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ABSTRACT
Gonadal development and reproduction periods of the golden mussel
(Limnoperna fortunei) were investigated to serve as database for
proposing solutions to reduce the impacts of this species on the local snail
(Cipangopaludina lecithoides) in Phu Da islet, Cho Lach, Ben Tre. The
study was conducted from November, 2010 to October, 2011. Samples of
the mussels were collected monthly with an amount of 20 ind. month -1 to
determine Sex ratio, Fat condition index, Gonadal Index (GI), Gonad
development phases to help determine the spawning seasons of this
species. The results showed that the gonad develops into 5 phases in
which phase 4 (spawning phase) contains different stages of eggs which
indicate that mussels both spawn and absorb to reserve nutrient and
energy. The percentage of females (45-65%) was always higher than that
of male (35-45%) except in March with equal ratio (45%). Hermaphrodite
is not observed in this species. Gonadal Index was found high in most of
the time but with peaks in January and June where it coincides with peaks
of fat condition index. In general, the results indicated that the golden
mussel could reproduce several times in a year with the peaks in January
and June.

TÓM TẮT
Sự phát triển tuyến sinh dụ và mù vụ sinh sản ủ vẹm vàng
(Limnopern fortunei) đ ợ nghiên ứu từ tháng 11/2010 đến tháng
10/2011 t i ồn Phú
, hợ Lá h, Bến re nhằm làm
sở ho việ đề
xuất á biện pháp h n hế sự đeo bám ủ vẹm trên ố g o
(Cipangopaludina lecithoides). Mẫu vẹm đ ợ thu hàng tháng với số
l ợng 20 á thể để phân t h tỉ lệ đự ái, hỉ số độ béo, hệ số thành thụ
sinh dụ và sự phát triển ủ tuyến sinh dụ . ết quả ho thấy tuyến sinh
dụ ủ vẹm phát triển qu 5 ph , trong đó ph 4 (ph sinh sản) ó hứ
nhiều gi i đo n trứng với á k h th ớ khá nh u thể hiện vẹm vừ sinh
sản vừ tái hấp thụ để dự trữ dinh d ỡng. ỉ lệ á thể ái th ng o h n
á thể đự (45-65%, so với 35-45%) trừ tháng 3 ó tỉ lệ bằng nh u (45%).
hông phát hiện hiện t ợng l ỡng t nh ở loài vẹm này. hỉ số thành thụ
khá o ở h u hết á tháng, o nhất ở tháng 1 và tháng 6 trùng với hỉ
số độ béo o ở th i điểm này. Ph sinh sản th ng gặp ở h u hết á
tháng, nhất là th i điểm tháng 1 và tháng 6, thể hiện vẹm ó thể đẻ nhiều
l n trong năm nh ng tập trung nhiều ở th i điểm tháng 1 và tháng 6.
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biện pháp hóa học, vật lý, sinh học. Đối với
phương pháp hóa học, một số hóa chất có thể
sử dụng để loại trừ vẹm bám như chloramine,
chlorine dioxide (ClO2), ozon, oxy già, thuốc
tím, muối vô cơ hoặc điều chỉnh pH. Hóa chất
được chứng minh có tác dụng khá hiệu quả là
Bayer 73, một loại hóa chất diệt thân mềm
(Birnbaum, 2006). Tuy nhiên, việc lựa chọn
các hóa chất sử dụng còn phụ thuộc vào những
ảnh hưởng đến chất lượng nước, dư lượng, tạo
sản phẩm phụ, chi phí và tính thực tế. Theo
Trung tâm Nghiên cứu loài ngoại lai, Đại học
California Riverside, Hoa Kỳ, ước tính chi phí
đầu tư các biện pháp để đối phó tác hại của các
loài vẹm này tại Hoa Kỳ lên đến trên 500 triệu
USD mỗi năm. Hầu hết các biện pháp áp dụng
để đối phó với các nhóm này chủ yếu là biện
pháp hoá học. Ở một số nơi, do loài này có sức
sinh sản cao và khả năng ăn lọc rất mạnh nên
chúng còn làm thay đổi đa dạng sinh học ở
một số hệ sinh thái nước ngọt (DAISIE 2006).
Việc sử dụng hóa chất xử lý vẹm vàng bám
trên ốc gạo có thể gặp nhiều trở ngại do ảnh
hưởng trực tiếp tới ốc gạo và không hiệu quả
khi xử lý hóa chất trong thủy vực nước chảy
rộng lớn. Việc nghiên cứu một số đặc điểm
sinh học sinh sản như sự phát triển của tuyến
sinh dục, mùa vụ sinh sản của vẹm có thể giúp
xác định thời gian xuất hiện của ấu trùng để có
thể áp dụng các biện pháp sinh học (dùng cá ăn
phiêu sinh) hoặc cơ học như dùng giá thể cho
ấu trùng bám ở giai đoạn chuyển sang sống
đáy nhằm hạn chế sự đeo bám của vẹm trên
ốc gạo.

1 GIỚI THIỆU
Ốc gạo (Cipangopaludina lecithoides) là
một trong những đối tượng thân mềm được ưa
chuộng ở vùng nước ngọt, đồng bằng sông
Cửu Long. Ở Bến Tre, loài ốc gạo này phân
bố nhiều ở cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách với
trữ lượng khai thác khoảng 14-15 tấn/năm
(Nguyễn Văn Lục và ctv., 2006). Đối với
người dân Chợ Lách, ốc gạo được xem là một
đặc sản của địa phương. Mặc dù sản lượng
khai thác không phải là nguồn thu nhập chính
của người dân ở đây, nhưng ốc gạo Phú Đa
được biết đến như là một thương hiệu của địa
phương và đã được tỉnh Bến Tre quy hoạch
thành khu bảo tồn từ năm 2004. Việc bảo tồn,
phát triển nguồn ốc gạo tự nhiên rất được
quan tâm và tỉnh cũng đang nghiên cứu đề
xuất những giải pháp để bảo vệ nguồn ốc gạo
này. Trong những năm gần đây sản lượng ốc
gạo suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng lẫn
chất lượng. Một trong những nguyên nhân dẫn
đến sự suy giảm đó là do sự đeo bám của vẹm
vàng (Limmoperna fortunei) trên ốc gạo.
Vẹm vàng (Limmoperna fortunei Dunker,
1857) thuộc giống Limmoperna, họ Mytilidae,
bộ Mytiloida, lớp Bivalvia, ngành Mollusca.
Loài vẹm này xuất hiện đầu tiên tại Hồng
Kông vào năm 1965, đến những năm 19801986 thì chúng lan truyền rất nhanh đến Nhật
Bản, Đài Loan và Hàn Quốc (Morton, 1979;
Kimura, 1994; Ricciardi và Rasmussen, 1998).
Đây là một trong 100 loài xâm hại nguy hiểm
nhất hiện nay. Ở các thủy vực tự nhiên, chúng
phát triển rất nhanh và bám dầy đặc (có thể đạt
mật độ > 80.000 cá thể/m2) ở các công trình
xây dựng, nhà máy thủy điện, nhà máy nước,
nhất là các bè nuôi thủy sản, gây tác hại lớn về
kinh tế. Ngoài ra, loài vẹm này còn cạnh tranh
thức ăn và môi trường sống gây bất lợi cho sự
phát triển của quần thể sinh vật đáy, làm suy
giảm quần thể động vật nổi, tác động lớn góp
phần làm thay đổi hệ sinh thái các thủy vực
(Marsden và Chotkowski, 2001). Tác hại của
loài vẹm này cũng giống như của những loài
vẹm vằn thuộc giống Dreissena ở vùng Bắc
Mỹ. Nhiều biện pháp phòng và hạn chế sự phát
triển của các loài vẹm vằn đã được nghiên cứu
và ứng dụng ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm

2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Sự phát triển tuyến sinh dục và mùa vụ sinh
sản của vẹm vàng được theo dõi trong thời
gian 1 năm từ tháng 11/2010 đến tháng
10/2011 tại khu vực có ốc gạo phân bố ở Cồn
Phú Đa, Chợ Lách, Bến Tre. Mẫu vẹm bám
trên ốc gạo được thu định kỳ mỗi tháng một
lần, ở 3 điểm (đầu –A1, giữa –A2 và cuối – A3
của khu vực có ốc gạo tương ứng với các vị trí
tọa độ ghi nhận bởi máy định vị là
10014’58.6”,
106005’07.5”;
10015’18.6”,
0
0
106 04’31.1” E; và 10 15’30.1” N,
106003’39.7” E) (Hình 1). Mẫu được thu trực
tiếp bằng ghe cào đáy có kích thước miệng cào
238

T p h

ho h

r

ng

ih

n h

Ph n B: Nông nghiệp, Thủy sản và ông nghệ Sinh h c: 26 (2013): 237-245

là 1,2 m với đoạn đường thu mẫu khoảng
20 m.

được tách ra và đặt lên lame cho lát cắt được
căng ra. Lame mẫu được chuyển lên bàn sấy
và sấy ở nhiệt độ từ 45 - 50oC trong thời gian
từ 12 - 24 giờ để làm tan paraffin và khô mẫu
(Howard et al., 2004).

Mẫu vẹm sau khi thu được rửa sạch bằng
nước ngọt được chọn ngẫu nhiên 20 cá thể để
đo chiều dài, cân khối lượng tổng (Wt), sau đó
tách bỏ vỏ và cân khối lượng thịt (Wm). Phần
thịt được cố định trong dung dịch formol
thương mại 10%. Một số chỉ tiêu sinh học sinh
sản của vẹm được xác định bao gồm độ béo và
hệ số thành thục.
 Độ béo được tính theo Quayle &
Newkirt (1989):
Khối lượng thịt
* 100
Độ béo (%) =
Khối lượng tổng cộng

Sau khi sấy, mẫu bắt đầu được nhuộm. Tất
cả các lame chứa mẫu được xếp vào khung
nhựa và tiến hành nhuộm mẫu. Sau khi nhuộm
xong, lamelle được dùng để dán vào vùng có
mẫu trên lame bằng keo canada balsam và để
mẫu khô tự nhiên.
Tiêu bản được quan sát dưới kính hiển vi ở
độ phóng đại 10X và 40X để xác định các giai
đoạn phát triển của tuyến sinh dục (Juhel, et
al., 2003).

 Hệ số thành thục (GI) của vẹm được
tính theo công thức:
GI =

Số liệu được xử lý bằng phần mềm
Microsoft excel và so sánh thống kê tìm sự
khác biệt bằng phép thử DUNCAN ở mức ý
nghĩa (p<0,05) sử dụng phần mềm SPSS. Chỉ
số độ béo và thành thục (GI) được phân tích
tương quan bằng phép thử Pearson.

n1a1 + n2a2 + … + niai

Trong đó:

n

n1, n2, …, ni: cá thể thứ 1, 2, … , i; n: Số cá
thể thu được.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh
dục vẹm vàng (L. fortunei)

a1, a2, …, ai: Giai đoạn tuyến sinh dục của
cá thể 1, 2, …, i.

Từ kết quả theo dõi hình thái và mô học
tuyến sinh dục, quá trình phát triển của tuyến
sinh dục ở vẹm được chia thành 5 giai đoạn
(Hình 1):

Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục
vẹm được xác định thông qua tiêu bản mô học
thực hiện theo phương pháp cắt mẫu vùi trong
parafin và nhuộm với Haematoxyline và Eosin
của Drury và Wallington (1967). Quá trình
thực hiện gồm các bước xử lý mẫu, đúc khối,
cắt mẫu, nhuộm mẫu và đọc kết quả.

Giai đoạn 0 (không xác định, pha nghỉ):
Tuyến sinh dục không rõ ràng, chưa có sự hiện
diện của nang chứa giao tử (follicle). Tuyến
sinh dục ở giai đoạn này gồm có các mô liên
kết, các chất cần thiết cho quá trình hình thành
giao tử. Giai đoạn này không thể phân biệt
được cá thể đực hoặc cái (Hình 1A và 1F).

Mẫu sau khi xử lý được đúc khối. Paraffin
nóng chảy (57 - 60oC) được đổ vào khuôn
inox, mẫu được gắp bằng kẹp đặt vào khuôn
đồng thời làm lạnh khuôn để mẫu được cố
định vững chắc. Mẫu được ấn sát vào đáy
khuôn, sau đó paraffin tiếp tục được đổ vào
đầy khuôn. Khối paraffin được để cho đặc lại
và đưa vào trong tủ lạnh để làm rắn mẫu.

Giai đoạn 1 (pha phát triển sớm): Quá
trình hình thành giao tử bắt đầu với sự xuất
hiện của các nang follicle chen lẫn trong mô
liên kết. Con cái bắt đầu xuất hiện các tế bào
sinh trứng, con đực bắt đầu xuất hiện các tế
bào sinh tinh. Buồng trứng vẹm xuất hiện các
túi chứa trứng và noãn nguyên bào. Các tế bào
sinh tinh trong buồng tinh sắp xếp rời rạc. Giai
đoạn này rất khó phân biệt cá thể đực hoặc cái
(Hình 1B và 1G).

Mẫu lấy từ tủ lạnh được đưa vào máy cắt
mô (microtome) cắt mẫu thành từng lát có độ
dày 2 - 4 μm và tạo thành băng dài, dùng kim
mũi giáo và pen inox đưa các lát cắt vào khay
nước ấm (45 - 50oC), đoạn mẫu không bị vỡ
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Giai đoạn 4 (pha sinh sản): Đây là giai
đoạn vẹm vừa đẻ xong, kích cỡ của tuyến sinh
dục bắt đầu giảm xuống. Giai đoạn này tuyến
sinh dục chứa nhiều nang trứng và nang tinh
gần như trống rỗng, bên trong còn sót lại một
ít trứng và tinh trùng. Khi quan sát kỹ buồng
trứng và túi tinh thấy vẫn còn sót lại những tế
bào trứng và tinh trùng có kích thước không
đều nhau, đây là hiện tượng vừa sinh sản vừa
tái hấp thu để dự trữ năng lượng ở hầu hết các
loài hai mảnh vỏ (Hình 1E và 1L).

Giai đoạn 2 (pha phát triển hoàn chỉnh):
Các nang follicle phình to, mô liên kết giảm
mạnh. Tế bào trứng bắt đầu rời khỏi nang
trứng, có hình đa diện không đều. Một số tế
bào trứng vẫn còn trên vách nang. Tinh trùng
tập trung thành từng bó dày đặc nhưng vẫn còn
nằm trong nang tinh (Hình 1C và 1H).
Giai đoạn 3 (pha thành thục): Buồng
trứng chứa các bao nang, trứng có hình bầu
dục, nhân to, đạt kích thước tối đa. Túi tinh
chứa đầy những những nang tinh dày đặc, tinh
trùng hoạt động mạnh (Hình 1D và 1K).

Hình 1: Lát cắt mô học các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục của vẹm cái (A: Pha nghỉ; B: Pha phát
triển sớm; C: Pha phát triển hoàn chỉnh; D: Pha thành thục; E: pha sinh sản) và tƣơng tự F, G, H, K,
L ở con đực
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Kết quả quan sát 240 mẫu mô cho thấy bên
trong buồng tinh của mẫu vẹm đực chỉ chứa
tinh tử và sau khi nhuộm sẽ bắt màu
xanh của thuốc nhuộm Haematoxylin (Hình
2A); ngược lại buồng trứng của vẹm cái chỉ
chứa trứng và bắt màu hồng của thuốc nhuộm
Eosin (Hình 2B).

3.2 Tỉ lệ đực cái của vẹm vàng (L. fortunei)
Giống như các loài hai mảnh vỏ (Bivalvia)
khác, ở loài vẹm vàng (L. fortunei) cũng khó
có thể phân biệt cá thể đực và cái nếu chỉ dựa
vào các đặc điểm hình dạng ngoài cơ thể mà
phải quan sát tiêu bản mô học tuyến sinh dục
của vẹm.

Hình 2: Tiêu bản mô của tuyến sinh dục vẹm sông (L. fortunei): A. Cá thể đực; B. Cá thể cái

Trong tất cả các tháng nghiên cứu, tỉ lệ cá
thể cái (45 - 65%) luôn lớn hơn cá thể đực
(35 - 45%) trong tổng số lượng mẫu quan sát
trừ tháng 3 tỉ lệ đực và cái bằng nhau (45%)
(Hình 4). Ngoài ra, một số cá thể khó xác định
được đực cái (không xác định), tỉ lệ này chiếm
trung bình 10% trong tổng số mẫu quan sát, trừ
các tháng 5,6,7 và 1. Theo Dinamani (1974) ở

hai mảnh vỏ, nhất là hàu, con cái thường
chiếm tỷ lệ lớn trong quần đàn trước và trong
mùa sinh sản. Tỉ lệ này giảm sau mùa sinh sản.
Wang & Denson (1995) cũng phát hiện trong
quần thể vẹm vằn (Dreissena polymorpha) tỉ lệ
con cái thường cao hơn con đực (61 - 69%) và
tỉ lệ con cái cao chiếm trong 13 trên 19 tháng
thu mẫu.

Hình 3: Tỉ lệ đực:cái của
vẹm vàng (Limnoperna
fortunei) qua các tháng
tại khu vực phân bố của
ốc gạo ở cồn Phú Đa, Chợ
Lách, Bến Tre

Ở nhóm kích thước nhỏ hơn 18 mm
(<18mm) thì cá thể đực chiếm ưu thế (61,5%
đến 69,2%), nhóm kích thước từ 18 mm trở lên
(≥18mm) cá thể cái chiếm ưu thế (60,2% đến

Ở các nhóm kích thước khác nhau, tỉ lệ đực
cái của cũng có sự biến động khác nhau. Tỉ lệ
cá thể cái tăng dần và tỉ lệ cá thể đực giảm dần
theo sự tăng dần của kích thước vẹm (Bảng 1).
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82,3%). Kết quả ở Bảng 1 cũng cho thấy nhóm
không xác định giới tính đực hay cái tập trung
chủ yếu ở nhóm kích thước nhỏ hơn 12 mm
(<12mm) và từ 18 mm trở lên (≥18mm). Có
thể là những cá thể có kích thước nhỏ chưa
thành thục sinh dục hay các cá thể lớn vừa mới
sinh sản xong, đang trong giai đoạn tái hấp thu
(pha nghỉ). Tỉ lệ các cá thể không xác định giới
tính chiếm tỷ lệ trung bình dưới 10% tổng số

lượng mẫu quan sát. Theo Rodriguez-Jaramillo
et al. (2008) trong quần đàn loài hàu
Crassostrea corteziensis phân bố ở Phá Ceuta,
Bang Sinaloa (Tây Bắc Mexico) cá thể cái
luôn chiếm tỉ lệ lớn hơn cá thể đực qua các
tháng thu mẫu. Tương tự, tỉ lệ hàu cái
Crassostrea gigas (vịnh Smoky, miền Nam
nước Úc) cũng cao hơn hàu đực (Baghurst and
Mitchell, 2002).

Bảng 1: Tỉ lệ đực/cái của vẹm sông (L. fortunei) theo nhóm kích thƣớc
Kích
thƣớc
< 12
12 - < 15
15 - < 18
18 - < 21
21 - < 24
≥ 24
Tổng/TB

Số mẫu
14
67
37
57
46
19
240

Đực
Số con
TL (%)
9
64,29
38
56,72
16
43,24
21
36,84
10
21,74
3
15,79
97
40,42

Cái
Số con
2
26
66
32
33
15
174

TL (%)
14,29
38,81
45,95
56,14
71,74
78,95
72,50

Không xác định
Số con TL (%)
3
21,43
3
4,48
4
10,81
4
7,02
3
6,52
1
5,26
18
7,50

polymorpha (Marsden et al., 2009; Wang &
Denson, 1995).

Ở loài sò đá (Arca noae) tỉ lệ đực cái cũng
thay đổi theo nhóm kích thước. Nhóm kích
thước nhỏ (<30 mm) thì con đực chiếm tỉ
lệ cao (94,5%), khi kích thước tăng lên 30 60 mm thì tỉ lệ đực cái tương đương nhau và
nhóm có kích thước lớn hơn 60 mm thì con cái
chiếm ưu thế (73%) (Peharda et al., 2006).
Nghiên cứu của Wang & Denson (1995) trên
vẹm vằn (Dreissena polymorpha) cũng cho
thấy tỉ lệ con cái chiếm cao ở nhóm vẹm có
kích thước lớn, gần 70% cá thể là con cái ở
nhóm kích thước trên 20 mm. Theo Pechenik
(2000) nhóm hai mảnh vỏ có nhiều loài lưỡng
tính luân phiên, đặc biệt là hàu có sự thay đổi
giới tính theo thời gian. Tuy nhiên, kết quả
quan sát tiêu bản mô học tuyến sinh dục của
240 mẫu vẹm vàng (L. fortunei) cho thấy loài
này phân tính, giống như vẹm vằn Dreissena

3.3 Tỉ lệ thành thục của vẹm vàng (L. fortunei)
Tỉ lệ thành thục của vẹm vàng tăng dần
theo kích thước. Ở kích thước <12 mm, tỉ lệ
thành thục thấp (21,43%). Kích thước từ 12 15 mm tỉ lệ thành thục tăng đáng kể (58,21%)
và tăng cao nhất ở nhóm 21-<24 mm
(65,22%), sau đó giảm nhẹ ở nhóm kích thước
>24 mm (63,16%) (Bảng 2). Như vậy, ở kích
thước dưới 12 mm, vẹm có thể tham gia sinh
sản nhưng với tỉ lệ thấp và bắt đầu thành thục
với tỉ lệ cao hơn ở kích thước >12 mm. Theo
Marsden et al. (2009) thì quá trình tham gia
sinh sản lần đầu của vẹm vằn Dreissena
polymorpha xảy ra khi chúng có kích thước
lớn hơn 8 mm.

Bảng 2: Tỉ lệ thành thục của vẹm vàng (Limnoperna fortunei) theo kích thƣớc
Kích thƣớc
< 12
12 - < 15
15 - < 18
18 - < 21
21 - < 24
≥ 24
Tổng/Trung bình

Số mẫu
14
67
37
57
46
19
240

Chƣa thành thục
Số con
Tỉ lệ (%)
11
78,57
28
41,79
18
48,65
21
36,84
16
34,78
7
36,84
101
42,08
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Thành thục
Số con
Tỉ lệ (%)
3
21,43
39
58,21
19
51,35
36
63,16
30
65,22
12
63,16
139
57,92
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trị cao nhất ghi nhận được ở tháng 6 (47,94%)
khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với các tháng
còn lại trừ tháng 3 (47,54%), tháng 5 (44,33%)
và tháng 10 (43,82%). Độ béo thấp nhất ghi
nhận ở tháng 8 (39,59%) (Hình 4).

3.4 Độ béo và hệ số thành thục của của vẹm
vàng (L. fortunei)
Độ béo của vẹm vàng qua các tháng thu
mẫu biến động không lớn (39,59-47,94%), giá
50

47,94

47,54

48
44,33

46

43,82

Độ béo (%)

44

41,98

40,62

42

41,13

39,96

40

40,55

40,52

38

41,04
39,59

36
34
32
30
11

12

01

02

03

04

05
Tháng

06

07

08

09

10

Hình 4: Biến động độ béo của vẹm vàng (L. fortunei) qua các tháng

Hệ số thành thục (GI) của vẹm qua các
tháng dao động từ 1,75-2,70. GI cao nhất ở các
tháng 1 (2,7), tháng 6 (2,6) và thấp nhất vào
tháng 11 (1,75). Hầu hết các tháng còn lại có
hệ số thành thục tương đương nhau và thường
>2 (Hình 5).

đến sự thành thục sinh dục. Trương Quốc Phú
(1999) cho rằng độ béo của nghêu không chỉ
thay đổi theo mùa, lượng thức ăn ngoài tự
nhiên, theo nhóm kích thước mà còn biến đổi
theo mùa vụ sinh sản. Khi vẹm thành thục và
sinh sản thì khối lượng cơ thể tăng lên đến
40% do đó độ béo cùng tăng lên (Honkoop et
al., 1999).

Theo Hứa Thái Nhân và ctv. (2008) độ béo
của nghêu Bến Tre (M. lyrata) có liên quan
3

2,6

2,7
2.5

Chỉ số thành thục (GI)

2,35

2,35

2,3
2,1

2,25

2,25

2

2,05

1,75

2,0
1,85

1.5
1

0.5
0
11

12

01

02

03

04
05
Tháng

06

07

08

09

10

Hình 5: Hệ số thành thục của vẹm vàng (L. fortunei) qua các tháng

Theo Nguyễn Chính và ctv. (2001) chỉ số
độ béo phụ thuộc vào điều kiện môi trường
(điều kiện dinh dưỡng) và mùa vụ sinh sản.
Ngô Anh Tuấn và ctv. (2007) cho rằng ở hàu
độ béo và sự thành thục sinh dục có liên quan

mật thiết với nhau. Hệ số độ béo cao khả năng
tích lũy về chất cao và cung cấp đủ chất dinh
dưỡng cho quá trình phát triển của tuyến sinh
dục. Kết quả này cũng được ghi nhận ở sò
huyết (Hoàng Thị Bích Đào, 2004). Tuy
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nhiên, kết quả khảo sát trên vẹm vàng cho thấy
sự biến động của 2 chỉ số này chưa có sự
tương quan ở tất cả các tháng khảo sát
(p>0,05) ngoại trừ tháng 6, thời điểm vẹm có
độ béo và hệ số thành thục cao nhất.

dục) chiếm tỉ lệ khá cao trong tổng số mẫu
(Hình 6). Tuy nhiên, tỉ lệ này khác nhau qua
các tháng, dao động trong khoảng 10-40%, cao
vào tháng 1 và tháng 6 (40%). Ở các tháng còn
lại, tuyến sinh dục của vẹm đều có giai đoạn 3
và 4 với tỉ lệ 20-30% trừ tháng 5 và 11. Điều
này cho thấy vẹm có khả năng sinh sản quanh
năm với đỉnh cao vào tháng 1 và 6.

Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của tuyến
sinh dục ở vẹm có sự biến động giữa các
tháng. Giai đoạn III và IV (thành thục sinh
Giai đoạn 0

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Tỷ lệ các giai đoạn của TSD (%)
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Hình 6: Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của vẹm vàng (L. fortunei) qua các tháng

4 KẾT LUẬN
 Độ béo của vẹm vàng qua các tháng
khảo sát biến động trong khoảng 39,5947,94%, thời điểm có độ béo cao nhất
(47,94%) trùng khớp với thời điểm chỉ số
thành thục cao (2,6) ở tháng 6.
 Hệ số thành thục (GI) của vẹm qua các
tháng dao động từ 1,75-2,70. GI cao đều ở hầu
hết các tháng.
 Vẹm vàng có thể sinh sản quanh năm,
tập trung ở tháng 1 và 6. Tuyến sinh dục của
loài vẹm này phát triển qua 5 giai đoạn và giai
đoạn 3 và 4 đều xuất hiện rải rác ở các tháng,
cao nhất là tháng 1 và 6.
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