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TÓM TẮT 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng lipid trong thức ăn phối chế cho cua biển (Scylla paramamosain) được 

thực hiện trong 2 giai đoạn ương. Trong giai đoạn zoea 3 đến megalop, cua được nuôi trong hệ thống bể composite 

120 l, độ mặn 30‰ và mật độ 50 con/l. Giai đoạn từ megalop đến cua 1, cua được nuôi trong bể nhựa 50 l, độ mặn 

26‰ và mật độ nuôi 10 con/l. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức thức ăn có cùng 

hàm lượng protein (53%) nhưng với các mức lipid tăng dần từ 6%, 8%, 10%, 12% đến 14%. Mỗi nghiệm thức được 

lặp lại 5 lần. Ấu trùng cua được cho ăn kết hợp thức ăn thí nghiệm và ấu trùng Artemia trong suốt thời gian ương 

nuôi. Kết quả cho thấy chỉ số biến thái của ấu trùng zoea 3 sang zoea 5 dao động trong khoảng 4,58-4,96 và tỉ lệ 

sống đến giai đoạn megalop đạt từ 5,45% đến 7,40%, trong đó nghiệm thức 12% lipid đạt cao nhất và khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p <0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tương tự, từ giai đoạn megalop đến cua 1, tỉ lệ sống, khối 

lượng cua 1 và chiều rộng mai lớn nhất thu được ở nghiệm thức 12% lipid. Từ kết quả này có thể kết luận rằng thức 

ăn phối chế có hàm lượng lipid 12% được xem là thích hợp nhất cho ấu trùng cua biển từ zoea 3 đến cua 1.  

Từ khóa: Cua biển, Scylla paramamosain, hàm lượng lipid, chỉ số biến thái, tỉ lệ sống. 

Effects of Dietary Lipid Levels on Metamorphosis  
and Survival of Mud Crab (Scylla paramamosain) from Zoeal 3 Stage to Instar 1 Crablet  

ABSTRACT 

A study on the effects of lipid levels in formulated feeds for mud crab (Scylla paramamosain) from zoeal 3 stage 

to instar crablet 1 was conducted in two rearing phases. From zoea 3 to the megalopal stage, the crabs were reared 

in 120 l composite tanks at salinity of 30‰ and stocking density of 50 Ind./l. From megalopal stage to crablet 1, the 

crabs were reared in the 50 l plastic tanks at salinity of 26‰ and stocking density of 10 Ind./l. The experiment was set 

up randomly with five isonitrogenous (53%) diets containing 6%, 8%, 10%, 12% and 14% lipid, and each treatment 

was done with five replicates. Mud crab larvae were fed experimental feeds combined with Artemia nauplii during 

feeding trial. Results showed that the larval stage index of zoea 3 into zoea 5 stages varied in the range of 4.58-4.96 

and the survival of megalopa was 5.45-7.40%, in which the 12% dietary lipid treatment attained highest values and 

was statistically different (P <0.05) compared to the remaining feeding treatments. Similarly, the highest survival, 

individual weight and carapace width of crablet 1 were obtained in the dietary lipid level of 12%. These results 

suggested that formulated diet containing 12% lipid could be considered as the most suitable diet for mud crab from 3 

zoeal stage to instar 1 crablet. 

Keywords: Mud crab, Scylla paramamosain, lipid levels, metamorphosis, survival. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cua biển (Scylla paramamosain) là loài đang 

đþợc phát triển nuôi ở Việt Nam do tëng trþởng 

nhanh, cò kích thþớc lớn, dễ nuôi, ít dðch bệnh và 

có giá trð kinh tế cao cùng với việc dễ dàng bâo 

quân sau khi thu hoäch. Trong những nëm gæn 

đåy, mô hình nuôi cua biển ở các tînh đồng bìng 

sông Cửu Long chû yếu theo hình thức nuôi 

quâng canh câi tiến, sự kết hợp tôm - cua - cá, 
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tôm - cua - rÿng, tôm - cua - lúa đþợc xem là 

hiệu quâ và phát triển bền vững. Nguồn cua 

giống cung cçp cho nuôi cua thþơng phèm chû 

yếu tÿ sinh sân nhân täo và nhu cæu cua giống 

ngày càng tëng (Træn Ngọc Hâi và cs., 2017). 

Trong þơng nuôi çu trùng cua biển, thức ën 

tþơi sống (rotifer và Artemia) đòng vai trñ rçt 

quan trọng, đþợc sử dýng trong suốt đợt þơng 

nuôi. Tuy nhiên, thức ën tþơi sống thiếu một số 

acid béo thiết yếu cæn phâi đþợc giàu hòa trþớc 

khi cho ën (Truong Trong Nghia et al., 2007), 

còn trứng bào xác Artemia có giá cao dén đến 

tëng chi phí sân xuçt. Vì thế, nghiên cứu sử 

dýng thức ën nhån täo thay thế một phæn thức 

ën tþơi sống trong þơng çu trùng cua biển là 

một trong những xu hþớng đã và đang đþợc 

thực hiện nhìm hän chế sự phý thuộc nguồn 

thức ën tþơi sống và giâm giá thành (Holme et 

al., 2009; Hassan et al., 2011; Shelley & 

Lovatelli, 2011).  

Ở Việt Nam, sân xuçt giống nhân täo cua 

biển đã thành công và thþơng mäi hóa tÿ nhiều 

nëm qua, trong đò çu trùng Artemia vén là 

nguồn thức ën tþơi sống đþợc cho ën kết hợp với 

thức ën nhån täo trong suốt chu kỳ þơng nuôi 

(Træn Ngọc Hâi & Nguyễn Thanh Phþơng, 2009; 

Træn Ngọc Hâi & Lê Quốc Việt, 2017). Tuy 

nhiên, thức ën nhån täo chçt lþợng cao đþợc sử 

dýng cho çu trùng cua biển là loäi thức ën cò 

sẵn trên thð trþờng chuyên dùng cho çu trùng 

tôm biển nhþ Lansy, Frippak cò hàm lþợng lipid 

rçt cao (15-16,5%), không phù hợp với nhu cæu 

dinh dþỡng cho çu trùng cua biển.  

Đối với thức ën nhån täo sử dýng cho cua 

biển ở giai đoän çu trùng cæn đâm bâo nhu cæu 

dinh dþỡng, trong đò hàm lþợng lipid là một 

trong những dþỡng chçt quan trọng nhçt trong 

thức ën, cung cçp nëng lþợng, duy trì cçu trúc 

màng sinh học và có chức nëng là tiền chçt cho 

các steroid quan trọng (Corraze, 2001). Tuy 

nhiên, nhiều nghiên cứu cho biết nhu cæu lipid 

cho các loài giáp xác cò tính ën thiên về động 

vêt chî tÿ 10% đến 13,8%, không những khác 

nhau theo loài mà còn khác nhau giữa giai đoän 

çu trùng và trþởng thành. Khi thức ën chứa 

hàm lþợng lipid thçp hơn hoặc cao hơn so với 

nhu cæu sẽ ânh hþởng xçu đến sự phát triển cûa 

çu trùng cua nhþ giâm chu kỳ lột xác, tëng 

trþởng và tî lệ sống cûa cua biển (Anderson et 

al., 2004; Sheen & Wu, 1999; Holme, 2007; 

Holme et al., 2009). Hơn nữa, các nghiên cứu về 

dinh dþỡng cûa çu trùng cua biển chî têp trung 

vào loài Scylla serrata (Genodepa, 2004; Holme, 

2007; Holme et al., 2009).  

Hiện chþa cò nhiều nghiên cứu về nhu cæu 

dinh dþỡng cüng nhþ phát triển thức ën chế 

biến cho loài S. paramamosain đặc biệt trong 

giai đoän çu trùng. Do đò, việc xác đðnh hàm 

lþợng lipid thích hợp trong thức ën cho çu trùng 

cua biển cûa loài này tÿ giai đoän zoae 3 đến 

cua 1 là cæn thiết, cung cçp cơ sở khoa học cho 

việc lêp công thức thức ën, hoàn thiện quy trình 

þơng nuôi çu trùng cua biển đät hiệu quâ cao. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn vật liệu  

Ấu trùng cua biển ở giai đoän zoae 3 và 

megalop sử dýng trong thí nghiệm đþợc lçy tÿ 

nguồn cua mẹ tự nhiên nuôi vỗ và cho sinh sân 

nhân täo täi Träi cua Đức Nguyên, Bäc Liêu. Ấu 

trùng zoea 1 đþợc nuôi trong bể 4 m3, mêt độ 

100 zoea/l. Khi çu trùng chuyển sang giai đoän 

zoea 3 và megalopa tiến hành bố trí thí nghiệm. 

Trứng bào xác Artemia có nguồn gốc tÿ 

Vïnh Chåu và Mỹ (Arte Century, OSI, USA), 

đþợc çp nở ở mêt độ 3 g/l trong nþớc biển cò độ 

mặn 30‰, sýc khí liên týc trong khoâng 18-24 

giờ dþới điều kiện chiếu sáng. Sau khi trứng nở, 

thu çu trùng Artemia, rửa säch trong nþớc ngọt, 

khử trùng trong dung dðch formalin 100 ppm và 

rửa säch läi bìng nþớc ngọt trþớc khi cho çu 

trùng cua ën.  

2.2. Chế biến thức ăn  

Bột cá Kiên Giang đþợc cung cçp bởi Công 

ty CATACO, các nguyên liệu khác nhþ lecithin, 

cholesterol, bột mì tinh, dæu đêu nành, dæu cá 

biển, khoáng, gelatin… đþợc cung cçp bởi Công 

ty VEMEDIM. 

Artemia sinh khối thu tÿ ruộng muối Vïnh 

Châu, rửa säch và đþợc sçy khô ở nhiệt độ 55oC. 

Sinh khối Artemia khô đþợc xay thành bột mðn 

bìng cối xay sinh tố và bâo quân länh đến khi 

sử dýng. 
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Công thức thức ën (CTTA) đþợc thiết lêp sử 

dýng chþơng trình Solver trong phæn mềm Excel 

2010. Tî lệ thành phæn thức ën trong thí nghiệm 

cơ bân dựa trên nghiên cứu cûa Genodepa (2004) 

và Holme (2007) với tỷ lệ bột Artemia sinh khối 

Vïnh Chåu và bột cá Kiên Giang là 1:1, tỷ lệ dæu 

động vêt và dæu thực vêt cüng là 1:1. Tçt câ các 

CTTA cò cùng hàm lþợng protein 53% nhþng với 

5 mức lipid khác nhau (Bâng 1). Tçt câ các 

nguyên liệu đþợc nghiền mðn qua lþới 50 µm 

bìng máy nghiền trþớc khi cân và phối trộn. 

Thức ën phối chế đþợc sân xuçt quy mô thí 

nghiệm (2 kg/đợt) sử dýng các thiết bð (máy 

nghiền nguyên liệu, máy ép đùn, tû sçy) sân xuçt 

thức ën thí nghiệm cûa Bộ môn Chế biến Thûy 

sân, Khoa Thûy sân, Trþờng đäi học Cæn Thơ. 

Tÿng loäi nguyên liệu thức ën đþợc cân và 

đþa vào chung trong thau, tiến hành trộn khô, kế 

tiếp hỗn hợp thức ën đþợc gia èm (hàm lþợng 

nþớc 30-40%), trộn đều læn nữa và ép viên qua 

máy ép đùn. Thức ën viên däng èm đþợc sçy khô 

trong tû sçy 60C đến khi đät độ èm 10-11%. Sau 

đò, thức ën đþợc nghiền täo viên nhó và sàng qua 

lþới để täo kích cỡ viên thức ën phù hợp tÿng giai 

đoän phát triển cûa çu trùng cua, và đþợc    bâo 

quân ở nhiệt độ -20C. Kích cỡ viên thức ën cho 

zoea 3: 150-250 µm, zoea 5: 250-600 µm, 

megalop: 400-600 µm (Genodepa, 2004). 

Nguyên liệu và thức ën thí nghiệm đþợc 

phân tích thành phæn hóa học (èm độ, protein, 

lipid và tro) theo phþơng pháp AOAC (2000). 

2.3. Bố trí thí nghiệm 

Nghiên cứu thực hiện 2 giai đoän þơng bao 

gồm: tÿ zoea 3 đến megalop và tÿ megalop đến 

cua 1. Thí nghiệm đþợc bố trí hoàn toàn ngéu 

nhiên với 5 nghiệm thức thức ën cò cùng hàm 

lþợng protein (53%) với các mức lipid tëng dæn 

6%, 8%, 10%, 12% và 14%. Mỗi nghiệm thức 

thức ën đþợc lặp läi 5 læn. 

Bảng 1. Nguyên liệu (g/100 g) và thành phần hóa học thức ăn thí nghiệm  

Thành phần nguyên liệu 
Nghiệm thức (% lipid) 

6 8 10 12 14 

Bột cá Kiên Giang 55 55 55 55 55 

Bột sinh khối Atemia 20 20 20 20 20 

Dầu cá 0 1,0 2,0 3,0 4,0 

Dầu đậu nành 0 1,0 2,0 3,0 4,0 

Bột mì tinh 9,5 7,5 5,5 3,5 1,5 

Cholesterol 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Lecithin 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Calcium phosphate 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Khoáng tổng hợp 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Vitamin tổng hợp 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Choline choline 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

MCP 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Dịch tôm 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Gelatin 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Tổng cộng  100 100 100 100 100 

Thành phần dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm (% khối lượng khô) 

Ẩm độ 11,6 10,8 10,8 11,9 10,4 

Lipid 6,43 8,20 10,6 12,4 14,5 

Protein 53,7 53,7 53,9 53,4 54,0 

Tro 19,4 19,5 19,1 20,0 20,0 

Năng lượng (KJ/g) 16,4 16,9 17,3 17,7 18,2 
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 Thí nghiệm þơng nuôi tÿ giai đoän zoea 3 

đến megalop đþợc bố trí trong bể composite  

120 L với thể tích nþớc là 100 L và sýc khí liên 

týc. Ấu trùng zoea 3 đþợc nuôi ở độ mặn 30‰ 

với mêt độ 50 con/L. Ấu trùng zoae 3 có chiều 

dài trung bình 0,72 ± 0,06 mm. Thời gian thí 

nghiệm là 13 ngày. 

Thí nghiệm þơng nuôi tÿ giai đoän megalop 

đến cua 1 đþợc bố trí trong bể nhựa 50 L với thể 

tích nþớc là 40 L và sýc khí liên týc. Megalop 

đþợc nuôi ở độ mặn 26‰ với mêt độ 10 con/L. 

Mỗi bể có bổ sung giá thể là lþới nilon có mít lþới 

1 mm cho cua bám để tránh hiện tþợng cua ën 

lén nhau. Khối lþợng megalop trung bình là 4,7 ± 

0,2 mg/con. Thời gian thí nghiệm là 6 ngày. 

2.4. Hệ thống thí nghiệm, chăm sóc và  

quản lý 

Trong thời gian þơng nuôi, çu trùng cua 

đþợc cho ën thức ën thí nghiệm kết hợp với thức 

ën tþơi sống (çu trùng Artemia mới nở).  

Giai đoän zoea 3, thức ën chế biến đþợc 

cung cçp 3 læn/ngày vào lúc 9 h, 15 h và 20 h với 

lþợng thức ën 1,5-2,0 g/m3/læn và çu trùng 

Artemia đþợc bổ sung 3 læn/ngày (7 h, 11 h và 

17 h) với lþợng 0,5 çu trùng/ml/læn trong suốt 

thời gian thí nghiệm. 

Giai đoän megalop, thức ën chế biến đþợc 

cung cçp 4 læn/ngày (7 h, 10 h, 15 h và 19 h), với 

lþợng thức ën 2,5 g/m3/læn trong suốt thời gian 

thí nghiệm. Ấu trùng Artemia đþợc bổ sung 1 

læn/ngày trong 2 ngày đæu với lþợng 0,5 çu 

trùng/ml/læn.  

Hìng ngày, xi phông đáy bể và bít đæu thay 

nþớc bể nuôi sau 3 ngày bố trí và đðnh kỳ thay 

nþớc 2 ngày/læn, mỗi læn khoâng 25% lþợng 

nþớc trong bể nuôi. 

2.5. Thu thập số liệu 

Các yếu tố môi trường: Nhiệt độ và pH nþớc 

trong bể nuôi đþợc đo bìng máy đo pH-nhiệt độ 

vào lúc 7 h và 14 h giờ mỗi ngày. Hàm lþợng 

NH4
+/NH3 (TAN) và NO2 đþợc xác đðnh 2 

ngày/læn, méu nþớc đþợc phån tích theo phþơng 

pháp APHA (1998). 

Các chî tiêu đánh giá cua thí nghiệm: 

Chî số biến thái (Larval Stage Index = LSI) 

và tî lệ sống cûa çu trùng cua đþợc thu thêp 3 

ngày/læn. LSI đþợc xác đðnh tÿ giai đoän zoea 3 

đến zoea 5 bìng cách dùng cốc thûy tinh 250 ml 

múc đæy nþớc þơng cò çu trùng (nþớc þơng và 

çu trùng đþợc sýc khí đều) đðnh lþợng 3 cốc sau 

đò lçy trung bình. Sau 3 ngày (kể tÿ ngày þơng) 

kiểm tra 1 læn.  

Công thức tính LSI nhþ sau: 

LSI = 
N1n1 + N2n2 +…+ Nini 

n1 + n2 +…+ ni 

Trong đò: N1, N2, …, Ni là tÿ giai đoän 1 đến 

giai đoän i  

n1, n2, …, ni là số cá thể tÿ giai đoän 1 đến 

giai đoän i 

Tî lệ sống megalop = (số megalop thu 

đþợc/số çu trùng zoea 3 bố trí) × 100 

Tî lệ sống cua 1 = (số cua 1 thu đþợc/số 

megalop bố trí) × 100 

Chiều dài cûa çu trùng cua tÿ giai đoän 

zoea 3 đến megalop đþợc đo bìng kính hiển vi có 

gín tríc vi thð kính. Giai đoän cua 1 đo chiều 

rộng mai (CW). Khối lþợng cûa megalop và cua 

1 đþợc cân tÿng cá thể bìng cån điện tử 2 số lẻ. 

2.6. Xử lý số liệu 

Các số liệu đþợc tính giá trð trung bình và 

độ lệch chuèn bìng chþơng trình Excel; Phân 

tích thống kê bìng phþơng pháp ANOVA với 

phép thử Duncan để tìm ra sự khác biệt trung 

bình giữa các nghiệm thức ở mức ý nghïa  

P <0,05; sử dýng phæn mềm SPSS 22.0.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng lipid khác 

nhau đến sự phát triển của ấu trùng cua 

biển từ giai đoạn zoea 3 đến megalop 

3.1.1. Một số yếu tố môi trường trong thời 

gian thí nghiệm 

Trong thời gian thí nghiệm, nhiệt độ và pH 

nþớc trong ngày ít biến động với giá trð trung 

bình læn lþợt nìm trong khoâng 27,7-29,6C và 
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8,4-8,6. Hàm lþợng TAN (NH4
+/NH3) dao động 

trong khoâng 0,75-0,82 mg/l và hàm lþợng NO2
- 

ở tçt câ các bể nuôi rçt thçp với trung bình 

trong khoâng 0,01-0,03 mg/l (Bâng 1). 

Thí nghiệm đþợc bố trí trong träi, các yếu tố 

môi trþờng giữa các nghiệm thức thức ën không 

chênh lệch nhau nhiều và nìm trong giới hän 

thích hợp cho sự phát triển cûa çu trùng cua 

biển (Træn Ngọc Hâi và cs., 2017). 

3.1.2. Chỉ số biến thái của ấu trùng cua 

Thức ën chế biến có hàm lþợng lipid khác 

nhau đã ânh hþởng nhiều đến chî số biến thái 

(LSI) cûa çu trùng cua (Bâng 2). LSI có khuynh 

hþớng tëng cùng với sự tëng hàm lþợng lipid 

trong thức ën tÿ 6% đến 12% và có khuynh 

hþớng giâm ở mức lipid 14%, đþợc tìm thçy ở câ 

hai giai đoän zoea 3 - zoea4 và zoea 4 - zoea 5. 

Kết quâ thống kê biểu thð ở nghiệm thức 12% 

lipid thì çu trùng có LSI cao nhçt và khác biệt 

cò ý nghïa thống kê (P <0,05) so với các nghiệm 

thức còn läi sau 3 ngày và 6 ngày þơng. Nghiệm 

thức thức ën cò mức lipid 6% có chî số biến thái 

thçp nhçt và không khác biệt thống kê (P >0,05) 

so với nghiệm thức 8% và 14% lipid ở giai đoän 

zoea 3 - zoea 4, tuy nhiên khác biệt cò ý nghïa 

thống kê (P <0,05) với nghiệm thức có 14% lipid 

ở giai đoän zoea 4 - zoea 5. Kết quâ thí nghiệm 

cho thçy khi çu trùng cua biển đþợc cho ën thức 

ën chứa 12% lipid cho kết quâ tốt nhçt về chî số 

biến thái. 

Nghiên cứu cûa Hoàng Đức Đät (2004) xác 

đðnh chî số biến thái cûa çu trùng ở giai đoän 

zoae 3 - zoae 4 và zoae 4 - zoae 5 læn lþợt là 3,75 

và 4,30. Kết quâ nghiên cứu cûa Træn Ngọc Hâi 

và Lê Quốc Việt (2017a) về thay thế Artemia 

bìng thức ën tổng hợp protein (50-54% và lipid 

15-16%) trong þơng nuôi çu trùng cua biển, S. 

paramamosain cho biết chî số biến thái trung 

bình cûa çu trùng cua sau 3 ngày þơng là tÿ 

1,75 đến 1,87 và sau 6 ngày þơng có LSI là tÿ 

2,8 đến 3,0. So với kết quâ nghiên cứu cûa hai 

nhóm tác giâ trên thì çu trùng cua biển trong 

thí nghiệm có chî số biến thái cao hơn khi sử 

dýng thức ën chứa 12% lipid. Kết quâ này cho 

thçy thức ën chứa hàm lþợng 12% lipid là mức 

lipid thích hợp cho çu trùng cua biển, giúp çu 

trùng giai đoän zoae hçp thý tốt hơn, phát triển 

đồng đều và lột xác nhanh hơn. 

Bảng 1. Các yếu tố môi trường trong bể nuôi từ zoea 3 đến megalop 

Nghiệm thức 
(% lipid) 

Nhiệt độ (C) pH 
TAN (mg/L) NO2

- 
(mg/L) 

7 h 14 h 7 h 14 h 

6 27,7 ± 0,1 29,4 ± 0,2 8,4 ± 0,2 8,5 ± 0,2 0,81 ± 0,14 0,03 ± 0,01 

8 27,7 ± 0,2 29,4 ± 0,3 8,5 ± 0,1 8,6 ± 0,2 0,75 ± 0,12 0,02 ± 0,02 

10 27,8 ± 0,1 29,6 ± 0,1 8,5 ± 0,1 8,6 ± 0,1 0,76 ± 0,15 0,03 ± 0,01 

12 27,9 ± 0,2  29,6 ± 0,1 8,4 ± 0,2 8,5 ± 0,1 0,77 ± 0,17 0,02 ± 0,01 

14 27,8 ± 0,2 29,4 ± 0,2 8,3 ± 0,1 8,5 ± 0,1 0,82 ± 0,18 0,03 ± 0,02 

Bảng 2. Chỉ số biến thái (LSI) của ấu trùng từ gai đoạn zoea 3 đến zoea 5 

Nghiệm thức (% lipid) Zoea 3- Zoea 4 (3 ngày) Zoea 4- Zoea 5 (6 ngày) 

6% 3,67 ± 0,74
a
 4,58 ± 0,63

a
 

8 3,75 ± 1,30
a
 4,62 ± 0,63

ab
 

10 3,85 ± 0,70
b
 4,80 ± 0,70

c
 

12 3,95 ± 0,63
c
 4,96 ± 0,51

d
 

14 3,72 ± 0,67
a
 4,66 ± 0,70

b
 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05) 
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3.1.3. Kích thước của ấu trùng cua từ zoea 3 

đến megalop   

Tþơng tự chî số biến thái, chiều dài và khối 

lþợng cûa çu trùng cua tÿ zoea 4 đến megalop 

có xu hþớng tëng dæn với sự gia tëng cûa hàm 

lþợng lipid trong thức ën tÿ 6% đến 12% và 

giâm ở mức lipid 14%. 

Ấu trùng cua ở nghiệm thức 12% lipid đät 

chiều dài tốt nhçt và khác biệt thống kê (P <0,05) 

so với các nghiệm thức khác. Tuy nhiên, ở giai 

đoän zoea 4 sự khác biệt không cò ý nghïa thống 

kê (P >0,05) giữa nghiệm thức 12% và 14% lipid. 

Ngoài ra, chiều dài çu trùng cua ở giai đoän 

zoea 5 và megalop không khác nhau về mặt 

thống kê (P >0,05) giữa nghiệm thức 8% lipid và 

14% lipid (Bâng 4). Khối lþợng cûa megalop ở 

các nghiệm thức thức ën chứa hàm lþợng lipid 

tÿ 10%, 12% và 14% tþơng tự nhau (P >0,05) và 

cao hơn cò ý nghïa thống kê (P <0,05) so với 

nghiệm thức 6% và 8% lipid trong thức ën. Khối 

lþợng megalop giữa nghiệm thức 6% và 8% lipid 

không biệt thống kê (P >0,05).  

Kết quâ về khối lþợng và chiều dài cûa 

megalop cho thçy thức ën chứa 12% lipid thích 

hợp cho sự phát triển cûa çu trùng cua biển. 

Thức ën chứa hàm lþợng lipid thçp nhçt trong 

thí nghiệm (6%) đã cho khối lþợng và chiều dài 

cûa çu trùng cua biển thçp nhçt tÿ giai đoän 

zoae 4 đến megalop. 

3.1.4. Tỷ lệ sống của ấu trùng cua ở giai 

đoạn zoae 5 và megalop  

Tỷ lệ sống cûa çu trùng cua ở giai đoän zoea 

5 đät tÿ 52,8% đến 81,6% và giai đoän megalop 

là tÿ 5,45% đến 7,40%, trong đò nghiệm thức 

12% lipid đät cao nhçt và khác biệt cò ý nghïa 

(P <0,05) so với các nghiệm thức thức ën cñn läi 

(Bâng 4). Tÿ kết quâ này cho thçy tỷ lệ sống cûa 

çu trùng cua biển có khuynh hþớng tþơng tự 

nhþ kích thþớc cûa cua, khi thức ën chứa hàm 

lþợng lipid tëng dæn tÿ 6% đến 12% thì tỷ lệ 

sống cûa zoae 5 và megalop tëng. Tuy nhiên, 

thức ën chứa hàm lþợng lipid cao hơn (14%) thì 

tỷ lệ sống cûa çu trùng cua ở hai giai đoän này 

thçp và khác biệt cò ý nghïa thống kê (P <0,05). 

Kết quâ về tỷ lệ sống cûa zoae 5 và megalopa 

cho thçy thức ën chứa 12% lipid hoàn toàn phù 

hợp cho çu trùng cua ở các giai đoän thí nghiệm. 

Nguyễn Cơ Thäch và Trþơng Quốc Thái (2004) 

khi nghiên cứu sân xuçt giống cua biển với thức 

ën cho çu trùng là luân trùng, Artemia và tâo với 

mêt độ 100 çu trùng/l cho thçy tỷ lệ sống cûa çu 

trùng cua là 25,2 ± 2,70%. Kết quâ nghiên cứu 

cûa Træn Ngọc Hâi và Trþơng Trọng Nghïa 

(2004) khi þơng çu trùng cua biển ở mêt độ 100 

çu trùng/l, cho ën luån trùng ở zoae 1, zoae 2 và 

ën Artemia ở zoae 3 - zoae 5 cho biết tỷ lệ sống 

khá cao 66,1 ± 15,4%. Nghiên cứu khác đánh giá 

khâ nëng thay thế Artemia bìng thức ën nhån 

täo (lansy Frippak) với hàm lþợng protein (50-

54%) và lipid (15-16%) trong þơng çu trùng cua 

biển S. paramamosain cho biết tỷ lệ sống cûa çu 

trùng cua tÿ giai đoän zoae 1 đến cua 1 đät cao 

nhçt ở nghiệm thức sử dýng 3 læn thức ën nhån 

täo kết hợp 5 læn Artemia/ngày là 7,8 ± 2,2% 

(Træn Ngọc Hâi & Lê Quốc Việt, 2017a). Kết quâ 

trong thí nghiệm này (Bâng 4) cho thçy çu trùng 

cua biển có thể sử dýng tốt thức ën chế biến, đặc 

biệt khi thức ën chế biến có hàm lþợng lipid cao 

hơn 10% và tỷ lệ sống cûa çu trùng cao hơn so với 

các nghiên cứu trþớc đåy. 

Bảng 3. Chiều dài và khối lượng của ấu trùng cua từ zoea 3 đến megalop  

Nghiệm thức  
(% lipid) 

Chiều dài (mm) Khối lượng 
Megalop (mg) Zoea 3 Zoea 4 Zoea 5 Megalop 

6 0,72 ± 0,06
a
 1,19 ± 0,03

a
 1,53 ± 0,01

a
 2,08 ± 0,10

a
 3,23 ± 0,23

a
 

8 0,72 ± 0,06
a
 1,20 ± 0,04

b
 1,61 ± 0,03

b
 2,21 ± 0,09

b
 3,26 ± 0,23

a
 

10 0,72 ± 0,06
a
 1,25 ± 0,01

c
 1,68 ± 0,03

c
 2,28 ± 0,09

c
 3,34 ± 0,24

b
 

12 0,72 ± 0,06
a
 1,26 ± 0,02

cd
 1,72 ± 0,01

d
 2,37 ± 0,11

d
 3,44 ± 0,23

b
 

14 0,72 ± 0,06
a
 1,23 ± 0,02

d
 1,62 ± 0,03

b
 2,18 ± 0,09

b
 3,40 ± 0,27

b
 

Ghi chú: Bố trí thí nghiệm từ giai đoạn zoea 3; 

Giá trị trong cùng một cột có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P >0,05) 
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Bảng 4. Tỷ lệ sống (%) của ấu trùng cua ở giai đoạn zoae 5 và megalop  

Nghiệm thức (% lipid) Zoae 5 Megalop 

6 52,80 ± 6,08
a
 5,46 ± 0,92

a
 

8 60,30 ± 4,04
a
 5,45 ± 0,66

a
 

10 74,10 ± 2,23
bc

 6,66 ± 1,72
ab

 

12 81,60 ± 7,20
d
 7,40 ± 0,50

b
 

14 71,50 ± 8,51
b
 5,92 ± 0,99

a
 

Ghi chú: Giá trị trong cùng một cột có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không có  

ý nghĩa thống kê (P >0,05). 

Bảng 5. Các yếu tố môi trường trong bể nuôi từ giai đoạn megalop đến cua 1 

Nghiệm thức 
(% lipid) 

Nhiệt độ (C) pH 
TAN (mg/L) NO2

- 
(mg/L) 

7 h 14 h 7 h 14 h 

6 27,5 ± 0,4 28,5 ± 1,2 8,5 ± 0,1 8,7 ± 0,1 0,27 ± 0,21 0,03 ± 0,01 

8 27,4 ± 0,4 28,3 ± 1,1 8,5 ± 0,1 8,6 ± 0,1 0,28 ± 0,23 0,03 ± 0,01 

10 27,3 ± 0,3 28,5 ± 1,1 8,4 ± 0,2 8,6 ± 0,2 0,32 ± 0,30 0,03 ± 0,02 

12 27,3 ± 0,5 28,4 ± 1,2 8,5 ± 0,1 8,6 ± 0,1 0,31 ± 0,15 0,02 ± 0,02 

14 27,3 ± 0,4 28,4 ± 1,1 8,4 ± 0,2 8,6 ± 0,1 0,32 ± 0,24 0,03 ± 0,01 

 

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng lipid khác 

nhau đến sự phát triển của cua biển từ giai 

đoạn megalop đến cua 1 

3.2.1. Các yếu tố môi trường trong bể nuôi 

từ megalop đến cua 1 

Trong thời gian þơng nuôi cua tÿ giai đoän 

megalop đến cua 1, nhiệt độ nþớc vào sáng và 

chiều trong các bể nuôi dao động khoâng 27,3-

28,5C, pH nþớc biến động rçt ít với giá trð 

khoâng 8,4-8,7 (Bâng 5). 

Hàm lþợng TAN (NH4
+/NH3) và NO2

- ở tçt 

câ các nghiệm thức thức ën rçt thçp, khoâng 

0,27-0,32 mg/L và 0,02-0,03 mg/L (Bâng 5). 

Nhþ vêy, chçt lþợng nþớc trong bể nuôi rçt tốt 

cho cua phát triển, tþơng tự kết luên cûa Træn 

Ngọc Hâi và cs. (2017). 

3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá từ giai đoạn 

megalop đến cua 1 

Trong thí nghiệm này, mặc dù giai đoän 

megalop đþợc cho ën thức ën cò hàm lþợng lipid 

khác nhau nhþng thời gian xuçt hiện cua 1 ở tçt 

câ các nghiệm nhþ nhau, trung bình 2,2 ngày 

(Bâng 6).  

Thời gian chuyển giai đoän tÿ megalop 

thành cua 1 hoàn toàn cüng không sai khác 

nhiều (P >0,05) giữa các nghiệm thức, trung 

bình 5,5-5,8 ngày. Điều này cho thçy thức ën 

chứa các mức lipid khác nhau không ânh hþởng 

đến sự chuyển giai đoän tÿ megalop sang cua 1.  

Trong các nghiệm thức, tî lệ sống cûa cua 1 

đät khoâng 54,56-64,55%, trong đò nghiệm thức 

thức ën chứa 12% lipid, đät cao nhçt và khác 

biệt cò ý nghïa thống kê (P <0,05) so với các 

nghiệm thức thức ën cñn läi (Bâng 6). Ở nghiệm 

thức chứa 14% lipid trong thức ën tỷ lệ sống cûa 

cua 1 giâm tuy nhiên khác biệt không cò ý nghïa 

thống kê (P >0,05) so với nghiệm thức chứa 6%, 

8% và 10% lipid.  

Nghiên cứu trþớc cho thçy cua biển con loài 

S. serrata khi đþợc cho ën thức ën chế biến có 

hàm lþợng lipid tÿ 0-12% với tî lệ dæu gan cá và 

dæu bíp là 2:1 thì cua có tî lệ sống đät tÿ 93,3% 

đến 100% (Sheen & Wu, 1999). Theo Catacutan 

(2002), loài cua biển S. serrata giai đoän giống 

phát triển tốt với các loäi thức ën chế biến ở các 

mức protein khoâng 32-40%, lipid 6% hoặc 12%, 

nëng lþợng ở mức 14,7-117,6 MJ/kg. 
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Bảng 6. Thời gian lột xác (ngày), khối lượng và tỷ lệ sống (%) của cua 1  

 Nghiệm thức (% lipid) 

6 8  10  12  14  

Thời gian bắt đầu xuất hiện cua 1 (ngày) 2,2 ± 0,0
a
 2,2 ± 0,0

a
 2,2 ± 0,0

a
 2,2 ± 0,0

a
 2,2 ± 0,0

a
 

Thời gian chuyển cua 1 hoàn toàn (ngày) 5,81 ± 0,22
a
 5,54 ± 0,40

a
 5,56 ± 0,21

a
 5,54 ± 0,29

a
 5,80 ± 0,19

a
 

Tỉ lệ sống (%) 56,95 ± 2,71
a
 54,56 ±,17

a
 58,20 ± 3,24

a
 64,55 ±,00

b
 57,55 ± 4,82

a
 

Khối lượng megalop (mg)* 4,7 ± 0,2
a
 4,7 ± 0,2

a
 4,7 ± 0,2

a
 4,7 ± 0,2

a
 4,7 ± 0,2

a
 

Khối lượng cua 1 (mg) 6,69 ± 0,17
a
 7,49 ± 0,16

b
 7,53 ± 0,13

b
 8,10 ± 0,14

c
 7,45 ± 0,12

b
 

Chiều rộng mai cua 1 (mm) 3,18 ± 0,1
a
 3,31 ± 0,1

ab
 3,43 ± 0,12

bc
 3,58 ± 0,12

c
 3,33 ± 0,15

ab
 

Ghi chú: *: Bố trí thí nghiệm từ giai đoạn megalop; Các giá trị trong cùng một hàng có các chữ cái khác nhau thì 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05) 

Khối lþợng và chiều rộng mai cûa cua 1 đät 

trung bình læn lþợt trong khoâng 6,69-8,10 mg 

và 3,18-3,58 mm, trong đò nghiệm thức thức ën 

chứa 6% lipid đät nhó nhçt và lớn nhçt là 

nghiệm thức 12% lipid. Kết quâ thống kê cho 

thçy nghiệm thức 8%, 10% và 14% không khác 

biệt thống kê (P >0,05) về khối lþợng và ba 

nghiệm thức này khác biệt cò ý nghïa (P <0,05) 

so với nghiệm thức 6% và 12% lipid. Đối với 

chiều rộng mai cua, nghiệm thức 12% lipid 

không khác nhau thống kê so với nghiệm thức 

10% lipid nhþng khác nhau cò ý nghïa so với các 

nghiệm thức còn läi. Qua đò cho thçy việc bổ 

sung thức ën với các hàm lþợng lipid khác nhau 

có ânh hþởng đến khối lþợng cûa cua 1.  

Kết quâ thí nghiệm hiện täi cho thçy chiều 

rộng mai cûa cua 1 ở tçt câ các nghiệm thức lớn 

hơn so với công bố cûa Phäm Vën Quyết và 

Trþơng Trọng Nghïa (2010) khi nghiên cứu loài 

cua biển S. paramamosain (2,51 ± 0,01 mm) và 

tþơng đþơng với kết quâ cûa Træn Ngọc Hâi và 

Lê Quốc Việt (2017b) khi þơng çu trùng cua 

biển san thþa ở các giai đoän khác nhau, chiều 

rộng mai cua 1 đät khoâng 3,38-3,49 mm. Đánh 

giá ânh hþởng cûa các loäi thức ën phối chế 

chứa 3 mức protein (32, 40 và 48%) và 2 mức 

lipid (6 và 12%) với tî lệ P/E (tî lệ protein/nëng 

lþợng) dao động trong khoâng 20,5-31,1 MJ/kg 

lên tëng trþởng cûa loài cua S. serrata (khối 

lþợng ban đæu là 11,18 ± 0,66 g), Catacutan 

(2002) cho biết cua tëng trþởng tốt khi sử dýng 

thức ën chứa protein dao động trong khoâng 32-

40%, hàm lþợng lipid 6% hoặc 12% với mức 

nëng lþợng tþơng ứng khoâng 14,7-17,6 MJ/kg. 

Nghiên cứu này thực hiện trên çu trùng loài cua 

S. paramamosain cho kết quâ tëng trþởng và tî 

lệ sống tốt nhçt ở nghiệm thức thức ën chứa 

12% lipid với mức nëng lþợng 17,7 KJ/g. Nhþ 

vêy, nhu cæu lipid cûa cua khác nhau theo loài, 

giai đoän phát triển và mức nëng lþợng trong 

thức ën.  

Nhiều nghiên cứu chî ra rìng lipid là một 

trong những chçt dinh dþỡng quan trọng trong 

thức ën cûa động vêt thûy sân (ĐVTS) vì lipid 

không những là nguồn cung cçp nëng lþợng 

quan trọng mà nò cñn là phþơng tiện giúp hçp 

thu và vên chuyển các vitamin tan trong chçt 

béo, cholesterol, phospholipid tÿ thức ën đi vào 

tế bào. Vì thế, lipid có ânh hþởng rçt lớn đến 

sinh trþởng và phát triển cûa ĐVTS, đặc biệt là 

ở giai đoän çu trùng và giống (Corraze, 2001; 

Træn Thð Thanh Hiền và Nguyễn Anh Tuçn, 

2009). Bên cänh đò, lipid là nguồn dinh dþỡng 

cung cçp nëng lþợng tốt nhçt cho ĐVTS, sự chia 

sẻ nëng lþợng tÿ protein đã đþợc chứng minh 

trên nhiều loài ĐVTS và việc bổ sung lþợng 

lipid thích hợp sẽ giâm nhu cæu protein (Træn 

Thð Thanh Hiền và Nguyễn Anh Tuçn, 2009).  

Lipid cüng là tiền chçt cho quá trình 

chuyển hòa, thúc đèy quá trình tëng trþởng và 

lột xác ở tôm, nâng cao hệ miễn dðch trong tôm. 

Ngoài ra, lipid còn täo độ ngon cho thức ën 

(D'Abramo, 1998). Nghiên cứu cûa D’Abramo, 

(1997) đã tìm thçy có mối tþơng quan chặt giữa 

hàm lþợng lipid trong thức ën và lipid trong 

ruột tôm, khi hàm lþợng lipid trong thức ën quá 
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cao, hàm lþợng lipid trong ruột tëng sẽ làm 

giâm khâ nëng trao đổi chçt cûa giáp xác, tÿ đò 

ânh hþởng đến tốc độ tëng trþởng. Theo Træn 

Thð Thanh Hiền và Nguyễn Anh Tuçn (2009), 

khi thức ën thiếu hýt lipid có thể dén đến sự 

hçp thu thức ën và chuyển hóa chçt dinh dþỡng 

cûa ĐVTS bð ức chế, ngþợc läi thức ën vþợt quá 

nhu cæu lipid, động vêt cæn nhiều nëng lþợng để 

chuyển hóa phæn dþ thÿa này dén đến tëng 

trþởng chêm và tî lệ sống thçp. Nhu cæu lipid 

cûa giáp xác không những thay đổi theo loài mà 

cñn theo giai đoän phát triển (Holme et al., 

2009). Trong nghiên cứu cûa Sheen & Wu 

(1999) đánh giá ânh cûa bổ sung lipid trong 

thức ën cho cua biển S. serrata giai đoän giống 

với hàm lþợng lipid trong thức ën tÿ 5,3% đến 

13,8%, kết quâ cho thçy mức lipid thçp dén đến 

sự thiếu hýt lipid trong thức ën làm giâm tëng 

trọng và giâm tæn suçt lột xác cûa cua trong khi 

mức lipid cao (13,8%) trong thức ën (vþợt nhu 

cæu lipid) làm giâm tëng trþởng và tỷ lệ sống 

cûa cua. Tuy nhiên, khác biệt không cò ý nghïa 

thống kê so với các nghiệm thức thức ën cñn läi 

và lipid không tích lüy trong mô cua trong các 

công thức thức ën khác nhau về tỷ lệ.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Thức ën phối chế cò hàm lþợng protein 53% 

và mức lipid 12% cho ën kết hợp với çu trùng 

Artemia đät kết quâ tốt nhçt trong þơng cua 

biển (Scylla paramamosain) tÿ giai đoän zoae 3 

đến cua 1 về tỷ lệ sống, sự biến thái và tëng 

trþởng, khác biệt này cò ý nghïa thống kê so với 

các thức ën cò mức lipid thçp hơn (6%, 8% và 

10%) hoặc cao hơn (14% lipid).  

Tuy nhiên, kết quâ thí nghiệm này cæn đþợc 

áp dýng ở quy mô lớn hơn để đánh giá hiệu quâ 

tài chính cûa việc sử dýng thức ën chế biến 

trong þơng çu trùng cua biển S. paramamosain.  
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