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TÓM TẮT

Vọp Geloina sp. thành thục được thu ở vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang để nghiên cứu các phương pháp
tác động khác nhau đến hiệu quả sinh sản trong trại sản xuất giống. Nghiên cứu được thực hiện với 3 thí nghiệm: 1)
Sử dụng các loại hóa chất, 2) Sử dụng phương pháp thay đổi nhiệt độ, 3) Sử dụng hóa chất và kết hợp với thay đổi
nhiệt độ. Các chỉ tiêu như: số cá thể tham gia sinh sản, tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ sống, thời gian hiệu ứng và số lượng
trứng thu được có sự khác biệt giữa các phương pháp tác động (p < 0,05). Kết quả cho thấy phương pháp hạ nhiệt
kết hợp với tạo dòng chảy là phương pháp tác động có hiệu quả nhất đến sinh sản của vọp với tỷ lệ cá thể cái tham
gia sinh sản đạt trên 50%, đồng thời vọp cái sinh ra trung bình 1.203.000 ± 199.983 trứng/cá thể và thời gian hiệu
ứng sinh sản ngắn hơn so với các phương pháp khác.
Từ khóa: Dòng chảy, hóa chất, nhiệt độ, hiệu quả sinh sản, vọp Geloina sp.

Effects of Chemicals and Induced Methods on Reproduction Efficiency
of Mud Clam Geloina sp. Original from U Minh Thuong, Kien Giang
ABSTRACT
Clam broodstocks Geloina sp were collected at U Minh Thuong areas, Kien Giang province to investigate the
effects of different spawning methods on efficiency in the hatchery. The study consisted of 3 experiments: 1) Using
chemicals, 2) Changing temperature and 3) combining chemicals and temperature changes. Several indicators such
as number of reproductive individuals, reproductive rate, survival, effective time and the numbers of eggs were
significantly different among treatments (p < 0.05). Results showed that lowering temperature combined with flow
through water system was most suitable for clam spawning withr 50% efficiency, high eggs/individual (1.203.000 ±
199.983) and shorter spawning time..
Keywords: Chemicals, clam Geloina sp., reproductive efficiency, temperature, water flow.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vọp là loài động vêt thân mềm hai mânh
vô, phân bố rộng, có thịt thĄm ngon, giàu dinh
dþĈng nên có giá trị kinh tế cao. Vọp phân bố
täi rÿng ngêp mðn có tên khoa học là Geloina
coaxans, tên gọi tiếng Anh là “mud clam”, tên
gọi tiếng Việt là nghêu bùn hay nghêu rÿng
đþĆc. Trong quá trình nghiên cĀu về nhĂng loài
động vêt thân mềm ć biển Việt Nam, Nguyễn
Chính (1996) quan sát thçy vọp suma (Cyrena
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sumatrensis) sống ć vùng cao triều, nĄi có chçt
đáy là bùn cát, có nồng độ muối thçp, nhçt là
nĄi có rÿng đþĆc, sú và vẹt. Hylleberg &
Kilburn (2003), hiệu đính tên khoa học cûa vọp
chính xác là Geloina coaxans (Gmelin, 1791),
thay thế cho cái tên thþąng gọi trong các tài
liệu trþĆc đó là Polymesoda coaxans.
Nghề nuôi vọp đang phát triển vĆi nhiều
hình thĀc nuôi khác nhau và phæn lĆn nguồn
con giống đþĉc thu gom ngoài tă nhiên chþa
đáp Āng đþĉc nhu cæu con giống cho nghề nuôi.
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HĄn thế nĂa, do công tác quân lí nguồn lĉi ć các
địa phþĄng chþa đþĉc chðt chẽ, ngþąi dân khai
thác nguồn lĉi này quá mĀc làm cho sân lþĉng
khai thác giâm và nguồn giống ngày càng khan
hiếm và mçt cân bìng sinh học tă nhiên. Trên
thế giĆi cüng nhþ ć Việt Nam, các nghiên cĀu
về vọp sinh học sinh sân hoðc sân xuçt giống
vọp còn hän chế, các nghiên cĀu về đối tþĉng
này còn quá ít, phæn lĆn thþąng têp trung vào
đðc điểm sinh sân, phân bố và đðc điểm hình
thái cûa Geloina erosa. Hiện nay đã có nhiều
nghiên cĀu các phþĄng pháp kích thích sinh sân
trên một số loài động vêt thân mềm khác nhþ
bào ngþ vành tai (Đinh Thị Hâi Yến, 2014), sò
huyết (Hoàng Thị Bích Đào, 2004), ngao
Meretrix lyrata (Chu Chí Thiết và Kumar,
2008), tuy nhiên các nghiên cĀu về kích thích
sinh sân và sân xuçt giống vọp vén còn rçt ít
(Quách Kha Ly và Ngô Thị Thu Thâo, 2011).
Hoät động sinh sân cûa các cá thể bố mẹ
rçt quan trọng cûa quá trình sân xuçt giống
nhân täo các loài động vêt thân mềm hai mânh
vô. Do nguồn cung cçp các cá thể bố mẹ phýc vý
cho sân xuçt giống có thể bị hän chế và tốn kém
nhiều chi phí, do đó việc thu đþĉc càng nhiều
sân phèm sinh sân (trĀng và çu trùng) càng
tëng thêm hiệu quâ cho quá trình này. Quá
trình sinh sân cûa các loài động vêt thân mềm
hai mânh vô dăa trên să kết hĉp cûa các yếu tố
bên trong cĄ thể và tác động cûa các yếu tố môi
trþąng bên ngoài. Các yếu tố kích thích sinh
sân cûa các loài thân mềm hai mânh vô bao
gồm độ mðn, nhiệt độ, ánh sáng, chu kĊ trëng, ô
xy, tác động cĄ học, pH và hóa chçt đã và đang
đþĉc sā dýng thông qua việc quan sát điều kiện
môi trþąng tă nhiên và các nghiên cĀu trong
phòng thí nghiệm (Barber & Blake, 1991).
Các phþĄng pháp kích thích sinh sân bìng
hóa chçt, bìng phþĄng pháp sinh học hoðc vêt
lċ đang đþĉc sā dýng một cách khá hiệu quâ
trong các träi sân xuçt giống hai mânh vô. Các
loài khác nhau sẽ phân Āng khác nhau tùy theo
phþĄng pháp áp dýng. Gây sốc độ mðn và nhiệt
độ dén đến nhĂng kết quâ khác nhau trong việc
kích thích sinh sân các loài hai mânh vô ć vùng
nhiệt đĆi và ôn đĆi. Việc Āng dýng các phþĄng

pháp kích thích sinh sân đã sā dýng cho các
loài động vêt thân mềm hai mânh vô nhìm
nâng cao hiệu quâ sinh sân sẽ góp phæn đáng
kể đến hiệu quâ kinh tế cûa quá trình sân xuçt
giống. Hiệu quâ sinh sân đþĉc đánh giá thông
qua các chî tiêu nhþ tČ lệ tham gia sinh sân, tČ
lệ cá thể sinh sân đồng loät, số lþĉng trĀng, tČ
lệ thý tinh và tČ lệ nć cûa çu trùng. Quách Kha
Ly và Ngô Thị Thu Thâo (2011) đã thăc hiện
nghiên cĀu về chu kĊ sinh sân và thăc hiện một
số phþĄng pháp kích thích sinh sân vọp thu tÿ
rÿng ngêp mðn tînh Cà Mau, tuy nhiên kết quâ
thu đþĉc chþa cao (tČ lệ vọp tham gia sinh sân
đät khoâng 22%, vĆi 4929 ± 5478 trĀng/g khối
lþĉng cĄ thể vọp cái khi áp dýng phþĄng pháp
hä nhiệt độ và täo dòng chây). Nghiên cĀu này
đþĉc thăc hiện nhìm tìm ra phþĄng pháp kích
thích sinh sân một cách hiệu quâ và có khâ
nëng áp dýng vào thăc tế để áp dýng vào qui
trình sân xuçt giống vọp Geloina sp. có nguồn
gốc tÿ U Minh Thþĉng, tînh Kiên Giang. Kết
quâ nghiên cĀu sẽ góp phæn xây dăng quy trình
kč thuêt sinh sân vọp phýc vý cho sân xuçt
giống nhân täo cung cçp cho nghề nuôi vọp nói
riêng, täo să cân bìng về đa däng sinh học và
bâo vệ nguồn lĉi thûy sân nói chung.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Bố trí thí nghiệm
Tuyển chọn vọp bố mẹ chuèn bị cho sinh
sân: Vọp bố mẹ đþĉc thu tÿ tă nhiên và tuyển
chọn theo các tiêu chuèn sau: vọp khôe mänh,
có chiều dài vô tÿ 5,5 cm trć lên, không có sinh
vêt bám, vô còn nguyên vẹn và không bị dêp vĈ.
Do không thể phân biệt giĆi tính và să thành
thýc cûa vọp qua hình thái bên ngoài nên phâi
thăc hiện việc giâi phéu ngéu nhiên 15 - 20% cá
thể trong quæn thể vọp khai thác tă nhiên để
đánh giá tČ lệ đăc cái, mĀc độ thành thýc chung
täi thąi điểm cho sinh sân. Khi thu méu, tiến
hành quan sát hình däng bên ngoài cûa tuyến
sinh dýc cüng nhþ hình däng và kích thþĆc
trĀng cûa vọp (Hình 1).
Sau khi tuyển chọn, vọp bố mẹ đþĉc nuôi
trong bể composite để phýc hồi sĀc khôe tÿ 2 - 4
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Hình 1. Hình thái bên ngoài tuyến sinh dục của vọp Geloina sp.
(A): cá thể đực; (B): cá thể cái

Hình 2. (A) Vọp bố mẹ thu từ U Minh Thượng (tînh Kiên Giang)
và (B) Bể nuôi dưỡng vọp trước khi cho sinh sân
ngày. Bể nuôi dþĈng vọp bố mẹ đþĉc sýc khí
nhẹ liên týc, duy trì độ mðn 5 ppt (Hình 2). Mêt
độ nuôi 100 con/500 L, cho ën tâo đĄn bào
Chlorella sp. 2 læn/ngày vĆi mêt độ là 30.000
tb/mL.
TþĄng Āng vĆi mỗi loäi hóa chçt hoðc
phþĄng pháp tác động, chọn 30 cá thể vọp đã
thành thýc, thçm khô vô, đðt trên nền gäch,
trong bóng râm và tiếp xúc vĆi không khí tÿ 2 4 gią. TrþĆc khi kích thích sinh sân tiến hành
đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao và cân khối
lþĉng câ vô cûa tÿng cá thể vọp. Mỗi cá thể đþĉc
cho vào bình nhăa 2 L, mỗi bình có khoét một lỗ
tròn đþąng kính 2,5 cm có lþĆi bao vĆi kích
thþĆc mít lþĆi 50 µm để thu trĀng cûa vọp cái.
Sau khi vọp phóng tinh và đẻ trĀng thì tiến
hành thu trĀng qua lþĆi lọc có kích thþĆc mít
lþĆi 100 µm để loäi bô cðn bèn có kích thþĆc lĆn
rồi sau đó lọc qua lþĆi có kích thþĆc mít lþĆi 50
µm trong nþĆc biển säch 5 ppt nhìm thu thêp
và đếm số trĀng mà mỗi cá thể cái sinh sân
(Hình 3).
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2.1.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của các loại
hóa chất sử dụng đến hiệu quâ sinh sân
của vọp
Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện vĆi 3 nghiệm
thĀc là: 1) Sā dýng dòng chây lþu tốc 0,3 L/phút
(Đối chĀng); 2) Dòng chây nhþ NT1 + Dung
dịch NH4OH 25% vĆi liều lþĉng 0,5 mL/L; 3)
Dòng chây nhþ NT1 + Dung dịch H2O2 50% vĆi
liều lþĉng 0,5 mL/L. Việc lăa chọn liều hóa chçt
và tốc độ dòng chây dăa trên các nghiên cĀu
trþĆc đåy trên đối tþĉng hai mânh vô (Nguyễn
Đình Hùng và cs., 2003; Quách Kha Ly và Ngô
Thị Thu Thâo, 2011) đồng thąi qua quá trình
thā nghiệm khi thăc hiện nghiên cĀu này.
Phương pháp thực hiện: Nghiệm thĀc 1
(Đối chĀng): Cho vọp vào bể đẻ (nhiệt độ 28oC)
và täo dòng chây liên týc cho đến khi thçy vọp
sinh sân thì tít dòng chây để ghi nhên kết quâ.
Nghiệm thĀc 2 (NH4OH): Cho vọp vào bể đẻ có
pha sïn dung dịch NH4OH nồng độ 25% vĆi liều
lþĉng 0,5 ml/L và täo dòng chây liên týc cho đến
khi thçy vọp sinh sân thì tít dòng chây để ghi
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nhên kết quâ. Nghiệm thĀc 3 (H2O2): Cho vọp
vào bể đẻ có pha sïn dung dịch H2O2 nồng độ
50% vĆi liều lþĉng 0,5 mL/L và täo dòng chây
liên týc cho đến khi thçy vọp sinh sân thì tít
dòng chây để ghi nhên kết quâ.
2.1.2. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của phương
pháp thay đổi nhiệt độ đến hiệu quâ sinh
sân của vọp
Nghiên cĀu đþĉc thăc hiện vĆi 3 phþĄng
pháp thay đổi nhiệt độ là: 1) Sā dýng dòng chây
lþu tốc 0,3 Lít/phút + Hä nhiệt; 2) Dòng chây +
Luân phiên hä và tëng nhiệt; 3) Dòng chây +
Tëng nhiệt.
Phương pháp thực hiện: Nghiệm thĀc 1
(Dòng chây + Hä nhiệt): vọp đþĉc đðt vào khay
khô và đþa vào ngën mát cûa tû länh vĆi nhiệt
độ 10 - 15oC đþĉc duy trì trong 5 gią, tiếp theo
là cho vọp vào bể đẻ (nhiệt độ 28oC) và täo dòng
chây liên týc cho đến khi thçy vọp sinh sân thì
ngþng dòng chây, sau đó để yên và ghi nhên kết
quâ. Nghiệm thĀc 2 (Hä + Tëng nhiệt): Sau khi
hä nhiệt (nhþ Nghiệm thĀc 1) thì đem vọp cho
vào bể đẻ, nhiệt độ nþĆc tÿ 28oC đþĉc tëng lên
35-36oC bìng cách thêm nþĆc nóng trong vòng
30 phút, sau đó đðt bĄm chìm trong bể täo dòng
nþĆc xoay tròn cho đến khi thçy vọp sinh sân
thì ngþng dòng chây để ghi nhên kết quâ.

Nghiệm thĀc 3 (Tëng nhiệt): Sau khi thçm khô
qua đêm cho vọp vào bể đẻ, nhiệt độ nþĆc tÿ
28oC đþĉc tëng lên 35-36oC bìng cách thêm
nþĆc nóng trong vòng 30 phút, sau đó đðt bĄm
chìm trong bể täo dòng nþĆc chây liên týc cho
đến khi thçy vọp sinh sân thì tít dòng nþĆc,
sau đó ghi nhên kết quâ.
2.1.3. Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của phương
pháp sử dụng hóa chất và thay đổi nhiệt
độ đến hiệu quâ sinh sân của vọp
Phương pháp bố trí: Nghiên cĀu đþĉc thăc
hiện vĆi 3 phþĄng pháp là: 1) Sā dýng loäi hóa
chçt cho kết quâ tốt nhçt ć thí nghiệm 1 (NT1);
2) Sā dýng phþĄng pháp cho kết quâ tốt nhçt ć
thí nghiệm 2 (NT2); 3) Sā dýng phþĄng pháp
cho kết quâ tốt nhçt ć thí nghiệm 1 kết hĉp
phþĄng pháp cho kết quâ tốt nhçt ć thí nghiệm
2 (NT3). Số lþĉng vọp sā dýng, cách bố trí và
phþĄng pháp thăc hiện Thí nghiệm 3 tþĄng tă
nhþ thí nghiệm 1 và 2.
Các chỉ tiêu thu thập:
Thąi gian hiệu Āng (phút): Đþĉc tính tÿ khi
bít đæu sā dýng hoðc áp dýng các phþĄng pháp
tác động đến khi quan sát thçy vọp cái phóng
trĀng và vọp đăc phóng tinh trùng trong môi
trþąng nþĆc.

Hình 3. Hệ thống sử dụng kích thích sinh sân vọp
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quan sát thçy sinh sân và thu đþĉc trĀng), tČ lệ
sống, thąi gian hiệu Āng và số trĀng thu đþĉc ć
các nghiệm thĀc có să khác biệt (p < 0,05). TČ lệ
vọp cái sinh sân ć NT1 là 0 so vĆi NT2 và 3
tþĄng Āng là 28,57 và 26,32; tČ lệ sống ć
nghiệm thĀc 1 cao nhçt (100), kế tiếp là
nghiệm thĀc 2 (94,44), nghiệm thĀc 3 có tČ lệ
thçp nhçt (88,89); thąi gian hiệu Āng ć
nghiệm thĀc 2 (882 phút) låu hĄn nghiệm thĀc
3 (805 phút). Ngoài ra tổng số trĀng thu đþĉc
nhiều nhçt ć nghiệm thĀc 2 (1.221.333 trĀng)
cao hĄn so vĆi nghiệm thĀc 3 (278.167 trĀng), ć
nghiệm thĀc 2 mỗi cá thể tham gia sinh sân
đþĉc 305.333 ± 81.640 trĀng cao gçp 6 læn so vĆi
nghiệm thĀc 3 là 55.633 ± 15.339 trĀng. Qua đó
cho thçy phþĄng pháp sā dýng NH4OH để kích
thích vọp sinh sân là hiệu quâ nhçt ć thí
nghiệm 1 nhþng thąi gian hiệu Āng sinh sân
còn kéo dài và số trĀng thu đþĉc chþa cao.

TČ lệ cá thể tham gia sinh sân (%): Số cá
thể có phóng giao tā trong môi trþąng nþĆc trên
tổng số cá thể cho sinh sân.
TČ lệ sống (%): là tČ lệ giĂa số cá thể còn
sống sau khi tác động hóa chçt hoðc bìng các
phþĄng pháp khác nhau trên tổng số cá thể.
Số lþĉng trĀng thu đþĉc trên mỗi cá thể cái
tham gia sinh sân (trĀng/con hoðc trĀng/g khối
lþĉng). TrþĆc khi bố trí để kích thích sinh sân,
các chî tiêu về khối lþĉng tổng cộng, chiều dài
cûa tÿng các thể vọp đã đþĉc ghi nhên và đánh
dçu riêng.
2.2. Xử lý số liệu
Sā dýng chþĄng trình SPSS 16.0 để tính
toán các giá trị trung bình, độ lệch chuèn và
phþĄng pháp phån tích ANOVA 1 nhån tố để
đánh giá să khác biệt giĂa các giá trị trung
bình cûa các nghiệm thĀc vĆi kiểm định
Duncan ć độ tin cêy p < 0,05.

3.1.2. Tác động của phương pháp thay đổi
nhiệt độ đến hiệu quâ sinh sân của vọp

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN

Kết quâ bâng 2 cho thçy chiều dài, chiều
cao, chiều rộng, khối lþĉng cûa vọp sā dýng cho
sinh sân không có să khác biệt giĂa các nghiệm
thĀc (p > 0,05). Tuy nhiên, tČ lệ cá thể tham gia
sinh sân, thąi gian hiệu Āng cüng nhþ số lþĉng
trĀng mà vọp cái sinh sân có să khác biệt giĂa
các phþĄng pháp khác nhau (p < 0,05). Việc sā
dýng phþĄng pháp hä nhiệt làm cho tČ lệ vọp
tham gia sinh sân cao (80%), đồng thąi cüng thu
đþĉc số trĀng nhiều nhçt (11.705.000 trĀng).

3.1. Tác động của các phương pháp sử
dụng đến hiệu quâ sinh sân của vọp
3.1.1. Tác động của NH4OH và H2O2 đến
hiệu quâ sinh sân của vọp
Kết quâ cho thçy chiều dài, chiều cao, chiều
rộng và khối lþĉng cûa vọp sā dýng ć các
nghiệm thĀc không có să khác biệt (p > 0,05).
Tuy nhiên, tČ lệ vọp cái tham gia sinh sân (có

Bâng 1. Hiệu quâ sinh sân của vọp dưới tác động của các loại hóa chất
Chỉ tiêu
Tổng số cá thể
Chiều dài (cm)
Chiều cao (cm)
Chiều rộng (cm)
Khối lượng (g)
Tỷ lệ cái sinh sản (%)
Tỷ lệ sống (%)

1) DC
30
5,50 ± 0,41

a

2,91 ± 0,24

a

5,90 ± 0,24

a

61,29 ± 14,04
0b
100 ± 0

a

a

2) DC + NH4OH

3) DC + H2O2

30

30

5,67 ± 0,53

a

5,71 ± 0,48a

3,01 ± 0,33

a

3,14 ± 0,39a

6,15 ± 0,57

a

70,70 ± 19,64

6,19 ± 0,54a
a

72,19 ± 18,96a

28,57 ± 8,31a

26,32 ± 7,14a

ab

88,89 ± 5,09b

94,44 ± 1,92
a

882 ± 11

805 ± 26b

Thời gian hiệu ứng (phút)

-

Tổng số trứng

0

1.221.333

278.167

Số trứng/cá thể

0

305.333 ± 81.640

55.633 ± 15.339

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì không khác biệt thống kê (p > 0,05).
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Kết quâ kích thích vọp sinh sân bìng
phþĄng pháp hä nhiệt trong nghiên cĀu này cao
hĄn so vĆi nghiên cĀu cûa Quách Kha Ly và Ngô
Thị Thu Thâo (2011) khi thăc hiện trên vọp
Geloina coaxans có nguồn gốc tÿ rÿng ngêp mðn
tînh Cà Mau vĆi tČ lệ sinh sân 21,7%, tổng số
trĀng đät 3.640.000 và 4.929 trĀng/g cá thể cái.
Các nghiên cĀu và quá trình thăc nghiệm đã cho
thçy kích thþĆc, nguồn gốc vọp bố mẹ, tình träng
sĀc khôe và vý sinh sân có thể là nhĂng nguyên
nhân chính dén đến să khác biệt về hiệu quâ cûa
việc kích thích sinh sân thăc hiện trên cùng một
đối tþĉng vĆi cùng một phþĄng pháp giống nhau.
Kết quâ Thí nghiệm 2 cho thçy phþĄng pháp hä
nhiệt khô và täo dòng chây cho hiệu quâ sinh
sân cûa vọp đät cao hĄn so vĆi tëng nhiệt hoðc
kết hĉp câ tëng và hä nhiệt độ.

Các chî tiêu về chiều dài, chiều rộng, chiều
cao và khối lþĉng cûa vọp bố mẹ không có să
khác biệt giĂa các nghiệm thĀc (p > 0,05). Khi
sā dýng phþĄng pháp hä nhiệt, số lþĉng cá thể
tham gia sinh sân lên đến 50% và cao hĄn gçp
đôi so vĆi sā dýng NH4OH (20,0%) hoðc kết hĉp
câ hai (23,5%). TČ lệ sống ć các nghiệm thĀc sā
dýng NH4OH đät 93,3% và 94,4% còn áp dýng
hä nhiệt đät 100%. Ngoài ra việc sā dýng
phþĄng pháp hä nhiệt cho thąi gian hiệu Āng
sinh sân ngín nhçt (145 phút) và số lþĉng
trĀng thu đþĉc nhiều nhçt (1.203.000 ± 199.983
trĀng/cá thể).
Kết quâ thu đþĉc ć 3 thí nghiệm nhên thçy
khi sā dýng hóa chçt (H2O2, NH4OH) để kích
thích vọp sinh sân thì thąi gian hiệu Āng lâu
hĄn, một số cá thể vọp bố mẹ bị chết đã làm ânh
hþćng đến chçt lþĉng môi trþąng nþĆc và số
lþĉng trĀng thu đþĉc thçp hĄn. Đối vĆi phþĄng
pháp sốc nhiệt cho hiệu quâ cao hĄn tuy nhiên
khi luån phiên tëng nhiệt rồi hä nhiệt làm
nhiệt độ thay đổi quá đột ngột, thêm vào đó thąi
gian thăc hiện kéo dài, vþĉt quá mĀc chịu đăng
cûa vọp, số cá thể tham gia sinh sân thçp và số
trĀng thu đþĉc ít hĄn. Tổng hĉp kết quâ trong
nghiên cĀu này cho thçy, phþĄng pháp hä nhiệt
kết hĉp vĆi dòng cho kết quâ cao nhçt do đó có
thể khîng định đåy là phþĄng pháp tác động
thích hĉp cho cho hiệu quâ sinh sân cao đối vĆi
vọp Geloina sp. Lucas & Southgate (2003) cho

3.1.3. Tác động của phương pháp sử dụng
hóa chất kết hợp với thay đổi nhiệt độ
Tÿ kết quâ cûa hai thí nghiệm trên, ć thí
nghiệm này sā dýng NH4OH cho kết quâ tốt
nhçt ć thí nghiệm 1 (NT1) và phþĄng pháp hä
nhiệt khô cho kết quâ tốt nhçt ć thí nghiệm 2
(NT2), đồng thąi kết hĉp hai phþĄng pháp
NH4OH và hä nhiệt (NT3) để tìm ra phþĄng
pháp kích thích vọp sinh sân có thąi gian hiệu
Āng ngín, tČ lệ tham gia sinh sân và tČ lệ sống
cüng nhþ số lþĉng trĀng thu đþĉc cao để làm cĄ
sć cho việc áp dýng vào quy trình sân xuçt giống.

Bâng 2. Kết quâ kích thích vọp sinh sân bằng các phương pháp thay đổi nhiệt độ
Chỉ tiêu

1) Hạ nhiệt

2) Hạ + tăng nhiệt

3) Tăng nhiệt

Tổng số cá thể

30

30

30

Chiều dài (cm)

5,71 ± 0,53a

5,57 ± 0,59a

5,56 ± 0,52a

a

a

2,96 ± 0,29a

Chiều cao (cm)

3,11 ± 0,33

Chiều rộng (cm)

6,23 ± 0,58a

Khối lượng (g)

65,70 ± 16,63

3,00 ± 0,37

6,04 ± 0,66a
a

68,77 ± 21,16

6,00 ± 0,55a
a

64,98 ± 17,62a

80 ± 17,63a

19,05 ± 1,69b

19,05 ± 2,3b

Tỷ lệ sống (%)

100 ± 0a

100 ± 0a

100 ± 0a

Thời gian hiệu ứng (phút)

145 ± 27b

261 ± 82a

193 ± 9ab

11.705.000

987.667

1.216.333

731.563 ± 135.094

246.917 ± 134.644

304.083 ± 12.712

Tỷ lệ vọp cái sinh sản (%)

Tổng số trứng thu được
Số trứng/cá thể

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì không khác biệt thống kê (p > 0,05).
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Bâng 3. Hiệu quâ sinh sân của vọp khi sử dụng hóa chất cùng với thay đổi nhiệt độ
Chỉ tiêu

1).NH4OH

2). Hạ nhiệt

3). Hạ nhiệt + NH4OH

Tổng số cá thể

30

30

30

Chiều dài (cm)
Chiều cao (cm)
Chiều rộng (cm)
Khối lượng (g)

5,75 ± 0,37a
3,18 ± 0,30a
6,26 ± 0,39a
77,05 ± 16,12a

5,67 ± 0,36a
3,07 ± 0,19a
6,17 ± 0,41a
69,67 ± 12,53a

5,59 ± 0,35a
2,99 ± 0,24a
6,05 ± 0,42a
64,31 ± 12,38a

Tỷ lệ vọp cái sinh sản (%)
Tỷ lệ sống (%)

20,0 ± 4,85a
93,3 ± 3,33a

50,0 ± 0b
100 ± 0b

23,5 ± 4,26a
94,4 ± 1,92a

Thời gian hiệu ứng (phút)

822 ± 28b

224 ± 9a

875 ± 22c

1.377.000
459.000 ± 25.933

10.827.000
1.203.000 ± 199.983

127.667
31.917 ± 5.939

Tổng số trứng
Số trứng/cá thể

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

rìng tác động nhiệt là phþĄng pháp hĂu hiệu
nhçt đối vĆi kích thích sinh sân cûa loài hàu.
Tuy nhiên, đối vĆi cûa các loài hai mânh vô
phân bố ć vùng nhiệt đĆi (nhþ vọp trong nghiên
cĀu này) thì phþĄng pháp hä nhiệt khô xuống
10 - 15oC kết hĉp vĆi dòng chây có thể là
phþĄng pháp đĄn giân, ít tốn kém và hiệu quâ
hĄn so vĆi các phþĄng pháp khác và có thể áp
dýng trong thăc tế các träi sân xuçt giống.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1. Kết luận
DþĆi tác động cûa các loäi hóa chçt (H2O2
và NH4OH), số cá thể vọp tham gia sinh sân ít,
thąi gian hiệu Āng dài và nhiều cá thể bị chết
đã ânh hþćng xçu đến chçt lþĉng môi trþąng
nþĆc và số trĀng thu đþĉc thçp.
PhþĄng pháp hä nhiệt khô kết hĉp vĆi täo
dòng chây cho hiệu quâ sinh sân cao nhçt vĆi tČ
lệ vọp cái tham gia sinh sân trên 50%, thąi gian
hiệu Āng ngín hĄn và số trĀng thu đþĉc cao hĄn
(1.203.000 ± 199.983 trĀng/cá thể).
4.2. Đề xuất
Thā nghiệm phþĄng pháp hä nhiệt để kích
thích vọp sinh sân trên qui mô lĆn hĄn nhìm
thu thêp thêm các kết quâ về tČ lệ thý tinh và
tČ lệ sống cûa çu trùng trþĆc khi khuyến cáo áp
dýng trong các träi sân xuçt giống.
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