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ABSTRACT 

Two experiments in this study were conducted to evaluate the effects of 
adding different supplements into the diet during larval rearing of oyster 
Crassostrea sp.  In Experiment 1, D larvae were reared at stocking density 
of 5,000 ind./L with algal mixture of Nannochloropsis oculata and 
Chaetoceros muelleri, adding Lansy or DHA emulsions. After 10 days of 
experiment, larvae in treatment adding DHA obtained highest shell length 
(85.87 µm), survival rate (8.67%), metamorphosis rate (84.72%) and 
significantly higher than those from other treatments (p<0.05). 
Experiment 2 was designed as experiment 1 however supplements with 
probiotics (Bacillus subtilis and Lactobacillus acidophilus) and glucose 
with concentration of 50 or 100µg/L was added into the water rearing. 
After 10 days of experiment, larvae in 50 µg/L glucose and probiotic 
supplementation obtained highest shell length (81.6 µm), survival rate 
(8.33%) and metamorphosis rate (89%) and significantly difference with 
the other treatments (p<0.05). Results from experiment show that algae 
mixture combined DHA or probiotics together glucose at concentration of 
50µg/L could improve the growth, survival and metamorphosis of oyster 
larvae. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này gồm có 2 thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh 
hưởng của việc cho ăn các chất bổ sung khác nhau trong quá trình ương 
ấu trùng hàu Crassostrea sp. Trong thí nghiệm 1, ấu trùng chữ D được 
ương với mật độ 5.000 con/L, thức ăn là hỗn hợp tảo Nannochloropsis 
oculata + Chaetoceros muelleri và thức ăn bổ sung là Lansy và DHA. Sau 
10 ngày thí nghiệm, ấu trùng được cho ăn bổ sung DHA đạt kết quả cao 
nhất về chiều dài (85,87 µm), tỉ lệ sống (8,67%), tỉ lệ biến thái (84,72%) 
và khác biệt so với các nghiệm thức khác (p<0,05). Trong thí nghiệm 2, 
ấu trùng chữ D được bố trí và cho ăn tảo giống như thí nghiệm 1, tuy 
nhiên có bổ sung chế phẩm sinh học (CPSH) chứa vi khuẩn Bacillus 
subtilis + Lactobacillus acidophilus (50 µg/L) hoặc kết hợp glucose với 
hàm lượng 50 và 100 µg/L. Sau 10 ngày thí nghiệm, ấu trùng ở nghiệm 
thức bổ sung 50 µg/L glucose và CPSH  đạt kết quả cao nhất về chiều dài 
(81,6 µm), tỉ lệ sống (8,33%), tỉ lệ biến thái (89%) và khác biệt so với các 
nghiệm thức khác (p<0,05). 

 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Số chuyên đề: Thủy sản (2014)(1): 236-244 

 237 

1 GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nghiên 
cứu sản xuất thành công giống hàu sông 
Crassostrea rivularis, hàu nước mặn C. belcheri, 
hàu ống C. gigas, giống hàu bám đơn. Trong quá 
trình sản xuất giống hàu, giai đoạn ương nuôi từ ấu 
trùng chữ D đến sống bám rất quan trọng vì nó 
quyết định sự thành công hay thất bại của trại 
giống. Trong thời gian này, ngoài việc kiểm soát 
chặt chẽ sự biến động của các yếu tố môi trường thì 
việc cung cấp thức ăn với thành phần và liều lượng 
phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ sinh 
trưởng, tỷ lệ chuyển giai đoạn và tỷ lệ sống của ấu 
trùng. Nghiên cứu sử dụng thức ăn nhân tạo phù 
hợp nhằm thay thế tảo đơn bào giúp giảm giá thành 
sản xuất tảo đồng thời chủ động và hạn chế sự lệ 
thuộc vào nuôi tảo đã được tiến hành từ nhiều năm 
trước đây. Nhiều nghiên cứu đã thực hiện nhằm 
thay thế tảo tươi như sử dụng tảo khô (Laing & 
Millican, 1992), tảo cô đặc bảo quản lạnh 
(Donalson, 1991; O’Connor & Nell, 1992), thức ăn 
nhân tạo chế biến với các thành phần như Acarin, 
lipid, carboxymethyl cellulose (CMC), hoặc kết 
hợp thành phần dinh dưỡng cần thiết như protein, 
lipid, carbohydrate, khoáng và vitamin (Jones et 
al., 1984; Kreeger & Langdon, 1994). Vấn đề 
nghiên cứu tìm thức ăn thay thế tảo hoặc bổ sung 
thêm vào khẩu phần tảo vẫn đang được tiến hành 
nhằm tìm ra giải pháp tối ưu về thức ăn góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất giống hàu. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Trong thí nghiệm 1, ấu trùng chữ D (24h sau 
khi trứng nở) được ương trong keo thủy tinh 10 lít, 
thể tích ương là 8 lít và mật độ là 5.000 con/L. 
Trước khi tiến hành thí nghiệm, ấu trùng được lọc 
và rửa sạch qua lưới có kích thước 30 µm. Thí 
nghiệm gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 
lặp lại 3 lần. Các nghiệm thức được cho ăn như 
sau: 1). Cho ăn 100% tảo Nannochloropsis oculata 
(Na); 2). Cho ăn tảo N. oculata trong 4 ngày đầu, 
sau đó cho ăn tảo N. oculata  + C. muelleri theo tỉ 
lệ 50:50 (Na-Ch); 3). Cho ăn tảo giống như nghiệm 
thức 2, từ ngày thứ 4 bổ sung thêm Lansy (Na-Ch-
La); 4). Cho ăn tảo giống như nghiệm thức 2, từ 
ngày thứ 4 bổ sung thêm DHA selco (Na- Ch-
DHA). 

Lượng thức ăn cho ăn: Trong 4 ngày đầu cho 
ăn tảo đơn bào N. oculata với mật độ duy trì là 
20×103 tb/mL sau đó cho ăn tăng dần 103 
tb/mL/ngày. Nghiệm thức 3 và 4 khi bổ sung DHA 
selco với liều lượng 50 µg/L và Lansy với liều 
lượng 100 µg/L thì giảm mật độ tảo bằng 1/2 

nghiệm thức 1 và 2. Lansy được cà qua mắt lưới 20 
μm để đảm bảo ấu trùng có thể lọc được thức ăn.  

Hằng ngày ấu trùng hàu được cho ăn 2 lần vào 
8 giờ sáng và 16 giờ chiều, hệ thống nuôi được 
thay nước 50% sau 1 ngày và thay hoàn toàn sau 2 
ngày để duy trì chất lượng nước trong quá trình thí 
nghiệm. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, 
NH4

+, NO2
- được theo dõi hằng ngày kết hợp với 

định lượng ấu trùng.  

Thí nghiệm 2 gồm có 4 nghiệm thức, mỗi 
nghiệm thức lặp lại 3 lần. Hàu trong tất cả các 
nghiệm thức được cho ăn hỗn hợp tảo N. oculata 
và C. muelleri tuy nhiên các chất bổ sung khác 
nhau là: 1). Đối chứng (Tảo); 2). Bổ sung chế 
phẩm sinh học (Tảo-Bac); 3). Bổ sung chế phẩm 
sinh học và glucose 50 µg/L (Tảo-Bac-Glu50); 4). 
Chế phẩm sinh học và glucose 100 µg/L (Tảo-Bac-
Glu100). 

Lượng thức ăn cho ăn: Mật độ tảo và cách cho 
ăn tương tự như thí nghiệm 1. Chế phẩm sinh học 
có mật độ vi khuẩn Bacillus subtillis là 1,5×109 
CFU được bổ sung vào thời điểm cấy tảo với liều 
lượng 50 µg/L (mật độ vi khuẩn tương ứng là 107 
CFU/mL). Glucose được bổ sung hằng ngày ở 
nghiệm thức 3 và 4 theo hàm lượng tương ứng là 
50 và 100 µg/L. 

Hằng ngày ấu trùng hàu được cho ăn 2 lần vào 
8 giờ sáng và 16 giờ chiều, các bể nuôi được thay 
nước 50% sau 1 ngày và thay toàn bộ sau 2 ngày 
để duy trì chất lượng trong quá trình thí nghiệm. 
Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, NH4

+, 
NO2

- được kiểm tra hằng ngày bằng bộ test SERA 
(sản xuất tại Đức) kết hợp định lượng ấu trùng. 
Việc định lượng ấu trùng được tiến hành mỗi 2 
ngày 1 lần. Thực hiện quan sát và ghi nhận sự phát 
triển của ấu trùng, số cá thể chuyển giai đoạn và tỉ 
lệ chết trong mẫu quan sát đều được thực hiện dưới 
kính hiển vi quang học. Mẫu quan sát được cố định 
bằng dung dịch Lugol. Dùng trắc vi thị kính trên 
kính hiển vi để đo kích thước ấu trùng. Dùng 
buồng đếm Sedgwick-Rafter để đếm số ấu trùng có 
trong 1 mL mẫu nước sau đó tính được lượng ấu 
trùng trong thể tích nuôi. 

Tỉ lệ sống của ấu trùng hàu ở thí nghiệm 1 và 2 
được xác định theo công thức: 

S =   × 100 

Trong đó: S: tỷ lệ sống của hàu (%) 

                 Sc: số hàu còn sống  

                 Sđ: số hàu ban đầu  

Sđ

Sc
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 Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tính 
các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và vẽ đồ thị. 
Sử dụng phương pháp phân tích ANOVA trong 
SPSS 17.0 để so sánh thống kê các giá trị trung 
bình giữa các nghiệm thức ở mức p<0,05. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1 Ảnh hưởng của việc bổ sung Lansy và 
DHA vào khẩu phần ăn của ấu trùng hàu 

3.1.1 Các yếu tố môi trường 

Biến động nhiệt độ giữa ngày và đêm trong 
suốt thời gian thí nghiệm từ 28 - 32oC. Nhìn chung 

biên độ dao động nhiệt độ trong ngày lớn (3 - 4oC) 
nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép sự phát 
triển bình thường của ấu trùng. Các nghiên cứu 
thực hiện trước đây cho thấy ở nhiệt độ 28oC ấu 
trùng hàu C. rhizophorae phát triển nhanh nhất và 
có tỉ lệ sống cao nhất (Lemos et al., 1994) và nhiệt 
độ từ 26 - 28 oC thì thích hợp đối với ấu trùng hàu 
C. rivularis (Breesea & Malouf, 1997). Theo Choi 
(2008) ở nhiệt độ trên 27oC thì sau khoảng 10 ngày 
ấu trùng hàu sẽ chuyển sang giai đoạn sống bám và 
nếu ở mức 19 - 20oC thì khoảng hơn 20 ngày ấu 
trùng mới chuyển sang sống bám.  

Bảng 1: Giá trị trung bình của các yếu tố môi trường trong các nghiệm thức 

 Nghiệm thức 
Chỉ tiêu 1 2 3 4 

 Na Na-Ch Na-Ch-La Na-Ch-DHA 
pH 8,03±0,12a 8,05±0,11a 8,03±0,13a 8,04±0,08a 
NH4

+/NH3 (mg/L) 0,12±0,11a 0,11±0,12a 0,15±0,15a 0,11±0,15a 
NO2

-(mg/L) 0,13±0,05 a 0,12±0,04a 0,14±0,08a 0,12±0,13a 
Độ kiềm (mg/L) 82,25±5,41a 83,19±5,57a 82,85±7,11a 83,02±9,03a 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05)  

Giá trị pH dao động từ 7,9 - 8,3 và không có 
khác biệt giữa các nghiệm thức (Bảng 1). Theo 
Calabrese & Davis (1996) khoảng pH thích hợp 
cho ấu trùng hàu là từ 6,7 - 8,7. Ngoài tự nhiên, giá 
trị pH khảo sát ở khu vực hàu phát triển tốt từ 7,5 - 
8,5 (Ngô Anh Tuấn et al., 2008; Nguyễn Thức 
Tuấn và Phạm Mỹ Dung, 2008; Lê Văn Hùng, 
2008).  

Nhìn chung hàm lượng NH4
+/NH3 vào buổi 

chiều và tối (0,37 mg/L) cao hơn vào buổi sáng 
(0,10 mg/L) tuy nhiên không chênh lệch giữa các 
nghiệm thức. Hàm lượng nitrit cũng tăng vào buổi 
tối (0,47 mg/L) và giảm vào ban ngày (0,1 mg/L) 
và không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức 
(p>0,05). Boyd (1998) cho rằng hàm lượng NO2- 

trong nước nên thấp hơn 0,1 mg/L. Độ kiềm ổn 
định ở mức từ 79 - 83 mgCaCO3/L và cũng không 
khác biệt giữa các nghiệm thức (Bảng 1). 

3.1.2 Tỷ lệ biến thái, tỷ lệ sống và chiều dài 
của ấu trùng hàu 

Tỷ lệ sống trung bình giai đoạn chữ D trong 4 
ngày đầu thí nghiệm không có sự khác biệt giữa 
các nghiệm thức (p>0,05). Bắt đầu từ ngày thứ 4 
sau khi các loại thức ăn được bổ sung thì tỷ lệ sống 
của ấu trùng hàu giữa các nghiệm thức có sự khác 
biệt rất rõ (p<0,05). Tỷ lệ sống trung bình của ấu 
trùng hàu đạt cao nhất (8,6%) ở nghiệm thức bổ 
sung DHA và thấp nhất ở nghiệm thức chỉ cho ăn 
tảo N. oculata (0,6%). 

Bảng 2: Tỉ lệ sống và tỉ lệ chuyển giai đoạn của ấu trùng 

Chỉ tiêu Ngày 
Nghiệm thức 

Na Na+Ch Na+Ch+La Na+Ch+DHA 

Tỉ lệ sống 
(%) 

1 100 100 100 100 
2 91,0±1,0a 90,6±2,0a 91,0±1,0a 93,3±2,0a 

4 58,6±3,2a 61,6±2,8a 59,0±3,6a 59,6±3,7a 

 
6 31,6±2,5a 44,0±1,7bc 38,3±3,0b 46,0±1,7cd 

8 11,0±1,7a 16,6±1,1bc 15,3±0,5b 19,0±1,0cd 

10 0,6±0,5a 5,3±1,1c 4,6±0,5b 8,6±0,5d 

Tỷ lệ 
chuyển giai 
đoạn (%) 

6 5,3±2,1a 26,4±4,0b 28,7±2,9b 31,9±1,2b 

8 21,7±7,4a 59,7±8,6b 65,2±7,0b 79,1±7,9a 

10 0 44,4±9,6a 56,6±5,7b 84,7±6,0c 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Kết quả thí nghiệm cho thấy các loại thức ăn bổ 
sung có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ chuyển giai 
đoạn của ấu trùng hàu (p<0,05). Tỉ lệ ấu trùng 
chuyển sang giai đoạn đỉnh vỏ lồi đạt cao nhất khi 
bổ sung DHA (84,7%), kế đến là bổ sung Lansy 
(56,6%) và thấp nhất khi cho ăn với chỉ một loài 
tảo (Bảng 2). 

 

Hình 1: Chiều dài của ấu trùng theo thời gian 
thí nghiệm 

Ở nghiệm thức bổ sung DHA chiều dài của ấu 
trùng tăng nhanh bắt đầu từ ngày thứ 4 so với các 
nghiệm thức khác. Kết quả thống kê cho thấy chiều 

dài của ấu trùng hàu vào ngày thứ 10  có sự khác 
biệt giữa các nghiệm thức (p<0,05) trong đó cao 
nhất khi cho ăn kết hợp 2 loài tảo với DHA (85,8 
µm), kế tiếp là cho ăn 2 loài tảo (77,6 µm) hoặc bổ 
sung thêm Lanssy (77,4 µm) và thấp nhất là cho ăn 
chỉ với tảo Nannochloropsis (68,0 µm). Chiều dài 
trung bình của ấu trùng ở nghiệm thức cho ăn đơn 
hoặc 2 loài tảo giảm nhẹ vào ngày thứ 8 là do số ấu 
trùng sau biến thái chết từ 63-82% (Bảng 3). 

Khẩu phần ăn bao gồm hai loài tảo và DHA 
selco cho kết quả ấu trùng tăng trưởng nhanh nhất, 
có tỉ lệ sống và tỉ lệ biến thái cao nhất. Một nghiên 
cứu mới của Pettersen et al. (2010) trên loài trai 
Mytilus galloprovincialis đã kết luận rằng, bổ sung 
DHA selco trong khẩu phần ăn hằng ngày có tác 
dụng tăng tỉ lệ sống và biến thái của ấu trùng. Khi 
khẩu phần ăn bao gồm tảo và acid béo cần thiết 
(DHA hoặc EPA) thì ấu trùng tăng trưởng nhanh 
hơn và tỉ lệ sống sẽ cao hơn so với chỉ cho ăn tảo 
(Bernsson et al., 1997). DHA được bổ sung hằng 
ngày cho ấu trùng thì sẽ tăng tỉ lệ sống của ấu trùng 
đến giai đoạn sống bám, đồng thời cũng cải thiện 
chất lượng ấu trùng và con giống (Rivara & 
Patricio, 2010; Nevejan et al., 2003; Koueta et al., 
2002).   

Bảng 3: Chiều dài của ấu trùng trong thời gian thí nghiệm (µm) 

Ngày 
Nghiệm thức 

Na Na-Ch Na-Ch-La Na-Ch-DHA 
1 59,2±0,7a 59,2±0,7a 59,2±0,7a 59,2±0,7a 
2 63,5±1,0a 63,6±0,9a 63,7±1,0a 63,6±0,9a 
4 66,2±0,9a 66,0±0,7a 65,7±0,7a 65,8±0,9a 
6 71,4±2,7a 75,2±5,3b 71,9±4,8a 76,6±2,9b 
8 67,5±3,7a 73,9±5,1b 72,9±3,9b 79,0±4,9c 

10 68,0±4,9a 77,6±4,5b 77,4±3,6b 85,8±2,5c 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Khẩu phần ăn chỉ với 1 loài tảo N. oculata cho 
thấy không cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng 
cần thiết cho ấu trùng dẫn đến ấu trùng tăng trưởng 
chậm, tỉ lệ biến thái và tỷ lệ sống thấp. Hiệu quả 
của việc kết hợp từ 2 loài tảo trở lên trong khẩu 
phần ăn của ấu trùng đã được nhiều tác giả chứng 
minh trên loài hàu và một số loài động vật thân 
mềm khác. Ngô Anh Tuấn (2003) cho rằng sử 
dụng kết hợp tảo N. oculata và Tetraselmis sp. để 
ương nuôi ấu trùng điệp seo (Comptopallium 
radula) cho kết quả tốt hơn so với dùng tảo đơn 
loài cụ thể là thời gian biến thái nhanh hơn (15 
ngày), tốc độ tăng trưởng cao hơn (7,4 ±0,6 
µm/ngày) và cho tỉ lệ sống cao nhất (18,7%). Đặng 
Diễm Hồng et al. (2005) nghiên cứu sinh sản nhân 
tạo nghêu Bến Tre Meretrix lyrata sử dụng kết hợp 

nhiều loài vi tảo như C. gracilis, Isochrysis 
galbana, N. oculata, Tetraselmis chuii làm thức ăn 
cho kết quả tỉ lệ sống của ấu trùng nghêu tăng lên 
từ 10 đến 25%. Theo Liu et al. (2009) nghiên cứu 
sử dụng các loài tảo trong ương nuôi ấu trùng và sò 
giống Clinocardium nuttallii nhận định rằng tảo C. 
muelleri vẫn đảm bảo về mặt dinh dưỡng khi cho 
ăn đơn loài, nhưng với tảo Pavlova lutheri, 
Isochrysis sp. và Thalassiosira pseudonana nếu 
cho ăn kết hợp thì sò huyết phát triển tốt nhất và tỉ 
lệ sống cao nhất.  

Sử dụng Lansy thay thế 50% lượng tảo trong 
khẩu phần ăn hằng ngày thì có thể nâng cao tỷ lệ 
chuyển giai đoạn nhưng lại giảm tỉ lệ sống và ấu 
trùng tăng trưởng chậm. Bastien (2006) cho rằng 
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ấu trùng động vật thân mềm sẽ tăng trưởng chậm 
hơn và tỉ lệ chết tăng lên khi trong khẩu phần ăn 
không có tảo tươi sống. Nếu khẩu phần ăn được 
thay thế hoàn toàn bằng thức ăn nhân tạo giàu 
protein thì mức tăng trưởng cũng chỉ bằng 60 - 
70% so với khẩu phần ăn là tảo (Coutteau & 
Sorgeloos, 1992). Nghiên cứu của Enes & Borges 
(2003) trên loài Tapes decussatus giai đoạn giống 
(chiều dài từ 4 - 5mm) cũng cho kết quả tương tự, 
mức tăng trưởng khi cho ăn thức ăn nhân tạo chỉ 
bằng 20 - 40% so với cho ăn 100% vi tảo. 

Nhiệt độ cao (từ 28 - 32oC) là điều kiện thuận 
lợi để ấu trùng rút ngắn thời gian biến thái, nhưng 
đồng thời cũng có thể thuận lợi cho Vibrio sp. phát 
triển và gây bệnh trên ấu trùng hàu. Trong báo cáo 
tổng kết về bệnh động vật thân mềm của Friedrich 
(2004) và kết quả nghiên cứu trên loài Ostrea 
edulis trong trại giống của Lodeiros et al. (2003), 
các tác giả cùng kết luận rằng nguyên nhân gây 
chết hàng loạt ấu trùng động vật thân mềm trong 
trại giống là do Vibrio sp. Khi nhiệt độ tăng lên vào 
mùa xuân từ 26 - 29oC thì Vibrio sp. bắt đầu gây 
bệnh hoại tử mô và gây tử vong lớn (>80%) trên ấu 

trùng C. gigas, Ostrea edulis và một số loài động 
vật thân mềm khác. Vibrio sp. có trong tuyến sinh 
dục của con bố mẹ và nhiễm sang ấu trùng, gây tử 
vong hàng loạt trên ấu trùng khi nhiệt độ cao. Sự 
có mặt của Vibrio sp. trong môi trường nước sẽ 
làm giảm tốc độ lọc tảo của ấu trùng.  

3.2 Ảnh hưởng kết hợp chế phẩm sinh học 
và glucose đến tỷ lệ sống và chiều dài của ấu 
trùng hàu 

3.2.1 Các yếu tố môi trường 

 Trong quá trình thí nghiệm biến động nhiệt độ 
giữa ngày và đêm từ 27 - 32oC, nói chung tương 
đối ổn định và nằm trong giới hạn cho phép. Hàm 
lượng NH4

+/NH3 không chênh lệch giữa các 
nghiệm thức. Hàm lượng NH4

+/NH3 tăng lên trong 
12 giờ đầu và giảm xuống từ giữa chu kỳ thay 
nước. Hàm lượng nitrit cũng tăng vào buổi tối (0,1 
- 0,27 mg/L) và giảm vào buổi sáng (0,01 - 0,1 
mg/L). Hàm lượng nitrit có xu hướng tăng vào cuối 
chu kỳ thay nước và cũng không có sự chênh lệch 
giữa các nghiệm thức. Giá trị trung bình của các 
yếu tố môi trường không có sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức thí nghiệm (Bảng 4).  

Bảng 4: Một số yếu tố môi trường trong hệ thống thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

Tảo Tảo-Bac Tảo-Bac-Glu50 Tảo-Bac-Glu100 
pH 8,05±0,22a 8,02±0,14a 8,04±0,12a 8,04±0,15a 
NH4

+/NH3 (mg/L) 0,11±0,02a 0,11±0,03a 0,12±0,03a 0,10±0,02a 
NO2

- (mg/L) 0,09±0,07a 0,10±0,10a 0,12±0,07a 0,11±0,08a 
Độ kiềm (mg/L) 82,52±5,45a 83,24±5,12a 82,55±7,01a 83,22±7,13a 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

3.2.2 Tỷ lệ biến thái, tỷ lệ sống và chiều dài 
của ấu trùng hàu 

Tỉ lệ sống của ấu trùng đến ngày thứ 10 đạt cao 
nhất ở nghiệm thức 3 (8,3%) và thấp nhất ở nghiệm 
thức 4 (1,0%). Kết quả thống kê cho thấy khác biệt 
có ý nghĩa (p<0,05) về tỉ lệ sống của ấu trùng giữa 
các nghiệm thức vào ngày thứ 8 và ngày thứ 10 
(Bảng 5).  

Tỉ lệ ấu trùng chữ D chuyển sang giai đoạn 
đỉnh vỏ lồi đạt cao nhất ở nghiệm thức 3 (89,0%), 
kế đến là nghiệm thức 2 (71,6%) và thấp nhất là 
nghiệm thức 4 (0%). Ở nghiệm thức 2 và 3 tỉ lệ ấu 
trùng chuyển giai đoạn tăng nhanh từ ngày thứ 8 

đến ngày thứ 10 (29 đến 71% và 38 đến 89%) 
trong khi đạt thấp ở nghiệm thức cho ăn tảo đơn 
thuần (30 - 32%). Điều đặc biệt là vào ngày thứ 10 
ấu trùng đỉnh vỏ lồi không xuất hiện ở nghiệm thức 
cho ăn bổ sung glucose 100 µg/L (Bảng 5).   

Ở nghiệm thức 3 tăng trưởng của ấu trùng giai 
đoạn chữ D và giai đoạn đỉnh vỏ nhanh hơn so với 
các nghiệm thức khác bắt đầu từ ngày thứ 4 (Hình 
2). Chiều dài trung bình vào ngày thứ 10 của ấu 
trùng ở nghiệm thức 3 (81,60 µm), đạt cao hơn so 
với các nghiệm thức còn lại (Bảng 6). Không có sự 
khác biệt về chiều dài của ấu trùng cho ăn tảo và 
cho ăn tảo bổ sung Bacillus (p>0,05). 
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Bảng 5: Tỉ lệ sống và tỉ lệ chuyển giai đoạn của ấu trùng 

 Ngày 
Nghiệm thức 

Tảo Tảo-Bac Tảo-Bac-Glu50 Tảo-Bac-Glu100 

Tỉ lệ sống 
(%) 

0 100 100 100 100 
2 91,0 ±3,6a 91,0±1,0a 88,3±2,5a 90,0±2,6a 

4 73,6±3,2a 79,6±2,5a 81,3±6,1a 79,0±2,6a 

6 47,3±3,0a 51,3±2,0a 55,0±5,0a 49,3±1,5a 

8 22,0±2,0a 28,0±2,6ab 30,6±2,0bc 24,6±2,5ab 

10 4,0±1,0b 4,6±0,5b 8,3±1,5c 1,0±1,0a 

Tỷ lệ 
chuyển giai 
đoạn (%) 

6 9,2±3,2a 12,3±2,7ab 18,3±3,5bc 9,4±1,4ab 

8 30,0±4,4ab 29,8±0,8ab 38,4±9,1bc 21,5±5,0a 

10 32,7±7,5a 71,6±10,4b 89,0±10,1b 0 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

 
Hình 2: Tăng trưởng của ấu trùng theo thời 

gian thí nghiệm 

Ấu trùng hàu có tỉ lệ sống cao hơn, tăng trưởng 
tốt hơn và tỉ lệ biến thái cao khi có sự hiện diện của 
Bacillus trong môi trường ương. Douillet & 
Langdon (1993) cung cấp vi khuẩn vào khẩu phần 
ăn của ấu trùng C. gigas thì tỉ lệ sống tăng lên từ 
21 - 22% và cải thiện từ 16 - 21% mức tăng trưởng 

so với khẩu phần tảo thông thường. Ấu trùng hàu 
có khả năng tiêu hóa mạnh mẽ vi khuẩn với số 
lượng từ 1,5×106 - 1×107 tế bào vi khuẩn/cá thể 
trong 15 phút (Philippe, 1993). Hiệu quả của việc 
bổ sung Bacillus sp. trong ương nuôi hàu giống và 
của các loài động vật thân mềm khác cũng được 
chứng minh bởi nhiều tác giả. Campa-Cordova et 
al. (2009) cho rằng tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng 
của hàu giống C. corteziensis được cải thiện là do 
có bổ sung chế phẩm sinh học trong khẩu phần ăn. 
Ngô Thị Thu Thảo và Phạm Thị Tuyết Ngân 
(2011) bổ sung Bacillus sp. vào môi trường ương 
ấu trùng ốc hương cho thấy tác dụng kích thích 
tăng trưởng, nâng cao tỉ lệ sống và tỉ lệ biến thái 
của ấu trùng. Macey & Coyne (2005) cho rằng bổ 
sung chế phẩm sinh học trong khẩu phần ăn có tác 
dụng nâng cao tỉ lệ sống và tăng trưởng của ấu 
trùng bào ngư. Bên cạnh tác động cải thiện chất 
lượng nước, hạn chế sự phát triển của các nhóm vi 
khuẩn có hại, việc bổ sung vi khuẩn Bacillus có thể 
đã làm tăng thêm nguồn thức ăn cho ấu trùng hàu. 
Nguồn thức ăn này góp phần làm cho ấu trùng sinh 
trưởng, chuyển đổi giai đoạn và đạt tỷ lệ sống tốt 
hơn so với đối chứng. 

Bảng 6: Chiều dài của ấu trùng theo thời gian thí nghiệm (µm) 

Ngày 
Nghiệm thức 

Tảo Tảo-Bac Tảo-Bac-Glu50 Tảo-Bac-Glu100 
0 59,20±0,67 a 59,13±0,83a 59,33±0,90a 59,40±0,82a 
2 63,73±1,03a 63,73±0,96a 63,66±0,90a 63,86±1,12a 
4 65,60±0,63a 66,20±0,86b 66,06±0,88ab 65,66±0,48ab 
6 69,33±3,13a 70,26±4,13a 73,06±4,18b 69,46±3,52a 
8 73,66±5,32a 74,60±5,48a 79,40±4,48b 71,00±3,94a 

10 74,33±4,45ab 76,40±4,95b 81,60±3,26c 72,46±1,68a 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05)  

Khi môi trường nước có hàm lượng glucose cao 
(nguồn carbon hữu cơ cao) có thể sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn dị dưỡng 

(Cvitkovitch et al., 1995; Friedrich & Greenberg, 
1983). Khi mật độ vi khuẩn tổng trên 107 CFU/mL 
sẽ có hại cho sinh vật nuôi (Anderson, 1993). Theo 
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Deckera & Saulniera (2011) vào mùa nóng, khi 
nhiệt độ nước đạt từ 24 - 26oC, tỉ lệ hàu giống chết 
do nhiễm Vibrio sp. cao và tử vong 100% trong 
thời gian từ 2 - 16 ngày. Vì vậy, với nhiệt độ nước 
từ 27 - 32oC trong quá trình thí nghiệm có thể đã 
tạo điều kiện cho vi khuẩn Vibrio phát triển, dẫn 
đến tỉ lệ chết cao và tỉ lệ biến thái thấp ở nghiệm 
thức có bổ sung glucose với liều lượng 100 µg/L. 
Khi bị nhiễm V. splendidus mật độ từ 104 - 108 
CFU/cá thể có thể gây chết hàu giống C. gigas 
(Lacoste et al., 2001). Độc tố do Vibrio sp. tiết ra 
sẽ phá vỡ tế bào và chặn đứng quá trình tiêu hóa 
của ấu trùng hàu (Nicolas et al. 1996). Anguiano-
Beltrán et al. (2004) cho rằng ấu trùng Mytilus 
galloprovincialis bị biến dạng 89% khi gây cảm 
nhiễm 48 giờ với V. alginolyticus với mật độ >105 
CFU/mL. 

4 KẾT LUẬN 

Tỉ lệ sống (8,67%) và tỉ lệ biến thái (84,72%) 
của ấu trùng hàu đạt cao nhất khi cho ăn kết hợp 2 
loài tảo  N. oculata + C. mulleri với DHA selco 
liều lượng 50 µg/L.  

Chiều dài trung bình của ấu trùng vào ngày thứ 
10 đạt cao nhất (85,87 µm) khi cho ăn kết hợp 2 
loài tảo  N. oculata + C. mulleri với DHA selco 
liều lượng 50 µg/L.  

Tỉ lệ sống (8,3%), tỷ lệ biến thái (81,6%) và 
chiều dài trung bình (81,6 µm) của ấu trùng vào 
ngày thứ 10 đạt cao nhất khi cho ăn tảo N. oculata 
và C. mulleri bổ sung Bacillus subtilus và glucose 
với liều lượng 50 µg/L.  

5 ĐỀ XUẤT 

Có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu này trong 
ương nuôi ấu trùng động vật thân mềm 2 mảnh vỏ.  
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