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TÓM TẮT 

Các thử nghiệm bước đầu được tiến hành nhằm kích thích tạo trứng nghỉ, xử lý, bảo quản và ấp nở trứng nghỉ 

Moina micrura hướng đến tạo nguồn giống thức ăn tươi sống chủ động và sạch bệnh. M. micrura được nuôi tăng sinh 

khối trong các bể có thể tích 120L và sử dụng biện pháp kích thích che tối (chu kỳ sáng:tối = 0:24) ở mật độ cao để tạo 

trứng nghỉ. Trứng nghỉ sau khi thu được xác định tỷ lệ mang phôi và được xử lý bằng 2 phương pháp: phơi khô tự 

nhiên 2 ngày ở điều kiện nhiệt độ phòng 28-35C và sấy khô trong 6 h ở nhiệt độ 45C; sau đó được bọc tối và bảo 

quản ở 4-5C; trứng được thử nghiệm ấp nở lại sau thời gian 1 tuần và sau 6 tuần bảo quản. Kết quả cho thấy, tỷ lệ 

con đực đạt 14,5% trong khi tỷ lệ moina mang trứng trung bình đạt từ 69,0% sau khi được che tối 5 ngày ở mật độ cao 

(khoảng 12.800 con/L); tỷ lệ trứng mang phôi đạt trung bình đạt 65,2%. Trứng bắt đầu nở sau 3 ngày ấp (36 h) với tỷ lệ 

nở ở các lô xử lý khác nhau đạt từ 14,3-16,9%. Chưa có sự khác biệt về tỷ lệ nở và thời gian trứng bắt đầu nở giữa các 

chế độ xử lý, bảo quản trứng sử dụng trong nghiên cứu và giữa thời gian bảo quản 1 tuần và 6 tuần. 

Từ khóa: Moina micrura, trứng nghỉ, bảo quản, tỷ lệ nở. 

Ephippia (Resting Eggs) Induction and Trials on Treatment,  
Storage and Hatching of Moina sp. Resting Eggs 

ABSTRACT 

Trials were conducted to investigate the effects of an ephippium (resting eggs) production method and the 

influences of different storage conditions and durations on hatching rate of Moina micrura ephippia for live feed 

producing actively and hygienically. M. micrura were cultured in 120-lit tanks and covered with black plastic to make a 

photoperiod of L:D=0:24 at the time of the highest density to stimulate resting eggs formation. The harvested resting 

eggs were introduced into trials of egg quality examination and treated with two methods: dried in room condition  

(28-35C) for 2 days and dried in an oven at 45C for 6h, followed by storage duration of 1 and 6 weeks in dark,  

4-5C conditions. The rate of male and ephippium brood reached 14.5% and 69.0%, respectively, after 5 days of the 

induction treatment. The rate of resting eggs with embryo was at 65.2% on average. Resting eggs started hatching at 

around 36h (3 days) of incubation, while the hatching rates reached 14.3-16.9% for all of the treatments. No 

significant difference in hatching rate and the starting time of hatching was found among the treatments of storage 

methods and durations. 

Keywords: Moina micura, ephippia, storage, hatching rate. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáp xác râu ngành là thành phæn chính 

trong hệ động vêt phù du nþớc ngọt (Oda & cs., 

2005), đòng vai trñ quan trọng trong chuỗi thức 

ën cûa thûy vực, trong đò hæu hết các loài đều 

có têp tính ën lọc với thành phæn chính trong 

khèu phæn ën là vi tâo (Khatoon & cs., 2012). 

Trong điều kiện môi trþờng thuên lợi, sự phát 

triển quæn thể dựa trên quá trình sinh sân vô 

tính, trong khi däng sinh sân hữu tính xây ra 

khi điều kiện môi trþờng sống trở lên bçt lợi 

(Osman & cs., 2013). Sinh sân vô tính là kiểu 

sinh sân trong đò quæn đàn chî täo ra con non 

mang giới tính cái, làm mêt độ quæn đàn tëng 

nhanh. Khi điều kiện môi trþờng chçt lþợng 
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nþớc suy giâm, con cái vô tính bít đæu sinh ra 

con đực và quá trình sinh sân hữu tính diễn ra 

(Kleiven & cs., 1992). Sau quá trình bít cặp đực 

cái, các trứng nghî mang phôi sẽ hình thành với 

lớp vó bâo vệ phôi bên trong. Trứng nghî có khâ 

nëng sống sòt qua các điều kiện khíc nghiệt cûa 

môi trþờng nhþ khô hän, länh (Hairston & Olds, 

1997), qua đþờng tiêu hóa cûa động vêt thûy 

sinh (Fox, 2004) và vén có khâ nëng nở sau 

hàng chýc nëm để đâm bâo sự tồn täi cûa thế hệ 

sau (Hairston & Olds, 1997).  

Moina micrura là loài giáp xác nþớc ngọt có 

kích thþớc nhó và đþợc tìm thçy ở hæu hết các 

thûy vực nþớc ngọt tự nhiên khu vực nhiệt đới 

(Idris & Fernando, 1981). Đåy là loài cò thể 

đþợc nuôi và duy trì một cách dễ dàng trong 

điều kiện phòng thí nghiệm khi sử dýng vi tâo 

làm thức ën (Alam & cs., 1993). M. micrura là 

nguồn thức ën tþơi sống cò giá dinh dþỡng, chứa 

hàm lþợng cao các amino acid, lipid và acid béo 

(Habib & cs., 2003), phù hợp cho quá trình þơng 

giống nhiều loài cá đặc sân và tôm càng xanh 

nþớc ngọt do có kích cỡ nhó (Alam & cs., 1993). 

Khi đþợc cho ën bìng M. micrura, tỷ lệ sống và 

tốc độ tëng trþởng cûa çu trùng träch bùn 

(Misgurnus anguillicaudatus) cao hơn cò ý 

nghïa so với nhiều loäi thức ën khác (Wang & 

cs., 2008). M. micrura cüng là thức ën ban đæu 

phù hợp cho cá trê (Heterobranchus longifilis) 

(Kerdchuen & Legendre, 1994), đåy cüng là 

thức ën đþợc sử dýng rộng rãi trong sân xuçt 

giống cá cânh (Watanabe & cs., 1983). 

Mặc dù moina (hay bo bo, trứng nþớc) có 

thể đþợc nuôi dễ dàng trong các ao nuôi, nhþng 

nguồn thức ën này không chû động và tiềm èn 

nguy cơ mang mæm bệnh vào hệ thống þơng 

nuôi. Sân xuçt đþợc trứng nghî với tỷ lệ nở ổn 

đðnh sẽ là khâu thiết yếu để täo ra nguồn thức 

ën tþơi sống chû động và säch bệnh với chçt 

lþợng dinh dþỡng cao nhìm ứng dýng trong 

nhiều hoät động sân xuçt giống và nuôi các đối 

tþợng thûy đặc sân, các đối tþợng có giá trð 

kinh tế cao. Một số phþơng pháp đã đþợc sử 

dýng để kích thích täo trứng nghî trên moina 

nhþ nuôi mêt độ cao, thay đổi chu kỳ chiếu 

sáng, thay đổi mêt độ, giâm lþợng thức ën sử 

dýng. Hiệu quâ täo trứng nghî thþờng cao hơn 

khi có sự kết hợp cûa hai hay nhiều biện pháp 

kích thích khác nhau (Kaur & Siang, 2009). 

Tuy nhiên, cho đến nay, các nghiên cứu trên 

thế giới về trứng nghî cûa bộ giáp xác râu 

ngành (Cladocera) hæu hết đều têp trung đến 

đặc điểm sinh thái học trên các quæn thể sinh 

vêt trong tự nhiên hoặc các nghiên cứu về tác 

động độc tố trong điều kiện phòng thí nghiệm, 

trong khi các nghiên cứu theo hþớng sử dýng 

trứng nghî trong nuôi trồng thûy sân còn rçt 

hän chế. Täi Việt Nam, hæu nhþ chþa cò công 

bố nào liên quan đến việc täo trứng nghî trên 

bộ giáp xác này. Do đò, nghiên cứu hiện täi 

nhìm thử nghiệm nuôi sinh khối, kích thích 

täo trứng nghî và bþớc đæu đánh giá ânh 

hþởng cûa một số phþơng pháp xử lý, bâo quân 

và thời gian bâo quân lên tỷ lệ nở cûa trứng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu đþợc thực hiện trên loài Moina 

micrura cò kích thþớc cơ thể trong khoâng  

350-500m. Nguồn giống moina sử dýng trong 

nghiên cứu đþợc thu tÿ một số hệ thống ao nuôi 

cá nþớc ngọt khu vực Gia Lâm, Hà Nội, sau đò 

đþợc phân lêp täo giống thuæn và nuôi tëng dæn 

sinh khối ở các bình có thể tích nhó tÿ 2-5 lít 

trþớc khi đþợc đþa vào nuôi để kích thích täo 

trứng nghî. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm đþợc chia thành 4 giai đoän 

khác nhau bao gồm: (1) Nuôi tëng mêt độ, (2) 

Kích thích täo trứng nghî; (3) Thu trứng, xử lý, 

bâo quân và kiểm tra chçt lþợng trứng; (4) Thử 

nghiệm çp nở trứng nghî sau bâo quân. 

2.2.1. Thử nghiệm nuôi tăng sinh khối 

Quá trình nuôi tëng sinh khối và kích thích 

täo trứng đþợc thực hiện trong thời gian 15 

ngày. Trong đò, giai đoän kích thích täo trứng 

chû yếu diễn ra tÿ ngày 9 đến ngày 15; giai 

đoän 9 ngày nuôi đæu tiên têp trung vào nuôi 

tëng sinh khối. 

Thử nghiệm này đþợc thực hiện trong 3 bể có 

thể tích 120 L/bể. Các bể đþợc thâ giống moina 
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với mêt độ ban đæu đồng đều ở mức 2.000 con/L. 

Bể nuôi đþợc đặt ngoài trời, cò mái che và đþợc 

cung cçp oxy với chế độ sýc khí nhẹ. Các bể nuôi 

đþợc cho ën 2 læn/ngày bìng tâo Chlorella 

vulgaris tþơi, duy trì mêt độ thức ën trong bể ở 

mức khoâng 105 tế bào/mL, trong quá trình cho 

ën kết hợp thay 25-30% nþớc trong bể nuôi.  

Biến động mêt độ moina đþợc theo dõi vào 

9-10h sáng hàng ngày. Khi theo dõi mêt độ, tiến 

hành bêt sýc khí ở chế độ lớn để đâm bâo moina 

phân bố đều, sau đò lçy 50mL méu/bể ở vð trí 

giữa bể nuôi để đếm số lþợng moina. Sử dýng 

pipet hút méu và nhó thành tÿng giọt lên đïa 

petri thûy tinh để đếm trên kính hiển vi soi nổi 

ở vêt kính 4x. Tiến hành lçy méu và đếm lặp läi 

3 læn đối với mỗi bể nuôi. Trong quá trình  

nuôi cüng kiểm tra thông số nhiệt độ và pH ở 

các bể 1 læn/ngày.  

2.2.2. Kích thích tạo trứng nghỉ 

Khi mêt độ moina trong bể nuôi tëng cao và 

mức tëng cò dçu hiệu chêm läi, tiến hành kích 

thích täo trứng nghî bìng biện pháp che tối 

(thay đổi chu kỳ chiếu sáng) dựa theo phþơng 

pháp cûa Kaur & Siang (2008). Các bể nuôi đþợc 

che phû toàn bộ bìng lþới đen trong thời gian 5 

ngày. Trong thời gian che tối vén cung cçp sýc 

khí nhẹ, thức ën và chế độ thay nþớc nhþ trong 

giai đoän nuôi tëng mêt độ. Tiến hành theo dõi 

tỷ lệ moina mang trứng nghî và tỷ lệ con đực  

1 læn/ngày bìng phþơng pháp đếm tþơng tự nhþ 

trên. Con đực cò kích thþớc nhó hơn con cái và 

có phæn râu 1 phát triển dài đặc trþng. Kết quâ 

thu đþợc nhìm so sánh với các kết quâ nghiên 

cứu tþơng tự trên cùng loài hoặc khác loài cûa 

các tác giâ trþớc.  

2.2.3. Thu trứng nghỉ và kiểm tra chất 

lượng trứng 

Sau giai đoän che tối 5 ngày, tiến hành thu 

toàn bộ trứng nghî ở các bể nuôi. Sử dýng các 

lþới lọc phù du có mít lþới khoâng tÿ  

100-500m để tách, lọc và thu riêng trứng nghî. 

Trứng nghî thu đþợc ở tÿng bể đþợc tách riêng 

nhìm đánh giá chçt lþợng trứng trþớc khi trộn 

chung để tiến hành xử lý và bâo quân. Để đánh 

giá chçt lþợng trứng nghî, lçy 100 trứng/bể sau 

đò ngåm trong dung dðch javel 3% (thành phæn 

chính là NaOCl và NaOH) trong thời gian 20 

phút để khử lớp vó đen bên ngoài theo phþơng 

pháp cûa Hwan La & cs. (2009) và Paes & cs. 

(2016). Trứng sau khi xử lý có lớp vó trong suốt 

và dễ dàng nhên biết đþợc trứng có mang phôi 

hay không khi soi dþới kính hiển vi soi nổi. Số 

trứng mang phôi đþợc đếm để tính tỷ lệ trứng có 

chçt lþợng tốt. Tiến hành đánh giá lặp läi 3 læn 

với trứng thu đþợc ở tÿng bể. 

2.2.4. Xử lý, bảo quản và ấp nở trứng nghỉ 

Xử lý trứng: Trứng sau khi đþợc đánh giá 

chçt lþợng sẽ đþợc trộn chung và đþợc chia 

thành 2 phæn tþơng đþơng nhau và đþợc xử lý 

bìng 2 phþơng pháp: (NT1) để khô tự nhiên 

trong điều kiện phòng (28-35C) trong thời gian 

2 ngày và (NT2) sçy khô ở nhiệt độ 45C trong 

thời gian 6 h. Trứng sau khi xử lý đþợc bâo 

quân bìng cách bọc tối và bâo quân ở 4-5. 

Thử nghiệm çp nở: Trứng đþợc đþa vào 2 

đợt thử nghiệm çp nở: đợt 1 - sau thời gian bâo 

quân 1 tuæn; đợt 2 - sau thời gian bâo quân 6 

tuæn. Ở mỗi đợt çp, lçy 100 trứng ở mỗi nghiệm 

thức xử lý trứng nhþ trên đþa vào çp trong các 

cốc thûy tinh 100mL với 3 læn lặp läi. Thí 

nghiệm đþợc đặt trong phòng có nhiệt độ biến 

động trong khoâng 28-35C, điều kiện ánh sáng 

tự nhiên (tþơng đþơng mức sáng : tối = 12:12).  

Bổ sung tâo tþơi Chlorella vào các cốc thí 

nghiệm çp, duy trì mêt độ tâo ở mức 104 tb/ml. 

Tiến hành thay 50% nþớc mới hàng ngày bìng 

cách sử dýng pipet có gín lþới lọc để hút bó 

nþớc cü và thay nþớc mới vào các cốc çp. Ấu 

trùng nở ra đþợc soi và hút ra khói cốc thí 

nghiệm hàng ngày bìng pipet. Số trứng nở 

thành công đþợc tính bìng tổng số çu trùng hút 

ra sau thời gian 7 ngày çp thí nghiệm. 

2.3. Theo dõi và phân tích một số chỉ tiêu 

2.3.1. Một số chỉ tiêu nghiên cứu 

- Mêt độ moina (con/L): D = số con đếm 

đþợc trong 50ml/50×1.000 

- Tỷ lệ con đực (%) = số con đực/tổng số 

moina đếm đþợc 

- Tỷ lệ mang trứng (%): TLT = số con mang 

trứng/tổng số con đếm đþợc × 100% 
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- Tỷ lệ trứng mang phôi (%): TMP = số 

trứng mang phôi/tổng số trứng × 100% 

- Tỷ lệ nở: TLN = số çu trùng thu đþợc/tổng 

số trứng tốt × 100%. 

2.3.2. Phân tích số liệu 

Số liệu đþợc tổng hợp và xử lý bìng phæn 

mềm Excel. Phép phân tích ANOVA hoặc T-test 

đþợc sử dýng để so sánh thống kê kết quâ giữa 

các nghiệm thức thí nghiệm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả ương nuôi tăng sinh khối và 

kích thích tạo trứng nghỉ Moina micrura 

3.1.1. Theo dõi biến động mật độ nuôi 

Trong thời gian nuôi, các bể nuôi đþợc đặt 

ngoài trời có mái che với mức nhiệt độ trong môi 

trþờng nþớc dao động trong khoâng 26-31C, 

pH biến động trong khoâng 7,7-8,4. Theo Ivleva 

(1973), moina là nhóm rộng nhiệt và cüng cò 

khâ nëng sống sót tốt ở khoâng pH rộng, với 

mức nhiệt độ phù hợp trong khoâng 25-32C và 

pH phù hợp ở mức hơi kiềm. Nhþ vêy, mức 

nhiệt độ và pH trong thời gian nuôi thử nghiệm 

nìm trong khoâng phù hợp cho moina sinh 

trþởng và tëng mêt độ. 

Tÿ mêt độ thâ nuôi ban đæu 2.000 con/L ở 

câ 3 bể, mêt độ moina bít đæu tëng tÿ ngày nuôi 

thứ 3 và giữ xu hþớng tëng mêt độ nhanh đến 

ngày nuôi thứ 8 ở mức 11.600-12.500 con/L 

(Hình 1). Tÿ ngày nuôi thứ 8, xu hþớng tëng 

mêt độ giâm dæn và đät mêt độ nuôi cực đäi ở 

ngày nuôi thứ 9, ở mức 12.600-12.800 con/L. 

Sau giai đoän này, mêt độ moina giâm nhanh 

và xuống gæn với mức dþới 4.000 con/l vào ngày 

nuôi thứ 15. Xu hþớng biến động mêt độ diễn ra 

tþơng đối giống nhau ở câ 3 bể thí nghiệm trong 

suốt giai đoän nuôi. 

Xu hþớng biến động mêt độ quæn thể tþơng 

tự cüng đþợc báo cáo bởi Mubarak & cs. (2017) 

khi đánh giá ânh hþởng cûa một số loäi thức ën 

lên quá trình tëng mêt độ quæn thể M. 

macrocopa. Nhóm tác giâ nhên thçy mêt độ 

quæn thể moina ở tçt câ các lô thí nghiệm tëng 

nhanh 1 ngày sau khi thâ giống và đät cao nhçt 

vào ngày nuôi thứ 8-9, sau đò giâm dæn và 

xuống gæn đến mức mêt độ nuôi ban đæu vào 

ngày nuôi thứ 13-14. Kết quâ tþơng tự cüng 

đþợc báo cáo trong các nghiên cứu về ânh hþởng 

cûa tác nhån sën mồi, ký sinh (Nandini & cs., 

2010), hay tác động cûa một số yếu tố môi 

trþờng nhþ nhiệt độ, hàm lþợng ammonia 

(Nandini & cs., 2004; Arauzo & Valladolid, 

2003) lên quæn thể moina. 

 

Hình 1. Biến động mật độ moina trong thời gian thử nghiệm nuôi tăng sinh khối 
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Xu hþớng thay đổi mêt độ quæn đàn nhþ 

trên đþợc cho là xuçt phát tÿ đặc điểm phát 

triển cá thể cûa moina, trong đò vñng đời cá 

thể moina kéo dài khoâng 10-12 ngày và hoät 

động sinh sân diễn ra mänh nhçt sau 5-10 

ngày (Jana & Pal, 1985). Ngoài ra, một số tác 

giâ nhþ Ferrão-Filho & cs. (2003) và Duncan 

(1989) còn giâi thích quá trình tëng giâm mêt 

độ trên là do hiện tþợng “bùng nổ tëng trþởng”: 

giai đoän đæu, mêt độ quæn đàn tëng nhanh 

dựa vào hình thức sinh sân vô tính do cò lþợng 

thức ën dồi dào và mức độ cänh tranh không 

gian sống còn thçp, sau đò khi mêt độ tëng cao, 

lþợng thức ën suy giâm, không gian sống hẹp 

läi, quæn thể các loài sẽ có quá trình chuyển 

sang sinh sân hữu tính, täo ra đþợc lþợng 

trứng nghî nhçt đðnh, lþu giữ trong lớp træm 

tích, đâm bâo sự tồn täi cûa loài. Do đò, mêt độ 

quæn đàn sẽ cò xu hþớng tëng chêm läi và 

giâm dæn. Trong sân xuçt, các hệ thống nuôi 

mở ngoài trời sẽ có sự thay đổi về điều kiện môi 

trþờng trong chu kỳ nuôi bao gồm: sự xuçt hiện 

và tëng mêt độ cûa một số nhóm nguyên sinh 

động vêt; tích lüy dæn chçt bài tiết ammonia 

đến hàm lþợng cao gåy tác động tiêu cực và 

thay đổi hình thức sinh sân quæn đàn (Benider 

& cs., 2002; Vieira & cs., 2011). 

3.1.2. Kích thích tạo trứng nghỉ 

Täi thời điểm che tối, tỷ lệ moina mang 

trứng nghî đã đät tÿ 25-30% ở các bể nuôi. Tỷ lệ 

này tëng dæn và đät trung bình 69% sau 5 ngày 

che tối. Đåy cüng trùng với thời điểm mêt độ 

moina giâm thçp. Moina mang tÿ 1-2 trứng 

nghî màu đen trong cơ thể (Hình 2b). Tỷ lệ con 

đực (Hình 2a) täi thời điểm bít đæu che tối đät 

trung bình 4,8% và tëng dæn và đät đến 14,5% 

sau 5 ngày che tối.  

Nhiều phþơng pháp kích thích täo trứng 

nghî trên moina đã đþợc thử nghiệm bao gồm 

làm tëng cao mêt độ quæn đàn (Pagano & cs., 

2000; Carvalho & Hughes, 1983; Stross & 

Kansas, 1969); giâm lþợng thức ën cung cçp 

(Osman & cs., 2013, Alekseev & cs., 2006), thay 

đổi chu kỳ chiếu sáng (Kaur & Siang 2008) và 

thay đổi nhiệt độ nuôi (Osman & cs., 2013). 

Trong đò, biện pháp tëng mêt độ quæn đàn đþợc 

coi là điều kiện cæn để kích thích täo trứng nghî, 

yếu tố này thþờng đþợc kết hợp thêm với một 

hoặc vài kích thích khác để tëng khâ nëng täo 

trứng nghî (Osman & cs., 2013). Tuy nhiên, khi 

áp dýng các däng kích thích khác nhau trên các 

loài khác nhau cüng cho kết quâ khác biệt. Khi 

sử dýng cùng một chế độ kích thích với chu kỳ 

chiếu sáng ngín (L:D = 8:16) kết hợp với điều 

kiện nhiệt độ thçp (20C) cho tỷ lệ mang trứng 

tối đa đät 80% trên M. australiensis, nhþng chî 

đät 50% trên loài D. carinata (Leung, 2009). 

Nhþ vêy, kết quâ nghiên cứu hiện täi với sự kết 

hợp cûa mêt độ cao và thay đổi chu kỳ chiếu 

sáng (D:L = 0:24) cho kết quâ về tỷ lệ mang 

trứng tþơng đồng với các nghiên cứu trþớc. 

3.1.3. Đánh giá chất lượng trứng 

Sau khi xử lý, lớp vó trứng trở lên trong 

suốt, dễ dàng quan sát phôi bên trong (Hình 

2d). Kết quâ kiểm tra cho thçy, tỷ lệ trứng 

mang phôi đät tÿ 63,3-67,7%; tỷ lệ trứng không 

mang phôi tÿ 32,3-36,7%. Khác biệt không có ý 

nghïa thống kê (P >0,05) về tỷ lệ trứng mang 

phôi giữa các mẻ trứng thu đþợc tÿ các bể nuôi 

riêng rẽ. Tỷ lệ trứng tốt mang phôi thu đþợc ở 3 

bể nuôi trung bình đät 65,2 ± 7,2% (Bâng 2). 

Trứng nghî moina đþợc bao bọc bởi lớp vó 

chitin và một lớp síc tố melanin màu đen bên 

ngoài giúp bâo vệ phôi bên trong tránh khói tác 

động tÿ điều kiện môi trþờng bçt lợi và tồn täi 

lâu dài trong thûy vực (S lusarczyk & Pietrzak, 

2008). Khi quan sát bên ngoài rçt khò xác đðnh 

đþợc trứng có mang phôi hay không; trong khi 

trong thực tế, nhiều trứng có thể không chứa 

phôi bên trong do trứng đã nở, phôi đã thoát ra 

ngoài (Fox, 2007), do trứng phát triển không 

bình thþờng (Conde-Porcuna & cs., 2011); hoặc 

do trứng không đþợc thý tinh (Zaffagnini & 

Zeni, 1987). Vì vêy, việc kiểm tra, đánh giá tỷ lệ 

trứng mang phôi rçt quan trọng để xác đðnh 

đþợc chçt lþợng trứng thu đþợc, đồng thời giúp 

đánh giá tỷ lệ nở chính xác hơn trong quá trình 

çp. Bþớc xử lý trứng nghî trong dung dðch 

chlorine cüng cò tác dýng giúp làm móng và khử 

lớp vó, tëng tỷ lệ nở cûa trứng (Hwan La & cs., 

2008). Tỷ lệ trứng mang phôi khác nhau lớn 

giữa các mẻ trứng và giữa các loài (Conde-
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Porcuna & cs., 2014). Peas & cs. (2016) đánh giá 

chçt lþợng trứng nghî Daphnia laevis thu tÿ 2 

hồ chứa tự nhiên khác nhau, cho thçy tỷ lệ 

trứng mang ít nhçt 1 phôi dao động lớn tÿ 37-

84%. Nghiên cứu gæn đåy cûa nhóm tác giâ Lê 

Vën Hêu & cs. (2019), tỷ lệ trứng nghî thu đþợc 

mang phôi đät 65%. Nhþ vêy, tỷ lệ trứng mang 

phôi thu đþợc trong nghiên cứu hiện täi ở mức 

tþơng đþơng với kết quâ mà 2 tác giâ trþớc báo 

cáo. Trong nghiên cứu hiện täi, tỷ lệ trứng 

không mang phôi ở mức khá cao (32,3-36,7%), 

có thể do một số trứng đã nở täi thời điểm thu, 

hoặc trứng không đþợc thý tinh liên quan đến 

tỷ lệ con đực täo ra. Do đò cæn có các nghiên cứu 

thêm về điều kiện kích thích täo trứng nghî ânh 

hþởng đến chçt lþợng trứng. 

 (a)  (c) 

 (b)  (d) 

 Hình 2. (a) moina đực, (b) moina mang trứng nghỉ, (c) Trứng nghỉ sau khi thu,  

(d) trứng nghỉ sau khi khử vỏ 

 

Hình 3. Biến động tỷ lệ moina mang trứng  

và tỷ lệ con đực khi sử dụng biện pháp che tối tại thời điểm mật độ cao 
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Bảng 2. Kết quả đánh giá tỷ lệ mang phôi của trứng nghỉ thu được từ các bể nuôi 

(Số liệu đþợc thể hiện ở däng TB ± SD) 

Bể TN Bể 1 (%) Bể 2 (%) Bể 3 (%) Trung bình (%) 

Tỷ lệ trứng có phôi 63,3 ± 4,51 64,7 ± 5,03 67,7 ± 5,51 65,2 ± 4,76 

Tỷ lệ trứng rỗng, không mang phôi 36,7 ± 4,51 35,3 ± 5,03 32,3 ± 5,51 34,8 ± 4,76 

 Bảng 3. Tỷ lệ nở của trứng nghỉ moina micrura sau khi được xử lý  

và bảo quản bằng một số phương pháp khác nhau (Số liệu đþợc thể hiện ở däng TB ± SD) 

Thời gian bảo quản Để khô tự nhiên trong 2 ngày ở điều kiện nhiệt độ phòng Sấy ở 45C trong 6h 

Tỷ lệ nở sau 1 tuần (%) 15,3 ± 4,06 16,9 ± 5,31 

Tỷ lệ nở sau 6 tuần (%) 14,3 ± 4,93 15,3 ± 4,06 

 

3.1.4. Ảnh hưởng của một số biện pháp xử 

lý và bảo quản đến tỷ lệ nở của trứng nghỉ 

Kết quâ cho thçy, sau thời gian bâo quân 1 

tuæn, tỷ lệ nở cûa trứng ở các lô thí nghiệm đät 

tÿ 15,3-16,9%. Sau 6 tuæn bâo quân, tỷ lệ này 

dao động trong khoâng 14,3-15,3% (Bâng 3). 

Trong phäm vi nghiên cứu cûa đề tài, tỷ lệ nở 

cûa trứng nghî khác biệt không cò ý nghïa thống 

kê giữa các lô trứng đþợc xử lý, bâo quân khác 

nhau. Trứng khi đþợc bâo quân sau 1 tuæn và 

sau 6 tuæn cüng khác biệt không cò ý nghïa 

thống kê về tỷ lệ nở (P >0,05). Nhþ vêy, chçt 

lþợng trứng chþa bð biến đổi khi kéo dài thời 

gian bâo quân tÿ 1 tuæn đến 6 tuæn. Điều này có 

ý nghïa rçt quan trọng trong quá trình bâo quân 

trứng nghî để gây nuôi hoặc làm thức ën tþơi 

sống trong nuôi thûy sân. 

Ở các lô thí nghiệm, thời điểm bít đæu xuçt 

hiện çu trùng moina trong các lô çp đều sau 36 

giờ (3 ngày) ở nhiệt độ çp 28-35C. Số trứng nở 

thþờng têp trung vào các ngày thứ 3, 4, và 5 sau 

khi çp ở tçt câ các lô thí nghiệm. 

Nghiên cứu çp nở trứng nghî cûa nhóm giáp 

xác Cladocera đã đþợc một số tác giâ thực hiện, 

tuy nhiên các kết quâ báo cáo về tỷ lệ nở có sự 

khác biệt rçt lớn. Khi đþợc xử lý làm khô tự 

nhiên và bâo quân trong điều kiện tối ở nhiệt độ 

4  0,5C, tỷ lệ nở cûa trứng nghî loài D. carinata 

đät 1,67% khi đþợc çp ngay sau quá trình xử lý 

làm khô và tëng lên 3,53% sau khi đþợc bâo quân 

trong thời gian 6 tháng. Tuy nhiên đối với loài  

M. australiensis, tỷ lệ nở ngay sau khi làm khô 

và sau 6 tháng đät læn lþợt là 41,6 và 43,3% 

(Leung, 2009). Tác giâ cüng báo cáo thời gian 

trứng bít đæu nở đối với loài D. carinata và M. 

australiensis tþơng ứng là 30-36h và 20-24h 

trong điều kiện nhiệt độ 23  0,5C và chu kỳ 

chiếu sáng L:D = 16:8. Nghiên cứu cûa Mubarak 

& cs. (2017), thử nghiệm khâ nëng nở cûa Moina 

macrocopa khi đþợc bâo quân trong điều kiện tối, 

ở nhiệt độ tÿ 5  1C; sau 2 tháng lþu giữ, tỷ lệ 

nở đät tÿ 15,6-22,12% trong điều kiện nhiệt độ 

çp 27-31C; trong đò trứng bít đæu nở sau 36h 

çp. Sự khác biệt về kết quâ giữa các nghiên cứu 

có thể do có sự khác nhau về điều kiện çp nở nhþ 

nhiệt độ, chế độ ánh sáng; chçt lþợng trứng 

nghî và phþơng pháp xử lý và bâo quân trứng 

(Stross, 1966). 

4. KẾT LUẬN 

Tỷ lệ mang trứng nghî cûa moina micrura 

đät ở mức cao (trung bình 69%) khi sử dýng 

biện pháp kích thích che tối trong thời gian 5 

ngày täi thời điểm mêt độ nuôi cao, trứng thu 

đþợc có tỷ lệ trứng mang phôi trung bình đät ở 

mức 65,2%. Tỷ lệ nở cûa trứng nghî ở mức tþơng 

đối thçp, trong khoâng 14,3-16,9% khi xử lý làm 

khô tự nhiên hoặc sçy khô ở 45C sau đò bâo 

quân trong điều kiện tối, ở 4C với thời gian bâo 

quân 1 tuæn và sau khi kéo dài thời gian bâo 

quân lên 6 tuæn. Sự khác biệt không cò ý nghïa 

thống kê về tỷ lệ nở cûa trứng nghî với các 

phþơng pháp xử lý, bâo quân và các khoâng thời 

gian bâo quân trên. Nhþ vêy, chçt lþợng trứng 
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chþa bð suy giâm nhiều khi đþợc bâo quân 6 

tuæn trong điều kiện länh tối. Ở tçt câ các lô çp, 

çu trùng moina đều bít đæu xuçt hiện sau khi 

çp khoâng 36h (3 ngày). Tuy nhiên, cæn có thêm 

các đánh giá về khâ nëng nở cûa trứng sau thời 

gian bâo quân dài hơn và thử nghiệm thêm một 

số phþơng pháp xử lý và bâo quân khác. Cüng 

cæn có thêm các nghiên cứu áp dýng biện pháp 

kích thích täo trứng nghî để tëng tỷ lệ trứng 

mang phôi, giúp tëng thêm tỷ lệ nở. 
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