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Abstract
�e conversion of ine�cient rice growing land into land growing high-value cash crops such as maize and �sh 
farming land has helped farmers improve their earnings and save irrigation water. New hybrid maize varieties and 
advanced cultivation package on nutrient management and planting density were applied and demonstrated for 
implementation of above policy, in Phong Dien district, Can �o city in 2016. �e pro�t of maize growing increased 
in 7.117 million VND ha-1 in comparision with rice growing by farmer practices while increased in 9.228 million 
VND ha-1 by applying new technical measures in 40 ha of demonstration pilot.
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1 Khoa �ủy sản, Trường Đại học Cần �ơ 

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG  
VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain)

Châu Tài Tảo1, Trần Ngọc Hải1

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm tìm ra liều lượng bổ sung chất khoáng thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng 

cua biển. Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức bổ sung liều lượng chất khoáng khác nhau lần lược là 0 (đối chứng); 20; 
40; 60 và 80 ml/m3, bể ương có thể tích 120 lít, độ mặn 30 ‰, mật độ 150 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 
biến thái sau 21 ngày ương ở nghiệm thức bổ sung chất khoáng 40 mL/m3 (6,23±0,20) lớn nhất khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Chiều dài và tỷ lệ sống của cua ở giai đoạn đầu (cua 1) ở nghiệm 
thức bổ sung chất khoáng 40 mL/m3 lần lược là (2,74±0,05 mm) và (7,8±1,5%) cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại, thấp nhất là ở nghiệm thức không bổ sung chất khoáng (2,13±0,07 mm) 
và (3,5±0,7%). Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung chất khoáng với liều lượng 40 mL/m3 thì tăng trưởng và tỷ lệ 
sống của cua 1 là tốt nhất.

Từ khóa: Cua biển, khoáng, tăng trưởng, tỷ lệ sống

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi cua biển ở nước ta đang phát triển với 

nhiều hình thức như nuôi chuyên cua, nuôi cua kết 

hợp với tôm, nuôi cua trong rừng ngập mặn hoặc 
mô hình nuôi cua lột. Hiện nay, nguồn giống cung 
cấp cho nghề nuôi cua ở Đồng bằng sông Cửu Long 
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nói riêng và ở cả nước nói chung chủ yếu là con 
giống nhân tạo (Trần Ngọc Hải và ctv., 2009). Tuy 
nhiên, việc sản xuất giống hiện nay với tỷ lệ sống còn 
thấp và chưa ổn định (Vu Ngoc Ut et al., 2007). Việc 
nghiên cứu bổ sung các loại acid béo vào thức ăn để 
ương ấu trùng cua cũng được thực hiện, tuy nhiên tỷ 
lệ sống đến giai đoạn cua vẫn còn thấp và không ổn 
định (Truong Trong Nghia et al., 2007). Chất khoáng 
là thành phần rất quan trọng trong cơ thể cua giúp 
cho quá trình lột xác của cua được dễ dàng, cua có 
thể hấp thu khoáng trực tiếp từ môi trường nước. 
Do đó, sử dụng chất khoáng trực tiếp vào trong nước 
ương ấu trùng cua biển để bù vào lượng khoáng mất 
đi trong quá trình lột xác của cua là rất cần thiết. Vì 
vậy đánh giá ảnh hưởng của bổ sung chất khoáng 
lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển 
nhằm cải thiện tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua để 
ứng dụng vào thực tiển sản xuất.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguồn nước

Nước ót có độ mặn 80‰ được lấy từ ruộng muối 
ở Vĩnh Châu - Sóc Trăng sau đó pha với nước máy 
để được nước có độ mặn 30‰ và được xử lý bằng 
chlorine 50 g/m3, sục khí cho hết chlorine, rồi bơm 
qua ống vi lọc 1 µm trước khi sử dụng.
2.2. Nguồn ấu trùng

Ấu trùng cua biển được thu từ cua mẹ đẻ tại trại 
thực nghiệm nước lợ Khoa �ủy sản, trường Đại 
học Cần �ơ. Chọn ấu trùng khỏe, sau đó ấu trùng 
được xử lý bằng formol 200 ppm trong 30 giây trước 
khi bố trí vào bể ương. Ấu trùng bố trí được xác định 
bằng phương pháp định lượng với mật độ là 150 
con/lít, bể ương có thể tích 120 lít/bể.
2.3. Chất khoáng

Chất khoáng dạng dung dịch bổ sung trực tiếp vào 
bể ương có thành phần: Phosphorous (100.000 mg), 
Calcium (150.000 mg), FeSO4 (40.000 mg), CuSO4 
(10.000 mg), ZnSO4 (10.000 mg), Manganese (4.000 
mg), Cobalt (100 mg), Sodium bicarbonate (150.000 
mg), Sodium benzoate (100.000 mg), Sodium 
Chloride (10.000 mg), Potassium chloride  (20.000 
mg), tá dược vừa đủ 1 kg. Chất khoáng được bổ sung 
định kỳ 3 ngày 1 lần.
2.4. Bố trí thí nghiệm

- �í nghiệm có 15 bể ương gồm 5 nghiệm thức 
bổ sung chất khoáng lần lược là 0, 20, 40, 60 và 80 
ml/m3; thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
với 3 lần lặp lại.

+ Cho ấu trùng ăn: Từ giai đoạn Zoea 1 đến hết 
Zoea 2 cho ăn Artemia bung dù 4 lần/ngày (0h, 6h, 

12h, 18h) với liều lượng 1-2g/m3/lần. Từ giai đoạn 
Zoea 3 đến Zoea 4 cho cua ăn 8 lần/ngày, 4 lần 
Artemia và 4 lần thức ăn nhân tạo, lượng Artemia nở 
từ 2-4 g/m3/lần, vào khoảng thời gian 0h, 6h, 12h, 
18h và Frippak 150 với liều lượng 0,5g/m3/lần vào 
khoảng thời gian 3h, 6h, 15h, 21h. Từ Zoea 5 thay 
thế Frippak 150 bằng Lansy PL, thời gian cho ăn 
không thay đổi. Từ giai đoạn Megalopa - Cua 1 thay 
thế hoàn toàn Artemia bằng Lansy PL, cho ăn 8 lần 
trong ngày với liều lượng 1g/m3/lần.

+ Quản lý môi trường bể ương: Nước ương cua có 
độ kiềm là 80 mg CaCO3/lít (Lý Văn Khánh và ctv., 
2015). Định kỳ 3 ngày thay nước 1 lần, thay nước 
bằng cách siphon, mỗi lần thay nước khoảng 30% 
thể tích bể ương. Sau đó bổ sung chất khoáng với liều 
lượng của từng nghiệm thức.
2.5. Các chỉ tiêu theo dõi

- Các chỉ tiêu theo dõi môi trường: Nhiệt độ 
được đo bằng nhiệt kế và pH đo bằng máy đo pH 
với nhịp đo 2 lần/ngày vào lúc 8:00 giờ sáng và 14:00 
giờ chiều. Các chỉ tiêu được thu mẫu 4 ngày một lần 
gồm: TAN, NO2

- bằng testkit Sera.
- Các chỉ tiêu theo dõi cua: Chỉ số biến thái của 

ấu trùng (LSI): 6 ngày quan sát 1 lần, mỗi lần quan 
sát 10 ấu trùng/bể. �eo dõi chiều dài của ấu trùng 
cua ở các giai đoạn Zoea 1, Zoea 5, Megalopa, và 
Cua 1 mỗi lần đo 30 con/bể. Tỷ lệ sống của cua 1 
được xác định ở giai đoạn Zoea 5 và Cua 1.
2.6. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu thu thập được tính toán giá trị trung 
bình, độ lệch chuẩn, phần trăm, so sánh khác biệt 
giữa các nghiệm thức bằng phương pháp ANOVA 1 
nhân tố sử dụng phần mềm Excel của O�ce 2010 và 
SPSS phiên bản 13.0.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Biến động các yếu tố môi trường trong bể ương

Nhiệt độ giữa các nghiệm thức không có sự biến 
động lớn, nhiệt độ trung bình buổi sáng dao động 
trong khoảng 28,3 - 28,6 0C và buổi chiều trong 
khoảng 30,2 - 30,6 0C (Bảng 1). Nguyễn Cơ �ạch 
(1998) cho rằng nhiệt độ thích hợp trong ương ấu 
trùng cua biển nằm trong khoảng 26 - 310C. Như 
vậy nhiệt độ của các nghiệm thức nằm trong khoảng 
thích hợp cho ấu trùng cua biển phát triển tốt.

pH ở các nghiệm thức không có sự chênh lệch 
lớn, pH buổi sáng dao động từ 8,0-8,4 và buổi chiều 
từ 8,2-8,5. �eo Hoàng Đức Đạt (2004) thì pH thích 
hợp cho ương nuôi ấu trùng cua biển là 7,5-8,5. Như 
vậy pH của các nghiệm thức nằm trong khoảng 
thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng cua biển.
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- TAN trung bình của các nghiệm thức dao động 
trong khoảng 1,03-1,33 mg/L và NO2

- dao động từ 
0,84-1,23 mg/L. �eo Trần Ngọc Hải và Trương 
Trọng Nghĩa (2004), trong ương ấu trùng cua biển 
đôi khi hàm lượng TAN và NO2

- trong môi trường 
nước là 5 mg/L, nhưng không ảnh hưởng đến sự 
phát triển của ấu trùng. Qua đó ta thấy các yếu tố 
môi trường trong thí nghiệm này không ảnh hưởng 
đến sự phát triển của ấu trùng cua.

3.2. Chỉ số biến thái (LSI) của ấu trùng cua
Qua bảng 2 ta thấy tỷ lệ biến thái ấu trùng cua sau 

9 ngày ương giữa các nghiệm thức khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tuy nhiên đến ngày 15 

và 21 thì chỉ số biến thái của ấu trùng cua ở nghiệm 
thức bổ sung chất khoáng 40 ml/m3 lớn hơn khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm 
thức còn lại. �eo Ong (1964), các giai đoạn Zoea 
mất 18 ngày; Heasman và Fielder (1983) ương các 
giai đoạn Zoea mất 18 - 20 ngày. Kết quả thí nghiệm 
này cho thấy sau 21 ngày ương đã xuất hiện cua 1 cho 
thấy tỷ lệ biến thái của ấu trùng ngắn hơn các nghiên 
cứu trước đây có thể do định kỳ bổ sung chất khoáng 
thích hợp giúp ấu trùng lột xác nhanh, thời gian biến 
thái ấu trùng ngắn trong đó tỷ lệ biến thái ấu trùng 
cua ở nghiệm thức 40 ml/m3 cao hơn hẳn so với các 
nghiệm thức còn lại.

Bảng 1. Các yếu tố môi trường bể ương cua

Chỉ tiêu
Nghiệm thức bổ sung chất khoáng

0 ml/m3 20 ml/m3 40 ml/m3 60 ml/m3 80 ml/m3

Nhiêt độ (0C)
Sáng 28,6±0,1 28,5±0,6 28,3±0,5 28,6±0,2 28,5±0,3
Chiều 30,2±0,3 30,3±0,2 30,5±0,4 30,2±0,3 30,6±0,4

pH
Sáng 8,1±0,4 8,2±0,5 8,4±0,5 8,0±0,3 8,2±0,3
Chiều 8,3±0,4 8,4±0,4 8,5±0,3 8,2±0,2 8,4±0,3

TAN (mg/l) 1,17±0,30 1,23±0,30 1,03±0,40 1,16±0,60 1,33±0,30
NO2

- (mg/lít) 1,23±0,14 1,07±0,23 0,84±0,24 1,15±0,16 0,99±0,32

3.3. Tăng trưởng của ấu trùng cua biển
Ấu trùng Zoea 1 khi bố trí thí nghiệm có kích 

thước tương đối đồng đều. Vì vậy chiều dài ban đầu 
của ấu trùng ở các nghiệm thức khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (p>0,05). Chiều dài ấu trùng cua 
biển ở giai đoạn Zoea 5, Megalopa và cua 1 ở nghiệm 
thức bổ sung chất khoáng 40 ml/m3 cao nhất khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm 
thức còn lại. Trần Ngọc Hải và Trương Trọng Nghĩa 
(2004), kích cỡ ấu trùng cua ở giai đoạn Zoea-1, 
Megalopa và Cua 1 lần lượt là 1,65; 4,50 và 2,0 mm. 

Còn theo Nguyễn Cơ �ạch (1998), kích cở ấu trùng 
cua ở giai đoạn Zoea 1, Zoea 5, Megalopa và Cua 
1 lần lượt là 1,25; 3,67; 4,16; 2,03 mm. �eo Hoàng 
Đức Đạt (2004) ấu trùng cua biển mất 23 ngày để 
xuất hiện Megalop với chiều dài là 4,01 mm, mất 
23- 30 ngày để xuất hiện cua có chiều dài 2-3 mm. 
Kết quả nghiên cứu này cho thấy tăng trưởng của 
ấu trùng và cua 1 cao hơn các nghiên cứu trước đây. 
Qua đó có thể thấy được việc bổ sung chất khoáng 
thích hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng 
của ấu trùng cua biển. 

Bảng 2. Chỉ số biến thái (LSI) của ấu trùng cua biển ở các nghiệm thức

Ghi chú: Bảng 2, 3, 4: Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Chỉ số 
biến thái

Nghiệm thức bổ sung chất khoáng
0 ml/m3 20 ml/m3 40 ml/m3 60 ml/m3 80 ml/m3

3 ngày 1,85±0,26a 1,82±0,07a 1,87±0,04a 1,81±0,04a 1,82±0,12a

9 ngày 3,45±0,24a 3,57±0,27a 3,57±0,21a 3,55±0,32a 3,48±0,15a

15 ngày 5,24±0,21a 5,26±0,23a 5,82±0,17b 5,25±0,04a 5,25±0,22a

21 ngày 6,56±0,50a 6,57±0,30a 7,25±0,50b 6,62±0,30a 6,61±0,50a
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3.4. Tỷ lệ sống 
Kết quả tỷ lệ sống của cua ở Bảng 4 cho thấy ở 

các nghiệm thức có sự khác nhau rỏ rệt. Tỷ lệ sống 
ấu trùng Zoea 5 ở nghiệm thức đối chứng thấp nhất 
(56,5±1,3%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
so với nghiệm thức 40 ml/m3 (65,2±3,5%) nhưng 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với 
các nghiệm thức còn lại. �eo Nguyễn Trường Sinh 
(2009) tỷ lệ sống của Zoea 5 khi ương ở mật độ 100 
con/lít là 57,5% và mật độ 200 con/lít là 61%. Qua đó 
ta thấy tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển từ giai đoạn 
Zoea 1- Zoea 5 ở nghiên cứu này khá cao.

Bảng 3. Tăng trưởng chiều dài ấu trùng cua biển (mm)

Giai đoạn
Nghiệm thức bổ sung chất khoáng

0 ml/m3 20 ml/m3 40 ml/m3 60 ml/m3 80 ml/m3

Zoea 1 1,27±0,01a 1,27±0,01a 1,27±0,01a 1,27±0,01a 1,27±0,01a

Zoea 5 4,52±0,23a 4,54±0,02a 4,61±0,02b 4,53±0,14a 4,51±0,07a

Megalopa 4,12±0,04a 4,15±0,30a 4,47±0,04b 4,21±0,04a 4,23±0,03a

Cua 1 2,13±0,04a 2,24±0,04a 2,74±0,05b 2,26±0,06a 2,25±0,04a

Khi ấu trùng chuyển sang Cua 1 tỷ lệ sống ở 
nghiệm thức bổ sung chất khoáng 40 ml/m3 cao nhất 
(7,8±1,5%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 
với 4 nghiệm thức còn lại. �eo Lý Văn Khánh và ctv 
(2015) ương ấu trùng cua biển ở các độ kiềm khác 
nhau thì tỷ lệ sống của cua 1 cao nhất ở độ kiềm 80 
mg CaCO3/lít là 5,42 %. Qua đó cho thấy tỷ lệ sống 
ở giai đoạn Cua 1 ở nghiên cứu này cao hơn nhờ bổ 
sung chất khoáng giúp cải thiện tỷ lệ sống.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Bổ sung chất khoáng với liều lượng 40 ml/m3 thì 

ấu trùng cua biển có tỷ lệ biến thái (7,25±0,5), tăng 
trưởng về chiều dài (2,74±0,05 cm) và tỷ lệ sống 
(7,8±1,5%) cao nhất. 

4.2. Đề nghị
Có thể ứng dụng bổ sung chất khoáng với liệu 

lượng 40 ml/m3 trong các trại sản xuất giống của 
biển hiện nay.
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Bảng 4. Tỷ lệ sống của Zoea 5 và cua 1 (%)

Tỷ lệ sống
Nghiệm thức bổ sung chất khoáng

0 ml/m3 20 ml/m3 40 ml/m3 60 ml/m3 80 ml/m3

Zoea 5 56,5±1,3a 62,4±3,3ab 65,2±3,5b 63,1±1,9ab 60,1±1,3a

Cua 1 3,5±0,7a 5,8±0,9b 7,8±1,5c 6,4±0,8b 5,9±0,4b
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E�ect of mineral supplementation on growth  
and survival rate of Mud crab larvae (Scylla paramamosain)

Chau Tai Tao and Tran Ngoc Hai 
Abstract
�e study aimed to �nd out a suitable supplement dose of mineral on growth and survival of mud crab larvae (Scylla 
paramamosain). �e study included �ve treatments with di�erent supplement dose of mineral as 0; 20; 40; 60; and 
80 mL of mineral/m3. Experimental tank volume was 120 liter, water salinity was 30 ‰ and stocking density of 150 
Zoea/L. �e metamorphosis index a�er 21 days in 40 mL of mineral/m3 treatment (6.23±0.20) was the highest and 
di�erence was signi�cant at p <0.05 compared to others. �e body length and survival rate of C1 (�rst crab stage) 
in 40 mL of mineral/m3 treatment were 2.74±0.05 mm and 7.8±1.5 %, respectively and were the highest results and 
di�erence was statistically signi�cant at p <0.05 compared to others. In which the control treatment showed the 
lowest results (2.13±0.07 mm and 3.5±0.7 %, respectively). �e result showed that the growth and survival rate of 
mud crab larvae reached the best rate at 40 mL/m3 of mineral supplement dose.
Key words: Mud crab, mineral, growth, survival
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1 Khoa �ủy sản - Trường Đại học Cần �ơ

NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) 
THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU

Châu Tài Tảo1, Trần Ngọc Hải1

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm tìm ra mật độ ương ấu trùng tôm sú thích hợp theo công nghệ bio�oc. Nghiên cứu gồm 4 

nghiệm thức với các mật độ là 150, 200, 250, 300 con/lít. Bể thí nghiệm có thể tích 500 lít, độ mặn là 30‰, sử dụng 
rỉ đường để tạo bio�oc với tỉ lệ C/N=12. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể tích bio�oc tăng dần theo mật độ ương và 
nằm trong khoảng thích hợp, chiều dài và tỷ lệ sống của Postlarvae 15 (PL15) ở mật độ 150 con/L và 200 con/lít khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với mật độ 250 con/lít và 
300 con/lít. Chất lượng tôm PL15 ở mật độ 150 con/lít và 200 con/lít tốt khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 
mật độ 250 con/lít và 300 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ương ấu trùng tôm sú theo công nghệ bio�oc ở mật 
độ từ 150 đến 200 con/lít được xem là tốt nhất.

Từ khóa: Tôm sú, bio�oc, mật độ, tỷ lệ sống, tăng trưởng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tôm sú là đối tượng được nuôi phổ biến ở nước 

ta. Năm 2015, sản lượng tôm sú nuôi của Việt Nam 
là 255.873 tấn trên diện tích nuôi 570.000 ha. Tuy 
nhiên, nghề nuôi tôm sú hiện nay đang gặp rất nhiều 
trở ngại về dịch bệnh, giống chất lượng kém do sử 
dụng thuốc kháng sinh quá nhiều trong suốt quá 
trình ương; năm 2014 tổng diện tích tôm sú bị thiệt 
hại là 46.241 ha (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2015). 
Để nghề nuôi tôm sú phát triển bền vững thì chất 

lượng con giống có ý nghĩa quyết định đến nghề 
nuôi. Do đó tìm giải pháp cho nghề sản xuất giống 
tôm sú theo hướng an toàn sinh học thì việc ứng 
dụng công nghệ bio�oc trong ương ấu trùng tôm sú 
để tạo ra con giống chất lượng cao phục vụ cho nghề 
nuôi là rất cần thiết. Avnimelech et al. (2012) cho 
biết các hạt bio�oc có tác dụng duy trì chất lượng 
nước tốt và là nguồn thức ăn cho tôm. Chính vì thế 
việc tìm ra mật độ ương ấu trùng tôm sú thích hợp 
theo công nghệ bio�oc nhằm ứng dụng cho các trại 


