm của Việt Nam đ t 3,85 tỷ USD, tăng 9% so với năm 

2016. Trong đó t m chân trắng đ t 2 tỷ USD, tăng 8% v  t m sú 900 triệu USD, tăng 2% 



[9]. Tôm là một trong 4 sản phẩm xuất khẩu chủ lực, với tổng giá trị kim ng ch chiếm 

45% giá trị kim ng ch toàn ngành thủy sản, t o việc làm và thu nhập cho khoảng 700.000 

hộ gia đình. Bình quân tăng trưởng của nghề nuôi trồng, chế biến xuất khẩu t m đ t 

6,82%/năm [11]. 

Theo nhận định của các chuyên gia, ng nh nu i t m Việt Nam đang có những cơ 

hội lớn để phát triển:  

Thứ nhất, t m của Việt Nam đã thâm nhập v o nhiều thị trường trên thế giới v  sẽ 

phát triển hơn nữa  hi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương m i như CPTPP, FTA...  

Thứ hai, Việt Nam có thể tăng vượt bậc sản lượng t m nhờ ứng d ng c ng nghệ 

cao. Với diện tích nu i trồng thủy sản hơn 1,1 triệu ha nhưng chỉ có gần 0,1 triệu ha nu i 

t m thẻ chân trắng cho thấy tiềm năng chuyển đổi diện tích, tăng mật độ nu i để tăng 

năng suất v  sản lượng t m của Việt Nam l  rất lớn [8]. 

Tuy nhiên ng nh t m đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức về  inh tế -  ỹ 

thuật v  m i trường. Các thị trường ng y c ng siết chặt các r o cản  ỹ thuật trong  hi 

tình tr ng l m d ng  háng sinh trong nu i, bảo quản, chế biến t m vẫn còn xảy ra. Tình 

tr ng nu i t m cũng như các ng nh c ng, n ng nghiệp  hác phát triển ồ  t,  h ng tuân 

thủ đúng quy định về xả thải chất thải đã l m   nhiễm nền đáy v  nguồn nước đầu v o 

cho ng nh nu i t m ng y một trầm trọng. Năng suất t m nu i còn thấp, tỷ lệ nu i t m 

th nh c ng chưa cao [9]. Tình hình dịch bệnh trên t m nu i ng y c ng diễn biến phức 

t p, mức độ thiệt h i ng y c ng nhiều. Biến đổi  hí hậu ng y c ng m nh v   hó lường đã 

ảnh hưởng trực tiếp đến ho t động sản xuất tôm [10]. Mặt  hác, về cơ bản, Việt Nam 

đang thiếu m  hình nu i t m mang l i hiệu quả  inh tế cao v  bền vững, nên tỷ lệ nu i 

t m th nh c ng chỉ đ t 33-35%, trong  hi ở Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, tỷ lệ nu i th nh 

c ng tới 70-80% [9]. 

Trên đây l  những thách thức, l  các yếu tố bên ngo i  hó  iểm soát, có nguy cơ 

l m cho ng nh t m  hó đ t được m c tiêu m  Kế ho ch h nh động quốc gia phát triển 

ng nh t m Việt Nam đến năm 2025 đã đặt ra (năm 2025,  im ng ch xuất  hẩu tăng gần 3 

lần so với hiện nay). Để phát triển ng nh t m Việt Nam nhanh, hiệu quả v  bền vững, 

ngo i việc tăng diện tích nu i, cần có các giải pháp mang tính đột phá. Một trong những 

giải pháp được cho l   hả thi nhất đó l  áp d ng các th nh tựu  hoa học c ng nghệ v o 

nu i t m c ng nghệ cao theo hướng bền vững v  thích ứng với biến đổi  hí hậu. Có thể 

thấy rằng, hệ thống nu i t m hở như hiện nay đã  h ng còn phù hợp, cần phải có sự thay 

đổi mang tính cách m ng, chuyển sang hệ thống nu i t m  ín. Theo  inh nghiệm từ các 

nước phát triển cũng như các  ết quả nghiên cứu thực nghiệm trong nước, hệ thống nu i 

trồng thủy sản tuần ho n RAS (Recirculating Aquaculture System - Hệ thống nu i trồng 

thủy sản tuần ho n) chính l  chìa  hóa giúp giải quyết vấn đề đặt ra cho ng nh nu i t m 

Việt Nam. 

RAS được phát minh bởi TS. Sae i (Khoa N ng nghiệp, Đ i học To yo, Nhật Bản) 

từ cuối thập niên 50 của thế  ỷ XX để nu i cá cảnh nước ngọt, nước mặn trong các bể 



nhỏ. Đến những năm 60, nhiều tiến bộ trong nghiên cứu vi sinh học v  cải thiện vệ sinh 

m i trường của các bể lọc đã giúp cho RAS có tính thực tiễn cao hơn, tuy nhiên việc ứng 

d ng trong nu i trồng thủy sản còn h n chế (chỉ sử d ng để nu i lươn). Từ năm 1970, 

một số nước tiên tiến ở châu Âu v  Hoa Kỳ đã nghiên cứu mở rộng sử d ng RAS sang 

các lo i thủy sản  hác. RAS được đánh giá l  một trong các giải pháp nu i trồng thủy sản 

bền vững, trở th nh c ng nghệ được  huyến  hích trong các văn  iện về chiến lược phát 

triển nu i trồng thủy sản của Cộng đồng châu Âu. Các quốc gia  h ng ngừng nghiên cứu, 

phát triển c ng nghệ để tích hợp v o hệ thống n y. Đến nay, trên thế giới có 3 lo i RAS 

d nh cho con t m: (1) Hệ thống mương d i (raceway) được Addison Lawrence v  các 

cộng sự phát triển t i Viện Hải dương học ở Florida của Hoa Kỳ từ năm 2000; (2) Hệ 

thống Biofloc được đề xuất bởi GS. Yoram Avnimelech của Israel từ năm 2009; (3) Hệ 

thống sản xuất t m trong nh  (Indoor Shrimp Production System - ISPS) của Nhật Bản. 

Về bản chất, 3 m  hình n y đều có điểm chung l  nước thải thoát ra từ bể nu i được lọc 

cơ học để lo i bỏ chất thải rắn, lọc sinh học,  hử  hí CO2, cấp thêm  xy v  diệt  huẩn 

bằng UV hoặc ozone, sau đó bơm tuần ho n về bể nu i.  

T i Việt Nam, c ng nghệ RAS đã được ứng d ng trong ương nu i cá biển, sản xuất 

giống t m v  trong một v i năm gần đây đã bước đầu ứng d ng v o nu i t m chân trắng 

siêu thâm canh. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu tổng quan v  đánh giá các ưu nhược điểm của các công nghệ nuôi tôm 

đã v  đang được áp d ng t i Việt Nam 

Thực nghiệm công nghệ nuôi tôm trong hệ thống tuần ho n  hép  ín (RAS) để 

đánh giá, dự báo 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Các công nghệ nuôi tôm đã và đang đang được áp dụng tại Việt Nam, ưu và 

nhược điểm 

 (1) Công nghệ nuôi tôm ít thay nước 

 Công nghệ nu i t m ít thay nước đã được áp d ng t i Việt Nam từ những năm 

2000. Một, hai tháng đầu tiên  h ng thay nước, chỉ cần bổ sung nước cho ao nu i để bù 

đắp lượng nước mất đi do bốc hơi, si ph ng đáy v  thẩm thấu. Các tháng tiếp theo chỉ 

cần thay nước khi thật sự cần thiết để quản lý chất lượng nước. Trong quá trình nuôi tôm 

định kỳ khử trùng nước, sau đó sử d ng các chế phẩm sinh học để cải thiện chất lượng 

nước, người nuôi có thể dùng kết hợp chế phẩm sinh học xử lý đáy v  xử lý m i trường 

nước ao nuôi. 

 Ưu điểm: Lượng nước sử d ng ít, giảm chi phí xử lý nước đầu vào, tôm nuôi không 

phải chuyển ao nên chi phí sản xuất tôm thấp. Công nghệ n y được áp d ng tương đối 

thành công t i Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2015. 

 Nhược điểm: Kh ng nu i được tôm mật độ cao (dưới 150 con/m
2
). Ao nuôi lâu 

ngày dễ bị suy thoái nền đáy ao, t m dễ nổi đầu và bị bệnh. Hiện công nghệ này nuôi khó 



thành công. Chủ yếu áp d ng cho các ao nuôi mật độ thấp từ 70-100 con/m
2
.  

 (2) Công nghệ nuôi tôm nhiều giai đoạn (2-3 giai đoạn) 

 Hệ thống nuôi tôm nhiều giai đo n bao gồm ao, bể ương t m giống và các ao nuôi 

thương phẩm cấp 1 và cấp 2.  

 Ưu điểm: Ương t m trước khi thả nu i thương phẩm giúp t m tăng trưởng nhanh 

trong điều kiện ương có tính an to n sinh học cao. Hệ thống nuôi nhiều giai đo n này 

l m gia tăng hiệu quả sản xuất do tôm giống có  ích thước lớn  hi đưa ra nu i ngoài ao, 

rút ngắn thời gian nu i thương phẩm; tiết kiệm được thức ăn v  nâng cao tỷ lệ sống cho 

t m nu i. M  hình nu i thường chia l m hai, ba giai đo n: Giai đo n 1 tôm sẽ được ương 

trong nhà màng, nhà có mái che; thời gian ương trung bình từ 25 - 30 ngày,  hi đó t m 

1-2 gram/con; Giai đo n 2, t m được chuyển qua ao nuôi trong thời gian 45 - 60 ngày 

(nu i 2 giai đo n) và 25-30 ng y (nu i 3 giai đo n); Giai đo n 3 (nu i 3 giai đo n): tôm 

được nuôi 25-30 ng y để đ t  ích thước thương phẩm. Mô hình ho t động dựa trên 3 yếu 

tố quan trọng để có được th nh c ng: đảm bảo dinh dưỡng cho tôm khi còn nhỏ; đảm 

bảo sức khỏe cho t m; đảm bảo đúng  ỹ thuật. Công nghệ nuôi tôm theo 2 hay 3 giai 

đo n đã góp phần tăng năng suất nuôi tôm thẻ chân trắng từ 10 - 12 tấn/ha/v  theo công 

nghệ nuôi truyền thống lên 30 - 50 tấn/ha/v . Hiện nay công nghệ n y đang được áp 

d ng ở nhiều tỉnh ven biển Việt Nam và diện tích nu i đang dần được tăng lên. C ng 

nghệ n y được áp d ng tương đối thành công t i Việt Nam từ năm 2016 đến nay. 

 Nhược điểm: Công nghệ nuôi tôm nhiều giai đo n phải thay nước s ch với lượng 

rất lớn (30-40%/2 ngày nuôi). Do vậy cần rất nhiều ao chứa và xử lý nước, cùng với đó 

là phải sử d ng rất nhiều thuốc khử trùng, keo lắng t  và chế phẩm sinh học. Đặc biệt là 

lượng nước thải ra m i trường quá lớn, vượt quá khả năng xử lý trước khi thải ra môi 

trường. Do vậy đã l m tăng chi phí sản xuất và gây hệ l y về sau cho m i trường sinh 

thái. Bằng chứng là ngày càng phải tăng h m lượng thuốc khử trùng nước đầu vào (gấp 

5-7 lần liều khuyến cáo) nhưng hiệu quả diệt khuẩn cũng  h ng cao. Kết quả l  các cơ sở 

nu i t m đã gia tăng  hai thác v  sử d ng nước ngầm để bổ sung vào ao nuôi tôm. 

 (3). Công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính 

T m được nu i trong hệ thống ao nu i có diện tích nhỏ  hoảng 500 m
2
. Ao nuôi 

được lót b t đáy v  nằm trong nh  m ng  ết cấu  hung thép chịu lực có thể chịu được 

bão cấp 7 - 8. Mái che bằng m ng PE lấy sáng, bên dưới m ng PE có lưới lan chống nóng 

để sử d ng v o mùa hè. 

 Ưu điểm: Mô hình nuôi này có thể  iểm soát được vấn đề dịch bệnh, quản lý chất 

lượng nước,   nhiễm m i trường v  ít rủi ro hơn các m  hình nu i  hác. Đây l  m  hình 

đầu tư hiện đ i nên có thể thả nu i thâm canh với mật độ cao. Trung bình mật độ thả nu i 

từ 200 - 300 con/m
2
, tôm sau 100 - 105 ng y nu i có thể thu ho ch, t m đ t  ích cỡ từ 30 

- 33 con/ g, năng suất đ t  hoảng 60 - 90 tấn/ha/năm. T m nu i trong nh  kính có nhiều 

ưu điểm như dễ  iểm soát các yếu tố m i trường (nhiệt độ), t m nu i tăng trưởng  há 

nhanh, đặc biệt l  t m thương phẩm sau thu ho ch bóng v  đẹp nên được các c ng ty chế 



biến t m xuất  hẩu thu mua với giá cao so với thị trường.  

 Nhược điểm: Nuôi tôm trong nhà kính chi phí đầu tư ban đầu rất cao. Tổng chi phí 

đầu tư cho 1 ha  hoảng 10 tỉ đồng, gồm xây nh  bao phủ các ao nu i t m, xây tường 

xung quanh ao nu i, lót b t dưới đáy ao, lắp đặt hệ thống qu t, oxy đáy, hệ thống quan 

trắc tự động, cho t m ăn tự động ...  

(3) Công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn RAS 

 C ng nghệ nu i tuần ho n áp d ng v o nu i t m t i Việt Nam chủ yếu thuộc “Hệ 

thống sản xuất t m trong nh  (Indoor Shrimp Production System - ISPS)”. Các bể nu i t m 

được đặt trong nh  m ng hoặc nh  có mái che  iên cố. Các th nh phần chính trong hệ thống 

RAS là: 

- Nh  m ng hoặc nh   iên cố che phủ to n bộ hệ thống nu i. 

- Hệ thống ao/bể chứa v  xử lý nước đầu v o. 

- Hệ thống ao/bể nu i t m. 

- Hệ thống lọc nước tuần ho n:  

 + Hệ thống lọc thô: Lọc th  bằng chổi lọc (quy m  nhỏ) hoặc dùng trống lọc, lọc 

parabol (quy m  lớn). Nước trong tất cả ao/bể nu i trong hệ thống đều được chuyển về hệ 

thống lọc trống (HydrotechTM Drumfilter) hay parabol để giảm thiểu lượng hữu cơ từ 

phân t m cũng như thức ăn thừa, đây l  một trong những hệ thống lọc có lưu lượng lớn 

v  ho t động một cách tự động tùy theo chất lượng nước ở từng giai đo n. Hệ thống lọc 

trống có c ng suất lọc từ 20 – 1.300 lít/giây (1,2- 78 m
3
/phút) với  ích cỡ m ng lọc dao 

động từ 30 – 500µ. Phân t m v  thức ăn thừa được đưa ra  hỏi hệ thống nu i th ng qua 

hệ thống rửa m ng lọc tự động. Việc đưa các chất hữu cơ lơ lửng ra  hỏi hệ thống nu i 

th ng qua hệ thống lọc trống sẽ giúp cho hệ lọc sinh học theo c ng nghệ MBBR (Moving 

Bed Biofilm Reactor) giảm tải v  sức tải sinh học của hệ thống tăng lên. Do vậy có thể 

nâng cao mật độ v  năng suất nu i t m. 

 + Hệ thống lọc sinh học: Bể lọc sinh học (Bể chứa vật liệu lọc l m giá thể để m ng 

lọc sinh học phát triển l m chức năng phân hủy Ammonia, Nitrite th nh Nitrate v  N2 ít 

độc với t m nu i, hệ thống s c  hí cho ao/bể nu i nhằm cung cấp  xy; Hệ thống s c  hí 

hay hệ thống cung cấp  hí Nanobublle cho bể lọc sinh học); Hệ thống đèn UV hay Ozone 

diệt  huẩn v  tảo trong bể nước trong (bể nước sẵn s ng để bơm ngược trở l i bể nu i 

tôm) ... 

 - Ao, bể chứa v  xử lý nước thải. 

 Ưu điểm: M i trường nước nu i ổn định, h n chế sử d ng nước, h n chế tối đa việc 

thải nước thải ra ngo i, nước thải  h ng bị   nhiễm. M  hình nu i đảm bảo an to n sinh 

học v   h ng xả thải nguồn   nhiễm vì thế được xem l  m  hình thân thiện với m i 

trường. Năng suất t m nu i cao nhưng giảm thiểu diện tích nu i, có thể áp d ng ở nhiều 

nơi  hác nhau, phù hợp với xu hướng phát triển n ng nghiệp c ng nghệ cao.  

Nhược điểm:  

Chi phí đầu tư cho cơ sở h  tầng v  chi phí vận h nh, bảo trì cao nếu mua sắm thiết 



bị từ nước ngo i. Hệ thống n y cũng đòi hỏi người vận h nh có hiểu biết nhất định về cơ 

 hí, tự động hóa, được đ o t o về vận h nh v  bảo trì,  ỹ thuật nu i trồng thủy sản v  

một số lĩnh vực liên quan.  

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn (RAS) sau một 

thời gian nuôi nhất định sẽ tích lũy h m lượng lớn Nitrate gây cản trở quá trình chuyển 

hóa Ammonia độc tính thành Nitrite và Nitrate.  

Cần phải tích hợp vào hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn (RAS) các cây thủy sinh 

nước mặn lợ để hấp th  phần lớn Nitrate t o ra trong quá trình nu i. Như vậy bổ sung 

thực vật thủy sinh (rong biển, rau nước mặn) vào hệ thống nuôi sẽ đảm bảo h m lượng 

tổng các hợp chất Ni-tơ trong giới h n cho phép, duy trì sự cân bằng dinh dưỡng trong hệ 

thống nuôi. Kết quả t o ra hệ thống tuần hoàn khép kín không cần thay nước. 

3.2. Kết quả thử nghiệm, dự báo công nghệ nuôi tôm trong hệ thống tuần hoàn khép 

kín 

Kết quả thử nghiệm 

Hệ thống nuôi thủy sản tuần ho n (RAS) đã được nghiên cứu và ứng d ng ở nhiều 

quốc gia như Úc, Nhật Bản, Mỹ, Na Uy, Hà Lan, Thái Lan, Trung Quốc, Đ i Loan, Việt 

Nam…  

Trên thế giới: Gede Suantika và cộng sự thuộc nhóm nghiên cứu công nghệ sinh 

học vi sinh, Ngành khoa học và công nghệ đời sống, Viện công nghệ Bandung, Bandung, 

Indonesia v  Chương trình nghiên cứu sinh học, Ngành khoa học và công nghệ đời sống, 

Viện công nghệ Bandung, Bandung, Indonesia đã áp d ng hệ thống nuôi trồng thủy sản 

tuần hoàn trong nhà nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh ở độ 

mặn thấp. Nghiên cứu này nhằm m c đích tối ưu hóa mật độ thả t m v  đánh giá cộng 

đồng vi sinh vật trong nuôi siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng  (Litopenaeus vannamei) 

sử d ng công nghệ RAS ở độ mặn thấp. Trước khi thả tôm giống, ấu trùng t m đã được 

h  độ mặn từ 32 ppt đến 5 ppt trong vòng 14 ngày. Thí nghiệm nuôi tôm chân trắng với 

các mật độ 500 PL/m
3
, 750 PLPL/m

3
 và 1.000 PL/m

3
 đã được thử nghiệm trong bốn lần 

lặp l i. Kết quả sau 84 ngày nuôi, không có sự khác biệt trong các thông số chất lượng 

nước đã được quan sát. Vào cuối giai đo n phát triển, có sự khác biệt đáng  ể về trọng 

lượng cơ thể cuối cùng (14,87 ± 0,24 g, 13,09 ± 0,78 g, 11,32 ± 0,71 g), tỷ lệ sống (70 ± 

1,42%, 53,67 ± 4,16%, 44 ± 1,35%), tốc độ tăng trưởng c  thể (7,12% BW/ngày, 6,95% 

BW/ngày, 6,79% BW/ngày), và hệ số thức ăn (1,32 ± 0,09, 1,45 ± 0,16, 2,05 ± 0,24) đối 

với các nghiệm thức 500 PL/m
3
, 750 PL/m

3
và 1.000 PL/m

3
 tương ứng. Tuy nhiên, tổng 

năng suất đ t 5,20 kg/m
3
, 5,24 kg/m

3
 và 4,99 kg/m

3 
tương ứng với các nghiệm thức 500 

PL/m
3
, 750 PL/m

3
, 1.000 PL/m

3
. Việc nuôi tôm trong hệ thống RAS có cộng đồng vi 

khuẩn ổn định ngay cả ở mật độ nu i t m cao lên đến 1.000 PL/m
3
, với mật độ vi khuẩn 

quan sát được là 1,28 × 10
3
 đến 5,28 × 10

4
 CFU/mL và 9,49 × 10

4
 đến 2,27 × 10

6
 

CFU/mL trong t m nu i v  nước nu i t m tương ứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy nên 

nuôi tôm chân trắng trong hệ thống RAS ở mật độ tối ưu 500 PL/m
3
,
 
năng suất nu i đ t 



cao nhất, 5,20 kg/m
3
 trong vòng 84 ngày nuôi [4]. 

T i Nhật Bản, tôm chân trắng được nuôi trong bể tuần hoàn khép kín. Hệ thống 

bao gồm bể lọc sinh học, bể nuôi tôm, hệ thống t o sóng. Trong bể nu i t m được đặt các 

dây rong thành các hàng ngang kết hợp với máy t o sóng để m  phòng m i trường sống ở 

đ i dương l m cho t m  h ng bị stress. Đáy bể nuôi tôm là 2 mặt phẳng nghiêng về giữa 

bể t o rãnh lắng đọng chất thải, thức ăn thừa và vỏ tôm. Rô bốt dọn dẹp chất thải, thức ăn 

thừa và vỏ tôm nhiều lần trong ng y l m cho đáy bể nuôi luôn s ch. Kết quả đã t o ra sản 

phẩm t m có h m lượng các acid amin cao hơn hẳn tôm nuôi theo các hình thức khác. 

M u t m đẹp  hơn v  vị của tôm nuôi ngọt hơn. Đây được dự báo l  phương pháp nu i 

tôm sẽ được áp d ng rộng rãi t i Nhật Bản để cung cấp phần lớn sản phẩm tôm nuôi cho 

thị trường Nhật Bản trong tương lai [12].  

Tại Việt Nam:  Hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn (RAS) được áp d ng trong các 

tr i sản xuất giống tôm từ năm 2000, nhất là các tr i giống ở đồng bằng sông Cửu Long, 

đem l i hiệu quả rõ rệt đối với việc kiểm soát các yếu tố m i trường, tiết kiệm nước và 

nâng cao tỷ lệ sống của ấu trùng (70 - 92%). Năm 2005, TS. Trương Trọng Nghĩa v  

ThS. Th ch Thanh (Khoa Thuỷ sản, Đ i học Cần Thơ) đã nghiên cứu ứng d ng hệ thống 

lọc sinh học trong sản xuất giống tôm sú, t o ra giống tôm s ch bệnh, bảo vệ m i trường 

và giảm 50% chi phí sản xuất. Hiện có khoảng 50 tr i tôm giống, chủ yếu ở các tỉnh phía 

Nam áp d ng hệ thống sản xuất giống lọc sinh học tuần hoàn. 

Nguyễn Vĩnh Tiến và CS - Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu 

nuôi tôm chân trắng trong hệ thống lọc sinh học với mật độ 500 PL/m
2
 (tương đương 

1.000 PL/m
3
), ở các điều kiện thí nghiệm khác nhau về tỷ lệ phần trăm thể tích vật liệu 

lọc/thể tích nước bể nuôi tôm. Thí nghiệm bao gồm 12  bể nuôi composite (3 lần lặp l i) 

có thể tích 0.5m
3/

bể, diện tích 0.78m
2
/bể. Nước nu i t m có độ mặn 15‰ được pha từ 

nước ót v  nước ngọt. Hệ thống lọc sinh học gồm 1 bể lọc ngầm, 1 bể lọc trickling (lọc 

ướt) (tỷ lệ giá thể lọc ngầm và lọc trickling là 2/1) và có tỷ lệ tổng thể tích giá thể so với 

thể tích bể nuôi khác nhau theo các nghiệm thức như sau: 

- Nghiệm thức 1 (NT1): giá thể lọc chiếm 10% thể tích bể nuôi. 

- Nghiệm thức 2 (NT2): giá thể lọc chiếm 20% thể tích bể nuôi. 

- Nghiệm thức 3 (NT3): giá thể lọc chiếm 30% thể tích bể nuôi. 

- Nghiệm thức 4 (NT4): đối chứng - hệ thống hở (h n chế thay nước - sử d ng chế 

phẩm sinh học có chứa các lo i vi khuẩn Nitrosomonas, Nitrobacter và Bacillus sp.). Lọc 

ngầm sử d ng giá thể l  đá 0,5x1cm v  được ngập trong nước. Bể có bố trí hệ thống s c 

 hí để đảo nước liên t c từ đáy lên trên bề mặt nhờ hệ thống airlift. Lọc ướt sử d ng các 

giá thể là các ống nhựa rỗng, dài 2-3cm. Nước từ bể lọc ngầm được bơm một phần vào 

các bể nuôi và một phần phun vào bể tric ling để thấm ướt xuống và trở về bể lọc ngầm. 

Các bể lọc ngầm được kích ho t vi sinh bằng cách bổ sung NH4Cl. Nồng độ sẽ được tăng 

lên dần và duy trì ở mức 0,8mg/L. Bắt đầu lưu th ng nước với bể nuôi khi nồng độ 

NH4Cl giảm nhanh sau khi bón. Nghiệm thức đối chứng được sử d ng các chế phẩm sinh 



học có chứa các nhóm vi khuẩn như Nitrosomonas, Nitrobacter, Bacillus sp. với chu kỳ 

bón 1lần/tuần. Sau 105 ngày nuôi từ tôm PL15, nghiệm thức có tỷ lệ giá thể 20% các yếu 

tố m i trường chấp nhận được đối với tôm chân trắng và tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, 

hệ số thức ăn… cho  ết quả tương đương nghiệm thức giá thể 30%, nhưng tốt hơn so với 

nghiệm thức giá thể 10% v  đối chứng. Vì thế, xét về cả yếu tố m i trường, kỹ thuật, đầu 

tư, hiệu quả… thì áp d ng hệ thống tuần hoàn có giá thể 20% thể tích nuôi là hợp lý nhất 

cho nuôi tôm siêu thâm canh 500 PL/m
2
 (1.000 PL/m

3
) [3].  

Lê Phước Đại và CS - Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu nuôi 

tôm chân trắng trong hệ thống RAS ở các mật độ nuôi khác nhau. Nghiên cứu này nhằm 

đánh giá ảnh hưởng của mật độ thả giống  hác nhau đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của 

tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Một thí nghiệm được lặp l i ba lần với các 

mật độ thả giống: 1000 PL/m
3
, 800 PL/m

3
, 600 PL/m

3
, 400 PL/m

3
. Thí nghiệm được tiến 

hành trong các bể 500 L trong hệ thống tuần hoàn và liên t c s c  hí. Nước lợ 15ppt đã 

được sử d ng cho thí nghiệm. T m được cho ăn 4 lần/ngày với thức ăn c ng nghiệp 40% 

protein. Nước  h ng thay đổi nhưng lưu th ng liên t c theo hệ thống tuần hoàn. Mẫu 

chất lượng nước được lấy hàng tuần v  được phân tích t i phòng thí nghiệm nghiên cứu 

chất lượng nước. Sau tám tuần nu i, t m đ t chiều d i cơ thể là 5,84 + 0,21. 6,48 + 0,55, 

6,26 + 0,30. 5.98 + 0.39cm tương ứng với mật độ 1000; 800; 600; 400 PL/m
3
. Tỷ lệ sống 

dao động từ 50.2 đến 62.8%. Không có sự sai khác về tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống 

giữa các nghiệm thức thí nghiệm (p> 0,05). Kết quả chỉ ra rằng tôm chân trắng có thể 

nuôi trong hệ thống lọc sinh học với các mật độ từ 400-1000 con/m
3
 cho tỷ lệ sống tương 

đối cao từ 50.2 đến 62.8%. Tuy nhiên, kích cỡ tôm nuôi sau 8 tuần dao động từ 2,5-2,8 

g/con là khác biệt so với kích cỡ t m nu i thương phẩm trong ao 3,8 - 4,1g/con (262 - 

244 con/ g) [1]. Như vậy, tôm nuôi trong thí nghiệm có tốc độ tăng trưởng nhỏ hơn t m 

nu i thương phẩm trong ao, điều n y đã ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi tôm vì tôm có kích 

cỡ nhỏ giá bán sẽ thấp hơn nhiều t m có  ích thước lớn. Hơn nữa thí nghiệm trên mới chỉ 

tiến hành trong 8 tuần, cỡ tôm mới đ t 357 - 406 con/ g, t m nu i chưa đ t kích cỡ 

thương phẩm nên chưa thể đánh giá được hiệu quả của mô hình nuôi tôm trong hệ thống 

tuần hoàn. Cần có những nghiên cứu nuôi tôm chân trắng trong hệ thống tuần ho n đến 

kích cỡ t m thương phẩm, đ t hiệu quả kinh tế để áp d ng vào thực tế sản xuất. 

Vũ Công Tâm và CS – Trung tâm KH&CN và Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Hạ Long 

đã nghiên cứu nuôi tôm chân trắng trong hệ thống tuần hoàn khép kín ở các mật độ nuôi 

khác nhau. Nghiên cứu này nhằm đánh giá được tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của tôm 

chân trắng trong hệ thống tuần hoàn khép kín ở những mật độ nuôi khác nhau; Tìm ra 

được mật độ nuôi tôm thích hợp trong hệ thống tuần hoàn khép kín. T m được nuôi trong 

16 bể composite, thể tích bể 2m
3
/bể. Trong đó, 12 bể nuôi trong hệ thống tuần hoàn kép 

kín có tích hợp thêm các khay trồng rong biển và 4 bể đối chứng nu i t m thay nước định 

kỳ: 12 bể thí nghiệm trong hệ thống tuần hoàn kép kín ở 3 mật độ nuôi khác nhau với 

kích cỡ tôm giống Postlarvare 12: 



 + Nghiệm thức 1: T m được ương nu i với mật độ 600 con/m
3
. Mỗi bể thả 1.200 

con.  

 + Nghiệm thức 2: T m được ương nu i với mật độ 800 con/m
3
. Mỗi bể thả 1.600 

con.  

 + Nghiệm thức 3: T m được ương nu i với mật độ 1.000 con/m
3
. Mỗi bể thả 

2.000 con.  

- 04 bể đối chứng: T m được ương nu i với mật độ 600 con/m
3
. Mỗi bể thả 1.200 

con. Định kỳ thay nước 2 lần/tuần.  

Kết quả nuôi cho thấy: T m nu i sinh trưởng và phát triển tốt trong hệ thống tuần 

hoàn khép kín. Sau 95 ngày nuôi, kích cỡ t m đ t trung bình trong hệ thống tuần hoàn 

45,8 con/ g. Trong đó, nghiệm thức 3: Nuôi tôm với mật độ 1.000 con/m
3
 cho hiệu quả 

kinh tế cao nhất. Tỷ lệ sống tương đối cao, đ t 47,6%. Tiếp theo là nghiệm thức 2, 

nghiệm thức 1 và nghiệm thức đối chứng. 

Bảng 3.2.1: Kết quả nuôi và tính toán hiệu quả kinh tế 

STT Nghiệm thức 

Tổng sản 

lượng 

(kg) 

Doanh thu 

(VNĐ) 

Chi phí 

(VNĐ) 

Loại 

nhuận 

ròng 

(VNĐ) 

1 NT 1. Mật độ 600 

con/m
3
, tuần hoàn 

nước 56.8    11,360,000    6,043,520    5,316,480    

2 NT 2. Mật độ 800 

con/m
3
, tuần hoàn 

nước 74.0    14,430,000    7,873,600    6,556,400    

3 NT 3. Mật độ 1.000 

con/m
3
, tuần hoàn 

nước 80.7    15,333,000    8,586,480    6,746,520    

4 NT 4. Mật độ 600 

con/m
3
, thay nước 22.4    4,480,000    2,383,360    2,096,640    

 

Tổng 233.9    45,603,000    24,886,960    20,716,040    

 

Như vậy tôm chân trắng có thể nuôi trong hệ thống tuần hoàn khép kín với mật độ 

cao từ 600-1.000 con/m
3
, t m sinh trưởng và phát triển tốt. T m sau 95 ng y nu i đã đ t 

kích cỡ thương phẩm (45,8 con/kg). Cỡ tôm thu ho ch tương đương với tôm nuôi trong 

ao. Tỷ lệ sống trung bình 51%. Năng suất trung bình 88,1 tấn/ha.Tỷ số lợi nhuận trên vốn 

đầu tư nu i t m đ t 83,2% [2]. 

Dự báo công nghệ nuôi tôm trong hệ thống tuần hoàn khép kín 

So với quy trình nu i t m truyền thống, hệ thống nu i tuần hoàn khép kín dễ d ng 

tích hợp được các c ng nghệ tiên tiến của cuộc cách m ng c ng nghiệp 4.0 như: in 3D, 



robot, các cảm biến, trí tuệ nhân t o, thực tế tăng cường/thực tế ảo, thị giác máy tính, xử 

lý ảnh, Internet  ết nối v n vật… Đặc biệt, nu i tuần hoàn khép kín được coi l  giải pháp 

nu i trồng thủy sản bền vững trong bối cảnh nhu cầu về thủy sản tăng m nh v  áp lực 

duy trì sự ổn định của hệ sinh thái, cũng như tính đa d ng sinh học ng y c ng nghiêm 

ngặt. Điều đó giúp thị trường của các hệ thống nu i tuần hoàn khép kín trên thế giới tăng 

m nh. Dự  iến v o năm 2030 ng nh nu i trồng sẽ đáp ứng 62% nhu cầu về thủy sản, 

trong đó 40% sản lượng được cung cấp từ các hệ thống nu i tuần hoàn khép kín. Theo 

m  hình của các nước tiên tiến, nếu diện tích nu i t m thẻ chân trắng sử d ng c ng nghệ 

RAS  hép  ín của Việt Nam chiếm 2,5% ( hoảng 18.000 ha), sẽ mang l i doanh thu 

 hoảng 9 tỷ USD (mỗi ha trung bình mang l i doanh thu 0,5 triệu USD/năm). 

4. Kết luận và kiến nghị 

 Kết luận     

Công nghệ nuôi tôm tuần hoàn khép kín là một hướng đi cấp bách và phù hợp với 

Kế ho ch h nh động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025. 

 Công nghệ nuôi tôm tuần hoàn khép kín vừa đảm bảo tăng nhanh năng suất, sản 

lượng nu i t m nhưng l i thu hẹp được đáng  ể diện tích nu i t m để nhường chỗ cho 

phát triển đ  thị hóa và các ngành kinh tế khác, vừa đảm bảo sự phát triển bền vững và 

thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời t o ra sản phẩm an toàn thực phẩm ph c v  cho 

tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường tôm 

thế giới. 

Công nghệ nuôi tôm trong hệ thống tuần ho n  hép  ín  h ng thay nước nên tiết 

kiệm được t i nguyên nước. Kh ng thay nước cũng giảm thiểu đáng  ể chất thải chưa 

được phân hủy ra m i trường nên có tác d ng bảo vệ m i trưởng sinh thái. 

 Kiến nghị 

Trường Đ i học H  Long ho n to n có đủ khả năng nghiên cứu làm chủ, chế t o 

thành công các thiết bị của hệ thống nuôi tôm tuần hoàn khép kín phù hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh đặc thù ở Quảng Ninh và cả nước, giúp giảm tối đa chi phí mua c ng nghệ. 

Công nghệ đã tương đối hoàn thiện dựa trên nguyên lý lọc sinh học tự động nên dễ áp 

d ng, dễ vận hành và sửa chữa. Công nghệ đã sẵn s ng để chuyển giao cho các đơn vị 

nuôi tôm siêu thâm canh trong và ngoài  tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Khoa 

học và Công nghệ sớm đưa ra chủ trương,  ế ho ch khuyến khích áp d ng công nghệ 

nuôi tôm tuần hoàn khép kín cho các doanh nghiệp trong tỉnh, nhằm t o ra sản phẩm đảm 

bảo an toàn thực phẩm ph c v  phát triển du lịch và xuất khẩu, bảo vệ m i trường sinh 

thái tỉnh Quảng Ninh. 
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