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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp kích thích khác nhau đến hiệu quả sinh sản 

của ốc bươu đồng. Thí nghiệm được bố trí trong bể có kích thước (1×1×1 m), mật độ 15 cặp ốc/m
2
 và mực nước 

trong bể ban đầu là 40 cm. Thí nghiệm 1 được bố trí với 4 phương pháp kích thích sinh sản: 1) Giảm 25% nước 

(D25); 2) Giảm 50% nước (D50); 3) Giảm 75% nước (D75) và 4) Giảm 100% nước (D100). Kết quả cho thấy tỷ lệ ốc 

tham gia sinh sản ở D75 đạt cao nhất (60,6%), kế tiếp D50 (58,3%) và khác biệt (P <0,05) so với D25 hay D100. Ốc 

ở D75 sinh ra số tổ trứng và tần suất sinh sản (9,08 tổ/m
2
; 3,03 tổ/ngày/m

2
) cao hơn và khác biệt (P <0,05) so với 

D25 hay D100. Thí nghiệm 2, được bố trí với 4 phương pháp kích thích sinh sản: 1) Cấp thêm 25% nước (A25); 2) 

Cấp thêm 50% nước (A50); 3) Cấp thêm 75% nước (A75) và 4) Cấp thêm 100% nước (A100). Tỷ lệ ốc tham gia sinh 

sản ở A50 (82,2%), cao hơn (P <0,05) so với A25 (66,7%) và A100 (64,4%). Ốc ở A50 sinh ra số tổ trứng và tần suất 

sinh sản (12,3 tổ/m
2
; 4,11 tổ/ngày/m

2
) cao hơn (P <0,05) so với A25 (10,1 tổ/m

2
; 3,33 tổ/ngày/m

2
) hay A100 (9,7 

tổ/m
2
; 3,22 tổ/ngày/m

2
). Kích thích sinh sản ốc bằng cách thay 75% hoặc cấp thêm 50% nước trong bể nuôi vỗ cho 

hiệu quả sinh sản cao hơn so với các phương pháp khác. 

Từ khóa: Giảm cột nước, ốc bươu đồng, phương pháp kích thích, sinh sản, tăng cột nước. 

Study on Spawning Stimulation of Black Apple Snails (Pila polita) 

ABSTRACT 

This study was carried out to examine the effects of different stimulation methods on spawning of the black 

apple snails, Pila polita. The experiments were arranged in 1 m
3 

tanks (1×1×1 m) at density of 15 pairs of broodstock 

snail/tank where water column at the beginning was 40 cm high. Experiment 1 was done with 4 different water 

exchanging regimes: 1) Discard 25% water (D25); 2) Discard 50% water (D50); 3) Discard 75% water (D75) and 4) 

Discard 100% water (D100). Results showed that the highest spawning rate occurred at D75 (60.6%), following by 

the D50 (58.3%) and these were significantly different from D25 or D100 (P <0.05). The broodstock snails at D75 

released highest egg clutches and reproductive efficiency (9.08 clutch/m
2
; 3.03 clutch/day/m

2
) and statistically 

significant different from D25 and D100 (P<0.05). Experiment 2 was implemented in the same condition as the early 

one (started with 40 cm of water level in the experiemental tanks) but with 4 different spawning stimulation methods: 

1) Adding 25% water (A25); 2) Adding 50% water (A50); 3) Adding 75% water (A75) and 4) Addiing 100% water 

(A100). The spawning rate in A50 (82.2%) was significantly higher (P <0.05) than that in A25 (66.7%) and A100 

(64.4%). The numbers of released egg clutches and reproductive efficiency of the snails in A50 (12.3 clutch/m
2
; 4.11 

clutch/day/m
2
) were significantly higher than those (P <0.05) from A25 (10.1 clutch/m

2
; 3.33 clutch/day/m

2
) or A100 

(9.7 clutch/m
2
; 3.22 clutch/day/m

2
). The research results show that the spawning stimulation by renewing 75% of 

water or adding 50% of water volume gave the higher reproductive efficiency than other methods. 

Keywords: Black apple snail, reproduction, spawning stimulation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Chân býng Gastropoda là lớp có thành 

phæn loài phong phú nhçt, chiếm khoâng  

75-80% số loài trong ngành động vêt thân mềm 

hiện nay (McArthur & Harasewych, 2003), 

chúng có thể phân bố ở hæu hết các loäi đða 

hình, khí hêu và thích nghi tốt với sự thay đổi 
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cûa các yếu tố môi trþờng (Richard & Gary, 

2003). Hiện nay trên thế giới có rçt nhiều 

nghiên cứu về các đối tþợng động vêt chân 

býng, tuy nhiên các nghiên cứu về sân xuçt 

giống nhân täo mới chî têp trung vào một số 

đối tþợng có giá trð kinh tế cao nhþ ốc hþơng, 

bào ngþ, ốc nhây và ốc đïa (Moss & cs., 1995; 

Nguyễn Thð Xuân Thu & cs., 2004; Sreejaya, 

2008; Hà Vën Ninh, 2015). Đến nay các nghiên 

cứu về kích thích sinh sân lớp Chân býng nþớc 

ngọt còn rçt hän chế. Ramnarine (2003) cho 

rìng khi mức nþớc ban đæu 10 cm và để bốc hơi 

tự nhiên hoặc tháo cän để cột nþớc chî còn 2 cm 

cho kết quâ ốc bố mẹ bít cặp và đẻ trứng là 

100% và trong trþờng hợp mức nþớc đþợc duy 

trì 10 cm thì không thu đþợc ốc bố mẹ bít cặp 

và đẻ trứng. Nguyễn Thð Bình (2011) cho sinh 

sân ốc bþơu đồng Pila polita trong điều kiện 

bán nhân täo cho thçy trong nền đáy bùn ốc 

mẹ tham gia sinh sân cao hơn so với ốc trong 

nền đáy không bùn. Nguyễn Vën Triệu (2016) 

cho rìng tỷ lệ ốc cái tham gia sinh sân đät cao 

(21,1%) khi kích thích bìng phþơng pháp nång 

cao cột nþớc so với phþơng pháp giữ nguyên cột 

nþớc (11,1-12,2%).  

Các yếu tố môi trþờng bên ngoài (nhiệt độ, 

ánh sáng, hàm lþợng oxy hòa tan, thức ën, 

dòng chây, mực nþớc và mùa vý) kết hợp với 

yếu tố bên trong đóng một vai trò thiết yếu 

trong việc điều chînh sinh sân ở động vêt thân 

mềm Chân býng (Visser & cs., 2010) và có thể 

tþơng tác với nhau cüng nhþ với các cơ chế nội 

tiết và thæn kinh điều khiển hệ thống sinh sân 

(Koene, 2010). Những thay đổi cûa điều kiện 

môi trþờng dén đến sự thay đổi cûa cçu trúc 

sinh sân (Gomot, 1990) và có tác dýng kích 

thích màng tế bào thæn kinh nội tiết kích thích 

quá trình đẻ trứng (Dogterom & cs., 1983; 

Joosse, 1984). Việc xây dựng và phát triển quy 

trình sân xuçt giống loài ốc này là rçt cæn thiết 

nhìm phát triển nghề nuôi. Nghiên cứu các 

phþơng pháp kích thích (tëng, giâm chiều cao 

cột nþớc) lên khâ nëng sinh sân cûa ốc bþơu 

đồng cæn đþợc thực hiện nhìm tìm ra phþơng 

pháp kích thích thích hợp cho quá trình sinh 

sân loài ốc này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Bố trí thí nghiệm 

2.1.1. Thí nghiệm 1 

Nghiên cứu giâm chiều cao cột nþớc đến 

hiệu quâ sinh sân ốc bþơu đồng: Thí nghiệm 

đþợc bố trí trong bể bät nylon có kích thþớc 

(1×1×1 m) và đþợc vệ sinh säch trþớc khi sử 

dýng, có nền đáy bùn dày 1-2 cm. Thí nghiệm 

đþợc bố trí ngoài trời và đþợc che bởi lþới lan. 

Chiều cao cột nþớc trong bể trþớc khi kích thích 

sinh sân đþợc duy trì ở mức 40 cm, líp đặt hệ 

thống giá thể nổi vào bể, giá thể nổi đþợc làm 

bìng tçm xốp với kích thþớc 0,2×0,3 m, trên mỗi 

tçm xốp bố trí hai chùm rễ cây lýc bình. Ốc bố 

mẹ đþợc chọn có kích thþớc 50,0-56,0 mm. Mêt 

độ ốc đþợc bố trí là 15 cặp/m2 (đực : cái là 1:1), 

đặc điểm phân biệt đực và cái cûa tháp ốc, gai 

giao cçu cûa ốc đực cùng với độ xoín và thîng 

cûa xúc tu khi ốc vên động (Võ Xuân Chu, 2011; 

Ngô Thð Thu Thâo & cs., 2016). Đðnh kỳ kích 

thích sinh sân 2 læn/tháng (chu kỳ triều vào 

ngày 14-16 và 30-02 âm lðch, khoâng thời gian 

giữa 2 đợt kích thích sinh sân là 15 ngày), thực 

hiện trong thời gian 2,5 tháng (tháng 3-5/2017). 

Thí nghiệm đþợc líp đặt hệ thống phun mþa, 

thời gian phun mþa bít đæu tÿ 17 giờ chiều và 

kết thúc 7 giờ hàng ngày. Thí nghiệm đþợc bố 

trí với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp läi 3 

læn nhþ sau: 1) Giâm 25% nþớc (30 cm; D25); 2) 

Giâm 50% nþớc (20 cm; D50); 3) Giâm 75% nþớc 

(10 cm; D75) và 4) Giâm 100% nþớc (1,0-1,5 cm; 

D100). Lþợng thức ën cho ốc ën mỗi ngày là  

1-1,5% (là thức ën phối chế thành däng viên 

đþờng kính 1 mm, với hàm lþợng đäm là 25% tÿ 

các nguyên liệu bột cá, bột đêu nành, bột mì 

tinh, dæu nành, vitamine, khoáng và chçt kết 

dính) khối lþợng cơ thể, cho ốc ën 2 læn/ngày vào 

lúc 7 giờ sáng và 17 giờ chiều. 

2.1.2. Thí nghiệm 2 

Nghiên cứu tëng chiều cao cột nþớc đến 

hiệu quâ sinh sân ốc bþơu đồng: Hệ thống thí 

nghiệm, kích thþớc ốc bố mẹ, chiều cao mực 

nþớc ban đæu, cách bố trí giá thể, mêt độ, cho 

ën, thời gian kích thích tþơng tự nhþ Thí 

nghiệm 1. Thí nghiệm 2 đþợc bố trí với 4 nghiệm 
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thức và mỗi nghiệm thức lặp läi 3 læn nhþ sau: 

(1) Cçp thêm 25% nþớc (10 cm; A25); (2) Cçp 

thêm 50% nþớc (20 cm; A50); (3) Cçp thêm 75% 

nþớc (30 cm; A75) và (4) Cçp thêm 100% nþớc 

(40 cm; A100). Nþớc đþợc bơm lên bể chứa 24 

m2, để líng trong 5-7 ngày và bơm vào bể kích 

thích sinh sân tþơng ứng. Thực hiện trong thời 

gian 2,5 tháng (tháng 5-7/2017). 

2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Yếu tố môi trþờng: Nhiệt độ đþợc đo bìng 

nhiệt kế vào lúc 7 giờ và 14 giờ hàng ngày. Các 

chî tiêu đánh giá chçt lþợng nþớc nhþ: hàm 

lþợng oxy hòa tan, NH3/NH4
- (TAN), NO2

-, độ 

kiềm và pH đþợc xác đðnh hàng ngày bìng bộ 

test SERA. 

Chî tiêu sinh học: Tỷ lệ sống cûa ốc đực và 

cái (%); Tỷ lệ ốc tham gia sinh sân: Số tổ trứng 

thu đþợc/Tổng số con cái × 100; Các số liệu sinh 

học (Theo Cantaloube & cs., 2014, trên ốc bþơu 

vàng Pomacea maculata) về chiều dài (đþợc xác 

đðnh tÿ điểm không tiếp xúc với giá thể đẻ và 

dài nhçt), chiều rộng (đþợc xác đðnh tÿ điểm 

không tiếp xúc với giá thể đẻ và rộng nhçt), 

chiều cao (đþợc xác đðnh tÿ điểm tiếp xúc với giá 

thể đẻ lên trên), khối lþợng, thể tích tổ trứng, số 

hät trứng/tổ (mỗi tổ trứng tách ra 5 hät trứng 

cân; Khối lþợng tổ trứng × 5 hät trứng/khối 

lþợng 5 hät trứng), đþờng kính (dùng thþớc kẹp 

đo nơi rộng nhçt cûa hät trứng) và khối lþợng 

hät trứng đþợc thu thêp sau 12 giờ khi phát 

hiện tổ trứng trong bể kích thích sinh sân; Sức 

sinh sân cûa ốc cái trong tÿng bể nuôi (tổ 

trứng/bể): Tổng số tổ trứng trong 1 m2 bể nuôi; 

Tæn suçt sinh sân (tổ trứng/ngày/m2): Số tổ 

trứng ốc cái sinh ra trong một ngày; Thời gian 

xuçt hiện tổ trứng (giờ): Đþợc xác đðnh tÿ khi ốc 

cái kích thích đến khi ốc cái đẻ tổ trứng đæu 

tiên; Tỷ lệ nở tổ trứng đþợc xác đðnh: Số ốc con 

(con)/Số hät trứng (hät) × 100; Thời gian ốc con 

xuçt hiện đæu tiên (ngày): Thời gian tổ trứng çp 

đến khi xuçt hiện ốc con đæu tiên; Thời gian nở 

(ngày): Thời gian tổ trứng çp đến khi tổ trứng 

nở ra ốc con hoàn toàn; Tốc độ nở (ngày): Thời 

gian tổ trứng nở hết (ngày) - Thời gian xuçt 

hiện ốc con đæu tiên (ngày). 

   

A B C 

Hình 1. Hệ thống kích thích sinh sản (A); Hệ thống phun mưa (B);  

Ốc bắt cặp sau 1 ngày kích thích ở cột nước giảm 100% và lớp bùn (C)  

   

A B C 

Hình 2. Ốc cái đang đẻ trứng và tổ trứng (A); Ấp trứng (B); Ốc con mới nở (C)  
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2.3. Xử lý số liệu 

Sử dýng phæn mềm Excel 2016 để tính các 

giá trð trung bình, độ lệch chuèn các số liệu thu 

thêp đþợc. Phân tích ANOVA một nhân tố theo 

phæn mềm SPSS 22.0, so sánh thống kê các giá 

trð trung bình giữa các nghiệm thức ở mức  

P <0,05 bìng phép thử Duncan. Các số liệu có 

đơn vð phæn trëm (%) đþợc chuyển đổi arcsin 

(Ram, 2009) trþớc khi xử lý thống kê. 

3. KẾT QUÂ  

3.1. Ảnh hưởng của giảm chiều cao cột 

nước đến hiệu quả sinh sản ốc bươu đồng 

- Biến động của các yếu tố môi trường 

Giá trð trung bình cûa yếu tố môi trþờng 

trong các nghiệm thức đþợc trình bày trong 

bâng 1. Trung bình nhiệt độ không khí buổi 

sáng 29,0C và buổi chiều 31,7C; trong khi đó 

nhiệt độ môi trþờng nþớc trong nghiệm thức 

D25 đến D75 tÿ 26,9-27,1C và buổi chiều tÿ 

29,7-30,1C, thçp hơn có ý nghïa so với D100 

(27,6C; 30,5C). 

Hàm lþợng TAN và NO2
- tþơng đối cao hơn 

trong nghiệm thức D100 læn lþợt là (0,39 mg/L 

và 0,38 mg/L) so với các nghiệm thức còn läi, 

nhþng khác biệt không có ý nghïa (P >0,05). Các 

yếu tố độ kiềm, pH và Oxy không biến động lớn 

giữa các nghiệm thức và khác biệt không có ý 

nghïa (P >0,05). 

- Tỷ lệ sống của ốc bố mẹ trong quá trình 

theo dõi sinh sản 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy, trung bình tỷ 

lệ sống cûa ốc cái ở nghiệm thức D25 (81,7%) cao 

hơn và khác biệt có ý nghïa (P <0,05) so với D100 

(72,2%), tuy nhiên khác biệt không có ý nghïa  

(P >0,05) giữa D50 (79,4%), D75 (76,1%). Tþơng 

tự nhþ ốc cái, trung bình tỷ lệ sống cûa ốc đực ở 

nghiệm thức D25 (84,4%) và D50 (82,2%) cao hơn 

và khác biệt có ý nghïa (P <0,05) so với D100 

(76,1%). Trong khi đó, trung bình tỷ lệ sống cûa 

câ ốc đực cùng với ốc cái khác biệt có ý nghïa  

(P <0,05) giữa các nghiệm thức kích thích sinh 

sân khác nhau (Bâng 2). Kết quâ cho thçy tỷ lệ 

sống cûa ốc cái thçp hơn ốc đực trong cùng một 

nghiệm thức và chênh lệch ở mức tÿ 2,8-3,9%. 

- Các chỉ tiêu về trứng được sinh sản từ 

phương pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Qua các đợt kích thích sinh sân, tỷ lệ ốc 

tham gia sinh sân trong thí nghiệm dao động tÿ 

35,3-60,6%, cao nhçt ở D75 (60,6%), kế tiếp D50 

(58,3%) và khác biệt có ý nghïa P <0,05) so với 

D25 (35,3%), D100 (40,3%). Ở nghiệm thức D50 

và D75, số tổ trứng ốc bþơu đồng sinh sân và 

tæn suçt sinh sân (8,75-9,08 tổ/m2; 2,92-3,03 

tổ/ngày/m2) luôn cao hơn và khác biệt P <0,05) 

so với nghiệm thức D25 hay D100 (5,29-6,04 

tổ/m2; 1,76-2,02 tổ/ngày/m2). Các kết quâ thu 

đþợc cho thçy việc thay nþớc tÿ 50-75% kết hợp 

với phun mþa đã ânh hþởng rçt rõ đến hiệu quâ 

sinh sân cûa ốc bþơu đồng (Bâng 3). 

Bảng 1. Trung bình một số yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Các phương pháp kích thích 

D25 D50 D75 D100 

Nhiệt độ bể nuôi buổi sáng (C)  27,0
a
 ± 0,4  27,1

a
 ± 0,3  26,9

a
 ± 0,4  27,6

b
 ± 0,4 

Nhiệt độ bể nuôi buổi chiều (C) 29,7
a
 ± 0,5 29,9

b
 ± 0,6 30,1

b
 ± 0,6 30,5

c
 ± 0,3 

pH 7,39
a
 ± 0,53 7,40

a
 ± 0,47 7,36

a
 ± 0,51 7,39

a
 ± 0,53 

Oxy (mg O2/L) 4,57
a
 ± 0,23 4,62

a
 ± 0,23 4,68

a
 ± 0,21 4,77

a
 ± 0,14 

NH4
+
/NH3 (mg/L)-TAN 0,33

a
 ± 0,11 0,32

a
 ± 0,12 0,34

a
 ± 0,10 0,39

a
 ± 0,13 

NO2
- 
(mg/L) 0,29

a
 ± 0,07 0,31

a
 ± 0,10 0,36

a
 ± 0,11 0,38

a
 ± 0,11 

Độ kiềm (mg CaCO3/L) 68,0
a
 ± 4,4 68,5

a
 ± 4,6 68,0

a
 ± 4,4 68,2

a
 ± 4,1 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 
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Bảng 2. Tỷ lệ sống của ốc bươu đồng qua các đợt kích thích sinh sản 

Chỉ tiêu 
Các phương pháp kích thích ốc sinh sản 

D25 D50 D75 D100 

Ốc cái 81,7
b
 ± 2,9 79,4

ab
 ± 5,1 76,1

ab
 ± 4,2 72,2

a
 ± 2,5 

Ốc đực 84,4
c
 ± 1,9 82,2

bc
 ± 2,5 79,4

ab
 ± 1,9 76,1

a
 ± 2,5 

Ốc đực + ốc cái 83,1
c
 ± 2,1 80,8

bc
 ± 3,0 77,8

ab
 ± 1,3 74,2

a
 ± 2,2 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 

Bảng 3. Kết quả sinh sản của ốc bươu đồng 

trong các phương pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các phương pháp kích thích 

D25 D50 D75 D100 

Tỷ lệ ốc tham gia sinh sản (%) 35,3
a
 ± 4,6 58,3

b
 ± 6,0 60,6

b
 ± 0,12 40,3

b
 ± 3,4 

Sức sinh sản (tổ/m
2
) 5,29

a
 ± 0,69 8,75

b
 ± 0,90 9,08

b
 ± 0,19 6,04

b
 ± 0,51 

Tần suất sinh sản (tổ/ngày/m
2
) 1,76

a
 ± 0,23 2,92

b
 ± 0,30 3,03

b
 ± 0,06 2,02

b
 ± 0,17 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với (P <0,05). 

Bảng 4. Kích thước và khối lượng tổ trứng ốc bươu đồng  

trong các phương pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các phương pháp kích thích 

D25 D50 D75 D100 

Số trứng/tổ trứng  190
a
 ± 4 191

a
 ± 4 194

a
 ± 3 188

a
 ± 4 

Khối lượng tổ trứng (g) 9,62
a
 ± 0,60 9,57

a
 ± 0,13 9,90

a
 ± 0,10 9,65

a
 ± 0,30 

Chiều dài tổ trứng (mm) 38,6
a
 ± 0,3 38,5

a
 ± 0,7 38,6

a
 ± 0,3 38,7

a
 ± 0,4 

Chiều rộng tổ trứng (mm) 29,8
a
 ± 0,4 29,8

a
 ± 0,3 30,0

a
 ± 0,3 29,9

a
 ± 0,3 

Chiều cao tổ trứng (mm) 27,0
a
 ± 0,5 27,7

ab
 ± 0,3 26,8

a
 ± 0,4 28,1

b
 ± 0,2 

Thể tích tổ trứng (cm
3
) 31,3

a
 ± 0,6 32,1

a
 ± 0,6 31,8

a
 ± 0,7 32,6

a
 ± 0,8 

Khối lượng hạt trứng (mg) 51,0
a
 ± 0,9 50,6

a
 ± 0,2 50,9

a
 ± 0,9 51,1

a
 ± 0,9 

Đường kính trứng (mm) 5,09
a
 ± 0,02 5,08

a
 ± 0,00 5,09

a
 ± 0,01 5,09

a
 ± 0,01 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 

Ốc cái đþợc kích kích bìng các phþơng pháp 

khác nhau sinh sân ra tổ trứng có số trứng ít 

biến động, dao động tÿ 188-194 trứng/tổ (Bâng 

4). Tþơng tự, ốc cái sinh sân ra tổ trứng có kích 

thþớc và khối lþợng khác biệt không có ý nghïa 

(P >0,05), dao động tÿ 9,57-9,90 g/tổ, chiều dài 

tổ tÿ 38,5-38,7 mm/tổ và chiều rộng tổ tÿ  

29,8-30,0 mm/tổ. 

Trung bình tỷ lệ nở cûa ốc đät cao nhçt khi 

kích thích bìng phþơng pháp giâm 75% thể tích 

nþớc trong bể (85,9%), kế đến là D100 (84,4%), 

D50 (84,3%) và thçp nhçt là D25 (81,6%). Có sự 

khác biệt về tỷ lệ nở cûa trứng ốc thu đþợc tÿ 

các nghiệm thức D75 và D25 (P <0,05). Tổ trứng 

cûa ốc cái ở nghiệm thức D50 có thời gian bít 

đæu nở 17,9 ngày, ngín hơn (P <0,05) so với ở 

nghiệm thức D25 và D100 (18,2 ngày). 

3.2. Ảnh hưởng của tăng chiều cao cột nước 

đến hiệu quả sinh sản ốc bươu đồng 

- Biến động các yếu tố môi trường 

Nhiệt độ không khí buổi sáng dao động tÿ 

26,5-30,5C và buổi chiều dao động tÿ 28,5-

35,5C. Trung bình nhiệt độ môi trþờng nþớc 
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buổi sáng và chiều có xu hþớng giâm dæn cùng 

với sự gia tëng chiều cao cột nþớc (Bâng 6). 

Các yếu tố độ TAN, NO2
- kiềm, pH và Oxy 

không biến động lớn trong quá trình nghiên cứu 

và khác biệt không có ý nghïa giữa các nghiệm 

thức thí nghiệm (P >0,05). 

- Tỷ lệ sống của ốc bố mẹ trong quá trình 

theo dõi sinh sản 

Tỷ lệ sống cûa ốc bþơu đồng đät cao nhçt 

khi kích thích bìng phþơng pháp tëng 50% 

chiều cao cột nþớc (80,6% - cái; 82,8% - đực), kế 

đến là A25 (79,4% - cái; 82,8% - đực) và thçp 

nhçt là A75 (77,8% - cái; 80,6% - đực) hay A100 

(78,2% - cái; 80,0% - đực), tuy nhiên, khác biệt 

không có ý nghïa (P >0,05) giữa các tỷ lệ thể tích 

nþớc đþợc thêm vào bể khác nhau (Bâng 7). 

- Các chỉ tiêu về trứng được sinh sản từ 

phương pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Tỷ lệ ốc tham gia sinh sân ở nghiệm thức 

A50 (82,2%), cao hơn (P <0,05) so với A25 

(66,7%) và A100 (64,4%). Tþơng tự, ở nghiệm 

thức A50 số tổ trứng và tæn suçt sinh sân læn 

lþợt là (12,3 tổ/m2; 4,11 tổ/ngày/m2), kế đến A75 

(11,7 tổ/m2; 3,89 tổ/ngày/m2) và khác biệt  

(P <0,05) so với A25 hay A100. Tuy nhiên, số tổ 

trứng và tæn suçt sinh sân cûa ốc bþơu đồng ở 

nghiệm thức A50 và A75 (Bâng 8) khác biệt 

không có ý nghïa (P >0,05). 

Ốc cái đþợc kích kích bìng các phþơng pháp 

khác nhau sinh sân ra tổ trứng có số trứng dao 

động tÿ 186-193 trứng/tổ và khác biệt không có 

ý nghïa giữa các nghiệm thức (P >0,05). Các chî 

tiêu về khối lþợng, chiều dài, chiều rộng, chiều 

cao, thể tích tổ trứng, khối lþợng và đþờng kính 

hät trứng cüng không có sự khác biệt (P >0,05) 

giữa các phþơng pháp kích thích ốc sinh sân 

khác nhau (Bâng 9). 

Bảng 5. Trung bình tỷ lệ nở, thời gian nở, tốc độ nở của trứng ốc bươu đồng  

từ các phương pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các phương pháp kích thích 

D25 D50 D75 D100 

Tỷ lệ nở (%) 81,6
a
 ± 0,1 84,3

ab
 ± 2,6 85,9

b
 ± 1,6 84,4

ab
 ± 0,6 

Thời gian xuất hiện ốc con (ngày) 18,2
b
 ± 0,2 17,9

a
 ± 0,1 18,1

ab
 ± 0,1 18,2

b
 ± 0,1 

Tốc độ nở (ngày) 3,96
c
 ± 0,07 3,85

b
 ± 0,04 3,74

a
 ± 0,04 3,79

ab
 ± 0,03 

Khối lượng ốc mới nở (mg) 26,1
a
 ± 0,4 26,6

a
 ± 0,6 26,3

a
 ± 1,2 26,7

a
 ± 0,2 

Chiều cao ốc mới nở (mm) 4,17
a
 ± 0,02 4,20

a
 ± 0,05 4,19

a
 ± 0,05 4,20

a
 ± 0,03 

Ghi chú: Trong cùng 1 hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 

Bảng 6. Trung bình một số yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Các phương pháp kích thích 

A25 A50 A75 A100 

Nhiệt độ không khí buổi sáng (C) 28,6 ± 0,7 

Nhiệt độ không khí buổi chiều (C) 31,8 ± 1,0 

Nhiệt độ bể nuôi buổi sáng (C) 27,0
a
 ± 0,6 26,8

a
 ± 0,5 26,7

a
 ± 0,4 26,6

a
 ± 0,5 

Nhiệt độ bể nuôi buổi chiếu (C) 30,6
b
 ± 0,5 30,5

ab
 ± 0,7 30,3

a
 ± 0,6 30,2

a
 ± 0,7 

pH 7,53
a
 ± 0,50 7,50

a
 ± 0,49 7,56

a
 ± 0,45 7,48

a
 ± 0,51 

Oxy (mg O2/L) 4,81
a
 ± 0,189 4,85

a
 ± 0,16 4,76

a
 ± 0,24 4,79

a
 ± 0,20 

NH4
+
/NH3 (mg/L)-TAN 0,50

a
 ± 0,12 0,48

a
 ± 0,14 0,49

a
 ± 0,12 0,48

a
 ± 0,10 

NO2
- 
(mg/L) 0,50

a
 ± 0,11 0,46

a
 ± 0,11 0,47

a
 ± 0,12 0,45

a
 ± 0,11 

Độ kiềm (mg CaCO3/L) 66,3
a
 ± 4,4 66,5

a
 ± 4,7 66,0

a
 ± 4,6 66,8

a
 ± 4,3 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 



Nghiên cứu kích thích sinh sản ốc bươu đồng (Pila polita)  

366 

Bảng 7. Tỷ lệ sống của ốc bươu đồng qua các đợt kích thích sinh sản 

Chỉ tiêu 
Các phương pháp kích thích 

A25 A50 A75 A100 

Ốc cái 79,4
a
 ± 2,5 80,6

a
 ± 2,5 77,8

a
 ± 1,0 78,2

a
 ± 3,3 

Ốc đực 82,8
a
 ± 2,5 82,8

a
 ± 1,9 80,6

a
 ± 1,0 80,0

a
 ± 1,7 

Ốc đực + ốc cái 81,1
a
 ± 0,5 81,7

a
 ± 0,8 79,2

a
 ± 0,8 79,2

a
 ± 2,2 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 

Bảng 8. Các kết quả liên quan đến trứng do ốc bươu đồng sinh sản  

từ các phương pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các phương pháp kích thích 

A25 A50 A75 A100 

Tỷ lệ ốc tham gia sinh sản (%) 66,7
ab

 ± 11,7 82,2
b
 ± 6,7 77,8

ab
 ± 6,9 64,4

a
 ± 7,9 

Sức sinh sản (tổ/m
2
) 10,1

ab
 ± 1,8 12,3

b
 ± 1,0 11,7

ab
 ± 1,0 9,7

a
 ± 1,2 

Tần suất sinh sản (tổ trứng/ngày/m
2
) 3,33

ab
 ± 0,58 4,11

b
 ± 0,34 3,89

ab
 ± 0,35 3,22

a
 ± 0,39 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 

Bảng 9. Kích thước và khối lượng tổ trứng ốc bươu đồng  

từ các phương pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các phương pháp kích thích 

A25 A50 A75 A100 

Số trứng/tổ trứng 189
a
 ± 4 190

a
 ± 5 193

a
 ± 14 186

a
 ± 9 

Khối lượng tổ trứng (g) 9,57
a
 ± 0,24 9,48

a
 ± 0,34 9,78

a
 ± 0,65 9,38

a
 ± 0,43 

Chiều dài tổ trứng (mm) 38,3
a
 ± 1,2 38,8

a
 ± 0,3 38,7

a
 ± 0,6 38,4

a
 ± 0,3 

Chiều rộng tổ trứng (mm) 30,2
a
 ± 1,1 29,9

a
 ± 0,3 30,2

a
 ± 0,2 30,4

a
 ± 0,6 

Chiều cao tổ trứng (mm) 26,8
a
 ± 0,2 27,7

b
 ± 0,6 27,8

b
 ± 0,2 26,8

a
 ± 0,6 

Thể tích tổ trứng (cm
3
) 31,2

a
 ± 1,5 32,6

a
 ± 0,9 32,7

a
 ± 0,5 31,6

a
 ± 1,1 

Khối lượng hạt trứng (mg) 51,0
a
 ± 1,2 50,2

a
 ± 0,4 50,7

a
 ± 0,6 50,8

a
 ± 0,6 

Đường kính trứng (mm) 5,01
a
 ± 0,09 5,03

a
 ± 0,03 5,06

a
 ± 0,03 5,05

a
 ± 0,05 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 

Bảng 10. Trung bình tỷ lệ nở, thời gian nở, tốc độ nở của trứng ốc bươu đồng  

từ các phương pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các phương pháp kích thích 

A25 A50 A75 A100 

Tỷ lệ nở (%) 80,2
a
 ± 2,2 81,1

a
 ± 1,8 79,8

a
 ± 2,6 82,4

a
 ± 3,1 

Thời gian xuất hiện ốc con (ngày) 18,1
a
 ± 0,1 18,0

a
 ± 0,1 18,0

a
 ± 0,2 18,1

a
 ± 0,2 

Tốc độ nở (ngày) 3,90
a
 ± 0,04 3,88

a
 ± 0,08 3,74

a
 ± 0,17 3,86

a
 ± 0,14 

Khối lượng ốc mới nở (mg) 27,6
a
 ± 1,0 28,5

a
 ± 0,6 27,3

a
 ± 0,3 28,4

a
 ± 1,3 

Chiều cao ốc mới nở (mm) 4,21
a
 ± 0,03 4,22

a
 ± 0,03 4,21

a
 ± 0,03 4,23

a
 ± 0,03 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 
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Kết quâ cho thçy, trung bình tỷ lệ nở ở các 

phþơng pháp kích thích không có sự khác biệt 

giữa các nghiệm thức (P >0,05) và nìm trong 

khoâng 79,8-82,4% (Bâng 10). Các chî tiêu nhþ: 

thời gian nở, tốc độ nở, khối lþợng ốc mới nở 

cüng không có sự khác biệt giữa các phþơng 

pháp kích thích sinh sân khác nhau (P >0,05). 

4. THÂO LUẬN 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy rìng, các yếu tố 

môi trþờng nhþ TAN, NO2
-, độ kiềm, oxy hòa tan 

và pH đều trong phäm vi thích hợp cho kích thích 

sinh sân ốc bþơu đồng, tuy nhiên, khi thay đổi 

chiều cao cột nþớc để kích thích ốc sinh sân đã 

làm thay đổi nhiệt độ giữa các nghiệm thức khác 

nhau và điều này có thể ânh hþởng đến hiệu quâ 

sinh sân cûa ốc bþơu đồng. Koene & cs. (2009) và 

Visser & cs. (2010) cho rìng các yếu tố môi 

trþờng nhþ nhiệt độ, nguồn nþớc, chçt lþợng 

nþớc, dòng chây,... đóng một vai trò thiết yếu 

trong việc điều chînh sinh sân ở động vêt thân 

mềm thuộc lớp Chân býng, đồng thời các yếu tố 

này có thể tþơng tác với nhau cüng nhþ với các cơ 

chế nội tiết và thæn kinh để điều chînh quá trình 

sinh sân. Một số tác giâ khác cüng đã khîng đðnh 

những thay đổi điều kiện môi trþờng mang läi sự 

thay đổi cûa hoät động sinh sân (thúc đèy noron 

nội tiết tố, noron cơ lþng hay thùy sau hoät động) 

cûa động vêt thân mềm (Joosse, 1984; Koene, 

2010; Visser & cs. 2010). 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy phþơng pháp 

kích thích sinh sân bìng cách giâm thể tích 

nþớc trong bể nuôi vỗ đã ânh hþởng đến tỷ lệ 

sống cûa ốc bþơu đồng, trong khi đó phþơng 

pháp kích thích sinh sân bìng cách tëng chiều 

cao cột nþớc thì không có sự khác biệt đáng kể 

về chî tiêu này. Ngoài ra, ốc cái có tỷ lệ sống 

luôn thçp hơn so với ốc đực trong tçt câ các 

phþơng pháp kích thích sinh sân và kết quâ 

nghiên cứu này tþơng đồng với kết quâ nghiên 

cứu cûa Ngô Thð Thu Thâo & cs. (2016) hay Lê 

Vën Bình & Ngô Thð Thu Thâo (2017). Theo 

quan sát quá trình sinh sân ốc bþơu đồng ghi 

nhên đþợc thời gian ốc bþơu đồng bít cặp chî 

khoâng 30 phút đến 2 giờ, trong khi đó thời gian 

ốc cái tham gia đẻ trứng kéo dài tÿ 8-12 giờ, ốc 

cái rçt yếu sau khi hoàn tçt quá trình đẻ trứng, 

cho nên ốc cái có thể mén câm hơn ốc đực khi 

đối phó với các điều kiện môi trþờng thay đổi 

hay việc đæu tþ nëng lþợng cho sinh sân cûa ốc 

cái cao hơn có thể là những nguyên nhân làm 

cho sức đề kháng cûa chúng giâm xuống (Võ 

Xuân Chu, 2011; Ngô Thð Thu Thâo & cs., 

2016). Đến nay, trên thế giới và Việt Nam chþa 

có nghiên cứu ghi nhên hiện tþợng này ở động 

vêt thân mềm thuộc lớp Chân býng. Tuy nhiên 

theo quan sát cûa Ngô Thð Thu Thâo & cs. 

(2016) nghiên cứu ânh hþởng cûa kích thþớc 

đến hiệu quâ sinh sân cûa ốc bþơu đồng khi ốc 

sử dýng rau diếp cho thçy tỷ lệ sống ở nhóm 

chiều cao 30-35 mm (53,3%) thçp hơn so với 

nhóm ốc 50-55 mm (60,7%). Cüng theo Lê Vën 

Bình và Ngô Thð Thu Thâo (2017) tỷ lệ sống cûa 

ốc bþơu đồng đät tÿ 50,3-61,9% khi nuôi vỗ với 

khèu phæn thức ën và tỷ lệ giới tính khác nhau. 

Thay đổi nguồn nþớc, chiều cao cột nþớc, 

dòng chây là một trong các yếu tố quan trọng ânh 

hþởng đến cơ chế nội tiết và thæn kinh điều khiển 

hệ thống sinh sân, dén đến thay đổi cûa cçu trúc 

(tế bào túi, hormone đẻ trứng) sinh sân cûa lớp 

Chân býng (Gomot, 1990; Koene, 2010; Visser & 

cs., 2010) và có tác dýng kích thích tế bào thæn 

kinh nội tiết, kích thích quá trình đẻ trứng 

(Joosse, 1984; Goldman, 2001). Qua đó, phþơng 

pháp kích thích sinh sân (giâm hoặc tëng chiều 

cao cột nþớc) đã ânh hþởng đáng kể đến tỷ lệ ốc 

bþơu đồng tham gia sinh sân, đáng chú ý nhçt là 

tỷ lệ tëng hoặc giâm 50-75% thể tích nþớc trong 

bể nuôi cho hiệu quâ tốt hơn so với các tỷ lệ khác. 

Ramnarine (2003) ghi nhên khi mức nþớc ban 

đæu 10 cm và để bốc hơi tự nhiên hoặc tháo cän 

để cột nþớc chî còn 2 cm cho kết quâ ốc bþơu 

vàng Pomacea urceus bố mẹ bít cặp và tham gia 

sinh sân là 100% và trong trþờng hợp mức nþớc 

đþợc duy trì 10 cm thì không thçy ốc bố mẹ bít 

cặp và đẻ trứng. Đối với ốc bþơu đồng, Nguyễn 

Vën Triệu (2016) thu đþợc kết quâ tỷ lệ ốc cái 

tham gia sinh sân (21,1%), khi kích thích bìng 

phþơng pháp nång cao cột nþớc hay nâng cao cột 

nþớc kết hợp với phun mþa. Ốc bþơu đồng đþợc 

kích thích sinh sân bìng phþơng pháp tëng hoặc 

giâm 50-75% chiều cao cột nþớc, thu đþợc tổ 

trứng và tæn suçt sinh sân cao hơn ở mức khác 
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biệt (P <0,05) so với tëng hoặc giâm 25 hay 100% 

chiều cao cột nþớc.  

Mặt khác, khi kích thích ốc sinh sân bìng 

phþơng pháp tëng chiều cao cột nþớc thì tỷ lệ ốc 

bþơu đồng tham gia sinh sân, số tổ trứng thu 

đþợc và tæn suçt sinh sân luôn cao hơn so với 

kích thích sinh sân bìng phþơng pháp giâm 

chiều cao cột nþớc. Đối với giống Pila, theo 

Jahan & cs. (2007) ghi nhên khi cho đẻ tự nhiên 

thì ốc Pila globosa có tæn suçt sinh sân là 0,30 

tổ/ngày, thçp hơn so với sử dýng não thùy cá 

(0,43 tổ/ngày) hay sử dýng phþơng pháp cít xúc 

tu (0,70 tổ/ngày). Nguyễn Vën Triệu (2016) sử 

dýng phþơng pháp nång cao cột nþớc hay nâng 

cao cột nþớc kết hợp với phun mþa để kích thích 

ốc bþơu đồng sinh sân thì tæn suçt sinh sân là 

6,3 tổ, cao hơn so với giữ nguyên cột nþớc (3,3 

tổ) hay giữ nguyên cột nþớc kết hợp với phun 

mþa (3,7 tổ). 

Các chî tiêu cûa tổ trứng ốc bþơu đồng (số 

hät trứng trong tổ trứng, khối lþợng, chiều dài, 

chiều rộng, chiều cao, thể tích tổ trứng, khối 

lþợng và đþờng kính trứng) cûa nghiên cứu này 

không chðu tác động cûa các phþơng pháp kích 

thích sinh sân ốc bþơu đồng khác nhau, kết quâ 

nghiên cứu này tþơng tự nghiên cứu Nguyễn 

Vën Triệu (2016) khi kích thích sinh sân ốc 

bþơu đồng bìng các phþơng pháp khác nhau 

(Giữ nguyên cột nþớc; Giữ nguyên cột nþớc kết 

hợp với phun mþa; Nång cao cột nþớc; Nâng cao 

cột nþớc kết hợp với phun mþa), ốc cái đẻ ra tổ 

trứng có khối lþợng 9,5-10,8 g, chiều dài và 

chiều rộng tổ trứng dao động læn lþợt là 23,9-

32,7 mm và 19,12-24,0 mm, khối lþợng và 

đþờng kính trứng là 42,0-58,0 mg và 4,77-4,90 

mm. Lê Vën Bình và Ngô Thð Thu Thâo (2017) 

cüng ghi nhên ốc cái đẻ ra tổ trứng với số hät 

trứng tÿ 166-208 hät trứng, khối lþợng tÿ 7,6-

10,1 g, chiều dài và chiều rộng tổ trứng dao 

động læn lþợt là 35,9-38,6 mm và 28,3-31,4 

mm), khối lþợng và đþờng kính trứng tÿ 47,2-

54,7 mg và 5,04-5,12 mm.  

Số liệu về thời gian ốc xuçt hiện, tốc độ nở, 

tỷ lệ nở, chiều cao và khối lþợng ốc giống mới nở 

cûa ốc cái tÿ các phþơng pháp kích thích sinh 

sân khác nhau hæu nhþ tþơng đþơng nhau 

(P >0,05). Nguyễn Vën Triệu (2016) sử dýng 

phþơng pháp giữ nguyên cột nþớc trong bể nuôi 

vỗ ốc bþơu đồng thì tỷ lệ nở cûa ốc giống 

(44,8%), nâng cao cột nþớc (49,9%), giữ nguyên 

cột nþớc kết hợp với phun mþa (53,5%), nång 

cao cột nþớc kết hợp với phun mþa (54,2%). 

Trong khi đó, Ngô Thð Thu Thâo & cs. (2016) 

thu đþợc kết quâ tỷ lệ nở cûa trứng ốc bþơu 

đồng ở nhóm kích thþớc 50,0-55,0 mm (79,6%) 

cao hơn so với nhóm 40,0-45,0 mm (76,7%) hay 

Ngô Thð Thu Thâo & cs. (2014) ghi nhên tỷ lệ nở 

cûa trứng ốc bþơu đồng đät tÿ 68,9-90,8% khi 

çp trên giá thể xơ dÿa với các thời gian phun 

nþớc khác nhau (3, 6, 9 và 12 giờ), kết quâ cûa 

nghiên cứu này tþơng tþơng và có một số chî 

tiêu cao hơn so với các nghiên cứu trþớc đåy. 

Thời gian xuçt hiện ốc con mới nở sớm nhçt 

trung bình 17,9-18,2 ngày và sau 3,74-3,96 

ngày thì ốc nở xong ở các phþơng pháp kích 

thích sinh sân khác nhau. Kết quâ này tþơng 

đþơng với nghiên cứu cûa Nguyễn Vën Triệu 

(2016), trong đó thời gian ốc xuçt hiện nhanh 

nhçt là 18 ngày sau khi ốc đẻ và chêm nhçt là 

22 ngày, sau 2-5 ngày ốc sẽ nở xong. Võ Xuân 

Chu (2011) nghiên cứu çp trứng trên bẹ chuối, 

sau 23 ngày çp trứng bít đæu nở và tới ngày 27 

thì nở xong, khi çp trứng trên thành bể, sau 20 

ngày trứng bít đæu nở và sau 23 ngày trứng nở 

hoàn tçt.  

Tóm läi, kết quâ nghiên cứu này cho thçy 

kích thích ốc bþơu đồng sinh sân bìng phþơng 

pháp tëng 50% hay giâm 75% chiều cao cột nþớc 

thu đþợc số tổ trứng và tæn suçt sinh sân cao 

hơn, có thể ứng dýng vào sân xuçt giống nhân 

täo và dễ dàng áp dýng trong thực tế. Ngoài ra, 

kết quâ nghiên cứu cüng chứng tỏ rìng, chçt 

lþợng trứng ốc và ốc con mới nở không chðu ânh 

hþởng cûa các phþơng pháp kích thích sinh sân 

khác nhau. 

4. KẾT LUẬN 

Tỷ lệ sống cûa ốc bþơu đồng khi kích thích 

sinh sân bìng phþơng pháp giâm 25% chiều cao 

cột nþớc cao hơn so với giâm 75 hoặc 100%. 

Trong khi đó, phþơng pháp kích thích sinh sân 

bìng cách tëng chiều cao cột nþớc không ânh 

hþởng đến tỷ lệ sống cûa ốc bþơu đồng. 
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Tëng 50% chiều cao cột nþớc sẽ thu đþợc tỷ 

lệ ốc bþơu đồng tham gia sinh sân, tæn suçt sinh 

sân và sức sinh sân cao hơn so với tëng 25% và 

100% chiều cao cột nþớc. Trong khi đó, giâm 

75% chiều cao cột nþớc sẽ thu đþợc tỷ lệ ốc bþơu 

đồng tham gia sinh sân, tæn suçt sinh sân và 

sức sinh sân luôn cao hơn so với giâm 25% và 

100% chiều cao cột nþớc. 

Kích thích sinh sân bìng các phþơng pháp 

tëng chiều cao cột nþớc thì tỷ lệ ốc bþơu đồng 

tham gia sinh sân, tæn suçt sinh sân và sức sinh 

sân cao hơn hơn so với các phþơng pháp giâm 

chiều cao cột nþớc. 
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