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               Việt Nam -ViFINET 
 

CHƢƠNG TRÌNH  

Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 11 

Ngày thứ nhất, Thứ 6 (24/6/2022) 

CHƢƠNG TRÌNH KHAI MẠC VÀ TRI ÂN NHÀ TÀI TRỢ  

Thời gian Nội dung Ngƣời thực hiện Địa điểm 

7:30 - 8:00 Đăng kí, đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 
Nhà Đa 

 chức năng 

8:00 - 8:20 Văn nghệ chào mừng  Ban tổ chức 
Nhà Đa  

chức năng 

8:20 - 8:30 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 
Nhà Đa 

 chức năng 

8:30 - 8:40 

Phát biểu Khai mạc của lãnh 

đạo Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế 

PGS.TS. 

Trần Thanh Đức 

Nhà Đa 

 chức năng 

8:40 - 9:00 
Phát biểu của Lãnh đạo Tổng 

cục thủy sản 
TS. Trần Đình Luân 

Nhà Đa 

 chức năng 

9:00 - 9:20 Tri ân các nhà tài trợ Ban tổ chức 
Nhà Đa  

chức năng 

PHIÊN TOÀN THỂ 

Điều hành: TS. Trần Đình Luân; GS.TS. Phan Thị Vân; GS.TS. Vũ Ngọc Út;  

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm 

9:20 - 9:35 

Nuôi trồng thủy sản bền vững 

dưới góc nhìn ―Một sức khỏe - 

One Health‖ 

PGS.TS. 

 Nguyễn Ngọc Phước, 

Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế  

Nhà Đa 

 chức năng 

9:35 - 9:50 
Công nghệ nuôi biển ở Việt 

Nam 

PGS.TS. Đặng Thị Lụa  

Viện NC NTTS 1 

Nhà Đa 

 chức năng 

10:05 - 10:20 

Benfotiamine trong khẩu phần, 

nâng cao sự sinh trưởng và sinh 

sản ở cá và tôm. 

Augusto E. Serrano, Jr., 

Prof. PhD College of 

Fisheries and Ocean 

Sciences,PHILIPPINES 

Nhà Đa 

 chức năng 

10:20 - 10:35 GIẢI LAO 

10:35 - 10:50 
Phát triển ngành nuôi tôm hiệu 

quả và bền vững 

Ông Hoàng Xuân Thọ 

Công Ty C.P. Việt Nam 

Nhà Đa 

 chức năng 



 

10:50 - 11:05 
Tổng quan về tình hình bệnh tôm 

ở đồng bằng sông Cửu Long 

TS. Lê Hồng Phước  

Viện NC NTTS 2 

Nhà Đa  

chức năng 

11:05 - 12:00 Thảo luận chung Toàn thể Hội nghị 
Nhà Đa 

 chức năng 

12:00 - 13:00 ĂN TRƢA (Tại chỗ) 

13:00 - 17:00 
BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI CÁC TIỂU BAN 

(Xem Chương trình chi tiết tại các tiểu ban) 

13:00 - 14:45 

Giải pháp công nghệ cao trong 

kiểm soát chất lượng nuôi trồng và 

chế biến thủy sản 

Cty TNHH Thiết bị 

Khoa học Việt Anh 

Phòng đọc 1, 

 Thư Viện 

 

14:45 - 15:30 Trình bày và chấm Poster 
Điều hành các tiểu ban 

Báo cáo viên 
Tầng 1, Thư viện 

15:30 - 17:00 

Diễn đàn ―Định hướng nghiên 

cứu và đào tạo trong xu thế 

hội nhập và phát triển thủy 

sản bền vững‖ 

Đại diện lãnh đạo các 

Trường/Viện/Khoa 

Đại diện lãnh đạo các 

công ty, doanh nghiệp 

Lãnh đạo Sở Ban ngành 

Phòng họp 1 

17:00 - 18:00 
Họp Ban tổ chức  và thảo luận 

kế hoạch năm 2023 
Ban tổ chức Phòng họp 1 

18:30 - 22:00 GALA DINNER 

18:30 - 18:45 Văn nghệ 

Ban tổ chức 

 

Nhà hàng khách 

sạn Hương Giang 

18:45 - 18:55 Phát biểu tổng kết 

18:55 - 19:05 Phát thưởng 

19:05 - 19:10 Chuyển giao đơn vị đăng cai 

19:10 - 22:00 
Liên hoan thân mật và giao lưu 

văn nghệ 

Ngày thứ hai, Thứ 7 (25/6/2022) 

 TOUR TRẢI NGHIỆM  PHÁ TAM GIANG 

07:30 
Xuất phát tại Bến xe Nguyễn 

Hoàng - Phá Tam Giang 

Ban tổ chức Phá Tam Giang 

08:00 -11:00 

 Tham quan làng Bích họa 

Ngư Mỹ Thạnh 

 Đi thuyền tham quan trên 

phá và thuyền Sup  

 Các trải nghiệm đổ nò, đạp trìa.  

 Thưởng thức mini BBQ trên 

thuyền 

11:00 – 13:00 Ăn trưa Ban tổ chức 
Nhà hàng  

Cồn Tộc 

13:00-13:30 Trở về Huế Ban tổ chức  

13:30 – 15:00 Các đoàn rời Huế  Theo lịch các đoàn Theo các đoàn 



 

CHƢƠNG TRÌNH BÁO CÁO ORAL 

(Chương trình chi tiết các tiểu ban) 

CHỦ ĐỀ 1.  DI TRUYỀN VÀ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN 

Địa điểm: Giảng đƣờng A5 

Điều hành: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng; PGS.TS. Nguyễn Như Trí 

Thư ký: TS. Lê Tiến Hữu 

STT Thời gian Tên báo cáo Ngƣời trình bày 

O1-001 13:00 –13:15 

Kỹ thuật nuôi vỗ và kích thích sinh 

sản hàu hương Spondylus gloriosus 

(Dall, Bartsch & Rehder, 1938) 

Lương Qúy Long,  

Nguyễn Mạnh Dũng 

O1-002 13:15 –13:30 

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ 

mặn lên chất lượng ấu trùng cá 

khế vằn Gnathanodon speciosus 

(Forsskal, 1775) 

Nguyễn Tấn Khang 

O1-003 13:30 –13:45 

Ứng dụng chỉ thị phân tử 

microsatellite trong truy xuất phả hệ 

quần đàn cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) chọn giống 

Nguyễn Hoàng Thông 

O1-004 13:45 –14:00 

Đa dạng di truyền quần thể cá 

chình hoa Anguilla marmorata 

bằng chỉ thị RAPD ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Việt Nam 

Kiều Thị Huyền 

O1-005 14:00 –14:15 

Kết quả thử nghiệm nuôi vỗ, kích 

thích sinh sản, ấp trứng cá măng 

Elopichthys bambusa (Richarson, 

1844) bằng các loại thức ăn, kích 

dục tố khác nhau 

Nguyễn Hữu Quân 

O1-006 14:15 –14:30 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công 

nghệ sản xuất giống nhân tạo cá tầm 

nga Acipenser gueldenstaedtii (Brandt 

& Ratzeberg, 1833). 

Trần Văn Dũng 

O1-007 14:30 –14:45 

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn 

lên chất lượng ấu trùng cá chẽm 

(Lates calcarifer) trong điều kiện 

biến đổi khí hậu 

Nguyễn Tấn Khang 

 14:45 -15:30 Giải lao (trình bày và chấm Poster) 

Điều hành: PGS.TS. Lê Văn Dân , TS. Phạm Anh Tuấn 

Thư ký: TS. Lê Tiến Hữu 

O1-008 15:30 –15:45 
Nghiên cứu sự phát triển hệ tiêu hóa 

của ấu trùng cá cam (Seriola dumerili) 

Trần Nguyễn  

Duy Khoa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Peter_Forssk%C3%A5l


 

O1-009 15:45 –16:00 

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ 

mặn đến sự phát triển phôi, tỷ lệ 

nở của trứng cá nâu (Scatophagus 

argus Linnaeus, 1766) 

Nguyễn Tử Minh, 

Trần Thị Diệu 

Hường 

O1-010 16:00 –16:15 

Quá trình phát triển bộ xương và các 

loại dị hình xương của cá Khế 

vằn(Gnathanodon specious 

Forsskal, 1775) giai đoạn giống 

Lưu Phương Nam 

CHỦ ĐỀ 2. CÔNG NGHỆ NUÔI THỦY SẢN 

Địa điểm: Nhà Đa chức năng 

Điều hành: PGS.TS. Tôn Thất Chất, GS.TS. Phan Thị Vân 

Thư ký: ThS. Lê Minh Tuệ 

 

O2-001 

 

13:00 –13:15 

Ảnh hưởng của mật độ và tần suất cho 

ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống cá leo 

– Wallago attu (Bloch & Schneider, 

1801) giai đoạn ương giống 

Võ Đức Nghĩa 

 

O2-002 

 

13:15 –13:30 

Thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

bằng công nghệ thay nước tuần hoàn 

tại Cà Mau 

Lê Tấn Duy 

O2-003 13:30 –13:45 
Thử nghiệm mô hình sinh học 

trong ương nuôi cá dĩa 

Trương Thị  

Thúy Hằng 

O2-004 13:45 –14:00 

Kết quả thử nghiệm ương nuôi cá 

măng Elopichthys bambusa 

(Richarson, 1844) từ giai đoạn cá 

bột lên cá giống 

Ngô Khánh 

 Thùy Linh 

 

O2-005 

 

14:00 –14:15 

Nghiên cứu thuần dưỡng cá Tỳ bà 

bướm beo Sewellia elongate 

(Roberts, 1998) tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Thị 

 Kim Liên 

O2-006 14:15 –14:30 

Ảnh hưởng của màu sắc bể nuôi 

lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số 

thức ăn và khả năng chịu sốc của 

cá Khế văn (Gnathanodon 

speciosus) giai đoạn giống 

Ngô Chí Dũng 

O2-007 14:30 –14:45 

Cải tiến mô hình công nghệ nuôi 

tôm trong ao lót bạt tại các tỉnh 

duyên hải miền Trung 

Đoàn Trần  

Tấn Đào 

 14:45 15:30 Giải lao (trình bày Poster) 



 

Điều hành: TS. Nguyễn Minh Thành; TS. Nguyễn Văn Huy 

Thư ký: ThS. Lê Minh Tuệ 

 

O2-008 

 

15:30 –15:45 

Ảnh hưởng của mật độ và loại 

thức ăn đến chất lượng ấu trùng 

của cá khế vằn Gnathanodon 

speciosus trong giai đoạn chuyển 

đổi thức ăn 

Ngô Thanh Cẩm  

O2-009 15:45 –16:00 

Ảnh hưởng của màu sắc bể lên 

chất lượng giống cá khế vằn 

Gnathanodon speciosus nuôi ở 

nhiệt độ cao 

Châu Bích Liên 

O2-010 16:00 –16:15 

Ảnh hưởng của chế độ cho ăn và 

nhiệt độ lên chất lượng ấu trùng cá 

khế vằn Gnathanodon speciosus 

Hồ Thanh Tuyền 

 

O2-011 

 

16:15 –16:30  

Xác định khả năng bắt mồi và hô 

hấp của ấu trùng cá khế vằn 

Gnathanodon speciosus thông qua 

các ngày tuổi khác nhau 

Nguyễn Đức Toàn 

O2-012 16:30 –16:45  

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh 

trưởng và tỉ lệ sống của giun nhiều 

tơ Dendronereis chipolini 

Trần Trung Giang 

O2 -013 16:45 –17:00 

Ảnh hưởng kết hợp giữa nhiệt độ với 

ammonia lên chất lượng ấu trùng cá 

hồng mỹ Sciaenops ocellatus 

Võ Văn Nhật 

O2 -014 17:00 –17:15 

Đánh giá hiệu quả nuôi lưu hàu thái 

bình dương Crassostrea gigas 

 (Thunberg, 1783) tại Khánh Hòa 

Trần Thị Huyền 

 

CHỦ ĐỀ 3. DINH DƢỠNG, THỨC ĂN VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

Địa điểm: Phòng đọc tầng 2 

Điều hành: PGS.TS. Ngô Hữu Toàn; TS. Lê Thanh Long 

Thư ký: ThS. Trần Nam Hà 

O3-001 13:00 –13:15 

Nghiên cứu xây dựng quy trình 

công nghệ chế biến thịt hàu 

(Crassostrea gigas) bảo quản lạnh 

Bùi Trần Nữ 

Thanh Việt 

O3-002 13:15 –13:30 

Thu hồi protein từ cơ thịt đỏ cá tra 

(Pangasius hypophthalmus) bằng 

phương pháp điều chỉnh pH 

Đặng Thị Thu 

Hương 

O3-003 13:30 –13:45 
Đánh giá chất lượng axít amin của bột 

cá tra Pangasianodon hypophthalmus 
Lý Hữu Toàn 



 

O3-004 13:45 –14:00 

Ảnh hưởng của thức ăn ruồi lính 

đen lên sinh trưởng và tỷ lệ sống 

của cá chẽm Lates calcarifer 

(Bloch, 1790) 

Phạm Thị  

Phương Lan 

O3-005 14:00 –14:15 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các 

nguyên liệu giàu chất béo đến thành 

phần acid béo của gan cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus) ở 

các giai đoạn phát triển 

Võ Thị My My 

O3-006 14:15 –14:30 

Ảnh hưởng của điều kiện tiếp xúc tới 

hiệu quả bao gói tinh dầu màng tang 

(Litsea cubeba) sử dụng tế bào nấm 

men Saccharomyces cerevisiae 

Phạm Thị Lan 

O3-007 14:30 –14:45 

Ảnh hưởng của các nguồn chất béo 

trong thức ăn lên tăng trưởng và khả 

năng chống oxy hóa của gan ở cá 

chép Cyprinus carpio 

Nguyễn Thị Mai 

 14:45 15:30 Giải lao (trình bày Poster) 

Điều hành: PGS.TS. Đặng Thị Lụa; TS. Mạc Như Bình; GS.TS. Augusto E. Serrano, Jr. 

Thư ký: ThS. Trần Nam Hà 

O3-008 15:30 –15:45 

Sự hình thành cấu trúc ở pH khác 

nhau của protein được phân lập từ cơ 

thịt sẫm cá ngừ 

Nguyễn Trọng 

Bách 

O3-009 15:45 –16:00 

Ảnh hưởng của protein thủy phân lên 

sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và 

thành phần sinh hóa của cá chim vây 

vàng (Trachinotus blochii) 

Phạm Đức Hùng 

O3-010 16:00 –16:15 

Ảnh hưởng của bột vỏ chôm chôm 

(Nephelium lappaceum L.) đến 

tăng trưởng, một số phản ứng miễn 

dịch và biểu hiện của các gen liên 

quan đến miễn dịch của cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus) 

nuôi trong hệ thống biofloc 

Lê Xuân Chinh 

CHỦ ĐỀ 4. BỆNH THỦY SẢN 

Địa điểm: Phòng họp 3 

Điều hành: TS. Nguyễn Thanh Tùng;  PGS.TS. Kim Văn Vạn  

Thư ký: TS. Nguyễn Thị Huế Linh 

O4-001 13:00 –13:13 

Phát hiện và định danh vi khuẩn Nocardia 

seriolae gây bệnh trên cá chim vây vàng 

bằng kỹ thuật PCR và biển thể gen SNP 

(single-nucleotide polymorphism) 

Lê Thành Cường 



 

O4-002 13:13 –13:26 

Phân lập Bdellovibrionaceae từ 

ruột tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) 

nuôi ở Khánh Hoà có khả năng ức 

chế vi khuẩn Vibrio gây bệnh phát 

sáng ở tôm thẻ chân trắng 

Nguyễn Thị  

Anh Thư 

O4-003 13:26 –13:39 

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn 

của dịch chiết cây diệp hạ châu 

(Phyllanthus amarus) đối với vi 

khuẩn Vibrio gây bệnh xuất huyết 

trên cá Hồng mỹ Sciaenops 

ocellatus (Linnaeus, 1766) 

Phạm Thị Hải Yến 

O4-004 13:39 –13:52 

Khả năng kháng khuẩn của chiết xuất 

thảo dược chống lại vi khuẩn Vibrio 

spp. phân lập từ tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) nhiễm hội 

chứng phân trắng tại một số tỉnh Đồng 

Bằng Sông Cửu Long 

Trương Minh Út 

O4-005 13:52 –14:05 

Đánh giá đáp ứng miễn dịch của các gia 

đình cá tra chọn giống (Pangasianodon 

hypophthalmus) với vi khuẩn Edwarsiella 

ictauri 

Trần Thị  

Phương Dung 

O4-006 14:05 –14:18 

Đánh giá in-vitro khả năng kháng 

vi-rút gây bệnh đốm trắng (White 

Spot Syndrome Virus) trên tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

của một số chiết xuất thảo dược 

Trần Phạm 

 Vũ Linh 

O4-007 14:18– 14:31 

Đánh giá hiệu quả của chủng 

Lactobacillus plantarum L2 đối với 

sự xâm nhiễm của Vibrio 

parahaemolyticus trên tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus vannamei)  

Lê Thị Thu Thảo 

O4-008 14:31 –14:45 

Bệnh mới nổi do vi khuẩn 

Edwardsiella ictaluri độc lực cao 

trên cá rô phi (Oreochromis spp.) 

nuôi ở miền Bắc 

Đoàn Thị Nhinh 

 14:45 15:30 Giải lao (trình bày Poster) 

Điều hành: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước; TS. Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh 

Thư ký: TS. Nguyễn Thị Huế Linh 

O4-009 15:30 –15:43 

Phân lập và đánh giá độ nhạy với 

kháng sinh của vi khuẩn 

Flavobacterium columnare gây bệnh 

trên cá Trắm cỏ nuôi tại miền Bắc 

Trần Thị Trinh 



 

O4-010 15:43 –15:56 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế 

phẩm β-Glucan và Lactobacillus 

plantarum xử lý nhiệt bổ sung vào 

thức ăn đến hiệu quả tăng trưởng 

và khả năng chịu stress của cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus)  

Võ Thị Quỳnh 

Như 

O4-011 15:56 –16:09 

Ảnh hưởng của mật độ vi khuẩn 

Streptomyces DH3.4 lên enzyme 

tiêu hóa và tăng trưởng của tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Vũ Hùng Hải 

O4-012 16:09 –16:22 
Sử dụng kháng sinh trong nuôi cá tra 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
Phạm Quang Vinh 

O4-013 16:22 –16:35 
Phòng và trị một số bệnh trên đối 

tượng cá cảnh 
Nguyễn Thành Vũ 

O4-014 16:35 –16:48 

Bệnh đốm trắng nội tạng cá nheo 

Mỹ (Ictalurus punctatus) nuôi lồng 

khu vực phía bắc do ấu trùng sán lá 

Dollfustrema bagarii gây ra 

Kim Minh Anh 

O4-015 16:48 –17:01 

Đặc tính kháng kháng sinh của vi 

khuẩn Aeromonas hydrophila gây 

bệnh trên cá nước ngọt ở một số 

tỉnh miền Bắc 

Đặng Thị Hoá 

CHỦ ĐỀ 5. MÔI TRƢỜNG, KINH TẾ XÃ HỘI NGHỀ CÁ 

Địa điểm: Phòng họp 4 

Điều hành: GS. Vũ Ngọc Út; TS. Nguyễn Khắc Bát 

Thư ký: ThS. Trần Thị Thúy Hằng  

O5-001 13:00 –13:15 

Tác động của sự thay đổi độ mặn 

lên cấu trúc thành phần loài giáp 

xác râu ngành (Cladocera) tại lưu 

vực hạ lưu sông Hậu 

Nguyễn Công 

Tráng 

O5-002 13:15 – 3:30 

Biến động quần đàn cá Sửu răng 

nhỏ Panna microdon Bleeker, 

1849) phân bố ở vùng ven biển 

tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Thị Vàng 

O5-003 13:30 –13:45 
Điều tra hiện trạng các loài cá tại 

khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai 
Nguyễn Ngọc Lợi 

O5-004 13:45 –14:00 

Lập bản đồ phân bố cỏ biển sử dụng 

kĩ thuật phân loại siêu điểm ảnh - 

nghiên cứu trường hợp tại đầm 

Tauranga, New Zealand 

Hà Nam Thắng 



 

O5-005 14:00 –14:15 

Khả năng xử lý nước của bèo tai 

tượng (Pistia stratiotes) trong hệ thống 

tuần hoàn nuôi cá Trê vàng (Clarias 

macrocephalus) 

Nguyễn Thị 

 Hồng Nho 

O5-006 14:15 –14:30 
Các yếu tố ảnh hưởng đến nghề lưới 

kéo ở đồng bằng sông Cửu Long 
Đặng Thị Phượng 

O5-007 14:30 –14:45 

Sử dụng hệ thống giám sát tàu cá 

(VMS) trong quản lý hoạt động 

khai thác thủy sản xa bờ tỉnh 

Quảng Bình 

Tô Văn Phương 

 14:45 15:30 Giải lao (trình bày Poster) 

Điều hành: TS. Nguyễn Tấn Sỹ; TS. Lê Hồng Phước 

Thư ký: ThS. Trần Thị Thúy Hằng 

O5-008 15:30 –15:45 

Nghiên cứu phục hồi sức khỏe 

rong nho (Caulerpa lentillifera J. 

Agardh, 1837) sau thu hoạch 

Lê Thị Tưởng 

O5-009 15:45 –16:00 

Phân tích khía cạnh kĩ thuật và tài 

chính của mô hình nuôi tôm sú áp 

dụng tiêu chuẩn chứng nhận ASC 

tại tỉnh Bạc Liêu 

Trương Thị 

 Mỹ Linh 

O5-010 16:00 –16:15 
Đánh giá hiện trạng nước thải từ 

nhà máy chế biến cá tra 

Nguyễn Quốc 

Cường 

O5-011 16:15 –16:30  

Đánh giá hiệu quả tái sử dụng nước 

kết hợp bổ sung vi sinh trong quản lý 

chất lượng môi trường ao nuôi tôm 

thẻ chân trắng bán thâm canh 

Nguyễn Minh 

Châu 

O5-012 16:30 –16:45  
Sử dụng chỉ số sinh học ASPT để 

đánh giá chất lượng nước sông Hương 

Ngô Thị  

Hương Giang 

 

CHƢƠNG TRÌNH BÁO CÁO POSTER 

(Chương trình chi tiết các tiểu ban) 

STT Thời gian Nội dung Ghi chú 

Từ 8:00 đến 17:00 ngày thứ 6, 24 tháng 6 năm 2022 

Địa điểm: Tầng 1 Thƣ viện Trƣờng Đại học Nông Lâm 

1 7:00 – 8:00 Thu và treo Poster Thu Poster tại bàn đăng ký 

2 14:45 - 15:30 
Trình bày báo cáo tại các tiểu 

ban đã quy định 
Có mặt tại vị trí trình bày 

 



 

 



 

CHỦ ĐỀ 1 (P1): DI TRUYỀN VÀ SẢN XUẤT GIỐNG  
Hội đồng giám khảo: PGS.TS; Lê Minh Hoàng; TS. Nguyễn Anh Tuấn 

Thƣ ký: TS. Lê Tiến Hữu 

 

P1-001. KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ỐC NHẢY Strombus 

canarium (LINNAEUS, 758) TẠI KHÁNH HÒA 
Vũ Trọng Đại, Đỗ Văn Toàn, Nguyễn Khánh Tiên, Nguyễn Mạnh Dũng 

 

P1-002. ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ NHIỆT ĐỘ VẬN 

CHUYỂN TỚI TỶ LỆ SỐNG, CHẤT LƢỢNG SINH SẢN CỦA 

ỐC NHẢY DA VÀNG Strombus canarium (LINNAEUS, 758) 

Đinh Văn Độ, Trương Thị Bích Hồng, Vũ Trọng Đại  

 

P1-003. THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO CÁ 

KHOANG CỔ NEMO Amphiprion ocellaris (CUVIER, 830) 

Nguyễn Hữu Khang, Trần Thị Lê Trang, Nguyễn Thị Nhật Anh, 

Đoàn Xuân Nam 

 

P1-004. NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MÀU SẮC BỂ LÊN 

SỰ TĂNG TRƢỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ TỶ LỆ PHÂN ĐÀN 

CỦA LƢƠN ĐỒNG (Monopterus albus) GIAI ĐOẠN GIỐNG 

Huỳnh Minh Hiếu, Phạm Thị Anh, Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền 

 

P1-005. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ THÒI LÒI  

(Periophthalmodon sp.) TẠI XÃ ĐẤT MŨI, TỈNH CÀ MAU 

Trần Văn Quấn, Trần Thị Phương Thảo và Trần Văn Phước  

 

P1-006. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ DINH DƢỠNG CÁ 

THÒI LÒI (Periophthalmodon schlosseri) TẠI XÃ ĐẤT MŨI, 

TỈNH CÀ MAU 
Nguyễn Trương Phước Duy, Nguyễn Hoàng Phong và Trần Văn Phước 

 

P1-007. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN HẦU HƢƠNG 

Spondylus gloriosus (DALL, BARTSCH & REHDER, 938) TẠI 

KHÁNH HÒA 
Võ Thanh Vi, Phạm Thị Khanh, Nguyễn Thị Thanh Tiền  

 

 

 



 

P1-008. ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHO ĂN VÀ NHIỆT ĐỘ 

LÊN CHẤT LƢỢNG ẤU TRÙNG CÁ CHẼM Lates calcarifer 

TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Hồ Thanh Tuyền, Cao Huỳnh Gia Thịnh, Tạ Ngọc Danh, Phạm Đức 

Hùng, Lê Minh Hoàng 

 

P1-009. ẢNH HƢỞNG CỦA ĐỘ MẶN VÀ CÁC LOẠI THỨC ĂN 

KHÁC NHAU LÊN SINH TRƢỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU 

TRÙNG HẦU HƢƠNG Spondylus gloriosus (DALL, BARTSCH & 

REHDER, 938) GIAI ĐOẠN VELIGER 
Phạm Thị Khanh, Kiều Thị Thanh Truyên, Võ Thanh Vi, Hoàng Thị Thanh  

 

P1-010. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN ỐNG TIÊU HÓA CỦA CÁ 

SÁT SỌC (Pangasius macronema Bleeker, 1850) 

Trần Đông Phương An, Nguyễn Hoàng Nhân, Bùi Minh Tâm, Phạm 

Thanh Liêm  

 

CHỦ ĐỀ 2 (P2): CÔNG NGHỆ NUÔI 

Hội đồng giám khảo: TS. Hoàng Nghĩa Mạnh; TS. Phạm Đức Hùng 

Thƣ ký: ThS. Lê Minh Tuệ 

 

P2-001. ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ĐỒNG SUNFAT 

SULPHATE VÀ CHẾ ĐỘ CHO ĂN LÊN CÁ CHẼM MÕM 

NHỌN (Psammoperca waigiensis) GIAI ĐOẠN GIỐNG 
Ngô Thanh Cẩm, Đinh Văn Khương, Phạm Quốc Hùng, Lê Minh Hoàng 

 

P2-002. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ BIOFLOC TRONG ƢƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN 

TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VỚI MẬT ĐỘ CAO 

Võ Thị Linh, Lê Tiến Hữu, Huỳnh Văn Vì, Phạm Thị Ái Niệm, 

Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tử Minh  

 

P2-003. ẢNH HƢỞNG CỦA TẦN SUẤT CHO ĂN LÊN KẾT 

QUẢ ƢƠNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ Amphiprion frenatu 

(BREVOORT, 856) 

Dương Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thị Nhật Anh, Trần Thị Lê Trang, 
Trần Văn Dũng 

 

 

 



 

P2-004. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TẦN SUẤT THAY 

NƢỚC THẢI ƢƠNG TÔM GIỐNG ĐỂ CUNG CẤP THỨC ĂN 

TỚI TỶ LỆ SỐNG, SINH TRƢỞNG VÀ SINH SẢN CỦA 

Artemia SINH KHỐI 

Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Đình Huy, Lư Thị Ngọc Nhanh  

 

P2-005. SO SÁNH TĂNG TRƢỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA 

TÔM SÚ (Penaeus monodon) GIỐNG GIA HÓA VÀ KHÔNG 

GIA HÓA NUÔI TRONG BỂ 

Huỳnh Kim Hường, Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hồng Nhi, 

Diệp Thành Toàn, Đỗ Văn Trường, Mai Văn Hoàng, Lai Phước Sơn, 

Phạm Văn Đầy, Hồ Khánh Nam, Trần Công Bình, Châu Tài Tảo 

 

P2-006. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ OZONE THÍCH HỢP CHO 

TỪNG GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) 

Nguyễn Việt Bắc 

  

P2-007. THỰC NGHIỆM ƢƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH 

(Macrobrachium rosenbergii) TOÀN ĐỰC Ở AO NHIỄM MẶN 

TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 

Võ Hoàng Liêm Đức Tâm 

 

CHỦ ĐỀ 3 (P3): DINH DƢỠNG, THỨC ĂN VÀ CHẾ BIẾN 
Hội đồng giám khảo: TS. Lê Thị Tƣởng; TS. Nguyễn Thị Nhƣ Hạ 

Thƣ ký: ThS. Trần Nam Hà 

 

P3-001. NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA VITAMIN C ĐẾN 
KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CỦA CÁ 

CHẼM M M NHỌN Psammoperca waigiensis GIAI ĐOẠN GIỐNG 

Châu Bích Liên, Phạm Đức Hùng, Lục Minh Diệp, Lê Minh Hoàng 

 
P3-002. ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG VI KHUẨN 

Bacillus amyloliquefaciens VÀO THỨC ĂN ĐẾN TĂNG 

TRƢỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CỦA CÁ TRA 

Pangasianodon hypophthalmus (SAUVAGE, 878) 

Võ Ngọc Thoại , Võ Văn Tuấn 
 

 

 



 

P3-003. ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH CHIẾT LÁ CHANH (Citrus 

aurantiifolia) VÀ MÀNG BAO ALGINATE ĐẾN CHẤT 

LƢỢNG CỦA CÁ LÓC (Channa striata) PHI LÊ TRONG 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN LẠNH 

Trần Minh Phú và Trần Các Toàn 

 

P3-004. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG VITAMIN E, VITAMIN C 

BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN ĐẾN CHẤT LƢỢNG TINH 

TRÙNG VÀ TRỨNG CÁ CHẼM MÕM NHỌN Psammoperca 

waigiensis 

Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Minh, Phan Văn Út, Phạm Quốc 

Hùng, Lê Minh Hoàng 

 

P3-005. NÂNG CAO ỨNG DỤNG VI TẢO TRONG SẢN XUẤT 

GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaeus vannamei 

(BOONE, 93) Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
Mai Đức Thao, Phạm Quốc Hùng, và Kim Jye Lee Chang  

 

P3-006. NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ TIỀN XỬ 

LÝ LOẠI LIPID VÀ PHỤ GIA BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH 

SẢN XUẤT TRÀ TÚI LỌC TỪ RONG CÂU CHỈ VÀNG 

(Gracilaria verrucosa) 

Lê Thị Minh Thủy và Nguyễn Văn Thơm 

  

P3-007. SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT LƢỢNG CÁ TRA (Pangasianodon 

hypophthalmus) BẢO QUẢN ĐÔNG KHI XỬ LÝ CAO CHIẾT 

THỰC VẬT 
Trần Minh Phú, Huỳnh Thị Kim Duyên, Nguyễn Lê Anh Đào, 

Nguyễn Thị Như Hạ và Nguyễn Quốc Thịnh 

 

P3-008. BIẾN ĐỔI CHẤT LƢỢNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) 

TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN ĐÔNG KẾT HỢP DỊCH 

CHIẾT THỰC VẬT 

Nguyễn Quốc Thịnh, Huỳnh Thị Kim Duyên, Nguyễn Lê Anh Đào, 

Nguyễn Thị Như Hạ 

 

 

 

 



 

P3-009. ẢNH HƢỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ TRÀ XANH 

(Camellia sinensis) VÀ LÁ ỔI (Psidium guajava) ĐẾN CHẤT 

LƢỢNG CÁ LÓC (Channa striata) PHI LÊ TRONG ĐIỀU 

KIỆN BẢO QUẢN LẠNH 

Huỳnh Thị Kim Duyên, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Lê Anh Đào, 

Trần Minh Phú 

  

P3-010. KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH TIỀM NĂNG SỬ 

DỤNG LÀM PROBIOTIC TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC PHÂN LẬP TỪ 

MẮM CÁ CƠM 
Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Thị Huế Linh 

 

P3-011. NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MÔI TRƢỜNG 

DINH DƢỠNG, ĐỘ MẶN VÀ THỜI GIAN CHIẾU SÁNG LÊN 

QUÁ TRÌNH SINH TRƢỞNG CỦA VI TẢO Phaeodactylum 

tricorlutum TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Lê Thị Cẩm Vân, Phạm Thị Lam Hồng 

 

P3-012. ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN THUỶ PHÂN ĐẾN 

HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HOÁ CỦA DỊCH THUỶ PHÂN 

PROTEIN TÁCH CHIẾT TỪ THỊT SẪM CÁ NGỪ 
Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Bảo, Huỳnh 

Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Trọng Bách 

  

P3-013. ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ GIA NHIỆT 

OHMIC (OHMIC HEATING) ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

CỦA GEL SURIMI LÀM TỪ CÁ POLLOCK ALASKA 

Nguyễn Thị Vân, Phan Thị Thanh Hiền, and Emiko Okazaki  

 

P3-014. ẢNH HƢỞNG CỦA SODIUM ALGINATE VÀ KAPPA-

CARRAGEENAN ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG BỌC THỰC PHẨM 

ĂN LIỀN 

Trần Thị Bích Thủy; Vương Văn Quân 

 

P3-015. ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI GIAN BẢO QUẢN SIÊU 

LẠNH (SUPERCHILLING) ĐẾN CHẤT LƢỢNG CÁ RÔ PHI 

(Oreochromis niloticus). 

Vũ Lệ Quyên, Đỗ Thị Thanh Thủy 



 

P3-016. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÁ 

NGỪ CHÙ (Auxis thazard) NGUYÊN LIỆU BẢO QUẢN BẰNG 

NƢỚC ĐÁ KẾT HỢP VỚI CHITIN PHÂN TỬ LƢỢNG THẤP 
Trần Văn Vương 

 

P3-017. ẢNH HƢỞNG CỦA LỚP PHỦ CHITOSAN ĐẾN CHẤT 

LƢỢNG CỦA FILLET CÁ ĐỎ (Sebastes marinus) TRONG BẢO 

QUẢN LẠNH 
Huỳnh Thị Ái Vân 

 

P3-018. NGHIÊN CỨU THU HỒI DỊCH ĐẠM THỦY PHÂN TỪ 

ĐẦU CÁ LÓC (Channa striata) BẰNG ENZYME ALCALASE 

Trương Thị Mộng Thu, Lê Thị Minh Thủy và Trần Thanh Trúc  

 

P3-019. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT LƢỢNG 

CẢM QUAN VÀ TỔNG HÀM LƢỢNG NITƠ BAZƠ BAY HƠI 

CỦA CÁ NGỪ VÂY VÀNG (Thunnus albacares) ĐƢỢC BẢO 

QUẢN BẰNG PHƢƠNG PHÁP SIÊU LẠNH  
Lê Thiên Sa, Lê Văn Luân, Mai Thị Tuyết Nga 

 

CHỦ ĐỀ 4 (P4): BỆNH THUỶ SẢN 
Hội đồng giám khảo: TS. Trương Thị Hoa;  PGS. TS. Trần Minh Phú 

Thƣ ký: TS. Nguyễn Thị Huế Linh 

 

P4-001. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA MỘT 

SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTOBACILLUS PHÂN LẬP TỪ 

CÁ CHẼM (Lates calcarifer) VÀ CÁ DÌA (Siganus guttatus) TẠI 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Thuấn, Hồ 

Thị Mai Hương, Trần Nam Hà, Trương Thị Hoa 

 

P4-002. KHẢO SÁT BIẾN ĐỔI MÔ BỆNH HỌC VÀ ĐÁNH 

GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN VI BÀO TỬ TRÙNG Ở TÔM 

THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) BẰNG CÁC 

PHƢƠNG PHÁP NHUỘM 

Đổng Nữ Hồng Chuyên, Lê Thành Cường, Phan Văn Út, Nguyễn 
Thị Anh Thư, Văn Hồng Cầm 

 

 

 



 

P4-003. KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG BIOFILM 

CỦA DỊCH CHIẾT SA NHÂN TÍM Amomum longiligulare 

CHỐNG LẠI Vibrio parahaemolyticus ĐA KHÁNG KHÁNG SINH 
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Hội đồng giám khảo: PGS.TS. Nguyễn Thanh Long; TS. Trƣơng 
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Thƣ ký: ThS. Trần Thị Thúy Hằng 
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Nuôi trồng thủy sản được dự đoán sẽ dần thay thế khai 

thác thuỷ sản và trở thành nguồn cung cấp protein chủ yếu từ các 

sản phẩm thuỷ sản cho người tiêu dùng vào năm 2050. Để phát 

triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững, cần phải đánh giá 

tác động của nó đến tính toàn vẹn của môi trường, sức khỏe và 

phúc lợi của động vật nuôi cũng như sức khỏe con người 

(Stentiford et al., 2020). Trong bài trình bày này, chúng tôi xem 

xét khía cạnh việc phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững dưới 

góc nhìn ―One Heath‖ nhằm cung cấp các thông tin về nguy cơ, 

rủi ro của sự lan truyền một bệnh vi khuẩn nguy hiểm trên cá gây 

hại tới sức khỏe con người. 

Khái niệm „One Health” là gì? 

Cách tiếp cận ―Một sức khỏe – One Health‖ cần phải 

được xem xét trong mối quan hệ mật thiết giữa sức khỏe của con 

người, động vật hoang dã và môi trường sống. Điều này càng thể 

hiện rõ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay. Thuật ngữ 

'Một sức khỏe – One Health' thường được sử dụng trong lĩnh vực 

thú y và y tế công cộng, đặc biệt trong các nghiên cứu về sự lây 

truyền bệnh giữa động vật và con người (được gọi là 'bệnh từ 

động vật- zoonosis' như dịch bệnh SARS-Cov2), và các nghiên 

cứu về việc kiểm soát dịch bệnh trên vật nuôi nhằm nâng cao 

năng suất và tăng lợi nhuận cho người nuôi.  

Trong nuôi trồng thuỷ sản, khi nhắc đến thuật ngữ ―One-

Health‖, chúng ta thường nghĩ đến nhiễm khuẩn Salmonella từ 

thực phẩm sang người. Mặc dù chỉ chiếm dưới 5%,  Salmonella 

vẫn là một vấn đề nghiêm trọng dẫn đến một số lượng sản phẩm 

bị từ chối nhập khẩu ở một số thị trường quốc tế cũng như việc 

thu hồi sản phẩm bị phát hiện nhiễm Salmonella khi đã được lưu 

thông (bày bán) trên thị trường. 

mailto:nguyenngocphuoc@huaf.edu.vn
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Ngoài ra, sán lá gan Opisthorchis viverrini cũng là nguy 

cơ lớn khi ảnh hưởng lên hơn 10 triệu người ở Thái Lan và 

CHDCND Lào (Newman và Reantaso, 2010), Cryptosporidium 

và Vibrio cholerae cũng được ghi nhận là những tác nhân lây 

truyền qua nước gây hại tới sức khỏe con người tại những hệ sinh 

thái ven biển.  

Mặt khác, sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đã dẫn 

đến sự thay đổi môi trường sống, tạo ra hiện tượng di chuyển của các 

loài từ các vùng nhiệt đới sang các vùng cận nhiệt đới, điều này có khả 

năng gây ra nhiều loại bệnh lây lan từ động vật thuỷ sản con người mà 

điển hình nhất là bệnh liên cầu khuẩn nhóm B (Streptococcus 

agalactiae Group B- GBS) gây bệnh xuất huyết trên một số loài cá và 

gây bệnh nhiễm trùng máu, viêm khớp, và viêm màng não ở người. 

GBS có thể tồn tại trong cơ thể những người khoẻ mạnh 

(chiếm 20-30% dân số thế giới). 

Từ những năm 1960, GBS đã 

được xác định là nguyên nhân 

chính gây nhiễm trùng máu, viêm 

màng não trẻ sơ sinh và nhiễm 

trùng đường tiết niệu ở phụ nữ 

mang thai, và phụ nữ sau sinh trên 

thế giới. Ngoài ra, GBS còn được 

xem là nguyên nhân phổ biến gây 

nhiễm trùng máu ở người có bệnh lý nền, nhưng rất hiếm gặp ở người 

trưởng thành khỏe mạnh (Aiewsakun et al,, 2022). 

Vào năm 2015, lần đầu 

tiên xuất hiện một đợt bùng 

phát dịch bệnh do vi khuẩn 

GBS gây ra ở Singapore. Bệnh 

nhân nhiễm khuẩn có hiện 

tượng nhiễm trùng các khớp 

xương (Hình 1) và viêm màng 

não. Kết quả nghiên cứu đã xác 

định tác nhân chính liên quan 

đến vi khuẩn GBS thuộc loại 

huyết thanh nhóm III, loại phụ 

4 (serotype III-4), và được xếp 
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vào phân nhóm ST283 bằng kỹ thuật Phân tích tính đa dạng về tổ 

hợp trình tự nhiều vùng gene (Multilocus Sequence Typing - 

MLST) (Barkham et al, 2019).  Bệnh xuất hiện liên quan đến việc 

ăn sống các loại cá nuôi nước ngọt như gỏi cá (FAO, 2020). 

Trong khi bệnh nhiễm trùng máu do GBS ở trẻ sơ sinh, phụ nữ 

sau sinh và người lớn tuổi mắc các bệnh nền đã được công bố 

trước đây, thì đợt bùng phát do chủng ST283 lại ảnh hưởng đến 

những người trưởng thành khoẻ mạnh, cho thấy độc lực của chủng 

này cao hơn. Đây là báo cáo đầu tiên về một đợt dịch bệnh bùng phát 

do GBS ST 283 liên quan đến thực phẩm được công bố (Hình 2). 

Các báo cáo trước đây về ST283 chỉ giới hạn trong 20 

trường hợp ở người lớn ở Hồng Kông từ năm 1993 đến 2003 (Ip 

et al., 2006), hai trong 119 trường hợp nhiễm GBS gây viêm 

xương khớp ở Pháp từ năm 2002 đến 2007 (Salloum et al., 2010), 

và một mẫu cá rô phi bị nhiễm bệnh (Oreochromis sp.) trong số 

các mẫu được thu thập ở Thái Lan từ năm 2000 đến 2010 

(Dellanoy et al., 2013), và trên cá rô phi nuôi tại đồng bằng sông 

Cửu Long, Việt Nam từ năm 2017 đến 2019 (Phuoc et al., 2020).  

Các cuộc điều tra dịch tễ học đã cho thấy có mối liên hệ 

chặt chẽ với việc ăn các món ăn sống được chế biến từ cá nước 

ngọt với dịch bệnh GBS trên người. Các khuyến cáo về việc 

không ăn cá sống từ Chính phủ Singapore từ tháng 7/2015 đã 

giúp khống chế sự bùng phát của bệnh này trong cộng đồng. Từ 

tháng 12/2015, chính phủ Singapore đã ban hành luật nghiêm cấm 

việc kinh doanh các món ăn cá sống tại các cửa hàng tiện lợi. Tuy 

nhiên, nước này vẫn tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm, đã có ít 

nhất là 18 trường hợp vào tháng 7/2020. Đây là một cảnh báo 

thực sự cho vấn đề an toàn thực phẩm từ sản phẩm cá nước ngọt.  

GBS ST283 phổ biến ở các quốc gia, trong và xung quanh 

khu vực Đông Nam Á bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ngược lại, rất ít 

trường hợp được báo cáo ngoài khu vực, mặc dù nhiều nghiên cứu đã 

được thực hiện ở Châu Phi, Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ (FAO, 2020). 

Có rất ít nghiên cứu liên quan đến sự phát triển, tồn tại 

của GBS nói chung. Tuy nhiên một số công bố cho thấy khả năng 

chịu nhiệt liên cầu khuẩn GBS ST283 thấp hơn Escherichia coli 

O157: H7 và Listeria monocytogenes. Ngoài ra, GBS có thể phát 
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triển ở độ mặn lên đến 5,5% NaCl và trong một phạm vi pH rộng, 

mặc dù chúng có khả năng kháng axit kém hơn so với E. coli 

O157: H7 và L. monocytogenes. 

Cá rô phi mà chủ yếu là các loài Oreochromis niloticus, 

Oreochromis sp. và O. mossambicus là những loài cá nước ngọt 

có giá trị kinh tế cao và được nuôi phổ biến ở các nước Đông 

Nam Á. GBS ST283 đã được phân lập trên cá rô phi nuôi tại 

Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, và một số loài cá nước ngọt, lợ, 

mặn khác. Việc cá bị nhiễm vi khuẩn Streptococcus spp., bao 

gồm cả GBS, có các dấu hiệu lâm sàng rất đa dạng nhưng điển 

hình là mắt bị lồi đục, xuất huyết trên da. Sự lây nhiễm có thể xảy 

ra ở tất cả giai đoạn phát triển của cá và việc lây truyền có thể qua 

môi trường nước và từ nước thải của con người. Tỷ lệ chết của cá 

khi nhiễm khuẩn có thể lên tới 80%, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

tới ngành sản xuất cá rô phi toàn cầu (FAO, 2020). 

Hiện tại thông tin về cơ chế gây bệnh của GBS trên cá; tỷ 

lệ nhiễm bệnh ở cá nuôi và cá tự nhiên, ở các trang trại, vùng nuôi 

hay các quốc gia khác nhau; thông tin về sự phân bố và mật độ 

của GBS trên cơ thể cá còn rất hạn chế. Ngoài ra, những thông tin 

liên quan đến các hình thức tiêu thụ sản phẩm cũng như cách bảo 

quản cá trước khi sử dụng vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ. 

Tương tự, tỷ lệ dân số có thói quen ăn cá sống không được thống 

kê rõ ràng, mặc dù tập quán ăn cá sống khá phổ biến ở Đông Nam 

Á và có thể được coi là nét văn hoá ở một số quốc gia (đặc biệt là 

cộng đồng người gốc Hoa ở các nước). 

Cơ chế gây ra nhiễm trùng máu của GBS (cụ thể là GBS 

ST283) trên người qua thực phẩm vẫn chưa được hiểu rõ. Không có 

dữ liệu nào về mối quan hệ giữa liều và đáp ứng của GBS ST283 ở 

người sau khi ăn cá sống. Hiện tại chỉ có một số dữ liệu hạn chế về 

vấn đề này trên các mô hình động vật. Dữ liệu về dịch tễ học GBS 

ST283 không có sẵn do cơ sở hạ tầng về báo cáo, chẩn đoán, phân 

lập đánh giá vi khuẩn và chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Do đó, 

GBS ST283 ở Đông Nam Á có thể là được xem như là một bệnh 

nhiệt đới bị bỏ quên. Về cơ bản, mức độ nghiêm trọng của đợt bùng 

phát GBS ST283 ở Singapore có liên quan đến chủng cụ thể này hay 

với các yếu tố khác như phương thức lây truyền hoặc mức độ ô 

nhiễm hay không vẫn chưa được xác định. 
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Do thiếu dữ liệu định lượng tổng thể, một nghiên cứu định 

tính về các rủi ro của GBS ST283 trên cá nước ngọt và trên người đã 

được FAO triển khai vào năm 2020. Nghiên cứu này đã cho thấy 

GBS ST283 được xem là một bệnh nghiêm trọng nhưng mật độ vi 

khuẩn gây bệnh chưa được xác định rõ, nhiều giả thiết cho rằng khi 

con người tiếp xúc với GBS ST283 với số lượng thấp cũng có thể 

mắc bệnh và không có sự khác biệt về khả năng mắc bệnh trên người 

giữa việc tiêu thụ cá đã lên men hoặc tẩm gia vị với cá còn sống bởi 

vi khuẩn này có khả năng thích nghi với khoảng pH rộng (3-11) và 

độc lực không hề suy giảm ngay cả khi đã đông lạnh hơn 180 ngày. 

Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm cá đã qua xử lý nhiệt sẽ mang lại 

nguy cơ thấp hơn về căn bệnh này. 

Với tầm quan trọng kinh tế của cá nước ngọt, nguy cơ 

bệnh GBS ở cá có thể được giảm thiểu thông qua việc phát triển 

vắc xin cho cá. Từ năm 2019-2024, với sự tài trợ của tổ chức 

GCRF (Global Challenge Research Fund, Vương quốc Anh), 

mạng lưới vắc xin toàn cầu IVVN và tổ chức BactiVact (Đại học 

Birmingham, Vương quốc Anh), nhóm nghiên cứu Bệnh thủy sản 

của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kết hợp với các nhà 

khoa học ở trường Đại học Glasgow, Đại học UCL (University 

College London), Đại học Harper Adams (Vương quốc Anh) và 

Đại học Sydney (Úc) đã tiến hành nghiên cứu phát triển kit chẩn 

đoán GBS ST283 và vắc xin GBS bất hoạt bổ sung qua đường 

thức ăn nhằm hạn chế dịch bệnh do ST283 gây ra trên cá nước 

ngọt, từ đó hạn chế sự lây lan dịch bệnh này trên con người.  

Nhóm nghiên cứu đã phát triển kít chẩn đoán GBS ST283 

bằng giấy, có thể giúp người nuôi phát hiện tình hình nhiễm GBS 

ST283 trên cá ngay tại ao nuôi.  Nghiên cứu đã sử dụng một hợp 

chất polyme phản ứng với pH nhằm bảo vệ vắc xin ở pH thấp ở dạ 

dày và chỉ được hấp thụ ở phần ruột trước của cá, làm tăng khả năng 

bảo hộ của vắc xin. Kết quả bước đầu cho thấy tỷ lệ bảo hộ của cá 

khi cho ăn vắc xin bất hoạt được bọc với chất phản ứng pH lên đến 

65%,  mặc dù còn nhiều vấn đề cần khắc phục để nâng cao tỷ lệ bảo 

hộ như việc phối trộn và tỷ lệ vắc xin đưa vào thức ăn. Tuy nhiên, 

kết quả này đã mở ra hướng tiếp cận thích hợp với thực tế khi phát 

triển vắc xin qua đường thức ăn, khắc phục những hạn chế của việc 

sử dụng vắc xin qua đường tiêm hoặc ngâm. 
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Hƣớng phát triển Nuôi trồng thuỷ sản bền vững theo 

cách tiếp cận “One Health” 

 Để hạn chế dịch bệnh gây ra cho người từ những tác nhân 

gây bệnh trên động vật thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản cần hạn chế 

nuôi thâm canh một đối tượng, cần phải đa dạng hoá đối tượng 

nuôi. Những thành công gần đây trong nghiên cứu sản xuất giống 

các đối tượng thuỷ sản của cán bộ giáo viên khoa Thuỷ sản, 

trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế như sinh sản nhân tạo 

giống tôm rằn (PGS.TS. Tôn Thất Chất), cá Dìa (TS. Lê Văn Bảo 

Duy), cá Nâu (TS. Nguyễn Văn Huy), hay các loài cá Ong bầu, 

Ong hương (PGS.TS. Lê Văn Dân và PGS.TS. Ngô Hữu Toàn),... 

sẽ giúp cho người nông dân đa dạng hoá đối tượng nuôi, và cài 

thiện sinh kế.  

 Nuôi trồng thuỷ sản bền vững không chỉ chú trọng về 

năng suất mà còn phải đảm bảo tiêu chí ổn định môi trường. Việc 

phát triển các mô hình nuôi kết hợp, sử dụng vi sinh vật có lợi sẽ 

giảm thiểu các rủi ro về ô nhiễm môi trường và dịch bệnh trên đối 

tượng nuôi. Kết quả nghiên cứu của TS. Hoàng Nghĩa Mạnh và 

NCS. Nguyễn Tử Minh về nuôi kết hợp các đối tượng cá dìa, cá 

đối, hay cá rô phi trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng làm 

giảm hàm lượng chất thải hữu cơ trong nước, cải thiện hệ miễn 

dịch tự nhiên của tôm từ đó tăng tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống 

tôm nuôi. Những nghiên cứu về sử dụng probiotic, synbiotic của 

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng và TS. Nguyễn Thị Huế Linh cho 

thấy vi khuẩn có lợi Pediococus pentosaceaus bổ sung vào thức 

ăn cũng làm tăng khả năng kháng bệnh Vibrio parahaemolyticus 

và bệnh đốm trắng trên tôm nuôi (Hong et al., 2022). Ngoài ra, 

những kết quả bước đầu trong việc tìm nguồn protein thay thế bột 

cá từ ấu trùng ruồi lính đen do PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh 

Trâm và nhóm nghiên cứu thực hiện cũng sẽ giúp ngành nuôi 

trồng thuỷ sản phát triển một cách bền vững hơn. 

Vi khuẩn nói chung và GBS ST283 nói riêng, không 

những gây bệnh và thiệt hại kinh tế trong nuôi trồng thủy sản mà 

còn gây bệnh trên người qua đường thực phẩm. Tuy nhiên, việc 

lây truyền từ động vật thuỷ sản sang người, hay ngược lại vẫn 

chưa xác định được. Cần có những hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

sức khỏe con người và động vật thuỷ sản để có cái nhìn tổng thể 
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và chi tiết về cách tiếp cận ―Một sức khoẻ‖ trong việc hướng tới 

phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững.  
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ENHANCES GROWTH IN THE NILE TILAPIA AND MILKFISH 

 

Augusto E. Serrano, Jr., Quenstein D. Lauzon, Barry Leonard 

M. Tumbokon 

College of Fisheries and Ocean Sciences, Philippines 

 

Introduction 
 

 Carbohydrates is the cheapest dietary energy source for 

animals. It does not only promote growth, but also provide 

metabolic intermediates for the synthesis of various biological 

compounds (Wilson, 1994). Fish and shrimps are able to 

synthesize glucose from non-carbohydrate sources and thus could 

survive and grow even without dietary carbohydrates. Despite 

this, fish nutritionist include it in the diet of fish and shrimps 

because it could spare dietary protein for growth. More 

specifically, it depresses gluconeogenic activity as well as 

decrease the ammonia emission into environment (Kamalam et 

al., 2017; Hemre et al., 2002; Watanabe, 2002).  Fish and shrimps 

in general have limited capacity to utilize dietary carbohydrates 

for energy purposes (Shiau, 1997; Polakof, et al., 2012). 

Specifically, they have an impaired glucose tolerance and high 

blood glucose  level after feeding on a carbohydrate enriched-

meal (Moon, 2001). Up until the present, the physiological basis 

of poor glucose utilization of fish are still poorly understood. 

Thiamine helps in converting carbohydrates into energy 

(Balakumar et al., 2010). In contrast, benfotiamine is lipid-soluble 

derivative of thiamine with better absorption and bioavailability, 

at least five times greater plasma concentration, than thiamine 

(Xie et al., 2014; Portari et al., 2013). It is used as an anti-diabetic 

drug in human (Portari et al., 2013; Hammes et al., 2003) and 

removes damaging effects of high blood sugar in the animal’s 

body (Hammes et al., 2003; Beltramo et al., 2008). Once 

absorbed in the body, benfotiamine leads to significant increase in 

thiamine, thiamine monophosphate and thiamine diphosphate 

(Balakumar et al., 2010) which are important cofactors in the 

metabolic pathways. It promotes digestion which results in 
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improved utilization of carbohydrates, in increased body lipid 

(Beltramo et al., 2008; Berrone et al., 2006; Brauge et al., 1994; 

Hemre et al., 2002) and in maintainance of body glycogen. In 

aquatic animals, information regarding the beneficial effects of 

benfotiamine is extremely scarce.  

This paper aims to document the effects of the anti-

diabetic drug benfotiamine on growth, reproduction and immune 

response in fish and shrimps.  

Benfotiamine  
 

 Benfotiamine (S-benzoylthiamine O-monophosphate) is a 

synthetic S-acyl derivative of vitamin B1 with a much higher 

bioavailability than genuine thiamine. It has a unique open 

thiazole ring (Figure 1) as compared to genuine thiamine. This 

feature makes benfotiamine highly lipid-soluble and enables it to 

enter directly through the cell membrane resulting in higher 

bioabsorption and bioavailability. By this, it can help prevent 

cellular changes associated with hyperglycemia (Hammes, 2003; 

Wu, 2006). This vitamin was originally used to treat alcoholic 

neuropathy and other neurological complications. To date, it is 

used to treat diabetic neuropathy, nephropathy, retinopathy and 

cardiac angiopathy. Oral administration of this vitamin has led to 

increases of thiamine, thiamine monophosphate, and thiamine 

diphosphate or thiamine pyrophosphate (Gadau et al., 2006; Wu, 

2006; Balukumar et al., 2010).  

 
Figure 1. Chemical structures of (a) benfotiamine and (b) 

thiamine (Balakumar et al., 2010). 
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 Thiamine pyrophosphate (TPP) is the active form of thiamine 

and crucial in the intermediary metabolism of carbohydrates. It serves as 

the cofactor for reactions catalyzed by enzymes such as pyruvate 

dehydrogenase, α-ketoglutarate dehydrogenase, branched-chain α-

ketoacid dehydrogenase complex, and transketolase required for 

mitochondrial oxidative decarboxylation, the pentose phosphate 

pathway, and the citric acid cycle (Kinsella, 2007; Wooley 2008; Gadau 

et al., 2006). Hilbig and Rahmann (1998) have observed that oral 

administration of benfotiamine in mice has resulted in a 10–40% 

increased incorporation of thiamine into liver and heart, whereas the 

incorporation is 5- to 25-fold higher into muscle and brain. High-dose 

benfotiamine therapy also increased transketolase expression in renal 

glomeruli, increased the conversion of triose phosphates to ribose-5-

phosphate, and strongly inhibited the development of microalbuminuria 

among Sprague-Dawley diabetic rats (Babaei-Jadidi et al., 2004). 

Nile tilapia, Oreochromis niloticus 
 

Lauzon et al., (2019) determined the effects of a high 

carbohydrate diet alone or supplemented with benfotiamine, on 

the growth performance, in Oreochromis niloticus. Fry were 

either fed a diet containing 15% carbohydrate (control diet); high 

carbohydrate diet (HC) containing 25% carbohydrate; and high 

carbohydrate diet (25%) supplemented with 0.02% benfotiamine 

(HCB) (Table 1) 
 

Table 1. Composition of experimental diets fed to Nile tilapia fry. 

  Diets (% composition) 

Feed ingredients Control HC HCB 

Peruvian fish meal 20.00 20.00 20.00 

Soybean meal 27.00 27.00 27.00 

Shrimp meal 18.00 18.00 18.00 

Cornstarch 15.00 25.00 25.00 

Fish oil 2.00 2.00 2.00 

Soybean oil 2.00 2.00 2.00 

Vitamin mix 2.00 1.50 1.50 

Mineral mix 2.00 1.50 1.50 

CMC 12.00 3.00 2.98 

Benfotiamine 0.00 0.00 0.02 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 
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Proximate Analysis 

Moisture                10.08        13.73         11.99 

Crude protein         44.08        44.60         42.84 

Crude lipid               3.89          3.29           3.97 

Crude ash              11.26          9.80         10.08  

Crude fiber              2.94          2.36           1.88 

Energy (kcal kg-
1
)   322.33       312.89       324.05 

HC: high carbohydrate; HCB: high carbohydrate supplemented with 

benfotiamine 

Diet attracttability test 

          Six separate attractability tests were conducted using 

rectangular glass tanks with multiple chambers (Suresh et 

al.,2011) (Figure 1). Each tank consisted of 3 major chambers 

(acclimatization chamber, middle chamber, and feeding 

chamber). The three chambers were separated with a removable 

glass shutter. The feeding chamber consisted of 3 sub-chambers, 

each with a 6 x 5 cm access to the feeding chamber. 

 
Figure 1. Schematic diagram of the glass tank used for the 

attractability test 

Each glass tank (90 x 50 x 30 cm in length, width and 

height, respectively) consisted of an acclimatization chamber at 

one end and feeding chambers at the other end separated by a 

shutter glass that could be lifted to start the test. The tanks were 

set up in an unlit room that only received diffused fluorescent 

light, and all assessments were conducted at similar time of the 
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day commencing at 09:30 h. Diet attractability was performed on 

the three experimental diets in three simultaneous runs. Ten 

randomly selected shrimp was acclimatized for 1 h after which 2 

g of each experimental diet were placed separately in each of the 

feeding chambers. Following the lifting of the glass shutter, the 

number of shrimps that would made it inside each of the feeding 

chambers was recorded. Diet attractability was expressed as 

percent of shrimp that were inside a particular feeding chamber 

containing a particular experimental diet after 1, 5, and 10 min 

after the shutter was lifted. 

Table 2. Attractability of Nile tilapia to the experimental diets. 

Number of fish (%) 

Diet 1 min 5 min 10 min 

Control 10.83 + 0.29
b
 19.17 + 0.56

b
 8.33 + 0.13

b
  

HC 7.50 + 0.07
c
 14.16 + 0.48

b
 3.33 + 0.10

b
  

HCB 22.50 + 0.06
a
 28.33 + 0.39

a
 34.17 + 0.78

a
  

Means in the same column with different superscripts indicate 

differences between diets (p<0.05). HC=high carbohydrate diet; 

HCB=high carbohydrate with benfotiamine. 

Nile tilapia were observed to be more attracted to the 

HCB diet over the control and HC diets with an increasing 

number of fish attracted even at 10 min while the rest had short-

period attractability (5 min) to the control and HC diets (Table 2). 

This can be an indication that benfotiamine, a lipid-soluble 

derivative of thiamine, could serve as a feed stimulant even when 

incorporated in small amount (0.02% kg-
1
 diet). In addition, the 

longer attractability period could also indicate the palatability of 

the high carbohydrate diet as enhanced by benfotiamine 

incorporation. This can be supported by the study of Tai et al. 

(1999) in which thiamine is considered as a potential precursor 

for meat flavor. Moreover, feed intake, weight gain and feed 

conversion ratio are affected by feed stimulants (Papatryphon & 

Soares, 2000). 
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Table 3. Growth parameters, feed efficiency and survival of Nile 

tilapia fed the experimental diets. Mean values + SEM (standard 

error of the mean). 

 

 

 

 

 

 

 

Superscripts indicate significant differences between diets 

(p<0.05). Values are mean + SEM. IABW, initial average body 

eight; FABW, final average body weight; WG, weight gain; TIFI, 

total individual feed intake; SGR, specific growth rate; FCR, feed 

conversion ratio; Surv, % survival; HC, high carbohydrate; HCB, 

high carbohydrate with benfotiamine. 

Growth performance, feed efficiency and percent survival 

of O. niloticus fed the test diets for 60 days are presented in Table 

3. Comparison of the response of the control group and that of the 

high carbohydrate group showed that increasing the dietary corn 

starch from 15% to 25% did not affect growth and feed efficiency 

of the Nile tilapia. In contrast, benfotiamine supplementation 

resulted in significantly higher final average body weight 

(FABW), weight gain (WG), and specific growth rate (SGR). 

HCB also exhibited significantly better feed utilization than those 

fed the HC diet. No significant differences in survival rates 

among the three test groups were observed 

 In this study, the % survival for all fish groups were 

above 80%. The high survival rate observed among fish fed diet 

containing high dietary carbohydrates in the present study was in 

agreement with a previous observation that tilapia could utilize 

carbohydrates even at higher levels (Wilson, 1994). Increasing 

the level of corn starch from 15% to 25% did not significantly 

affect the growth performance and feed utilization of the Nile 

tilapia. Boonanuntanasarn et al. (2018) have confirmed that 

juvenile and adult Nile tilapia can utilize high carbohydrate diet. 
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In their study, the best growth performance was exhibited by 

tilapia fed with 30% carbohydrates as compared to those fed with 

carbohydrate-free and 50% carbohydrate diets. They have 

observed that the increase in hepatic and muscle glycogen, 

hepatic somatic index and plasma metabolites were connected to 

the increase in dietary carbohydrates whereas no hyperglycemia 

and no changes in the body compositions were observed in fish 

fed even with 50% dextrin. These findings indicated that dietary 

carbohydrates were efficiently utilized as energy source. The 

level of dietary protein (42-45%) in the present study could have 

supported the growth of the Nile tilapia fry which exhibited an 

SGR of above 8.0 while those of Boonanuntanasarn et al. (2018) 

ranged from 3.0-4.3. High crude protein diet with high 

carbohydrate content was suitable for the Nile tilapia fry in the 

present study. 

 Thiamine has been reported as essential for growth and 

participates in the energy metabolism as a cofactor in the form of 

thiamine pyrophosphate (Manzetti et al. 2014). Its lipid-soluble 

derivative (i.e., benfotiamine) is more absorbable, resulting in 

higher bioavailability. Normally, high dietary carbohydrate could 

reduce feed palatability; fish show higher sensitivity to testants 

(Morais, 2017) and feeding them with high carbohydrate diet 

could reduce feed intake. The results of the present study 

demonstrated that incorporation of dietary benfotiamine to high 

carbohydrate diet improved the growth performance and feed 

utilization of O. niloticus. In the study of Xu et al. (2017), the 

blunt snout bream fed with HCB (43% carbohydrate) were 

observed to have significantly lower WG, SGR and TIFI as 

compared to the control group. Furthermore, fish offered the HCB 

diet in their study exhibited high values of the whole body lipid 

contents, tissue glycogen, and plasma insulin levels. In addition, 

benfotiamine improved glucose tolerance of fish fed HC diet after 

a glucose load.  In the present study, tilapia fed HCB diet 

exhibited significantly the highest values for FABW, WG, SGR and 

TIFI among other treatments. In addition, incorporation of 

benfotiamine significantly enhanced the FCR. This suggests that 

thiamine enhances growth and intestinal enzyme activities in fish 
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(Huang et al. 2011). Also, the whole body lipid content of fish fed 

the HCB diet was significantly higher than those fed the HC and 

control diets. This could be due to the action of benfotiamine in 

enhancing the activity of tranketolase effectively stimulating the 

pentose phosphate pathway (PPP) consequently enhancing fatty 

acid synthesis leading to body lipid accumulation (Hammes et al. 

2003; Beltramo et al. 2008).  

As fish feed constitutes a major bulk in the total cost of 

aquaculture production, feed additives such as attractants/stimulators 

are particularly important as they improve feed efficiency leading to 

reduced cost, specifically since they are usually supplemented in 

small amounts (Bai et al. 2015). The HCB diet, being more attractive 

to the fish than did either the control or HC diets in the present study, 

demonstrated that benfotiamine also served as feed stimulant in trace 

amount (0.02%). Since feed intake, weight gain and feed conversion 

ratio are affected by feed stimulants (Papatryphon & Soares, 2000), 

supplementing the feed with benfotiamine in the present study 

enhanced the feed efficiency (i.e. reduced FCR). Benfotiamine 

should be further analyzed for its composition and efficacy, not only 

for juvenile tilapias but also for adult on-growing ones  for a possible 

enhanced stimulatory effect on Nile tilapia. 

  

Milkfish Chanos chanos 

 

We evaluated the effects of low or high dietary benfotiamine 

incorporation in normal or high carbohydrate diet on growth 

parameters quantified as body weight, weight gain and specific growth 

rate of tilapia fed provitamin B1-supplemented diet; and measure feed 

utilization efficiency such as feed conversion ratio, protein efficiency 

ratio and nutrient retention. The composition of the experimental feeds 

are shown below (Table 4). 
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Table 4. Composition of the experimental feeds containing varying 

carbohydrate and provitamin B1 contents.  

Feed ingredient C HC
*
 HCLB

**
 HCHB

***
 

Peruvian fish meal 20.00 20.00 20.00 20.00 

Soybean meal 30.00 30.00 30.00 30.00 

Shrimp meal 15.00 15.00 15.00 15.00 

Corn starch 15.00 25.00 25.00 25.00 

Fish oil 2.00 2.00 2.00 2.00 

Soybean oil 2.00 2.00 2.00 2.00 

Vitamin mix 2.00 2.00 2.00 2.00 

Mineral mix 2.00 2.00 2.00 2.00 

CMC 12.00 2.00 1.98 1.70 

Provitamin B1 - - 0.02 0.30 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Proximate analysis 

Moisture 11.62 10.24 10.16 10.16 

Crude protein 38.16 39.19 38.45 38.45 

Crude lipid 5.63 5.44 5.27 5.27 

Crude fiber 0.48 0.49 0.24 0.20 

Crude ash 11.06 11.81 11.13 11.64 

C = Control diet (i.e. basal diet) 
HC

*
 = high carbohydrate diet; 

HCLP
** 

= high carbohydrate with low provitamin B1 (0.02 g kg-
1
 diet); 

HCHP
***

= high carbohydrate with high provitamin B1 (0.3 g kg
-1
 diet). 

Table 5. Attractability of the experimental diets to milkfish fry 

after 1, 5 and 10 min after the feeds were offered. 

Diet 1 min 5 min 10 min 

Control 5.55±2.67
a
 7.79±3.18

b
 12.22±3.18

 b
 

HC 5.55±2.05
 a
 10.09±4.10

 b
 12.22±3.18

 b
 

HCB 12.22±2.67
 a
 31.11±2.22

 a
 32.22±2.05

 a
 

 The experimental diet containing the benfotiamine 

exhibited the highest attractability to milkfish juvenile over those 

without it (Table 5). 
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Table 6. Growth performance and feed utilization of milkfish fry 

fed with the control, HC, HCLP and HCHP experimental diets for 

60 days. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The FABW and AWG of milkfish fry fed with the control 

and HCLB (containing 0.02% benfotiamine) diets were 

significantly higher than did those fed the HC and HCHB (Table 

6). This indicated that the additional 10% cornstarch in the diet 

resulted in deleterious effect to the milkfish fry while the added 

0.02% provitamin B1 in the HCLB diet resulted in an efficient 

utilization of this 10% cornstarch. Without the dietary 

benfotiamine in the HC diet, it attained only 73.4% of the FABW 

of the diet with the same level of cornstarch (HCLB). An 

excessive benfotiamine (0.3%) resulted in the worst FABW and 

AWG. The trends in FABW and AWG were similar with that for 

SGR. Feed efficiency in terms of FCR was not affected either by 

the addition of 10% cornstarch or by the addition of benfotiamine. 

Survival, in contrast, was significantly lowest in those fish fed 

diets containing high benfotiamine (0.3%). 

Benfotiamine is known to play an important role in the 

down-regulation of hyperglycemia in mammals (Berrone et al., 

2006). It’s role in fish are still not understood. HC and HCHB 

diets resulted in the lowest values of FABW, AWG and SGR. In 

the HC group, the result was as expected since according to 

previous studies, the prolonged post-prandial hyperglycemia 

caused by high carbohydrate intake could result in stress 

responses of fish, as might consequently lead to retarded growth 

(Polakof et al., 2010; Fletcher, 1997). The results in the present 

study was not in agreement with those of Xu et al.(2017) in blunt 

snout bream Megalobrama amblycephala in which the highest 
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SGR and final weight was observed in the control diet which did 

not contain provitamin B1. The reason perhaps was the lower 

dietary corn starch level of 12% compared with the 15% in the 

present study. 

 As far as we know, the extremely high dietary level of 

benfotiamine of 0.3% has never been tested before; however, it 

indicated that an optimum amount existed, and this is the subject 

of experiments in the succeeding part of this project. The average 

total feed intake (ATFI) in the present study did not conform to 

that in blunt snout bream Megalobrama amblycephala in which 

the feed intake of fish fed high-carbohydrate diets was 

significantly lower than that of the control group. All three dietary 

treatments, namely, the control diet, HC and HCHB exhibited 

statistically similar ATFI while the HCLP exhibited the highest 

ATFI. Xu et al. (2017) pointed out that high carbohydrate diet 

could reduce feed palatability, as might result in low feed 

consumption of fish. Further study should be done on this aspect. 

 

Conclusion 

Increasing dietary carbohydrate from 15% to 25% did not 

have a negative effect on both the attractability of the diet and on 

the growth performance of Nile tilapia juveniles. The 

incorporation of benfotiamine to the high carbohydrate (25%) diet 

significantly enhanced its growth performance and feed 

utilization; the attractability of the diet to the fish was also 

enhanced. For the milkfish fry, increasing dietary carbohydrate 

from 15% to 25% did not have a negative effect on the 

attractability of the diet. However, the differences among the 

control (15% carbohydrate) diet, the HC diet and the HCLB were 

very slight but statistically the HCLB exhibited the best growth 

among all treatments. The diet with excessive benfotiamine (0.3% 

HCHB) exhibited the worst growth. With the high carbohydrate 

diet resulting in statistically similar values with that of the low 

carbohydrate diet (control) indicated that milkfish could handle 

high carbohydrate diet being an herbivorous species. 
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TÌNH HÌNH BỆNH TÔM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Lê Hồng Phước  

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II 
 

I. Tình hình nuôi tôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Năm 2021, diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước là 

737.000 ha trong đó, diện tích nuôi tôm sú là 622.000 ha, nuôi 

tôm thẻ chân trắng là 115.000 ha. Riêng khu vực ĐBSCL có tổng 

diện tích nuôi tôm là 662.017 ha trong đó tôm sú là 572.797 ha, 

tôm thẻ chân trắng là 89.220 ha. Diện tích tôm nuôi tập trung chủ 

yếu ở các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Tôm thẻ 

chân trắng được nuôi nhiều nhất ở Sóc Trăng và Bạc Liêu  (Bảng 

1). Sản lượng nuôi tôm nước lợ năm 2021 đạt 931.000 tấn, trong 

đó sản lượng tôm sú đạt 265.000 tấn và tôm thẻ chân trắng đạt 

666.000 tấn. Chỉ riêng vùng ĐBSCL có tổng sản lượng tôm nuôi 

năm 2021 là 781.601 tấn trong đó tôm sú là 260.589 tấn và tôm 

thẻ chân trắng là 521.012 tấn. Sản lượng tôm thẻ chân trắng ở 

ĐBSCL chủ yếu từ mô hình nuôi thâm canh và siêu thâm canh. 

Bạc Liêu và Cà Mau là 2 tỉnh có sản lượng tôm sú cao nhất nước, 

sản lượng tôm thẻ chân trắng nhiều nhất ở các tỉnh Bến Tre, Trà 

Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Kiên Giang, Cà Mau, Sóc 

Trăng và Bạc Liêu là các tỉnh có nhiều sản lượng tôm sú đến từ 

mô hình nuôi tôm lúa (Bảng 2) (Tổng Cục Thủy Sản, 2021). 

Bảng 1. Diện tích tôm nuôi ở các tỉnh ĐBSCL năm 2021 

TT Địa phƣơng 
Diện tích thả giống (ha) 

Tôm sú Tôm thẻ Tổng cộng 

1 Long An 450 5.135 5.585 

2 Tiền Giang 4.945 3.140 8.085 

3 Bến Tre 35.313 10.940 46.253 

4 Trà Vinh 22.346 7.810 30.156 

5 Sóc Trăng 11.787 37.354 49.141 

6 Bạc Liêu 106.511 12.722 119.233 

7 Cà Mau 257.837 8.262 266.099 

8 Kiên Giang 133.608 3.857 137.465 

 Tổng cộng 572.797 89.220 662.017 
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Bảng 2. Sản lượng tôm nuôi ở các tỉnh ĐBSCL năm 2021 

TT Địa phƣơng 
SL năm 2021 (tấn) 

Tôm sú Tôm thẻ Cộng 

1 Long An 1.000 15.570 16.570 

2 Tiền Giang 1.189 17.500 18.689 

3 Bến Tre 4.800 67.500 72.300 

4 Trà Vinh 13.450 66.800 80.250 

5 Sóc Trăng 17.100 164.000 181.100 

6 Bạc Liêu 77.100 58.000 135.100 

7 Cà Mau 85.000 90.447 175.447 

8 Kiên Giang 60.950 41.195 102.145 

 Tổng cộng 260.589 521.012 781.601 

Xét về tỷ lệ diện tích và sản lượng tôm nuôi ở ĐBSCL so 

với cả nước thì vùng ĐBSCL chiếm 89,8% diện tích nuôi tôm cả 

nước, tương ứng với 84% tổng sản lượng tôm nuôi cả nước trong 

năm 2021. Diện tích và sản lượng tôm sú chủ yếu tập trung ở 

ĐBSCL (chiếm 92,1% tổng diện tích nuôi tôm sú và 98,3% sản 

lượng tôm sú của cả nước). Tôm thẻ chân trắng cũng chiếm tỷ 

trọng cao ở ĐBSCL (chiếm 77,6% tổng diện tích nuôi tôm thẻ 

chân trắng và 78,2% sản lượng tôm thẻ chân trắng của cả nước) 

(Hình 1) (Tổng Cục Thủy Sản, 2021). 
 

 
Hình 1. Tỷ lệ diện tích và sản lượng tôm nuôi ở ĐBSCL 

 năm 2021 so với cả nước  
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II. Tình hình bệnh tôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long  

2.1. Bệnh trên tôm nuôi thƣơng phẩm 

Trong những năm gần đây, một trong những ảnh hưởng lớn 

đến nghề nuôi tôm là dịch bệnh trong đó chủ yếu là bệnh đốm 

trắng do WSSV (White Spot Syndrome Virus), bệnh hoại tử gan 

tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease: AHPND) do 

Vibrio parahaemolyticus và bệnh do vi bào tử EHP 

(Enterocytozoon hepatopanaei) gây ra cả trên tôm sú và tôm thẻ 

chân trắng. Năm 2020, bệnh hoại tử gan tụy cấp xảy ra tại 156 xã, 

54 huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố với diện tích bị bệnh là 

2.816,83 ha, chiếm 3,18% diện tích nuôi tôm. Bệnh đốm trắng 

xảy ra tại 207 xã, 68 huyện thuộc 22 tỉnh, thành phố với diện tích 

2.662,89 ha. Bệnh chậm lớn do vi bào tử trùng EHP là 41,55 ha 

tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng 

và Trà Vinh (Cục Thú Y, 2021). 

Trong 11 tháng đầu năm 2021, tổng diện tích tôm nuôi 

nước lợ bị thiệt hại là 19.548 ha trong đó tổng diện tích tôm nuôi 

bị bệnh là 4.737 ha. Diện tích tôm bị thiệt hại nhưng không rõ 

nguyên nhân chiếm 61%, do môi trường là 14,8%. Riêng khu vực 

ĐBSCL các bệnh thường gặp trên tôm nuôi là bệnh đốm trắng, 

hoại tử gan tụy cấp, bệnh do vi bào tử và bệnh phân trắng. Tổng 

diện tích tôm bệnh do hoại tử gan tụy cấp trong năm 2021 là 

1.901,18 ha trong đó tập trung nhiều ở các tỉnh Bến Tre, Sóc 

Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu. Đối với bệnh đốm trắng có tổng 

diện tích tôm bệnh là 1.252,61 ha, chủ yếu ở các tỉnh Kiên Giang, 

Sóc Trăng, Trà Vinh và Cà Mau (Bảng 3) (Cục Thú Y, 2021).  

Bảng 3. Tôm bệnh hoại tử gan tụy cấp và đốm trắng ở các tỉnh 

ĐBSCL năm 2021 

STT Tỉnh 
Diện tích tôm bệnh 

HTGT (ha) 

Diện tích tôm bệnh đốm 

trắng (ha) 

1 Long An 8,42  

2 Tiền Giang 22,9 24,27 

3 Bến Tre 379,57 85,51 

4 Kiên Giang 191,0 162,01 

5 Sóc Trăng 596,55 428,29 

6 Trà Vinh 454,31 312,29 

7 Bạc Liêu 183,20 82,00 

8 Cà Mau 65,23 158,24 

 Tổng 1.901,18 1.252,61 
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2.2. Bệnh trên tôm giống cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL 

2.2.1. Sự hiện diện của WSSV trên tôm giống 

Theo kết quả nghiên cứu của Viện  Nghiên cứu nuôi trồng 

thủy sản II, trong năm 2021 có tổng số 600 mẫu tôm giống được 

thu để kiểm tra các mầm bệnh WSSV, Vibrio parahaemolyticus 

gây bênh hoại tử gan tụy cấp và EHP. Kết quả kiểm tra cho thấy 

tỷ lệ nhiễm WSSV chung trên tôm giống là 1,17%. Trong mùa 

khô 2021, trong tổng số 65 mẫu tôm sú giống và 160 mẫu tôm thẻ 

giống được kiểm tra WSSV phát hiện 1 mẫu tôm sú (1,54%) và 2 

mẫu tôm thẻ (1,25%) nhiễm WSSV có nguồn gốc từ Ninh Thuận 

và Bạc Liêu. Trong mùa mưa năm 2021, trong tổng số 135 mẫu 

tôm sú giống và 240 mẫu tôm thẻ giống được kiểm tra, có 2 mẫu 

tôm sú giống nhiễm WSSV (1,48%), trong đó có 1 mẫu ở Binh 

Thuận và 1 mẫu ở Vũng Tàu. Đối với tôm thẻ phát hiện 2 mẫu 

dương tính với WSSV (0,83%), các mẫu này có nguồn gốc từ Bạc 

Liêu và Ninh Thuận, kết quả chi tiết được thể hiện trong Bảng 4. 

Tỷ lệ nhiễm WSSV trên tôm giống trong 2 mùa mưa và khô của 

tôm sú và tôm thẻ trong năm 2021 lần lượt là 1,33 và 1,07%. 

Bảng 4. Kết quả kiểm tra WSSV trên tôm giống 

Tôm Tỉnh 

Tổng số 

mẫu kiểm 

tra 

Số mẫu 

(+) 

Tổng số 

mẫu 

kiểm tra 

Số mẫu (+) 

Mùa khô Mùa mƣa 

PL 

sú 

Bình Thuận 10 0 25 1 

Ninh Thuận 20 0 45 0 

Vũng Tàu 10 0 20 1 

Bạc Liêu 25 1 45 0 

Tổng 65 1 (1,54%) 135  2 (1,48%) 

PL 

thẻ 

Bình Thuận 30 0 40 0 

Ninh Thuận 50 1 85 1 

Vũng Tàu 30 0 30 0 

Bạc Liêu 50 1 85 1 

Tổng 160 2 (1,25%) 240  2 (0,83%) 

Tổng cộng 225  3 (1,33%) 375 4 (1,07%) 

(Ghi chú: Mùa mưa: Tháng 1-5; mùa khô: Tháng 6-11) 
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2.2.2. Sự hiện diện của V. parahaemolyticus gây AHPND trên 

tôm giống 

Cũng giống như WSSV, tổng số mẫu tôm giống được kiểm 

tra V. parahaemolyticus trong năm 2021 là 600 mẫu. Trong số 65 

mẫu tôm sú giống và 160 mẫu tôm thẻ giống được thu trong mùa 

khô 2021 phát hiện 3 mẫu tôm sú giống (4,61%) dương tính với 

V. parahaemolyticus gồm 1 mẫu ở Ninh Thuận và 2 mẫu ở Bạc 

Liêu. Đối với tôm thẻ chân trắng có 5 mẫu (3,31%) nhiễm V. 

parahaemolyticus, trong đó tất cả các điểm thu mẫu đều có phát 

hiện loài vi khuẩn này. Trong mùa mưa 2021, trong tổng số 135 

mẫu tôm sú giống và 240 mẫu tôm thẻ giống được kiểm tra, phát 

hiện 8 mẫu nhiễm V. parahaemolyticus trong đó có 4 mẫu 

(2,96%) tôm sú và 4 mẫu tôm thẻ (1,67%) (Bảng 5). Tỷ lệ nhiễm 

trong 2 mùa mưa và khô của tôm sú và tôm thẻ trong năm 2021 

lần lượt là 3,56 và 2,13%.  

Bảng 5. Kết quả kiểm tra V. parahaemolyticus gây AHPND trên 

tôm giống 

Tôm Tỉnh 

Tổng số 

mẫu 

kiểm tra 

Số mẫu (+) 

Tổng số 

mẫu 

kiểm tra 

Số mẫu (+) 

Mùa khô Mùa mƣa 

PL 

sú 

Bình Thuận 10 0 25 1 

Ninh Thuận 20 1 45 1 

Vũng Tàu 10 0 20 0 

Bạc Liêu 25 2 45 2 

Tổng 65  3 (4,61%) 135 4 (2,96%) 

PL 

thẻ 

Bình Thuận 30 1 40 1 

Ninh Thuận 50 1 85 1 

Vũng Tàu 30 2 30 0 

Bạc Liêu 50 1 85 2 

Tổng 160 5 (3,13%) 240  4 (1,67%) 

Tổng cộng 225 8 (3,56%) 375 8 (2,13%) 

2.2.3. Sự hiện diện của vi bào tử trùng EHP trên tôm giống 

Trong mùa khô 2021 ghi nhận 4 mẫu tôm sú giống dương 

tính với EHP trong tổng số 65 mẫu (6,15%), các mẫu này tập 

trung ở Ninh Thuận, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Đối với tôm thẻ có 

6/160 mẫu (3,75%) dương tính với loài ký sinh trùng này. Trong 
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mùa mưa, trong số 135 mẫu tôm sú và 240 mẫu tôm thẻ giống được 

kiểm tra phát hiện 9 mẫu tôm sú (6,67%) và 9 mẫu tôm thẻ (3,75%) 

nhiễm EHP (Bảng 6). Tỷ lệ nhiễm trong 2 mùa mưa và khô của tôm 

sú và tôm thẻ trong năm 2021 lần lượt là 4,44 và 4,80%. 

Bảng 6. Kết quả kiểm tra vi bào tử trùng EHP trên tôm giống 

Tôm Tỉnh 

Tổng số 

mẫu 

kiểm tra 

Số mẫu (+) Tổng số 

mẫu 

kiểm tra 

Số mẫu (+) 

Mùa khô Mùa mƣa 

PL sú 

Bình Thuận 10 0 25 1 

Ninh Thuận 20 1 45 3 

Vũng Tàu 10 1 20 1 

Bạc Liêu 25 2 45 4 

Tổng 65 4 (6,15%) 135  9 (6,67%) 

PL thẻ 

Bình Thuận 30 1 40 1 

Ninh Thuận 50 2 85 3 

Vũng Tàu 30 1 30 1 

Bạc Liêu 50 2 85 5 

Tổng 160  6 (3,75%) 240 9 (3,75%) 

Tổng cộng 225 10 (4,44%) 375  18 (4,80%) 

III. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

Bệnh tôm ở ĐBSCL được tìm thấy hầu như quanh năm, trong 

đó các tháng tập trung nhiều nhất là tháng 4-5 và tháng 11-12 là các 

tháng giao mùa, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm cao tạo điều kiện 

cho bệnh bùng phát. Các bệnh thường gặp trên tôm nuôi thương 

phẩm là bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp, bệnh do vi bào tử và 

bệnh phân trắng. Quy mô bệnh trong năm 2021 giảm nhiều so với 

các năm trước đó đối với bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp. Tuy 

nhiên, kể từ năm 2019 cho đến nay, ở khu vực ĐBSCL phát hiện 

nhiều trường hợp tôm chậm lớn do nhiễm vi bào tử EHP. Mặc dù 

tôm nhiễm EHP với tỷ lệ chết không cao nhưng làm giảm sản lượng 

đáng kể đồng thời cũng là điều kiện cho đồng cảm nhiễm với các tác 

nhân gây bệnh khác trong đó có bệnh phân trắng. Tỷ lệ nhiễm các 

mẩm bệnh WSSV, Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan 

tụy cấp và bệnh do vi bào tử EHP gây ra trên tôm giống không quá 

5%. Tuy nhiên đây là điểm cần lưu ý cần bỏ loại yếu tố nguy cơ gây 

bệnh ngay từ con giống. 
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Code: O1-001 

KỸ THUẬT NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH 

SINH SẢN HÀU HƢƠNG Spondylus gloriosus 

(DALL, BARTSCH & REHDER, 1938)        

Lƣơng Qúy Long
1
, Đỗ Văn Toàn

1
, Nguyễn Văn Chính

1
,  

Phạm Thị Khanh
1
 và Vũ Trọng Đại

 1*
 

1
Trường Đại học Nha Trang 

*
Tác giả liên hệ: daivt@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Hàu hương S. gloriosus (Spiny oyster) là loài động vật thân mềm hai 

mảnh vỏ có thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao. 

Tại Việt Nam, hàu hương hoàn toàn được khai thác từ tự nhiên và 

chưa có bất cứ công trình nào nghiên cứu về đối tượng này. Nghiên 

cứu được thực hiện tại Khánh Hòa từ tháng 2 tới tháng 4 năm 2021 

nhằm xác định được loại thức ăn tốt nhất trong quá trình nuôi vỗ 

thành thục và phương pháp kích thích sinh sản hiệu quả nhất đối với 

hàu hương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ thành thục của hàu 

hương tăng lên sau 15 ngày nuôi vỗ khi sử dụng 3 loại thức ăn là tảo 

tươi (Isochrysis galbana, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros 

muleri), thức ăn tổng hợp (Lansy, Frippack) và hỗn hợp tảo tươi bổ 

sung thêm thức ăn tổng hợp. Trong đó, ở nghiệm thức sử dụng thức 

ăn là tảo tươi thì tỷ lệ sống và tỷ lệ thành thục của hàu hương có giá 

trị cao nhất (lần lượt là 92% và 91,7%) và có giá trị thấp nhất ở 

nghiệm thức cho ăn bằng thức ăn tổng hợp (tương ứng 84% và 

75%). Trong 3 phương pháp kích thích sinh sản hàu hương, thì sốc 

nhiệt khô là phương pháp kích thích cho hàu hương sinh sản nhanh 

nhất (30 – 60 phút), và chậm nhất là phương pháp kích thích bằng 

ngâm trong dung dịch amoniac (120 – 180 phút); Tuy nhiên tỷ lệ 

thụ tinh của trứng và tỷ lệ nở của ấu trùng ở phương pháp kích 

thích bằng chiếu đèn tia cực tím là cao nhất tương ứng là 89,4% 

và 65,6% (p<0,05).  

Từ khóa: hàu hương, kích thích sinh sản, nuôi vỗ thành thục, tảo tươi 
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Code: O1-002 

ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN LÊN CHẤT 

LƢỢNG ẤU TRÙNG CÁ KHẾ VẰN  

(Gnathanodon speciosus) 

Nguyễn Tấn Khang, Hồ Thanh Tuyền, Tạ Ngọc Danh, Lê 

Minh Nhật, Ngô Văn Mạnh, Lê Minh Hoàng, Mai Nhƣ Thủy 

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang  

* Tác giả liên hệ: khang.nt.60ntts@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ 

và độ mặn lên chất lượng ấu trùng cá khế vằn Gnathanodon 

speciosus. Thí nghiệm được triển khai kết hợp giữa ba mức nhiệt 

độ (30, 32, 34℃) với bốn mức độ mặn (15, 20, 25, 30 ppt). Mỗi 

nghiệm thức được lặp lại 05 lần. Chất lượng ấu trùng cá gồm sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, khả năng bắt mồi và hô hấp được xác định sau 

2 tuần thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, khả năng bắt mồi cũng như hô hấp của ấu 

trùng cá khế vằn bị ảnh hưởng lớn nhất bởi nghiệm thức kết hợp 

giữa nhiệt độ 34℃ với 20 ppt. Trong khi đó, nghiệm thức ở nhiệt 

độ bình thường 30℃ kết hợp với độ mặn 30 ppt cho tỷ lệ sống, 

sinh trưởng, khả năng bắt mồi và hô hấp tốt nhất. Nếu nhiệt độ 

tăng lên 32℃ thì chất lượng ấu trùng cá khế vằn có xu hướng 

giảm và giảm mạnh nếu nhiệt độ tăng lên 34℃. Hơn nữa, nhiệt độ 

cao kết hợp với độ mặn thấp ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng 

ấu trùng cá khế vằn. Như vậy, ấu trùng cá khế vằn sẽ giảm chất 

lượng nếu ương nuôi ở điều kiện độ mặn thấp kết hợp với nhiệt 

độ tăng cao.  

Từ khóa: Cá khế vằn, Gnathanodon speciosus, nhiệt độ, độ mặn. 
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Nguyen Tan Khang, Ho Thanh Tuyen, Ta Ngoc Danh, Le 

Minh Nhat, Ngo Van Manh, Le Minh Hoang, Mai Nhu Thuy 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

The objective of the present study was to evaluate the effects of 

temperature and salinity on the quality of larvae of golden 

trevally Gnathanodon speciosus. The experiment was carried out 

in three temperatures (30, 32, 34℃) combined with four salinities 

(15, 20, 25, 30 ppt). Each treatment was repeated five times. The 

quality of larvae included growth, survival rate, feeding ability 

and respiration was determined after two weeks of experiment. 

The results showed that the growth, survival, feeding ability as 

well as respiration of golden trevally larvae were the most 

affected by the combined treatment of 34℃ with 20 ppt. 

Meanwhile, treatment at the temperature of 30℃ combined with 

salinity of 30 ppt gave the best survival, growth, feeding ability 

and respiration. If the temperature was increased to 32℃, the 

quality of golden trevally larvae tends to decrease and decrease 

sharply if the temperature was increased to 34℃. Moreover, high 

temperature combined with low salinity strongly affects the 

quality of golden trevally larvae. Therefore, the quality of golden 

trevally larvae will be reduced if they culture at low salinity 

conditions combined with high temperature. 

Keywords: Golden trevally, Gnathanodon speciosus, 

temperature, salinity. 
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TÓM TẮT 

Bộ multiplex PCR với các chỉ thị microsatellite mới phát triển của 

viện NCNTTS II dựa trên hệ gen cá tra được sàng lọc để truy xuất 

phả hệ quần đàn cá tra chọn giống. Kết quả cho thấy: (1) khi phân 

tích 90 mẫu cá tra bố mẹ G0 và 500 mẫu cá con G1 hiệu suất 

PCR từ 99,80 - 100%, số lượng alen (NA) dao động từ 6 đến 18 

mỗi locus. Hệ số đa dạng di truyền (PIC) trung bình của các 

microsatellite trên G0 và G1 lần lượt là 0,740 và 0,732, trung bình 

tỉ lệ dị hợp tử thực tế (HO) và tỷ lệ dị hợp tử lý thuyết (HE) trên 

tất cả các locus lần lượt là 0,772; 0,758 và 0,775; 0,764. Các 

microsatellite khảo sát ổn định và đa hình phù hợp với việc truy 

xuất phả hệ; (2) Sau khi sàng lọc các chỉ thị, truy xuất phả hệ trên 

50 gia đình cá chọn giống bằng bộ 9 chỉ thị bước đầu cho thấy kết 

quả đạt được truy xuất bố mẹ chính xác đạt 93,40%, trong đó truy 

xuất các gia đình con bố không half-sib đạt 93,00% và các gia 

đình con bố có half-sib đạt 94,00%. Qua các kết quả khảo sát 

bước đầu cho thấy, bộ multiplex PCR với 9 chỉ thị có thể ứng 

dụng trong truy xuất phả hệ trong các chương trình chọn giống 

trên cá tra hiện nay. 

Từ khóa: microsatellites, multiplex PCR, truy xuất phả hệ, cá tra. 
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ABSTRACT 

The multiplex PCR microsatellite markers developed by RIA No. 

2 based on the striped catfish Pangasianodon hypophthalmus 

genome was screened for assigning offsprings to their parents on 

first generation of selection on striped catfish. The result shows: 

(1) When analyzing 90 samples of parents (G0)  and 500 samples 

of offsprings (G1) , the PCR ratio was from 99.80 - 100%, the 

allele number (NA) ranged from 6 to 18 per locus. The average 

Polymorphic Information Content (PIC) of microsatellite on G0 

and G1 were 0.740 and 0.732 respectively, the average actual 

heterozygosity (HO) and the average expected heterozygosity (HE) 

all over loci was 0.772; 0.758 and 0.775; 0.764, respectively. 

Microsatellites are stable and polymorphic, which are suitable for 

parentage analysis; (2) After the makers screening, parentage 

analysis on 50 selective families with the initial set of 9 

microsatellites shows that the 93.40% of offspring could be 

allocated unambiguously to their parental pairs, of which families 

with the father don’t have half-sib, 93.00% of offspring could be 

allocated unambiguously to their parental pairs and of the families 

with the father have half-sib, 94.00% of offspring could be 

allocated unambiguously to their parental pairs. The results show 

that the multiplex PCR set with 9 makers can be used in 

parentage analysis for breeding program on striped catfish. 

Keywords: microsatellites, multiplex PCR, Pangasianodon 

hypophthalmus, parentage analysis. 
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TÓM TẮT 

Cá chình là loài đặc sản, có giá trị kinh tế cao ở tất cả các quốc 

gia trên thế giới và ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm. 

Tuy nhiên hiện nay, thông tin đầy đủ về loài cá này rất ít, và 

chúng thường được phân loại theo các đặc điểm hình thái như 

mảng sắc tố, số xương sống, v.v. Thậm chí rất khó để phân biệt cá 

thể này với cá thể khác ở một số loài, đặc biệt là ở giai đoạn ấu 

trùng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng chỉ thị phân tử 

phân tích DNA đa hình nhân bản ngẫu nhiên (Random 

amplification of polymorphic DNA - RAPD) nhằm đánh giá đa 

dạng di truyền của 48 cá thể cá Chình thu ở các vùng khác nhau 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy sự đa dạng di 

truyền của các cá thể trong quần thể cá Chình nghiên cứu khá cao. 

Với 8 mồi ngẫu nhiên qua PCR thu được 77 băng DNA với 76 

băng đa hình, kích thước băng dao động từ 170-2.500 bp, trong 

đó mồi S10 thể hiện sự đa dạng cao nhất với giá trị Ho đạt trung 

bình 0,563, tiếp đến là mồi S8 (Ho = 0,558). Sự đa dạng thấp nhất 

là ở mồi OPD5 (Ho = 0,300). Mồi OPG17 là mồi tạo ra nhiều 

băng đa hình nhất (13/13 băng) và mồi S3 cho sự đa hình các 

băng khuếch đại ít nhất (9/10 băng DNA). Hệ số đa dạng trong 

từng mồi ngẫu nhiên dao động từ khoảng 0,300 đến 0,563, trung 

bình là 0,433. Biến dị di truyền trong quần thể cá Chình là ngẫu 

nhiên. Sự sai khác trong di truyền có thể là do ảnh hưởng chủ yếu 

vào điều kiện sinh sản và nguồn gốc cá Chình khác nhau. Hệ số 

tương đồng di truyền giữa các cá thể cá Chình biến động từ 

0,660-0,910 và chia thành hai nhóm chính ở hệ số tương đồng di 

truyền 0,660. 

Từ khóa: Chỉ thị DNA, Anguilla marmorata, RAPD, đa dạng di 

truyền cá chình, Thừa Thiên Huế. 
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ABSTRACT 

Anguilla marmorata is a species with high economic value and 

increasingly interested by organizations and scientists. So far, 

many of the eel's biological characteristics remain mysterious, 

and they are often classified according to morphological features 

such as pigmentation patches, number of vertebrae, ... It is even 

difficult to distinguish one individual from another in some 

species, especially in the larval stage. In this study, the Random 

amplification of polymorphic DNA (RAPD) molecular marker 

was used to evaluate the genetic diversity of 48 eels collected in 

Thua Thien Hue province. Results showed that the genetic 

diversity of individuals in the Eel population studied is quite high. 

With 8 random primers via PCR, 77 DNA tapes with 76 

polymorphic tapes were obtained, the tape size ranged from 170-

2,500 bp, in which primer S10 showed the highest diversity with 

an average Ho value of 0.563, followed by primer S8 (Ho = 

0.558). The lowest diversity was in the OPD5 primer (Ho = 

0.300). The OPG17 primer is the primer that produces the most 

polymorphic tapes (13/13 tapes) and the S3 primer for the least 

amplified tapes polymorphism (9/10 DNA tapes). The diversity 

coefficient in each random primer ranged from about 0.300 to 

0.563, with an average of 0.433. The genetic variation in the Eel 

population is random. Genetic variation can be attributed mainly 

to different eel breeding conditions and origins. Genetic similarity 

coefficients among the Eels varied from 0.660 to 0.910 and were 

divided into two main groups in genetic similarity coefficient 

0.660. 

Keywords: DNA marker, Anguilla marmorata, RAPD, eel genetic 

diversity, Thua Thien Hue. 
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TÓM TẮT 

Thí nghiệm nuôi vỗ, kích thích sinh sản và ấp trứng cá Măng 

(Elopichthys bambusa Richarson, 1844) bằng các loại thức ăn, liều 

lượng kích dục tố khác nhau được thực hiện từ tháng 12/2019 - 

8/2020 tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc 

với mục tiêu xác định được loại thức ăn phù hợp trong nuôi vỗ 

thành thục cá bố mẹ và liều lượng kích dục tố tối ưu sử dụng trong 

sản xuất giống cá Măng. Kết quả chỉ ra rằng việc sử dụng thức ăn 

phối trộn là 50% cá Mè tươi, 30% Giun đất và 20% Tép tươi để 

nuôi vỗ cá Măng bố mẹ trong ao cho tỷ lệ cá bố mẹ thành thục cao 

nhất (60%). Cùng một công thức ăn cho ăn, tỷ lệ thành thục của cá 

Măng nuôi vỗ trong lồng (thể tích 108m
3
) là cao hơn so với nuôi vỗ 

trong ao. Sử dụng liều tiêm kích dục tố gồm 70µg LRH-A/kg cá cái 

+ 10mg DOM/kg cá cái + 1500UI/kg cá cái cho tỷ lệ rụng trứng 

cao nhất (94,6%) với thời gian hiệu ứng của kích dục tố từ 5-6 giờ 

ở nhiệt độ 27-31
0
C. Bình weis (20 lít) được cho là dụng cụ phù hợp 

để ấp trứng cá Măng với tỷ lệ nở là 28,4%, tỷ lệ dị hình 2,67% và 

tỷ lệ sống của ấu trùng cá Măng sau khi nở 13 ngày là 63,4%. Kết 

quả của nghiên cứu này là những dữ liệu quan trọng trong việc 

hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Măng. 

Từ khóa: Cá Măng, nuôi vỗ thành thục, kích dục tố, ấp nở. 
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ABSTRACT 

The experiment on sexual maturation, reproduction stimulation and 

egg incubation of Yellowcheek (Elopichthys bambusa Richarson, 

1844) by using different types of feeds, hormone doses, and 

incubators were conducted from 12/2019 - 8/2020 at the National 

Freshwater Broodstocks Center with the aim of identifying suitable 

foods for culturing maturation broodstocks; optimum hormone dose 

and appropriate incubation equipment used in producing 

Yellowcheek seeds. The results indicated that the use of the 

formulation foods as 50% Silver carp + 30% Earthworm and 20% 

fresh prawn for maturation culture gave the highest rate of the 

maturation of broodstocks (60%). For the same feeding formula, the 

maturation rate of fish in cages (volume 108m3) is higher than fish 

culture in the pond. Using the hormone dose of 70µg LRH-A + 

10mg DOM/kg + 1500UI/kg female gave the highest ovulation rate 

(94,6%) with the effect of hormones from 5-6 hours at a temperature 

of 27-31
0
C. Using incubators weis 20 liters (Cycle tank) for 

incubating eggs were considered to be suitable for egg incubation 

with hatching rate (28.4%), deformity rate 2.67% and survival rate 

after 13 days (63.4%). The results of this study are important data in 

the improvement of the technical process in producing Yellowcheek 

seeds. 

Keywords: Yellowcheek, maturation broodstock, reproduction 

stimulation, incubation. 
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TÓM TẮT 
Cá tầm Nga là loài loài cá sụn, nước lạnh, được du nhập vào nuôi ở nước ta 

từ năm 2004. Đây là loài có chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa 

chuộng, giá trị kinh tế rất cao, đặc biệt là trứng (caviar). Thực tiễn phát triển 

hơn 15 năm cho thấy loài cá này thích ứng rất tốt với điều kiện Tây Nguyên 

và Tây Bắc nước ta, thể hiện tốc độ sinh trưởng nhanh, thời gian thành thục 

ngắn chỉ 1/2 so với vùng bản xứ. Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo được 

bắt đầu từ năm 2009 và đã đạt được một số thành công nhất định tới năm 

2016. Tuy nhiên, kết quả không ổn định, cả số lượng cũng như chất lượng 

con giống cung cấp cho thị trường vẫn còn rất hạn chế. Nghiên cứu được 

thực hiện từ năm 2016 - 2019 nhằm chủ động hoàn toàn nguồn cung con 

giống cho nhu cầu nuôi ở nước ta. Trên cơ sở kế thừa các kết quả trước đó, 

nghiên cứu tiến hành cải thiện các thông số kỹ thuật để hoàn thiện quy trình 

công nghệ sản xuất giống nhân tạo. Với 152 con cá tầm Nga bố mẹ (5 - 15 

kg/con, tỷ lệ đực/cái là 1/2), nghiên cứu đã hoàn thiện được quy trình công 

nghệ sản xuất giống nhân tạo với tỷ lệ thành thục > 55,6% (PI 0,12 - 0,22). 

Cá cái, PI < 0,2, được cho vào qua đông nhân tạo sau 38 - 54 ngày, đã thành 

thục hoàn toàn (PI 0,06 - 0,09). Cá được kích thích sinh sản bằng não thùy 

thể cá chép (6 mg/kg), thời gian hiệu ứng 18 - 36 giờ, tỷ lệ đẻ đạt 83,3 - 

100%, sức sinh sản thực tế từ 1.055 - 1.225 g trứng/cá cái (9 - 12%BW). 

Trứng được thụ tinh bằng phương pháp bán khô (10ml/kg trứng), tỷ lệ thụ 

tinh từ 78 - 80%; trứng được khử dính hiệu quả bằng tanin 2,5 g/5 lít nước. 

Sau 6 - 7 ngày ấp bằng dàn ấp "Osetr", tỷ lệ nở từ 70,0 - 83%. Tỷ lệ sống từ 

bột lên giống (15cm) đạt > 63%. Quy trình công nghệ sản xuất giống đã 

hoàn thiện và ổn định hơn so với trước đây. Nghiên cứu góp phần chủ động 

hoàn toàn nguồn cung con giống, giúp nghề nuôi cá tầm Nga phát triển hiệu 

quả, bền vững hơn. Các nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào đánh giá chất 

lượng và nâng cao chất lượng con giống thông qua kỹ thuật di truyền và 

chọn giống. 

Từ khóa: Acipenser gueldenstaedtii, cá tầm Nga, sản xuất giống, ương 

nuôi. 
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ABSTRACT 

 

Russian sturgeon is one of the cartilaginous fish, normally distributed in coldwater 

regions, and has been imported and cultured in Vietnam since 2004. Sturgeon has 

delicious flavors, high value and demands, especially its roe (caviar). Over the last 

fifteen - year development in Vietnam, this species has presented good adaptation 

to the Central Highlands and Northwest conditions, showing fast growth rate, short 

maturation period, just half time compared to the native regions. Researches on 

artificial seed production had started from 2009, and obtained certain successes by 

2016. However, the results were generally not stable, both the quantity and quality 

of seed supplied to the market have been still very limited. The current project was 

carried out from 2016 - 2019 to fully proactively supply seed for farming demands 

in Vietnam. On the basis of inheriting the previous results, this study has improved 

technical parameters in order to complete the technological process of artificial 

seed production. With 152 broodfish (5 - 15 kg/fish, 1 male: 2 female), the 

research has completed the artificial seed production technology with the maturity 

rate > 55.6% (PI 0.12 - 0.22). Breeders, PI < 0.2, were overwintered under 

artificial conditions for 38 - 54 days to reach fully matured stage (PI 0.06 - 0.09). 

Matured broodfish were stimulated by hormonal injection of common carp 

pituitary (CCP, 6 mg/kg female). Spawns were obtained 18 - 36 h post - injection, 

fertility rate reached 83.3 - 100%, actual fecundity was 1,055 - 1,225 g 

eggs/female (9 - 12% BW). Eggs were artificially inseminated by semi-dry 

method (10 ml/kg of eggs), fertilization rate was 78 - 80%. Fertilized eggs could be 

effectively de-adhesed by tannin 2.5 g/5 liters of water. After 6 - 7 days of 

incubation under the "Osetr" incubation system, the hatching rate was 70.0 - 83%. 

Survival rate from newly hatched larvae to juveniles (15 cm) reached > 63%. The 

current seed production technology process has been completer and more stable 

than before. The success of this project has contributed to actively supplying 

artificial sturgeon seeds for commercial Russian sturgeon farming, helping the 

sturgeon farming industry to develop more effectively and sustainably in Vietnam. 

Further research should focus on seed evaluating and improving its quality through 

genetic and selective breeding techniques. 

Keywords: Acipenser gueldenstaedtii, breeding, reproduction, Russian sturgeon. 
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LƢỢNG ẤU TRÙNG CÁ CHẼM (Lates calcarifer) TRONG 

ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
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, Lê Minh Nhật, Cao Huỳnh Gia Thịnh,  

Phạm Đức Hùng, Lê Minh Hoàng 

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

Tác giả liên hệ:  khang.nt.60ntts@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ 

và độ mặn lên chất lượng ấu trùng cá chẽm trong điều kiện biến đổi 

khí hậu. Thí nghiệm được triển khai kết hợp giữa ba mức nhiệt độ 

(30, 32, 34℃) với bốn mức độ mặn (15, 20, 25, 30 ppt) trong thời 

gian 4 tuần. Thí nghiệm được bố trí trong bình thủy tinh 1 lít với mật 

độ 10 con/lít. Các thông số sinh trưởng, tỷ lệ sống, khả năng bắt mồi 

và hô hấp của ấu trùng cá chẽm được xác định sau khi kết thúc thí 

nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng sinh trưởng, tỷ lệ 

sống, khả năng bắt mồi cũng như hô hấp của ấu trùng cá chẽm bị ảnh 

hưởng bởi nghiệm thức kết hợp giữa nhiệt độ 34℃ với 15 ppt. Trong 

khi đó, nghiệm thức ở nhiệt độ bình thường 30℃ kết hợp với độ mặn 

30 ppt cho tỷ lệ sống, sinh trưởng, khả năng bắt mồi và hô hấp tốt 

nhất. Nếu nhiệt độ tăng lên 32℃ thì chất lượng ấu trùng cá chẽm có 

xu hướng giảm và giảm mạnh nếu nhiệt độ tăng lên 34℃. Như vậy, 

nhiệt độ cao kết hợp độ mặn thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ấu 

trùng cá chẽm. 

Từ khóa: Cá chẽm, Lates calcarifer, nhiệt độ, độ mặn, biến đổi 

khí hậu 
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CLIMATE CHANGE CONDITIONS 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effects of 

temperature and salinity on the quality of Barramundi larvae 

under climate change conditions. The experiment was conducted 

with a combination of three temperature levels (30, 32, 34℃) with 

four salinity levels (15, 20, 25, 30 ppt) for a period of 4 weeks. 

The experiment was arranged in a 1-liter glass beaker with a 

density of 10 fish/liter. Growth, survival, feeding rate and 

respiration parameters of Barramundi larvae were determined at 

the end of the experiment. The results showed that the growth, 

survival, feeding rate as well as respiration of Barramundi larvae 

were affected by the combined of 34℃ with 15 ppt treatment. 

Meanwhile, treatment at normal temperature of 30℃ combined 

with salinity of 30 ppt gave the best survival, growth, feeding rate 

and respiration. If the temperature increases to 32℃, the quality of 

Barramundi larvae tends to decrease and strongly decrease if the 

temperature increases to 34℃. Thus, high temperature combined 

with low salinity will be affected the quality of Barramundi 

larvae. 

Keywords: Barramundi, Lates calcarifer, temperature, salinity, 

climate change 
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TÓM TẮT 

Cá cam (Seriola dumerili) là loài cá biển có tốc độ lớn nhanh và 

chất lượng thịt cao. Nghiên cứu này đánh giá quá trình phát triển 

hệ tiêu hóa của ấu trùng cá cam sử dụng phương pháp tích hợp 

bao gồm khả năng bắt mồi, biến đổi hình thái, biểu hiện kiểu gene 

và hoạt tính enzyme tiêu hóa từ khi nở đến 40 ngày tuổi. Ấu trùng 

được cho ăn bằng luân trùng giàu hóa từ ngày 2-10 DAH, sau đó 

là Artemia giàu hóa từ ngày 11 DAH. Kết quả cho thấy ấu trùng 

bắt đầu mở miệng và ăn ngoài từ 2 DAH. Noãn hoàng được hấp 

thụ nhanh và biến mất hoàn toàn vào ngày 3 DAH, trong khi giọt 

dầu duy trì đến này 5 DAH. Thông qua quan sát hình thái mô học, 

biểu hiện kiểu gene và hoạt tính enzyme cho thấy các cấu trúc tế 

bào và chức năng của hệ tiêu hóa sẽ dần chuyên biệt hóa theo tuổi 

của ấu trùng, kéo theo khả năng tiêu hóa tăng dần. Tuyến dạ dày 

xuất hiện vào ngày 11 DAH cùng với sự tăng mạnh hoạt tính 

enzyme pepsin từ 11-15 DAH đánh dấu sự hoạt động chức năng 

của bao tử. So sánh cấu trúc mô học từ ngày 20-40 DAH, hệ tiêu 

hóa hoàn thành quá trình phân hóa và hoạt động giống như cá 

trưởng thành. Những kết quả này cung cấp thông tin chi tiết về sự 

phát triển hệ tiêu hóa của ấu trùng cá cam, làm cơ sở cho việc tối 

ưu quy trình ương nuôi đối tượng này. 

Từ khóa: Seriola dumerili, phát triển bản thể, phương pháp tích 

hợp, hệ tiêu hóa, nuôi ấu trùng 
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LARVAL ONTOGENY OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN 

GREATER AMBERJACK (Seriola dumerili):  

AN INTEGRATIVE STUDY 

Tran Nguyen Duy Khoa 

College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 

Greater amberjack (Seriola dumerili) is a marine teleost fish with 

fast growth and excellent flesh quality. This study aimed to 

investigate the early ontogeny of S. dummerili larvae through an 

integrative investigation to understand the general patterns of 

activity through the effect of feeding status, morphological 

changes, and gene expression on final enzymatic capacity from 

hatching to 40 days after hatching (DAH). Larvae were fed 

enriched L-type rotifer Brachionus plicatilis species complex 

from 2 to 10 DAH, followed by enriched Artemia nauplii. The 

results showed that the larvae began exogenous feeding from 2 

DAH, coinciding with the opening of the oral capacity and anus. 

The yolk sac was rapidly consumed and completely resorbed at 3 

DAH, while the oil globule disappeared by 5 DAH. Due to tissue 

observation of the digestive system, gene expression analysis, and 

enzyme activity analysis, noticed when the larvae begin 

exogenous feeding, the digestive tract gradually differentiates into 

specific-functional organs and digestive capacity improves with 

larval age. The detectable point of gastric glands in great 

amberjack larvae at 11 DAH, which was followed by rapid 

increase in pepsin activity at 15 DAH. Comparing digestive 

tissues aged 20-40 days, the histological structures of the 

digestive tract from 20 DAH were completely segmented with the 

digestive tract resembling that of its juvenile stages. Findings 

from the present study provides insight into the early 

development of the digestive system and associated digestive 

enzymes of S. dummerili larvae and establishes an advance step 

towards the rearing and feeding protocol optimization of this 

species. 

Keywords: Seriola dumerili, Ontogeny, integrative approach, 

digestive system, larviculture 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra điều kiện tối ưu về nhiệt 

độ và độ mặn trong quá trình ấp trứng cá nâu Scatophagus argus. 

Hai thí nghiệm được tiến hành với 3 lần lặp lại, mỗi thí nghiệm 

bao gồm 3 nghiệm thức nhiệt độ (24 
o
C, 28 

o
C, 32 

o
C) và 4 

nghiệm thức độ mặn (20 ‰, 24 ‰, 28 ‰, 32 ‰) được thiết kế 

theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn. Kết quả chỉ ra rằng, 

nhiệt độ và độ mặn đã ảnh hưởng đến thời gian ấp, thời gian nở, 

tỷ lệ nở và tỷ lệ dị hình của ấu trùng cá nâu (p<0,05). Trứng cá 

nâu phát triển tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ 28
o
C so với các 

mức nhiệt độ 24
o
C hoặc 32

o
C. Kết quả tương tự cũng được quan 

sát ở thí nghiệm độ mặn khi ấp trứng cá nâu ở 28‰ cho kết quả 

tốt hơn so với 20‰, 24‰ và 32‰.  

Từ khóa: Nhiệt độ, độ mặn, trứng, ấu trùng, cá nâu, Scatophagus 

argus 

 



 HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 11 

CHỦ ĐỀ 1: DI TRUYỀN VÀ SẢN XUẤT GIỐNG 

68 

Code: O1-009 

EFFECTS OF TEMPERATURE AND SALINITY ON 

EMBRYO DEVELOPMENT, EGGS INCUBATION OF 
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Nguyen Tu Minh, Tran Thi Dieu Huong, Le Minh Tue,  

Nguyen Van Huy 
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University 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are to determine the optimal 

conditions for temperature and salinity on eggs incubation of 

spotted scat Scatophagus argus. Two experiments were 

conducted in three replicates with three treatments of temperature 

(24
o
C, 28

o
C, 32

o
C) and salinity (24‰, 28‰, 32‰) by using the 

CRD method for experimental design. The results indicated that 

both temperature and salinity affected incubation time, hatching 

duration hatched rate, and larvae deformity rate of spotted scat. 

The eggs of spotted scat showed a better development at 

temperature 28
o
C than those at 24

o
C or 32

o
C. Similarly, a greater 

result of fish egg development was observed at 28 ‰ compared to 

those under 20‰, 24 ‰ and 32‰.  

Keywords: Temperature, salinity, egg, larvae, spotted scat, 

Scatophagus argus 
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TÓM TẮT 

Hiểu rõ quá trình phát triển xương và dị hình ở cá khế vằn 

(Gnathanodon specious) sẽ là nền tảng cho các thao tác kỹ thuật 

trong trại sản xuất giống nâng cao tỉ lệ sống và chất lượng ấu 

trùng. Cá khế vằn được sản xuất theo qui trình sinh sản nhân tạo 

được nhuộm theo phương pháp nhuộm kép (Alican blue – 

Alizarin red) để phân tích quá trình phát triển bộ xương và các dị 

hình xương. Quá trình xương hóa diễn ra từ sớm ở các xương 

dentary, maxillary, preopercle, cleithrum nhưng các cấu trúc sụn 

vẫn chiếm ưu thế như sụn Meckel, sụn cung mang và sụn 

trabecular khi cá 2 ngày tuổi đạt chiều dài cơ thể trung bình (BL) 

2,17 mm chủ yếu ở xương đầu chuẩn bị cho giai đoạn ăn ngoài và 

thực hiện chức năng hô hấp. Đốt sống đầu tiên xuất hiện khi cá 9 

ngày tuổi BL 3,1 mm và xương hóa hoàn thiện toàn bộ xương 

sống khi cá 24 ngày tuổi BL 5,8 – 6,0 mm. Cấu trúc xương epural 

II xương hóa cuối cùng lúc này bộ xương đã giống với cá trưởng 

thành khi cá 39 ngày tuổi BL 9,1 mm. Các loại dị hình xương phổ 

biến ở cá biển đều xuất hiện trên cá khế vằn. Ở giai đoạn ấu trùng 

dưới 24 ngày tuổi không ghi nhận các dị tật hàm và dị tật nắp 

mang, giai đoạn cá từ 32 ngày tuổi tỉ lệ này là 1-5%. Các dị hình 

xương sống chiếm đa số trong các dị hình với tỉ lệ 11% ở cá 32 

ngày tuổi và 13% ở cá 39 ngày tuổi chủ yếu là dị hình lordosis. 

Từ khóa: Gnathanodon specious, Cá khế vằn, Xương hóa, Dị hình 

xương 
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ABSTRACT 

Understanding the osteological development and malformations 

of golden trevally (Gnathanodon specious) will be an important 

decision-making tool for fish-farm managers to improve survival 

rate and larval quality. Golden trevally skeletons were assessed 

through a double-staining procedure (Alican blue - Alizarin red). 

The first skeletal structures to be formed were those related with 

breathing and feeding activities in cranium (e.g., Meckel’s 

cartilage, dentary, premaxillary, cleithrum) and were visible of 

larvae from 2 days post-hatching (dph) at average body length 

(BL) of 2.17 mm. Ossification of the first vertebra occurred in 

larvae 9 dph at average (BL) of 3.1 mm. The axial skeleton was 

fully ossified in larvae 24 dph of 5.8-6.0 mm of (BL). At an 

average (BL) of 9.1 mm in larvae 39 dph, ossification of the last 

epural bone in caudal skeleton, completing osteological 

development. Most of common deformities in finfish was 

detected in golden trevally. At the larval stage under 24 dph, no 

upper-jaw or opercular deformities were observed, while a low 

incidence 1-5% of other severe deformities in the heads of the 

fish (e.g., pudheadness, crossbite, lower-jaw deformities) were 

reported. Vertebral deformities (kyphosis, lordosis, fusion and 

compression) were the most common deformities found in 

juveniles golden trevally at 11 – 13%, being mainly lordosis 

located in haemal region. 

Từ khóa: Gnathanodon specious, Golden trevally, Osteological 

development, Malformations 
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TÓM TẮT 
Ốc nhảy là loài hải đặc sản có thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế và 

dinh dưỡng cao. Những năm gần đây nhu cầu thị trường ngày càng 

tăng nên ngư dân khai thác quá mức dẫn đến sản lượng loài ốc này 

hiện đang có nguy cơ bị cạn kiệt. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống 

nhân tạo ốc nhảy đã được xây dựng và áp dụng thành công tại Khánh 

Hòa. Ốc nhảy bố mẹ có nguồn gốc từ tự nhiên, chiều cao vỏ 69,2 ± 

2,3 mm, mép vỏ dày 4,1 ± 1,3 mm, vỏ ốc màu vàng sáng, khoẻ 

mạnh, vận động linh hoạt, không bị nhiễm bệnh. Ốc được nuôi vỗ 

trong bể nước chảy tuần hoàn, mật độ 50 con/m
2
, tỷ lệ đực cái 1:1, 

điều kiện môi trường: độ mặn 32,5 ± 3,54 ‰, nhiệt độ 29,5 ± 2,12
o
C, 

pH 7,8 – 8,5. Thức ăn cho ốc nhảy là tảo bám và tảo khô dạng phiến, 

tỷ lệ cho ăn 8-10% khối lượng thân, ngày cho ăn 2 lần. Sau 15 ngày 

nuôi vỗ tỷ lệ sống của ốc đạt 90,3± 1,77% và tỷ lệ thành thục 85,1 ± 

5,7%. Ốc nhảy thành thục sinh dục được kích thích sinh sản bằng 

phương pháp sốc nhiệt kết hợp với chiếu đèn tia cực tím, kết quả cho 

tỷ lệ thụ tinh là 97,5 ± 0,5 %, tỷ lệ nở 93,0 ± 0,5 %. Ở giai đoạn trôi 

nổi, ấu trùng được ương với mật độ 1- 3 con/mL, cho ăn 2 lần/ngày 

vào buổi sáng (7h00) và chiều (17h00), thức ăn sử dụng là các loại 

tảo tươi (Pavlova sp., Dicteria sp., Chaetoceros sp., tỷ lệ 1:1:1, mật 

độ 30.000-50.000 tb/mL) và bổ sung thức ăn tổng hợp (Lansy, 

Frippark, tỷ lệ 1:1, liều lượng: 1g/m
3
/ngày). Thời gian ương ấu trùng 

giai đoạn trôi nổi kéo dài 12 – 15 ngày, tỷ lệ sống trung bình 70,7 ± 

3,75%. Giai đoạn ấu trùng sống đáy được ương trong bể xi măng, 

đáy bổ sung cát mịn, cho ăn tảo bám kết hợp thức ăn tổng hợp, mật 

độ ương 2 – 3 con/cm
2
. Sau 15 ngày ương ốc đạt cỡ giống cấp 1 (4-5 

mm) với tỷ lệ sống 14,1 ± 2,64%; tiếp tục ương 20 ngày, ốc đạt cỡ 

giống cấp 2 (10 – 12 mm), tỷ lệ sống tương ứng 6,73 ± 0,68%. 

Từ khóa: nuôi vỗ, ốc nhảy, tảo bám, thành thục, sản xuất giống 

mailto:daivt@ntu.edu.vn
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ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ NHIỆT ĐỘ  

VẬN CHUYỂN TỚI TỶ LỆ SỐNG, CHẤT LƢỢNG 

SINH SẢN CỦA ỐC NHẢY DA VÀNG 

 Strombus canarium (LINNAEUS, 1758) 

Đinh Văn Độ
1
, Trƣơng Thị Bích Hồng

2
, Vũ Trọng Đại
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1
Sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản Trường Đại học Nha Trang 

2
Giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản Trường Đại Học Nha Trang 
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Tác giả liên hệ: anhdo935@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện bởi hai thí nghiệm, mỗi thí nghiệm 

được lặp lại 3 lần: Thí nghiệm 1 bố trí 3 nghiệm thức mật độ 10, 

20, 30 cá thể/thùng xốp (phủ bì 30x21x21cm); Thí nghiệm 2 được 

bố trí với 3 nghiệm thức nhiệt độ (nhiệt độ thường, nhiệt độ 25-

27
o
C và 22-24

o
C) với mục tiêu tìm ra mật độ và nhiệt độ vận 

chuyển ốc nhảy da vàng bố mẹ (Strombus canarium) thích hợp 

nhất từ vùng khai thác tới trại sản xuất giống cho ốc sinh sản. Ốc 

bố mẹ được vận chuyển với mật độ 20 cá thể/thùng (tương đương 

60 con/m
2
) có sức sinh sản thực tế cao nhất (0,32 ± 0,05g phôi/cá 

thể), số lượng phôi được thụ tinh phát triển thành phôi cao nhất 

(6730 ± 1098 phôi/cá thể) sai khác có ý nghĩa thống kê với các 

nghiệm thức còn lại (P<0,05). Ốc bố mẹ ở nghiệm thức được vận 

chuyển ở nhiệt độ thấp nhất 22-24
o
C có tỷ lệ sống (93,33 ± 

5,77%), số lượng phôi được thụ tinh phát triển thành phôi (5173 ± 

906 phôi/cá thể) cao nhất, sai khác có ý nghĩa thống kê với các 

nghiệm thức còn lại (P<0,05). Trong phạm vi nghiên cứu, ốc 

nhảy da vàng bố mẹ vận chuyển từ vùng khai thác về trại sản xuất 

giống với mật độ 20 cá thể/thùng xốp và nhiệt độ khi vận chuyển 

22-24
o
C là thích hợp nhất. 

Từ khóa: Ốc nhảy da vàng bố mẹ, Strombus canarium, sức sinh 

sản, số lượng phôi, tỷ lệ sống 
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EFFECTS OF TRANSPORTATION DENSITY AND 

TEMPERATURE ON SURVIVAL, REPRODUCTIVE 

QUALITY OF DOG CONCH Strombus canarium 

(LINNAEUS, 1758) 
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2
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2
Nha Trang University, lecturer at Institute of Aquaculture 

 

ABSTRACT 

The study was carried out by two experiments, each experiment 

was repeated 3 times: Experiment 1 arranged 3 density treatments 

10, 20, 30 individuals/styrofoam box (outside dimensions 

30x21x21cm); Experiment 2 was arranged with 3 temperature 

treatments (normal temperature, 25-27
o
C and 22-24

o
C) with the 

aim of finding out the density and transport temperature of 

jaundice parents (Strombus canarium) most suitable from the 

mining area to the hatchery for snail spawning. Transported with 

a density of 20 individuals/styrofoam box (equivalent to 60 

individuals/m
2
) had the highest actual fertility (0.32 ± 0.05g 

eggs/individual), the highest number of fertilized eggs develop 

into embryos (6730 ± 1098 germ/individual) was statistically 

significant different from the other treatments (P<0.05). The 

parental dog couch in the treatment were transported at the lowest 

temperature of 22-24
o
C with a survival rate (93.33 ± 5.77%), the 

number of fertilized eggs develop into embryos (5173 ± 906 

germ/individual), the difference was statistically significant with 

the the remaining treatment (P<0,05). Within the study of snails 

broodstock was transported from the mining area to the hatchery, 

with a density of 20 individuals/styrofoam box and the most 

appropriate temperature when transporting 22-24
o
C. 

Keywords: Embryo quantity, fertility, Strombus canarium, 

survival rate, the parental dog couch 
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THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO CÁ 

KHOANG CỔ NEMO Amphiprion ocellaris (CUVIER, 1830) 
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Đoàn Xuân Nam 

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 
*
Tác giả liên hệ: letrang@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Cá nemo là loài cá cảnh biển có giá trị cao, rất được ưa chuộng bởi người 

nuôi thủy sinh vật cảnh. Tuy nhiên, nguồn cung con giống cho thị trường 

vẫn chủ yếu từ khai thác tự nhiên dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi. Việc 

chủ động con giống sản xuất nhân tạo là hết sức cần thiết. Nghiên cứu được 

thực hiện tại Trại sản xuất giống Cá cảnh Đường Đệ, Nha Trang - Khánh 

Hòa. Cá bố mẹ, 10 cặp, được thu gom từ tự nhiên, bởi người dân lặn bắt tại 

vùng biển Nam Trung bộ. Cá được nuôi trong hệ thống bể lọc sinh học tuần 

hoàn, thể tích 80 lít/bể. Kết quả cho thấy, cá thành thục và sinh sản tốt trong 

điều kiện nuôi nhốt. Sau 8 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 100%, tỷ lệ thành thục 

đạt 80%, tỷ lệ đẻ 60%, và tỷ lệ nở 50 - 70%. Số lượng trứng từ 188 - 560 

trứng/lần đẻ. Thời gian tái phát dục trung bình khoảng 10 - 12 ngày. Thời 

gian phát triển phôi từ 6 - 9 ngày (27 - 31
o
C). Ấu trùng được ương trong bể 

kính 80 lít, độ mặn 30 - 35‰, bổ sung tảo Nannochloropsis oculata khoảng 

5.000 tế bào/ml. Ấu trùng được cho ăn bằng luân trùng (10 - 20 con/ml) 

trong 4 ngày đầu, nauplius Artemia (2 - 3 con/ml) từ ngày 2 - 30, thức ăn 

công nghiệp (NRD, INVE) từ ngày 25 - 60, chia làm 6 - 8 lần/ngày. Cá 

được ương với mật độ 2 - 3 con/l và 1 - 2 con/l tương ứng với giai đoạn 0 - 

30 và 30 - 60 ngày tuổi. Kết quả thử nghiệm ương 10 đợt cho thấy tỷ lệ sống 

đến 30 ngày tuổi (14 - 16 mm) đạt 55 - 60%, đến 60 ngày tuổi (24 - 26 mm) 

đạt 90 - 98%. Tổng số cá con thu được là 1.966 con. Nhìn chung, thử 

nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá nemo đạt kết quả tích cực nhờ kế thừa 

các thành công trước đó trên loài cá khoang cổ cam (A. percula). Tuy nhiên, 

các nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào các giải pháp giảm hao hụt trứng 

trong quá trình ấp; nâng cao tỷ lệ sống trong 15 ngày đầu; bổ sung dinh 

dưỡng nhằm nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ sống và nhất là màu sắc của loài cá 

này trong điều kiện nuôi nhốt.  

Từ khóa: Amphiprion ocellaris, cá khoang cổ, cá nemo, sản xuất giống, ương 

nuôi. 
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ARTIFICIAL SEED REPRODUCTION OF FALSE CLOWNFISH 

Amphiprion ocellaris (CUVIER, 1830) 

Nguyen Huu Khang, Tran Thi Le Trang, Nguyen Thi Nhat Anh,  

Doan Xuan Nam 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

False clownfish is one of the high - value marine ornamental species which 

is very popular among aquarium keepers. However, the supply of seed for 

the market has been still mainly from wild exploitation leading to the 

exhaustion of natural resources. The initiative to artificially breeding is 

essential. This study was conducted at Duong De ornamental hatchery, Nha 

Trang - Khanh Hoa. Broodfish, 10 pairs, were collected from the wild by 

local divers in the South-Central Coast. Fish were cututed in 80 - liter tanks 

connected to a recirculating aquaculture system. Results showed that the 

fish matured and reproduced well under captive conditions. After 8 months, 

survival reached 100%, maturity rate 80%, spawning rate 60%, hatching 

rate 50-70%. The number of eggs ranged from 188 - 560 eggs/batch. The 

average time of reproductive cycle was between 10 - 25 days. Duration of 

embryonic development was from 6 - 9 days (27 - 31
o
C). Larvae were 

reared in 80 - liter glass tanks, with saliniy of 30 - 35‰, supplemented with 

the microalga Nannochloropsis oculata at density of about 5,000 cells/ml. 

Larvae were fed with rotifers (10 - 20 individuals/ml) for the first 4 days, 

nauplius Artemia (2 - 3 nauplii/ml) from day 2 - 30, and then pellet feed 

(NRD, INVE) from day 25 - 60, devided into 6 - 8 times/day. Stocking 

densities were from 2 - 3 fish/l and 1 - 2 fish/l corresponding to the period of 

0 - 30 and 30 - 60 days old. Results of 10-time nursing trials showed that 

survival rate up to 30 days old (14 - 16 mm) reached 55 - 60%, to 60 days 

old (24 - 26 mm) reached 90 - 98%. The total collected juvenile were 1,966. 

Overall, the artificial reproduction of false clownfish in this study has 

achieved positive results thanks to the previous successes on the true percula 

clownfish (A. percula). However, further studies should focus on solutions 

to reduce egg loss during incubation; improve survival during the first 15 

days, add supplemental nutrients to improve growth, survival, and especially 

the colours of this ornamental fish in captive conditions. 

Keywords: Amphiprion ocellaris, false clownfish, nemo, artificial seed 

production, larval rearing. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu ảnh hưởng của màu sắc bể lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, 

tỷ lệ phân đàn của lươn đồng (Monopterus albus) được thực hiện 

với 3 nghiệm thức: bể màu đen, bể màu vàng và bể màu trắng. 

Mỗi bể có diện tích 0,3 x 0,2 x 0,16m. Khối lượng trung bình 

lươn ban đầu thí nghiệm là: 5,7g chiều dài trung bình ban đầu là 

18,7cm. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, thí nghiệm được 

thực hiện trong 8 tuần. Các thông số môi trường được bố trí phù 

hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của lươn: nhiệt độ của 

nước 25 – 27
o
C, hàm lượng oxy hòa tan 5mg/l; pH 6,5 – 7,5. Kết 

qủa nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ 

phân đàn của lươn trong bể có màu đen tốt nhất, lươn trong bể 

màu vàng và bể màu trắng không có sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê (P>0,05). 

Từ khóa: Lươn đồng, màu sắc bể, Monopterus albus 
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RESEARCH ON THE EFFECT OF TANK COLOR ON 

GROWTH, SURVIVAL, AND DIVISION OF FIELD EELS 

(Monopterus albus) 

                Huynh Minh Hieu, Pham Thị Anh, Nguyen Khac Huy,  

Nguyen Thi Ngoc Huyen 

Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

Research on the effect of tank color on growth, survival, and 

division of field eels (Monopterus albus) was carried out with 3 

treatments: black tank, yellow tank and white tank. Each tank has 

an area of 0.3 x 0.2 x 0.16m. The average initial weight of eels in 

the experiment was: 5.7g, and the initial mean length was 18.7cm. 

Each treatment was repeated 3 times, the experiment was carried 

out for 8 weeks. Environmental parameters are arranged to suit 

the growth and development conditions of eels: water temperature 

25 - 27
o
C, dissolved oxygen content 5mg/l; pH 6.5 – 7.5. The 

study results showed that the growth rate, survival rate and 

swarming ratio of the eels in the black tank were the best, the eels 

in the yellow tank and the white tank had no statistically 

significant difference. (P>0.05). 

Keywords: eels, tank color, Monopterus albus 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá Thòi lòi 

(Periophthalmodon sp.) ở bãi triều xã Đất Mũi (huyện Ngọc 

Hiển, tỉnh Cà Mau) được triển khai từ tháng 7 năm 2020 đến 

tháng 12 năm 2020 đạt được một số kết quả. Cá Thòi lòi có hành 

vi ve vãn, giao phối với con cái và leo cây. Tỷ lệ giới tính đực: cái 

là 1 : 1. Chu kỳ phát triển của tuyến sinh dục cá không đồng bộ, 

các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục từ giai đoạn sớm của  

trứng (đường kính trứng: 70,0 ± 14,0 μm) đến giai đoạn thành 

thục (đường kính trứng: 350,0 ± 20,0 μm). Chiều dài buồng trứng 

trung bình là 36,3 ± 0,64 mm, chiều rộng buồng trứng trung bình 

là 6,44 ± 0,10 mm và đường kính của trứng trung bình là 0,20 ± 

0,06 mm. Chiều dài toàn thân cá Thòi lòi thành thục sinh dục > 

19 cm. Sức sinh sản tuyệt đối của cá > 30.350 trứng/cá cái. Mùa 

vụ sinh sản của cá Thòi lòi là từ tháng 7 đến tháng 10. 

Từ khóa: giới tính, mùa vụ, sinh sản, thành thục, trứng cá 
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ABSTRACT 

Research on reproductive biology characteristics of mudskippers 

(Periophthalmodon sp.) in the intertidal zone of Dat Mui 

commune (Ngoc Hien district, Ca Mau province) carried out from 

July 2020 to December 2020 achieved some results. The 

mudskippers had courting behavior, mating with females and 

climbing trees. The male: female sex ratio was 1: 1. The 

development cycle of the fish gonads was not synchronized, the 

gonad development stages from the early stage of the egg (egg 

diameter: 70.0 ± 14.0 μm) to the mature stage (egg diameter: 

350.0 ± 20.0 μm). The mean ovary length was 36.3 ± 0.64 mm, 

the mean ovary width was 6.44 ± 0.10 mm and the mean egg 

diameter was 0.20 ± 0.06 mm. Total body length of sexually 

mature was than 19 cm. Absolute fecundity of fish was than 

30,350 eggs/female. The spawning season of mudskippes was 

from July to October. 

Keywords: fish eggs, maturation, season, sex, reproduction.  
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ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ DINH DƢỠNG CÁ THÒI 

LÒI (Periophthalmodon schlosseri) TẠI XÃ ĐẤT MŨI,  

TỈNH CÀ MAU 

Nguyễn Trƣơng Phƣớc Duy
1
, Nguyễn Hoàng Phong

2
 và  

Trần Văn Phƣớc
3
 

1
 Sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản, Khóa 59 – Trường Đại học Nha Trang 

2
 Sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản, Khóa 61 – Trường Đại học Nha Trang 

3
 Giảng viên Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng cá Thòi lòi 

(Periophthalmodon schlosseri) ở bãi triều xã Đất Mũi (huyện 

Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) được triển khai từ tháng 6 năm 2020 

đến tháng 3 năm 2021 đạt được một số kết quả. Chiều dài toàn 

thân cá Thòi lòi đực khai thác tại vùng nghiên cứu dao động từ 10 

– 27 cm (21,2 ± 2,8 cm) và đối với cá cái dao động từ 14 – 28,0 

cm (21,8 ± 2,3 cm). Các thông số tăng trưởng Von Bertalanffy là 

L∞ = 29,5 cm, K= 1,3/năm và hằng số tăng trưởng Ǿ = 3,2. Thành 

phần thức ăn chính trong dạ dày cá Thòi lòi gồm 4 nhóm: còng 

(Uca sp.), cá sóc (Oryzias sp.), cá con của các loài không xác 

định và xác của một số loài khác. Thức ăn chính của cá Thòi lòi là 

còng Uca sp. và cá sóc Oryzias sp. Thành phần thức ăn của cá 

thòi lòi khác nhau theo giới tính và các giai đoạn phát triển của 

cá. Kích thước của các loại thức ăn có ảnh hưởng đến sở thích và 

tính lựa chọn thức ăn của cá. Cá Thòi lòi thường ăn còng (Uca 

sp.) vào ban ngày và chuyển sang ăn côn trùng vào ban đêm. 

RLG của cá trung bình là 0,68 ± 0,01. Cá Thòi lòi là loài ăn động 

vật. 

Từ khóa: chiều dài, dinh dưỡng, sinh trưởng, thức ăn, tính ăn 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN HẦU HƢƠNG 

Spondylus gloriosus (DALL, BARTSCH & REHDER, 1938)  

TẠI KHÁNH HÒA 

Võ Thanh Vi
1
, Phạm Thị Khanh

1
, Nguyễn Thị Thanh Tiền

1 

1
Trường Đại học Nha Trang 

*
Tác giả liên hệ: vi.vt.60ntts@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Hầu hương (Spondylus gloriosus) được coi là đối tượng mới, lạ, 

là đối tượng có giá trị dinh dưỡng cao, thơm ngon nhưng chưa 

được quan tâm đến nhiều. Hiện nay hầu hương được xem là đối 

tượng có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng lớn trong nuôi trồng 

thủy sản, đặc biệt là các tỉnh ven biển miền Trung. Sản lượng 

cung cấp ra thị trường chủ yếu khai thác từ tự nhiên, do đó sẽ dẫn 

đến việc khai thác cạn kiệt nguồn lợi hầu hương nói riêng và 

nguồn lợi động vật thân mềm nói chung. Nghiên cứu một số đặc 

điểm sinh học sinh sản hầu hương Spondylus gloriosus sẽ góp 

phần đưa ra các khuyến cáo về mùa vụ khai thác, kích thước khai 

thác, là cơ sở nền tảng nhằm bảo tồn nguồn lợi hầu hương và góp 

phần nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo hầu hương. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy hầu hương là loài có sự thay đổi giới tính, 

trong đó tuyến sinh dục đực có màu trắng sữa; tuyến sinh dục cái 

có màu vàng cam. Tuyến sinh dục của ốc đĩa phát triển trải qua 5 

giai đoạn. Mùa vụ sinh sản của hầu hương ngoài tự nhiên bắt đầu 

từ tháng 3. 

Từ khóa: Hầu hương, Spondylus gloriosus, đặc điểm sinh sản 

mailto:vi.vt.60ntts@ntu.edu.vn
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ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHO ĂN VÀ NHIỆT ĐỘ LÊN  

CHẤT LƢỢNG ẤU TRÙNG CÁ CHẼM Lates calcarifer 

TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Hồ Thanh Tuyền, Cao Huỳnh Gia Thịnh, Tạ Ngọc Danh,  

Phạm Đức Hùng, Lê Minh Hoàng 

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

Tác giả liên hệ: tuyenho.101000@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế độ 

cho ăn và nhiệt độ lên chất lượng ấu trùng cá chẽm trong điều 

kiện biến đổi khí hậu. Thí nghiệm được triển khai kết hợp giữa ba 

mức nhiệt độ (30, 32, 34℃) với ba chế độ cho ăn (50, 75, 100%) 

trong thời gian 4 tuần. Thí nghiệm được bố trí trong bình thủy 

tinh 1 lít với mật độ 10 con/lít. Các thông số sinh trưởng, tỷ lệ 

sống, khả năng bắt mồi và hô hấp của ấu trùng cá chẽm được xác 

định sau khi kết thúc thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

khả năng sinh trưởng, tỷ lệ sống, khả năng bắt mồi và hô hấp của 

ấu trùng cá chẽm ở nghiệm thức kết hợp giữa nhiệt độ 34℃ với 

chế độ cho ăn 50% thấp hơn so với các nghiệm thức còn lại. Ở 

nghiệm thức nhiệt độ 30℃ kết hợp với chế độ cho ăn 100% cho tỷ 

lệ sống, tốc độ tăng trưởng, khả năng bắt mồi và hô hấp cao nhất. 

Các thông số này giảm dần ở nghiệm thức nhiệt độ 32℃ kết hợp 

với chế độ cho ăn 50% hay 75%. Như vậy, nếu điều kiện biến đổi 

khí hậu diễn ra như nhiệt độ tăng cao cộng với thức ăn trong tự 

nhiên ít đi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ấu trùng cá chẽm. 

Từ khóa: Cá chẽm, Lates calcarifer, nhiệt độ, chế độ cho ăn, biến 

đổi khí hậu 
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EFFECTS OF FEEDING FREQUENCY AND 

TEMPERATURE ON QUALITY OF BARRAMUNDI Lates 

calcarifer IN CLIMATE CHANGE CONDITION 

Ho Thanh Tuyen, Cao Huynh Gia Thinh, Ta Ngoc Danh,  

Pham Duc Hung, Le Minh Hoang 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effects of feeding 

frequency and temperature on the quality of Barramundi larvae 

under climate change conditions. The experiment was 

implemented in a combination of three temperatures (30, 32, 

34℃) with three feeding frequency (50, 75, 100%) for a period of 

4 weeks. The experiment was arranged in a 1-liter glass beaker 

with a density of 10 fish/liter. Growth, survival, feeding rate and 

respiration parameters of Barramundi larvae were determined at 

the end of the experiment. The results showed that the growth, 

survival, feeding rate and respiration of barramundi larvae in the 

combined of 34℃ with a 50% feeding frequency treatment were 

lower than those of the control group and others treatments. At 

the temperature of 30℃ combined with 100% feeding frequency 

for the highest survival rate, growth rate, feeding rate and 

respiration. These parameters decreased gradually at 32℃ 

combined with 50% or 75% feeding frequency. Thus, if climate 

change conditions take place such as high temperature together 

with less food in the natural condion, it will affect the quality of 

Barramundi larvae. 

Keywords: Seabass, Lates calcarifer, temperature, feeding 

regime, climate change 
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ẢNH HƢỞNG CỦA ĐỘ MẶN VÀ CÁC LOẠI THỨC ĂN 

KHÁC NHAU LÊN SINH TRƢỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU 

TRÙNG HẦU HƢƠNG Spondylus gloriosus (DALL, BARTSCH 

& REHDER, 1938) GIAI ĐOẠN VELIGER 

Phạm Thị Khanh, Kiều Thị Thanh Truyên, Võ Thanh Vi,  

Hoàng Thị Thanh
1 

Trường Đại học Nha Trang 
*
Tác giả liên hệ: khanhpt@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
 Hầu hương là loài hải sản giàu dinh dưỡng có giá trị kinh tế cao. 

Tuy nhiên, việc khai thác quá mức khiến nguồn nguyên liệu hầu 

hương trong tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Nguồn cung cấp hầu 

hương ra thị trường chủ yếu từ việc khai thác đánh bắt tự nhiên, 

do đó sản lượng, kích cỡ hầu hương bị biến động nhiều và hoàn 

toàn phụ thuộc vào tự nhiên, từ đó dẫn đến nguồn nguyên liệu đầu 

vào bị hạn chế và thiếu. Mặc dù vậy, việc nghiên cứu sản xuất 

con giống nhân tạo chưa được nghiên cứu nhiều và chưa xây 

dựng được quy trình sản xuất giống nhân tạo để ứng dụng chuyển 

giao nhân rộng cho người dân. Báo cáo trình bày kết quả nghiên 

cứu sự ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ 

sống của hầu hương giai đoạn trôi nổi (Veliger) ương nuôi nhân 

tạo tại Khánh Hòa nhằm góp phần xây dựng quy trình sản xuất 

giống nhân tạo hầu hương. Kết quả cho thấy, độ mặn thích hợp 

nhất cho sinh trưởng và phát triển của ấu trùng veliger hầu hương 

là 29-32 ‰, sinh trưởng tuyệt đối đạt 9,9 ± 0,4 µm/ngày và tỷ lệ 

sống đạt 63,1 ± 0,2 %. Khẩu phần thức ăn là tảo tươi là thích hợp 

nhất cho sinh trưởng và phát triển của ấu trùng hầu hương giai 

đoạn veliger, tăng trưởng tuyệt đối đạt 10,4 ± 0,3 µm/ngày, tỷ lệ 

sống đạt 61,0 ± 0,5 %.  

Từ khóa: Hầu hương, Spondylus gloriosus, tăng trưởng; sống trôi 

nổi 
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EFFECTS OF SALINITY AND FOOD ON GROWTH, 

SURVIVAL RATE OF SPONDYLUS LARVAE Spondylus 

gloriosus (DALL, BARTSCH & REHDER, 1938)  

VELIGER STAGE 

Pham Thi Khanh, Kieu Thi Thanh Truyen, Vo Thanh Vi,  

Hoang Thi Thanh 
Nha Trang University 

 

ABSTRACT 
Spondylus is a nutritious seafood with high economic value. 

However, over-exploitation causes the natural resources of 

incense to be increasingly depleted. The source of supply of 

incense to the market is mainly from wild fishing, so the output 

and size of incense are highly volatile and completely dependent 

on nature, thereby leading to input materials limited and lacking. 

However, the research on artificial seed production has not been 

studied and an artificial seed production process has not been 

developed for application, transfer and replication to the farmers. 

The report presents the results of research on the effects of 

salinity and feed on the growth and survival rate of the artificially 

reared Veliger stage of spondylus in Khanh Hoa in order to 

contribute to the development of production processes of 

artificial. The results showed that the most suitable salinity for 

growth and development of the veliger stage was 29-32‰, 

absolute growth reached 9.9 ± 0.4 µm/day and survival rate 

reached 63.1 ± 0.2 %. The diet of fresh algae was the most 

suitable for growth and development of the veliger stage, absolute 

growth reached 10.4 ± 0.3 µm/day, survival rate reached 61.0 ± 

0.5%. 

Keywords: Spondy, Spondylus gloriosus, growth, veliger 
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ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN ỐNG TIÊU HÓA CỦA CÁ 

 SÁT SỌC(Pangasius macronema Bleeker, 1850) 

Trần Đông Phƣơng An
1
, Nguyễn Hoàng Nhân

2
,  

Bùi Minh Tâm
2
, Phạm Thanh Liêm

2
 

1
Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ 

2
Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Cần Thơ 

 

TÓM TẮT 

Sự phát triển ống tiêu hóa của cá sát sọc (Pangasius 

macronema) từ khi mới nở đến 30 ngày tuổi được khảo sát bằng 

phương pháp mô học nhằm xác định thời điểm ống tiêu hóa phát 

triển hoàn chỉnh. Mẫu cá được thu vào ngày tuổi thứ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 30 sau khi nở và cố định trong 

dung dịch fomol trung tính 10%, sau đó rửa mẫu và bảo quản 

trong cồn 70%. Mẫu được xử lý, đúc khối, cắt lát và nhuộm màu 

với Heamatoxylin và Eosin (HE). Kết quả cho thấy ống tiêu hóa 

bắt đầu có sự thay đổi từ ngày tuổi thứ 3 sau khi nở với vùng dạ 

dày được hình thành rõ vào ngày tuổi thứ 5. Thực quản mở rộng 

với sự xuất hiện của nếp gấp niêm mạc và các tế bào tiết chất 

nhày vào ngày thứ 3. Sự xuất hiện của các tuyến dạ dày và thành 

dạ dày hình thành 4 lớp vào ngày tuổi thứ 9-10 chứng tỏ dạ dày 

đã phát triển hoàn thiện về chức năng. Các dấu hiệu của việc hấp 

thu vật chất dinh dưỡng từ thức ăn được quan sát rõ dưới lớp 

niêm mạc ruột vào ngày tuổi thứ 5. Các kết quả khảo sát đã cung 

cấp những đặc điểm quan trọng cho việc thiết lập chế độ ăn trong 

ương nuôi cá bột loài này.  

Từ khóa: Mô học, Pangasius macronema, phát triển ống tiêu hóa 
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ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ TẦN SUẤT CHO ĂN 

ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CÁ LEO  

Wallago attu (BLOCH & SCHNEIDER, 1801)  

GIAI ĐOẠN ƢƠNG GIỐNG 

V  Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Nguyễn Văn Huy 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 

TÓM TẮT 
Nhằm xác định ảnh hưởng của mật độ và tần suất cho ăn đến sinh 

trưởng và tỉ lệ sống cá Leo Wallago attu giai đoạn ương giống, thí 

nghiệm được tiến hành với 5 mức mật độ (1, 2, 4, 8 và 16 con/L) 

và các tần suất cho ăn (1, 2, 3, 4 và 5 lần/ngày). Kết quả cho thấy 

các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, pH, DO và NH3 trong 

bể nuôi biến động không lớn và nằm trong giới hạn thích hợp cho 

sự sinh trưởng của cá Leo. Tỉ lệ sống của cá giảm khi tăng mật độ 

ương nuôi (p<0,05). Sự hao hụt của cá chủ yếu do hiện tượng ăn 

thịt đồng loại. Mật độ nuôi thấp thì tỉ lệ ăn thịt đồng loại giảm. Tỉ 

lệ sống của cá tăng khi tần suất cho ăn tăng lên (p<0,05). Khi cho 

cá ăn từ 3 – 5 lần/ngày thì tỉ lệ sống của cá đạt trên 50%. Tỉ lệ ăn 

thịt đồng loại của cá có mối tương quan nghịch với số lần cho 

ăn/ngày. Nên ương cá Leo ở giai đoạn này với mật độ 2 con/L và 

cho ăn 3 – 4 lần/ngày sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. 

Từ khóa: Cá Leo, Wallago attu, mật độ, tần suất, tỉ lệ sống. 
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EFFECT OF STOCKING DENSITY AND FEEDING 

FREQUENCIES ON GROWTH AND SURVIVAL OF  

Wallago attu (BLOCH & SCHNEIDER, 1801)  

LARVAE REARING 

Vo Duc Nghia, Le Thi Thu An, Nguyen Van Huy 

University of Agriculture and Forestry, Hue University 

 

ABSTRACT 
In order to elucidate the effects of stocking density and feeding 

frequencies on growth and survival of freshwater catfish, Wallago 

attu, post-hatch larvae were stocked at a density of 1, 2, 4, 8 and 

16 individuals per liter and feeding frequencies (1-times, 2-times, 

3-times, 4-times and 5-times per day). The results indicated that 

temperature, pH, dissolved oxygen (DO) and NH3 in aquarium 

were always within acceptable range for growth. The percent 

survival of larvae decreased significantly with increase of 

stocking density (p<0.05). The loss of larvae was observed due to 

cannibalism during rearing. The lowest stocking density resulted 

in least cannibalism. The percent survival increased significantly 

(p<0.05) with increase of feeding frequency. More than 50% 

survival was observed in larvae fed 3 – 5 times per day. An 

inverse relation was also observed between feeding frequency and 

percent cannibalism. Therefore, the best stocking density were 2 

individuals per liter and resulted in lower cannibalism and 

increased survival during indoor rearing of Wallago attu larvae 

when fed 3-4 times per day. 

Keywords: Freshwater catfish, Wallago attu, stocking density, 

feeding frequencies, survival rate 
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THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 

 (Litopenaeus vannamei) BẰNG CÔNG NGHỆ THAY NƢỚC 

TUẦN HOÀN TẠI CÀ MAU 

Lê Tấn Duy, Trần Văn Phƣớc 
Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

 

 TÓM TẮT 
Thử nghiệm được thực hiên 90 ngày tại công ty TNHH thuỷ sản 

Song Hoàng Cà Mau. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu 

quả của công nghệ thay nước tuần hoàn trong nuôi tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus vannamei). Nghiên cứu tập trung tìm hiểu hệ 

thống công trình và thiết bị của mô hình nuôi, xác định quy trình 

xử lý nước, hệ thông cấp và thoát nước của từng ao nuôi. Kết quả 

thử nghiệm mô hình cho thấy tôm nuôi có tốc độ sinh trưởng và 

tỷ lệ sống cao. Sau 90 ngày nuôi, tôm đạt kích cỡ 14gram/con và 

tỷ lệ sống trung bình 85 %.   

Từ khoá: Tôm thẻ chân trắng, công nghệ thay nước tuần hoàn 
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THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH SINH HỌC TRONG 

 ƢƠNG NUÔI CÁ DĨA 
Trƣơng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Hồng Yến 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao 

Liên hệ email: truongthithuyhang712@gmail.com 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích sử dụng mô hình cá 

giả mô phỏng việc nuôi con của cá dĩa bố mẹ, đồng thời sử dụng 

thức ăn nhân tạo là nhớt ốc sên kết hợp với lòng đỏ trứng gà thay 

thế nhớt cá dĩa bố mẹ. Thí nghiệm gồm nghiệm thức đối chứng - 

cá con sử dụng nhớt cá dĩa bố mẹ, nghiệm thức 1 - cá bám 0 

ngày, nghiệm thức 2 - cá bám 3 ngày và nghiệm thức 3 - cá bám 

5 ngày. Sau 3 tháng, khi ương nuôi cá dĩa bằng mô hình sinh học, 

tỉ lệ sống của cá dĩa ở nghiệm thức đối chứng là 81,0 ± 1,6% cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức cá bám 3 ngày (65,2 

± 6,5%) và cá bám 0 ngày (47,2 ± 4,9%), nhưng không khác biệt 

với nghiệm thức cá bám 5 ngày (79,3 ± 11,9%). Chiều dài trung 

bình của cá dĩa khi kết thúc thí nghiệm ở nghiệm thức đối chứng 

(3,6 ± 0,10 cm) có sự khác biệt thống kê so với nghiệm thức cá 

bám 0 ngày (2,8 ± 0,10 cm), nhưng không khác biệt với nghiệm 

thức cá bám 5 ngày (3,6 ± 0,21 cm) và cá bám 3 ngày (3,5 ± 0,08 

cm). 

Từ khóa: Mô hình sinh học, cá giả, ương nuôi cá dĩa bột 
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EXPERIMENTING THE BIOLOGICAL MODELS IN 

NURSING DISCUS FISH 
Truong Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Kim Lien, Nguyen Hong Yen 

Research And Development Center For Hitech Agriculture 

Contact email: truongthithuyhang712@gmail.com 

 

ABSTRACT 
The study aimed to use a fish model instead of the broodstock's 

parenting, as long as using artificial food sources such as snail 

mucilage combined with egg yolk, to replace the mucus secreted 

by the broodstock. The experiment was included the control, 

treatment 1 - 0 day clinging fish, treatment 2 - 3 days clinging 

fish and treatment 3 - 5 days clinging fish. After 3 months, the 

results of nursing discus fish using biological models illustrated 

that the survival rate of the fish in the control was 81.0 ± 1.6% 

higher than that of treatment 2 and 1 with 65.2 ± 6.5%, 47.2 ± 

4.9%, respectively, while no statistically significant difference 

with the treatment 3 was 79.3 ± 11.9%. The length of the 

control’s fish was 3.6 ± 0.10 cm and statistically significant 

difference with the treatment 1 (2.8 ± 0.10 cm), while no 

significant difference with the treatment 3 and 2 with the length 

was 3.6 ± 0.21 cm, 3.5 ± 0.08 cm, respectively. 

Keywords: Biological model, a fish model, rearing of discus fish 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ƢƠNG NUÔI CÁ MĂNG  

Elopichthys bambusa (RICHARSON, 1844) TỪ GIAI ĐOẠN 

CÁ BỘT LÊN CÁ GIỐNG 

Ngô Khánh Thùy Linh, V  Văn Bình, Nguyễn Hải Sơn 
Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc 

 

TÓM TẮT 
Thí nghiệm ương nuôi cá Măng Elopichthys bambusa 

(Richardson, 1844) từ giai đoạn cá bột lên cá giống bằng các loại 

thức ăn, mật độ, dụng cụ ương nuôi khác nhau được thực hiện từ 

tháng 05-09/2020 tại Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước 

ngọt miền Bắc với mục tiêu xác định được loại thức ăn, mật độ, 

dụng cụ phù hợp nhất để ương nuôi cá Măng.
 
Kết quả thí nghiệm 

cho thấy lòng đỏ trứng và động vật phù du là thức ăn phù hợp 

nhất để ương Măng từ giai đoạn cá bột lên cá hương. Cá Mè, cá 

Trôi xay nhỏ kết hợp với trùn chỉ là thức ăn phù hợp nhất để nuôi 

cá Măng từ giai đoạn cá hương lên cá giống. Ở giai đoạn ương từ 

cá bột lên cá hương cá tăng trưởng nhanh nhất, tỷ lệ sống cao 

nhất ở mật độ 4000 con/m
3
 trong bể kính 100 lít. Ở giai đoạn nuôi 

từ cá hương lên cá giống, cá tăng trưởng về chiều dài thân, khối 

lượng và tỷ lệ sống cao nhất ở mật độ 700 con/m
3
 trong bể 

Composite có thể tích 2m
3
. Việc thử nghiệm ương nuôi cá Măng từ 

giai đoạn cá bột lên cá giống với các loại thức ăn, mật độ và dụng cụ 

khác nhau đã cho kết quả khả quan, bước đầu đã xác định được loại 

thức ăn, mật độ và dụng cụ ương nuôi cá Măng phù hợp. 

Từ khóa: Cá Măng, mật độ, dụng cụ, ương nuôi. 
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NGHIÊN CỨU THUẦN DƢỠNG CÁ TỲ BÀ BƢỚM BEO  

Sewellia elongate (ROBERTS, 1998) TẠI  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Nguyễn Thị Kim Liên, Ngô Khánh Duy, Lâm Hoàng Lai 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao 

TPHCM 

Email: lienkimnguyen85@gmail.com 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu thực hiện nhằm thuần dưỡng cá tỳ bà bướm beo 

Sewellia elongate (Roberts, 1998) được thu thập ở tỉnh Bình Định 

sống thích hợp trong điều kiện nuôi nhân tạo tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. Nghiên cứu gồm 3 thí nghiệm: (1) Nghiên cứu thay đổi 

sinh cảnh, cá được bố trí nuôi trong bể kính với sinh cảnh là nền 

đáy đá, bể bố trí các gốc cây gỗ lũa và bể trồng cây thủy sinh. (2) 

Nghiên cứu thay đổi nhiệt độ nước, sử dụng phương pháp tăng 

dần nhiệt độ nước nuôi cá tỳ bà bướm beo trong điều kiện nhân 

tạo từ 22, 24, 26, 28
o
C. Các nghiêm thức tăng nhiệt độ được thực 

hiện bằng cách tăng mỗi ngày 1 độ. Cá được nuôi trong bể kính 

kích thước 1,2 x 0,5 x 0,5 m, bố trí đá làm nền đáy giống ngoài tự 

nhiên cho cá bám. (3) Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn 

khác nhau lên cá tỳ bà bướm beo, ngoài tự nhiên thức ăn chủ yếu 

của cá là rêu, tảo bám trên đá. Trong điều kiện nuôi nhân tạo thử 

nghiệm với các loại thức ăn khác nhau: rêu, tảo bám đá, trái cây, 

trùn chỉ và thức ăn viên. Kết quả nghiên cứu ghi nhận: Cá hoàn 

toàn thích nghi trong môi trường nhân tạo với điều kiện nhiệt độ 

nước từ 26 – 28
o
C, cá sử dụng thức ăn viên, bể trồng cây thủy 

sinh hoặc bố trí các gốc lũa. Tỉ lệ sống cá sau thuần dưỡng từ 75 – 

87%. Cá có màu sắc đẹp, các hoa văn rõ nét giống màu sắc cá 

ngoài tự nhiên. 

Từ khóa: Cá tỳ bà bướm beo, nghiên cứu, thuần dưỡng. 
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RESEARCHING THE DOMESTICATION OF Sewellia 

elongate (ROBERTS, 1998) AT HO CHI MINH CITY 

Nguyen Thi Kim Lien, Ngo Khanh Duy, Lam Hoang Lai 

Research And Development Center For Hitech Agriculture 

Email: lienkimnguyen85@gmail.com 

 

ABSTRACT 
The study was conducted to domesticate of Sewellia elongate 

collected in Binh Dinh province, which were cultured in artificial 

environment at Ho Chi Minh City. The study consists of three 

experiments: (1) Habitat changing experiment, the glass tank was 

arranged rock bottom; driftwood stumps or aquarium plants. (2) 

Water temperature changing experiment, which using the method 

of gradually increasing the water temperature from 22, 24, 26, 

28
o
C. Temperature’s treatments were performed by increasing 1 

degree/day. Fish were cultured in a glass tank with the size of 1.2 

x 0.5 x 0.5 m, which arranged with rocks bottom similar to 

natural condition. (3) Testing the effects of different types of food 

on Sewellia elongate. The main food of fish is moss, algae 

clinging on rocks in the natural environment. In artificial 

condition, the fish was ate the different types of food in the moss, 

rocky algae, fruit, worms and pellets. The results illustrated that 

Sewellia elongate was completely adapted in artificial 

environments with the water temperature from 26 - 28
o
C; the fish 

was used pellets; the glass tank was arranged aquarium plants or 

driftwood stumps. After domestication, the survival rate of fish 

ranged from 75 - 87%, beautiful colors and pattern clearly similar 

to wildly fish. 

Keywords: Sewellia elongate, research, domestication. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA MÀU SẮC BỂ NUÔI LÊN  

SINH TRƢỞNG, TỶ LỆ SỐNG, HỆ SỐ THỨC ĂN VÀ 

 KHẢ NĂNG CHỊU SỐC CỦA CÁ KHẾ VẰN 

 (Gnathanodon speciosus) GIAI ĐOẠN GIỐNG 

Ngô Chí Dũng, Nguyễn Đức Trung, Hoàng Thị Thanh,  

Ngô Văn Mạnh 

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

Email: trungnguyen571999@gmail.com hoặc 

manhnv@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của màu 

sắc bể ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số FCR và khả năng 

chịu sốc của cá khế vằn giai đoạn giống. Cá hương (cỡ trung bình 

15 mm và 0,08 g) được bố trí ngẫu nhiên vào trong 15 bể 

composite (100 L/bể) với 5 nghiệm thức màu sắc khác nhau: 

trắng, vàng, xanh dương, xám và đỏ, mật độ ương 2 con/L. Cá 

được cho ăn thức ăn tổng hợp NRD (INVE, Thailand, cỡ hạt từ 

300 – 1000 µm) 4 lần/ngày theo nhu cầu trong 35 ngày. Kết quả 

cho thấy màu sắc bể ảnh hưởng lên sinh trưởng chiều dài của cá 

(P<0,05), chiều dài ở nhóm cá nuôi trong bể màu xanh lớn hơn so 

với nhóm cá nuôi trong các bể màu vàng và trắng. Không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về khối lượng cá (BW, SGR), tỷ lệ 

sống và hệ số FCR (P>0,05) ở các nhóm cá nuôi với màu sắc 

khác nhau. Khả năng chịu sốc ở nhóm cá nuôi trong bể màu xám 

tốt hơn sơ với cá nuôi trong bể màu đỏ và không có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê so với nhóm còn lại. Như vậy, màu sắc bể 

phù hợp cho ương cá khế vằn từ giai đoạn ương cá hương lên cá 

giống là màu xanh và màu xám. 

Từ khóa: Cá khế vằn, Gnathanodon speciosus, màu sắc bể, sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, khả năng chịu sốc 
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EFFECTS OF TANKS COLOUR ON GROWTH, 

SURVIVAL, FCR AND RESISTANCE TO STRESSES OF 

GOLDEN TREVALLY  

(Gnathanodon speciosus) JUVENILE 

Ngo Chi Dung, Nguyen Duc Trung, Hoang Thi Thanh,  

Ngo Van Manh 

 Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 
The experiment was conducted to evaluate the effects of rearing 

tank color on growth, survival, FCR and resistance to temperature 

and salinity changes of fingerling giant golden trevally. The fry 

(fish size 15 mm and 0.08 g) were randomly distributed into 15 

fiberglass tanks (100 L/tank) with 5 different tank color: white, 

yellow, blue, gray and red, stocking density of 2 fish/L. The fish 

were fed commercial diets NRD (INVE, Thailand, feed size 300 

to 1000 µm) four times daily until satiation for 35 days. The 

results showed that the tank color affects the growth of total 

length (P<0.05), the total length of the fish in the blue tank was 

larger than that of the fish in the yellow and white tanks. 

However, there were no statistically significant differences in fish 

weight (BW, SGR), survival and FCR (P>0.05) in groups of fish 

cultured with different colors. Fish cultured at the gray tanks 

showed significantly higher resistance ability to temperature and 

salinity compared to those cultured at the red tanks and there was 

no statistically significant difference compared to the other group. 

Thus, the tank color could be suitable for rearing golden trevally 

fingerlings is blue and gray. 

Keywords: Golden trevally, Gnathanodon speciosus, tank color, 

growth, survival, resistance ability 
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CẢI TIẾN MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI TÔM TRONG 

AO LÓT BẠT TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

Đoàn Trần Tấn Đào
1*

, Nguyễn Minh Tân
2
, Trần Văn Dũng

3
,  

Đặng Hoàng Xuân Huy
4
 

1,2
Công ty TNHH TongWei Việt Nam 

3
Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang 

4
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TÓM TẮT 
Mục tiêu nghiên cứu này là phân tích thực trạng mô hình nuôi 

tôm thẻ chân trắng trong ao lót bạt tại các tỉnh duyên hải Miền 

Trung, từ đó, đề xuất một số giải pháp cải tiến và xây dựng mô 

hình nuôi tôm hiệu quả, bền vững tại khu vực này. Nghiên cứu 

được tiến hành trong các ao lót bạt (1.800 - 2.500 m
2
) của một số 

hộ nuôi tại Phú Yên. Với hình thức truyền thống (đang áp dụng), 

tôm được nuôi theo quy trình một giai đoạn, siphon thủ công, cho 

ăn bằng tay, sử dụng nhiều kháng sinh/hóa chất, và thay nước 

nhiều. Với hình thức cải tiến, tôm được nuôi theo 2 giai đoạn, 

siphon tự động, cho ăn bằng máy, hoàn toàn sử dụng chế phẩm 

sinh học trong suốt vụ nuôi. Hiệu quả mô hình được đánh giá 

thông qua các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất, giá thành sản 

xuất/kg tôm và tác động môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

tốc độ sinh trưởng của tôm trong mô hình cải tiến cao hơn mô 

hình truyền thống. Sau 65 ngày nuôi, tôm đạt cỡ 50 - 60 con/kg so 

với 80 - 100 con/kg. Mô hình cải tiến có chi phí sản xuất thấp hơn 

so với mô hình truyền thống, 60.000 đồng/kg so với trên 80.000 

đồng/kg. Ngoài ra, mô hình cải tiến giảm thiểu lượng thuốc, hóa 

chất sử dụng, tiết kiệm nước nhờ sử dụng chế phẩm sinh học 

trong suốt quá trình nuôi. Từ nghiên cứu này có thể nhận thấy 

việc áp dụng mô hình cải tiến là một trong những giải pháp tích 

cực góp phần nâng cao hiệu quả, tính bền vững của nghề nuôi 

tôm thẻ chân trắng nuôi tại Phú Yên nói riêng và duyên hải Miền 

Trung nói chung. 

Từ khóa: Litopenaeus vannamei, mô hình cải tiến, mô hình truyền 

thống, năng suất, tôm thẻ chân trắng. 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to analyze the current status of the white-

leg shrimp farming model in the canvas ponds in the central coastal 

provinces, then propose some solutions to improve and build an 

effective and sustainable shrimp farming model in this area. The study 

was conducted in canvas ponds (1,800 - 2,500 m
2
) of shrimp farmers in 

Phu Yen. In the traditional form (in use), shrimp were cultured in a one - 

stage process, manual siphon, manual feeding, use of 

antibiotics/chemicals, and large water changes. With the improved form, 

the shrimp were raised in two - stages, automatic siphon, machine 

feeding, completely using probiotics during the farming period. The 

effectiveness of the model was assessed through the criteria of growth, 

yield, production cost per one kilogram shrimp harvested, and 

environmental effects. Results show that the growth rate of shrimp in the 

improved model was higher than that in the traditional one. After 65 

days, shrimp reached size 50 - 60 individuals/kg compared to 80 - 100 

individuals/kg. The improved model had a lower production cost 

compared to the traditional one, 60,000 VND/kg as opposed to over 

80,000 VND/kg. In addition, the improved model minimized the 

amount of drugs and chemicals used, and saved water resources by 

using probiotics during the farming process. From this study, it can be 

seen that the application of the improved shrimp farming model is one 

of the positive solutions contributing to improving the efficiency and 

sustainability of the whiteleg shrimp farming in Phu Yen in particular 

and in the Central Coast in general. 

Keywords: Litopenaeus vannamei, improved model, productivity, 

traditional model, whiteleg shrimp. 
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  ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LOẠI THỨC ĂN ĐẾN 

CHẤT LƢỢNG ẤU TRÙNG CỦA CÁ KHẾ VẰN Gnathanodon 

speciosus TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN 

              Ngô Thanh Cẩm, Châu Bích Liên, Nguyễn Đức Toàn,  

Lê Minh Hoàng, Ngô Văn Mạnh 

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang  

Email: cam.nt.60ntts@ntu.edu.vn 

  

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng ấu trùng cá 

khế vằn thông qua mật độ và loại thức ăn tổng hợp phù hợp trong 

quá trình chuyển đổi thức ăn. Thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ 

và loại thức ăn đến sự phát triển của cá khế vằn trong giai đoạn 

chuyển đổi thức ăn được tiến hành 06 nghiệm thức thí nghiệm kết 

hợp giữa 03 loại thức ăn (B1, 2/3, Cavias) ở hai mật độ (210 và 

420 con/bể). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần với tổng số 18 

đơn vị thí nghiệm. Chất lượng ấu trùng như sinh trưởng, tỷ lệ 

sống, tần số hô hấp và sốc độ mặn được đánh giá sau 04 tuần nuôi 

thí nghiệm. Kết quả cho thấy sinh trưởng và tỷ lệ sống giảm dần 

nhưng tần số hô hấp và tỷ lệ chết tăng dần theo từng loại thức ăn 

lần lượt là B1, 2/3, Cavias. Ấu trùng cá khế vằn được nuôi ở mật 

độ 210 con/bể có sinh trưởng và tỷ lệ sống lớn hơn so với cá được 

nuôi ở mật độ 420 con/ bể.   

Tóm lại, việc kết hợp giữa thức ăn với mật độ cho thấy mật độ 210 

con/bể cho ăn loại B1 cho ra kết quả chất lượng ấu trùng tốt nhất ở 

nghiên cứu này.  

Từ khóa: Cá khế vằn, Gnathanodon speciosus, thức ăn, mật độ. 
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LARVAL QUALITY OF GOLDEN TREVALLY 

Gnathanodon speciosus DURING THE STAGE OF FEED 

CONVERSION 

Ngo Thanh Cam, Chau Bich Lien, Nguyen Duc Toan, 

 Le Minh Hoang, Ngo Van Manh 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the quality of golden 

trevally larvae through the appropriate density and type of 

commercial feed at the stage of feed conversion. The experiments 

on the effect of density and type of commercial feed on the 

quality of golden trevally during the feed conversion period were 

conducted in six experimental treatments with a combination of 

three types of feed (B1, 2/3, Cavias). at two densities (210 and 

420 fish/tank). Each treatment was repeated three times for a total 

of 18 experimental units. Larval quality such as growth, survival 

rate, respiratory rate and salinity shock were evaluated after four 

weeks. The results showed that the growth and survival rate 

decreased gradually, but the respiratory rate and mortality 

increased with each type of food such as B1, 2/3 and Cavias, 

respectively. Golden trevally larvae cultured at density of 210 

fish/tank had greater growth and survival rate than fish cultured at 

density of 420 fish/tank. In conclusion, the combination of feed 

type and density showed that the density of 210 fish/tank with 

feed type of B1 gave the best larval quality in the present study. 

Keywords: Golden trevally, Gnathanodon speciosus, feed, 

density. 
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GIỐNG CÁ KHẾ VẰN Gnathanodon speciosus NUÔI Ở 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của màu sắc 

bể đến chất lượng giống cá khế vằn như sinh trưởng, tỷ lệ sống, 

tần số hô hấp và tỷ lệ dị hình ương nuôi ở nhiệt độ cao. Thí 

nghiệm được bố trí với 15 nghiệm thức tương ứng với 05 màu sắc 

bể (xanh, đỏ, vàng, xám, trắng) ương nuôi ở 03 điều kiện nhiệt độ 

(30, 32, 34℃). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Chất lượng 

giống được đánh giá sau 4 tuần ương nuôi. Kết quả thí nghiệm 

cho thấy màu sắc bể và nhiệt độ cao ảnh hưởng đến chất lượng 

giống cá khế vằn giống. Theo xu hướng màu sắc bể là đỏ, vàng, 

xanh, xám và trắng làm cho sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá khế 

vằn có xu hướng giảm dần nhưng tần số hô hấp và tỷ lệ dị hình 

của cá khế vằn có xu hướng tăng dần. Thông qua màu sắc bể, 

nhiệt độ tăng từ 30 đến 34℃ làm cho sinh trưởng và tỷ lệ sống của 

cá giảm dần và tần số hô hấp và tỷ lệ dị hình tăng dần. Kết hợp 

đồng thời giữa màu sắc bể với nhiệt độ cao không ảnh hưởng lên 

chất lượng giống cá. Tóm lại, chất lượng cá khế vằn giống tốt có 

thể nuôi ở điều kiện màu sắc bể là màu đỏ và vàng ở điều kiện 

nhiệt độ 30℃. 

Từ khóa: Cá khế vằn, Gnathanodon speciosus, màu sắc bể, nhiệt 

độ cao. 
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EFFECT OF TANK COLOUR ON QUALITY OF 

JUVENILE GOLDEN TREVALLY Gnathanodon speciosus 

UNDER ELEVATED TEMPERATURE 

Chau Bich Lien, Ngo Thanh Cam, Nguyen Duc Toan,  

Ngo Van Manh, Le Minh Hoang 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effect of tank color 

on quality of juvenile golden trevally such as growth, survival 

rate, respiratory rate and deformation rate reared at elevated 

temperature. The experiment was arranged with fifteen treatments 

corresponding to five tank colours (blue, red, yellow, grey, white) 

reared at three temperatures (30, 32, 34℃). Each treatment was 

repeated three times. The quality properties were assessed after 

four weeks of rearing. The results showed that tank colour and 

elevated temperature affected the quality of juvenile golden 

trevally. Following the tank color as red, yellow, blue, grey and 

white, the growth and survival rate of fish tend to decrease 

gradually, but the respiratory rate and deformation rate of fish 

tend to increase. The growth and survival rate of fish gradually 

decreased and the respiratory rate and the rate of deformation 

gradually increased as the temperature increased from 30 to 34℃ 

at the above tank colours. The combination of tank colour with 

elevated temperature did not affect the quality of the juvenile. In 

conclusion, the good quality of juvenile golden trevally can be 

reared in the condition that the tank colours were red and yellow 

at the temperature of 30℃. 

Keywords: Golden trevally, Gnathanodon speciosus, tank colour, 

elevated temperature. 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế độ 

cho ăn và nhiệt độ lên chất lượng ấu trùng cá khế vằn 

Gnathanodon speciosus. Thí nghiệm được bố trí ở 03 chế độ cho 

ăn (50, 75 và 100%) ở 03 nhiệt độ (30, 32, 34℃). Mỗi nghiệm 

thức được lặp lại 05 lần. Chất lượng ấu trùng gồm sinh trưởng, tỷ 

lệ sống, khả năng bắt mồi và hô hấp được xác định sau 02 tuần thí 

nghiệm. Kết quả cho thấy sinh trưởng và tỷ lệ sống tăng dần 

nhưng tần số hô hấp, tiêu hao oxy và khả năng bắt mồi có xu 

hướng giảm dần theo chế độ cho ăn. Mặt khác, nếu nhiệt độ tăng 

lên 34℃ cho sinh trưởng, tỷ lệ sống và khả năng bắt mồi giảm dần 

nhưng làm tăng tần số hô hấp và tiêu hao oxy. Bên cạnh đó, chất 

lượng ấu trùng cá khế vằn ở nghiệm thức kết hợp giữa nhiệt độ 

34℃ với chế độ cho ăn 50% thấp hơn so với các nghiệm thức còn 

lại. Ở nghiệm thức nhiệt độ 30℃ kết hợp với chế độ cho ăn 100% 

cho tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, khả năng bắt mồi và hô hấp 

cao nhất. Như vậy, nếu như nhiệt độ môi trường nước tăng cao 

cộng với thức ăn trong tự nhiên ít đi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 

ấu trùng cá khế vằn.  

Từ khóa: Cá khế vằn, Gnathanodon speciosus, chế độ cho ăn, 

nhiệt độ. 
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EFFECTS OF FEEDING RATE AND TEMPERATURE ON 

LARVAL QUALITY OF GOLDEN TREVALLY  

Gnathanodon speciosus  

Ho Thanh Tuyen, Nguyen Tan Khang, Ta Ngoc Danh,  

Le Minh Nhat, Ngo Van Manh, Le Minh Hoang 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

The objective of the present study was to evaluate the effects of 

feeding rate and temperature on the quality of larvae of golden 

trevally Gnathanodon speciosus. The experiment was carried out 

in three feeding rate (50, 75 and 100%) at three temperatures (30, 

32, 34℃). Each treatment was repeated five times. The quality of 

larvae included growth, survival rate, feeding ability and 

respiration was determined after two weeks of experiment. The 

results showed that the growth and survival rate increased 

gradually but the respiratory rate, oxygen consumption and the 

ability to catch prey tended to decrease gradually with the feeding 

rate. In the case of temperature was, on the other hand, increased 

up to 34℃ caused gradually decrease growth, the survival rate and 

feeding ability but these parameters increased the respiratory rate 

and oxygen consumption. Besides, the quality of larvae of golden 

trevally in the combined treatment of 34℃ with the 50% feeding 

rate was lower than that of the other treatments. At the 

temperature of 30℃ combined with 100% feeding rate gave the 

highest survival rate, growth rate, feeding ability and respiration. 

Thus, if the water temperature is high and the feed in nature 

condition will be less, it will affect the quality of the larvae of the 

golden trevally. 

Keywords: Golden trevally, Gnathanodon speciosus, feeding rate, 

temperature. 
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TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng bắt mồi và 

lượng tiêu hao oxy của ấu trùng cá khế vằn Gnathanodon 

speciosus theo ngày tuổi khác nhau. Thí nghiệm được xác định ở 

các ngày tuổituổi (10, 13, 16, 19 ngày sau khi nở). Mỗi ngày tuổi 

được tiến hành thu 60 cá thể ở ba bể nuôi khác nhau (30 cá thể 

xác định khả năng bắt mồi, 30 cá thể còn lại xác định lượng tiêu 

hao oxi). Khả năng bắt mồi được xác định bằng việc khả năng bắt 

được artemia trong thời gian 5 phút. Lượng tiêu hao oxy của ấu 

trùng cá được xác định bằng phương pháp bình kính trong thời 

gian 10 phút liên tục. Kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng bắt 

mồi và lượng tiêu hao oxi thay đổi theo các ngày tuổi khác nhau. 

Khi ngày tuổi tăng, khả năng bắt mồi của ấu trùng cá tăng theo 

ngày tuổi (10, 13, 16, 19 ngày) lần lượt (0.8333, 1.0000, 1.556, 

2.000 artemia/cá thể/5 phút). Trong khi đó lượng tiêu hao oxy của 

ấu trùng cá cũng tăng dần theo ngày tuổi. Vì thế, để nuôi ấu trùng 

cá khế vằn trong giai đoạn này nên điều chỉnh tăng cường lượng 

thức ăn và hàm lượng oxy để ấu trùng cá sinh trưởng tốt.  

Từ khóa: Cá khế vằn, Gnathanodon speciosus, khả năng bắt mồi, 

lượng tiêu hao oxy. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the feeding ability and 

oxygen consumption of larvae of golden trevally Gnathanodon 

speciosus at different ages. Experiments were determined at the 

age of 10, 13, 16, 19 days after hatching. Each day of age was 

collected 60 fish at the three different tanks (30 fish for 

determining the feeding ability, 30 fish remain for determining 

the amount of oxygen consumption). Feeding ability was 

determined by the ability to capture Artemia during 5 minutes. 

The oxygen consumption of fish larvae was determined by closed 

bottle for 10 minutes. Experimental results showed that the 

feeding ability and the amount of oxygen consumption changed 

via different ages. The feeding ability of fish larvae increased 

with age (10, 13, 16, 19 days) as (0.8333, 1,0000, 1,556, 2,000 

Artemia/individual/5min), respectively. Meanwhile, the oxygen 

consumption of fish larvae also increases with age. Therefore, it 

is advisable to increase the amount of food and oxygen content 

for good growth of larvae following the age of golden trevally 

larvae. 

Keywords: Golden trevally, Gnathanodon speciosus, feeding 

ability, oxygen consumption. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN SINH TRƢỞNG VÀ 

TỈ LỆ SỐNG CỦA GIUN NHIỀU TƠ Dendronereis chipolini 

Trần Trung Giang, Nguyễn Hữu Thế và Vũ Ngọc Út 

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 

*Tác giả liên hệ: trunggiang@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự ảnh hưởng của 

nhiệt độ lên sinh trưởng và tỉ lệ sống giun nhiều tơ Dendronereis 

chipolini ở các mức nhiệt độ khác nhau làm cơ sở cho nuôi sinh 

khối loài giun này. Giun con có chiều dài trung bình 0,9 ± 0,2 cm, 

khối lượng trung bình 0,007 ± 0,003 g được bố trí trong hệ thống 

bể nhựa 70L với diện tích bể 0,2 m
2
. Giun được bố trí với mật độ 

500 con/m
2
, tương ứng 100 con/bể. Các bể thí nghiệm được bố trí 

một lớp bùn ở đáy bể có độ dày 5 cm làm giá thể cho giun, nguồn 

nước được sử dụng có độ mặn là 20‰. Thí nghiệm được bố trí 

với 4 mức nhiệt độ khác nhau tương ứng với các nghiệm thức bao 

gồm 28, 30, 32 và 34°C. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Sau 

180 ngày thí nghiệm, khối lượng và chiều dài trung bình đạt được 

cao nhất ở nhiệt độ nuôi là 30
o
C lần lượt là 0,39 ± 0,16 g và 5,2 ± 

1,2 cm, khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Tỉ lệ 

sống của giun ở nhiệt độ 32
o
C cao nhất và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với các nghiệm thức khác vào ngày 60 (76,3 ± 2,3%)  

và 120  (57,3 ± 2,9%) của thời gian thí nghiệm. Tuy nhiên sau 

180 ngày, tỉ lệ sống khác biệt không có ý nghĩa giữa các nghiệm 

thức (p>0,05). 

Từ khóa:  Dendronereis chipolini, giun nhiều tơ, nhiệt độ, tăng 

trưởng,  tỉ lệ sống 
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SURVIVAL RATE OF THE POLYCHAETE  

Dendronereis chipolini 

Tran Trung Giang, Nguyen Huu The, Truong Quoc Phu and  

Vu Ngoc Ut 

College of Aquaculture & Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 

The study aimed to determine the effects of temperature on 

growth and survival rate of the polychaete Dendronereis chipolini 

at different temperature levels to serve as a basis for biomass 

culture. Polychaete juveniles with an average length of 0.9 ± 0.2 

cm and weight of 0.007 ± 0.003 g were arranged in a 70L plastic 

tank system with an area of 0.2m
2
. The worms were cultured with 

a density of 500 inds/m
2
 (100 inds/tank). A layer of mud of 5 cm 

was placed over the bottom of the tank as substrate. Sea water of 

20‰ was used in the experiment. Four different temperatures was 

designed as 4 treatments including  28, 30, 32 and 34°C each 

treatment is triplicated. After 180 days of culture, weight and 

length were highest at temperature of 30°C with values of 0.39 ± 

0.16 g and 5.2 ± 1.2 cm, respectively, which were significantly 

different to other treatments. Survival of the polychaetes was also 

highest at 32°C and significantly different to other treatments at 

day 60 (76.3 ± 2.3%) and 120 (57.3 ± 2.9%) of culture. However, 

the difference was not significant among treatments after 180 

days (p>0.05). 

Keywords: Dendronereis chipolini, growth, polychaetes, survival 

rate, temperature.  
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ẢNH HƢỞNG KẾT HỢP GIỮA NHIỆT ĐỘ VỚI 

AMMONIA LÊN CHẤT LƢỢNG ẤU TRÙNG  

CÁ HỒNG MỸ Sciaenops ocellatus 

                V  Văn Nhật, Nguyễn Đức Toàn, Châu Bích Liên,  

Ngô Văn Mạnh, Lê Minh Hoàng,  

Nguyễn Đình Huy 

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang  

Email:nhat.vv.60ntts@ntu.edu.n 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng kết hợp giữa 

nhiệt độ và ammonia lên chất lượng ấu trùng cá hồng Mỹ 

Sciaenops ocellatus. Thí nghiệm được bố trí 06 nồng độ ammonia 

(0; 0,02; 0,03; 0,19; 0,23; 0,31mg/L) ở 03 thang nhiệt độ (nhiệt 

độ phòng, 30 và 32℃) tương ứng với 18 nghiệm thức. Mỗi 

nghiệm thức được lặp lại 04 lần. Chất lượng ấu trùng gồm sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, khả năng bắt mồi, tần số hô hấp và lượng tiêu 

hao oxy được xác định sau thời gian 2 tuần thí nghiệm. Kết quả 

thí nghiệm cho thấy sinh trưởng, tỷ lệ sống và khả năng bắt mồi 

của ấu trùng cá hồng Mỹ có xu hướng giảm dần khi nồng độ 

ammonia tăng lên. Bên cạnh đó, tần số hô hấp và lượng tiêu hao 

oxy tăng dần khi tăng nồng độ ammonia trong nước. Hơn nữa, 

việc tăng nồng độ ammonia trong nước ở điều kiện nhiệt độ tăng 

lên 32℃ cho thấy sinh trưởng, tỷ lệ sống và khả năng bắt mồi 

giảm một cách đáng kể nhưng tần số hô hấp và tiêu hao oxy của 

ấu trùng cá tăng lên. Vì thế, để ấu trùng cá hồng Mỹ có chất 

lượng tốt cần phải kiểm soát nồng độ ammonia và nhiệt độ trong 

môi trường ương nuôi. 

Từ khóa: Cá hồng Mỹ, Sciaenops ocellatus, ammonia, nhiệt độ, 

chất lượng ấu trùng. 
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COMBINED EFFECT OF TEMPERATURE AND 

AMMONIA ON QUALITY OF RED DRUM LARVAE 

Sciaenops ocellatus  

Vo Van Nhat, Nguyen Duc Toan, Chau Bich Lien, Ngo Van 

Manh, Le Minh Hoang, Nguyen Dinh Huy 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

Email: nhat.vv.60ntts@ntu.edu.vn 

 

ABSTRACT 

The objective of the present study was to evaluate the combined 

effect of temperature and ammonia on the quality of red drum 

Sciaenops ocellatus larvae. The experiments were arranged with 

six ammonia concentrations (0; 0.02; 0.03; 0.19; 0.23; 0.31mg/L) 

at three temperature levels (room temperature, 30 and 32℃) 

corresponding to 18 treatments. Each treatment was repeated four 

times. Larval quality included growth, survival rate, feeding 

ability, respiratory rate and oxygen consumption were determined 

after two weeks of experiment. The results showed that the 

growth, survival and feeding ability of red drum larvae tended to 

decrease gradually when the ammonia concentration increased. 

Besides, the respiratory rate and oxygen consumption gradually 

increased with increasing ammonia concentration in seawater. 

Furthermore, increasing ammonia concentration in seawater at 

temperature increased up to 32℃ showed a significant decrease in 

growth, survival and feeding ability, but respiration rate and 

oxygen consumption of fish larvae were significantly increased. 

Therefore, it is necessary to control the ammonia concentration 

and temperature in the rearing environment in order to have good 

quality of red drum larvae. 

Keywords: Red drum, Sciaenops ocellatus, ammonia, 

temperature, larvae quality. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NUÔI LƢU HÀU THÁI BÌNH DƢƠNG 

Crassostrea gigas (Thunberg, 1783)  
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TÓM TẮT 
Nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại Việt 

Nam phát triển trong 10 năm trở lại đây. Mặc dù vậy, sản lượng hàu 

Thái Bình Dương sau thu hoạch được đưa vào chế biến và xuất khẩu 

chưa nhiều và thiếu ổn định. Một trong những nguyên nhân quan trọng 

khiến việc phát triển vùng nuôi này khó khăn là do chưa nghiên cứu áp 

dụng hiệu quả công nghệ xử lý sau thu hoạch, vì hàu là loài ăn lọc nên 

chứa nhiều tạp chất trong ruột (bao gồm cả một số vi sinh vật và kim 

loại nặng), chưa đáp ứng tiêu chuẩn hàu nguyên liệu dùng trong chế biến 

và có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Chính vì vậy, cùng với sự gia 

tăng nhu cầu thị trường và đòi hỏi cao về chất lượng, mức độ an toàn 

của hàu thương phẩm, công nghệ nuôi lưu sau thu hoạch để làm sạch 

hàu trước khi tiêu thụ đang được các nhà kinh doanh rất quan tâm. 

Nghiên cứu này bước đầu đánh giá hiệu quả mô hình thí nghiệm nuôi 

lưu sau thu hoạch hàu Thái Bình Dương tại Khánh Hòa. Trong mô hình 

áp dụng, hàu được bỏ đói 2 ngày đầu, cho ăn 8 ngày tiếp theo bằng tảo 

tươi (Isochrysis galbana) với tần suất 2 lần/ngày, thay nước trước khi 

cho ăn. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sống đạt từ 99-100%, tỷ lệ hao hụt khối 

lượng thịt hàu sau quá trình nuôi lưu khoảng 5,44%. Hàm lượng tro tổng 

số theo thời gian nuôi lưu giảm từ 2,41% xuống còn 1,88% chứng tỏ quá 

trình nuôi lưu tạo điều kiện loại bớt các tạp chất có trong hàu. Sau 6 

ngày cho ăn tảo, tính chất cảm quan thịt hàu sống và thị hàu chín  đạt 

mức tốt, hầu như giữ được màu sắc, trạng thái cơ thịt, và mùi vị tự nhiên 

đặc trưng. Nuôi lưu này đã giúp giảm lượng vi khuẩn E.coli trong thịt 

hàu từ 21 MPN/g về Neg. Kết quả phân tích sinh hóa cho thấy, sau quá 

trình nuôi lưu, thành phần protein và chất béo không thay đổi đáng kể 

(tương ứng trong khoảng 50,33 ± 0,5%, và 9,84 ± 0,08%, tính theo khối 

lượng chất khô), ngoại trừ hàm lượng glucid có xu hướng giảm nhẹ (từ 

29,96 ± 0,2% xuống 27,56 ± 0,2%, tính theo khối lượng chất khô). 

mailto:huyentt@ntu.edu.vn
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ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ĐỒNG SUNFAT 

SULPHATE VÀ CHẾ ĐỘ CHO ĂN LÊN CÁ CHẼM MÕM 

NHỌN (Psammoperca waigiensis) GIAI ĐOẠN GIỐNG 

Ngô Thanh Cẩm, Đinh Văn Khƣơng, Phạm Quốc Hùng,  

Lê Minh Hoàng 
Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

Email: hoanglm@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ, 

đồng sunfat và chế độ cho ăn đến tỷ lệ sống, sinh trưởng, tỷ lệ bắt 

mồi và khả năng hô hấp của cá chẽm mõm nhọn Psammoperca 

waigiensis giai đoạn giống. Ấu trùng cá được tiếp xúc trong 11 

ngày với một trong 16 tổ hợp của 2 nhiệt độ (28 và 32ºC), 4 mức 

đồng sunfat (0 và 100, 150 và 175 µg/L) và 2 tần suất cho ăn (50 

và 100%). Sau đó, cá được kiểm tra khả năng phục hồi sau 13 

ngày nuôi ở môi trường không bổ sung đồng sunfat với nhiệt độ 

28 ºC. Ấu trùng (BW: 0,07 – 0,15 g; TL: 2,0 – 2,5 cm) được nuôi 

trong chai thủy tinh có thể tích 1L với mật độ là 10 ấu trùng/L ở 

tất cả các nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần. Kết quả 

cho thấy, sự kết hợp giữa nhiệt độ cao, đồng sunfat và tần suất 

cho ăn đã làm giảm đáng kể tỷ lệ sống, tỷ lệ bắt mồi, tăng trưởng 

và tiêu thụ oxy của ấu trùng Psammoperca waigiensis. Có tác 

động tương tác đáng kể của nhiệt độ, đồng sunfat và tần suất cho 

ăn trên các thông số đo được. Những kết quả của thí nghiệm đã 

làm sáng tỏ mức độ ảnh hưởng của hai yếu tố gây căng thẳng toàn 

cầu là nhiệt độ cao và một kim loại phổ biến có thể tương tác với 

nhau để ảnh hưởng đến việc sản xuất ấu trùng của Psammoperca 

waigiensis. 

Từ khóa: Cá chẽm mõm nhọn, Psammoperca waigiensis, nhiệt độ, 

đồng sunfat, tăng trưởng, hô hấp. 
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EFFECTS OF TEMPERATURE, COPPER AND FEEDING 

FREQUENCY ON LARVAE OF WAIGIEU SEAPERCH  

Psammoperca waigiensis 

Ngo Thanh Cam, Dinh Van Khuong, Pham Quoc Hung,  

Le Minh Hoang 
Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate the effects of 

temperature, copper and feeding regime on survival, growth, 

feeding rate and oxygen consumption of Psammoperca 

waigiensis at the larvae stage. Fish larvae were exposed for 11 

days to one of 16 combinations of 2 temperatures (28 and 32℃), 4 

copper levels (0 and 100, 150 and 175 g/L) and 2 feeding 

frequencies (50 and 100%). Then, Waigieu seaperch was tested 

for its ability to recover after 13 days of culture without copper 

sulfate at 28℃. Larvae (BW: 0.07 – 0.15 g; TL: 2.0 – 2.5 cm) 

were cultured in glass bottles with a volume of 1L at a density of 

10 larvae/L in all treatments. Each experiment was repeated three 

times. The results showed that the combination of high 

temperature, copper and feeding frequency significantly reduced 

the survival rate, feeding rate, growth and oxygen consumption of 

Psammoperca waigiensis larvae. There was a significant 

interaction effect of temperature, copper and feeding frequency 

on the measured parameters. The results of the experiment help us 

to know how the influence of two global stressors, high 

temperature and a common metal, can interact to affect larval 

production of Psammoperca waigiensis. 

Keywords: Waigieu seaperch, Psammoperca waigiensis, 

temperature, copper sulfate, growth, respiration. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

BIOFLOC TRONG ƢƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Wet Lab, Khoa 

Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm đánh 

giá khả năng ứng dụng công nghệ bio-floc trong quá trình ương 

giống tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei với mật độ 5000 

con.m
-3

. Tôm giống PL10 được bố trí theo 2 nghiệm thức môi 

trường nuôi khác nhau gồm (i) không có biofloc (ii) có biofloc 

trong các bể ương thể tích 1 m
3
, độ mặn 15 ‰ và thời gian ương 

28 ngày. Nguồn carbohydrate từ mật rỉ đường được sử dụng để 

tạo và duy trì biofloc với tỉ lệ C/N = 15. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy ở nghiệm thức ương nuôi theo công nghệ biofloc tôm thẻ 

chân trắng đạt giá trị cao hơn với khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p< 0.05) về chiều dài (47,20 ± 1,52 mm), trọng lượng (0,71 ± 

0,08 g), tổng số tế bào máu (7,29 ± 0,15 x 10
6
 tế bào.mL

-1
) và tỷ 

lệ sống (73,54 ± 0,65%) so với nghiệm thức ương nuôi không 

biofloc với các giá trị tương ứng lần lượt là 40,64 ± 2,62 mm; 

0,52 ± 0,05 g; 6,12 ± 0.51 x 10
6
 tế bào.mL

-1
; 85,61 ± 0.61%. Tôm 

ương nuôi trong môi trường biofloc có khả năng chống chịu stress 

môi trường biến động về pH, nhiệt độ, độ mặn và oxy hòa tan tốt 

hơn so với nghiệm thức đối chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

tính hiệu quả và tiềm năng khi ứng dụng công nghệ biofloc trong 

ương giống tôm thẻ chân trắng với mật độ cao.  

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, biofloc, stress môi trường, ương 

giống, mật độ cao 
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STUDY ON THE POTENTIAL APPLICATION OF BIO-

FLOC TECHNOLOGY FOR THE NURSERY OF WHITE 

LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei) POSTLARVAE AT 

HIGH STOCKING DENSITY 
Vo Thi Linh
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Nguyen Van Huy
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ABSTRACT 
The study was conducted at Wet Lab, Faculty of Fisheries, Hue 

University of Agriculture and Forestry to determine the potency of 

biofloc technology application in nursing white leg shrimp 

postlarvae (PL) at a high stocking density of 5000 PL10.m
-3
. The 28-

day experiment consisted of two treatments under the different 

rearing conditions including (i) non-biofloc (ii) biofloc in indoor 

nursery tanks of 1 m
3
 with the salinity at 15 ‰. Molasses, as a source 

of carbohydrate, were employed to facilitate biofloc formation and 

maintain the C/N ratio at 15. After 30 days of performance, shrimp 

of biofloc treatment achieved significantly higher values (p < 0.05) 

of length (47.20 ± 1.52 mm), weight (0.71 ± 0.08 g), total hemocyte 

count (7.29 ± 0.15 x 10
6
 cells.mL

-1
) and survival rate (73.54 ± 

0.65%) than those of shrimp in non-biofloc treatment, (40.64 ± 2.62 

mm, 0.52 ± 0.05 g, 6.12 ± 0.51 x 10
6
 cells.mL

-1
, 85.61 ± 0.61%, 

respectively). Results reported that rearing white leg shrimp 

postlarvae under the biofloc condition resulted in a greater ability of 

environmental stress tolerance concerning pH, temperature, salinity, 

and dissolved oxygen. Our findings indicated that biofloc technology 

could be an effective and promising application for the nursing of 

white leg shrimp postlarvae with high stocking density. 

Keywords: White leg shrimp, biofloc, environmental stress, 

nursing, high stocking density. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA TẦN SUẤT CHO ĂN LÊN KẾT QUẢ 

ƢƠNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ  

Amphiprion frenatu (BREVOORT, 1856) 
Dƣơng Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thị Nhật Anh, Trần Thị Lê Trang,  

Trần Văn Dũng 

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 
*
Email: tvdung@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của tần 

suất cho ăn lên kết quả ương cá khoang cổ đỏ. Cá con có kích 

thước ban đầu 2,54 mm, 0,72 g/con được bố trí vào các bể kính 

thể tích 60 lít/bể. Thí nghiệm một nhân tố, thiết kế theo kiểu ngẫu 

nhiên hoàn toàn, được thực hiện với 5 chế độ cho ăn gồm 2, 4, 6, 

8 và 10 lần/ngày. Cá được ương với mật độ 15 con/bể, độ mặn 

33‰. Chất lượng nước được duy trì nhờ sử dụng hệ thống lọc 

sinh học tuần hoàn, kết hợp với các hạt nhựa và san hô. Mỗi 

nghiệm thức được thực hiện với 3 lần lặp, thời gian thí nghiệm là 

60 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy tần suất cho ăn có ảnh 

hưởng đáng kể đến các chỉ tiêu tăng trưởng và hệ số thức ăn. Cụ 

thể, chiều dài cuối của cá ở nghiệm thức cho ăn 8 và 10 lần/ngày 

cao hơn so với nghiệm thức 2 và 4 lần/ngày (3,35 và 3,26 cm so 

với 3,08 và 3,14 cm). Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa 

chiều dài cuối ở nghiệm thức cho ăn 6 lần (3,23 cm) so với các 

nghiệm thức cho ăn 4 lần và 8 hay 10 lần/ngày. Tương tự, khối 

lượng của cá được cho ăn 6 - 10 lần/ngày cao hơn so với cá được 

cho ăn 2 - 4 lần/ngày. Hệ số thức ăn ở nghiệm thức cho ăn 8 - 10 

lần/ngày (1,58 và 1,59) thấp hơn so với 2 - 4 lần/ngày (1,81 và 

1,90) nhưng không khác biệt với nghiệm thức 6 lần/ngày (1,66). 

Tần suất cho ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá, 100%. 

Từ nghiên cứu này có thể nhận thấy tần suất cho ăn 6 lần/ngày là 

phù hợp với cá khoang cổ đỏ nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và 

kỹ thuật.  

Từ khóa: Amphiprion frenatus, cá khoang cổ đỏ, sinh trưởng, tần 

suất, tỷ lệ sống. 
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EFFECT OF FEEDING FREQUENCY ON REARING 

PERORMANCE OF TOMATO CLOWNFISH 

 Amphiprion frenatus (BREVOORT, 1856) 
Duong Nguyen Hoang, Nguyen Thi Nhat Anh, Tran Thi Le Trang,  

Tran Van Dung 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

Email: tvdung@ntu.edu.vn 

ABSTRACT 
This study was conducted in order to evaluate the effect of 

feeding frequency on rearing performance of tomato clownfish. 

Juvenile with initial size of 2.54 mm, 0.72 g/individual were 

reared in 60 - liter glass tanks. A completely randomized single - 

factor experiment was designed with five feeding regimes 

including 2, 4, 6, 8 and 10 times/day. Fish were reared at a 

density of 15 fish/tank, salinity 33‰. Water quality was 

maintained by using a recirculating biofiltration system, 

combined with plastic bioballs and coral limestones. Each 

treatment was carried out with 3 repetitions in the period of 60 

days. Results show that feeding frequency had a significant effect 

on growth parameters and feed conversion ratio. Specifically, 

final length of fish in the treatments fed 8 and 10 times/day was 

higher than that of treatments 2 and 4 times/day (3.35 and 3.26 

cm compared to 3.08 and 3.14 cm). However, there was no 

difference between the final length in the treatments fed 6 times 

(3.23 cm) compared with those fed 4 times and 8 or 10 times/day. 

Similarly, final weight of fish fed 6 - 10 times/day was higher 

than that of fish fed 2 - 4 times/day. FCR in the treatments fed 8 - 

10 times/day (1.58 and 1.59) was lower than 2 - 4 times/day (1.81 

and 1.90), but not different from the treatment 6 times/day (1.66). 

Feeding frequency did not affect the survival rate of the fish, 

100%. From this study it can be seen that feeding frequency 6 

times/day is suitable for juvenile tomato clownfish in order to 

optimize economic and technical efficiency. 

Keywords: Amphiprion frenatus, feeding frequency, growth, 

survival, tomato clownfish. 
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TẦN SUẤT THAY NƢỚC 

THẢI ƢƠNG TÔM GIỐNG ĐỂ CUNG CẤP THỨC ĂN TỚI 

TỶ LỆ SỐNG, SINH TRƢỞNG VÀ SINH SẢN CỦA 

Artemia SINH KHỐI 
Trƣơng Thị Bích Hồng

1*
, Nguyễn Đình Huy
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, Lƣ Thị Ngọc Nhanh

2
 

1
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành gồm ba nghiệm thức tương ứng với ba 

tần suất thay nước thải từ ương tôm giống trong ngày để cung cấp 

thức ăn cho Artemia: một lần/ngày; 2 lần/ngày và 3 lần/ngày. 

Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá tác động tần suất thay nước 

và cấp thức ăn có sẵn trong nước cấp đến tỷ lệ sống, sinh trưởng 

và chỉ tiêu sinh sản của Artemia. Kết quả nghiên cứu, sau 14 ngày 

nuôi, nghiệm thức thay nước thải một lần trong ngày có tỷ lệ sống 

(36,91 ± 2,98%), chiều dài toàn thân (8,49 ± 0,59 mm), chiều dài 

của Artemia cái khi tham gia sinh sản lần đầu (7,73 ± 0,73mm) và 

trung bình số trứng của Artemia cái (49,88 ± 15,76 quả/con cái) 

đều cao nhất, sai khác có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức 

còn lại (P<0,05). Tuy nhiên, tần suất thay nước thải ảnh hưởng 

không rõ ràng tới tốc độ sinh trưởng, thời điểm con cái mang 

trứng và xuất hiện ấu trùng Nauplius trong quần thể Artemia. Tốc 

độ sinh trưởng của Artemia ở ngày nuôi thứ 14 dao động từ 0,06 

đến 0,07%/ngày, thời điểm Artemia mang trứng dao động từ 7 

đến 8 ngày nuôi và xuất hiện ấu trùng Nauplius trong quần thể 

Artemia từ ngày 11 đến ngày 12 nuôi, sai khác không có ý nghĩa 

thống kê giữa các nghiệm thức (P>0,05). Trong điều kiện nghiên 

cứu, tần suất thay nước để cung cấp thức ăn cho Artemia một lần 

trong ngày phù hợp khi nuôi Artemia trong nước thải từ sản xuất 

tôm giống.  

Từ khóa: Artemia, nước thải, tôm giống, tần suất  
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IMPACT RESEARCH OF WASTEWATER 

REPLACEMENT FREQUENCY FROM SHRIMP SEED 

PRODUCTION TO PROVIDE FOOD ON SURVIVAL, 

GROWTH RATE AND REPRODUCTION OF Artemia  
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ABSTRACT 
Artemia was cultured with three different treatments on 

replacement frequencies of wastewater from shrimp seed 

production to provide food for Artemia: Treatment 1: once a day; 

Treatment 2: twice a day and Treatment 3: three times a day. The 

purpose of the study was to assess the effect of replacement 

frequencies and provide food availability in wastewater on 

survival, total length as well as reproduction characteristics of 

Artemia. The results showed that, After 14 days of culture, the 

treatment of frequencies wastewater once a day had the survival 

rate (36,91 ± 2,98%), total length (8,49 ± 0,59 mm), total length 

of of the female that carries the egg for the first time (7,73 ± 0,73 

mm) and number average eggs of female Artemia (49,88 ± 15,76 

eggs/female) were the highest, statistically difference (P<0.05). 

However, the replacement frequencies of wastewater from shrimp 

seed production did not play a strong effect on Artemia growth 

rate, the time when the female carries eggs and the appearance of 

Nauplius larvae in the Artemia population. On 14th days of 

culture, the growth rate of Artemia ranged from 0,06 to 0,07 

%/day, the time when Artemia carried the eggs ranged from 7 to 8 

days of culture and Nauplius larvae appeared in the Artemia 

population from 11 to 12 days of culture, not statistically 

significant between treatments (P>0.05). Under the study 

conditions, replacement frequencies of wastewater to provide 

food for Artemia once a day was the most suitable when Artemia 

was cultured in wastewater from shrimp seed production. 

Keyword: Artemia, wastewater, shrimp seed, frequencies  
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SÚ (Penaeus monodon) GIỐNG GIA HÓA VÀ KHÔNG GIA 
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TÓM TẮT 
  Nghiên cứu nhằm đánh giá tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh 

khối của nuôi tôm sú trong bể gồm 2 nghiệm thức (1) Nguồn tôm 

giống gia hóa, (2) Nguồn tôm giống không gia hóa (đối chứng), 

cách bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 

lần, bể nuôi tôm có thể tích 6 m
3
/bể, mật độ 30 con/m

3
, độ mặn 

10‰,
 
thời gian nuôi 120 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy các 

yếu tố môi trường trong suốt quá trình nuôi phù hợp cho tôm sinh 

trưởng và phát triển tốt, ở nghiệm thức nguồn tôm gia hóa có khối 

lượng của tôm (15,57 ± 3,70g/con), tỷ lệ sống (87,59%) và sinh 

khối (313 ± 35,64g/m
3
) lớn hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) so với nghiệm thức nguồn tôm giống không gia hóa 

(67,63 ± 2,47g/m
3
). Vì vậỵ có thể kết luận rằng nuôi tôm sú trong 

bể từ nguồn tôm giống gia hóa tốt hơn. 

Từ khóa: Tôm gia hoá, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống, Penaeus 

monodon 
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ABSTRACT 
The study aimed at evaluating the growth rate, survival rate and 

biomass of black tiger shrimp culture in composite tanks included 

2 treatments: (treatment 1) domesticated breed shrimp source and 

(treatment 2) non - domesticated breed shrimp source (control). 

The experiment was conducted with a completely randomized 

design. Each treatment was repeated 3 times when each shrimp 

culture composite tank had volume of 6 m
3
, density 30 

shrimps/m
3
, with water salinity of 10‰, and the culture time 

duration was 120 days. The study results showed that the 

environmental factors during the culture period were suitable for 

shrimps to grow and develop well in the treatment with the 

weight of the domesticated shrimps (15.57 ± 3.70g/shrimp), 

survival rate (87.59%) and biomass (313 ± 35.64g/m
3
), which 

showed statistically significant differences (p<0.05) compared to 

the control treatment (67.63 ± 2,47g/m
3
) Therefore, it can be 

concluded that black tiger shrimp farming in tanks from 

domesticated breed shrimp source is better than non domesticated 

breed shrimp source. 

Keywords: Domesticated shrimp, growth rate, survival rate, 

Penaeus monodon 
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XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ OZONE THÍCH HỢP CHO TỪNG  

GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định hàm lượng 

ozone thích hợp cho từng giai đoạn ấu trùng cua biển (Scylla 

paramamosain). Thí nghiệm được thực hiện với năm nghiệm thức 

xử lý ozone khác nhau cho mỗi giai đoạn ấu trùng cua biển bao 

gồm (i) 0,00 ppm (Đối chứng), (ii) 0,05 ppm, (iii) 0,10 ppm, (iv) 

0,15 ppm và (v) 0,20 ppm và được lập lại 3 lần cho mỗi nồng độ. 

Ấu trùng được bố trí trong bể nhựa 2 L, với mật độ 100 con/L cho 

các giai đoạn Zoea và 25 con/L cho giai đoạn Megalop và Cua 1. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ sống ấu trùng cua biển qua các 

giai đoạn giảm khi nồng độ ozone vượt quá 0,10 ppm (p<0,05). 

Chỉ số biến thái ở các giai đoạn zoea của các nghiệm thức xử lý 

ozone luôn cao và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với nghiệm thức 

đối chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xử lý ozone với nồng độ 

0,05 ppm thì không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và biến thái của ấu 

trùng cua biển. 
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THE EFFECTS OF OZONE DISINFECTION ON THE 

LARVAL STAGES OF MUD CRAB (Scylla paramamosain) 

Nguyễn Việt Bắc
1 

Ca Mau community college  

Email: nvbac87@gmail.com 

ABSTRACT 

The studies were conducted to determine suitable residual ozone 

concentrations (ROC) for each larval stages of mud crab (Scylla 

paramamosain). The experiment suitable ROC for each of larval 

stage was designed with five treatments and triplicated including 

(i) 0.00 ppm (control), (ii) 0.05 ppm, (iii) 0.10 ppm, (iv) 0.15 ppm 

and (v) 0.2 ppm. The larvae were stocked in 2 L tanks at a density 

of 100 larvae/L for each of Zoea stage and 25 larvae/L for each of 

Megalop to Crab 1 stage. The results showed that survival 

decreased of larval stage when ROC above 0.10 ppm (p<0.05). 

The metamorphosis of all larval stages in the treatments applyiing 

ozone were significantly higher than the control treatment 

(p<0.05). The results suggested that ozone disinfection could be 

applied 0.05 ppm for mud crab larviculture.  
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THỰC NGHIỆM ƢƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH 

(Macrobrachium rosenbergii) TOÀN ĐỰC Ở AO  

NHIỄM MẶN TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 

V  Hoàng Liêm Đức Tâm 

Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ 

 

TÓM TẮT 

 Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát sự tăng trưởng, tỉ 

lệ sống và năng suất của tôm càng xanh (Macrobrachium 

rosenbergii) toàn đực ở giai đoạn ương giống trong điều kiện 

nước nhiễm mặn ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, qua 2 

nghiệm thức khác nhau (nghiệm thức 1 từ 15 - 17‰ và nghiệm 

thức 2 từ 8 - 10‰) được lặp lại 3 lần ở 6 ao ương trong 75 ngày, 

mật độ thả tôm bột 30 con/m2. Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu 

thủy, lý, hóa (nhiệt độ, pH, Oxy, độ kiềm, N-NH4
+
, N-NO2

-
) của 

môi trường nước ở 2 nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích 

hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm càng xanh. Độ mặn 

của nghiệm thức 1 và 2 lần lượt là 15,93 ± 0,9‰ và 8,82 ± 

0,37‰, đều nằm trong khoảng bố trí của nghiệm thức. Sau 75 

ngày ương, khối lượng và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối trung bình 

của tôm ở nghiệm thức 2 lần lượt là 9,66 ± 0,28 g/con và 0,265 

g/ngày, lớn hơn và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm 

thức 1 là 7,94 ± 0,21 g/con và 0,198 g/ngày. Tỉ lệ sống và năng 

suất của tôm ở nghiệm thức 1 lần lượt là 46,93% và 0,111 kg/m2, 

ở nghiệm thức 2 là 47,85% và 0,159 kg/m2, tỉ lệ sống khác biệt 

không có ý nghĩa (p>0,05) giữa hai nghiệm thức, tuy nhiên năng 

suất ở nghiệm thức 2 cao hơn và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so 

với nghiệm thức 1. Kết quả thực nghiệm ghi nhận, tôm ương ở 

khoảng độ mặn 8 - 10‰ có năng suất và khả năng tăng trưởng tốt 

hơn so với độ mặn 15 - 17‰. Từ khóa: Độ mặn, ương giống, tôm 

càng xanh, tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất 

Từ khóa: Độ mặn, hiệu quả ương giống, tôm càng xanh 
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EFFECT OF SALINITY ON NURSERY EFFICIENCY OF 

GIANT FRESHWATER PRAWN Macrobrachium 

rosenbergii (DE MAN, 1879) IN PONDS IN AN BIEN 

DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE 

Vo Hoang Liem Đuc Tam 

Aquaculture, Can Tho university 

ABSTRACT 

This research aimed to investigate the performance and yield of 

mono-male giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in 

the nursery stage in high saline water in An Bien district, Kien Giang 

province. The experiment was designed with 2 different salinity 

treatments, (i) 15 - 17‰, and (ii) 8 - 10‰ with three replications 

each. The experiment lasted for 75 days with a stocking density of 30 

ind./m2. The results showed that environmental conditions 

(temperature, pH, oxygen, alkalinity, N-NH4
+
, N-NO2

-
) were 

appropriate for animal growth. The salinity of treatments 1 and 2 

were 15.93 ± 0.39‰ and 8.82 ± 0.37‰, respectively. After 75 days 

of culture, the mean weight and the growth rate in treatment 2 were 

9.66 ± 0.28 g/ind and 0.265 g/day, respectively. These values were 

greater (p<0.05) than those in treatment 1 (7.94 ± 0.21 g/ind and 

0.198 g/day, respectively). The survival rate and yield of prawns in 

treatment 1 were 46.93% and 0.111 kg/m2, respectively compared to 

those in treatment 2 at 47.85% and 0.159 kg/m2, respectively. There 

was no significant difference (p>0.05) in the survival rate but the 

yield in treatment 2 was significantly (p<0.05) higher than that in 

treatment 1. In conclusion, prawn nursed at the salinity 8 - 10‰ 

showed better yield and growth than that in salinity 15 - 17‰. 

Keywords: Salinity, nursing, giant freshwater prawn, growth, 

survival rate and yield 

Keywords: Giant freshwater prawn, nursery efficiency, salinity 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN 

THỊT HÀU (Crassostrea gigas) BẢO QUẢN LẠNH 
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Công ty cổ phần Thủy sản Sinh học Vina (VINABS);

 4
Viện CN Sinh học, 
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TÓM TẮT 

Hàu sữa Thái Bình Dương là một trong những loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

đang được mở rộng diện tích nuôi trồng tại nhiều địa phương trên cả nước trong 

những năm gần đây. Ngoài món được tiêu thụ chính là ăn sống, hiện nay một số 

sản phẩm giá trị gia tăng được chế biến từ thịt hàu đã xuất hiện ở thị thường 

trong nước. Để việc sản xuất các mặt hàng từ thịt hàu thuận lợi, các công ty cần 

nguồn nguyên liệu ổn định. Do đặc điểm hàu có vỏ dày nên định mức thu thịt 

của hàu rất cao (7-10 kg hàu nguyên con/ 1kg hàu thịt), điều này không cho 

phép các công ty thu mua và vận chuyển một lượng lớn hàu sống nguyên vỏ từ 

các địa bàn khác, xa công ty. Thay vào đó nguyên liệu sẽ được thu mua ở dạng 

đã tách thịt. Với đặc điểm cơ thịt mềm, dễ bị tổn thương cơ học và lây nhiễm vi 

sinh từ vỏ nên công đoạn tách và bảo quản thịt hàu sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến 

định mức thu thịt cũng như chất lượng của thịt. Do vậy chúng tôi nghiên cứu 

xây dựng quy trình công nghệ chế biến thịt hàu (Crassostrea gigas) bảo quản 

lạnh nhằm kéo dài thời gian bảo quản thịt hàu tươi nguyên liệu. Trong nghiên 

cứu này thịt hàu tươi được thu nhận từ nguyên liệu hàu sữa Thái Bình Dương đã 

được nuôi lưu thanh lọc sinh học. Quá trình thu nhận thịt hàu được khảo sát trên 

các kích thước nguyên liệu khác nhau và phương pháp tách vỏ khác nhau (gia 

nhiệt và không gia nhiệt). Thịt hàu sau tách vỏ được rửa sạch và tiến hành bảo 

quản lạnh trong nước biển lạnh, nước muối lạnh (<4
o
C). Các chỉ tiêu phân tích 

để đánh giá nguyên liệu và thành phẩm trong thời gian bảo quản bao gồm: đánh 

giá cảm quan, đo màu (L*a*b*), hao hụt khối lượng, độ đục của nước ngâm 

hàu, pH và vi sinh vật. Kết quả xác định được cơ bản như sau: (1) Nguyên liệu 

hàu trọng lượng 14-16 con/kg (kích cỡ 8-10cm/ con) có tỷ lệ thu hồi thịt cao 

nhất so với các kích thước hàu còn lại; (2) Tìm được hai phương pháp tách thịt 

hàu ít ảnh hưởng đến khối lượng và tiết kiệm được thời gian nhiều nhất đó là 

ngâm hàu nguyên vỏ trong đá lạnh trước khi tách và phương pháp hấp thời gian 

ngắn (< 6 phút); (3) Tìm được phương pháp bảo quản thịt hàu tươi đến 12 ngày 

(đảm bảo ATTP) bằng cách bảo quản ở nhiệt độ thấp (< 4
o
C) và sử dụng nước 

muối (nồng độ 4%) châm vào bao bì (túi PE). 

Từ khóa: bảo quản lạnh, Crassostrea gigas, hàu sữa Thái Bình Dương 
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RESEARCH ON CHILLING PRESERVATION TECHNOLOGY 

FOR OYSTERS (Crassostrea gigas) MEAT 

Bui Tran Nu Thanh Viet
1*

, Le Thi Thu Hang
2
, Nguyen Ky Sanh

3
,  

Ngo Thi Hoai Duong
4 

1
Food Technology Faculty, Nha Trang University; 

2
K58, Nha Trang University 

3
VINABS Ltd,.Company;

 4
Institute of Biology, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

Pacific oyster (Crassostrea gigas) recently is one of the molluscs species that is 

expanding the farming area in our country. Oyster meat is consumed as sashimi, 

cooked meals or ready to eat products (can, dried products) in the domestic 

market. In order to keep the stability of processing, manufacturers need to 

maintain a stable source of raw materials. Due to the characteristics of oysters 

with thick shells, the meat yield of oysters is very low (1 kg of meat/ 7-10 kg of 

whole oysters), which does not allow companies to transport large quantities of 

raw oysters from other locations far from the company. Instead, raw materials 

should be purchased in the form of peeled oyster. The oyster muscle is soft and 

susceptible to mechanical damage and microbial contamination from the shell 

and the separation steps. Therefore, the aim of this study is to develop a 

technological process for chilling preservation of oyster meat to prolong its 

shelf-life. In this study, fresh oyster meat was obtained from Pacific oysters that 

had been kept for biological purification. The de-peel processing was 

investigated on different oyster sizes and different shelling methods. Oyster 

meat after shelling is washed and refrigerated in different brine solutions (<4
o
C). 

The measurements to evaluate raw materials and products during the storage 

include: sensory evaluation, colorimetric (L*a*b*), weight loss, turbidity, pH 

and microorganisms. The main results are showed that (1) raw oysters weighing 

14-16 pieces /kg (length of shell 8-10cm) had the highest meat yield compared to 

the other sizes; (2) two suitable separating methods of oyster meat that soaking 

whole oysters in ice before separating or steaming for a short time (< 6 minutes) 

have little effect on weight loss and save the time; (3) a method to preserve fresh 

oyster meat for up to 12 days (keep good quality) by storing the meat in cold brine 

solution (<4
o
C)  

Keywords: Chilling storage, Crassostrea gigas, Pacific oyster 
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THU HỒI PROTEIN TỪ CƠ THỊT ĐỎ CÁ TRA 

(Pangasius hypophthalmus) BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU 

CHỈNH pH 

Đặng Thị Thu Hƣơng, Nguyễn Thị Hằng 
Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang 

Email: dangthithuhuong@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Thành phần khối lượng và thành phần hóa học cơ bản của các bộ 

phận cá tra từ quy trình chế biến cá tra phi lê đông lạnh đã được 

phân tích để đưa ra hướng tận dụng hiệu quả cho các bộ phận 

nguyên liệu này. Miếng phi lê chiếm tỉ lệ khối lượng cao nhất 

(32,6%), tiếp đến là đầu (18,5%), xương (13,6%), dè dơ (12,6%); 

nội tạng và da cá chiếm tỷ lệ lần lượt là 7,8% và 4,7% trong khi 

dè sạch chiếm 4,7%; cơ thịt đỏ chiếm 3,6% còn kỳ cá có tỉ lệ khối 

lượng thấp nhất (1,8%). Cơ thịt đỏ là bộ phận có hàm lượng lipid 

tương đối thấp (17,7%) và hàm lượng protein cao (14,6%) so với 

các bộ phận nguyên liệu khác, do đó được lựa chọn để thu hồi 

protein bằng phương pháp điều chỉnh pH. Điều kiện tối ưu để thu 

hồi protein từ cơ thịt đỏ cá tra bằng phương pháp điều chỉnh pH là 

pH 12, tỉ lệ dung dịch so với nguyên liệu là 8:1, thời gian chiết là 

150 phút. Ở điều kiện này, hơn 90% lipid đã được loại bỏ và 

lượng protein thu hồi chiếm tới 88,9% so với lượng ban đầu có 

trong cơ thịt đỏ.  

Từ khóa: Cá tra, cơ thịt đỏ, điều chỉnh pH, protein, thu hồi 
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PROTEIN RECOVERY FROM DARK MUSCLE OF TRA 

CATFISH (Pangasius hypophthalmus) BY THE pH – SHIFT 

METHOD 

Dang Thi Thu Huong, Nguyen Thi Hang 
Faculty of Food Technology- Nha Trang University 

 

ABSTRACT 
The mass and proximate compositions of different fractions from 

the processing line of frozen Tra catfish fillets were analyzed to 

investigate their potential to be utilized based on the specific 

chemical properties. Fillet was the main part which measured 

32.6%, followed by head (18.5%), backbone (13.6%) and 

trimmings (12.6%); viscera and skin were at 7.8% and 4.7% in 

the order; abdominal cut-offs was at 4.7% while dark muscle 

measured 3.6% followed by pelvic fins (1.8%). Higher protein 

(14.6%) and lower lipid content (17.7%) were found in the dark 

muscle when compared to other fractions of the tra catfish. This 

muscle was chosen to recover protein by the pH shift-method. 

The optimal condition to extract protein from the dark muscle of 

the Tra catfish by the pH shift – method was at: pH 12, v/w: 8:1 

and 150 min. At the optimal extraction condition, more than 90% 

of lipid was removed and 88.9% protein was recovered compared 

to the initial dark muscle material.  

Keywords: dark muscle, protein recovery, pH shift, Tra catfish 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm khảo sát thành phần các axit amin của bột 

cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được sản xuất từ phụ 

phẩm chế biến cá Tra. Mẫu bột cá tra được thu từ các nhà máy 

chế biến bột cá tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy bột cá tra ở hai tỉnh Tiền Giang và An Giang 

có giá trị tương đương nhau về hàm lượng axit amin và là nguồn 

cung cấp protein có giá trị cao (55,01 – 60,07%), chứa đầy đủ các 

axit amin thiết yếu. Trong đó, hàm lượng các axit amin tổng số 

trong bột cá dao động từ 52 – 58%. Chứa hàm lượng các axit 

amin thiết yếu khá cao như methionine (0,98 – 1,14%), lysine 

(3,48 – 3,74%), tryptophan (0,42 – 0,46%) và arginine (3,75 – 

4,18%), và các axit amin thiết yếu khác. Tuy vậy, nhìn chung, bột 

cá tra có hàm lượng các axit amin thiết yếu là thấp hơn đáng kể so 

với bột cá biển có cùng mức protein. Kết quả kháo sát cho thấy 

bột cá tra là nguồn protein giá trị cho thức ăn thủy sản, tuy nhiên 

cần chú ý cân đối thành phần một số các axit amin thiết yếu như 

lysine, methionine, tryptophan,…khi sử dụng bột cá tra thay thế 

bột cá biển trong sản xuất thức ăn nuôi trồng thuỷ sản. 

 Từ khoá: Bột cá, phụ phẩm, cá Tra, axit amin, protein  
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ABSTRACT 
This study aimed to evaluate the amino acid profile of fishmeal 

produced from the striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) 

by-products. Various fishmeals were sampled from the catfish 

fishmeal production plants in the Mekong delta. The studied results 

showed that catfish fishmeals at Tien Giang and An Giang province 

had a similar amino acid profile and a high-value protein source 

(55.01 – 60.07%) which contains all essential amino acids. The 

protein content of catfish fishmeals ranged from 55 to 58%, and 

contained high content of essential amino acids, such as methionine 

(0.98 - 1.14%), lysine (3.48 - 3.74%), tryptophan (0.42 - 0.46%), and 

arginine (3.75 - 4.18%), etc. However, catfish fishmeal showed a 

significantly lower content of total essential amino acids compared to 

marine fishmeal at the same protein level. In conclusion, the results 

indicated that striped catfish fishmeal is a valuable protein for 

aquaculture species. Thus, it should be paid attention to the balance 

of essential amino acids such as lysine, methionine, tryptophan, etc., 

when replacing dietary marine fishmeal with catfish fishmeal in the 

production of aquaculture feeds. 

Keywords: Fishmeal, byproduct, catfish, amino acid, protein. 



    HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 11 

CHỦ ĐỀ 3: DINH DƯỠNG, THỨC ĂN VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

143 

Code: O3-004 
ẢNH HƢỞNG CỦA THỨC ĂN ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN 

LÊN SINH TRƢỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI 

THỨC ĂN CỦA CÁ CHẼM Lates calcarifer (BLOCH, 1790) 
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TÓM TẮT 
Thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn ấu trùng ruồi 

lính đen lên tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và hệ số chuyển đổi 

thức ăn của cá chẽm (Lates calcarifer) nuôi ở 2 mức độ mặn khác 

nhau (0 và 10 ppt). Cá chẽm (cỡ 6,65 cm; 4,35 g) được nuôi trong 

bể 200 lít, với mật độ 30 con/bể. Cá được cho ăn 2 loại thức ăn thí 

nghiệm là cá tạp (TF) và ấu trùng ruồi lính đen (BSFL), mỗi 

nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả sau 60 ngày nuôi cho 

thấy, có sự ảnh hưởng của thức ăn và độ mặn lên chiều dài, khối 

lượng và tốc độ sinh trưởng đặc biệt (SGR) của cá (p<0,05), 

nhưng không có sự tương tác giữa thức ăn và độ mặn. Ở mức độ 

mặn 10 ppt, cá cho ăn thức ăn BSFL đạt chiều dài (13,7 cm), khối 

lượng (32,28 g), SGR (3,34%), và sản lượng (4,41 kg/m
3
) thấp 

hơn nghiệm thức TF. Nhưng hệ số chuyển thức ăn của cá ở 

nghiệm thức BSFL (6,24) cao hơn ở TF (4,10) (p<0,05). Khuynh 

hướng tương tự ở mức độ mặn 0 ppt (nước ngọt) đối với cá cho 

ăn BSFL và TF. Cá nuôi ở độ mặn 10 ppt có chiều dài, SGR cao 

hơn ở nghiệm thức 0 ppt, nhưng tỷ lệ sống thì ngược lại. 

 Từ khóa: ruồi lính đen, cá chẽm, thức ăn.      
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ABSTRACT 
A 60-day feeding experiment was conducted to evaluate the effect 

of dietary black soldier fly larvae (BSFL) on growth performance, 

survival rate, and feed conversion rate of sea bass (Lates 

calcarifer), at 0 and 10 ppt, respectively. Two diets were used in 

the experiment including trash fish (TF) and BSFL. Each diet was 

randomly fed to triplicate groups of 30 fish per tank (200 L). The 

effects of BSFL dietary and salinity on final weight, length and 

specific growth rate (SGR) of fish were observed, however, there 

is no interaction between dietary and salinity under the 

experimental conditions. At 10 ppt (brackishwater), fish fed with 

BSFL diet had significantly lower final length (13.70 cm), weight 

(32.28 g), yield (4.41 kg/m
3
) and SGR (3.34%) than those fed 

with TF diet (p<0.05). Inconstract, fish fed with BSFL diet had 

significantly higher FCR than those fed with TF diet (p<0.05). A 

same trend can be seen at 0 ppt (freshwater), the final length 

(12.80 cm), weight (28.85 g), yield (4.23 kg/m
3
) and SGR 

(3.20%) of fish in BSFL diet were significantly lower than those 

in TF diet. Nevertheless, higher FCR in BSFL diet (6.31) was 

found as compared to TF diet (4.17). A significant effect of 

salinity on final length, SGR, and survival were detected with the 

growth and survival rate of fish response at 10 ppt and 0 ppt 

(p<0.05). 

Keywords:  black soldier fly, seabass, dietary.  
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TÓM TẮT 
Thức ăn là một trong các yếu tố có vai trò quyết định đến chất 

lượng thịt của cá tra, đặc biệt hàm lượng các acid béo có giá trị 

cao trong cơ thịt cá chưa thật sự được chú ý trong những năm 

qua. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các nguyên liệu dầu 

bổ sung vào thức ăn đến sự thay đổi thành phần acid béo trong 

gan cá tra ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Thí nghiệm có 4 

nghiệm thức (D1, D2, D3, D4) sử dụng các nguyên liệu giàu chất 

béo (dầu cám gạo, hạt lanh, dầu cá, dầu đậu nành), 1 nghiệm thức 

kết hợp hạt lanh và dầu cá (D5) và 1 nghiệm thức thương mại 

(D6). Kết quả cho thấy các acid béo thiết yếu có xu hướng thay 

đổi tương tự nhau sau sáu tháng nuôi. Trong đó, acid oleic cao 

nhất ở D1 (34,46%). Acid linoleic cao nhất ở D4 (6,67%). Acid 

α-linolenic cao nhất ở nghiệm thức D2 (2,94%) và D5 (2,02%), 

cao hơn rất nhiều so với các nghiệm thức còn lại. ARA của D6 

(5,27%) và D4 (4,33%) là cao nhất. EPA cao ở D2 (1,32%) và D5 

(1,25%). DHA cao nhất ở D3 (7,66%) và D5 (7,47%).  HUFA 

của D4 (14,41%) cao nhất, D3 và D5 có hàm lượng tương đương 

nhau (13.72% và 13,91%). n-3 HUFA cao ở nghiệm thức D2 và 

D5 (8,99%; 8,96%). Tổng n-3 cao nhất D2 (10,84%), n-6 cao 

nhất tại D4 (14,48%). Tỷ lệ n-3/n-6 cao nhất D2, thấp nhất ở D6. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần acid béo 

trong gan cá ở các giai đoạn phát triển phản ánh sự tương quan 

với thành phần acid béo trong thức ăn thí nghiệm.  

Từ khóa: Acid béo, gan cá, HUFA, thức ăn. 
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ABSTRACT 
Feed generally plays an important role in fish muscle quality, 

especially the high-value fatty acids in fish muscle have not paid 

considerable attention. The present study aimed to evaluate the 

effects of oil ingredients on fatty acid profiles of catfish liver in 

different fish sizes. The experiment was set up with 4 treatments 

(D1, D2, D3, D4, D5) with 4 oil ingredients used including rice bran, 

linseed, fish oil, soybean oil. A treatment with a combination of 

linseed and fish oil (D5). A commercial treatment (D6). Four 

replicates per each treatment. After six months of the feeding trial, 

the results showed that essential fatty acids in the fish liver of 

different fish sizes tend to change similarly. In which, oleic acid was 

the highest in D1 (34.46%). Linoleic acid was the highest in D4 

(6.67%). α-linolenic acid contained higher in fish fed linseed diet 

(D2) (2.94%), followed by the linseed and fish oil diet (D5) (2.02%), 

much higher than the other treatments. ARA of D6 (5.27%) and D4 

(4.33%) were higher than those in the other treatment. EPA was 

higher in D2 (1.32%) and D5 (1.25%). DHA was higher in D3 

(7.66%) and D5 (7.47%). HUFA of D4 (14.41%) was highest, D3 

and D5 had the same content (13.72% and 13.91%). n-3 HUFA was 

higher in D2 and D5 (8.99%; 8.96%). The total of n-3 was higher in 

D2 (10.84%). The total of n-6 was higher in  D4 (14.48%). The ratio 

of n-3 / n-6 was the highest in D2, the lowest was in D6. Effect of 

culture time on fatty acid content in fish liver was significant. 

Overall, the study results revealed that the fatty acid profiles in tra 
fish liver of different fish sizes reflect the fatty acid profiles of 

experimental feeds. 

Keywords: Fatty acid, feed, fish liver, HUFA 
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TÓM TẮT 
Tinh dầu màng tang được sử dụng thay thế kháng sinh trong nuôi 

trồng thuỷ sản là hướng đi mới và nhiều tiềm năng bởi tính an 

toàn và hiệu quả kháng khuẩn cao. Việc bao gói tinh dầu màng 

tang giúp tăng tính khả dụng của tinh dầu trong môi trường nước. 

Trong nghiên cứu này, tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae 

(S. cerevisiae) được dùng làm vật liệu bao gói. Các thông số bao 

gói được khảo sát: thời gian ủ (4-24h), tỷ lệ tinh dầu (0,2-1,5% 

w/w) và nhiệt độ ủ (30-50
o
C). Hiệu quả bao gói được đánh giá 

bằng phương pháp đo quang UV-VIS. Kết quả cho thấy, hàm 

lượng tinh dầu trong tế bào: (i) tăng dần theo thời gian ủ, (ii) cân 

bằng ở tỷ lệ tinh dầu 0,5% w/w và (iii) đạt giá trị cao nhất ở nhiệt 

độ ủ 37
o
C.  

Từ khóa: tinh dầu Màng tang, Saccharomyces cerevisiae, bao gói 

tinh dầu 
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ABSTRACT 
L. cubeba essential oil (LCEO) as a possible alternative to 

antibiotics in aquaculture demonstrates a novel and promising 

strategy, due to its safety and well-established high antimicrobial 

activity. Microencapsulation of LCEO improves the availability 

of essential oil in aqueous environment. In this study, 

Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) yeast cells are used as 

encapsulating material. Incubation actors are investigated, 

including time (4-24h), LCEO ratio (0.2-1.5% w/w) and 

temperature (30-50
o
C). Encapsulation yield is then evaluated 

using the UV-VIS method. Results showed that the amount of 

loaded LCEO in yeast cells is (i) proportional to incubating time; 

(ii) equilibrium at 0.5% w/w of LCEO and (iii) reaches maximum 

content at 37
o
C of incubating temperature.  

Keywords: L. cubeba essential oil, Saccharomyces cerevisiae, 

essential oil encapsulation 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện để xác định ảnh hưởng của các 

nguồn chất béo trong thức ăn đến tăng trưởng, khả năng sử dụng 

thức ăn và khả năng chống oxy hóa trong gan ở cá chép trước và sau 

khi cảm nhiễm với vi khuẩn gây bệnh. Thức ăn thí nghiệm được xây 

dựng dựa trên các nguồn dầu khác nhau bao gồm dầu cá (FO), dầu 

hạt lanh (LO), dầu vừng (SO), và hỗn hợp giữa LO và SO (SLO). Cá 

chép giống (khối lượng cơ thể ban đầu, IBW = 23,8 ± 0,7 g) được 

chia đều vào hệ thống bể 100 L với mật độ 25 con mỗi bể (lặp lại 3 

lần). Cá được cho ăn với với thức ăn thí nghiệm tới no trong 7 tuần, 

lượng thức ăn được ghi lại hàng ngày. Kết thúc thí nghiệm nuôi, cá 

được cân khối lượng để xác định tốc độ tăng trưởng. Sau đó, 10 con 

cá ở mỗi bể được cảm nhiễm với vi khuẩn A. veronii với liều 0,43 x 

10
6
 CFU/mL (LD50). Cá sau đó được theo dõi trong 14 ngày, tỷ lệ 

chết được ghi lại hàng ngày. Mẫu gan cá được thu vào cuối thí 

nghiệm nuôi và ngày thứ 2 sau khi tiêm vi khuẩn để phân tích các 

chỉ tiêu oxi hóa. Kết quả cho thấy các nguồn chất béo không ảnh 

hưởng đến tăng trưởng của cá (0,7-0,8%/ngày), FCR (1,9-2,2) và tỷ 

lệ chết trong cảm nhiễm vi khuẩn (33,3-40%). Sự khác biệt được tìm 

thấy về khả năng chống oxy hóa trong gan. Hoạt động MDA ở cá ở 

nghiệm thức LO và SLO thấp hơn FO ở cuối thí nghiệm nuôi trong 

khi hoạt tính GSH ở lô cá SO cao hơn các nhóm dầu thực vật khác 

và tương đương với FO sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn; hoạt lực 

của SOD cao nhất ở cá ăn thức ăn LO ở cuối thí nghiệm nuôi và ở lô 

FO sau thí nghiệm cảm nhiễm. Các chỉ tiêu oxi hóa trong gan cá đều 

có sự sụt giảm sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn. 

Từ khóa: Cyprinus carpio, nguồn chất béo, chống oxi hóa, 

Aeromonas veronii 
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ABSTRACT 
The current study was carried out to determine the effect of 

dietary lipid sources on growth, feed utilization, and liver 

antioxidant ability in common carp. The experimental diets were 

formulated basing on the different fat sources including cod liver 

oil (FO), linseed oil (LO), sesame oil (SO), and a mixture 

between LO and SO (SLO). The common carp juveniles (initial 

body weight, IBW = 23.8 ± 0.7 g) were allocated into the 100 L-

tank system at a density of 25 fish per tank (in triplicate). Fish 

were fed with experimental diets to satiation for 7 weeks, the feed 

quantity was daily recorded. At the end of the feeding trial, the 

fish were weighed to determine the fish growth. A batch of 10 

fish per tank was then infected with A. veronii at a dose of 0.43 x 

10
6
 CFU/mL (LD50). Fish were then monitored for 14 days, the 

mortality was daily recorded. The fish livers were sampled after 

nutritional trial and two days post bacterial injection. Results 

showed that the lipid sources did not influence the fish growth 

(0.7-0.8%/day), FCR (1.9-2.2), and mortality after the challenge 

test (33.3-40 %). The differences were found for antioxidant 

abilities in the liver. The MDA activity in LO and SLO-fed fish 

was higher than the FO group in the feeding trial while the GSH 

activity in SO-fed fish was higher than FO ones in bacterial 

challenge. The highest values of SOD activity were recorded in 

LO fish after nutritional trial and FO ones after challenge test. 

The reductions were observed in all antioxidant parameters after 

bacterial infection compared to those in the feeding trial. 

Key words: Cyprinus carpio, lipid sources, antioxidant, 

Aeromonas veroni 
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SỰ HÌNH THÀNH CẤU TRÚC Ở pH KHÁC NHAU CỦA 

PROTEIN ĐƢỢC PHÂN LẬP TỪ CƠ THỊT SẪM CÁ NGỪ 
Nguyễn Trọng Bách

1
, Laurine MULE

1
, Bùi Trần Nữ Thanh Việt

1
,  

Đỗ Trọng Sơn
1
, Huỳnh Nguyễn Duy Bảo

1
                 

1
Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang  

Email: ntbachnt@ntu.edu.vn    

TÓM TẮT 
Cơ sẫm màu của cá ngừ chứa histidine và hemoglobin/myoglobin 

tạo nên histamin và làm giảm giá trị cảm quan của nguyên liệu 

còn lại này trong điều kiện bảo quản. Protein isolate (FPI) được 

chiết xuất từ cơ sẫm màu của cá ngừ bằng phương pháp điều 

chỉnh độ pH để cải thiện nhược điểm đó. Tuy nhiên, nó hòa tan ở 

môi trường axit / bazơ cao không thuận lợi cho các ứng dụng thực 

phẩm. Đối với khảo sát này, FPI được hòa tan ở pH 12 sau đó nó 

được trung hòa để gần với pH thực phẩm, điểm đẳng điện (pI) 

hoặc môi trường axit. Hình thái học và biến đổi cấu trúc của dung 

dịch FPI ở các pH khác nhau đã được quan sát bằng phương pháp 

hiển vi quét laser đồng tiêu cự (CLSM) bằng cách nhuộm màu 

FPI bởi rhodamin B. Bán kính/trọng lượng phân tử của protein 

kết tụ được xác định bằng tán xạ ánh sáng động. Hàm lượng 

protein trong phần dịch nổi sau khi ly tâm được xác định bằng 

định luật Lambert Beer dùng UV ở bước sóng 280 nm sử dụng hệ 

số ε = 1,01 L/g.cm. Ở pH cao hơn 11 hoặc dưới 2, hàm lượng 

protein trên 80% nhưng nó giảm xuống khoảng 10% ở pH gần với 

pI. Hình ảnh CLSM cho thấy dung dịch FPI là đồng nhất ở pH 

trên trung tính hoặc dưới pI và trở nên không đồng nhất ở pH gần 

với pI vì sự kết tụ của protein. Độ nhớt của các dung dịch FPI 

được đo như một hàm của tốc độ biến dạng bằng cách sử dụng 

phép đo quay của máy đo lưu biến Kinexus Pro 50N (Malvern, 

Anh). Việc nghiên cứu hình thành cấu trúc của protein cá ngừ 

tách chiết từ cơ thịt sẫm màu sẽ rất hữu ích cho ứng dụng trong 

thực phẩm. 

Từ khóa: Cơ thịt sẫm cá ngừ, CLSM, DLS, protein isolate 

mailto:ntbachnt@ntu.edu.vn
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FORMATION OF FISH PROTEIN ISOLATE 

EXTRACTING FROM TUNA DARK MUSCLE AT 

DIFFERENT pH 
Nguyen Trong Bach
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1
, Bui Tran Nu Thanh Viet
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,  

Do Trong Son
1
, Huynh Nguyen Duy Bao

1
                 

1
Faculty of Food Technology, Nha Trang university  

 

ABSTRACT 
Ingredient of tuna dark muscle consist of histidine and 

hemoglobin/myoglobin that made histamin and reducing sensory 

value of this by-product under storage condition. Fish protein 

isolate (FPI) was extracted from tuna dark muscle using pH 

control method that improves that disadvantage. However, it 

disolves at high base/acid environment that is not useful for food 

applications. For this investigate, FPI was disolved at pH 12 then 

it was neutralized to close to food pH, pI or acid environment. 

Morphology and behavior of FPI solution at different pHs were 

observed by Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM) that 

labelled by rhodamin B. The avereage radius/molecular weight of 

protein aggregate was determinated by Dynamic Light Scattering. 

Protein content was in the supernatant after centrifugation that 

was determined by UV absorption at wavelength of 280 nm using 

extinction coefficient of 1.01 L/g.cm. At pH is higher than 11 or 

below 2 that protein content was above 80% but it drops to about 

10 % at pH close to isoelectrostatic point (pI). CLSM images 

showed that the solution of FPI was homogenious at above 

neutral pH or below pI and became to hetergenious at pH close to 

pI because of protein aggregation. Viscosity of FPI solutions was 

measured as a function of shear rate using rotation measurement 

by Kinexus Pro 50N rheometer (Malvern, England). Formation of 

tuna fish protein isolate extracting from dark muscle will be 

useful for food application. 

Keywords: CLSM, DLS, tuna dark muscle, protein isolate 
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 ẢNH HƢỞNG CỦA PROTEIN THỦY PHÂN LÊN  

SINH TRƢỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ 

THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG 

(Trachinotus blochii) 

 Phạm Đức Hùng, Lê Minh Hoàng, Diệp Thị Mỹ Biên
 

Viện Nuôi trồng Thủy sản, trường Đại học Nha Trang 

Email: hungpd@ntu.edu.vn 

  

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng protein 

thủy phân đầu cá ngừ (TH) bổ sung trong thức ăn lên sinh trưởng, 

hiệu quả sử dụng thức ăn và thành phần sinh hóa của cá chim 

(Trachinotus blochii) giai đoạn giống. Cá chim (4,15 g/con) được 

cho ăn 5 loại thức ăn có cùng mức protein và lipid (45% protein; 

11% lipid) với 5 mức TH khác nhau (0; 30; 60; 90 và 120 g/kg) 

trong 8 tuần. Kết quả cho thấy cá cho ăn thức ăn có 60 và 90 g/kg 

TH đạt tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR) cao hơn so với các 

nghiệm thức khác. Không có ảnh hưởng của TH trong thức ăn lên 

tỷ lệ sống, chi số gan và chỉ số nội tạng của cá chim (P>0,05). 

Tăng hàm lượng TH trong thức ăn lên 120 g/kg không làm ảnh 

hưởng đến hàm lượng lipid, độ ẩm và tro của cá chim (P>0,05), 

trong khi hàm lượng protein của cá chim giảm có ý nghĩa ở 

nghiệm thức cho ăn 120 g/kg TH (P<0,05). Bổ sung TH trong 

thức ăn cũng không làm ảnh hưởng đến thành phần amino acid 

trong cơ của cá. Dựa trên kết quả hồi quy tương quan bậc hai giữa 

mức TH và SGR cho thấy mức tối ưu TH trong thức ăn cho cá 

chim là 74,5 g/kg để đạt tốc độ tăng trưởng tối đa.    

Từ khóa: Amino acids, bột cá, cá chim, protein thủy phân 

mailto:hungpd@ntu.edu.vn
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 EFFECTS OF FISH PROTEIN HYDROLYSATE ON 

GROWTH PERFORMANCE, FEED EFFICIENCY AND 

PROXIMATE COMPOSITION OF SNUBNOSE POMPANO 

(Trachinotus blochii) 

 Pham Đuc Hung, Le Minh Hoang, Diep Thi My Bien
 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

A feeding trial was conducted to evaluate the effects of dietary 

tuna head hydrolysate (TH) inclusion in diets on growth 

performance, feed efficiency and proximate composition of 

juvenile snubnose pompano (Trachinotus blochii). Juveniles (4.15 

g/fish) was fed to five isonitrogenous (crude protein 45.0 %, lipid 

11 %) diets with five TH inclusion levels (0; 30; 60; 90 and 120 

g/kg) for eight weeks. The results showed that fish fed diets 

containing 60 and 90 g/kg TH had significantly higher specific 

growth rate (SGR) than other treatments. There were no significant 

effects of TH inclusion on survival rate, hepatosomatic index and 

viscerasomatic index of pompano (P>0.05).  Increasing the 

supplemental levels of TH up to 120 g/kg did not significantly 

impact on crude lipid, moisture and ash contents in the whole-body 

of pompano, whereas protein content was significantly reduced in 

fish fed 120 g/kg TH diet (P<0.05). The dietary TH inclusion had no 

significant effect on muscle amino acids of pompano. Based on the 

quadratic regression between TH levels and SGR, the optimum TH 

in the diet for maximum growth rate of juvenile pompano was 

estimated at 74.5 g/kg. 

Keywords: Amino acids, fishmeal, pompano, protein hydrolysate 
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ẢNH HƢỞNG CỦA BỘT VỎ CHÔM CHÔM  

(Nephelium lappaceum L.) ĐẾN TĂNG TRƢỞNG, MỘT SỐ PHẢN 

ỨNG MIỄN DỊCH VÀ BIỂU HIỆN CỦA CÁC GEN LIÊN QUAN 

ĐẾN MIỄN DỊCH CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) 

NUÔI TRONG HỆ THỐNG BIOFLOC 

 Lê Xuân Chinh
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, Đoàn Văn Hiền
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a
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Tác giả liên hệ: lechinh864@gmail.com 
 

 TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung bột vỏ chôm 

chôm (RP – Rambutan peel) trong thức ăn đến tăng trưởng, miễn dịch ở 

chấy nhày da và huyết thanh, cũng như biểu hiện của các gen liên quan đến 

miễn dịch ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được nuôi trong hệ 

thống biofloc. Ba trăm con cá tra giống (17,14 ± 0,12 g/con) được chọn 

ngẫu nhiên và phân chia vào năm nghiệm thức tương ứng với năm tỷ lệ bổ 

sung RP khác nhau: 0 g kg
-1

 (đối chứng - RP0); 10 g kg 
− 1

 (RP10); 20 g kg 
− 

1
 (RP20); 40 g kg 

− 1
 (RP40) và 80 g kg 

− 1
 (RP80) trong 8 tuần. Ở tuần thứ 4 

và 8, các thông số tăng trưởng, một số chỉ tiêu miễn dịch được thu mẫu, 

trong khi biểu hiện các gen liên quan đến miễn dịch được thực hiện vào cuối 

thử nghiệm cho ăn. Dựa trên kết quả, chỉ số lysozyme chất nhầy da (Serum 

lysozyme - SML) và peroxidase chất nhầy da (Serum peroxidase - SMP) cao 

hơn đáng kể ở cá sử dụng khẩu phần RP so với đối chứng (P<0,05). Trong 

khi đó, giá trị SML và SMP cao nhất được quan sát thấy trong chế độ ăn 

RP40 của cá, tiếp theo là RP20, RP80, RP10 và RP0. Chế độ ăn bổ sung RP 

cho cá ăn có hoạt tính lysozyme và peroxidase huyết thanh cao hơn, với giá 

trị cao nhất được tìm thấy trong chế độ ăn RP40 (P<0,05), tiếp theo là 

RP20, RP80 và RP10. Tương tự, các biểu hiện gen liên quan đến miễn dịch 

(IFN2a, IFN2b và MHCII) trong gan được quan sát thấy có sự tăng đáng kể 

ở cá được cho ăn khẩu phần RP40. Biểu hiện của các gen IL-1, IFN2a, 

IFN2b và MHCII cũng được quan sát thấy trong ruột cá, với giá trị cao nhất 

được quan sát thấy trong chế độ ăn RP40 của cá, tiếp theo là RP10, RP20, 

RP80 và RP0 (P<0,05). Chế độ ăn RP cho cá ăn thức ăn cũng cho thấy tốc 

độ tăng trưởng và FCR được cải thiện so với đối chứng, với giá trị cao nhất 

quan sát được trong chế độ ăn cho cá ăn RP40. Tuy nhiên, không có sự khác 

biệt đáng kể về tỷ lệ sống sót giữa các chế độ ăn. Kết luận, bao gồm RP 

trong chế độ ăn uống ở mức 40 g kg
-1

 dẫn đến hiệu suất tăng trưởng tốt hơn, 

đáp ứng miễn dịch và các biểu hiện gen liên quan đến miễn dịch của cá tra 

(P. hypophthalmus) trong hệ thống biofloc. 

Từ khoá: Cá tra, vỏ chôm chôm, lysozyme, peroxidase, gene miễn dịch 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA VITAMIN C ĐẾN  

KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ CỦA 

CÁ CHẼM M M NHỌN Psammoperca waigiensis 

 GIAI ĐOẠN GIỐNG 

Châu Bích Liên, Phạm Đức Hùng, Lục Minh Diệp,  

Lê Minh Hoàng 
Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

Email: hoanglm@ntu.edu.vn  

  

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định vai trò vitamin C 

(VTMC) bổ sung vào thức ăn đến khả năng chịu đựng biến động 

nhiệt độ của cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis giai 

đoạn giống thông qua sinh trưởng, tỷ lệ sống, sinh hóa và một số 

thông số miễn dịch: công thức máu, lysozyme và cảm nhiễm với 

vi khuẩn lên Psammoperca waigiensis ở giai đoạn giống trong 

điều kiện thay đổi nhiệt độ. 180 cá giống (BW: 3,91g; TL: 

6,92cm) được thả với mật độ 10 cá thể/bể (200 L/bể) trong 70 

ngày và cho ăn thức ăn bổ sung VTMC (0; 100; 400 mg/kg). Thí 

nghiệm được bố trí 2 mức nhiệt 28
o
C và 32ºC. Mỗi nghiệm thức 

được lặp lại 3 lần. Cá cho ăn hai lần/ngày lúc 8:00 và 16:00 giờ. 

Tăng trưởng, tỷ lệ sống, sinh hóa và miễn dịch được xác định khi 

kết thúc thí nghiệm. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng 

kể về tỷ lệ sống giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên, cá nuôi ở nhiệt 

độ 28
o
C có bổ sung 400 mg/kg đạt tăng trưởng cao hơn đáng kể; 

và tỷ lệ chuyển đổi thức ăn tốt hơn so với cá không bổ sung. Các 

thông số huyết học và lysozyme tăng lên khi tăng mức VTMC 

trong chế độ ăn. Nghiệm thức có bổ sung VTMC với hàm lượng 

400 mg/kg thức ăn có khả năng chống chịu tốt với cảm nhiễm vi 

khuẩn. Kết quả cho thấy rằng VTMC rất cần thiết cho các thông 

số miễn dịch và tăng trưởng của Psammoperca waigiensis ở giai 

đoạn giống. 

Từ khóa: Cá chẽm mõm nhọn, Psammoperca waigiensis, Vitamin 

C, nhiệt độ, miễn dịch 
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STUDY ON THE EFFECT OF VITAMIN C ON 

TOLERANCE TO ELEVATED TEMPERATURE OF 

WAIGIEU SEAPERCH Psammoperca waigiensis AT 

JUVENILE STAGE 

Chau Bich Lien, Pham Duc Hung, Luc Minh Diep,  

Le Minh Hoang 
Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 
This study was conducted to determine the role of Vitamin C 

supplement in diet on the tolerance to elevated temperature of 

Waigieu seaperch Psammoperca waigiensis at the juvenile stage 

through growth and survival parameters, biochemical and some 

immunological parameters such as blood form, lysozyme and 

bacterial infection on Psammoperca waigiensis at the juvenile 

stage under elevating temperature conditions. The fingerlings 

(180 individuals with initial weight of 3.91g and length of 

6.92cm) were stocked at a density of 10 individuals/tank (200 

L/tank) for 70 days and were fed vitamin C supplemented diet (0; 

100 and 400 mg/kg). The experiment was arranged in parallel with 

2 temperature levels of 28 ℃ and 32 ºC. Each treatment was repeated 

3 times. Fish were fed twice a day at 8:00 and 16:00 hours. Growth, 

survival, biochemical and immunological parameters were 

determined after the end of the experiment. The results showed that 

there was no significant difference in survival between the 

experimental groups both at the 2 temperature levels. However, fish 

reared at 28 ℃ with the addition of 400 mg/kg of vitamin C had 

significantly higher growth rates; and a better feed conversion ratio 

than fish at the without supplementation vitamin C. Hematologic and 

lysozyme parameters increased with increasing dietary vitamin C 

levels. The treatment with vitamin supplementation with 400 mg/kg 

in diet had good resistance to bacterial infection. The results showed 

that vitamin C is essential for the immune and growth parameters of 

Psammoperca waigiensis at the juvenile stage. 

Keywords: Waigieu seaperch, Psammoperca waigiensis, Vitamin 

C, temperature, immunity. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG VI KHUẨN  

Bacillus amyloliquefaciens VÀO THỨC ĂN ĐẾN  

TĂNG TRƢỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN 

CỦA CÁ TRA Pangasianodon hypophthalmus 

 (SAUVAGE, 1878) 
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TÓM TẮT 
Đề tài ―Ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens 
đến tăng trưởng và hiệu  quả sử dụng thức ăn của cá tra Pangasianodon 

hypophthalmus (Sauvage, 1878)‖ được tiến hành tại Trại Thực Nghiệm 

Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM từ tháng 

7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên với 4 nghiệm thức và được lặp lại 4 lần. Các nghiệm thức bao gồm: 

T1 (Đối chứng), T2 (bổ sung B. amyloliquefaciens CECT 5940 liều 1 

g/kg), T3 (bổ sung B. amyloliquefaciens CECT 5940 liều 2 g/kg) và T4 

(bổ sung B. amyloliquefaciens CECT 5940 liều 5 g/kg). Bố trí thí nghiệm 

cá tra với khối lượng trung bình (18,0 ± 1,0 g) được  nuôi theo kiểu hoàn 

toàn ngẫu nhiên trong 16 vèo với số lượng thả 80 con/vèo. Thời gian thí 

nghiệm trong vòng 9 tuần. Kết quả ghi nhận sau 9 tuần nuôi, nghiệm thức 

T3 bổ sung B. amyloliquefaciens liều 2 g/kg cho thấy tỉ lệ sống (99,5%) 

cao hơn nghiệm thức T1 (99,4%) và thấp hơn T4 (99,7%), tỉ lệ sống của 

các nghiệm thức không có sự khác biệt về mặt thống kê (p>0,05). Nghiệm 

thức T3 khối lượng trung bình cá cuối thí nghiệm (202,5g/con) cao nhất so 

với các nghiệm thức T1 (162,4g/con), T2 (182,7g/con), T4 (190,7g/con).  

Sự tăng trọng theo ngày của T3 (3,0g/con) tốt nhất so với T1 (2,3g/con), 

T2 (2,7g/con), T4 (2,8g/con). Tốc độ tăng trưởng chuyên biệt của nghiệm 

thức T3 (4,0%/con) tốt nhất so với các nghiệm thức T1 (3,6%/con), T2 

(3,8%/con), T4 (3,9%/con). Hệ số biến đổi thức ăn FCR (1,1) ở nghiệm 

thức T3 là thấp nhất và cao nhất ở nghiệm thức T1 (1,3) và khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05). Như vậy, việc bổ sung vi khuẩn B. 

amyloliquefaciens với liều 2g/kg thức ăn giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng 
và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra. 

Từ khóa: Cá tra, B. amyloliquefaciens CECT 5940, vi khuẩn Bacillus 

amyloliquefaciens 

mailto:17116148@st.hcmuaf.edu.vn


    HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 11 

CHỦ ĐỀ 3: DINH DƯỠNG, THỨC ĂN VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

160 

Code: P3-002 

THE EFFECTS OF DIETARY BACILLUS 

AMYLOLIQUEFACIENS TO FOOD ON THE GROWTH 

AND EFFICIENCY OF CATFISH Pangasianodon 

hypophthalmus (SAUVAGE, 1878) 
1
Vo Ngoc Thoai, 

2
Vo Van Tuan 

2
The Department of Fisheries,  

Ho Chi Minh City University of Agriculture Forestry 

 
ABTRACT 

The study ―The effect of dietary Bacillus amyloliquefaciens to food on the 

growth and efficiency of catfish Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 

1878)‖ was carried out at the experimental farm of Faculty of Fisheries, Nong 

Lam University from July 2020 to October 2020. The study consists of 

experiments divided into 4 diets and each diet had 4 replicates containing 30% 

protein. The experiments, diet T1 (Control), diet T2 (Supplying B. 

amyloliquefaciens CECT 5940 dose 1 g/kg), T3 (Supplying B. 
amyloliquefaciens CECT 5940 dose 2 g/kg) and T4 (Supplying B. 

amyloliquefaciens CECT 5940 dose 5 g/kg). The experimental arrangement 

of catfish with average weight (18.0 ± 1.0 g) was randomly stocked into 16 

nets and the average catfish of each net was 80 fish. The duration of the 

experiment is 9 weeks. The results showed that after 9 weeks, treatment T3 

supplemented with B. amyloliquefaciens at 2 g/kg dose showed a significantly 

high survival (99.5%) which is higher than treatment T1 (99.4%) and lower 

than T4 (99.7%). Survival rates of all treatments did not differ statistically 

(p>0.05). Treatment T3 average weight of fish at the end of the experiment 

(202.5 g/fish) was the highest compared to treatments T1 (162.4 g/fish), T2 

(182.7 g/fish), and T4 (190.7 g/fish). Daily gain of T3 (3.0 g/fish) was best 

compared with T1 (2.3 g/fish), T2 (2.7 g/fish), and T4 (2.8 g/fish). Specific 

growth rate of treatment T3 (4.0% /fish) was best compared to treatments T1 

(3.6%/fish), T2 (3.8% /fish) and T4 (3.9% /fish). Feed conversion coefficient 

FCR (1.1) in treatment T3 was the lowest and highest in treatment T1 (1.3) 

and the difference was statistically significant (p<0.05). Thus, this study more 

clearly demonstrates that the dietary of B. amyloliquefaciens at a dose of 2 

g/kg improves the growth rate and efficiency of food use of catfish. More 
studies at the scale of production are needed to better understand the 

applicability of bacteria B. amyloliquefaciens. 

Keyword: Catfish, B. amyloliquefaciens CECT 5940, Bacillus 
amyloliquefaciens. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH CHIẾT LÁ CHANH  

(Citrus aurantiifolia) VÀ MÀNG BAO ALGINATE ĐẾN 

CHẤT LƢỢNG CỦA CÁ LÓC (Channa striata) PHI LÊ 

TRONG ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN LẠNH 

Trần Minh Phú* và Trần Các Toàn  
Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Cần Thơ 

*Tác giả liên hệ: tmphu@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát (i) khảo sát hoạt 

tính chống oxy của dịch chiết lá chanh qua phương pháp chiết 

khác nhau và (ii) ảnh hưởng của dịch chiết lá chanh (133 µg/mL) 

và màng bao alginate (0,5%) đến chất lượng cá lóc phi lê trong 

điều kiện bảo quản lạnh thông qua các chỉ tiêu tổng số vi sinh vật 

hiếu khí, giá trị cảm quan, và các chỉ tiêu hóa lý. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy dịch chiết lá chanh được chiết bằng nước ở 100
o
C 

có hoạt tính chống oxy hóa tốt hơn so với chiết bằng dung môi 

ethanol 96% ở nhiệt độ thường. Khả năng khử gốc tự do DPPH 

của dịch chiết lá chanh được chiết bằng nước ở 100
o
C (IC50= 133 

µg/mL) cao hơn so với dịch chiết bằng dung môi ethanol 96% 

(IC50= 360 µgmL). Xử lý phi lê cá lóc với dịch chiết lá chanh kết 

hợp với màng alginate trước khi bảo quản lạnh đã làm chậm đi 

quá trình oxy hóa sơ cấp của phi lê cá, cải thiện được giá trị cảm 

quan của sản phẩm và ức chế tổng số vi sinh vật hiếu khí trong 

điều kiện bảo quản lạnh. Sản phẩm có thể bảo quản lạnh đến 12 

ngày khi xử lý dịch chiết lá chanh và màng bao alginate trước khi 

bảo quản mà không ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Từ khóa: Alginate, bảo quản lạnh, cá lóc, dịch chiết, lá chanh 
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THE EFFECT OF LIME LEAVES EXTRACTS 

COMBINED WITH ALGINATE FILM ON THE QUALITY 

OF SNAKEHEAD FILLET UNDER COLD STORAGE 

Tran Minh Phu* và Tran Cac Toan  
College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was conducted to investigate the antioxidant 

activity of lime leaves through two different extraction methods and 

(ii) the effect of lime leaves (133 µg/mL) and alginate film (soaking 

in 0.5% solution) on the quality of snakehead fillets under cold 

storage conditions storage through the change of total aerobic 

bacteria, sensory properties and physical and chemical parameters. 

Results showed that the extract obtained from water at 100℃ had 

higher DPPH free radical scavenging (IC50=133 μg/mL), compared 

to extract by ethanol 96% (IC50 = 360 µg/mL). Treatment of 

snakehead fish fillets with lime leaves extract combined with 

alginate membranes before refrigeration slowed the primary 

oxidation of the fish fillets, improved the sensory value of the 

product and inhibited total number of total aerobic bacteria in cold 

storage conditions. Products can be refrigerated up to 12 days when 

handling lime leaves extracts and alginate membranes before storage 

without affecting food safety and hygiene. 

Keywords: Chrysanthemum indicum, cold storage, fillet, quality, 

snakehead 
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ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG VITAMIN E, VITAMIN C BỔ 

SUNG VÀO THỨC ĂN ĐẾN CHẤT LƢỢNG TINH TRÙNG 

VÀ TRỨNG CÁ CHẼM MÕM NHỌN 

 Psammoperca waigiensis 

Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Minh, Phan Văn Öt,  

Phạm Quốc Hùng, Lê Minh Hoàng 

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

Email: hoanglm@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của vitamin E và C bổ 

sung vào thức ăn đến chất lượng tinh trùng, trứng cá chẽm mõm 

nhọn Psammoperca waigiensis. Nghiên cứu được thực hiện trên 

đối tượng cá bố mẹ được bố trí với bốn nghiệm thức thức ăn bổ 

sung các loại vitamin khác nhau (thức ăn cá tạp bổ sung vitamin 

E với nồng độ 500 IU/kg (CT+E), cá tạp bổ sung vitamin C với 

nồng độ 500 mg/kg (CT+C), cá tạp bổ sung 50 % nồng độ 

vitamin E kết hợp 50 % nồng độ vitamin C (CT+E+C), cá tạp 

không bổ sung vitamin (CT)), mỗi nghiệm thức được thực hiện 

trên ba cặp cá bố mẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự ảnh 

hưởng của vitamin E và C đến chất lượng tinh trùng và trứng. Ở 

nghiệm thức CT+E+C cho nồng độ Na
+
 cao nhất, nồng độ K

+
 và 

Mg
2+

 đạt cao nhất ở nghiệm thức CT+C. Ở nghiệm thức CT+E, 

các giá trị về Cl, NĐTT, đạt cao nhất. Kết quả cho thấy kết quả 

cao nhất về phần trăm hoạt lực và vận tốc ở nghiệm thức thức ăn 

bổ sung vitamin E. Các chỉ tiêu chất lượng trứng đạt giá trị cao 

nhất ở nghiệm thức CT+E+C. Từ kết quả của nghiên cứu này, có 

thể thấy nên chọn bổ sung vitamin E kết hợp vitamin C vào thức 

ăn nuôi vỗ cá chẽm mõm nhọn bố mẹ mà vẫn đảm bảo hiệu quả 

kinh tế, kỹ thuật. 

Từ khóa: Cá chẽm mõm nhọn, Psammoperca waigiensis, chất 

lượng tinh trùng, chất lượng trứng 
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ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF VITAMIN E, 

VITAMIN C SUPPLEMENTS IN DIET ON SPERM AND 

EGG QUALITY OF WAIGIEU SEAPERCH  

Psammoperca waigiensis 

Nguyen Duc Toan, Nguyen Van Minh, Phan Van Ut,  

Pham Quoc Hung, Le Minh Hoang 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABTRACT 
This study aimed to evaluate the effect of vitamins E and C added 

to diet on sperm and egg quality of Waigieu seaperch 

Psammoperca waigiensis. The study was carried out on 

broodstock that were arranged with four diets supplemented with 

different vitamins (trashfish supplemented with vitamin E with a 

concentration of 500 IU/kg (CT+E), fish mixed with vitamin C 

supplement at a concentration of 500 mg/kg (CT + C), trashfish 

supplemented with 50% of vitamin E concentration combined 

with 50% of vitamin C concentration (CT + E + C), trashfish 

without vitamin supplement (CT)), each treatment was performed 

on three pairs of broodstock. Results showed that there was an 

effect of vitamins E and C on sperm and egg quality. The 

CT+E+C treatment gave the highest Na+ concentration, the K+ 

and Mg2+ concentrations were the highest in the CT+C 

treatment. In the treatment CT+E, the values of Cl, osmolality, 

reached the highest. The results showed the highest results in 

percentage of potency and velocity in the vitamin E-

supplemented diet. The egg quality parameters had the highest 

values in the CT+E+C treatment. It can be seen that it is advisable 

to choose to supplement vitamin E and vitamin C into the diet for 

raising Waigieu seaperch broodstock while ensuring economic 

and technical efficiency. 

Keywords: Waigieu seaprch, Psammoperca waigiensis, sperm 

quality, egg quality 
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NÂNG CAO ỨNG DỤNG VI TẢO TRONG SẢN XUẤT 

GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaeus 

vannamei (BOONE, 1931) Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ 

GIẢI PHÁP 

 Mai Đức Thao
1*

, Phạm Quốc Hùng
1
, và Kim Jye Lee Chang

2 

1
 Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

2
 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 

(CSIRO), Australia 

*Tác giả liên hệ: thaomd@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nuôi trồng thủy sản (NTTS) giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. 

Bên cạnh việc tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định 

đời sống cho cộng đồng dân cư thì NTTS còn góp phần bảo vệ 

nguồn lợi tự nhiên thông qua giảm thiểu áp lực khai thác các đối 

tượng thủy, hải sản. Nghề nuôi tôm chiếm giữ một vị trí chiến 

lược trong nuôi trồng thủy sản nước nhà, đặc biệt là đối tượng 

tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931). Việc 

nâng cao chất lượng tôm giống được xem như giải pháp cấp thiết 

thúc đẩy nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam phát triển một 

cách an toàn và bền vững. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng 

nguồn thức ăn tự nhiên là vi tảo trong sản xuất giống tôm thẻ 

chân trắng là một trong những hướng đi đúng đắn rất cần sự quan 

tâm, chú ý của các nhà khoa học, cơ quan nhà nước và doanh 

nghiệp. Để nhìn nhận một cách hệ thống, toàn diện hơn, làm cơ 

sở cho định hướng phát triển, bài tham luận trình bày hiện trạng 

ứng dụng vi tảo trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng ở Việt 

Nam, bao gồm: Các chủng loài vi tảo đang được nuôi cấy, Mô 

hình và kĩ thuật nuôi cấy, Hiện trạng sử dụng, và Một số tồn tại. 

Từ đó, một số giải pháp được đề xuất để thảo luận, từ đó xây 

dựng định hướng nghiên cứu và ứng dụng lĩnh vực này trong 

tương lai. 

Từ khóa: Giải pháp, giống tôm thẻ chân trắng, hiện trạng, ứng 

dụng, vi tảo 
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IMPROVEMENT OF MICROALGAL APPLICATIONS IN 

LARVAL CULTURE OF WHITE LEG SHRIMP  

Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) IN VIETNAM: 

CURRENT STATUS AND SOLUTIONS 

Mai Duc Thao
1*

, Pham Quoc Hung
1
, Kim Jye lee Chang

2
 

1
 Institute of Aquaculture, Nha Trang Unviersdity  

2
 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 

(CSIRO), Australia 

 

ABSTRACT 
Aquaculture plays an important role. Beside of creating 

employment, increasing income, and stabilizing life of rural 

communities, aquaculture also contributes to aquatic natural 

resources protection throughout the decreasing exploited 

pressures. Shrimp industry occupies a strategic part in the 

aquaculture development in Vietnam, especially is white leg 

shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) culture. 

Improvement of the shrimp larvae quality has well recognized as 

the most urgent and crucial solution boosting the secure and 

sustainable development of white leg shrimp culture. Increasing 

the research and application of microalgae as live-feed sources in 

shrimp larval production is an accurate approach which needs 

concentrating from scientists, governmental organizations, and 

companies/hatcheries. For a fulfill and systematic view to build 

up development orientation, this review was performed to 

represent the current status of microalgal applications in white leg 

shrimp larval production in Vietnam, including: Algal 

strain/species in culture, The models and technique of algal 

culture, Current status of microalgal use, and Existed issues. In 

consequences, several solutions were proposed to discuss to 

establish the orientations of research and application this aspect in 

the future. 

Keywords: Application, microalgae, current status, solution, 

white leg larvae 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ TIỀN XỬ LÝ 

LOẠI LIPID VÀ PHỤ GIA BỔ SUNG VÀO QUÁ TRÌNH 

SẢN XUẤT TRÀ TÚI LỌC TỪ RONG CÂU CHỈ VÀNG 

(Gracilaria verrucosa) 

Lê Thị Minh Thủy
1
 và Nguyễn Văn Thơm

1*
 

1
Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Cần Thơ 

*Tác giả liên hệ: thomb1409156@gmail.com 

 

TÓM TẮT 
Ảnh hưởng của chế độ tiền xử lý loại lipid và phụ gia bổ sung vào 

quá trình sản xuất trà túi lọc từ rong câu chỉ vàng (gracilaria 

verrucosa) đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rong 

được xử lý trong dung dịch CH3COOH 2% trong 2 giờ thì loại 

được 35,1% hàm lượng lipid và có điểm cảm quan mùi cao nhất 

là 3,93 điểm. Tiếp theo mẫu được phối trộn các loại phụ gia tạo 

hương như cỏ ngọt, bạc hà, sa kê, hoa cúc với tỷ lệ phối trộn là 

60% rong biển khô, 25% trà xanh, 15% phụ gia và đo hoạt tính 

chống oxy hóa, mẫu trà có điểm cảm quan cao nhất là trà rong 

biển phối trộn cỏ ngọt với 18,8 điểm và trà rong biển bổ sung bạc 

hà có hoạt tính chống oxy hóa tốt nhất 74,4%. Mẫu trà được sấy ở 

60°C trong 60 phút thì hàm lượng ẩm đạt 6,8% phù hợp với tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 7975:2008 về trà thảo mộc túi lọc. 

Từ khóa: Hàm lượng lipid, hoạt tính chống oxy hóa, phụ gia tạo 

hương, rong câu chỉ vàng, trà túi lọc. 
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THE EFFECTS OF PRE-TREATMENT TO REMOVE THE 

LIPID AND FLAVORING ADDITIVE ADDING ON THE 

TEA BAG PRODUCTION PROCESS FROM 

 (Gracilaria verrucosa) 

Le Thi Minh Thuy
1
 và Nguyen Van Thom

1
 

1
College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 
The effect of pre-treatment to remove the lipid and flavoring 

additive adding to the tea bag production process from gracilaria 

verrucosa was investigated. The result showed that gracilaria 

verrucosa was treated in solution CH3COOH 2% for 2 hours, to 

remove 35.1% the lipids content and the highest smell score of 

3.93 points. Next to, the tea sample was mixed with flavoring 

additive such as stevia, breadfruit, mint, chrysanthemum 

morifolium at the ratio of 60% gracilaria verrucosa, 25% green 

tea, 15% flavoring additive and measured antioxidant activity. 

The seaweed tea sample mixed stevia was highest sensory score 

18.8 points and seaweed tea mixed mint with antioxidant activity 

was the best 74.4%. Finally, the seaweed sample was dried at 

60°C for 60 minutes to collect tea product had 6.8% moisture 

content, consistent with the Vietnamese standard TCVN 

7975:2008 for herbal tea bag. 

Keywords: Antioxidant activity, flavoring additives, gracilaria 

verrucosa, lipid, tea bag. 
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SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT LƢỢNG CÁ TRA  

(Pangasianodon hypophthalmus) BẢO QUẢN ĐÔNG KHI 

XỬ LÝ CAO CHIẾT THỰC VẬT 

Trần Minh Phú, Huỳnh Thị Kim Duyên, Nguyễn Lê Anh Đào,  

Nguyễn Thị Nhƣ Hạ và Nguyễn Quốc Thịnh 

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 

Email: tmphu@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu ứng dụng dịch chiết thực vật xử lý cá tra phi lê trước 

khi bảo quản đông nhằm đánh giá sự biến đổi chất lượng thông 

qua giá trị cảm quan, chống oxi hóa và vi sinh vật. Cá tra phi lê 

(100-120 g) được nhúng qua dịch chiết Camellia sinensis ở nồng 

độ 7,63 và 625 µg/mL, Phyllanthus amarus (Phy), 7,71 và 156 

µg/mL, Euphorbia hirta 14,1 và 625 µg/mL và Psidium guajava 

(Psi) 5,04 và 313 µg/mL trong 30 phút ở 4°C. Phi lê sau đó được 

đóng gói (5 miếng/gói) và bảo quản đông ở -18 -20°C trong 18 

tháng. Kết quả cho thấy giá trị pH của phi lê dao động 6,47 -  

6,98, độ ẩm 79,0 – 80,9%. Phi lê cá xử lý Phy và Psi thể hiện khả 

năng chống oxy hóa thông qua giá trị peroxide value thấp hơn so 

với các nghiệm thức còn lại. Giá trị cảm quan theo QIM cho thấy 

ở tất cả các nghiệm thức có xử lý dịch chiết thực vật có giá trị 

cảm quan cao hơn mẫu đối chứng. Trong quá trình bảo quản 

đông, tổng vi khuẩn hiếu khí tăng chậm và thấp hơn 10
5
 CFU/g. 

Tóm lại, phi lê cá tra có xử lý dịch chiết thực vật trước khi cấp 

đông đã cải thiện giá trị cảm quan và hạn chế quá trình oxy hóa 

và có thể bảo quản đông đến 18 tháng.  

Từ khóa: Bảo quản đông, cá tra, dịch chiết, Pangasianodon  

hypophthalmus, thực vật 
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FROZEN STORAGE OF STRIPED CATFISH 

(Pangasianodon hypophthalmus) UNDER TREATMENTS OF 

HERBAL EXTRACTS 

Tran Minh Phu, Huynh Thi Kim Duyen, Nguyen Le Anh Dao,  

Nguyen Thi Nhu Ha and Nguyen Quoc Thịnh 

College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 
The experiments on using plant extract as treatment before frozen 

storage of striped catfish fillet were done to investigate the 

changes of fish fillets quality through sensory property, 

antioxidant and microbial development. Striped catfish fillets 

(100-120 g) were soaked into Camellia sinensis at concentrations 

of 7.63 and 625 µg/mL, Phyllanthus amarus (Phy), 7.71 and 156 

µg/mL, Euphorbia hirta 14.1 and 625 µg/mL and Psidium 

guajava (Psi) 5.04 and 313 µg/mL solutions for 30 min at 4°C. 

The fillet will be then packed (5 fillets/bag) and stored at -18 to -

20°C for 18 months. Results showed that fillets pH values varied 

from 6.47 to 6.98, fillet moisture ranged from 79.0 to 80.9%. 

Penetration values of fish fillets increased from 161-169 g.cm to 

237 g.cm after one month of frozen storage, and decreased 

following months, 74.9-102 g.cm after 18 months of storage. 

Treatments soaking Phy and Psi showed antioxidant properties 

through significant lower peroxide value compared to other 

treatments after 18 months of storage. Sensory evaluation through 

QIM method showed that all treated plant extracts treatments had 

the significant higher quality compared to control treatment. 

During frozen storage, total bacteria count slightly increased but 

they were below 10
5
 CFU/g, acceptable for human consumption 

after 18 months. In short, striped catfish fillets soaking plant 

extract before frozen storage showed the significant higher 

sensory property, limited oxidation process. The fillets can be 

stored up to 18 months without quality effects. 

Keywords: Frozen storage, plant extract, Pangasianodon 

hypophthalmus, quality, striped catfish 



    HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 11 

CHỦ ĐỀ 3: DINH DƯỠNG, THỨC ĂN VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

171 

 Code: P3-008 

BIẾN ĐỔI CHẤT LƢỢNG TÔM SÚ (Penaeus monodon)  

TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN ĐÔNG KẾT HỢP DỊCH 

CHIẾT THỰC VẬT 

Nguyễn Quốc Thịnh
1
, Huỳnh Thị Kim Duyên

1
, Nguyễn Lê 

Anh Đào
1
, Nguyễn Thị Nhƣ Hạ

1
, Trần Minh Phú

1
 

1
Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ 

Email: nqthinh@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Thí nghiệm xử lý tôm sú (Penaeus monodon) bằng dịch chiết 

thực vật trước khi tiến hành bảo quản đông được tiến hành nhằm 

đánh giá sự thay đổi chất lượng thông qua giá trị cảm quan, sự 

oxy hoá chất béo và chỉ tiêu vi sinh. Tôm được nhúng vào dịch 

chiết lá trà xanh Camellia sinensis ở các nồng độ 7,63 và 625 

µg/mL, diệp hạ châu Phyllanthus amarus 7,71 và 156 µg/mL, cỏ 

sữa Euphorbia hirta 14,1 và 625 µg/mL và cây ổi Psidium 

guajava 5,04 và 313 µg/mL trong 30 phút ở 4
o
C, sau đó tiến hành 

cấp đông. Tôm được bảo quản đông ở nhiệt độ -18 đến -20
o
C 

trong thời gian 1, 3, 6, 9, 12, và 18 tháng. Kết quả cho thấy trong 

suốt quá trình bảo quản giá trị pH của cơ thịt tôm biến động trong 

khoảng 7,05 đến 7,52, độ ẩm từ 77,4 đến 81,2%, tổng hàm lượng 

base bay hơi từ 14,2 đến 27,1 mg N/100g. Các nghiệm thức bảo 

quản sử dụng diệp hạ châu và cỏ sữa có giá trị oxy hoá tốt ở nồng 

độ dịch chiết cao, trong khi 2 nghiệm thức còn lại thể hiện khả 

năng chống oxy hoá ở tất cả các nồng độ bảo quản sau 18 tháng. 

Giá trị TBARs biến động trong khoảng 0,363 đến 1,067 mg 

MDA/kg, tổng vi sinh vật hiếu khí thấp hơn 10
5
 CFU/g. Các giá 

trị đánh giá cho thấy sản phẩm đảm bảo an toàn cho người sử 

dụng. Tất cả các nghiệm thức sử dụng dịch chiết thực vật trong 

thí nghiệm này cho giá trị cảm quan tốt hơn nghiệm thức đối 

chứng. Tóm lại, tôm sú được xử lý dịch chiết thực vật trước khi 

tiến hành bảo quản đông cho giá trị cảm quan cao, giảm sự oxy 

hoá, sản phẩm có thể bảo quản đến tối đa 18 tháng trong điều kiện 

bảo quản đông. 

mailto:nqthinh@ctu.edu.vn
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FROZEN STORAGE OF STRIPED BLACK TIGER 

SHRIMP (Penaeus monodon) UNDER TREATMENTS OF 

HERBAL EXTRACTS 

Nguyen Quoc Thinh
1
, Huynh Thi Kim Duyen

1
, 

Nguyen Le Anh Dao
1
, Nguyen Thi Nhu Ha

1
,  

Tran Minh Phu
1
 

1
College of Aquaculture and fisheries, Can Tho University 

Email: nqthinh@ctu.edu.vn 

 

ABSTRACT 
The experiments on using plant extract as treatment before frozen 

storage of black tiger shrimp were done in order to investigate the 

changes of quality through sensory property, antioxidant and 

microbial development. Shrimp were soaked into Camellia 

sinensis at concentrations of 7.63 and 625 µg/mL, Phyllanthus 

amarus, 7.71 and 156 µg/mL, Euphorbia hirta 14.1 and 625 

µg/mL and Psidium guajava 5.04 and 313 µg/mL solutions for 30 

min at 4
o
C, and frozen. Shrimp were stored at -18 to -20

o
C for 1, 

3, 6, 9, 12, and 18 months. Results showed that product pH values 

varied from 7.05 to 7.52, moisture ranged from 77.4 to 81.2%, 

total volatile base nitrogen increased from 14.2 to 27.1 mg 

N/100g during frozen storage. Phyllanthus amarus and 

Euphorbia hirta treatments showed antioxidant properties at the 

higher concentrations while Camellia sinensis and Psidium 

guajava were in both concentrations after 18 months of storage. 

TBARs values varied from 0.363 to 1.067 mg MDA/kg during 

frozen storage. During frozen storage, total bacteria count slightly 

increased but they were below 10
5
 CFU/g, acceptable for human 

consumption after 18 months. All plant extract treatments showed 

better sensory properties compared to control treatment. In short, 

black tiger shrimp soaking plant extract before frozen storage 

showed the significant higher sensory property, limited oxidation 

process. The shrimp can be stored up to 18 months without 

quality effects. 

mailto:nqthinh@ctu.edu.vn
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ẢNH HƢỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ TRÀ XANH (Camellia 

sinensis) VÀ LÁ ỔI (Psidium guajava) ĐẾN CHẤT LƢỢNG CÁ 

LÓC (Channa striata) PHI LÊ TRONG ĐIỀU KIỆN 

 BẢO QUẢN LẠNH 

Huỳnh Thị Kim Duyên
1*

, Nguyễn Quốc Thịnh
1
,  

Nguyễn Lê Anh Đào
1
, 

Trần Minh Phú
1
 

1
Khoa Thuỷ sản, trường Đại học Cần Thơ 

*Tác giả liên hệ: htkduyen@gmail.com 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của cao chiết lá trà 

xanh (Camellia sinensis) và lá ổi (Psidium guajava) đến chất lượng của phi lê 

cá lóc (Channa striata) trong quá trình bảo quản lạnh bằng nước đá. Cao chiết 

lá trà xanh và lá ổi được chiết trong cồn và được đánh giá hoạt tính chống oxi 

hóa và hoạt tính kháng khuẩn. Nồng độ ức chế 50% gốc tự do DPPH, IC50 của 

cao chiết lá trà xanh là 7,63 µg/mL và của cao chiết lá ổi là 5,04 µg/mL. Nồng 

độ ức chế tối thiểu sự phát triển của vi sinh vật (MIC) của cao chiết lá trà xanh 

là 625 µg/mL và của lá ổi là 313 µg/mL. Đối với thí nghiệm bảo quản lạnh, 

phi lê cá lóc (100 – 150 g/miếng) được ngâm trong dịch chiết lá trà xanh ở 

nồng độ 7,63 µg/mL và 625 µg/mL, dịch chiết lá ổi là 5,04 µg/mL (IC50) và 

313 µg/mL (MIC) trong thời gian 30 phút. Mẫu đối chứng ngâm trong nước 

lạnh không chứa dịch chiết trong 30 phút. Sau đó, phi lê cá được đóng gói và 

bảo quản lạnh trong nước đá với tỉ lệ cá: nước đá là 1:1 (w/w). Chất lượng phi 

lê cá lóc trong quá trình bảo quản lạnh được đánh giá sau 1, 4, 8 và 12 ngày 

bảo quản thông qua các chỉ tiêu vi sinh (tổng số vi khuẩn hiếu khí), hóa lý (độ 

đàn hồi, khả năng giữ nước, tổng lượng nitơ bazơ bay hơi, hàm lượng peptide, 

chỉ số peroxide, chỉ số TBARs, sự thay đổi nhiệt độ, pH) và giá trị cảm quan. 

Kết quả cho thấy phi lê cá lóc được xử lý với dịch chiết lá trà xanh và lá ổi hạn 

chế được quá trình oxy hoá lipid, ức chế sự phát triển của vi sinh vật trong quá 

trình bảo quản lạnh và làm tăng giá trị cảm quan cao hơn so với mẫu đối 

chứng. Thêm vào đó, xử lý mẫu cá với dịch chiết lá trà xanh và lá ổi không 

ảnh hưởng đến độ đàn hồi, độ ẩm, khả năng giữ nước, hàm lượng đạm bay 

hơi, hàm lượng peptide và pH so với mẫu đối chứng. Dựa trên giá trị tổng vi 

khuẩn hiếu khí và giá trị cảm quan, phi lê cá lóc có xử lý với dịch chiết lá trà 

xanh và lá ổi có thể bảo quản lạnh đến 8 ngày trong khi mẫu cá không xử lý 

với dịch chiết có thể bảo quản lạnh trong thời gian ngắn hơn 8 ngày. 

Từ khóa: Bảo quản lạnh, cá lóc, cao chiết, lá trà xanh, lá ổi 
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EFFECT OF GREEN TEA (Camellia sinensis) AND GUAVA 

 (Psidium guajava) EXTRACTS ON THE QUALITY OF 

SNAKEHEAD (Channa striata) FILLETS DURING ICE STORAGE 
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,  

Nguyen Le Anh Dao
1
,  

Tran Minh Phu
1
 

College of Aquauclture and Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the effects of green tea 

(Camellia sinensis) and guava (Psidium guajava) leaves extracts on the 

quality of snakehead (Channa striata) fillets during iced storage. Green 

tea and guava leaves extract by alcohol were determined the antioxidant 

and antimicrobial activities. The concentrations for 50% DPPH 

inhibition of green tea and guava extract were 7.63 µg/mL and 5.04 

µg/mL, respectively. The minimum inhibitory concentrations of green 

tea and guava extract were 625 µg/mL and 313 µg/mL, respectively. For 

the ice storage experiment, snakehead fillets (100–150 g/fillet) were 

soaked in green tea extract solutions at concentrations of 7.63 µg/mL 

and 625 µg/mL and guava extract at concentrations of 5.04 µg/mL and 

313 µg/mL for 30 minutes. The other fillets were soaked in cold tap 

water as a control treatment. Fillets were packed and stored in ice with 

fish and ice ratio of 1:1. The change of fish quality were evaluated after 

1, 4, 8 and 12 days of ice storage through total aerobic bacteria count, 

chemical and physical parameters (elasticity, water holding capacity, 

total volatile base nitrogen, peptide content, peroxide value, 

thiobarbituric acid reactive substances, temperature and pH) and sensory 

properties. Results showed that snakehead fillets treated with green tea 

and guava extract solutions showed reduced the lipid oxidation, reduced 

the bacteria growth and increase the sensory properties compared to the 

control treatment during ice storage. In addition, green tea and guava 

extract treatment did not affect the elasticity, water holding capacity, 

total volatile base nitrogen, peptide contents. Based on the sensory 

properties and total aerobic bacteria count, shelf-life of snakehead fillets 

treated with green tea and guava extracts can be prolonged up to 8 days 

whilst less than 8 days for control treatment. 

Keywords: Extract, ice storage, green tea, guava, snakehead 
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KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH TIỀM NĂNG SỬ DỤNG 

LÀM PROBIOTIC TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC PHÂN LẬP 

TỪ MẮM CÁ CƠM 

Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Ngọc Phƣớc,  

Nguyễn Thị Huế Linh 
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Email: nguyenthixuanhong@huaf.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm mục đích phân lập chủng vi khuẩn lactic có 

nguồn gốc từ mắm cá cơm lên men truyền thống và tuyển chọn 

các chủng có tiềm năng sử dụng làm probiotic trong nuôi trồng 

thuỷ sản. Bằng phương pháp định danh MADLI-TOF MS và giải 

trình tự gen PheS, 3 chủng vi khuẩn phân lập được từ mắm cá 

cơm được xác định thuộc loài Lactobacillus fermentum (R18 và 

NU1) và Pediococcus pentosaceus (R6). Kết quả nghiên cứu cho 

thấy cả 3 chủng vi khuẩn R18, NU1 và R6 đều có tiềm năng sử 

dụng làm probiotic trong nuôi trồng thuỷ sản như: khả năng chịu 

mặn, chịu axit và khả năng tự kết dính cao. 

Từ khoá: Vi khuẩn lactic, probiotic, nuôi trồng thuỷ sản. 
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SCREENING OF PROBIOTIC POTENTIAL OF LACTIC 

ACID BACTERIA ISOLATED FROM FERMENTED 

ANCHOVY SAUCE FOR APPLICATION IN 

AQUACULTURE 

Nguyen Thi Xuan Hong, Nguyen Ngoc Phuoc,  

Nguyen Thi Hue Linh 
Hue University - University of Agriculture and Forestry 

 

ABSTRACT 
This study was conducted to isolate the lactic acid bacteria from 

traditional fermented sauce of anchovy and select the bacterial 

strains having probiotic potential for application in aquaculture. 

By MADLI-TOF MS identification and sequencing of PheS gen, 

three bacterial strains isolated from fermented anchovy sauce 

were verified as Lactobacillus fermentum (R18 và NU1) and 

Pediococcus pentosaceus (R6). Results of the study also showed 

that three strains of R18, NU1, and R6 in our screening displayed 

a high potential for use as probiotics in aquaculture such as 

tolerance to high salinity, acidity, and exhibiting high 

autoaggregation. 

Keywords: Lactic acid bacteria, probiotic, aquaculture. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MÔI TRƢỜNG DINH 

DƢỠNG, ĐỘ MẶN VÀ THỜI GIAN CHIẾU SÁNG LÊN 

QUÁ TRÌNH SINH TRƢỞNG CỦA VI TẢO  

Phaeodactylum tricorlutum TRONG PHÕNG THÍ NGHIỆM 

Lê Thị Cẩm Vân, Phạm Thị Lam Hồng 

Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

ptlhong@vnua.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Tảo Phaeodactylum tricornutum là tảo silic đơn bào, giàu HUFA, 

rất thích hợp làm thức ăn cho ấu trùng các loài hải sản, đặc biệt 

tốt cho ấu trùng tôm. Tuy nhiên, tảo P. tricornutum mới được 

nhập về Việt Nam và chưa có nhiều nghiên cứu về đối tượng này. 

Ba môi trường nuôi được thử nghiệm gồm: Walne, F2 và MTM 

(môi trường mới). Sau khi xác định được môi trường thích hợp, 

năm mức độ mặn bao gồm: 10‰, 15‰, 20‰, 25‰ và 30‰ được 

thử nghiệm. Sau đó, thí nghiệm cuối cùng bố trí 3 chu kỳ chiếu 

sáng, gồm: 12h sáng: 12h tối, 18h sáng: 6h tối và 24h sáng: 0h 

tối. Dựa trên kết quả mật độ tế bào, môi trường Walne là môi 

trường dinh dưỡng tối ưu nhất cho nuôi sinh khối tảo (MĐCĐ 

46,55 ± 1,26x10
6 

tb/ml) và giúp kéo dài thời gian nuôi sinh khối 

(11 ngày). Ngưỡng độ mặn 20‰ (MĐCĐ 36,86 ± 0,91x10
6
 tb/ml) 

là ngưỡng độ mặn thích hợp nhất để nuôi sinh khối tảo P. 

tricornutum. Sinh khối tảo P. tricornutum nuôi trong điều kiện 

12h sáng:12h tối đạt được mật độ tế bào cao nhất (30,84 ± 

0,76x10
6
 tb/ml). Cần thiết tiếp tục các nghiên cứu tổng thể và sâu 

hơn các yếu tố môi trường như: pH, cường độ chiếu sáng, nhiệt 

độ, chế độ sục khí lên quá trình sinh trưởng của tảo P. 

tricornutum. 

mailto:ptlhong@vnua.edu.vn
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ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN THUỶ PHÂN ĐẾN HOẠT 

TÍNH CHỐNG OXY HOÁ CỦA DỊCH THUỶ PHÂN 

PROTEIN TÁCH CHIẾT TỪ THỊT SẪM CÁ NGỪ 

Nguyễn Hồng Ngân
1
, Nguyễn Thị Kim Cúc

2
, Nguyễn Bảo

1
, 

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo
1
, Nguyễn Trọng Bách

1
                 

1
Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang  

2
Viện công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang 

Email: ngannh@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số điều kiện thủy 

phân (pH, nhiệt độ, tỷ lệ enzyme/cơ chất (E/S)) protein chiết tách 

từ cơ thịt sẫm cá ngừ vây vàng (DMPI) bằng enzyme Alcalase 

đến hoạt tính chống oxy hóa của dịch thủy phân. Kết quả thu 

được cho thấy các thông số của quá trình thủy phân ảnh hưởng 

đến hoạt tính chống oxy hóa của dịch thủy phân. Tỷ lệ E/S cao 

hoặc thời gian thủy phân kéo dài sẽ tạo ra nhiều phân đoạn peptit 

mạch ngắn cũng như axit amin làm mất hoạt tính chống oxy hóa 

của dịch thủy phân. Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy điều 

kiện thủy phân ở pH = 8, tỷ lệ E/S = 1%, 55°C và 3 giờ thủy phân 

là thích hợp để thủy phân DMPI thu được dịch thủy phân có hoạt 

tính chống oxy hóa cao. 

Từ khóa: Hoạt tính chống oxy hoá; DPPH; tổng năng lực khử; 

dịch thủy phân; thịt sẫm cá ngừ; enzyme Alcalase. 
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EFFECT OF HYDROLYSE CONDITIONS ON 

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF PROTEIN 

HYDROLYSATE EXTRACTED FROM TUNA DARK 

MUSCLE 

Nguyen Hong Ngan
1
, Nguyen Thi Kim Cuc

2
, Nguyen Bao

1
,  

Huynh Nguyen Duy Bao
1
, Nguyen Trong Bach
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1
Faculty of Food Technology, Nha Trang university  

2
Institute of Biotechnology and Environment, Nha Trang university  
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ABSTRACT 
This study evaluated the effect of hydrolyse conditions (pH, 

temperature, Alcalase to substrate ratio (E/S)) on antioxidant 

properies of protein hydrolysates extracted from yellowfin tuna 

dark muscle (DMPI). The obtained results showed that the 

parameters of the hydrolysis process affected the antioxidant 

activity of the hydrolysate. High E/S ratio or prolonged 

hydrolysis time will produce many short-chain peptides as well as 

amino acids which will lose the antioxidant activities of the 

hydrolysate. The study found that hydrolysis conditions at pH = 

8, E/S ratio = 1%, 55 °C and 3 hours were suitable for 

hydrolysing DMPI to obtain hydrolysate with high antioxidant 

activities. 

Keywords: Antioxidant property; DPPH; total reducing power, 

hydrolysate; tuna dark muscle; enzyme Alcalase 
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ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ GIA NHIỆT OHMIC 

(OHMIC HEATING) ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA GEL 

SURIMI LÀM TỪ CÁ POLLOCK ALASKA. 

Nguyễn Thị Vân
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Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang, 02, 

Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang 
2
Dept. of Food Science and Technology, Tokyo University of 

Marine Science and Technology, 5-7, Konan4, Minato-ku, 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ ảnh hưởng của tốc độ gia 

nhiệt tuyến tính đến các đặc tính vật lý của gel từ ba loại surimi 

cá minh thái Alaska khác nhau. Các hạng chất lượng khác nhau 

của surimi cá minh thái Alaska được nghiền với nước và muối 

trước khi gia nhiệt trong nồi cách thủy (WB) hoặc thiết bị gia 

nhiệt ohmic (OH). Để đánh giá hiệu quả đông kết, bột nhão 

surimi được chuẩn bị khi có/không có EDTA. Thời gian cần thiết 

để gia nhiệt gel đến 90°C trong WB là 30 phút, nhưng với OH, là 

30, 8 và 1 phút, với tốc độ gia nhiệt tương ứng là 3, 10 và 

80°C/phút. Tốc độ gia nhiệt chậm hơn tạo ra độ bền đứt cao hơn 

(BS). Đối với gel bổ sung EDTA, giá trị BS gần như không đổi ở 

tất cả các tốc độ gia nhiệt. Do đó, sự khác biệt về BS phụ thuộc 

vào tốc độ gia nhiệt của OH có thể là do hiệu ứng thiết lập. Độ 

ẩm biểu hiện cũng bị ảnh hưởng bởi tốc độ gia nhiệt và nó sẽ thấp 

hơn khi tốc độ gia nhiệt chậm hơn. Tuy nhiên, đối với gel trộn 

EDTA, độ ẩm thể hiện cao hơn khi gia nhiệt chậm hơn, cho thấy 

vai trò của modori (làm mềm gel) thay thế vai trò đông kết 

(suwari) 

mailto:vannt@ntu.edu.vn
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ẢNH HƢỞNG CỦA SODIUM ALGINATE VÀ  

KAPPA-CARRAGEENAN ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG 

BỌC THỰC PHẨM ĂN LIỀN 

Trần Thị Bích Thủy
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TÓM TẮT 
Những tác hại ngày càng tăng của bao bì tổng hợp đã thúc đẩy sự 

phát triển của những nghiên cứu về mang bọc thực phẩm ăn liền. 

Chất keo rong biển như sodium alginate và carrageenan là những 

hợp chất phổ biến, có khả năng tái sinh, lại giàu các hoạt chất sinh 

học nên đã trở thành một nguồn nguyên liệu quan trọng để sản 

xuất màng bao gói thực phẩm ăn liền. Nghiên cứu nhằm xác định 

ảnh hưởng của sodium alginate và kappa-carrageenan tới đặc tính 

vật lý, rào cản, và tính cơ học của màng thực phẩm có chứa cùi 

gấc. Kết quả cho thấy rằng cả hai chất này đều có tác động lên độ 

dày, tính thấm hơi nước và  độ thấm hơi nước và cường độ chịu 

kéo giới hạn của màng. Độ dày của màng tăng khi tăng nồng độ 

sodium alginate từ 0,5% tới 1,5% và nồng độ carrageenan từ 0,5 

tới 1%. Độ dày cao nhất trong nghiên cứu này đạt được 

(106,1µm) khi sodium alginate là 1,5% và carrageenan là 1%. 

Tương tự, khả năng thấm hơi nước và cường độ chịu kéo giới hạn 

của màng cũng đạt giá trị cao nhất lần lượt là 3,39x10-10 gs−1 

m−1 pa−1  và 1590,03 N/m tại cùng nồng độ cao nhất của sodium 

alginate và carrageenan. Như vậy, kết quả cho thấy, khi tăng nồng 

độ sodium alginate và carrageenan thì độ dày, tính thấm hơi nước 

và cường độ chịu kéo giới hạn của màng đều tăng.  

Từ khóa: Sodium alginate, kappa-carrageenan, màng bọc thực phẩm 

ăn liền. 
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THE EFFECT OF SODIUM ALGINATE AND KAPPA-

CARRAGEENAN ON THE CHARACTERISTICS OF 

INSTANT FOOD COVER 

Tran Thi Bich Thuy
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, Vuong Van Quan 

2
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2
Newcastle University 

 

ABSTRACT 
Growing interests over negative impacts of synthetic packaging 

has renewed efforts of edible coating development. Seaweed 

hydrocolloids that are abundant, renewable marine biomass and 

rich in bioactive compounds play as an important material of 

edible films and coatings. This study aimed to determine the 

effect of sodium alginate and kappa-carrageenan on physical, 

barrier and mechanical properties of edible film based on gac 

pulp. The results showed that both sodium alginate and kappa-

carrageenan affected thickness, water vapour permeability, and 

tensile strength of the films. There were significantly increase in 

thickness when the concentration of sodium alginate and kappa-

carageenan increased from 0.5% to 1.5% and from 0.5% to 1%. 

The thickness was highest (106.1µm) at sodium alginate of 1.5% 

and carrageenan of 1%.  Similarity, the water pour permeability 

and tensile strength were highest (3.39x10-10 gs−1 m−1 pa−1   

and 1590,03 N/m, respectively) at concentration of sodium 

alginate and carrageenan of 1.5% and 1% respectively. Thus, the 

higher concentration of sodium alginate produced the edible films 

with higher values of thickness, water vapour permeability and 

tensile strength.  
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ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI GIAN BẢO QUẢN SIÊU LẠNH 

(SUPERCHILLING) ĐẾN CHẤT LƢỢNG CÁ RÔ PHI 

 (Oreochromis niloticus). 

Vũ Lệ Quyên, Đỗ Thị Thanh Thủy 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của thời gian bảo quản siêu 

lạnh (superchilling; to =  -1÷ -2
o
C) đến một số tính chất hóa lý (tỷ 

lệ hao hụt khối lượng sau khi gia nhiệt, lực cắt, lực nén, pH) và vi 

sinh vật (tổng số vi khuẩn hiếu khí (TPC), Coliform, E.coli và L. 

monocytogenes) của cá rô phi (Oreochromis niloticus). Kết quả 

cho thấy: sau 14 ngày bảo quản siêu lạnh, pH của cơ thịt cá tăng 

dần từ 6,8 đến 7,19; tỷ lệ hao hụt khối lượng sau khi gia nhiệt 

tăng từ 12,16% đến 20,84%. Ngược lại, lực cắt, lực nén giảm từ 

23N xuống còn 16N. Mật độ TPC biến thiên tương đối ổn định và 

tăng nhẹ trong 13 ngày đầu bảo quản. Trong khi đó, Coliform 

giảm dần trong 3 ngày đầu bảo quản và tăng nhanh trong những 

ngày cuối của đợt khảo sát. Mật độ L. monocytogenes có sự chênh 

lệch giữa các ngày bảo quản và có xu hướng tăng dần theo thời 

gian bảo quản. Không phát hiện sự có mặt của vi khuẩn E. coli 

trên mẫu cá rô phi vằn bảo quản siêu lạnh.  

Từ khóa: Bảo quản siêu lạnh, superchilling, cá rô phi 
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EFFECT OF SUPERCHILLING STORAGE ON THE 

QUALITY OF TILAPIA (Oreochromis niloticus). 

Vu Le Quyen, Do Thi Thanh Thuy 
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ABSTRACT 
This study investigates the effect of superchilling time 

(superchilling: -1÷ -2
o
C) on physicochemical (Cooking yield, 

texture, pH) and microbial (Total plate count (TPC), Coliform, 

E.coli và L. monocytogenes) properties of tilapia (Oreochromis 

niloticus). The results showed that: the pH value of fish gradually 

increased from 6.8 to 7.19 after 14 days at superchilling 

conditions; The percentage of weight loss after cooking increased 

from 12.16% to 20.84%. In contrast, the stress decreased from 

23N to 16N. The TPC relatively increased during the first 13 

days. Meanwhile, Coliform decreased gradually in the first three 

days and increased rapidly in the remaining days of storage. The 

density of L. monocytogene fluctuated and tended to increase 

gradually during storage. The presence of E. Coli was not yet 

detected on tilapia meat under the superchilling condition. 

Keywords: Superchilling, shelf life, tilapia 
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ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÁ NGỪ 

CHÙ (Auxis thazard) NGUYÊN LIỆU BẢO QUẢN BẰNG 

NƢỚC ĐÁ KẾT HỢP VỚI CHITIN  

PHÂN TỬ LƢỢNG THẤP 

Trần Văn Vƣơng  
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này đã đánh giá được sự biến đổi một số thành phần hóa 

học cá Ngừ chù (1000 ± 50 gr/con) đánh bắt tại vùng biển Khánh 

Hòa, Việt Nam trong quá trình bảo quản bằng nước đá lạnh (2 ± 

1
o
C) kết hợp với chitin phân tử lượng thấp (1÷3 kDa). Trong quá 

trình bảo quản, sự biến đổi một số thành phần hóa học của cá Ngừ 

chù: pH, TVB-N, NH3, MAD, histamin có sự biến đổi theo thời 

gian. Tuy nhiên sự biến đổi xảy ra không ổn định và có sự khác biệt 

đáng kể trong một số giai đoạn. Cụ thể giai đoạn: từ 0 tới 7 ngày các 

thành phần hóa học hầu như không biến đổi (cá có chất lượng tốt), từ 

7 tới 18 ngày sự biến đổi diễn ra rõ ràng hơn (cá có chất lượng khá), 

từ 18÷24 ngày sự biến bắt đầu diễn ra nhanh (cá vẫn còn dùng được) 

và sau 24 ngày thì biến đổi diễn ra rất nhanh (cá bị hư hỏng). 

Từ khóa: Cá Ngừ chù, nước đá, chitin phân tử lượng thấp, biến đổi 

hóa học. 
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CHANGES IN CHEMICAL COMPONENTS OF FRIGATE 

TUNA (Auxis thazard) DURING STORAGE BY ICE AND 

LOW MOLECULAR WEIGHT CHITIN 

Tran Van Vuong 

Faculty of Food Technology, Nha Trang University 

  

ABSTRACT 
This study evaluated the change in some chemical components of 

frigate tuna (Auxis thazard) (1000 ± 50 gr/fish) caught in waters 

of Khanh Hoa, Vietnam in the preservation process with ice (2 ± 

1
o
C) and low molecular weight chitin (1÷3 kDa). During storage, 

some chemical components of frigate tuna: pH, TVB-N, NH3, 

MAD and histamine may change over time. However, changes 

occur unevenly and have significant differences in some storage 

stages. Specifically: from 0 to 7 days, the chemical composition 

was almost not change (good quality fish); from 7 to 18 days, the 

change occurred more obvious (decent quality fish); from 18 to 

24 days, the change began to take place quickly (fish still useable) 

and after the 24th day, the change took place very quickly (fish 

damaged). 

Keywords: Frigate tuna (auxis thazard), ice, low molecular- 

weight chitin, change chemical components 
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ẢNH HƢỞNG CỦA LỚP PHỦ CHITOSAN ĐẾN CHẤT 

LƢỢNG CỦA FILLET  CÁ ĐỎ (Sebastes marinus)  

TRONG BẢO QUẢN LẠNH 

Huỳnh Thị Ái Vân 

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang 

Email: vanhta@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Mục đích chính của nghiên cứu là để đánh giá sự cải thiện chất 

lượng fillet cá Đỏ bảo quản lạnh đạt được nhờ lớp phủ chitosan. 

Để đạt được mục đích này, 4 nhóm fillet cá Đỏ lạng da xử lý bằng 

các dung dịch khác nhau (nước, acid ascorbic 1%, chitosan 1,5%, 

chitosan 1,5% kết hợp với gelatin 2%) được bảo quản ở nhiệt độ 2 

- 3
o
C trong 12 ngày để đánh giá sự thay đổi về (vật lý, hóa học, vi 

sinh vật, cảm quan). Kết quả cho thấy lớp phủ chitosan làm tăng 

đáng kể độ trắng cũng như hạn chế đáng kể sự oxy hóa lipid trên 

fillet cá Đỏ trong thời gian bảo quản lạnh (p<0,05). Lớp phủ 

chitosan làm chậm sự phát triển của TVC trong 2 ngày đầu bảo 

bảo quản lạnh. Lớp phủ chitosan kết hợp với lớp phủ gelatin có 

khả năng làm chậm sự phát triển của TVC và Pseudomonas spp. 

Chitosan cũng có khả năng kéo dài đáng kể độ tươi và làm tăng 

thời hạn bảo quản lạnh cũng như chất lượng của fillet cá Đỏ bảo 

quản lạnh (p<0,05). 

 

mailto:vanhta@ntu.edu.vn
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ẢNH HƢỞNG CỦA LỚP PHỦ CHITOSAN ĐẾN CHẤT 

LƢỢNG CỦA FILLET  CÁ ĐỎ (Sebastes marinus) TRONG 

 BẢO QUẢN LẠNH 

Huynh Thi Ai Van 

Faculty of Food Technology, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 
The main aim of this study was to evaluate the improvement of 

quality obtained thanks to the chitosan-based coating on Redfish 

fillet under cold storage. For this purpose, four different skinned 

fillet groups treated with different solutions (water, ascorbic acid 

1%, chitosan 1.5 %, chitosan 1.5% combined with gelatin 2%) 

was stored at 2 -3
o
C for 12 days to determine the changes 

(physical, chemical, microbiological, sensory) during 

preservation. The obtained research revealed that chitosan-based 

increased significantly the whiteness as well as significantly 

limited the lipid oxidation on Redfish fillets during cold storage 

(p<0.05). It slowed down the increase in TVC in the first 2 days 

of cold storage. Chitosan combined gelatin also showed a delay 

on TVC and Pseudomonas spp. during cold storage. Chitosan-

based coating could prolong significantly the freshness of Redfish 

fillets, increased shelf life and quality of Redfish fillet during cold 

storage (p<0.05). 

Keywords: Chitosan-based, coating, cold storage, quality. 
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ĐẦU CÁ LÓC (Channa striata) BẰNG  

ENZYME ALCALASE 
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1
 và Trần Thanh Trúc

2
  

1
 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 

2
Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

trong quá trình thủy phân đầu cá lóc bằng enzyme alcalase như: i) 

tỷ lệ enzyme alcalase so với nguyên liệu; ii) thời gian thủy phân; 

iii) nhiệt độ thủy phân; iv) tỷ lệ nguyên liệu: dung dịch ethanol 

20o đến hiệu quả của quá trình thủy phân và chất lượng dịch đạm. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đầu cá được thủy phân với tỷ lệ 

enzyme so với nguyên liệu là 0,8% ở nhiệt độ 50°C trong thời 

gian 30 giờ và tỷ lệ nguyên liệu: dung dịch ethanol 20° là 1: 1 thu 

đươc dịch đạm thủy phân có hàm lượng đạm amin, hiệu suất thu 

hồi nitơ, độ thủy phân cao nhất lần lượt là 5,53 g/L; 45,0% và 

31,4%.  

Từ khóa: Enzyme alcalase, dịch đạm, đầu cá lóc, thủy phân 

mailto:ttmthu@ctu.edu.vn
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THE STUDY ON THE RECOVERY OF FISH PROTEIN 

HYDROLYSATE FROM SNAKEHEAD FISH (Channa 

striata) HEAD BY USING ALCALASE 

      Truong Thi Mong Thu
1
, Le 

Thi Minh Thuy
1
 and Tran Thanh Truc

2
 

1
 College of Aqualculture and Fishery, Can Tho University 

2
College of Agriculture, Can Tho University 

 

ABSTRACT 

The study was conducted to investigate the effects of hydrolysis 

factors on snakehead fish head by using enzyme alcalase such as: 

i) the ratio of alcalase enzyme to material; ii) hydrolysis time; iii) 

hydrolysis temperature; iv) the radio material: ethanol 20o 

solution on the efficiency of hydrolysis process and fish protein 

hydrolysate quality. The result showed that, fish head was 

hydrolyzed with 0.8% alcalase to material at 50°C for 30 hours 

and the ratio of material: ethanol 20o solution of 1: 1 to obtain 

fish protein hydrolysate with the highest amino acid content, 

nitrogen recovery yield and degree hydrolysis were 5.53 g/L; 

45.0% and 31.4% repectively.  

Keywords: Alcalase enzyme, fish protein hydrolysate, hydrolysis, 

snakehead head. 
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TÓM TẮT 

Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) là một trong những loài cá 

biển có giá trị kinh tế cao của thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng. Việc xử lý và bảo quản loại cá rất dễ hỏng này không đúng 

cách có thể dẫn đến việc sản phẩm bị từ chối do chất lượng xấu 

hoặc/và các vấn đề về an toàn. Làm lạnh nhanh thuỷ sản sau khai 

thác và bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh bằng đá lỏng ngày càng 

được ứng dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng đá lỏng thực 

tế trên tàu cá Việt Nam còn rất hạn chế. Nghiên cứu này nhằm 

xác định ảnh hưởng của các điều kiện xử lý và bảo quản bằng 

nước đá lỏng (chứa 3,0 hoặc 3,5% NaCl và 44 hoặc 48% tinh thể 

đá ban đầu) đến chất lượng cảm quan và tổng hàm lượng nitơ 

bazơ bay hơi (TVB-N) của cá ngừ theo thời gian bảo quản. Kết 

quả cho thấy chất lượng cảm quan của cá ngừ xử lý và bảo quản 

bằng nước đá lỏng được duy trì tốt hơn so với mẫu đối chứng 

được làm lạnh và bảo quản bằng đá xay. Hàm lượng TVB-N ở cá 

bảo quản ở điều kiện siêu lạnh cũng tăng chậm hơn so với mẫu 

đối chứng. Điều này khẳng định ưu điểm của đá lỏng so với các 

môi trường làm lạnh và bảo quản khác.  

Từ khóa: Cá ngừ vây vàng, cảm quan, đá lỏng, TVB-N. 
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NITROUS BASALT EVAPORATION FROM SUPER-
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ABSTRACT 

Yellowfin tuna (Thunnus albacares) is one of the most 

valuable commercial marine fish species worldwide and in 

Vietnam. Improper handling and storage of this highly perishable 

material may lead to the rejection of exported products due to 

their low quality or/and safety problems. Application of liquid ice 

for rapid coolling and preservation of aquatic products post-

harvesthas been gaining more and more attention.  However, its 

practical use on fishing vessels in Vietnam is still limited. This 

study aimed to determine the effect of handling and storage 

conditions using liquid ice (of 3.0 or 3.5% NaCl and 44 or 48% 

initial ice mass) on the sensory quality and total volatile basic 

nitrogen (TVB-N) content of tuna over storage time. The results 

indicated that the sensory quality of yellowfin tuna handled and 

preserved by liquid ice was better maitained than that of the 

control sample treated by crushed ice. The TVB-N amount of 

yellowfin tuna in liquid ice increased more slowly compared to 

that of the control. These confirmed the advantage of the liquid 

ice over other chilling and storage media.  

Keywords: Liquid ice, sensory, yellowfin tuna, TVB-N.  
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PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH DANH Nocardia seriolae GÂY BỆNH 
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TÓM TẮT 

Thiệt hại do dịch bệnh được đánh giá là một trong những trở ngại 

chính đối với sự phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững cá chim vây 

vàng, một loài cá biển được nuôi phổ biến tại Việt Nam. Phát hiện 

sớm và chính xác tác nhân gây bệnh ở cá bị nhiễm sẽ giúp ích rất lớn 

cho chiến lược kiểm soát dịch bệnh. Nghiên cứu hiện tại tiến hành 

khảo sát nguyên nhân cá chim vây vàng (Trachinotus spp) nuôi lồng 

chết xuất hiện các vết phồng rộp, lở loét trên thân tại Nha Trang, 

Khánh Hòa. Theo người nuôi, tỷ lệ cá chết tích lũy được ghi nhận là 

khoảng 35%, phổ biến ở cá có kích cỡ 100 - 150 gram và ít phổ biến 

hơn ở kích cỡ cá trên 400 gram. Kết quả phếch tươi, nhuộm Gram, 

Ziehl–Neelsen cho thấy sự có mặt thường xuyên của một loài vi 

khuẩn Gram dương, hình sợi được quan sát trong nhiều cơ quan của 

cá. Kết quả kiểm tra sinh hóa và khếch đại gen chuyên biệt bằng kỹ 

thuật PCR, vi khuẩn phân lập được xác định là loài Nocardia 

seriolae. Định danh chủng vi khuẩn bằng kỹ thuật MAMA 

(mismatch amplification mutation assays) đã xác định biển thể SNP 

(single-nucleotide polymorphism) tại vị trí 587171 của bộ gen N. 

seriolae có trình tự là ―A‖. Chủng vi khuẩn phát hiện là một trong 

hai chủng gây bệnh của N. seriolae đã được ghi nhận tại Việt Nam. 

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy hiệu quả của các phương pháp 

chẩn đoán phân tử trong việc phát hiện và xác định nhanh N. 
seriolae, có thể góp phần quan trọng trong phòng ngừa và hạn chế 

thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

Từ khóa: Cá chim vây vàng, Nocardia seriolae, phồng rộp, SNP, 

PCR. 

  

mailto:cuonglt@ntu.edu.vn
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ABSTRACT 
The loss caused by diseases is considered one of the main threats 

to the sustainable aquaculture growth of pompano, an important 

marine fish commonly cultured in Vietnam. Early and accurate 

diagnosis of pathogens in infected fish will greatly benefit disease 

management strategies. In this study, we investigated the 

aetiology of mortality occurred in pompano (Trachinotus spp) 

with multiple skin nodules, ulcers in sea-cage farms in Nha Trang 

city, Khanh Hoa province. According to the farmers, the disease 

resulted an accumulated mortality of appropriate 35%, more 

frequently observed in infected fish at 100 - 150 gram and less in 

fish larger 400 gram. Gram and Ziehl–Neelsen stains on tissue 

imprints revealed the frequent presence of Gram‐ positive, 

acid‐ fast, branching filamentous bacteria in many fish organs. 

The isolated bacteria were identified as Nocardia seriolae by 

phenotypic characterization and a specific N. seriolae PCR. 

Definite identification at the strain level of N. seriolae was 

achieved through genotyping technique, MAMA (mismatch 

amplification mutation assays) which detected ―A‖ for SNP 

(single-nucleotide polymorphism) loci at 587171 of N. seriolae 

genome. This strain is one of two pathogenic strains of N. seriolae 

previously reported in Vietnam. Our results reveal the advantage 

of molecular diagnostic methods for fast detection and 

identification of N. seriolae, that may be applied in the prevention 

and control of the disease outbreaks. 

 Keywords:  Pompano, Nocardia seriolae, nodules, SNP, PCR. 
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TÓM TẮT 
Bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio spp. gây ra là một trong những 

nguyên nhân gây chết tôm và gây thiệt hại kinh tế. Khi phát hiện 

bệnh, các loại hóa chất và kháng sinh thường được sử dụng để 

kiểm soát bệnh, điều này có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến 

sức khỏe của con người và môi trường. Nhằm phát triển một giải 

pháp tự nhiên và an toàn để áp dụng cho quy trình nuôi tôm an 

toàn sinh học và bền vững, chúng tôi đã nghiên cứu và sàn lọc tác 

nhân sinh học có khả năng kiểm soát tác nhân gây bệnh phát sáng 

trên tôm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập được 1 

chủng BALOs (Bdellovibrio và các vi khuẩn săn mồi) từ ruột tôm 

thẻ nuôi ở Khánh Hòa và được định danh là Bdellovibrionaceae 

bằng phương pháp giải trình tự gen 16S rRNA. Kết quả thử 

nghiệm cho thấy chủng BALOs phân lập được có khả năng ức 

chế 10 dòng vi khuẩn Vibrio gây bệnh phát sáng phân lập trên 

tôm thẻ và tôm sú trong hệ thống nuôi ở Khánh Hòa. Từ kết quả 

trên cho thấy, sử dụng BALOs là một phương pháp mới nhằm 

thay thế kháng kháng sinh và tiềm năng trong kiểm soát sinh học 

các bệnh trên tôm. 

Từ khóa:  BALOs, Vibrio spp., vi khuẩn phát sáng, kiểm soát 

bệnh. 
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ABSTRACT 
Luminous disease caused by Vibrio spp. results in high shrimp 

mortalities and huge economic losses for farmers. Once luminous 

diseases are diagnosed, chemicals and antibiotics are often used 

to control them, that might result in a serious impact on human 

health and the environment. In order to developing a natural and 

safe solution applied in the bio-safety and sustainable 

development of shrimp culture, we have researched and screened 

biological agent which is capable of controlling luminous 

pathogens in shrimps. In this study, a strain of BALOs 

(Bdellovibrio and like bacteria) was isolated from the gut of 

white-leg shrimp in Khanh Hoa province and was identified as 

Bdellovibrionaceae by 16S rRNA gene sequencing. The isolated 

BALOs was able to inhibit 10 strains of Vibrio caused luminous 

diseases isolated from white-leg and balck tiger shrimps in Khanh 

Hoa province. From our result, the use of BALOs is a new 

method to replace antibiotic resistance and potential for biological 

control of shrimp diseases. 

Keywords: BALOs, Vibrio spp., luminous bacteria, control 

disease. 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu đã xác định hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết cây 

diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đối với 4 chủng vi khuẩn 

Vibrio alginolyticus-YHTH7; Vibrio fuvialis-YHTH18; Vibrio 

orientalis-YVL 42 và Vibrio azureus-HTH6 nguyên nhân gây ra 

bệnh xuất huyết trên cá Hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus) ở nồng 

độ từ 100-500 mg/mL. Giá trị MIC và MBC của dịch chiết diệp 

hạ châu trên vi khuẩn Vibrio alginolyticus-YHTH7 lần lượt là 

25mg/mL và 50mg/mL; Vibrio fuvialis-YHTH18 là 25mg/mL và 

50mg/mL; Vibrio orientalis-YVL 42 là 6,25mg/mL và 

12,5mg/mL và 12,5mg/mL và 25 mg/mL đối với V. azureus-

YHTH6. Các nồng độ dịch chiết dịệp hạ châu sử dụng trong 

nghiên cứu này là an toàn và không gây chết cho cá Hồng Mỹ. 

Từ khoá: Cá Hồng mỹ, kháng khuẩn, Phyllanthus amarus, Vibrio. 
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ABSTRACT 
The study aimed to determined antibacterial activity of plant 

extracts against 4 bacterial strains include: Vibrio alginolyticus-

YHTH7; Vibrio fuvialis-YHTH18; Vibrio orientalis-YVL 42 and 

Vibrio azureus-HTH6 strain causing hemorrhagic disease in red 

rum (Sciaenops ocellatus) at 100 – 500 mg mL
-1

 concentration. 

The result also indicated that minimum inhibitory concentration 

(MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) value 

defined at 25 mg mL
-1

 and 50 mg mL
-1

 (V. alginolyticus-

YHTH7);  25 mg mL
-1

 and 50 mg mL
-1

 (V.  fuvialis-YHTH18); 

6,25 mg mL
-1

 and 12.5 mg mL
-1

 (V. orientalis-YVL 42 ) and 12.5 

mg mL
-1

 and 25 mg mL
-1

 (V. azureus-YHTH6) respectively. 

Thus, the concentration of herbal plant extract was used on this 

research are safety and non-lethal for experimental fish. 

Keywords: Red drum, antibaterial, Phyllanthus amarus 

extraction, Vibrio. 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện để xác định hoạt tính kháng khuẩn 

của 3 chất chiết xuất từ thảo dược (ổi, diệp hạ châu, cây mui) 

chống lại vi khuẩn Vibrio spp. Phân lập từ tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) nhiễm hội chứng phân trắng tại một số 

tỉnh ven biển ĐBSCL. Hoạt tính kháng khuẩn được đánh giá bằng 

phương pháp khuếch tán qua giếng thạch, nồng độ ức chế tối 

thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC). Kết quả cho 

thấy: (i) Có 102 chủng Vibrio spp., trong đó, V. alginolyticus 

chiếm tỷ lệ 50%, tiếp theo là nhóm V. cholera với tỷlệ 17,7%; (ii) 

Các chiết xuất thảo dược từ ổi, diệp hạ châu cho thấy hoạ ttính 

kháng khuẩn phổ rộng đối với mười chủng Vibrio spp. phân lập 

từ tôm nhiễm hội chứng phân trắng; (iii) Dịch chiết của diệp hạ 

châu cho hiệu quả cao nhất đối với V. harveyi CM3HPA2 và V. 

alginolyticus CM3IC1 tương ứng với giá trị MIC 0,2 mg/ml, 

MBC là 0,39 mg / ml. Các kết quả trong nghiên cứu này cho thấy 

chiết xuất thảo dược từ diệp hạ châu sẽ tuyển chọn nghiên cứu 

sâu hơn trên tôm biển nuôi nhằm tìm ra giải pháp giảm thiểu dùng 

kháng sinh trong phòng trị bệnh tôm. 

Từ khóa: Chiết xuất thảo dược, hoạt tính kháng khuẩn, tôm thẻ 

chân trắng, hội chứng phân trắng, Vibrio spp. 
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ABSTRACT 
The study was conducted to determine the antibacterial activity 

of three herbal extracts (Psidium guajava, Phyllanthus urinaria 

L, Wedelia biflora (L.) DC) against shrimp pathogenic bacteria 

Vibrio spp. isolated from white leg shrimp (Litopennaeus 

vannamei) infected white feces syndrome in some provinces in 

the Mekong Delta. The antibacterial activity was evaluated by the 

well diffusion method, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

and Minimum Bactericidal Concentration (MBC). The results 

indicated that: (i) There were 102 isolated strains in total shrimp 

samples which were clarified into 7 groups. Among these group, 

V. alginolyticus group were the most abundant species with the 

percentage of 50 %, followed by V. cholerae group with the 

percentage of 17.7%; (ii) The herbal extracts of P. guajava, P. 

urinaria L showed a broad - spectrum antibacterial activity 

against ten isolated strains in diseased shrimp; (iii) The extract of 

P. urinaria L had the strongest antibacterial activity against V. 

harveyi CM3HPA2 and V. alginolyticus CM3IC1 (MIC of 0.2 

mg/ml, MBC of 0.39 mg/ml). The obtained results indicated that 

the herbal extract of P. urinaria L will be a  good candidate for 

further studies in order to find out an alternative method for 

antibiotics in preventions and treatments in shrimp diseases. 

Keywords: Antimicrobial activity, Herbal extracts, White leg 

shrimp, White feces syndrome, Vibrio spp. 
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TÓM TẮT 
Các cơ chế đáp ứng miễn dịch của các gia đình cá tra chọn giống 

được đánh giá trong nghiên cứu này. Nghiên cứu cảm nhiễm trên 

119 cá thể thuộc các hai nhóm gia đình kháng bệnh thấp (KBT) và 

kháng bệnh cao (KBC) thế hệ G1, có khối lượng 21,17 ± 8,39 g với 

vi khuẩn Edwardsiella ictaluri chủng Gly09M. Qua phân tích 1.547 

mẫu miễn dịch tại năm thời điểm trước cảm nhiễm, 24hpi, 48hpi, 

264hpi và 312hpi cho thấy nhóm cá KBC khác biệt trong cơ chế đáp 

ứng miễn dịch so với nhóm cá KBT: (1) hồng cầu bị phá hủy chậm; 

(2) tổng bạch cầu (BC) tăng có ý nghĩa từ 48 giở sau gây nhiễm (hpi) 

so với nhóm cá KBT tăng chậm có ý nghĩa từ 264hpi, tốc độ tăng BC 

mono nhanh hơn. Sự khác biệt về BC NEU giữa hai nhóm lần lượt 

tại giai đoạn 24hpi và 312hpi; (3) số lượng đại thực bào nhiều hơn tại 

các thời điểm khảo sát trong quá trình cảm nhiễm. Các kết quả cho 

thấy sự đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu nhóm KBC có hiệu quả 

hơn KBT. Giai đoạn 24 - 48hpi có ý nghĩa nhất trong việc phân biệt 

cá thể kháng bệnh với các yếu tố miễn dịch có ý trong toàn bộ quá 

trình cảm nhiễm là BC Mono, hiệu giá kháng thể, đại thực bào ở 

thận. Khả năng phân biệt cá thể thuộc nhóm gia đình KBC và KBT 

bước đầu có kết quả với độ nhạy và độ đặc hiệu cao (độ nhạy = 

67,40% và độ đặc hiệu = 83,70%).  

Từ khóa: Cá tra, Edwarsiella ictaluri, đáp ứng miễn dịch, đại thực 
bào, kháng bệnh gan thận mủ. 

mailto:dungttp@hcmue.edu.vn
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ABSTRACT 

This study on specific immune response of Tra catfish farming 

families evaluated (Pangasianodon hypophthalmus) against 

Edwardsiella ictaluri. The experiment used 119 fish randomised 2 

families of fish - resistant and sensitive, which chosen G1. 

Fingerlings (mean weight 21.17 ± 8.39g) were challenged as 

Gly09M. An analysis of 1.547 immunity data at 5 times 0hpi, 24hpi, 

48hpi, 264hpi and 312hpi showed of resistant families have specific 

immune differences with sensitive families (1) red blood cells were 

slowly destroyed; (2) total white blood cells significantly increased 

from 48hpi compared with sensitive families (significant slow 

increase from 264hpi), and proliferation monocytes was faster. 

Difference in Neutrophil with 24hpi and 312hpi (3) Macrophages 

increased. The results showed Innate immunity of resistant families 

better than sensitive families. The period of 24 – 48hpi is the most 

important in distinguishing between 2 group families and the 

immunological factors have significant are Neutrophyl, antibody, 

and macrophages in the liver. The ability to distinguish between 2 

groups individuals initially take effect on high sensitivity and 

specificity (sensitivity = 67.40% and specificity = 83.70%). 

Keywords: Striped catfish, Edwarsiella ictaluri, heritability, genetic 
correlation, disease resistance to ESC. 
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TÓM TẮT 
Vi-rút gây bệnh đốm trắng (White Spot Syndrome-WSSV) là tác 

nhân lây nhiễm cao và gây tử vong hàng loạt trên tôm nuôi như tôm 

sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei) ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Nuôi tôm hiện nay 

thường sử dụng kháng sinh để điều trị và kiểm soát nhiều loại bệnh 

trong đó có bệnh đốm trắng trên tôm, việc này gây nhiều trở ngại cho 

xuất khẩu và tiêu dùng. Có rất nhiều bài báo trong và ngoài nước đã 

cho thấy tác dụng của nhiều loại thảo giúp phòng trị bệnh đốm trắng. 

Trong nghiên cứu này, 15 loại cao chiết thảo dược đã được đánh giá 

độ độc tính và khảo sát in vitro khả năng kháng WSSV trên mô hình 

tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp tiêm. Kết quả khảo sát độc 

tính cho thấy, hầu hết các cao chiết thảo dược là an toàn khi tiêm vào 

trong tôm ở nồng độ 0,25 mg mL
-1

, trong đó một số cao có độc tính 

cao: đưng, dà vôi, ổi, cỏ mực, diệp hạ châu, một số loại có độc tính 

trung bình như: trầu không, mắm trắng, cóc trắng, đước và một số 

loại cao an toàn với tôm: cỏ đuôi gà, bạch chỉ, khổ qua, ô rô hoa tím, 

xuyên tâm liên, riềng. Kết quả đánh giá in-vitro cho thấy: đưng, dà 

vôi, ổi, mấm trắng, cỏ mực, đước, cốc trắng, diệp hạ châu là có hoạt 

tính kháng WSSV tốt nhất ở nồng độ khảo sát thấp nhất là 0,0025 

mg mL
-1

. Từ kết quả trên, tạo tiền đề cho các khảo sát in-vivo khả 

năng kháng WSSV của 8 loại cao chiết thảo dược trên bằng phương 

pháp cho ăn ở mô hình tôm thẻ chân trắng, nhằm tìm ra các loại cây 

thảo dược tiềm năng ứng dụng vào thực tế thay thế kháng sinh trong 

phòng trị bệnh đốm trắng trên tôm. 

Từ khóa: Vi-rút gây bệnh đốm trắng, White Spot Syndrome-WSSV, 
cao chiết thảo dược, tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). 
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ABSTRACT 
White Spot Syndrome Virus (WSSV) is a highly infectious agent and 

causes mass mortality in farmed shrimp such as black tiger shrimp 

(Penaeus monodon) and white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) in 

Vietnam and all over the world. Shrimp farming today often uses 

antibiotics to treat and control many diseases, including white spot 

disease on shrimp, which causes many obstacles for export and 

consumption. Many studies have shown the effect of many herbs to help 

prevent white spot disease. In this study, 15 types of herbal extracts were 

evaluated for their toxicity and tested in vitro for resistance to WSSV in 

white leg shrimp models by injection. The results of the toxicity study 

showed that most of the herbal extracts were safe when injected into 

shrimp at a concentration of 0.25 mg/mL, of which some were highly 

toxic: Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, Psidium guajava, Eclipta 

prostrata, Phyllanthus urinaria, some types of medium toxicity such as 

Piper betle L, Avicennia marina, Lumnitzera racemosa, Rhizophora 

apiculata, and some types that are safe for shrimp: Cynodon dactylon, 

Angelica dahurica, Momordica charantia, Acanthus ilicifolius, 
Andrographis paniculata, Alpinia officinarum. The results of in vitro 

evaluation showed that: Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, Psidium 

guajava, Avicennia marina, Eclipta prostrata, Lumnitzera racemosa, 

Phyllanthus urinaria, Rhizophora apiculate had the best activity against 

WSSV at the lowest concentration of 0.0025 mg/mL. These results 

paved the way for in vivo investigations on the resistance to WSSV of 

the above 8 herbal extracts by feeding method in vannamei shrimp 

model, in order to find potential herbal plants for application in practice 

to replace antibiotics in the prevention and treatment of white spot 

disease in shrimp. 

Keywords: White Spot Syndrome Virus, WSSV, Herbal Extracts, 
White leg Shrimp (Litopenaeus vannamei). 
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Lê Thị Thu Thảo

1
, Ngô Huỳnh Phƣơng Thảo

1
,  

Phan Mỹ Hạnh
1
,  

Trần Phạm Vũ Linh
1
  

1
Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh 

E-mail: thuthao.le90@gmail.com 

 

TÓM TẮT 
Với mục đích sử dụng vi khuẩn probiotic Lactobacillus 

plantarum tạo chế phẩm phòng bệnh trên tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei), nghiên cứu này tiến hành phân lập các 

chủng L. plantarum từ ruột tôm thẻ, có khả năng đối kháng với 

hai chủng vi khuẩn gây bệnh thường gặp trên tôm (Vibrio harveyi 

và Vibrio parahaemolyticus). Kết quả xác định được chủng 

Lactobacillus plantarum L2 an toàn cho tôm, khả năng bám vào 

đường ruột tốt và làm tăng tỷ lệ sống của tôm thẻ đối với sự xâm 

nhiễm của V. parahaemolyticus. Áp dụng phương pháp sấy phun 

(spray-drying) để đánh giá khả năng bảo quản chủng 

Lactobacillus plantarum L2, mật độ của vi khuẩn sau 4 tháng bảo 

quản ở nhiệt độ phòng đạt 6 x 10
8 

CFU/gram. Bên cạnh đó, tính 

an toàn và hiệu quả bảo vệ của L. plantarum L2 sau sấy phun 

được bổ sung vào thức ăn đối với khả năng kháng bệnh hoại tử 

gan tụy cấp tính (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease – 

AHPND) trên tôm thẻ đã được đánh giá. Kết quả cho thấy L. 

plantarum L2 sau sấy phun an toàn cho tôm thẻ và hiệu quả bảo 

vệ (Relative Percent of Survival - RPS) đạt 50,78% khi sử dụng 

sinh khối tươi L. plantrum L2, và 36,25% đối với dạng bột sau 

sấy phun. 

Từ khóa: AHPND, khả năng tồn tại, Lactobacillus plantarum, 

probiotics, sấy phun.  
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EFFICACY EVALUATION OF Lactobacillus plantarum L2 

AGAINST Vibrio parahaemolyticus INFECTION IN WHITE 

LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei) 
Le Thi Thu Thao

1
, Ngo Huynh Phuong Thao

1
,  

Phan My Hanh
1
,  

Tran Pham Vu Linh
1 

1
 Biotechnology Center of Ho Chi Minh City 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was the use of probiotic bacteria 

Lactobacillus plantarum (LP) to create a preventive preparation 

on white shrimp (Litopenaeus vannamei). Lactobacillus 

plantarum strains were isolated from the intestine of white leg 

shrimp and showed antagonistic activity against two common 

strains of bacteria causing disease in shrimp (V. harveyi, V. 

parahaemolyticus). The safety study indicated that the L. 

plantarum L2 strain was safe for shrimp and increases the 

survival rate of white shrimp against the infection of V. 

parahaemolyticus. The spray drying method is applied to preserve 

L. plantarum L2, the survival following spray-drying was reaches 

6 x10
8
 CFU / gram in powders after 120 days of storage at 

temperature room. When supplements of bacteria to the diet, the 

result was L. plantarum L2 strain safe to shrimp, offered 50,78% 

(fresh biomass) and 36,25% (powdered after spray drying) the 

protection efficiency protection against V. parahaemolyticus. 

Keywords: AHPND, Lactobacillus plantarum, probiotics, spray-

drying, viability. 
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BỆNH MỚI NỔI DO VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri ĐỘC 

LỰC CAO TRÊN CÁ RÔ PHI (Oreochromis spp.) 

  Ở MIỀN BẮC  

    Đoàn Thị Nhinh
1,2

, Nguyễn Thị Hƣơng Giang
3
, Kim Văn Vạn

1
,  

Đặng Thị Lụa
2
, Đồng Thanh Hà

4
, Trƣơng Đình Hoài

1*
 

1
Khoa Thủy sản-Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

2
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I 

3
Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
4
Học viện công nghệ châu Á (AIT), Thái Lan 

Tác giả liên hệ: tdhoai@vnua.edu.vn 

 
TÓM TẮT 

Edwardsiella ictaluri là vi khuẩn gây bệnh mới nổi trên cá rô phi nuôi 

(Oreochromis spp.) tại Việt Nam được phát hiện lần đầu tiên năm 2016 

và hiện nay đã lây lan và gây thiệt hại lớn cho nhiều trang trại nuôi cá rô 

phi tại Miền Bắc.  Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tỷ lệ chết, 

phân lập tác nhân và đánh giá độc lực, và tình trạng kháng kháng sinh 

của các chủng vi khuẩn. Tổng số 26 đợt xuất hiện bệnh đã được ghi 

nhận ở 9 tỉnh miền Bắc từ năm 2019 đến năm 2021, trong đó, 19 đợt 

xuất hiện bệnh có con giống được nhập từ nước ngoài và 7 đợt bùng 

phát bệnh có con giống sản xuất trong nước. Dấu hiệu lâm sàng đặc 

trưng trên cá nhiễm bệnh là xuất hiện đốm trắng trong các cơ quan nội 

tạng như lách, thận, gan với tỷ lệ cá chết tích lũy ở các ao/lồng nuôi 

nhiễm bệnh từ 30-65%. Tổng số 26 chủng vi khuẩn lựa chọn đại diện 

phân lập từ 26 đợt xuất hiện bệnh đã được định danh thành công là E. 

ictaluri sử dụng kết hợp các phương pháp định danh bằng sinh hóa, 

giám định PCR, giải trình tự gen 16S rRNA, gyrB và phân tích phả hệ. 

Tất cả các chủng có cùng đặc tính gen độc lực bao gồm dương tính với 

esrC
+
, evpC

+
, ureA-C

+
 và âm tính với các gen eseI

–
, escD

–
, và virD4

-
. Từ 

80.8%–100% số chủng thể hiện tính đa kháng với từ 4-8 loại kháng sinh 

thuộc các nhóm penicillin, macrolides, sulfonamides, amphenicols, và 

glycopeptides. Vi khuẩn có độc lực rất cao với giá trị LD50 trong 

khoảng 42–61 CFU/cá. Cá nhiễm bệnh trong quá trình cảm nhiễm có 

dấu hiệu bệnh tương tự như trên cá nhiễm bệnh từ tự nhiên. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy sự cần thiết trong việc đảm bảo an toàn sinh học, 

phát triển vaccin phòng bệnh nhằm giảm thiểu tác động của bệnh ở các 

vùng nuôi cá rô phi. 

Từ khoá: Edwardsiella ictaluri, rô phi, bùng phát bệnh, kháng kháng 

sinh 
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PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY VỚI KHÁNG  

SINH CỦA VI KHUẨN Flavobacterium columnare GÂY 

BỆNH TRÊN CÁ TRẮM CỎ NUÔI TẠI MIỀN BẮC   

Trần Thị Trinh, Đặng Thị Hóa, Tô Thị Ngọc Anh,  

Đoàn Thị Nhinh,  

Nguyễn Ngọc Tuấn, Kim Văn Vạn, Trƣơng Đình Hoài* 
Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Email: tdhoai@vnua.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các dấu hiệu bệnh, 

phân lập, định danh và đánh giá hiện trạng kháng kháng sinh của 

vi khuẩn Flavobacterium columnare gây bệnh trên cá trắm cỏ ở 

một số tỉnh miền Bắc. Tổng số 103 mẫu cá trắm cỏ nghi nhiễm F. 

columnare đã được thu từ 25 hộ nuôi thuộc 03 tỉnh (Hà Nội, Hải 

Dương và Bắc Ninh) để phục vụ nghiên cứu. Kết quả cho thấy cá 

trắm cỏ nhiễm bệnh có biểu hiện đặc trưng như tia mang xơ, bạc 

trắng, xơ vây, xuất hiện các đốm bạc màu trên da. Tổng số 67 

chủng vi khuẩn thuần, dạng rễ đã được nuôi cấy thành công và 25 

chủng đại diện từ các trại nuôi được định danh bằng phản ứng 

sinh hóa kết hợp với giám định bằng PCR. Kết quả cảm nhiễm 

của 03 chủng đại diện bằng phương pháp ngâm ở nồng độ 2 × 10
6
 

CFU/ml trong 2h gây chết 100% cá trắm cỏ cỡ 25-30g trong 48-

72h. Kết quả kháng sinh đồ cho thấy tỉ lệ cao F. columnare nhạy 

với các loại kháng sinh doxycycline, amoxicillin, florfenicol và 

oxytetracycline (92-100%); tuy nhiên tỉ lệ kháng với 

sulfamethoxazole /trimethoprim và erythromycin là khá cao, lần 

lượt là 44 và 16%. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin quan 

trọng phục vụ chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh do F. columnare 

gây ra trên cá trắm cỏ. 

Từ khoá: Flavobacterium columnare, cá trắm cỏ, kháng kháng 

sinh. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ PHẨM β-GLUCAN 

VÀ Lactobacillus plantarum XỬ LÝ NHIỆT BỔ SUNG VÀO 

THỨC ĂN ĐẾN HIỆU QUẢ TĂNG TRƢỞNG VÀ KHẢ NĂNG 

CHỊU STRESS CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) 

V  Thị Quỳnh Nhƣ*, Phạm Duy Hải, Nguyễn Quốc Cƣờng,  

Nguyễn Văn Nguyện 
1*

Trung Tâm Công Nghệ thức ăn và Sau thu hoạch thủy sản, 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II 

*Tác giả liên hệ: vothiquynhnhu1995@gmail.com 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của β-

glucan và Lactobacillus plantarum xử lý nhiệt lên khả năng tăng 

trưởng và khả năng chịu stress của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) ở quy mô phòng thí nghiệm. Trong 60 ngày nuôi thí 

nghiệm, cá được cho ăn bằng 6 loại thức ăn khác nhau. Thí nghiệm 

được bố trí với 6 nghiệm thức, trong đó T0 là nghiệm thức thức ăn 

đối chứng và 5 nghiệm thức thức ăn còn lại có bổ sung chế phẩm 

Glucamos25 và LP20 xử lý nhiệt ở các nồng độ khác nhau, mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cá sử dụng 

thức ăn ở nghiệm thức T3 có bổ sung kết hợp 0,2% Glucamos25 và 

100 mg/kg LP20 xử lý nhiệt có giá trị tăng trọng đạt 54,48 g/con và 

tốc độ tăng trọng đặc hiệu đạt 1,85 %/ngày, cao hơn có ý nghĩa thống 

kê so với cá ở nghiệm thức đối chứng hoặc các nghiệm thức bổ sung 

đơn lẻ Glucamos25, nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với các nghiệm thức chỉ bổ sung LP20 xử lý nhiệt. Nghiên cứu này 

cũng cho thấy cá tra giống sử dụng thức ăn có bổ sung Glucamos 25 

(hàm lượng  0,1% hoặc 0,15% ) hoặc thức ăn bổ sung LP20 xử lý 

nhiệt (hàm lượng 50mg/kg hoặc 100mg/kg) hay thức ăn bổ sung kết 

hợp Glucamos25 và LP20 xử lý nhiệt có khả năng chịu stress tốt hơn 

so với nghiệm thức đối chứng khi gây stress với 5mg/l NH4Cl. Kết 

quả nghiên cứu này cho thấy rằng chế phẩm β-glucan và chế phẩm 

Lactobacillus plantarum xử lý nhiệt có khả năng cải thiện tăng 

trưởng và khả năng chống chịu stress ở cá tra giống. 

Từ khóa: β-glucan, cá tra, Lactobacillus plantarum xử lý nhiệt, stress, 

tăng trưởng. 
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EFFECT OF β-GLUCAN AND HEAT-KILLED 

Lactobacillus plantarum ON GROWTH AND STRESS 

RESISTANCE IN TRA CATFISH (Pangasianodon 

hypophthalmus) 

Vo Thi Quynh Nhu*, Pham Duy Hai, Nguyen Quoc Cuong,  

Nguyen Van Nguyen 
Research Center for Aqua-Feed Nutrition and Fishery Post-

Harvest Technology, 

Research Institute for Aquaculture No2 

  

ABSTRACT 
The present study aimed to investigate the effect of β-glucan and 

heat-killed Lactobacillus plantarum on the growth performance 

and stress resistance of Tra catfish. The experiment was set up 

with 6 treatments in three replicates. Fish were fed with the 

control diet T0, without additive supplement, and the remaining 5 

treatments supplemented with β-glucan and heat-killed 

Lactobacillus plantarum preparations at different concentrations. 

After 60 days of the feeding trial, fish fed the T3 diet 

supplemented with a mixture of 0.2% Glucamos25 + 100 mg/kg 

heat-killed LP20 had a weight gain of 54.48 g/individual and a 

specific growth rate of 1.85%/day. These values were 

significantly higher than those of the control treatment, and the 

Glucamos25 supplemented diets but were not significantly 

different from those fed the heat-killed LP20 supplemented diets 

only. Furthermore, fish fed the diets supplemented with 

Glucamos25 or heat-killed LP20, and their mixture showed a 

higher stress resistance than those of the control when exposed to 

5 mg/l NH4Cl. In conclusion, β-glucan and heat-killed 

Lactobacillus Plantarum are potential supplements for improving 

growth performance and stress resistance of Tra catfish. 

Keywords: β-glucan, growth, heat-killed Lactobacillus plantarum, 

stress, Tra catfish. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ VI KHUẨN Streptomyces 

DH3.4 LÊN ENZYME TIÊU HÓA VÀ TĂNG TRƢỞNG 

CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) 

Vũ Hùng Hải*, Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Ngọc Öt,  

Huỳnh Trƣờng Giang 
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 

*Người chịu trách nhiệm bài viết, email: vhhai@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ 

sung vi khuẩn Streptomyces DH3.4 lên chất lượng nước, vi khuẩn 

đường ruột, enzyme tiêu hóa và tăng trưởng của tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus vannamei). Tôm với trọng lượng trung bình 

0,48±0,01 g được chọn để bố trí thí nghiệm với 4 nghiệm thức, 

mỗi nghiệm thức với 3 lần lặp lại bao gồm (i) Tôm được cho ăn 

bằng thức ăn không bổ sung khuẩn (Đối chứng) và thức ăn bổ 

sung vi khuẩn Streptomyces DH3.4 tương ứng với 3 mật độ (ii) 

10
6
, (iii) 10

7
 và (iv) 10

8
 CFU/kg trong 63 ngày. Kết quả cho thấy 

các thông số chất lượng nước bao gồm nhiệt độ, pH, DO, COD, 

TSS, độ kiềm, TAN và NO2
-
 ở các nghiệm thức bổ sung khuẩn và 

đối chứng không có sự chênh lệch đáng kể. Mật độ khuẩn 

Streptomyces sp. trong ruột tôm ở nhóm bổ sung vi khuẩn cao hơn có 

ý nghĩa so với đối chứng. Nghiệm thức bổ sung vi khuẩn Streptomyces 

DH3.4 ở mật độ 10
7
 và 10

8
 CFU/kg giúp giảm đáng kể mật độ tổng 

khuẩn Vibrio sp. trong ruột tôm. Các enzyme tiêu hóa như α-amylase, 

β-galactosidase, protease và Leu-aminopeptidase ở nhóm bổ sung vi 

khuẩn Streptomyces DH3.4 đạt hoạt tính cao nhất ở cả hai nhóm bổ 

sung mật độ 10
7
 và 10

8
 CFU/kg. Tăng trưởng về khối lượng (WG), tốc 

độ tăng trưởng tương đối (DWG) và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối 

(SRG) về khối lượng khác biệt không đáng kể giữa các nghiệm thức. 

Tuy nhiên, tỉ lệ sống, sinh khối của tôm và chỉ số FCR ở các nghiệm 

thức bổ sung Streptomyces DH3.4 được cải thiện đáng kể, đặc biệt là 

nghiệm thức bổ sung vi khuẩn Streptomyces DH3.4 ở mật độ 10
7
 

CFU/kg.  

Từ khóa: Litopenaeus vannamei, vi khuẩn đường ruột, enzyme 

tiêu hóa, tăng trưởng, Streptomyces. 
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EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF 

Streptomyces DH3.4 ON DIGESTIVE ENZYME AND 

GROWTH PERFORMANCE OF WHITELEG SHRIMP 

(Litopenaeus vannamei) 

Vu Hung Hai*, Pham Thi Tuyet Ngan, Vu Ngoc Ut,  

Huynh Truong Giang  
College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

* Corresponding author, email: vhhai@ctu.edu.vn 

 

ABSTRACT 
The present study aimed to evaluate the effect of dietary 

supplementation of Streptomyces DH3.4 on water quality, intestinal 

bacteria, digestive enzyme activities and growth performance of 

whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). Shrimp with initial weight 

of 0.48±0.01g were designed in four treatments with 3 replicates 

including (i) Shrimp fed a basic diet without bacteria 

supplementation (control group) and three Streptomyces DH3.4 

supplementation diets at dose of (ii) 10
6
, (iii) 10

7
 and (iv) 10

8
 

CFU/kg for 63 days. The results showed that the water quality 

parameters including temperature, pH, DO, COD, TSS, total 

alkalinity, TAN and NO2
- 

were not significantly different among 

treatments. Streptomyces counts in the digestive tract of shrimp fed 

diets containing Streptomyces DH3.4 were significantly higher than 

the control. Furthermore, supplementation of 10
7
 and 10

8
 CFU/kg 

decreased considerably total Vibrio counts in the shrimp’s digestive 

tract. The digestive enzymes such as α-amylase, β-galactosidase, 

protease and Leu-aminopeptidase were improved and reached the 

highest activities in Streptomyces DH3.4 supplementation diet 

treatments of 10
7
 and 10

8
 CFU/kg. Growth performance parameters 

regarding weight gain (WG), daily weight gain (DWG) and specific 

growth rate (SRG) were not significantly different among treatments. 

However, survival rates, shrimp biomass and FCR in diets 

containing Streptomyces DH3.4 were improved significantly, 

especially in 10
7
 CFU/kg treatment. 

Keywords: Litopenaeus vannamei, intestinal bacteria, digestive 

enzyme, growth performance, Streptomyces. 
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SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NUÔI CÁ TRA  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Phạm Quang Vinh, Phan Thị Hừng, Nguyễn Quốc Thịnh,  

Trần Minh Phú 

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 

Email: phamquangvinh@ymail.com 

 

TÓM TẮT 

Khảo sát hiện trạng sử dụng kháng sinh và tồn lưu kháng sinh 

trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) vùng đồng 

bằng sông Cửu Long được thực hiện thông qua phỏng vấn trực 

tiếp 90 cơ sở nuôi cá tra ở tỉnh An Giang, Đồng Tháp và thành 

phố Cần Thơ trong đó 45 hộ nuôi quy mô nhỏ và 45 hộ nuôi quy 

mô lớn. Kết quả cho thấy bệnh gan thận mủ và bênh xuất huyết 

phù đầu là hai loại bệnh phổ biến ở các hộ nuôi cá tra. Các hộ 

nuôi sử dụng kháng sinh để trị bệnh cá, 84,4% hộ nuôi nhỏ, 

91,1% hộ nuôi quy mô lớn. Chín loại kháng sinh được sử dụng 

trong nuôi cá, phổ biến là amoxicilin (50 – 78,2%), doxycycline 

(44,4 – 62,5%), hổn hợp sulfamethoxazole và trimethoprim (26,3-

44,4%). Enrofloxacin là kháng sinh bị cấm sử dụng từ năm 2012 

tuy nhiên người nuôi cá vẫn còn sử dụng. Đánh giá tồn lưu kháng 

sinh trong cá tra nuôi cho thấy 01/40 mẫu nhiễm dư lượng 02 loại 

kháng sinh enrofloxacin và ofloxacin ở An Giang, và 2/40 mẫu ở 

Cần Thơ và 5/80 mẫu ở Đồng Tháp. 61 mẫu cá tra nhỏ (100 – 300 

g/con) không nhiễm dư lượng kháng sinh. Như vậy cần thiết tăng 

cường tập huấn cho người nuôi sử dụng hóa chất đúng cách và 

các giải pháp giảm sử dụng kháng sinh và khả năng chẩn đoán 

bệnh cá, đặc biệt hộ nuôi nhỏ.  

Từ khóa: Cá tra, kháng sinh, Mekong Delta, Pangasianodon 

hypophthalmus, tồn lưu. 
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ANTIBIOTIC USE IN STRIPED CATFISH 

AQUACULTURE IN MEKONG DELTA 

Pham Quang Vinh, Phan Thi Hung, Nguyen Quoc Thinh,  

Tran Minh Phu 

College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

Email: phamquangvinh@ymail.com 

 

ABSTRACT 
Investigation on use and residue of the antibiotic in striped catfish 

aquaculture in the Mekong Delta was done through direct 

interview 90 striped catfish owners in An Giang, Dong Thap and 

Can Tho province in which 45 farms considered as small-scale 

and 45 farms as large-scale. Bacillary Necrosis of Pangasius and 

haemorrhagic disease have been the two most bacterial diseases 

occurred in striped catfish aquaculture. Most of farmers used 

antibiotic to treat bacterial disease, 84.4% small-scale farmers and 

91,1% large scale farmers. Nine types of antibiotic were used, 

commonly were amoxicilin (50 – 78.2%), doxycycline (44.4 – 

62.5%), hổn hợp sulfamethoxazole and trimethoprim (26.3-

44.4%). Enrofloxacin was also used by catfish farmers but this 

was banned to use in aquaculture since 2012. Results of antibiotic 

residue showed that 01/40 samples contaminated enrofloxacin 

and ofloxacin in An Giang province, 2/40 samples in Can Tho 

province and 5/80 samples in Đong Thap (enrofloxacin and 

ofloxacin contamination). Catfish (100 – 300 g/con, 61 samples) 

were not contaminated antibiotic. Thus, there is an urgent need to 

improve knowledge and use innovative approaches, to assure a 

prudent use of chemicals, to improve capacity and access to 

disease diagnosis, particularly for small-scale farmers. 

Keywords: Antibiotic, catfish, Mekong Delta, Pangasianodon 

hypophthalmus, residue. 
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PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH TRÊN CÁ CẢNH 

Nguyễn Thành Vũ 

Phòng Công nghệ Sinh học Thủy sản, Trung tâm  

Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh 

 

TÓM TẮT 

Năm 2017, tổng diện tích nuôi cá cảnh trên địa bàn TP.HCM 

khoảng 88 ha với hơn 290 cơ sở và hộ nuôi. Sản lượng đạt 155 

triệu con. Thành phố đã xuất khẩu được gần 16,25 triệu con cá 

cảnh; kim ngạch đạt gần 17,58 triệu USD. Cá cảnh của thành phố 

đã được xuất khẩu đi đến trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 

đó, cá dĩa là một trong những loài cho giá trị cao nhất với kim 

ngạch đạt hơn 4,7 triệu USD, tương ứng hơn 135.000 con xuất 

khẩu. Các loài khác như neon, bảy màu, phượng hoàng, cá xiêm, 

ông tiên, tai tượng… cũng là các chủng loại được ưa chuộng. Tuy 

nhiên, bên cạnh những mặt thành công, thì dịch bệnh xảy ra trên cá 

cảnh cũng ảnh hưởng lớn đến kinh tế cho trại nuôi. Việc quản lý, 

chăm sóc và phòng trị bệnh trên cá cảnh của các hộ nuôi chủ yếu 

dựa vào kinh nghiệm, thiếu nhiều kiến thức về bệnh và cách sử 

dụng thuốc điều trị. Kết quả, việc lạm dụng quá mức kháng sinh 

hay phòng trị bệnh không đúng cách mang đến những hậu quả 

trước mắt và lâu dài. Trong báo cáo này, tôi tập trung các giải pháp 

phòng và trị bệnh trên đối tượng cá dĩa, thần tiên và cá chép Koi 

Nhật bản.  

Từ khóa: Cá dĩa, thần tiên, cá chép koi, kháng sinh, bệnh. 
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 PREVENTION AND TREATMENT OF DISEASES IN 

AQUARIUM FISH 

Nguyen Thanh Vu 

Aquaculture Biotechnology Division, Biotechnology Center of  

Ho Chi Minh City 

 

ABSTRACT 

In 2017, there were about 88 hectares of ornamental fish farming 

in Ho Chi Minh City, with over 290 establishments and farming 

households. A total of 155 million ornamental fish heads were 

produced. Nearly 16.25 million ornamental fish were exported, 

with a total value of nearly 17.58 million dollars. Ornamental fish 

from the city have been exported to more than 50 countries and 

regions. In which discus is one of the most valuable species, with 

a market value of more than 4.7 million dollars, or more than 

135,000 exported fish. Other popular species include neon, 

guppy, ram cichlid, beta fish, angelfish, giant gourami, and 

others. Aside from the positive aspects, the disease that affects 

ornamental fish has a significant impact on the farm's economy. 

The management, care, and prevention of diseases on ornamental 

fish by farming households is primarily based on experience and 

a lack of knowledge about diseases and how to use drugs to treat 

them. As a result, the overuse of antibiotics or improper disease 

treatment has both immediate and long-term consequences. In this 

report, I will discuss prevention and treatment options for discus, 

angelfish, and Japanese Koi Fish.  

Keywords: Discus, Angelfish, Japanese Koi Fish, Antibiotics, 

Diseases. 
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BỆNH ĐỐM TRẮNG NỘI TẠNG CÁ NHEO MỸ  

(Ictalurus punctatus) NUÔI LỒNG KHU VỰC PHÍA BẮC 

DO ẤU TRÙNG SÁN LÁ Dollfustrema bagarii GÂY RA 

Kim Minh Anh
1
, Vũ Đức Mạnh

1
, Nguyễn Mạnh Hùng

2
,  

Trƣơng Đình Hoài
1
 & Kim Văn Vạn

1 

1
Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

1
Phòng Ký sinh trùng, Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật 

*
Tác giả liên hệ: kvvan@vnua.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện để làm rõ các đặc điểm của bệnh 

đốm trắng nội tạng cá Nheo mỹ nuôi lồng khu vực phía Bắc. Để 

tiến hành nghiên cứu, tổng số 248 mẫu cá Nheo mỹ bị bệnh từ 

174 lồng nuôi ở 9 tỉnh phía Bắc gồm để tiến hành phân tích. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy 59,7% mẫu cá Nheo mỹ bị bệnh đốm 

trắng nội tạng, trong đó cá Nheo mỹ nuôi lồng trên sông nhiễm 

(78,7%), tỷ lệ này cao hơn so với cá nuôi trên hồ chứa (6,2%). 

Gan là cơ quan đích xuất hiện các đốm trắng do ấu trùng gây ra, 

chiếm đến 82,8% mẫu nhiễm. Thông qua phương pháp phân loại 

ấu trùng sán bằng hình thái kết hợp, giải trình trình tự gen 18S và 

28S cho thấy tác nhân gây bệnh đốm trắng nội tạng cá Nheo mỹ 

nuôi lồng là ấu trùng sán lá Dollfustrema bagarii ký sinh gây ra 

Từ khóa: Ấu trùng sán, Cá Nheo mỹ nuôi lồng, Dollfustrema 

bagarii, Đốm trắng nội tạng. 
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ĐẶC TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN 

 Aeromonas hydrophila GÂY BỆNH TRÊN CÁ NƢỚC NGỌT 

Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC 

Đặng Thị Hóa, Phạm Xuân Trƣờng, Nguyễn Thị Thu Thủy,  

Đoàn Thị Nhinh, Trƣơng Đình Hoài* 

Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tác giả liên hệ: tdhoai@vnua.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá đặc tính kháng kháng 

sinh của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh trên một số 

loài cá nuôi nước ngọt quan trọng ở miền Bắc. Tổng số 375 mẫu 

cá nghi nhiễm A. hydrophila có các dấu hiệu bệnh tích đặc trưng 

như xuất huyết bên ngoài và nội tạng nặng bao gồm: 132 mẫu rô 

phi, 95 mẫu trắm cỏ, 81 mẫu cá chép và 67 mẫu cá Nheo mỹ thu 

từ các đợt bùng phát dịch bệnh trong năm 2020 - 2021 được sử 

dụng để nuôi cấy, phân lập và định danh vi khuẩn bằng sinh hóa, 

kết hợp với kỹ thuật PCR. Tổng số 181 chủng vi khuẩn A. 

hydrophila sau định danh thành công (78 chủng từ rô phi, 43 

chủng từ cá trắm cỏ, 31 chủng từ cá chép và 29 chủng từ cá Nheo 

mỹ) được thử nghiệm mức độ kháng/nhạy đối với 16 loại kháng 

sinh thuộc 11 lớp/phân lớp. Kết quả cho thấy vi khuẩn A. 

hydrophila phân lập từ 4 nhóm cá trong nghiên cứu đều cho thấy 

mức độ kháng cao (>70% số chủng) đối với oxacillin, amoxicillin 

and vancomycin, trong khi mức kháng của vi khuẩn với 

erythromycin, oxytetracycline, florfenicol, and 

sulfamethoxazole/trimethoprim có sự dao động lớn, từ 9.3 - 

47.2%. Chỉ số đa kháng (MAR index) nằm trong khoảng 0.13- 0.88 

với 74.7% số chủng có chỉ số MAR > 0.2 tương ứng với mức kháng 

từ 4/16 loại kháng sinh trở lên.  Kết quả nghiên cứu cung cấp thông 

tin quan trọng về mức độ nhiễm vi khuẩn A. hydrophila trên cá nước 

ngọt và tính cấp thiết trong sử dụng kháng sinh hợp lý để giảm thiểu 

tình trạng kháng kháng sinh hiện nay. 

Từ khoá: Aeromonas hydrophila, tỷ lệ nhiễm, kháng kháng sinh, 

cá nước ngọt 
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TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ HÓA CHẤT TRONG  

MÔ HÌNH NUÔI CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) NUÔI 

BÈ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  
Nguyễn Quốc Thịnh

*
 và Trần Minh Phú 

1 
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam 

*Tác giả liên hệ: nqthinh@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích khảo sát tình hình sử 

dụng thuốc, hóa chất trên cá rô phi đỏ (Oreochromis sp.) nuôi bè 

thông qua phỏng vấn 118 hộ nuôi ở 4 tỉnh An Giang, Tiền Giang, 

Đồng Tháp và Vĩnh Long. Kết quả khảo sát cho thấy các biểu 

hiện bệnh thường xuất hiện trên cá rô phi đỏ là phù mắt, xuất 

huyết 86,7 – 96,7% và do ký sinh với 96,4 – 100% người nuôi 

báo cáo. Các loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là 

sulfonamides kết hợp trimethoprim (23,3 – 96,7%), amoxicillin 

(33,3 – 57,1%), doxycycline (33,3 – 36,7%), florfenicol (26,7 – 

50%) và oxytetracycline (14,3 – 63,3%). Những loại thuốc kháng 

sinh mà các hộ nuôi cá rô phi đỏ sử dụng không nằm trong danh 

mục thuốc cấm của Bộ NN&PTNT ngoại trừ enrofloxacin và 

ciprofloxacin đã được đưa vào danh mục kháng sinh cấm sử dụng 

từ năm 2016. Cá bán cho các thương lái hay chợ đầu mối thì 

không cần kiểm tra kháng sinh dẫn đến mối nguy về tồn lưu 

kháng sinh trong sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người 

tiêu dùng nội địa. Hóa chất khử trùng được sử dụng phổ biến rộng 

rãi là đồng sulfate chiếm 93,3% số hộ khảo sát. Các loại thảo 

dược đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, 

trong đó các hộ nuôi sử dụng thảo dược nhiều nhất là tỉnh Đồng 

Tháp (56,6%).  

Từ khóa: cá rô phi đỏ, hóa chất, kháng sinh, Oreochromis sp., 

thuốc. 
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DRUGS AND CHEMICALS USE IN RED TILAPIA 

(Oreochromis sp.) CAGE CULTURE IN MEKONG DELTA, 

VIETNAM 
Nguyen Quoc Thinh

*
, Tran Minh Phu 

1 
College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 
The study was carried out in order to investigate the use of drugs 

and chemicals in red tilapia (Oreochromis sp.) cage culture 

through interview one hundred and eighteen red tilapia 

households in An Giang, Tien Giang, Dong Thap and Vinh Long 

provinces for fish disease occurance and chemicals use during 

culture operation. The results showed that eyes and body 

hemorrhage were common bacterial disease with the ratio of 86.7 

– 96.7% interviewed farmers. Parasite infection were also 

reported by 96.4 – 100%. The most common antibiotics were 

mixture of sulfonamide and trimethoprim (23.3 – 96.7%), 

amoxicillin (33.3 – 57.1%), doxycycline (33.3 – 36.7%), 

florfenicol (26.7 – 50%) and oxytetracycline (14.3 – 63.3%). 

Reported antibiotics used in red tilapia cage farming did not 

belong to the banned list assigned by government authority except 

enrofloxacin and ciprofloxacin which has not been allowed to use 

in aquaculture since 2016. There is no need for antibiotic residue 

testing when farmer sell red tilapia to retailers or local markets 

which pose a high risk on human consumption. The widely used 

disinfectant chemicals are copper sulfate, accounting 93.3% of the 

surveyed households. The herb and herbal exptracts plays an 

important role in disease control, in which the highest ratio used 

of this group was found in Dong Thap province (56.6%). 

Keywords: Antibiotic, chemical, drug, Oreochromis sp., red 

tilapia. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA MỘT SỐ 

CHỦNG VI KHUẨN LACTOBACILLUS PHÂN LẬP TỪ 

CÁ CHẼM (Lates calcarifer) VÀ CÁ DÌA (Siganus guttatus)  

TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Ngọc Sơn,  

Nguyễn Minh Thuấn, Hồ Thị Mai Hƣơng,  

Trần Nam Hà, Trƣơng Thị Hoa* 
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

*Tác giả liên hệ: truongthihoa@huaf.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đặc tính probiotic của 

một số chủng Lactobacillus phân lập lập từ cá chẽm (Lates 

calcarifer) và cá dìa (Siganus guttatus) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Các đặc tính probiotic được phân tích trên hai chủng 

Lactobacillus fermentum C21 (được phân lập từ cá chẽm) và 

Lactobacillus fermentum D7 (được phân lập từ cá dìa) gồm khả 

năng chịu nhiệt, sinh enzyme, nhạy kháng sinh và khả năng kháng 

với chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus TX07-3/3 gây bệnh 

hoại tử gan tụy cấp trên tôm. Kết quả cho thấy chủng vi khuẩn 

cho L. fermentum C21 và L. fermentum D7 có thể phát triển ở 

nhiệt độ từ 5 đến 45
o
C, có khả năng sản xuất các emzym amylase, 

lipase và cellulose. Cả hai chủng đều có khả năng kháng chủng vi 

khuẩn V. parahemolyticus. Kháng sinh Amoxicillin có khả năng 

ức chế sự phát triển của chủng L. fermentum C21 và L. fermentum 

D7. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể sử dụng 02 chủng vi 

khuẩn này để phát triển chế phẩm vi sinh phục vụ trong nuôi 

trồng thủy sản. 

Từ khoá: cá chẽm, cá dìa, probiotic, Lactobacillus fermentum 
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ABSTRACT 
The research was conducted to indentify the probiotic potential of 

Lactobacillus strains which were isolated from Barramundi (Lates 

calcarifer) and Rabbitfish (Siganus guttatus). The characteristic 

of heat tolerance, enzyme production, antibiotic sensitivity and 

resistance to Vibrio parahaemolyticus TX07-3/3 which caused 

AHPND from two strains of Lactobacillus fermentum are C21 

(isolated from Barramundi) and D7 (isolated from Rabbitfish) 

were focused. The results showed that L. fermentum C21 and L. 

fermentum D7 has wide range of temperature (5 – 45
o
C); could be 

produced amylase, lipase and cellulase. Further more, both strains 

has potential in resistance against V. parahemolyticus. We found 

that Amoxicillin could be inhibited the development of this both 

strains. On the other hand, L. fermentum C21 and D7 has good 

potential in producing micobial products which can be use for 

aquaculture treament 

Keywords: Barramundi, Rabitfish, probiotic, Lactobacillus 

fermentum 
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TÓM TẮT 
Vi bào tử trùng nhiễm ở tôm, tiêu biểu là loài Enterocytozoon 

hepatopenaei (EHP) ký sinh bắt buộc trong tế bào tôm, gây chậm 

lớn và nguy cơ cảm nhiễm bởi các tác nhân gây bệnh cơ hội nguy 

hiểm. Nghiên cứu hiện tại tiến hành khảo sát các biển đổi mô 

bệnh học của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nhiễm vi 

bào tử trùng và đánh giá khả năng phát hiện ký sinh trùng này 

bằng các phương pháp nhuộm khác nhau. Kết quả quan sát mô 

học sử dụng thuốc nhuộm hematoxylin and eosin cho thấy vi bào 

tử nhiễm chủ yếu ở gan tụy tôm, bên trong tế bào chất tế bào gan 

tụy gây mức độ bệnh lý khác nhau. Ở mức độ nhẹ, cấu trúc ống 

gan tụy không có sư thay đổi, nhân tế bào gan tụy vẫn được quan 

sát cùng với các giai đoạn phát triển khác nhau của vi bào tử như 

bào tử thành thục, plasmodia. Ở mức độ nặng, ống gan tụy bị mất 

cấu trúc, nhân tế bào gan tụy bị tiêu biến. Kết quả so sánh các 

phương pháp phếch và nhuộm nhanh mô gan tụy tôm bệnh cho 

thấy vi bào tử trùng có thể được phát hiện bởi thuốc nhuộm 

Malachite Green, Giemsa. Do kỹ thuật đơn giản, nhanh, nhay và 

chi phí thấp, các phương pháp nhuộm được đánh giá trong nghiên 

cứu hiện tại có thể hỗ trợ phát hiện nhanh tôm nhiễm vi bào tử 

trùng, giúp ngăn ngừa dịch bệnh và giảm thiệt hại cho người nuôi 

tôm. 

Từ khóa:  Tôm thẻ chân trắng, vi bào tử, Enterocytozoon 

hepatopenaei, EHP, mô học. 
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ABSTRACT 
Microsporidia in shrimp, Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) for 

examples are the obligate intracellular parasites that can cause 

reduced growth and increased risk to opportunistic infections 

from other pathogens for the host. In this study, we investigated 

histological changes in white leg shrimp (Penaeus vannamei) 

with microsporidia infection and tested different staining methods 

for detection of the infection. Histological observations using 

hematoxylin and eosin stains revealed the presence of 

microsporidians mainly within the cytoplasm of hepatopancreatic 

cells with pathogenicity variations. In early or light infection, 

there was no structural changes of hepatopancreas (HP) observed, 

HP nuclei were apparent, and few microsporidia spores and 

plasmodia were found. In heavy infection, severe degeneration of 

HP tubules was observed together with disappearance of the HP 

nuclei and sloughing of HP tubule epithelial cells. The 

comparison of different staining methods for microsporidia 

infection determination revealed that spores and plasmodia of 

microsporidia in squash mounts or smears of HP tissue could be 

detected by staining with malachite Green, Giemsa. Due to 

simplicity, rapidity, sensitivity and low cost, the staining methods 

can be used for quick detection of shrimp with microsporidia 

infection, therefore preventing the diease outbreak and reducing 

the loss for farmers. 

Keywords:  White leg shrimp, microsporidia, Enterocytozoon 

hepatopenaei, EHP, histology. 
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TÓM TẮT 
Hình thành màng sinh học (biofilm) được xem như một trong 

những cơ chế tồn tại của vi khuẩn. Khả năng hình thành biofilm 

của vi khuẩn giúp vi khuẩn có khả năng chống lại các loại thuốc 

kháng sinh khác nhau. Nghiên cứu này đã đánh giá hoạt tính 

kháng khuẩn và chống hình thành biofilm của chiết xuất lá sa 

nhân tím Amomum longiligulare trên chủng vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus VpA21, được phân lập từ tôm bị hội chứng 

hoại tử cấp gan tụy cấp tính và kháng với 7 loại kháng sinh. Các 

hoạt tính kháng khuẩn được xác định thông qua phương pháp 

khuếch tán đĩa thạch và nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) trên đĩa 

96 giếng. Hoạt tính kháng sinh được đánh giá bằng cách sử dụng 

xét nghiệm tím tinh thể trong eppendorf và trong đĩa 48 giếng. 

Vòng kháng khuẩn dao động từ 18 đến 33 mm và 7 đến 14 mm 

đối với dịch chiết lá tươi và bột khô. MIC dao động từ 2 đến 4 

mg.mL
−1

 và 8 đến 16 mg.mL
−1

 đối với chiết xuất lá tươi và chiết 

xuất bột khô. Nồng độ 0,5 đến 1mg.mL
-1

 dịch chiết lá tươi đã ức 

chế màng sinh học. Kết quả của chúng tôi chứng minh ứng dụng 

điều trị tiềm năng của chiết xuất sa nhân để ức chế sự phát triển 

và hình thành màng sinh học của vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus đa kháng thuốc. Điều này cũng bắt đầu ứng 

dụng sâu hơn của cây Amomum longiligulare chống lại vi khuẩn 

Vibrio gây bệnh trong nuôi trồng thủy sản. 

Từ khóa: Amomum longiligulare, đa kháng kháng sinh, kháng 

khuẩn, kháng biofilm, Vibrio parahaemolyticus.  
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ABSTRACT 
Bacteria form biofilms as part of their survival mechanisms. 

Biofilm forming ability of bacteria makes them recalcitrant 

against various antibiotics. This study evaluated the antibacterial 

and anti-biofim formation activity of the Amomum longiligulare 

leaf extract on Vibrio parahaemolyticus VpA21 strain, which was 

isolated from shrimp with Acute hepatopancreatic Necrosis 

Syndrome and was resistant to 7 antibiotics. Antibacterial 

activities were determined through disk diffusion, minimum 

inhibitory concentration (MIC) on 96-well plate. Antibiofilm 

activity was assessed by using crystal violet assay in eppendorfs 

and in 48-well plate. The zone of inhibition ranged from 18 to 33 

mm and 7 to 14 mm for fresh leaf extract and dry powder 

respectively. The MICs ranged from 2 to 4 mg.mL
−1

 and 8 to 16 

mg.mL
−1

 for fresh leaf extract and dry powder extract. 

Concentration of 0.5 to 1 mg.mL
-1

 of fresh leaf extract performed 

biofilm inhibition. Our results demonstrate the potential 

therapeutic application of Amomum longiligulare extracts to 

inhibit the growth and biofilm formation of multidrug resistant 

Vibrio parahaemolyticus. This also starts the further application 

of plant Amomum longiligulare against pathogenic Vibrio in 

aquaculture. 

Keywords: Antibiotic, Amomum longiligulare, antibiofilm, Vibrio 

parahaemolyticus. 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định một số bệnh phổ biến 

do ký sinh trùng gây ra trên cá dìa và thử nghiệm hydrogen 

peroxide và kali pemanganat trị bệnh rận cá và đỉa cá trên cá dìa. 

Trong thời gian nghiên cứu đã xác định được hai bệnh phổ biến 

do ký sinh trùng gây ra đó là bệnh rận cá do Caligus orientalis và 

bệnh đỉa cá do Oceanobdella sexoculata. Bệnh xảy ra ở giai đoạn 

cá giống và nuôi thương phẩm, bệnh do Oceanobdella sexoculata 

và Caligus orientalis có thể gây chết cá. Oceanobdella sexoculata 

và Caligus orientalis ký sinh trên mang, da và gốc vây của cá. Cá 

bệnh có hiện tượng xuất huyết và lở loét ở mang, da và gốc vây. 

Kết quả thử nghiệm thuốc trị bệnh rận cá và đỉa cá cho thấy sử 

dụng hydrogen peroxide và kali pemanganat nồng độ lần lượt là 

300 ppm và 30 ppm tắm cho cá trong 30 phút có hiệu quả trong 

việc trị bệnh rận cá và đỉa cá trên cá dìa.  

Từ khóa: Cá dìa, ký sinh trùng, rận cá Caligus orientalis, đỉa cá 

Oceanobdella sexoculata. 
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ABSTRACT 
This study was carried out to determine some common parasitic 

diseases in rabbitfish (Siganus guttatus) culture in Thua Thien 

Hue province, test the effect of hydrogen peroxide and kali 

pemanganat treatment Caligus and Oceanobdella infection on 

fish. In experiment period, two common parasitic diseases were 

determined causing by Caligus orientalis and Oceanobdella 

sexoculata. These occurred on fingerling and growth-out fish 

conducting to high mortality rate. Oceanobdella sexoculata and 

Caligus orientalis parasitized on gill, skin and and base of fins, 

infected fish showed the clinical signs haemorrhagic and necrosis 

in on the gill, skin and and base of fins. In treatment test, result 

revealed Oceanobdella sexoculata and Caligus orientalis 

parasitized on fish were eliminated after bath treatment of 

hydrogen peroxide at 300 ppm and kali pemanganat   at 30 ppm 

for 30 minutes. 

Keywords: Rabbitfish, parasite, Caligus orientalis, Oceanobdella 

sexoculata. 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này bước đầu đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm 

synbiotic gồm vi khuẩn sinh axit lactic Lactococcus lactis và 

fructooligosaccharide lên các chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus vannamei). Tôm thí nghiệm (khối lượng ban 

đầu 5 ± 0,6 g/con) được cho ăn thức ăn công nghiệp không có 

hoặc có chế phẩm synbiotic với hàm lượng phối trộn vi khuẩn L. 

lactis 10
8 

CFU/mL và lần lượt 4 hàm lượng của 

fructooligosaccharide là 0,1; 0,2; 0,5 và 1%. Sau 30 ngày cho tôm 

ăn thức ăn thử nghiệm, tiến hành thu mẫu máu tôm để phân tích 

các chỉ tiêu miễn dịch. Kết quả cho thấy tổng số tế bào máu, hoạt 

tính của enzyme phenoloxidase và hoạt động thực bào của tôm 

cho ăn theo chế độ ăn có bổ sung chế phẩm synbiotic cao hơn 

(p<0,05) so với tôm ở nghiệm thức đối chứng, trong đó chế độ ăn 

có chế phẩm synbiotic chứa hàm lượng fructooligosaccharide 

0,5% và 1% được ghi nhận có hiệu quả tốt hơn ở tôm thí nghiệm 

so với tôm ở các chế độ ăn còn lại. Tuy nhiên, hoạt tính enzyme 

lysozyme của tôm không khác nhau ở nghiệm thức đối chứng và 

tôm ở các nghiệm thức cho ăn chế phẩm synbiotic (p>0,05). 

Những kết quả đạt được trong nghiên cứu này bước đầu cho thấy 

chế phẩm synbiotic thử nghiệm đã làm tăng hoạt động miễn dịch 

của tôm thẻ chân trắng. 

Từ khoá: Chỉ tiêu miễn dịch, Fructooligosaccharide, Lactococcus 

lactis, Synbiotic, Tôm thẻ chân trắng. 
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ABSTRACT 
This study initially evaluated the effect of a synbiotic containing a 

mixture of lactic acid-producing bacteria L. lactis and 

fructooligosaccharide on immune response factors of white leg 

shrimp (L. vannamei). The experimental shrimp (5 ± 0.6 g/con) 

were fed commercial feed without or containing the synbiotic 

with L. lactis (10
8
 CFU/mL) and/or 4 concentrations of 

fructooligosaccharide 0.1; 0.2; 0.5 and 1%, respectively. After 30 

days of feeding trial, shrimp hemolymph was collected to analyze 

the related parameters to shrimp immune response. The results 

showed that the immunological parameters such as total 

hemocytes count, phenoloxidase enzyme activity, and phagocytic 

activity of shrimp in the treated groups were significantly higher 

(p<0.05) than those of shrimp in the control group. In which, the 

diet containing synbiotic with 0,5% and 1% of 

fructooligosaccharide gave the better immune response in shrimp 

than others. In addition, there was no significant difference was 

observed in the lysozyme enzyme activity of shrimp in the 

treatment groups and the control group (p>0.05). The results of 

this study provided scientific data on the effectiveness of 

synbiotic in stimulating immune response parameters of cultured 

white leg shrimp. 

Keywords: Fructooligosaccharide, Immune Response 

Parameters, Lactococcus lactis, Synbiotic, White leg shrimp. 
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ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH SEMI-NESTED RT-PCR  

CHẨN ĐOÁN TILAPIA LAKE VIRUS (TiLV) VÀ GIẢI TRÌNH TỰ 

BỘ GEN TiLV TỪ CÁ RÔ PHI VIỆT NAM 
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Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 

* Tác giả liên hệ: Nguyễn Hoàng Thụy Vy (nhtkkhtn@gmail.com) 
 

TÓM TẮT 
Tilapia Lake virus là loại virus được phát hiện trên cả cá rô phi trong tự nhiên 

và cá rô phi nuôi. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về TiLV phân 

lập tại Việt Nam. Trong năm 2019 và 2020, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu 

thập 53 mẫu cá rô phi nghi ngờ nhiễm TiLV tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh 

Long và Hải Dương. Kết quả semi-nested RT-PCR cho thấy chỉ có 04/52 

(7,5%) mẫu dương tính với virus TiLV, các mẫu còn lại đều cho kết quả âm 

tính. Việc nuôi cấy virus trên dòng tế bào E-11 được thực hiện trên 03 mẫu 

virus TiLV Việt Nam (VL160, VL167 và HD196). Tuy nhiên,  chỉ có 01/03 

mẫu TiLV Việt Nam được duy trì thành công trên dòng tế bào E-11 qua các 

lần cấy chuyền. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã thay đổi quy trình semi-nested 

RT-PCR chẩn đoán TiLV để đạt hiệu quả khuếch đại tốt hơn, so với 02 quy 

trình semi-nested RT-PCR cho TiLV phổ biến hiện nay bằng cách thay cặp 

mồi đặc hiệu bằng cặp mồi Random hexamer/OligodT trong phản ứng tổng 

hợp cDNA. Mặc dù, độ nhạy của quy trình RT-PCR tối ưu này cần được khảo 

sát thêm ở các nồng độ mẫu RNA khác nhau, nhưng quy trình RT-PCR này 

có thể được ứng dụng tại các đơn vị kiểm soát dịch bệnh thủy sản để tăng hiệu 

quả phát hiện virus TiLV. Bên cạnh đó, 02 bộ gen đầy đủ của TiLV Việt Nam 

đã được giải, bước đầu phân tích và so sánh với 12 bộ gen TiLV ở các nước 

khác (Thái Lan, Bangladesh, Israel, Peru và Mỹ). Tỷ lệ tương đồng về 

nucleotide tương đối cao của chủng HD196 đạt từ 94,77 – 96,15%, trong khi 

chủng RIA2 có độ tương đồng thấp từ 92,22 – 93,45% so với các chủng TilV 

khác trên thế giới và 92,99% so với chủng HD196. 

Từ khóa: Tilapia Lake virus, cá rô phi, phản ứng semi-nested RT-PCR, 

tế bào E-11, bộ gen. 
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MODIFIED SEMI-NESTED RT-PCR DETECTING TILAPIA 

LAKE VIRUS (TiLV) AND GENOME SEQUENCING OF TiLV 

VIRUS FROM VIETNAMESE TILAPIA 
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ABSTRACT 
Tilapia Lake virus has been recently identified both in natural and 

cultured tilapia. This research is one of the first studies on TiLV isolates 

from Vietnam. During 2019-2020, 53 diseased tilapia samples were 

collected in Ho Chi Minh city, Vinh Long and Hai Duong. Semi-nested RT-

PCR confirmed only 04 out of them (7.5%) as TiLV-positive. Culturing 

three TiLV-positive tissues (VL160, VL167 and HD196) on E-11 cell line 

provided good cytopathic effects. However, only one virus samples 

propagated well in the continued passages. Besides, the current study also 

modified the available semi-nested RT-PCR for detecting TiLV to obtain a 

better amplification efficacy by replacing the specific primers with Random 

hexamer/OligodT in the reaction of cDNA synthesis. Although the 

sensitivity and specificity of this modified semi-nested RT-PCR needs 

further investigations on various RNA dilutions, this modified protocol 

could be applied in diagnostic labs for better results of TiLV detection. In 

addition, 02 genomes of TiLV (RIA2 and HD196) from Vietnam were 

sequenced and being analysed and compared with 12 TiLV genomes from 

other countries (Thailand, Bangladesh, Israel, Peru and USA). It showed 

that HD196 strain had relatively high identity percentages of 94.77 - 

96.15%, while RIA2 strain had a significant low identy percentages of 

92.99% to HD196 and 92.22 - 93.45% as compared to other TiLV genomes. 

Keywords: Tilapia Lake virus, tilapia, semi-nested RT-PCR, E-11 cell line, 

genome. 
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SÀNG LỌC CHỦNG Bacillus spp. CÓ TÍNH ĐỐI KHÁNG 

 Streptococcus agalactiae GÂY BỆNH PHÙ MẮT, XUẤT 

HUYẾT TRÊN CÁ RÔ PHI (Oreochromis sp.) 

Lê Văn Hậu
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, Phạm Thị Hoa Mai

2
, Lê Lƣu Phƣơng Hạnh

1
 và  

Ngô Huỳnh Phƣơng Thảo
1
   

1
 Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh  

2
 Đại học Nguyễn Tất Thành 

*Tác giả liên hệ: levanhauts@gmail.com  
 

TÓM TẮT 
Trong số các bệnh thường gặp trên cá rô phi, bệnh phù mắt, xuất 

huyết do nhóm vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây ra là phổ biến 

nhất, với tỷ lệ chết cá cao, thời gian chết nhanh ở tất cả các giai đoạn 

phát triển của cá và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Gần đây, việc sử 

dụng vi khuẩn có khả năng kháng với tác nhân gây bệnh trong thuỷ 

sản ngày càng được quan tâm. Vì thế, nghiên cứu này được triển 

khai nhằm chọn lọc chủng Bacillus spp. có khả năng đối kháng S. 

agalactiae bằng phương pháp giếng khuếch tán. Tổng cộng 32 chủng 

S. agalactiae được phân lập từ mẫu bệnh cá rô phi nuôi bè thâm canh 

tại tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Tp. Hồ Chí Minh từ tháng 5/2020 

đến 12/2020. Các chủng này được định danh dựa trên các chỉ tiêu 

hình thái (dạng khuẩn lạc, nhuộm gram), sinh hóa (dung huyết, 

kháng sinh) và kỹ thuật PCR với mồi F1/IMOD. Các chủng Bacillus 

spp. từ bộ sưu tập hiện có của Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. 

Hồ Chí Minh (n= 60) được sử dụng để kiểm tra hoạt tính đối kháng 

với 12 chủng S. agalactiae đại diện cho ba vùng địa lý khác nhau. 

Kết quả cho thấy 18 chủng Bacillus spp. có hoạt tính đối kháng in 

vitro mạnh và ổn định với các chủng S. agalactiae thông qua đường 

kính vô khuẩn ZDI > 18 mm. Bên cạnh đó, kết quả phân lập S. 
agalactiae trên cá rô phi cũng ghi nhận sự hiện diện rất phổ biến của 

chủng vi khuẩn này tại tất cả ba vùng địa lý khảo sát. Điều này cho 

thấy việc kiểm soát dịch bệnh do S. agalactiae gây ra trên cá rô phi 

là rất cấp bách. Các chủng Bacillus spp. trong nghiên cứu này có 

tiềm năng sử dụng như chế phẩm probiotics tại các ao nuôi cá rô phi 
để khống chế sự phát triển của S. agalactiae. 

Từ khóa: Bacillus spp., Đối kháng, Phù mắt xuất huyết, Rô phi, 

Streptococcus agalactiae. 
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SCREENING STRAINS OF Bacillus spp. ANTAGONISTIC 

PROPERTIES Streptococcus agalactiae CAUSES POP EYE 

AND HEMORRHAGE ON TILAPIA (Oreochromis sp.) 
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ABSTRACT 
Among the most common diseases on tilapia, popeye and 

hemorrhage caused by Streptococcus agalactiae bacteria are the 

most common, with high fish mortality and fast death times at all 

stages of fish development and serious economics. Recently, the 

use of bacteria that are resistant to pathogens in aquatic products 

has been increasingly concerned. Therefore, this study was 

developed to selectively Bacillus spp. able to antagonize S. 

agalactiae by the diffusion well method. A total of 32 strains of 

S. agalactiae were isolated from tilapia disease samples grown in 

intensive rafts in An Giang, Vinh Long provinces and Ho Chi 

Minh city from May 2020 to December 2020. These strains are 

identified based on morphological (colony form, gram staining), 

biochemistry (hemolysis, antibiotic) and PCR technique with 

F1/IMOD primer. Bacillus spp. from Biotechnology Center Ho 

Chi Minh city existing collection (n = 60) was used to test 

antagonistic activity against 12 strains of S. agalactiae 

representing three different geographical regions. Results showed 

that 18 strains of Bacillus spp. has strong and stable antagonistic 

activity against S. agalactiae strains through sterile diameter ZDI 

> 18 mm. In addition, the isolating results of S. agalactiae on 

tilapia also recorded the very common presence of this strain in 

all three surveyed geographical areas. This shows that the control 

of disease caused by S. agalactiae on tilapia is very urgent. 

Bacillus spp. in this study, there is potential for use as probiotics 

in tilapia ponds to control the growth of S. agalactiae. 

Keywords: Antagonize, Bacillus spp., Oreochromis sp., Streptococcus 

agalactiae, Tilapia. 
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XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY BỆNH PHÂN TRẮNG CỦA  

VI KHUẨN Vibrio spp. PHÂN LẬP TRÊN TÔM THẺ 

 CHÂN TRẮNG (Litopennseus vannamei) Ở MỘT SỐ TỈNH  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  
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Khoa Thủy sản (CAF), Trường Đại học Cần Thơ 

 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm xác định khả năng gây bệnh phân trắng của 4 

loài vi khuẩn Vibrio alginolyticus (A), V. cholerae (C), V. 

vulnificus (V) và V. parahaemolyticus (P) được phân lập từ tôm 

thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở một số tỉnh Đồng bằng 

sông Cửu Long. Kết quả thí nghiệm cảm nhiễm đơn loài xác định 

nồng độ gây chết 50% (LD50) của V. vulnificus và V. 

parahaemolyticus lần lượt là 1,5 × 10
4
 CFU/mL và 2,7 × 10

5
 

CFU/mL. Tỉ lệ chết của tôm trong thí nghiệm cảm nhiễm với tổ 

hợp Vibrio spp. được ghi nhận theo thứ tự ACVP < ACP < ACV 

< AVP < AVP ở tất cả các nồng độ cảm nhiễm. Đặc biệt, ở thí 

nghiệm cảm nhiễm với tổ hợp vi khuẩn V. alginolyticus, V. 

cholerae, V. vulnificus (ACV) và V. alginolyticus, V. cholerae, V. 

parahaemolyticus (ACP) tôm biểu hiện dấu hiệu bệnh lý đường 

ruột có phân lỏng và màu trắng sữa đặc trưng tương tự như tôm 

thẻ chân trắng bị bệnh phân trắng thu từ ao nuôi ngoài tự nhiên. 

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei), vi khuẩn 

Vibrio spp., bệnh phân trắng 
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PATHOGENICITY DETERMINATION OF Vibrio spp. 

CAUSING WHITE FECES DISEASE ON WHITE LEG 

SHRIMP (Litopenaeus vannamei) IN SOME PROVINCES 

OF THE MEKONG DELTA 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the pathogenicity of 4 

species of Vibrio alginolyticus (A), V. cholerae (C), V. vulnificus 

(V) and V. parahaemolyticus (P) isolated from white leg shrimp 

(Litopenaeus vannamei) infected with white feces disease in some 

provinces of the Mekong Delta. The results of the single-species 

challenge test identified the 50% lethality (LD50) concentration of 

V. vulnificus and V. parahaemolyticus was 1.5 × 10
4
 CFU/mL and 

2.7 × 10
5
 CFU/mL, respectively. In the experiment combined 

challenge of Vibrio spp., the mortality of shrimp was recorded in 

the order ACVP<ACP<ACV<AVP<AVP at all treatments. In 

particular, the challenged shrimp at the experiment of 

combination of V. alginolyticus, V. cholerae, V. vulnificus (ACV) 

and V. alginolyticus, V. cholerae, V. parahaemolyticus (ACP) 

showed clinical signs of white feces disease similar to those 

observed from naturally infected shrimp at farms. 

Keywords: White-leg shrimp (Litopenaeus vannamei), Vibrio 

spp., white feces disease 
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KHÁNG KHÁNG SINH Ở CÁC VI KHUẨN GRAM ÂM 

HÌNH QUE PHÂN LẬP TỪ HÀU  

(Crassostrea gigas) TRONG KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÕA 

Nguyễn Thị Thanh Xuyên
1
, Nguyễn V  Thu Trinh

1
,  

Nguyễn Thị Anh Thƣ
2
, Văn Hồng Cầm

2
 

1
Sinh viên Trường Đại học Nha Trang 

2
Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Nha Trang 

*Tác giả liên hệ: camvh@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Hàu (Crassostrea gigas) là hải sản có nhiều dinh dưỡng và được 

nhiều người ưa thích ở dạng tươi sống. Việc sử dụng hải sản sống 

tiềm ẩn nhiều mối nguy về an toàn vi sinh. Nghiên cứu này tập 

trung vào phân tích nhóm vi khuẩn Gram âm que trong các mẫu 

hàu (n = 40) thu từ các nhà hàng hải sản, chợ, đìa nuôi khác nhau 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đánh giá khả năng kháng kháng 

sinh của chúng với 14 loại kháng sinh khác nhau. 113 chủng vi 

sinh đã được phân lập và định danh bao gồm Vibrio 

parahaemolyticus (4,4%), Vibrio vulnificus (5,3%) và các Vibrio 

khác (40,47%); E. coli (14,2%), Proteus (6,2%), Citrobacter 

(6,2%), Klebsiella (7.1%), và vi khuẩn khác thuộc cùng họ 

Enterobacteriaceae (14,2%). 70% các chủng Vibrio kháng với ít 

nhất 1 loại kháng sinh, trong khi đó tất cả các chủng trong họ 

Enterobacteriaceae đều thể hiện tính kháng kháng sinh. Có 12% 

các chủng phân lập được đa kháng với 16 loại kháng sinh khảo 

sát. Đặc biệt, 2 chủng E. coli E16 và E. coli E2 kháng trên 9 loại 

kháng sinh. Tần suất xuất hiện các chủng vi sinh có khả năng gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như V. 

parahaemolyticus, V. vulnificus và tình trạng kháng kháng sinh 

của các chủng vi khuẩn Gram âm hình que trong mẫu hàu khu 

vực tỉnh Khánh Hòa là đáng báo động, cần cân nhắc về cách thức 

chế biến hàu.  

Từ khóa: an toàn vi sinh thực phẩm, hàu, Gram âm, kháng kháng 

sinh.  
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ANTIBIOTIC RESISTANCE AMONG GRAM-NEGATIVE 

BACILLI  ISOLATED FROM OYSTER (Crassostrea 

gigas) IN KHANH HOA PROVINCE 
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ABSTRACT 
Oysters (Crassostrea gigas), nutritious shellfish, are commonly 

eaten raw. The use of uncooked oysters has many potential 

microbiological hazards. This study focused on analyzing Gram-

negative bacilli in oysters (n = 40) collected from different 

seafood restaurants, markets, farms in Khanh Hoa province and 

evaluating antibiotic resistance of those bacteria with 14 different 

antibiotics. 113 strains were isolated and identified namely Vibrio 

parahaemolyticus (4.4%), Vibrio vulnificus (5.3%) and other 

Vibrio (40.47%); E. coli (14.2%), Proteus (6.2%), Citrobacter 

(6.2%), Klebsiella (7.1%), and other bacteria of the 

Enterobacteriaceae family (14.2%). 70% of Vibrio isolates were 

resistant to at least 1 antibiotic, while all strains of the 

Enterobacteriaceae family were able to display their resistant 

ability. 12% of bacilli was multi-resistant. Particularly, E. coli 

E16 and E. coli E2 were resistant to more than 9 antibiotics. The 

frequency of the occurrence of pathogens like V. 

parahaemolyticus, V. vulnificus  and antibiotic resistance among 

Gram-negative bacilli in oyster samples in Khanh Hoa gives an 

alarming health consideration when cooking oysters.  

Keywords: microbial food safety, oyster, Gram-negative, 

antibiotic resistance. 
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MÔI TRƢỜNG, NGUỒN LỢI,  

KINH TẾ - XÃ HỘI NGHỀ CÁ 
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TÁC ĐỘNG CỦA SỰ THAY ĐỔI ĐỘ MẶN LÊN CẤU 

TRÚC THÀNH PHẦN LOÀI GIÁP XÁC RÂU NGÀNH 

(CLADOCERA) TẠI LƢU VỰC HẠ LƢU SÔNG HẬU 

Nguyễn Công Tráng
1,2

*, Âu Văn Hóa
2
, Vũ Ngọc Út

2
 

1
Trường Đại học Tiền Giang 

2
Trường Đại học Cần Thơ 

*Tác giả liên hệ: nguyencongtrang@tgu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đánh giá sự biến động của thành phần giáp xác 

râu ngành (Cladocera) dưới sự thay đổi của độ mặn ở vùng cửa 

sông Hậu. Kết quả sẽ làm cơ sở cho nghiên cứu về các biện pháp 

quản lý chất lượng nước phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản 

bền vững trong điều kiện xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu 

Long. Độ mặn và mẫu Cladocera được thu hàng tháng từ 7/2017-

6/2018 vào lúc triều cao và triều cạn tại 3 địa điểm gồm Cái Côn, 

Đại Ngãi và Trần Đề. Cladocera được định danh bằng phương 

pháp hình thái học và định lượng bằng phương pháp đếm mật độ 

cá thể. Kết quả cho thấy, độ mặn trên sông Hậu biến động 0-

20‰, xâm nhập mặn xảy ra mạnh mẽ từ 12/2017-4/2018. Có 12 

loài Cladocera ghi nhận được với tổng mật độ 4.571-21.898 ct/m
3 

(trung bình 381-1.881 ct/m
3
). Phân tích tương quan cho thấy, độ 

mặn có tác động mạnh mẽ đến Cladocera; theo đó, số lượng loài 

hiện diện (Y1), mật độ (Y2) đều có mối tương quan nghịch với độ 

mặn và được biểu diễn bằng phương trình: Y1=-0,38*X+5,84 (X: 

độ mặn; R1
2
=0,531; sig.=0,002); Y2=-288,3*X+5.064,7 

(R2
2
=0,624; sig.=0,001). Độ mặn 0-3‰ là khoảng độ mặn thích 

hợp cho các loài Cladocera trên sông Hậu phát triển. Đặc biệt, 

loài Bosmina coregoni và Bosmina longirostris có sự phân bố 

rộng và đạt mật độ cao ở nhiều độ mặn khác nhau.  

Từ khóa: Giáp xác râu ngành, sông Hậu, xâm nhập mặn. 
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EFFECT OF SALINITY ON THE CLADOCERA 

COMPOSITION STRUCTURE IN THE LOWER AREA OF 

HAU RIVER 
Nguyen Cong Trang

1,2
*, Au Van Hoa

2
, Vu Ngoc Ut

2
 

1
Tien Giang University 

2
Can Tho University 

 

ABSTRACT 

This study aimed to assess the effects of salinity variation on 

species composition of cladocera on Hau River estuary area. 

These results are going to provide important database for 

proposing measures for water quality management to enhance 

sustainability of aquaculture in saline intrusion status in Mekong 

Delta. Salinities and cladocera samples were collected monthly 

from 07/2017 to 06/2018 during high tide and low tide at 3 sites 

including Cai Con, Dai Ngai and Tran De. Qualitative of 

cladocera are identified by morphological method and its 

quantitative assessed by individual density (ind.m
-3

) by counting 

method. These results showed that salinity on Hau River ranged 

0-20‰, salinity intrusion occurred strongly from 12/2017 to 

04/2018. There were 12 species of cladocera on Hau River and its 

total density 4,571-21,898 ind.m
-3

 (381-1,881 ind. L
-1

 of mean). 

Besides, correlated analysis showed that salinity had a significant 

impact on species composition and density of cladocera. 

Accordingly, amount of appeared species (Y1) and its density (Y2) 

were negatively correlated with salinity and were represented by 

2 regression equations: Y1=-0,38*X+5,84 (where, X: salinity; 

R1
2
=0,531; sig.=0,002); Y2=-288,3*X+5.064,7 (R2

2
=0,624; 

sig.=0,001). Moreover, the result also showed that in the range 0-

3‰ of salinity, cladocera thrived on Hau River. Especially, some 

species including Bosmina coregoni and Bosmina longirostris 

were widely distributed and got high densities at different salinity 

levels. Saline intrusion had to reduce composition and density of 

cladocera which could be detrimental to freshwater aquaculture 

activities along Hau River. 

Keywords: Cladocera, Hau River, saline intrusion 
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BIẾN ĐỘNG QUẦN ĐÀN CÁ SỬU RĂNG NHỎ Panna 

microdon (BLEEKER, 1849) PHÂN BỐ VÙNG VEN BIỂN 

TỈNH CÀ MAU 

Nguyễn Thị Vàng
1,2
, Huỳnh Linh Trang

2
 và Trần Đắc Định

2
 

1
Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Cần Thơ 

2
Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá, Khoa Thủy Sản, Trường 

Đại học Cần Thơ 

*Tác giả liên hệ: ntvang@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu về biến động quần đàn cá sửu răng nhỏ Panna 

microdon được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2019 ở 

vùng ven biển tỉnh Cà Mau. Với sự hỗ trợ của phần mềm FiSAT 

II, các tham số của phương trình tăng trưởng von Bertalanffy của 

quần đàn cá sửu răng nhỏ được xác định là L∞ = 26,25 (cm), K = 

0,68/năm, t0 = -0,21/năm, hệ số chết tổng cộng Z = 2,23/năm, hệ 

số chết tự nhiên M =1,44/năm, hệ số chết do khai thác F = 

0,79/năm, hệ số khai thác E = 0,35. Ngoài ra, kết quả cũng chỉ ra 

rằng tỉ lệ chết tự nhiên cao hơn so với tỉ lệ chết do khai thác. 

Thêm vào đó, kết quả phân tích lượng bổ sung còn cho thấy quần 

đàn cá sửu răng nhỏ có 2 lần bổ sung. 

Từ khóa: Biến động quần đàn, Cà Mau, Panna microdon. 
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THE POPULATION DYNAMICS OF Panna microdon 

(BLEEKER, 1849) IN THE COASTAL AREAS OF CA MAU 

PROVINCE  

Nguyen Thi Vang
1,2
, Huỳnh Linh Trang

2 
& Tran Dac Dinh

2
  

1
School of Graduate, Can Tho University 

2
Department of Fisheries management and economics, College of 

Aquaculture & Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 

Study on population dynamics of panna croaker was taken place 

from May to December 2019 in the coastal areas of Ca Mau 

province. By using FiSAT II software, the parametersof the von 

Bertalanffy growth equation of this species were defined such as 

L∞ = 26.25 (cm), K = 0.68/year, t0 = -0.21/year, total mortality Z 

= 2.23/year, natural mortality M = 1.44/ year, fishing mortality F 

= 0.79/year, exploitation rate E = 0.35. Finally, the results also 

indicated that the natural mortality was higher than as compared 

with the fishing mortality. In addition, the analysis also showed 

two recruitment peaks.  

Keywords: Panna microdon, population dynamics, Ca Mau. 
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ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CÁ TẠI KHU  

DỰ TRỮ SINH QUYỂN ĐỒNG NAI 

Nguyễn Ngọc Lợi*, Lâm Quốc Bảo
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Nguyễn Phúc Thƣởng
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,  

Mai Đăng Tiến
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, Nguyễn Thanh Tâm
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1
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

2
Khoa Thủy Sản, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 09 

năm 2020 tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai nơi có hệ sinh thái 

đất ngập nước đa dạng với hơn 35.916 ha, gồm Khu ramsar Bàu 

Sấu, Khu Bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An - Đồng 

Nai và nhiều hệ thống sông, suối, bàu, hồ khác. Tổng số 116 loài 

cá đã được định danh thuộc 10 bộ và 28 họ. Trong đó có 09 loài 

cá nằm trong danh mục các loài cá quý hiếm và nguy cấp của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 03 loài có tên trong Sách đỏ 

Việt Nam 2007: cá Còm (Chitala ornata), cá Duồng bay 

(Cosmochilus harmandi) và cá Lăng vàng (Hemibagus 

filamentus); 01 loài nằm trong Danh Lục Đỏ IUCN (2015): cá 

Trèn bầu (Ompok bimaculatus); 11 loài cá ngoại lai; 77 loài cá 

giá trị kinh tế và 54 loài cá giá trị làm cảnh.  

Từ khóa: Cá cảnh, khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, loài đang bị 

đe dọa, thành phần loài cá 
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FISH COMPOSITION IN DONG NAI BIOSPHERE 

RESERVE 

Nguyen Ngoc Loi*, Lam Quoc Bao
2
,  

Nguyen Phuc Thuong
3
,  

Mai Đang Tien
4
, Nguyen Thanh Tam

5
 

1
Hue Agriculture and Forestry University 

2
Fishery Faculty, Nong Lam University 

 

ABSTRACT 

This study was carried out from December 2019 to September 

2020 at the Dong Nai Biosphere Area covering an area of 35.916 

ha of a diverse wetland ecosystem including Bau Sau Ramsar 

Site, Tri An Reservoir and many of rivers, streams, lake... This 

study resulted 116 fish species belonged to 28 families and 10 

orders. In which, there are 09 species of fish on the list of rare 

and endangered fish species of Ministry of Agriculture and Rural 

Development of Vietnam; 3 species on the Vietnam Red List 

Book (2007): Chitala ornata, Cosmochilus harmandi and 

Hemibagus filamentus; 01 species on the IUCN Red List (2015): 

Ompok bimaculatus; 11 exotic species; 77 commercial species 

and 54 species having potential as aquarium fish.  

Keywords: species composition, endangered species, ornamental 

fish, Dong Nai Biosphere Area 
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LẬP BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CỎ BIỂN SỬ DỤNG KĨ THUẬT PHÂN 

LOẠI SIÊU ĐIỂM ẢNH - NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI 

ĐẦM TAURANGA, NEW ZEALAND 

Hà Nam Thắng
1,2*

, Ian Hawes
2
 

1
Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm Huế 

2
Viện Nghiên cứu Môi trường, đại học Waikato 

*Tác giả liên hệ: hanamthang@hueuni.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Cỏ biển là loài thích ứng với đời sống dưới nước, đóng góp nhiều dịch 

vụ hệ sinh thái quan trọng nước trong lĩnh vực nghề cá và nuôi trồng 

thủy sản, đồng thời góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của 

quá trình nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, nguồn lợi này đang bị suy giảm 

nhanh chóng cả về diện tích và sinh cảnh sống ở quy mô toàn cầu, gây 

ra hậu quả mất dịch vụ hệ sinh thái và phát thải ngược các bon. Sự sụt 

giảm này đặt ra yêu cầu quan trắc nhanh và chính xác sự biến động về 

phân bố của cỏ biển - có thể thực hiện nhờ vào kĩ thuật phân loại ảnh 

viễn thám, nhằm hỗ trợ hiệu quả cơ chế Quan trắc - Báo cáo - Xác thực 

(Monitoring – Reporting – Verification) trong việc bảo vệ các thảm cỏ 

biển còn lại. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thử nghiệm một kĩ thuật 

mới sử dụng siêu điểm ảnh (super-pixel) có tên gọi là Simple Linear 

Iterative Clustering (SLIC) từ nguồn ảnh có độ phân giải không gian rất 

cao Planet (3 m), để đánh giá sự phân bố các thảm cỏ biển tại đầm 

Tauranga, New Zealand. Siêu điểm ảnh là một nhóm các điểm ảnh có 

cùng đặc tính phổ phản xạ, được khởi tạo từ kĩ thuật SLIC và là dữ liệu 

đầu vào cho quá trình phân loại ảnh theo nhóm đối tượng (image 

segmentation) sử dụng thuật toán máy học (Random Forest). Việc sử 

dụng siêu điểm ảnh giúp giảm số lượng điểm ảnh từ vài triệu xuống còn 

vài trăm ngàn điểm ảnh, tăng tốc độ phân loại ảnh và cải thiện độ chính 

xác của kết quả phân loại. Kết quả của chúng tôi đã chỉ ra: (1) kĩ thuật 

SLIC giúp giảm thiểu đáng kể số lượng điểm ảnh cần phân loại và nhận 

diện được hình dáng các thảm cỏ biển; (2) Độ chính xác phân loại (điểm 

số F1) các lớp cỏ biển dày và thưa giao động từ 0,76 – 0.,8 với hệ số 

Kappa đạt 0,86; khẳng định độ tin cậy của kĩ thuật thử nghệm. Tuy 

nhiên, một số thảm cỏ biển có kích thước quá nhỏ (dưới kích thước điểm 

ảnh) hoặc nằm lẫn với các loại nền đáy khác (cát) hiện chưa thể được 

nhận diện chính xác. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào việc so 

sánh SLIC với các kĩ thuật tạo siêu điểm ảnh khác. 

Từ khóa: Cỏ biển, Planet, Superpixel, Tauranga, New Zealand  
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SEAGRASS MAPPING USING SUPERPIXEL 

CLASSIFICATION: A CASE STUDY IN TAURANGA 

HARBOUR, NEW ZEALAND 

Hà Nam Thắng
1,2*

, Ian Hawes
2
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Faculty of Fisheries, Hue Agriculture and Forestry University 

2
Environmental Research Institute, University of Waikato 

 

ABSTRACT 

Seagrass – an angiosperm species adapted to the coastal marine 

environment – has been acknowledged as an important 

contributor to aquaculture production and mitigate the global 

warming. This resource, however, has been degrading through the 

world at an alarming rate. Mapping and change detection gives an 

overview of current distribution, and therefore support to the 

MRV (Monitoring, Reporting, Verification) procedure for 

seagrass restoration. In this research, we test a superpixel-based 

classification using the SLIC (Simple Linear Iterative Clustering) 

technique and high spatial resolution satellite imagery (Planet, 

3m) to map extant seagrass meadows in Tauranga harbour. 

Superpixels are groups of similar pixels in colour, and we 

generated these as input data to image segmentation and machine 

learning (Random Forest) for seagrass mapping. The use of 

superpixels reduced the number of pixels from millions to 

thousands and made a faster and higher accuracy classification. 

Our results indicate that: (1) SLIC technique successfully grouped 

similar pixels into superpixels, which helped to identify patterns 

in the image; (2) The accuracies of dense and sparse seagrass 

classes ranged from 0.76 – 0.99 with Kappa coefficients reached 

to 0.86. Future research will focus on comparing SLIC to various 

superpixel creating techniques. 

Keywords: Seagrass, Planet, Superpixel, SLIC, Tauranga, New 

Zealand 
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Đồng Tháp 
2
 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 
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 Tác giả liên hệ: Nguyenthihongnho1985@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra loài thực vật và diện tích 

có khả năng làm giảm các chất thải trong hệ thống tuần hoàn 

(RAS) nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm: thí 

nghiệm cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ thống tuần hoàn 

nuôi cá trê vàng và thí nghiệm hiệu quả xử lý nước thải nuôi cá 

trê vàng thâm canh bằng hệ thống thực vật thủy sinh. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy bình quân mỗi ngày cá trê vàng nuôi trong 

RAS (4 m
3
 thể tích nước nuôi) ở mật độ 1000 con/m

3
 có khả năng 

thải lần lượt là 17,51 mg/L COD, 1,22 mg/L TAN, 16,40 mg/L N-

NO3
-
, 2,92 mg/L P-PO4

3-
, 28,55 mg/L TN và 17,32 mg/L TP. Bèo 

tai tượng (Pistia stratiotes) có khả năng xử lý tốt các chất thải 

trong RAS trong 10 ngày đầu thí nghiệm. Bèo tai tượng có khả 

năng làm giảm 34,28% COD, 40,70% TAN, 46,70% N-NO3
-
  

24,56 % P-PO4
3-

, 39,92 %TN và 9,16% TP trong nước thải so với 

nồng độ ban đầu. Diện tích bèo tai tượng có khả năng làm giảm 

các chất thải trong RAS theo các tiêu chuẩn nước thải và nước 

mặt của Bộ Tài nguyên và môi trường là 1,30 – 2,30 m
2
/4m

3
 thể 

tích nước nuôi. 

Từ khóa: Bèo tai tượng, cá trê vàng, diện tích, hệ thống tuần 

hoàn, xử lý chất thải 
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THE WATER TREAMENT BY WATER LETTUCE  

(Pistia stratiotes) IN THE BROADHEAD CATFISH  

(Clarias macrocephalus) RECIRCULATING 

AQUACULTURE SYSTEM 

Nguyen Thi Hong Nho
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, Truong Quoc Phu
2
 and  

Pham Thanh Liem
2
 

1 
Agriculture and Environment Resource Falcuty, Dong Thap 

University 
2
 College of Aquaculture & Fisheries, Can Tho University 

 

ABTRACTS 

The study is aimed to identify macrophyte and acreage with 

capability of wastewater treatment in a recirculating aquaculture 

system. There are 2 experiments:  Nutrients mass balance in 

recirculating aquaculture system for grow-out bighead catfish 

(Clarias macrocephalus) and the efficiency of treating 

wastewater from intensive broadhead catfish (Clarias 

macrocephalus) culture by aquatic plant system. The results 

revealed that Clarias macrocephalus released of 17.51mg/L 

COD, 1.22 mg/L TAN, 16.40 mg/L N-NO3
-
, 2.92 mg/L P-PO4

3-
, 

28.55 mg/L TN and 17.32 mg/L TP (They cultured in a 

recirculating system has 4 m
3
 of water volume and density of 

1000 fish/m
3
). Pistia stratiotes was the best plant in treating 

wastewater discharged from the Clarias macrocephalus culture 

system in the first 10 days of the experiment. The concentration 

of COD, TAN, N-NO3
-
, P-PO4

3-
, TN and TP in wastewater reduce 

respectively 34.28%, 40.70%, 46.70%, 24.56%, 39.92% and 

9.16% compared with the initial concentration after treatment by 

Pistia stratiotes. The area that is capable of reducing waste in the 

circulation system according to the standards of wastewater and 

surface water of the Ministry of Natural Resources and 

Environment is 1.30 - 2.30 m
2
/4m

3
 of water volume. 

Keywords: Pistia stratiotes, clarias macrocephalus, acreage, 

recirculating aquaculture system, wastewater treatment. 
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CỦA NGHỀ LƢỚI KÉO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Đặng Thị Phƣợng
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, Nguyễn Thanh Long
1
 và  

Huỳnh Việt Khải
2
 

1
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 

2
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Điện thoại liên hệ: 0909465683 

 

TÓM TẮT 

Bài viết này tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả kỹ thuật của nghề lưới kéo qui mô nhỏ ở Đồng bằng sông 

Cửu Long thông qua hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng 

Translog. Số liệu của nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng 

vấn trực tiếp các tàu lưới kéo qui mô nhỏ từ tháng 1/2020 đến 

tháng 5/2021 tại 4 tỉnh ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long bao 

gồm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Tổng số 223 

tàu lưới kéo được chia thành 2 nhóm là chiều dài tàu từ 6 m đến 

dưới 12 m (D6-12) và chiều dài tàu từ 12 m đến dưới 15 m (D12-

15). Kết quả phân tích cho thấy hiệu quả kỹ thuật của nghề lưới 

kéo quy mô nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng đáng 

kể bởi kinh nghiệm khai thác của thuyền trưởng, công suất máy, 

kích cỡ tàu, số miệng lưới trang bị trên tàu và ngư trường khai 

thác. Trên cơ sở kết quả ước lượng, bài viết đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong khai thác thủy sản nhằm cải 

thiện thu nhập cho ngư dân làm nghề lưới kéo qui mô nhỏ ở Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, hiệu quả kỹ thuật, lưới kéo. 
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AN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING 

TECHNICAL EFFICIENCY OF THE TRAWL NET IN 

THE MEKONG DELTA 

Dang Thi Phuong
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Huynh Viet Khai
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ABSTRACT 

This paper aimes to analyze factors affecting to technical 

efficiency of the small-scale trawl net in the Mekong Delta using 

the approach of the translog stochastic frontier production 

function model. Data were collected through interviewing the 

small-scale trawl net fishing vessels from January 2020 to May 

2021 at four coastal provinces of the Mekong Delta consists of 

Soc Trang, Bac Lieu, Ca Mau and Kien Giang provinces. Total of 

223 fishing vessels are categorized by length into two size 

classes: the vessels from 6 m to under 12 m (D6-12) and the 

vessels from 12 m to under 15 m (D12-15). The empirical results 

indicate that fishing experience of the captain, engine power, 

vessel size, the number of nets on the boat and fishing ground are 

found to be main factors influencing the technical efficiency of 

the small-scale trawl net in the Mekong Delta. Based on these 

estimated results, this study proposes solutions to improve the 

technical efficiency in fisheries, therefore, to improve income of 

the small scale trawl net fishing households in the Mekong Delta. 

Keywords: Mekong Delta, technical efficiency, trawl-net. 
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XA BỜ TỈNH QUẢNG BÌNH 
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TÓM TẮT 

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử 

dụng hệ thống giám sát tàu cá (VMS) trong quản lý hoạt động tàu 

khai thác trên biển tỉnh Quảng Bình. Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp thu thập thông tin thứ cấp, sơ cấp và phỏng vấn chuyên gia 

theo mẫu khảo sát để đánh giá thực trạng sử dụng VMS, kết quả 

đạt được, hạn chế tồn tại và kiến nghị giải pháp khắc phục và 

nâng cao hiệu quả hoạt động VMS trong thời gian tới. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy: Quảng Bình có 1.207 tàu cá thuộc diện phải 

trang bị VMS. Có 1.047/1.207 tàu đã hoàn thành lắp đặt VMS, 

chiếm 86,7%. Thiết bị Thuaray SF 2500 được ngư dân sử dụng 

nhiều nhất, chiếm 64,7%. Thiết bị Thuaray SF 2500 được ngư 

dân sử dụng nhiều nhất, chiếm 64,7%. Cơ quan quản lý đã giám 

sát được 96,6% tàu thuyền, đặc biệt phát hiện được 77 trường hợp 

tàu thuyền vi phạm vùng biển nước ngoài. VMS chưa đảm bảo 

tần suất gửi báo cáo vị trí 02 giờ/lần đối với tàu cá có Lmax từ 24 

m trở lên và 03 giờ/lần đối với tàu cá có Lmax từ 15m đến dưới 

24m. Cần có giải pháp về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ và công tác 

quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng VMS trong thời gian tới. 

Từ khóa: Hệ thống giám sát tàu cá, VMS, Quảng Bình, tàu khai 

thác xa bờ 
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USING VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) IN OFF-

SHORE FISHING ACTIVITIES MANAGEMENT IN 

QUANG BINH PROVINCE 

To Van Phuong
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2
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ABSTRACT 

This paper presents the results of research evaluating the 

effectiveness of the use of vessel monitoring system (VMS) in 

off-shore fishing activities management in Quang Binh province. 

The study uses secondary, primary methods and interviewing 

experts to evaluate the status of using VMS, the results achieved, 

shortcomings and recommend solutions to solve and improve the 

efficiency of VMS. The study showed that: i) Quang Binh has 

1.207 off-shore fishing vessels that are required to be equipped 

with VMS. There are 1.047/1.207 vessels equipped with VMS, 

accounting for 86,7%. The Thuraya SF2500 is used the most by 

fishermen, accounting 64,7%; ii) There were about 96,6% of the 

fishing vessels monitored by VMS, especially the VMS detected 

77 cases of fishing vessels violating foreign waters. However, the 

VMS has basically not ensured the frequency of sending vessel 

positions every 2 hours for the vessels with Lmax of 24m or more 

and every 3 hours for the vessels with Lmax from 15m to less than 

24m. It is necessary to have technical, professional and policy 

management solutions to improve the efficiency of using VMS in 

the coming time in Quang Binh province. 

Key words: vessel monitoring system, VMS, Quang Binh, offshore 

fishing vessel 
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NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI SỨC KHỎE RONG NHO  

Caulerpa lentillifera (J. AGARDH, 1837)  

SAU THU HOẠCH 

Lê Thị Tƣởng, Vũ Ngọc Bội  

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang 

Tác giả liên hệ: tuonglt@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Rong nho là loài rong có giá trị dinh dưỡng cao, được nuôi trồng 

nhiều tại các vùng biển của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có 

tổng diện tích nuôi trồng rong nho khoảng 600 ha, riêng tỉnh 

Khánh Hòa khoảng 300 ha, năng suất bình quân mỗi ha đạt 20 tấn 

một năm. Tuy nhiên, mức độ tiêu thụ rong nho khá chậm do rong 

nho khó bảo quản, nhanh chóng bị hư hỏng sau thu hoạch. Một 

trong những lý do chính gây nên sự hư hỏng của rong là rong bị 

tổn thương cơ học tại vị trí cắt khi thu hoạch. Mục đích của 

nghiên cứu là xác định các điều kiện thích hợp của quá trình phục 

hồi sức khoẻ rong nho để nâng cao chất lượng nguyên liệu ban 

đầu của rong. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ rong trong môi 

trường nước biển: 2%; thời gian phục hồi: 2 ngày; cường độ ánh 

sáng từ 10-15klux, nhiệt độ môi trường 28
0
C. Với các điều kiện 

này, rong nho phục hồi sức khỏe 95,7% có chất lượng cảm quan 

và giá trị dinh dưỡng cao nhất.  

Từ khoá: Rong nho, phục hồi sức khoẻ của rong nho 
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Le Thi Tuong, Vu Ngoc Boi  

Faculty of food technology, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

Sea grapes is a species of seaweed with high nutritional value, 

which is widely cultivated in Vietnam's coastal areas. Currently, 

total sea grapes cultivating area in Vietnam is about 600 hectares, 

in Khanh Hoa Province is about 300 hectares, the average yield is 

20 tons per hectare every year. However, the consumption of sea 

grapes is quite low because of its difficulty in preservation and 

quick spoil post-harvest. One of the main reasons is that the sea 

grapes is mechanically damaged at cutting area during harvest 

time. The purpose of this study is to identify the suitable 

conditions for the healthy recovery of sea grapes post-harvest in 

order to improve the initial quality of raw material. The results 

show that: the rate of sea grapes in sea water is 2%; recovery time 

is 2 days; light intensity is 10-15klux, the temperature of recovery 

medium is 28
0
C. In these conditions, sea grapes can recover 

95.7% with highest sensory quality and nutritional value. 

Keywords: Sea grapes, healthy recovery of sea grapes. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 06-12/2020 thông qua 

việc phỏng vấn trực tiếp 40 hộ nuôi tôm sú theo hình thức quảng 

canh cải tiến áp dụng tiêu chuẩn chứng nhận ASC ở tỉnh Bạc Liêu 

(vùng 1 là huyện Đông Hải: 20 hộ và vùng 2 là huyện Giá Rai: 20 

hộ). Mục tiêu nhằm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật và tài chính 

cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất của mô hình nuôi 

này. Phương pháp thống kê mô tả, so sánh giá trị trung bình (T-

test) và mô hình hồi quy đa biến được áp dụng. Kết quả cho thấy, 

tổng diện tích nuôi tôm vùng 1 (2,96 ± 1,63 ha/hộ) cao hơn so với 

vùng 2 (1,83 ±  0,84 ha/hộ), số lần thả giồng vùng 1 cao hơn so 

với vùng 2 (2,5 lần/năm so với 3,2 lần/năm) nhưng năng suất thu 

hoạch vùng 1 thấp hơn so với vùng 2 (0,46 tấn/ha/năm so với 

0,81 tấn/ha/năm). Tổng chi phí nuôi tôm vùng 1 và vùng 2 gần 

tương đương nhau nhưng lợi nhuận mang lại của vùng 1 (51 triệu 

đồng/ha/năm) thấp hơn vùng 2 (111 triệu đồng/ha/năm). Có 5 yếu 

tố ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm sú áp dụng tiêu chuẩn ASC 

gồm: (1) số lần thả giống (lần/năm), (2) thời gian thả giống từ khi 

cấp nước (ngày), (3) diện tích ao lắng (ha/hộ), (4) diện tích ao vèo 

(ha/hộ) và (5) độ sâu mương bao (m). 

Từ khóa: ASC, Bạc Liêu, khía cạnh kỹ thuật và tài chính, tôm sú. 
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ABSTRACT 

This study was carried out from June to December 2020 by face-

to-face interviewing 40 black tiger shrimp farming households in 

an improved extensive farming system applying the ASC 

certification standard in Bac Lieu province (zone 1-Dong Hai 

district-included 20 households, and zone 2-Gia Rai district-

included 20 households). The objective of thí study is to 

determine the technical and financial indicators as well as factors 

affecting the productivity of this farming model. The descriptive 

statistics, compare mean (T-test) and the multivariate regression 

model were applied. The results showed that the total shrimp 

farming area in zone 1 (2.96 ± 1.63 ha/household) was higher 

than that of the zone 2 (1.83 ± 0.84 ha/household), the number of 

stocking times in zone 1 was higher than that of zone 2 (2.5 

times/year compared to 3.2 times/year), but the productivity in 

zone 1 was lower than zone 2 (0.46 ton/ha/year compared with 

0.81 ton/ha/year). The total cost of shrimp farming in zone 1 and 

zone 2 was insignificantly different, but the profit in zone 1 (51 

million VND/ha/year) was lower than that of zone 2 (111 million 

VND/ha/year). There were 5 factors affecting the productivity of 

the black tiger shrimp farming applying the ASC standard: (1) 

number of stocking times (times/year), (2) stocking time since 

water supply (day), (3) area of settling pond (ha/household), (4) 

area of nursery pond (ha/household) and (5) ditch depth (m). 

Keywords: ASC, Bac Lieu, black tiger shrimp, technical and 

financial aspects. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng nước thải chế biến cá 

Tra tại các công đoạn cắt tiết, fillet, rửa cá, định hình, quay xử lý 

phụ gia, cấp đông và nước thải hỗn hợp trước xử lý. Mẫu nước 

thải tại các công đoạn chế biến được thu nhận theo các ca sản 

xuất trong 2 ngày liên tiếp. Kết quả cho thấy hàm lượng nitơ khá 

cao ở khâu cắt tiết (400 - 600 mg/L) và quay xử lý phụ gia (700 - 

1100 mg/L), riêng các khâu khác có hàm lượng nitơ thấp hơn. 

Nồng độ TSS trong khâu cắt tiết và quay xử lý phụ phẩm cao, 

tương ứng với 130 - 1550 mg/L và 650 - 930 mg/L. Chỉ tiêu lipid 

cao mang tính đặc trưng của nước thải chế biến cá Tra, trong 

khâu cắt tiết với 3000 - 15200 mg/L. Đặc biệt, COD trong khâu 

quay xử lý phụ gia cao nhất trong các công đoạn với 6150 - 9660 

mg/L, khâu cắt tiết (3390 - 4580 mg/L) và nước thải hỗn hợp 

(2340 - 4055 mg/L). Kết quả trên cho thấy công đoạn cắt tiết, 

định hình, quay xử lý phụ gia và nước thải hỗn hợp trong nhà 

máy chế biến cá Tra là các công đoạn chế biến chính phát sinh 

hàm lượng nitơ, lipid, TSS và COD cao. 

Từ khóa: Cá tra, chế biến, môi trường, nước thải. 
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATUS OF 

WASTEWATER IN TRA CATFISH PROCESSING 

PLANTS 

Nguyen Quoc Cuong
1*

, Le Hoang
1
, Nguyen Lu Hong Diem

1
,  

Vo Thi My My
1
, Nguyen Van Nguyen

1
, H. John Bavor

2
 

1
Research Center for Aqua-Feed Nutrition and Fishery Post-

Harvest Technology, 

Research Institute for Aquaculture No2, 
2
Western Sydney University, Australia 

 

ABSTRACT 

This study aims to investigate the current status of wastewater at 

different processing stages, such as bleeding, filleting, washing, 

trimming, tumbling, freezing, and concentration tank in Tra 

catfish processing plants. Wastewater samples at processing 

stages were collected under production shifts for 2 consecutive 

days. The results showed that nitrogen content was quite high at 

bleeding (400 - 600 mg/L) and tumbling (700 - 1100 mg/L) stage, 

while relatively lower at the remaining stages. TSS concentration 

at the bleeding and tumbling stage was high, corresponding to 

130 - 1550 mg/L and 650 - 930 mg/L. Lipid content in Tra catfish 

processing wastewater presents as a specific indicator with the 

highest content was found at the bleeding stage with 3000 - 15200 

mg/L. In particular, the highest concentration of COD was 

detected at tumbling stage 6150 - 9660 mg/L, followed at the 

bleeding stage (3390 - 4580 mg/L) and concentration tank (2340 - 

4055 mg/L). In conclusion, the bleeding, trimming, and tumbling 

stage and concentration tank in the Tra catfish processing plants 

are the main processing stages containing high nitrogen, lipid, 

TSS, and COD content. 

Keywords: Tra catfish, processing, environment, wastewater. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁI SỬ DỤNG NƢỚC KẾT HỢP 

BỔ SUNG VI SINH TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG 

MÔI TRƢỜNG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG BÁN 

THÂM CANH  

Nguyễn Minh Châu
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*, Đào Văn Trí

1
, Phạm Đức Hùng

2
 

1
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III 

2
Trường Đại học Nha Trang 

*Tác giả liên hệ: ksminhchau@gmail.com 

 

TÓM TẮT 
Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của sử dụng 

nước tuần hoàn kết hợp với bổ sung vi sinh trong quản lý môi 

trường ao nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh. Thí nghiệm 

gồm 3 nghiệm thức: (1) sử dụng nước tuần hoàn + bổ sung vi sinh 

liều 100 g/1.000m
3
; (2) sử dụng nước tuần hoàn + bổ sung vi sinh 

liều 70 g/1.000 m
3
; (3) đối chứng nuôi theo quy trình truyền 

thống. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ 

mặn, pH, DO, độ kiềm, NH3-N, NO2-N, H2S, PO4
3-

 COD và TSS 

trong các ao nuôi ở 3 nghiệm thức thường được duy trì ở ngưỡng 

thích hợp cho nuôi tôm trong suốt vụ nuôi. Năng suất đạt cao nhất 

ở ao đối chứng với 9,31 ± 0,53 tấn/ha/vụ, nhưng không có sai 

khác với ao sử dụng nước tuần hoàn + vi sinh liều 100 g/1.000m
3
 

với 9,03 ± 0,53 tấn/ha/vụ (P>0,05). Ao sử dụng nước tuần hoàn + 

vi sinh liều 70 g/1.000 m
3
 đạt năng suất thấp nhất 7,72 ± 0,07 

tấn/ha/vụ và có sai khác với 2 nghiệm thức còn lại (P ≤ 0,05). 

Không có sai khác trong tỷ lệ sống và lợi nhuận giữa 3 nghiệm 

thức (P>0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng nước tuần 

hoàn kết hợp bổ sung định kỳ vi sinh liều 100 g/1.000 m
3
 vẫn 

đảm bảo hiệu quả cao như nuôi theo quy trình truyền thống.  

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, vi sinh, bán thâm canh 
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EFFECT OF WATER RECIRCULATION TOGETHER 

WITH THE USE OF PROBIOTICS ON ENVIRONMENT 

MANAGEMENT OF WHITE-LEG SHRIMP SEMI-

INTENSIVE CULTURE 

Nguyen Minh Chau
1
*, Đao Van Tri

1
, Pham Đuc Hung

2
 

1
 Aquaculture Research Institute III 

2
Nha Trang university 

 

ABSTRACT 
The experiment aimed to evaluate the effect of water recirculation 

together with the usage of probiotics on semi-intensive farming of 

white-leg shrimp. Three treatments included (1) water 

recirculation + 100 g probiotics/1.000 m
3
; (2) water recirculation 

+ 70 g probiotics/1.000 m
3
; and (3) control treatment which water 

quality in ponds were managed based on chemical, drug, and 

sometime probiotics (traditional technique). The results showed 

that environment parameters in three treatments comprising 

temperature, pH, salinity, DO, alkalinity, NH3-N, NO2-N, H2S, 

PO4
3-

 COD and TSS were usually maintained at the suitable 

levels for the development of white-leg shrimp. Highest 

productivity of 9.31 ± 0.53 ton/ha was achieved at control 

treatment, but not significantly differed from the treatment of 

water recirculation + 100 g probiotics/1.000 m
3 

with 9.03 ± 0.53 

ton/ha (P≤0.05). Whereas the treatment of water recirculation + 

70 g probiotics/1.000 m
3
 got the significantly lowest productivity 

of 7.72 ± 0.07 ton/ha (P≤ 0,05). The results demonstrated that 

water recirculation + 100 g probiotics/1.000 m
3
 could lead to 

achieving effectivity as high as control treatment.  
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SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC ASPT ĐỂ ĐÁNH GIÁ  

CHẤT LƢỢNG NƢỚC SÔNG HƢƠNG 

Ngô Thị Hƣơng Giang, Trƣơng Văn Đàn,  

Trần Thị Thúy Hằng, Hà Nam Thắng,  

Mạc Nhƣ Bình 

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Email: ngothihuonggiang@huaf.edu.vn  

 

 

TÓM TẮT 

Sông Hương là con sông đóng vai trò quan trọng nhất trong việc 

cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Việc giám sát chất lượng nước bằng phương pháp sinh học 

sẽ khắc phục những hạn chế của phương pháp lý hóa, đồng thời 

cung cấp thêm các thông tin môi trường từ khía cạnh sinh học 

nhằm đảm bảo kết luận về chất lượng nước một cách toàn diện 

hơn. Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn là nhóm sinh vật 

đa dạng nhất trong môi trường nước ngọt và cũng là nhóm sinh 

vật có nhiều các nghiên cứu nhất liên quan đến việc quan trắc và 

giám sát chất lượng nước. Kết quả cho thấy nước sông Hương có 

xu hướng giảm dần về chất lượng từ đầu nguồn đến cuối nguồn. 

và nhìn chung chỉ số ASPT đều trong khoảng 3,0 – 4,9 là mức ô 

nhiễm vừa α – Mesosaprobe. 
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APPLYING ASPT BIOINDEX IN EVALUATING WATER 

QUALITY OF THE HUONG RIVER 

Ngô Thị Hƣơng Giang, Trƣơng Văn Đàn,  

Trần Thị Thúy Hằng, Hà Nam Thắng,  

Mạc Nhƣ Bình 
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Email: ngothihuonggiang@huaf.edu.vn 

 

ABSTRACT 

The Huong River plays a key role in supplying domestic water to 

Hue city and Thua Thien Hue province. Applying biological 

methods in monitoring water quality will overcome the 

limitations of the physicochemical method, and in addition 

provide more environmental information from the biological 

perspective to ensure the conclusion of water quality in a 

comprehensive manner. Macroinvertebrates are the most diverse 

group of organisms in freshwater environments and also the most 

research related group of organisms to monitor water quality. The 

results show that the water quality of the Huong River tends to 

gradually decrease in quality from the upstream to the 

downstream, and in general, the ASPT index is in the range of 3.0 

- 4.9, which is a moderate pollution level at α – Mesosaprobe. 
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THÀNH PHẦN LOÀI CÁ ĐÙ (SCIAENIDAE) PHÂN BỐ Ở 
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Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Cần Thơ 

2
Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá, Khoa Thủy Sản, Trường 

Đại học Cần Thơ 

Email: ntvang@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện ở vùng ven biển tỉnh Tiền Giang, Bến 

Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, từ tháng 06 năm 2019 đến tháng 11 

năm 2019, nhằm xác định thành phần loài cá đù. Mẫu cá được thu 

bằng lưới kéo, định kỳ 2 tháng/lần (03 đợt thu mẫu). Độ mặn ở 

vùng nghiên cứu dao động khoảng 19,7 ± 5,1 (Tiền Giang); 20,4 

± 4,3 (Trà Vinh); 21,7 ± 7,4 (Bến Tre); 23,5 ± 4,8 (Sóc Trăng). 

Kết quả nghiên cứu xác định được 14 loài cá đù thuộc 7 giống: 

Chrysochir (01 loài), Dendrophysa (01 loài), Johnius (7 loài), 

Nibea (01 loài), Otolithes (01 loài), Panna (01 loài), Pennahia (02 

loài). Về tần suất xuất hiện, cao nhất là loài Johnius belangerii 

(64%), kế đó là Panna microdon (12,34%), Pennahia anea 

(8,23%), Nibea soldado (4,04%), Johnius plagiostoma (2,82%), 

Johnius sp. (2%), Otolithes ruber (1,8%), Johnius trachycephalus 

(1,54%), các loài còn lại là Chrysochir aureus, Dendrophysa 

russelii, Johnius carouna, Johnius novaehollandiae, Pennahia 

pawak xuất hiện rất thấp với <1%. 

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, Họ cá đù, Thành phần loài, 

Vùng ven biển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ntvang@ctu.edu.vn


   HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 11 

        CHỦ ĐỀ 5: MÔI TRƯỜNG, NGUỒN LỢI, KINH TẾ - XÃ HỘI NGHỀ CÁ 

274 

Code: P5-001 

THE SPECIES COMPOSITION OF THE SCIAENIDAE 

GENUS DISTRIBUTED IN THE COASTAL AREAS OF 

MEKONG DELTA 

Nguyen Thi Vang
1,2

, Tran Dac Dinh
2
& Nguyen Thanh Thao

2
 

1
School of Graduate, Can Tho University 

2
Department of Fisheries management and economics College of 

Aquaculture & Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 

The study was conducted in the coastal of Tien Giang, Ben Tre, 

Tra Vinh và Soc Trang province, from June 2019 to November 

2019 in order to determine the species composition of Sciaenidae. 

Samples were collected 2 month one times by using trawl nets (03 

sampling times). The salinity in the research areas ranged from 

19.7 ± 5.1 (Tien Giang), 20.4 ± 4.3 (Tra Vinh), 21.7 ± 7.4 (Ben 

Tre), 23.5 ± 4.8 (Soc Trang). The results showed that 14 species 

of croakers (Sciaenidae) and 7 genus were identified in which 

Chrysochir (01 specie), Dendrophysa (01 specie), Johnius (7 

specie), Nibea (01 specie), Otolithes (01 specie), Panna (01 

specie), Pennahia (02 species). For the collected frequency at 

species level, the highest one was Johnius belangerii (64%), and 

then Panna microdon (12.34%), Pennahia anea (8.23%), Nibea 

soldado (4.04%), Johnius plagiostoma (2.82%), Johnius sp. (2%), 

Otolithes ruber (1.8%), Johnius trachycephalus (1.54%), 

remaining species were Chrysochir aureus, Dendrophysa russelii, 

Johnius carouna, Johnius novaehollandiae, Pennahia pawak 

occured very low <1%. 

Keywords: Fish Species Composition, Mekong Delta, Sciaenidae, 

the coastal areas 
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PHÂN BỐ Ở VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN - HÀ TĨNH 
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Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

3
Sinh viên, Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha 

Trang 

*Tác giả liên hệ: thuynguyen@ntu.edu.vn 

 

 

TÓM TẮT 

Thành phần loài cá họ cá Hồng phân bố ở ven biển Nghệ An - Hà 

Tĩnh được nghiên cứu từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 3 năm 

2021. Kết quả chúng tôi đã xác định được 22 loài. Loài bắt gặp 

nhiều nhất là Lutjanus fulviflamma (305 mẫu) chiếm 16,35% 

trong tổng số 1,865 mẫu; Loài bắt gặp ít nhất là loài Lutjanus 

fulvus (7 mẫu) chiếm tỷ lệ 0,38%. Thời điểm tần suất bắt gặp 

nhiều từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021. Có 6 loài trong tổng số 

loài có giá trị kinh tế bao gồm Lutjanus malabaricus; Lutjanus 

argentimaculatus; Lutjanus ehrenbergi; Lutjanus bohar; Lutjanus 

johnii; Lutjanus sebae; Lutjanus sanguineus. Các mẫu thu được 

chúng tôi đã bảo quản và lưu giữ tại phòng lưu mẫu Chi nhánh 

Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. 

Từ khóa: Họ cá Hồng Lutjanidae, Hà Tĩnh, Lutjanus malabaricus, 

Nghệ An 
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3
Student, Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

 

ABSTRACT 

The survey results in the species composition of lutjanidae 

distributed in the coastal areas, Nghe An - Ha Tinh province from 

June 2020 to March 2021. Show that there are 22 species. In 

particular, Lutjanus fulviflamma was the most dominant species 

with 305 individuals (16.35%), 1.865 individuals of lutjanidae 

were identified. Lutjanus fulvus was the least dominant species 

with 7 individuals (0.38%). The most dominant time was from 

October 2020 to March 2021. There are 7 species of high 

economic value including: Lutjanus malabaricus; Lutjanus 

argentimaculatus; Lutjanus ehrenbergi; Lutjanus bohar; Lutjanus 

johnii; Lutjanus sebae; Lutjanus sanguineus. The collected and 

stored in the Museum of Aquatic creatures - Vietnam - Russia 

Tropical Centre, Coastal branch. 

Keywords: Lutjanidae, Ha Tinh, Lutjanus malabaricus, Nghe An 
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TÓM TẮT 

Phospho là một trong những nguồn dinh dưỡng có thể gây hiện 

tượng phú dưỡng trong ao, hồ tự nhiên. Việc tăng lượng tải dinh 

dưỡng vào thủy vực có thể gây rất nhiều vấn đề cho hệ sinh thái 

như tăng sinh khối thực vật phù du, ô nhiễm nguồn nước, suy 

giảm oxy trong nước. Nghiên cứu này được thực hiện tại hồ 

Biwa, hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản nhằm tính toán lượng tải 

của phospho từ các nhánh sông xung quanh đổ vào hồ và đánh giá 

mối quan hệ của lượng tải phospho từ bên ngoài với nồng độ 

phospho tồn tại trong thủy vực. Kết quả cho thấy lượng tải 

phospho được đo đạc dài hạn tại hồ Biwa có sự biến động theo 

mùa, đạt giá trị cao nhất vào mùa hè. Biến động hàng năm dao 

động từ 262 tấn đến 372 tấn/năm. Phân tích mối quan hệ giữa 

lượng tải phospho bên ngoài đổ vào hồ và nồng độ phospho bên 

trong hồ cho thấy ảnh hưởng của lượng tải chủ yếu đến vùng tầng 

mặt nhiều hơn so với tầng giữa và tầng đáy.   

Từ khóa: Lượng tải phospho, hồ Biwa, phú dưỡng, nồng độ dinh 

dưỡng.  
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ABSTRACT 

Phosphorus is one of the nutrients that stimulate eutrophication in 

lakes. Excessive nutrient loading can cause several problems in 

lake ecosystems such as the proliferation of phytoplankton 

biomass, the consequent increase in odor generation, turbidity or 

oxygen depletion. This study was conducted at Biwa Lake, the 

biggest freshwater lake in Japan, to estimate the loading of 

phosphorus from the rivers to Biwa Lake and discuss the 

relationship between the amount of external and internal 

phosphorus. The result showed that the phosphorus loading 

increased in summer, highest value in July. Annual loading was 

ranged from 260 to 372 tons/year. The external phosphorus 

loading has corresponded to the epilimnetic total phosphorus 

concentration in the lake. 

Keywords: Phosphorus loading, Biwa Lake, eutrophication, 

nutrient concentration. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thành phần loài và 

mức độ phong phú của giun nhiều tơ (GNT) tại huyện Duyên Hải 

thuộc tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7 đến 

tháng 12 năm 2020 với 6 đợt thu mẫu tại 9 điểm gồm 3 điểm ở 

khu vực rừng ngập mặn; sông nhánh cấp 1 và sông nhánh cấp 2. 

Kết quả ghi nhận tổng số loài giun nhiều tơ với 20 loài, 17 giống, 

12 họ, 7 bộ và tương ứng với mật độ dao động từ 107-132 cá 

thể/m
2
. Thành phần loài và mật độ giun nhiều tơ thuộc bộ 

Phyllodocida chiếm cao nhất so với các bộ còn lại. Sự phân bố 

của giun nhiều tơ ảnh hưởng rất lớn bởi độ mặn và tính chất nền 

đáy của thủy vực. Chỉ số đa dạng Shannon (H’), độ giàu loài (d) 

và chỉ số đồng đều (J’), chỉ số tương đồng (S) dao động lần lượt 

từ 1,5~2,8; 1,1~3,6; 0,9-1,0 và ,56-0,78 cho thấy tính đa dạng của 

giun nhiều tơ ở Duyên Hải, Trà Vinh đạt mức vừa.  

Từ khóa: Giun nhiều tơ, thành phần loài, mật độ, huyện Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh. 
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ABSTRACT 
The study was carried out to determine the species composition 

and abundance of polychaetes in Duyen Hai district, Tra Vinh. 

The study was conducted from January to June, 2019 with 6 

sampling periods at 9 sites including 3 sites in the mangrove 

area, 3 in river tributary level 1 and 3 in tributary level 2. The 

results showed that a total of 20 polychates species belonging 17 

genera, 12 families and 7 orders was recorded. Densities of the 

polychates ranged from 107 to 132 inds/m
2
. The population and 

species composition of polychaetes belonging Phyllodocida order 

was the highest in comparison with the others. Distribution of 

these species was profoundly influenced by salinity and sediment 

structure of the river bottom. Shannon diversity index (H’), 

species richness (d), evenness index (J’) and similarity index (S) 

ranged from 1.5~2.8; 1.1~3.6; 0.9-1.0 and 0.56-0.78, 

respectively. It shows that the diversity of polychaetes in Duyen 

Hai district, Tra Vinh province was moderate. 

Keywords: Polychaetes, species composition, population, Duyen 

Hai, Tra Vinh province. 
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TÓM TẮT 

Nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước trên một số tuyến 

kênh nội đồng tỉnh Cà Mau làm cơ sở cho việc quản lý nguồn 

nước phục vụ cho ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong 

khu vực. Mẫu nước tầng mặt được thu tại 9 điểm thu mẫu ở các 

kênh nội đồng chịu tác động từ nước sinh hoạt và các hoạt động 

nông nghiệp. Mẫu nước được thu mỗi tháng 1 lần, từ tháng 01 

đến tháng 12 năm 2019. Kết quả cho thấy nhiệt độ, pH, độ mặn, 

tiêu hao oxy sinh học, tổng đạm amoni, độ kiềm, photphat và 

nitrat phù hợp cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, 

hàm lượng vật chất lơ lửng, tổng coliform khá cao, vượt giới hạn 

so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1). Kết quả phân tích 

PCA và GIS cũng cho thấy hàm lượng vật chất lơ lửng, tổng 

coliform và oxy hòa tan ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. 

Các yếu tố khác đều nằm trong giới hạn và thích hợp cho hoạt 

động nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, khi sử dụng nguồn nước cần 

thận trọng trong việc lựa chọn thời điểm lấy nước và phải xử lý 

trước khi cấp vào ao nuôi. 

Từ khóa: Bản đồ hóa, Cà Mau, Chất lượng nước, GIS, kênh nội 

đồng 
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MAPPING FOR WATER QUALITY OF THE WATER 

SUPPLY CANAL IN CA MAU PROVINCE 

Tran Trung Giang, Au Van Hoa, Huynh Truong Giang,  

Vu Ngoc Ut  

College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

 

ABSTRACT 

To assess the current water quality on some water supply canals 

in Ca Mau province as a basis for water resource management, 

serving agriculture and aquaculture in the region. Surface water 

samples were collected at 9 sampling sites in in-field canals 

affected by domestic water and agricultural activities. Water 

samples were collected once a month, from January to December 

2019. The results showed that temperature, pH, salinity, 

biochemical oxygen demand, total ammonia nitrogen, alkalinity, 

phosphate and nitrate are suitable for aquaculture activities. 

However, total suspended solid, total coliform is quite high, 

exceeding the limit compared with QCVN 08-MT: 2015/BTNMT 

(A1). The analysis PCA and GIS also showed that total suspended 

solid, total coliform and dissolved oxygen affect water quality. 

Other parameters are within the limits and are suitable for the 

aquaculture activities. However, when using water sources, it is 

necessary to be careful in choosing the timing of water intake and 

must be treated before supplying to the ponds. 

Keywords: Ca Mau, GIS, mapping, water quality, water supply 

canals 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đã xây dựng được chỉ số chất lượng nước cho đầm 

phá Tam Giang – Cầu Hai phục vụ hoạt động nuôi tôm thông qua 

phương pháp Delphi. Đây là nghiên cứu đầu tiên về chỉ số chất 

lượng nước cho đầm phá phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản. 

Bộ chỉ số này đã lượng hóa được chất lượng nước đầm phá cho 

nuôi tôm thông qua các nhóm chỉ tiêu nền, hữu cơ, phú dưỡng, 

khí độc và vi sinh vật. Bộ chỉ số chất lượng nước này gồm 10 yếu 

tố với trọng số (wi) đi kèm bao gồm nhiệt độ (0,10); pH (0,15); 

DO (0,12); độ mặn (0,13); độ kiềm (0,09); P-PO4 (0,08); N-NO3 

(0,07); BOD5 (0,08); NH3 (0,10) và Tổng Coliform (0,08). Chỉ số 

phụ (qi) được xây dựng thông qua các hàm tuyến tính và phi 

tuyến tính. Công thức trung bình cộng có trọng số được sử dụng 

để tính chỉ số CLN đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. 

1

W w
n

i i

i

QI q



 

Trong đó: WQI là chỉ số CLN; wi là trọng số; qi là chỉ số phụ; n là số 

yếu tố. 
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ABSTRACT 
A water quality index has been developed for Tam Giang - Cau 

Hai lagoon for shrimp culture using Delphi method. This is the 

first study on water quality index (WQI) for aquaculture in the 

lagoon. This WQI has quantified lagoon water quality for shrimp 

culture through base, organic, eutrophic, and microbial 

parameters. The WQI consists of 10 parameters and its weight (wi) 

including temperature (0,10); pH (0,15); DO (0,12); salinity 

(0,13); alkalinity (0,09); P-PO4 (0,08); N-NO3 (0,07); BOD5 

(0,08); NH3 (0,10) and total coliform (0,08). The sub-index (qi) 

was built through linear and non-linear functions. The weighted 

average formula is used to calculate the water quality index of 

Tam Giang – Cau Hai lagoon. 

1

W w
n

i i

i

QI q



 

In which: WQI is water quality index; wi is the weight; qi is the 

sub index; n is the number of parameters. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thành phần loài thực vật phù du nhằm đánh giá đặc 

điểm sinh thái và cơ sở nguồn thức ăn tự nhiên tại khu vực sông 

Cái Lớn, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang được triển khai 

từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 01 năm 2018 đạt được một số 

kết quả khả quan. Thành phần loài thực vật phù du gồm 130 loài 

với 70 chi, 51 họ, 38 bộ và 13 lớp, thuộc 6 ngành tảo khác nhau. 

Trong đó, ngành tảo Silic có 61 loài; ngành tảo Vòng 

(Charophyta) có 15 loài; ngành tảo Lục (Chlorophyta) có 25 loài; 

ngành tảo Lam (Cyanophyta) có 15 loài; ngành tảo Mắt 

(Euglenophyta) có 13 loài; ngành có số lượng ít nhất là ngành tảo 

Hai roi (Dinophyta) chỉ có 1 loài. Trung bình một ngành có khoảng 

22 loài. Một số loài thực vật phù du có khả năng làm thức ăn quan 

trọng cho các loài động vật phu du, các giai đoạn đầu của nhiều loài 

cá, giáp xác và hai mảnh vỏ là tảo Silic, tảo Lục. Một số loài gây độc 

cho môi trường và các thủy sinh vật khác thuộc ngành tảo Lam, 

ngành tảo Mắt. Một số loài là những sinh vật chỉ thị tốt cho môi 

trường. 

Từ khóa: Chỉ thị, độc hại, thành phần loài, thực vật phù du, thức 

ăn 
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ABSTRACT 

Research on phytoplankton species composition to assess 

ecological characteristics and natural feed source base in Cai Lon 

River area, U Minh Thuong district, Kien Giang province was 

carried out from February 2017 to January 2018 achieved some 

positive results. The phytoplankton species composition includes 

130 species with 70 genera, 51 families, 38 orders and 13 classes, 

belonging to 6 different phylums of algae. In which, Silica algae 

had 61 species; the phylum Charophyta had 15 species; the 

phylum Chlorophyta had 25 species; the phylum Cyanophyta had 

15 species; the phylum Euglenophyta had 13 species; the phylum 

with the least number was the phylum Dinophyta with only 1 

species. On average, an phylum had about 22 species. Some 

phytoplankton species have the ability to serve as important feed 

for zooplankton, the early stages of many fish, crustaceans and 

bivalves were Silic algae, Chlorophyta algae. Some species were 

toxic to the environment and other aquatic organisms belonging 

to the Cyanophyta algae, the Euglenophyta algae. Some species 

were good indicators of the environment. 

Keywords: Feed, indicator, phytoplankton, toxic, species 

composition. 
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TÓM TẮT 
Hàu (Crassostrea) là đối tượng ăn lọc trong nước (tảo, các chất lơ 

lửng), có khả năng làm sạch môi trường. Đánh giá chất lượng 

nước nuôi hàu với giá thể lốp xe loại thải tại huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế được nghiên cứu từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 

12 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thí nghiệm nghiên 

cứu, kiểm tra và phân tích các chỉ số môi trường nước huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nhân tố khác nhau là lốp xe cũ 

chưa qua sử dụng nuôi hàu và lốp xe cũ đã qua sử dụng nuôi hàu 

thì chất lượng nước hầu hết của các chỉ số đều đảm bảo nằm 

trong khoảng cho phép của QCVN-MT:2015/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Một số chỉ số 

vượt ngưỡng giới hạn như Cr với 0,16 mg/l và Zn là 0,21 mg/l 

nhưng không đáng kể, vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được 

của QCVN-MT:2015/BTNMT. Kết quả nghiên cứu nhằm cung 

cấp thông tin về các chỉ số môi trường và các loại giá thể tốt cho 

bà con để áp dụng vào trong sản xuất. 

Từ khóa: Hàu (Crassostrea), môi trường nuôi hàu, giá thể nuôi 

hàu. 
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ASSESSMENT OF WATER QUALITY FOR FARMING 

OYSTERS USING THE OLD TIRES  IN PHU LOC DISTRICT,  

THUA THIEN HUE PROVINCE 

Ton That Chat
1
, Nguyen Ty

2
,  

Nguyen Duy Quynh Tram 
1
, Hau Han Ny,  

Nguyen Khoa Huy Son
1
, Nguyen Thi Thanh Thuy

1
 

 
(1). 

University of Agriculture and Forestry, Hue University, 

102 Phung Hung St., Hue, Vietnam. 

 
(2). 

University of Education, Hue University, 34 Le Loi St.,  

Hue, Vietnam. 

 

ABSTRACT 

Oysters (Crassostrea) are highly valued farming objects. Oyster 

farming is the main livelihood of households living in Lap An 

lagoon, Lang Co town, Phu Loc district. Baby oysters cling to the 

substrates in the water, filter algae, and suspended organic 

matter... Based on the living behavior of oyster, local people have 

dropped old tires into the water as a substrate to raise oysters 

since 2000 until now. Many people think that this action can 

cause water pollution. This study was conducted to evaluate how 

water quality changes when old tires are soaked. The study was 

conducted within 18 months (from March 2018 to September 

2019). The research results showed that: water quality in 3 

treatments (NT1-DC): do not soak old tires; (NT2): soak 2.5 old 

tires which have been used for oyster culture for 1 crop/m3 of 

water and (NT3): soak 2.5 old tires which have not been used for 

oyster culture for 1 crop/m3 of water, the total sulfur index; 

Metals Zn, Pb, Cr and PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) 

are all within the allowable range of QCVN-MT:2015/BTNMT 

National Technical Regulation on Sea Water Quality. 

Keywords: Oysters (Crassostrea), oyster farming environment, 

Oyster farming 
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LƢỢNG HÓA MỘT SỐ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA VÙNG 

ĐẤTNGẬP NƢỚC SÔNG Ô LÂU,  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Trần Thị Thúy Hằng 
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

Email: tranthithuyhang78@huaf.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu tiến hành lượng hóa một số giá trị kinh tế tại vùng đất 

ngập nước sông Ô Lâu, với tổng số hộ khảo sát là 107 hộ trên 

tổng số hộ có hoạt động sinh kế liên quan 365 hộ (chiếm tỷ lệ 

29,3%) thuộc các xã Quảng Lợi, Quảng Thái (huyện Quảng 

Điền), Điền Lộc, Điền Hòa và Phong Chương (huyện Phong 

Điền) tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu bước đầu xác 

định được một số giá trị kinh tế của vùng đất ngập nước sông Ô 

Lâu với các giá trị sử dụng trực tiếp của đất ngập nước sông Ô 

Lâu gồm nuôi cá ao là 832.153.636 đồng/năm, nuôi cá lồng tại 

khu vực là 11.675.492.208 đồng/năm; Giá trị của hoạt động khai 

thác thủy sản là 3.063.148.500 đồng/năm; Giá trị của hoạt động 

chăn nuôi thủy cầm là 888.000.000 đồng/năm, hoạt động trồng 

lúa khoảng 6.082.800.187 đồng/năm, hoạt động trồng ớt mang lại 

là 143.905.882 đồng/năm. Trong khi giá trị phi sử dụng của đất 

ngập nước sông Ô Lâu gồm giá trị chọn lựa 7.680.350,94 

đồng/năm và giá trị để lại là 9.389.794,85 đồng/năm. 

Từ khóa: Đất ngập nước, giá trị kinh tế, giá trị phi sử dụng, giá 

trị gián tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tranthithuyhang78@huaf.edu.vn


   HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 11 

        CHỦ ĐỀ 5: MÔI TRƯỜNG, NGUỒN LỢI, KINH TẾ - XÃ HỘI NGHỀ CÁ 

290 

Code: P5-009 

QUANTIFICATION OF WETLAND ECONOMIC VALUES 

IN O LAU RIVER, THUA THIEN HUE PROVINCE 

Tran Thi Thuy Hang 
Faculty of fisheries, Hue Agriculture and Forestry university 

 

ABSTRACT 

The study quantifies some of economic values in O Lau River 

wetlands, with the total number of surveyed households 107 of 

365 households with related livelihood activities (accounting for 

29.3%) belongs to the communes of Quang Loi, Quang Thai 

(Quang Dien district), Dien Loc, Dien Hoa and Phong Chuong 

(Phong Dien district), Thua Thien Hue province. The research 

results initially identified with direct using values of the O Lau 

River including pond fish farming was 832.153.636 VND/year; 

cage fish farming was 11.675.492.208 VND/year. The value of 

fishing activities was 3.063.148.500 VND/year. The value of 

raising aquatic birds was 888.000.000 VND/year, rice cultivation 

was about 6.082.800.187 VND, the activity of growing chili was 

143.905.882 VND/year. While none using value wetland in O 

Lau River includes the selected value was 7.680.350,94 

VND/year and the retained value was 9.389.794,85 VND/year. 

Keywords: Wetland, economic values, non-using values, indirect 

using values 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 11 

        CHỦ ĐỀ 5: MÔI TRƯỜNG, NGUỒN LỢI, KINH TẾ - XÃ HỘI NGHỀ CÁ 

291 

Code: P5-010 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA 

NGHỀ LƢỚI KÉO Ở TỈNH BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG 

Đặng Thị Phƣợng
1*
, Nguyễn Thanh Long

1 
và  

Huỳnh Việt Khải
2 

1
 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 

2
 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ 

Tác giả liên hệ: thiphuong@ctu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả tài chính và 

ước lượng hiệu quả kỹ thuật của nghề lưới kéo ở tỉnh Bạc Liêu và 

Sóc Trăng. Hiệu quả kỹ thuật của nghề lưới kéo được ước lượng 

từ hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng translog. Nghiên cứu này 

được thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020 thông qua 

phỏng vấn 60 tàu lưới kéo có chiều dài từ 12m đến dưới 15 m, 

trong đó có 30 tàu ở tỉnh Bạc Liêu và 30 tàu ở tỉnh Sóc Trăng. 

Kết quả cho thấy, sản lượng thủy sản khai thác của nghề lưới kéo 

bình quân là 643 kg/chuyến biển và 18,9 tấn/năm với thời gian 

cho mỗi chuyến biến là khoảng 4 ngày. Tổng chi phí cho nghề 

lưới kéo là 316 triệu đồng/năm và thu nhập là 608 triệu 

đồng/năm. Mức hiệu quả kỹ thuật của nghề lưới kéo trung bình là 

86,3%, trong đó mức hiệu quả kỹ thuật thấp nhất là 47,9 % và cao 

nhất là 97,9%. Các yếu tố liên quan đến thuyền trưởng như kinh 

nghiệm, trình độ học vấn và tuổi; tuổi của tàu và nguồn vốn sản 

xuất có tác động đến hiệu quả kỹ thuật của nghề lưới kéo. Để cải 

thiện hiệu quả kỹ thuật của nghề lưới kéo cần chú trọng việc đào 

tạo người thuyền trưởng, nâng cấp, hoán đổi tàu lớn và liên kết 

kênh thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản khai thác. 

Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật, tài chính, lưới kéo.  
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AN ANALYSE TECHNICAL AND FINANCIAL 

EFFICIENCY OF TRAWL-NET IN BAC LIEU AND SOC 

TRANG PROVINCES, VIETNAM 

Dang Thi Phuong
1*

, Nguyen Thanh Long
1
 and  

Huynh Viet Khai
2 

1
 College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University 

 
2
 School of Economics, Can Tho University 

 

ABSTRACT 

This study is aimed to analyse financial efficiency and estimate 

technical efficiency of trawl-net in Bac Lieu and Soc Trang 

provinces, Vietnam. Technical efficiency was estimated from the 

translog stochastic frontier production function model. This study 

was carried out from January 2020 to December 2020 through 

interviewing 60 trawlers with vessel size from 12 m to 15 m, of 

which 30 trawlers of Bac Lieu province and 30 trawlers of Soc 

Trang province. The study results show that the average yield of 

trawl- net was 643 kg/trip and 18.9 tons/year with the time for 

each trip was about 4 days. The total cost of trawl net was 316 

million VND/year and income was 608 million VND/year. The 

average technical efficiency of trawling was 86.3 %, of which  the 

lowest technical efficiency was 47.9 % và the highest technical 

efficiency was 97.9%. Captain-related factors such as experience, 

education, and age; Vessel age, and production capital have an 

impact on the technical efficiency of the trawl net. To improve the 

technical efficiency of the trawl net industry, it is necessary to 

focus on training the captains, upgrading and exchanging large 

ships, and linking the market channels for the consumption of 

caught fishery products. 

Keywords: Technical efficiency, finance, trawl-net. 
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BIẾN ĐỘNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC TRONG AO NUÔI 

THƢƠNG PHẨM TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 

 (Litopenaeus vannamei) THEO MÔ HÌNH AO LÓT BẠC 

TẠI CÀ MAU 

Phạm Thủy Tiên
1
 và Trần Văn Phƣớc

2 

1
Sinh viên – Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

2
Giảng viên - Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

Email: phuoctv@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty TNHH Thủy sản Song 

Hoàng (tỉnh Cà Mau) với thời gian nuôi 90 ngày. Mục tiêu nghiên 

cứu là xác định được sự biến động các thông số môi trường nước 

trong ao nuôi như độ mặn, NO2, pH, kiềm, Fe nhằm đưa ra biện 

pháp xử lý hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố môi 

trường ao nuôi nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và 

phát triển tôm thẻ chân trắng. Mô hình nuôi sau 90 ngày có tốc độ 

tăng trưởng và tỷ lệ sống đạt tỷ lệ cao. Sau 90 ngày tôm đạt 

70con/kg và tỷ lệ sống trung bình 80 - 90%. 

Từ khóa: biến động, môi trường, tăng trưởng, tôm thẻ chân trắng, tỷ lệ 

sống. 
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CHANGES OF WATER ENVIRONMENT ON WHITELEG 

SHRIMP (Litopenaeus vannamei) CULTURE POND  

(CANVAS LINING) IN CA MAU 

Pham Thuy Tien
1
 and Tran Van Phuoc

2 

1
Student – Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

2
Lecturer - Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

The study was carried out at Song Hoang Seafood Company 

Limited (Ca Mau province) with a culture period of 90 days. The 

research objective was to determine the fluctuations of water 

environmental parameters in the pond such as salinity, NO2, pH, 

alkalinity, Fe in order to provide effective treatment. Research 

results show that the environmental factors in the pond were in 

the appropriate range for the growth and development of whiteleg 

shrimp. The culture model after 90 days had high growth rate and 

survival rate. After 90 days, whiteleg shrimp reached 70 

individuals/kg and the average survival rate was 80-90%. 

Keywords: environment, growth, survival rate, whiteleg shrimp, 

volatility. 
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ĐỘ MẶN ẢNH HƢỞNG LÊN SINH TRƢỞNG, TỶ LỆ 

SỐNG, HỆ SỐ THỨC ĂN VÀ KHẢ NĂNG CHỊU SỐC CỦA 

CÁ KHẾ VĂN (Gnathanodon speciosus) GIAI ĐOẠN GIỐNG 

Nguyễn Đức Trung, Ngô Chí Dũng, Hoàng Thị Thanh,  

Văn Mạnh 

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

Email: trungnguyen571999@gmail.com hoặc 

manhnv@ntu.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn 

lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hệ số FCR và khả năng chịu sốc của 

khế vằn giai đoạn giống. Cá hương (cỡ trung bình 20 mm và 0,18 

g) được bố trí ngẫu nhiên vào trong 12 bể composite (70 L/bể) 

với 4 thang độ mặn khác nhau là 5, 15, 25, 35 ppt, mật độ ương 2 

con/L. Cá được cho ăn thức ăn tổng hợp NRD (INVE, Thailand, 

cỡ hạt từ 300 – 1000 µm) 4 lần/ngày theo nhu cầu trong 28 ngày. 

Kết quả cho thấy sinh trưởng (TL, BW, SGR) của cá nuôi ở độ 

mặn 35 ppt cao hơn nhóm nuôi ở độ mặn 5 ppt và không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức nuôi ở độ 

mặn 15 và 25 ppt. Độ mặn không ảnh hưởng tới tỷ lệ sống, hệ số 

FCR của cá khế vằn, hệ số FCR có xu hướng giảm khi độ mặn 

môi trường nuôi tăng. Các nhóm cá nuôi ở độ mặn 35 và 5 ppt có 

khả năng chịu sốc nhiệt độ và độ mặn tốt hơn so với 2 nhóm còn 

lại.  

Từ khóa: Cá khế vằn, Gnathanodon speciosus, độ mặn, sinh 

trưởng, tỷ lệ sống, khả năng chịu sốc 
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SALINITY INFLUENCES THE GROWTH, SURVIVAL, 

FCR AND RESISTANCE TO STRESSES OF GOLDEN 

TREVALLY (Gnathanodon speciosus) JUVENILE 

Nguyen Duc Trung, Ngo Chi Dung, Hoang Thi Thanh,  

Ngo Van Manh 

Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

 

ABSTRACT 

The experiment was conducted to evaluate the effects of salinity 

on growth performance, feed efficiency and resistance to 

temperature and salinity changes of juvenile golden trevally. The 

fingerlings (mean length 20 mm and body weight 0,18 g) were 

randomly distributed into 12 fiberglass tanks (70 L/tank) at four 

salinity levels, including 5; 15; 25 and 35 ppt, stocking density of 

2 fish/L. The golden trevally was fed commercial diets (INVE, 

Thailand, feed size 300-1000 µm) four times daily until satiation 

for 28 days. The results showed that the growth (TL, BW, SGR) 

of golden trevally were significantly higher at 35 ppt treatment 

compared with 5 ppt treatment and not found significantly 

difference with 15 and 25 ppt treatment. Salinity did not affect the 

survival rate, FCR of golden trevally juvenile, and FCR tended to 

decrease when the salinity of the cultural environment increased. 

The groups of fish cultured at 35 and 5 ppt showed significantly 

higher resistance ability to temperature and salinity compared to 

those cultured at 15, 25 ppt. 

Keywords: golden trevally, Gnathanodon speciosus, juvenile, 

stresses, growth, survival 
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ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở 

 BÖNG BÌNH THIÊN, TỈNH AN GIANG 

Nguyễn Hoàng Huy
1,2*
, Âu Văn Hóa, Phạm Thanh Liêm

2
 và  

Trần Văn Việt
2
 

1
Chi Cục thủy sản tỉnh An Giang,  

2
Khoa thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 

*Email: nghhuy@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đa dạng thành phần giống loài cá ở Búng Bình Thiên, 

tỉnh An Giang từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019. Mẫu cá được 

thu định kỳ 1 tháng /đợt bằng các loại ngư cụ khác nhau lưới rê 3 

màng mắt lưới 2,5- 4,5 cm, dớn mắt lưới 0,5 cm, lưới kéo, chài, 

lú, vợt xúc có mắt lưới là 1,0 cm và 1,5 cm thu ở các tầng nước 

khác nhau. Tất cả mẫu cá được định danh, cân và đo. Kết quả thu 

được 89 loài cá thuộc 26 họ, thành phần loài cá nơi đây rất đa 

dạng, các loài sống sông lớn: cá trèn (Kryptopterus geminus), cá 

cóc (Cyclocheilos enoplos), cá heo (Yasuhikotakia sp.), loài sống 

mặt nước lớn cá dảnh (Puntioplites proctozystron), cá mè vinh 

(Barbonymus gonionotus), cá vồ đém (Pangasius larnaudii), 

nhóm cá mùa lũ (cá linh) nhóm cá chạch (Macrognathus sp), cá 

chạch lấu (Mastacembelus armatus), nhóm cá nội đồng như cá 

bống tượng (Oxyeleotris marmorata), nhóm cá sặc (Trichopodus 

sp.), cá lóc (Channa striata), lươn (Monopterus albus). Có sự 

xuất hiện loài quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam như cá thát lát 

còm (Chitala ornata) cá duồng (Cirrhinus microlepis), cá mang 

rổ (Toxotes chatareus). Kết quả cho thấy số loài ổn định giữa các 

tháng, cá có nhiều kích cỡ khác nhau trong năm trong cùng 1 loài, 

nơi đây có tính đa dạng sinh học cao, chỉ số Shannon: 2,8-3,9.  

Từ khóa: Búng Bình Thiên, chỉ số đa dạng, đa dạng thành phần 

loài cá.  
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ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VƢỜN QUỐC GIA 
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1
, Trần Văn Việt
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Trần Đắc Định

1
,  

Trƣơng Thị Ngọc Thu
2
,  Nguyễn Văn Điện

3
 

1
Trường Đại học Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Sóc Trăng  

         
3
Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang 

*Email: nttin1795@gmail.com 

 

TÓM TẮT 
Một nghiên cứu về sự đa dạng thành phần loài cá và xác định chỉ 

số đa dạng sinh học ở vườn quốc gia (VQG) U Minh Thượng, 

tỉnh Kiên Giang đã thực hiện từ tháng 05 năm 2020 đến tháng 01 

năm 2021 qua 4 đợt thu mẫu tại 15 điểm vào các tháng 5, tháng 7, 

tháng 10 năm 2020 và tháng 01 năm 2021. Thu mẫu cá ở 4 sinh 

cảnh khác nhau và vùng đệm gồm nhiều loại ngư cụ có các mắt 

lưới từ 0,5cm – 0,6cm để thu được các loài cá có kích cỡ khác 

nhau ở độ sâu khác nhau trong các sinh cảnh. Các mẫu cá đã được 

định danh, cân (g/cá thể) và đo chiều dài (cm). Bên cạnh đó, tính 

toán các chỉ số phong phú loài Margalef (d), chỉ số ưu thế 

Simpson (D) và chỉ số đa dạng loài Shannon – Wiener (H’) để 

đánh giá tính đa dạng sinh học. Kết quả xác định được 32 loài cá 

thuộc 6 bộ và 17 họ cá, trong đó, bộ cá vược (Perciformes) chiếm 

ưu thế với 7 họ (41%) và họ cá được thu nhiều nhất là Cyprinidae 

với 9 loài (28%). Có sự biến động về tính đa dạng thành phần loài 

cá trong VQG U Minh Thượng giữa các sinh cảnh theo mùa. Ở 

sinh cảnh kênh, độ phong phú loài d cao hơn vào mùa mưa, trong 

khi đó ở trảng sen-súng có độ phong phú loài d cao hơn vào mùa 

khô so với các sinh cảnh khác. Chỉ số ưu thế Simpson (D) thấp 

nhất giữa hai mùa ở sinh cảnh trảng bèo – lục bình. Có sự biến 

động lớn ở chỉ số H’ giữa các sinh cảnh vào hai mùa. Nguồn nước 

cấp cho vùng lõi VQG chủ yếu là nước mưa, mức nước biến động 

rõ giữa 2 mùa trong năm, vùng đệm xung quanh bị nhiễm mặn 

mùa khô.  

Từ khóa: Vườn quốc gia U Minh Thượng, thành phần loài cá, chỉ 

số đa dạng sinh học 

mailto:nttin1795@gmail.com
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SỐNG VÀ MÀU SẮC CỦA CÁ KHOANG CỔ NEMO 

 (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) 
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1
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2
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1
Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang 

2
Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành, Trường Đại học Nha Trang 

*
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn 

lên kết quả nuôi cá khoang cổ nemo. Cá giống có kích thước ban 

đầu 3,33 cm, 0,72 g/con được bố trí vào các bể kính thể tích 65 

lít/bể. Thí nghiệm một nhân tố, thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn 

toàn, được thực hiện với 6 mức độ mặn gồm 9‰, 15‰, 21‰, 

27‰, 33‰ và 39‰. Cá được nuôi với mật độ 15 con/bể. Chất 

lượng nước được duy trì nhờ sử dụng hệ thống lọc sinh học tuần 

hoàn, kết hợp với các hạt nhựa và san hô. Mỗi nghiệm thức được 

thực hiện với 3 lần lặp trong thời gian 60 ngày. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy độ mặn có ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ tiêu tăng 

trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn, tỷ lệ sống và màu sắc của cá 

khoang cổ nemo. Cụ thể, các chỉ tiêu tăng trưởng về chiều dài, 

khối lượng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá có xu hướng tốt 

hơn ở các mức độ mặn 30 - 35‰ so với các độ mặn còn lại 

(P<0,05). Độ mặn cũng ảnh hưởng đáng kể đến màu sắc của cá. 

Chỉ số a
*
 đạt được cao nhất ở các mức độ mặn > 30‰ (9 - 11) và 

thấp nhất ở độ mặn < 15‰ (7 - 8). Chỉ số L
*
 có xu hướng thấp 

hơn ở các mức độ mặn thấp (< 45 so với 48 - 50) trong khi b
*
 

không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (18 – 20). Tỷ lệ sống 

của cá ở độ mặn 9‰ thấp hơn so với các độ mặn còn lại (P< 

0,05). Từ nghiên cứu này có thể nhận thấy rằng độ mặn từ 30 – 

35‰ là phù hợp cho nuôi cá khoang cổ nemo nhằm đặt được các 

chỉ tiêu tăng trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc tối ưu.  

Từ khóa: Amphiprion ocellaris, cá khoang cổ nemo, độ mặn, màu 

sắc, sinh trưởng, tỷ lệ sống. 
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EFFECT OF SALINITY ON GROWTH, SURVIVAL AND 

COLOUR OF FALSE CLOWNFISH (Amphiprion ocellaris 

Cuvier, 1830) 
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1
Institute of Aquaculture, Nha Trang University 

2
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ABSTRACT 

This study was conducted in order to evaluate the effect of 

salinity on the performance of false clownfish. Juvenile with 

initial size of 3.33 cm, 0.72 g/fish were cultured in 65 - liter glass 

tanks. A completely randomized single - factor experiment was 

designed with six salinity levels including 9‰, 15‰, 21‰, 27‰, 

33‰ and 39‰. Fish were stocked at a density of 15 fish per tank. 

Water quality was maintained by using a recirculating 

biofiltration system, combined with plastic bioballs and coral 

limestones. Each treatment was carried out with 3 replicates for a 

period of 60 days. Results showed that salinity had a significant 

effect on growth parameters, feeding efficiency, survival and 

body colour of the false clownfish. Specifically, the growth 

parameters in terms of total length, body weight and feed 

efficiency of fish tended to be bettter at the salinity levels of 30 - 

35‰ compared to the other salinities (P<0.05). Salinity also 

significantly affected the body color of fish. The highest redness 

index (a
*
) was found at the salinity levels > 30‰ (9 - 11) while 

the lowest ones were at the salinity levels < 15‰ (7 - 8). L
*
 index 

tended to be lower at low salinity levels (< 45 vs 48 - 50) while b
*
 

index did not significantly differ among treatments (18 – 20). 

Survival of fish at the salinity of 9‰ was lower than that of the 

other treatments (P<0.05). From this study, it can be seen that the 

salinity of 30 - 35‰ is suitable for culturing the false clownfish to 

achieve optimal growth, survival and skin pigmentation. 

Keywords: Amphiprion ocellaris, false clownfish, growth, 

salinity, skin colour, survival. 
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Giới thiệu chung về BioSpring 
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BioSpring là công ty chuyên về nghiên cứu, sản xuất và 

cung cấp probiotics. 

Được thành lập từ năm 2012, đến nay BioSpring đã xây 

dựng cho mình một nền móng vững chãi về sản xuất vi sinh phục 

vụ cho nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cây 

trồng và nguyên liệu dược phẩm. 

Từ năm 2015, BioSpring đã cung cấp các chế phẩm sinh 

học cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam để 

giảm việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản. 

Công nghệ mới của BioSpring giúp góp phần trực tiếp vào 

việc sản xuất thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. 

Tầm nhìn 

Trở thành công ty hàng đầu châu Á về nghiên cứu, sản 

xuất, phân phối các sản phẩm probiotics và dinh dưỡng vật nuôi 

Sứ mệnh 

Nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm chi phí sản xuất thức ăn 

chăn nuôi, tăng khả năng cạnh tranh cho người chăn nuôi và nhà 

máy thức ăn bằng cách áp dụng công nghệ mới nhất trên thế giới 

vào nghành nông nghiệp ở Châu Á 

Giá trị cốt lõi 

Chất lượng – Công nghệ - Dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện nay BioSpring đang từng bước khẳng định vai trò dẫn 

đầu của mình trong lĩnh vực probiotics tại Việt Nam với hệ thống 

phòng thí nghiệm, dây chuyền sản xuất hiện đại, được tư vấn và xây 

dựng bởi chuyên gian hàng đầu thế giới 

Toàn bộ dây chuyền công nghệ được đặt trong điều kiện 
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hoàn toàn kiểm soát bởi hệ thống HACCP, Phòng lab đạt ISO 

17025:2017, do đó chất lượng sản phẩm luôn ổn định ở mức độ cao. 

Nhà máy BioSpring đã được xây dựng tại Khu công 

nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc với tổng diện tích 12000m
2
 và công 

suất lên đến 6000 tấn probiotics mỗi năm cung cấp cho thị trường 

thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và dược phẩm. 

Với phương châm: ―Lợi cộng đồng, doanh nghiệp thành 

công‖, BioSpring luôn tự hào là người bạn đồng hành tin cậy, luôn 

sát cánh cùng người chăn nuôi trong suốt quá trình họ sử dụng sản 

phẩm. Hơn ai hết, BioSpring hiểu được những ưu việt mà 

probiotics mang lại và mong muốn được ứng dụng rộng rãi các sản 

phẩm probiotics trong chăn nuôi nhằm mang lại hiệu quả tối đa 

cho người nông dân. 
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ELANCO - CAM KẾT VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NTTS BỀN VỮNG 

 

Elanco là tập đoàn đứng thứ 2 toàn cầu về 

chăm sóc Sức Khỏe Động Vật, chúng tôi cam kết 

việc duy trì tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm, 

luôn đồng hành cùng khách hàng để cung cấp các 

giải pháp đột phá nhằm giải quyết các thách thức 

trong ngành thú y, thủy sản tại Việt Nam 

Vị thế số 1 về sức khỏe thủy sản 

Quy mô với tổng gần 10.000 nhân viên, có mặt trên 90 quốc gia, hệ 

thống 20 nhà máy sản xuất tiêu chuẩn, luôn giữ vị trí top 4 ở các thị trường 

trọng điểm của thế giới. Tập đoàn Elanco quan niệm rằng vật nuôi khỏe mạnh 

có thể được xem là một giải pháp cho những vấn đề nghiêm trọng toàn cầu. 

Vậy nên, vật nuôi và người chăm sóc vật nuôi luôn là mối quan tâm chính của 

Elanco để định hướng các hoạt động, dịch vụ và giải pháp của mình. 

Về thủy sản, Elanco tin rằng NTTS sẽ đóng góp tích cực vào việc 

tạo ra nguồn đạm thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe người 

tiêu dùng toàn cầu trong bối cảnh khai thác tự nhiên ngày càng bị thu hẹp 

và nhu cầu về nguồn đạm an toàn đáp ứng cho dân số thế giới ngày càng 

tăng cao. Elanco đã thành công trong xây dựng trị trí số 1 toàn cầu trong 

chăm sóc sức khỏe của các đối tượng thủy sản nước lạnh (cá hồi). Sau 

khi mua lại lĩnh vực chăm sóc sức khỏe động vật của Bayer ngày 

1/8/2020, nhờ vào vị thế thủy sản nước ấm của Bayer trước đây, Elanco 

trở thành tập đoàn dẫn đầu thế giới về chăm sóc sức khỏe thủy sản bao 

gồm cả nước lạnh và nước ấm. 

Elanco đang là nhà dẫn đầu trong lĩnh vực thủy sản tại Việt Nam 

thành công với hàng loạt các bộ giải pháp mang lại hiệu quả khác biệt 

trong việc nâng cao sức khỏe tôm cá; bộ sản phẩm an toàn sinh học, cải 

thiện môi trường và dự án ―Elanco Demo Farm‖. Trong các giải pháp của 

mình, Elanco luôn hướng đến sự thành công bền vững cho khách hàng, 

điều kiện sống thuận lợi cho vật nuôi và tạo được nguồn thực phẩm đạt 

chuẩn an toàn, chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu ở các thị 

trường khó tính. 

Cam kết đồng hành cùng Khách hàng 

Elanco cam kết đầy nhiệt huyết cho sự phát triển bền vững của 

ngành nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng thông qua đội 

ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, danh mục sản phẩm hoàn thiện, dịch vụ 

và công nghệ quản lý tiên tiến để hỗ trợ khách hàng và các nhà nuôi thủy 

sản duy trì điều kiện môi trường nuôi tối ưu, tối đa hóa sức khỏe cũng 

như điều kiện sống và năng suất nuôi từ tôm, cá, đến các loài nhuyễn 

thể trong mọi giai đoạn và bền vững về sau. 
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Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Thanh Bình 
08 Hồng Khẳng, P. Vĩ Dạ. TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Email: buinguyenbinh83@gmail.com 

Phone: 0914798999 

Các lĩnh vực nghiên cứu và sản phẩm 

   Đang tiến hành sản xuất  thử nghiệm giống 
cá Ong bầu 

•  Đang thực hiên dự án: Sản xuất và hoàn thiện 
quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá Ong 
bầu (Rhynchopelates oxyrhynchus Temminck & 
Schelegel, 1842) phù hợp với điều kiện tự 
nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế  theo quyết Số: 
2392/QĐ-UBND  tỉnh Thừa Thiên Huế 

   Nghiên cứu quy trình công nghệ nuôi 
thương phẩm sạch bệnh và thân thiện 
với môi trường. 

 Nghiên cứu công nghệ sản xuất sinh khối 
thức ăn tươi sống phục vụ ngành sản 
xuất giống thủy sản. 

 Nghiên cứu, phát triển các công nghệ vật 
lý, hóa học, sinh học phụ trợ cho ngành 
nuôi thủy sản 

 Sản phẩm sơn, chống thấm chuyển dùng 

cho bể nuôi tôm, cá và công trình thủy sản 
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