MẬT ĐỘ, THÀNH PHẦN VI KHUẨN Vibrio sp. VÀ TĂNG
TRƯỞNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus
vannamei) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TÔM CÓ TỶ
LỆ C/N KHÁC NHAU
Trương Phước Thiên Hoàng, Hà Thị Huyền,
Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lưu Thị Thanh Trúc
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mật độ, thành phần các chủng
Vibrio và khả năng tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng nuôi trong hệ thống bể
xi măng duy trì tỷ lệ C/N khác nhau khi áp dụng công nghệ biofloc. Tôm bố
trí thí nghiệm sau khi thuần dưỡng 10 ngày với mật độ 2000 con/bể/m3 ở độ
mặn 20 ± 0,1‰. Thí nghiệm được thực hiện với 4 nghiệm thức: nghiệm thức
đối chứng: không bổ sung mật rỉ đường. Các nghiệm thức 1, 2 và 3 được bổ
sung mật rỉ đường lần lượt với tỷ lệ C/N là 10, 15 và 20, mỗi nghiệm thức
với 3 lần lặp, bố trí khối ngẫu nhiên. Mật độ vi khuẩn Vibrio spp. dao động
3,71 x 103– 3,60 x 106 cfu/mL. Tuy nhiên, mật độ tổng Vibrio spp. biến động
theo một chu kỳ lên xuống 4 ngày/lần. Vi khuẩn Vibrio đã được phân lập trên
môi trường Chromagar Vibrio, các chủng đã được phân lập là Vibrio
parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae và V. alginolyticus. Kết quả thí
nghiệm đã cho thấy khối lượng tôm cuối thí nghiệm và hệ số chuyển đổi thức
ăn (FCR) ở các nghiệm thức không có sự khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chuyên biệt (SCR), tốc độ tăng trưởng tuyệt đối
về khối lượng (WG) có sự khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê giữa các nghiệm
thức (P < 0,05). Trong đó, khối lượng tôm cuối thí nghiệm ở NT2 (C/N =
15/1) là cao nhất (0,69 ± 0,04 g/con), tiếp theo là NT1 (C/N = 10/1) với khối
lượng 0,66 ± 0,04 g/con, và thấp nhất ở NTĐC là 0,45 ± 0,06 g/con.
Từ khóa: Biofloc, Vibrio sp., tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vannamei.
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