
Cấu trúc hóa học độc đáo:                          có cấu trúc hóa học 
độc đáo, chỉ chứa 1 phân tử glycine với 1 phân tử muối kim 
loại. Bằng cách sử dụng glycine, là acid amin có khối lượng                                                               
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Khoáng hữu cơ Glycinate sản xuất theo công nghệ “Snowball” – CHLB Đức
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Cấu trúc tinh thể theo công nghệ “Snowball”: Các 
dòng sản phẩm vi khoáng                        được sản xuất theo 
công nghê độc đáo "Snowball". Công nghệ "Snowball" giúp 
liên kết các hạt vi khoáng lại và tạo ra những tinh thể giống 
như cấu trúc kết tinh của hoa tuyết. Quá trình này giúp cho 
sản phẩm ổn định, ít phản ứng, trơn chảy và có độ hòa tan 
cao. Kích thước phân tử nhỏ của                         cho phép tế 
bào ruột hấp thụ nguyên vẹn các phức hợp vi khoáng một 
cách dễ dàng.

Tính ổn định của                          trong các điều kiện pH khác nhau

Tính khả dụng sinh học cao và dễ hấp thu. Giúp vật 
nuôi lớn nhanh, tăng cường sức đề kháng, nâng cao 
năng suất sinh sản.

Ổn định trong mọi điều kiện pH, hạn chế tối đa sự 
tương tác với các thành phần khác trong thức ăn.

Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm môi trường, không 
bụi, trơn chảy. 

Liều sử dụng rất kinh tế, giảm đào thải vi khoáng và 
bảo vệ môi trường.

phân tử nhỏ nhất, hàm lượng vi khoáng trong sản phẩm                                                                                                           
c                       có thể đạt được mức tối đa so với những sản 
phẩm khoáng hữu cơ khác trên thị trường. 

Tính chất vật lý đặc biệt:                         không bụi và giúp 
giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm trong các nhà máy thức ăn 
chăn nuôi, góp phần vào sự an toàn của người lao động. Với 
đặc tính trơn chảy tự do, kích thước hạt rất nhỏ giúp phân 
bố đều sản phẩm trong quá trình sản xuất thức ăn. Với cấu 
trúc tinh thể độc đáo,                       không bị ảnh hưởng bởi 
độ ẩm trong môi trường và không bị vón cục.



 Selenium (Se):

Se là khoáng chất cần thiết cho tôm. Trong cơ thể Se và 
vitamin E tham gia vào quá trình trao đổi lipid. Se có chức 
năng chống lại quá trình tự ôxy hóa của lipid màng tế bào, 
là thành phần chính trong cấu thành enzyme glutathione 
peroxidase (GSH). Sự hấp thu Se từ môi trường nước rất 
thấp nên cần được cung cấp từ thức ăn, đặc biệt là thức ăn 
có hàm lượng lipid cao nhằm hạn chế quá trình ôxy hóa 
lipid trong thức ăn. Sự thiếu hụt Se làm giảm glutathione, 
tăng stress, giảm tăng trưởng, tăng tỷ lệ chết.

 Coban (Co):

Vì tôm không thể tự sản xuất vitamin B12 nên trong khẩu 
phần ăn cần bổ sung Co làm chất dinh dưỡng cần thiết cho 
các vi sinh vật hỗ trợ tổng hợp vitamin B12 cho tôm nuôi.

 Sắt (Fe):

Sắt là thành phần dinh dưỡng thiết yếu cần cho chứ năng 
của tất cả các cơ quan và mô trong cơ thể.

Nhìn chung nhóm khoáng vi lượng cần với lượng rất ít tuy 
nhiên lại có vai trò quan trọng trong cấu tạo các nhóm chức 
của enzyme, hormone, điều hoà quá trình sinh tổng hợp 
protein,… ảnh hưởng một cách rõ rệt đến các quá trình trao 
đổi chất, đặc biệt trong môi trường nuôi thâm canh, sự thay 
đổi môi trường, chất lượng nước cùng với các thực hành 
nuôi dẫn đến stress và có ảnh hưởng đến các quá trình sinh 
lý của cơ thể, làm thay đổi nhu cầu về khoáng vi lượng rất 
hữu ích cho việc giảm stress và tăng khả năng đề kháng 
bệnh của tôm nuôi. Tuy nhiên khi hàm lượng khoáng vi 
lượng có khả năng gây độc hại như đồng, chì, cadmium, 
thủy ngân, asen, �o, selen, và vanadi cao cũng gây nguy hại 
cho sứ khỏe tôm nuôi như: giảm tăng trưởng, giảm hiệu 
quả sử dụng thức ăn, dị hình, tăng tỷ lệ chết,….

Hiện nay, protein thực vật đang được sử dụng để thay 
thế dần bột cá trong khẩu phần thức ăn thủy sản nói 
chung và thức ăn tôm nói riêng. Tuy nhiên các chất 
kháng dinh dưỡng đặc biệt là phytate có trong nguyên 
liệu thực vật có khả năng liên kết chặc chẽ với các muối 
khoáng canxi, magiê, sắt và kẽm làm giảm độ tiêu hóa 
các khoáng chất gây thiếu khoáng cho tôm nuôi.

Khoáng chất đóng vai trò quan trong thành phần dinh 
dưỡng của các loài động vật thủy sản, nhất là trong mô 
hình nuôi tôm thâm canh sử dụng thức ăn công nghiệp. 
Việc bổ sung các khoáng chất không những giúp cho tôm 
nuôi khỏe mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc 
tăng cường khả năng miễn dịch.

 PHÂN LOẠI:

Khoáng bao gồm các nguyên tố vô cơ cần thiết cho quá 
trình sinh trưởng và phát triển của tôm. Căn cứ theo nhu 
cầu khoáng được chia làm 2 nhóm đa lượng và vi lượng:

Nhóm khoáng đa lượng bao gồm: Canxi (Ca), Magie (Mg), 
Photpho (P), Na (Natri), Kali (K), Chloride (Cl),…

Chức năng chung của các khoáng chất bao gồm các thành 
phần của bộ xương ngoài, cân bằng áp suất thẩm thấu, 
tham gia vào các thành phần cấu trúc của các mô, truyền 
xung động thần kinh và co cơ. Khoáng chất đóng vai trò 
như thành phần thiết yếu cho các enzyme, vitamin, 
hormone, sắc tố, yếu tố đồng vận chuyển trong quá trình 
chuyển hóa, chất xúc tác, và hoạt hoá enzyme. Tôm có thể 
hấp thụ hoặc bài tiết khoáng chất trực tiếp từ môi trường 
nước qua mang và bề mặt cơ thể. Vì vậy, yêu cầu khoáng 
chất trong chế độ ăn phần lớn phụ thuộc vào nồng độ 
khoáng chất trong môi trường nước nuôi tôm.

 Canxi (Ca), photpho (P):

Đối với tôm Ca và P cần thiết cho quá trình hình thành vỏ 
kitin. Ca còn tham gia vào quá trình động máu, co cơ, dẫn 
truyền thông tin thần kinh, duy trì áp suất thẩm thấu.

P còn có vai trò trong quá trình biến dưỡng các chất dinh 
dưỡng trong cơ thể, tham gia vào cấu trúc phosphate hữu 
cơ như: nucleotide, phospholipid, coenzyme, DNA, các acid 
nhân và tham gia trực tiếp vào các phản ứng tạo năng 
lượng của tế bào. P vô là thành phần của hệ thống đệm, để 
duy trì pH dịch tế bào và ngoại tế bào P hầu như chỉ được 
lấy từ thức ăn đặc biệt trong mô hình nuôi thâm canh P là 
yếu tố cần được bổ sung vào thức ăn. Dấu hiệu thiếu P là 
sinh trưởng chậm, hiệu quả sử dụng thức ăn và hàm lượng 
khoáng trong vỏ giảm. Ngoài ra thiếu P cũng ảnh hưởng tới 
các thành phần khác trong cơ thể như tăng lượng lipid và 
giảm lượng nước.

Lượng P hấp thụ từ thức ăn thay đổi theo hàm lượng và 
trạng thái tồn tại của P có trong thức ăn. Đồng thời sự hấp 

thụ P còn lệ thuộc vào hàm lượng Ca có trong thức ăn. Sự 
gia tăng P trong thức ăn sẽ làm gia tăng mức độ tích luỹ Ca 
và P trong cơ thể cá.

 Magie (Mg):

Rất quan trọng trong sự cân bằng bên trong và ngoài tế bào 
của tôm. Mg tham gia vào quá trình hô hấp tế bào và những 
phản ứng truyền dẫn phosphate. Mg có vai trò quan trọng 
trong một số hệ thống enzyme kích hoạt cho tất cả các 
phản ứng trong quá trình trao đổi chất lipid, carbohydrate 
và protein cung cấp năng lượng cho tôm.  

Nếu thiếu Mg tôm thẻ dễ bị đục cơ và cong thân, mềm vỏ, 
tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và làm 
chết tôm.

Trong tự nhiên tôm có thể hấp thu lượng lớn khoáng từ 
nước biển như Ca, Na, Cl, và Mg. Tuy nhiên ở điều kiện nuôi 
công nghiệp mật độ cao, độ mặn tương đối thấp hầu như 
không lấy được Ca, Mg từ môi trường nên thức ăn của 
những loại các này cần lưu ý vì hàm lượng Ca, P, Mg trong 
thức ăn thấp sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng làm cho tôm 
chậm lớn, tôm lột khó cứng vỏ, gây ra hiện tượng đục cơ và 
cong thân thường thấy trong quá trình nuôi tôm thẻ.

Nhóm khoáng vi lượng bao gồm: nhôm (Al), Coban (Co), 
Chrom (Cr), đồng (Cu), Flo (F), Iod (I), Sắt (Fe), Mangan (Mn), 
Selenium (Se), Silic (Si), Niken (Ni), Kẽm (Zn),…

 Đồng (Cu)

Là thành phần nhiều enzyme có tính oxy hoá và có vai trò 
quan trọng trong sự hô hấp, cần thiết cho sự lột xác và tăng 
trưởng của tôm, là thành phần của sắc tố đen (Melanin), và 
hemocyanin trong máu tôm. Thiếu Cu làm tôm sinh trưởng 
chậm, làm giảm hàm lượng Cu trong máu, gan tụy, tôm dễ 
nhiễm bệnh.

 Kẽm (Zn):

Kẽm là thành phần dinh dưỡng thiết yếu cần cho quá trình 
trao đổi chất bao gồm tăng trưởng, phát triển và miễn dịch 
không đặc hiệu của tôm, là thành phần cấu tạo enzyme 
Carbonicanhydrase (xúc tác phản ứng hydrat hoá) làm tăng 
khả năng vận chuyển CO2 và kích thích tiết HCl trong dạ dày. 
Khi thiếu Zn tôm giảm bắt mồi, giảm tăng tưởng, mòn phụ 
bộ, còi, và giảm sức sinh sản, giảm sức sống.

 Mangan (Mn):

Mn là một thành phần cần thiết của một số enzyme như 
pyruvate carboxylase, lipase hay là thành phần cấu thành 
enzyme trong chuyển hóa protein, lipid và carbohydrate. Sự 
hấp thu Mn từ môi trường nước rất thấp. Sự thiếu hụt Mn 
làm giảm bắt mồi, giảm tăng trưởng, còi cọc, thân ngắn, 
đuôi bất thường, dễ bị dị hình, tăng tỷ lệ chết.



 Selenium (Se):

Se là khoáng chất cần thiết cho tôm. Trong cơ thể Se và 
vitamin E tham gia vào quá trình trao đổi lipid. Se có chức 
năng chống lại quá trình tự ôxy hóa của lipid màng tế bào, 
là thành phần chính trong cấu thành enzyme glutathione 
peroxidase (GSH). Sự hấp thu Se từ môi trường nước rất 
thấp nên cần được cung cấp từ thức ăn, đặc biệt là thức ăn 
có hàm lượng lipid cao nhằm hạn chế quá trình ôxy hóa 
lipid trong thức ăn. Sự thiếu hụt Se làm giảm glutathione, 
tăng stress, giảm tăng trưởng, tăng tỷ lệ chết.

 Coban (Co):

Vì tôm không thể tự sản xuất vitamin B12 nên trong khẩu 
phần ăn cần bổ sung Co làm chất dinh dưỡng cần thiết cho 
các vi sinh vật hỗ trợ tổng hợp vitamin B12 cho tôm nuôi.

 Sắt (Fe):

Sắt là thành phần dinh dưỡng thiết yếu cần cho chứ năng 
của tất cả các cơ quan và mô trong cơ thể.

Nhìn chung nhóm khoáng vi lượng cần với lượng rất ít tuy 
nhiên lại có vai trò quan trọng trong cấu tạo các nhóm chức 
của enzyme, hormone, điều hoà quá trình sinh tổng hợp 
protein,… ảnh hưởng một cách rõ rệt đến các quá trình trao 
đổi chất, đặc biệt trong môi trường nuôi thâm canh, sự thay 
đổi môi trường, chất lượng nước cùng với các thực hành 
nuôi dẫn đến stress và có ảnh hưởng đến các quá trình sinh 
lý của cơ thể, làm thay đổi nhu cầu về khoáng vi lượng rất 
hữu ích cho việc giảm stress và tăng khả năng đề kháng 
bệnh của tôm nuôi. Tuy nhiên khi hàm lượng khoáng vi 
lượng có khả năng gây độc hại như đồng, chì, cadmium, 
thủy ngân, asen, �o, selen, và vanadi cao cũng gây nguy hại 
cho sứ khỏe tôm nuôi như: giảm tăng trưởng, giảm hiệu 
quả sử dụng thức ăn, dị hình, tăng tỷ lệ chết,….

Nhu cầu khoáng của tôm thay đổi tùy theo dạng khoáng và 
độ hữu dụng sinh học của khoáng. Khoáng hòa tan thường 
được hấp thụ cao nhất ở dạng các ion hòa tan, những hợp 
chất khác trao đổi điện tử với khoáng hình thành nên các 
hợp chất bền, ít tan sẽ khó được hấp thụ.

Tôm thẻ là loài có tốc độ tăng trưởng nhanh do tôm lột xác 
liên tục lại được nuôi theo mô hình thâm canh mật độ cao 
cho nên nhu cầu khoáng chất cũng rất cao. Nếu trong ao có 
độ mặn thấp, hàm lượng Ca, Mg, P, Na… trong nước thấp, 
tôm hấp thụ khoáng không đủ đặc biệt trong quá trình sinh 
trưởng, tôm thẻ cần rất nhiều khoáng, do đó trong ao nuôi 
tôm thẻ nên luôn duy trì độ kiềm từ 100 mg/l trở lên bằng 
cách sử dụng vôi CaCO3. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tạt 
khoáng cho ao nuôi để tôm cứng vỏ dễ lột xác, giúp tôm tăng 
trưởng nhanh, hạn chế hiện tượng đục cơ và cong thân, mềm 
vỏ.

Nhóm khoáng đa lượng

Ca

p

K

2,0

1,1

Mg

Nhóm khoáng vi lượng

Cu

Fe

Zn

Mn

Se

I

Co

Cr

Nhu cầu của tôm (g/100g thức ăn)

< 3.0

< 0.3

Nhu cầu của tôm (mg/kg thức ăn)

32

< 100

120

60

0.3

1

6

1

Nhu cầu khoáng của tôm thẻ chân trắng
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Sản xuất: PHYTOBIOTICS – CHLB Đức 

Phân phối: 

Hiện nay, protein thực vật đang được sử dụng để thay thế 
dần bột cá trong khẩu phần thức ăn thủy sản nói chung và 
thức ăn tôm nói riêng. Tuy nhiên các chất kháng dinh 
dưỡng đặc biệt là phytate có trong nguyên liệu thực vật có 
khả năng liên kết chặc chẽ với các muối khoáng canxi, 
magiê, sắt và kẽm làm giảm độ tiêu hóa các khoáng chất 
gây thiếu khoáng cho tôm nuôi.

Khoáng chất đóng vai trò quan trong thành phần dinh 
dưỡng của các loài động vật thủy sản, nhất là trong mô 
hình nuôi tôm thâm canh sử dụng thức ăn công nghiệp. 
Việc bổ sung các khoáng chất không những giúp cho tôm 
nuôi khỏe mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc 
tăng cường khả năng miễn dịch.

 PHÂN LOẠI:

Khoáng bao gồm các nguyên tố vô cơ cần thiết cho quá 
trình sinh trưởng và phát triển của tôm. Căn cứ theo nhu 
cầu khoáng được chia làm 2 nhóm đa lượng và vi lượng:

Nhóm khoáng đa lượng bao gồm: Canxi (Ca), Magie (Mg), 
Photpho (P), Na (Natri), Kali (K), Chloride (Cl),…

Chức năng chung của các khoáng chất bao gồm các thành 
phần của bộ xương ngoài, cân bằng áp suất thẩm thấu, 
tham gia vào các thành phần cấu trúc của các mô, truyền 
xung động thần kinh và co cơ. Khoáng chất đóng vai trò 
như thành phần thiết yếu cho các enzyme, vitamin, 
hormone, sắc tố, yếu tố đồng vận chuyển trong quá trình 
chuyển hóa, chất xúc tác, và hoạt hoá enzyme. Tôm có thể 
hấp thụ hoặc bài tiết khoáng chất trực tiếp từ môi trường 
nước qua mang và bề mặt cơ thể. Vì vậy, yêu cầu khoáng 
chất trong chế độ ăn phần lớn phụ thuộc vào nồng độ 
khoáng chất trong môi trường nước nuôi tôm.

 Canxi (Ca), photpho (P):

Đối với tôm Ca và P cần thiết cho quá trình hình thành vỏ 
kitin. Ca còn tham gia vào quá trình động máu, co cơ, dẫn 
truyền thông tin thần kinh, duy trì áp suất thẩm thấu.

P còn có vai trò trong quá trình biến dưỡng các chất dinh 
dưỡng trong cơ thể, tham gia vào cấu trúc phosphate hữu 
cơ như: nucleotide, phospholipid, coenzyme, DNA, các acid 
nhân và tham gia trực tiếp vào các phản ứng tạo năng 
lượng của tế bào. P vô là thành phần của hệ thống đệm, để 
duy trì pH dịch tế bào và ngoại tế bào P hầu như chỉ được 
lấy từ thức ăn đặc biệt trong mô hình nuôi thâm canh P là 
yếu tố cần được bổ sung vào thức ăn. Dấu hiệu thiếu P là 
sinh trưởng chậm, hiệu quả sử dụng thức ăn và hàm lượng 
khoáng trong vỏ giảm. Ngoài ra thiếu P cũng ảnh hưởng tới 
các thành phần khác trong cơ thể như tăng lượng lipid và 
giảm lượng nước.

Lượng P hấp thụ từ thức ăn thay đổi theo hàm lượng và 
trạng thái tồn tại của P có trong thức ăn. Đồng thời sự hấp 

thụ P còn lệ thuộc vào hàm lượng Ca có trong thức ăn. Sự 
gia tăng P trong thức ăn sẽ làm gia tăng mức độ tích luỹ Ca 
và P trong cơ thể cá.

 Magie (Mg):

Rất quan trọng trong sự cân bằng bên trong và ngoài tế bào 
của tôm. Mg tham gia vào quá trình hô hấp tế bào và những 
phản ứng truyền dẫn phosphate. Mg có vai trò quan trọng 
trong một số hệ thống enzyme kích hoạt cho tất cả các 
phản ứng trong quá trình trao đổi chất lipid, carbohydrate 
và protein cung cấp năng lượng cho tôm.  

Nếu thiếu Mg tôm thẻ dễ bị đục cơ và cong thân, mềm vỏ, 
tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và làm 
chết tôm.

Trong tự nhiên tôm có thể hấp thu lượng lớn khoáng từ 
nước biển như Ca, Na, Cl, và Mg. Tuy nhiên ở điều kiện nuôi 
công nghiệp mật độ cao, độ mặn tương đối thấp hầu như 
không lấy được Ca, Mg từ môi trường nên thức ăn của 
những loại các này cần lưu ý vì hàm lượng Ca, P, Mg trong 
thức ăn thấp sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng làm cho tôm 
chậm lớn, tôm lột khó cứng vỏ, gây ra hiện tượng đục cơ và 
cong thân thường thấy trong quá trình nuôi tôm thẻ.

Nhóm khoáng vi lượng bao gồm: nhôm (Al), Coban (Co), 
Chrom (Cr), đồng (Cu), Flo (F), Iod (I), Sắt (Fe), Mangan (Mn), 
Selenium (Se), Silic (Si), Niken (Ni), Kẽm (Zn),…

 Đồng (Cu)

Là thành phần nhiều enzyme có tính oxy hoá và có vai trò 
quan trọng trong sự hô hấp, cần thiết cho sự lột xác và tăng 
trưởng của tôm, là thành phần của sắc tố đen (Melanin), và 
hemocyanin trong máu tôm. Thiếu Cu làm tôm sinh trưởng 
chậm, làm giảm hàm lượng Cu trong máu, gan tụy, tôm dễ 
nhiễm bệnh.

 Kẽm (Zn):

Kẽm là thành phần dinh dưỡng thiết yếu cần cho quá trình 
trao đổi chất bao gồm tăng trưởng, phát triển và miễn dịch 
không đặc hiệu của tôm, là thành phần cấu tạo enzyme 
Carbonicanhydrase (xúc tác phản ứng hydrat hoá) làm tăng 
khả năng vận chuyển CO2 và kích thích tiết HCl trong dạ dày. 
Khi thiếu Zn tôm giảm bắt mồi, giảm tăng tưởng, mòn phụ 
bộ, còi, và giảm sức sinh sản, giảm sức sống.

 Mangan (Mn):

Mn là một thành phần cần thiết của một số enzyme như 
pyruvate carboxylase, lipase hay là thành phần cấu thành 
enzyme trong chuyển hóa protein, lipid và carbohydrate. Sự 
hấp thu Mn từ môi trường nước rất thấp. Sự thiếu hụt Mn 
làm giảm bắt mồi, giảm tăng trưởng, còi cọc, thân ngắn, 
đuôi bất thường, dễ bị dị hình, tăng tỷ lệ chết.


