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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá một số đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của hai loại thức ăn tinh trong 
khẩu phần ăn tới năng suất sinh sản, sinh trưởng và hiệu quả phân giải chất hữu cơ của giun đất châu Phi (Eudrilus 
eugeniae) khi nuôi trên khay. Giun sinh sản được nuôi trong khay nhựa (15 con/khay) với chất nền là phân bò vắt 

bớt nước (550 g/khay) trong điều kiện phòng thí nghiệm (nhiệt độ 23-28C, độ ẩm 55-65%). Thí nghiệm được bố trí 
theo phương thức phân lô so sánh gồm 2 lô với 2 loại thức ăn tinh khác nhau (bột gạo tẻ và bột ngô vàng), lặp lại 3 
lần. Giun sinh sản được tách ra khỏi chất nền cũ sau 10 ngày đẻ và kén được đem đi ấp để theo dõi sinh trưởng của 
giun con trong 4 tuần. Kết quả cho thấy bổ sung 2 loại thức ăn tinh cho hiệu quả cao về khả năng sản xuất của giun. 
Sau 4 tuần, mỗi giun sinh sản tạo ra 89,22-90,97 giun con, tương ứng 8,11g vật chất khô sinh khối, hệ số chuyển 
hóa từ chất thải thành sinh khối giun là 9,86:1-10:1. Giun đất châu Phi có kích thước, khối lượng cơ thể và kén lớn, 
phù hợp cho nuôi thâm canh trên khay. Tuy nhiên, để nhân rộng ra thực tiễn sản xuất cần đảm bảo tiểu khí hậu 
chuồng nuôi phù hợp với sinh lý của giun, tính chi phí và lợi nhuận để đạt năng suất, hiệu quả cao nhất. 

Từ khóa: Giun đất, nuôi giun, sinh khối giun, thức ăn tinh. 

Biology, Growth and Reproductive Performance  
of African Nightcrawler (Eudrilus eugeniae) Raised in a Tray Vermiculture System  

and Supplemented with the Concentrated Feed 

ABSTRACT 

This study was undertaken to assess the biology and effects of 2 types of the concentrated feed in the diet on 

growth, reproductive performance and efficiency of organic waste degradation of African nightcrawler (Eudrilus 

Eugeniae) by a batch production on the tray vermiculture system with compound feed supplement. The breeding 

earthworms were kept in plastic trays (15 worms/tray) added with a substrate made of dried cow dung (550g/tray) 

under the laboratory conditions (temperature 23-28C, humidity 55-65%). The experiment was designed by 2 groups 

with 2 different concentrated feed in the diet (rice flour and yellow maize flour) and 3 replicates. The breeding 

earthworms were separated from the substrate every 10 days after laying. The cocoons were hatched and the growth 

of hatchlings was assessed up to 4 weeks of age. Results showed that the African nightcrawler had a big size and 

weight of both its body and cocoon that were appropriate for the intensive vermiculture by the tray system. 

Supplement of 2 types of concentrated feed in the diet resulted in high and equivalent efficiency of worm growth and 

reproductivity. After 4 weeks, each breeding earthworm produced 89.22-90.97 newly born hatchlings, equivalent to 

8.11g dry matter of worm biomass, and the conversion ratio from solid waste to worm mass was 9.86:1-10:1. 

However, in the production condition, the indoor climate should be adjusted appropriately to the earthworm 

physiology, and the cost-benefit analysis should be conducted in order to achieve the highest performance and 

economic efficiency. 

Keywords: Concentrated feed, earthworm, earthworm biomass, vermicomposting. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nuôi giun được coi là một trong những biện 

pháp hiệu quả và bền vững để xử lý chất thải 

hữu cơ và tạo ra nguồn sinh khối giun có thể sử 

dụng làm thức ăn chăn nuôi (Đặng Vũ Bình & 
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cs., 2008; Vu Dinh Ton & cs., 2009; Vũ Đình Tôn 

& Hán Quang Hạnh, 2010). Giun đất có khả 

năng chuyển hóa hầu hết các loại chất thải hữu 

cơ như phân gia súc, phụ phẩm nông nghiệp 

thành chất mùn, tạo nguồn phân bón lý tưởng 

cho cây trồng do có chứa các chất dinh dưỡng 

như nitơ, phốtpho, kali và các chất khoáng hòa 

tan (Ndegwa & Thompson, 2001). Khả năng sản 

xuất sinh khối giun từ chất thải cũng rất hiệu 

quả. Theo Edwards (1985), 1 tấn chất thải chăn 

nuôi có thể tạo ra khoảng 100kg sinh khối giun, 

tỷ lệ chuyển hóa theo vật chất khô khoảng 10%. 

Sinh khối giun là một nguồn thức ăn chăn nuôi 

giàu dinh dưỡng với hàm lượng protein cao (60-

70% theo vật chất khô), lipit chiếm 6-11%, hàm 

lượng carbohydrate là 5-21%, hàm lượng 

khoáng là 2-3% và rất nhiều loại vitamin, đặc 

biệt là Niacin và B12 (Edwards, 1985). Vì vậy, 

việc phát triển nuôi giun vừa có ý nghĩa hạn chế 

ô nhiễm môi trường, vừa giảm chi phí sản xuất 

thức ăn chăn nuôi.  

Tuy nhiên, các mô hình nuôi giun ở Việt 

Nam hiện nay chủ yếu theo kiểu truyền thống 

trong luống ở dưới nền nên năng suất chưa cao 

và chưa chủ động kiểm soát được năng suất sinh 

trưởng và sinh sản của giun. Edwards (1985) 

cho rằng quá trình phân giải phân gia súc và 

các chất hữu cơ trong luống làm nhiệt độ luống 

nuôi tăng cao (có thể lên đến 70oC), ảnh hưởng 

tới giun nên năng suất sinh khối thấp. Ngoài ra, 

nuôi giun trong luống còn có hạn chế là không 

thể tách giun theo từng lứa tuổi nên khó khăn 

trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng do mỗi giai 

đoạn giun cần các điều kiện môi trường và nhu 

cầu dinh dưỡng khác nhau. Việc kiểm soát số 

lượng và mật độ nuôi trong luống là rất khó, 

nếu mật độ quá cao có thể làm giảm sinh trưởng 

do sự cạnh tranh hoặc nếu mật độ quá thấp có 

thể giảm khả năng sinh sản do giảm tần suất 

giao phối giữa các cá thể giun. Việc xác định 

thời điểm thu hoạch giun ở dưới luống cũng khó 

khăn do không thể tách riêng theo từng lứa. 

Bên cạnh đó, Edwards (1988) đã khẳng định 

việc cung cấp cho giun một lượng đầy đủ các 

chất hữu cơ dễ phân hủy và các carbohydrate 

chưa được đồng hóa sẽ giúp nâng cao khả năng 

sinh trưởng và sinh sản của giun. Tuy nhiên, 

hầu hết cơ sở nuôi giun ở Việt Nam hiện nay 

chưa bổ sung thức ăn cho giun. Vì vậy, nghiên 

cứu này tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá 

một số đặc điểm sinh học của giun và trứng 

(kén), ảnh hưởng của việc bổ sung 2 loại thức ăn 

tinh (bột gạo tẻ và bột ngô vàng) đến năng suất 

sinh sản, sinh trưởng, của giun đất châu Phi 

(Eudrilus eugeniae), hiệu quả phân giải các chất 

hữu cơ, từ đó góp phần nâng cao khả năng sản 

xuất sinh khối giun làm thức ăn chăn nuôi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại phòng thí 

nghiệm thuộc Hợp tác xã Làng Gióng (Đặng Xá, 

Gia Lâm, Hà Nội) và phòng thí nghiệm Bộ môn 

Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. Đối tượng nghiên 

cứu là loài giun đất châu Phi (Eudrilus 

eugeniae) được chọn từ giun nuôi tại Hợp tác xã 

Làng Gióng theo các đặc điểm chính gồm: giun 

khỏe mạnh (vận động nhanh), có màu nâu ánh 

xanh đặc trưng, có khối lượng và kích thước cơ 

thể trung bình của quần thể, giun đã thành 

thục (có đai sinh dục lớn và nổi rõ).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Đối với giun sinh sản, thí nghiệm được bố 

trí theo phương pháp phân lô so sánh gồm 2 lô 

được bổ sung hai loại thức ăn tinh khác nhau là 

bột gạo tẻ và bột ngô vàng (Bảng 1). Giun sinh 

sản được nuôi trong khay nhựa có kích thước 

dài, rộng và cao lần lượt là 25 × 15 × 10cm, mỗi 

khay nuôi được 15 giun trưởng thành. Các khay 

được đặt trong phòng thí nghiệm có điều hòa 

nhiệt độ (23-28C, độ ẩm 55-65%). Ẩm nhiệt kế 

được đặt trong phòng để theo dõi nhiệt độ và ẩm 

độ. Khay nuôi được che phủ bằng tấm lưới màu 

đen để giữ ẩm và tránh ánh sáng chiếu trực tiếp 

vào giun. Mỗi khay chứa 550g chất nền (độ dày 

10cm) là phân bò đã được vắt bớt nước bằng 

máy (độ ẩm 28-30%) để loại bỏ nước tiểu, tỷ lệ 

C:N ước tính là 25:1 phù hợp với khuyến cáo của 

Ndegwa & Thompson (2001) về tỷ lệ C:N lý 

tưởng để nuôi giun (là 25:1). Chất nền được xịt 

nước cho đủ độ ẩm (75-80%) trước khi thả giun 

vào. Thức ăn tinh được bổ sung với một lượng 
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nhỏ (mỗi lần 3-4 g/khay) bằng cách rải đều trên 

bề mặt chất nền, quan sát thấy giun ăn hết thức 

ăn (sau 1-2 ngày) thì mới tiếp tục bổ sung. Do 

chưa có nghiên cứu nào công bố về nhu cầu dinh 

dưỡng của giun đất châu Phi nên chúng tôi tiến 

hành thử nghiệm bổ sung thức ăn tinh theo 2 

công thức như bảng 1. Thành phần hóa học của 

thức ăn tinh được phân tích tại Phòng thí 

nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam (Bảng 2). 

2.2.2. Chỉ tiêu nghiên cứu 

Năng suất sinh sản của giun được xác định 

thông qua khả năng đẻ trứng (hay kén) và khả 

năng ấp nở. Dominguez & cs. (2001) cho biết ở 

25C, kén giun sẽ nở sau 12 ngày đẻ ra. Vì vậy, 

để tránh việc kén đẻ đầu tiên sẽ nở trong khay, 

giun sinh sản sẽ được tách ra khỏi chất nền cũ 

10 ngày sau khi đẻ và chuyển sang khay mới 

cho lứa đẻ tiếp theo. Tiến hành đếm toàn bộ số 

kén đẻ ra trong 10 ngày ở mỗi khay. Sau đó, 

chuyển toàn bộ số kén này vào khay có chứa 

chất nền mới (độ ẩm chất nền từ 78-80%) và 

đem ấp ở phòng thí nghiệm có nhiệt độ từ 25-

28C. Sau 2 tuần bắt đầu đếm số giun nở ra còn 

sống và tiếp tục đếm số giun nở sau 3 và 4 tuần. 

Từ đó tính tỷ lệ giun con nở ra hàng tuần và 

tổng số giun con nở ra còn sống sau 4 tuần. 

Để xác định đặc điểm sinh học của kén tiến 

hành lấy ngẫu nhiên 30 kén ra khỏi chất nền, 

rửa sạch bằng nước cất, thấm khô bằng giấy rồi 

cân từng quả bằng cân phân tích Ohaus 10-4 (sai 

số 0,0001g). Đo đường kính lớn, đường kính nhỏ 

từng kén bằng thước kẹp (độ chia 0,1mm).  

Để xác định đặc điểm sinh học và khả năng 

sinh trưởng của giun, tiến hành lấy ngẫu nhiên 

45 giun con lúc mới nở (1-3 ngày tuổi) và hàng 

tuần (1-4 tuần) và 45 giun sinh sản (khoảng 100 

ngày tuổi) ra khỏi chất nền. Giun sau khi tách 

khỏi chất nền sẽ được làm sạch rồi cân từng cá 

thể bằng cân phân tích Ohaus 10-4 (sai số 

0,0001g). Đo chiều dài cơ thể giun và đai sinh 

dục bằng thước thẳng (độ chia 1mm). Từ đó, 

tính sinh trưởng tích lũy về khối lượng và kích 

thước cơ thể giun trung bình hàng tuần, hàng 

ngày và tốc độ sinh trưởng của giun sau 4 tuần. 

Ước tính tổng sinh khối được sản xuất ra bởi 1 

giun sinh sản sau 4 tuần dựa vào khối lượng và 

tỷ lệ nuôi sống của giun con. 

Lượng thức ăn tinh được cân ở mỗi lần cho 

ăn và lượng chất nền được phân giải bởi giun 

sinh sản được cân sau mỗi lần chuyển sang khay 

mới (10 ngày) bằng cân điện tử Ohaus 10-3 (sai số 

0.001g). Mẫu chất nền được phân tích vật chất 

khô và các mẫu thức ăn ở 2 công thức được phân 

tích hàm lượng vật chất khô, protein thô, lipit 

thô, khoáng tổng số và xơ thô theo AOAC (1990) 

tại Phòng thí nghiệm Trung tâm và Phòng thí 

nghiệm Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa 

Chăn nuôi. Lượng thức ăn tinh tiêu thụ và lượng 

chất nền được phân giải được sử dụng để tính 

lượng tiêu tốn thức ăn và tiêu tốn chất nền để 

sản xuất ra 10 kén và 10 giun con (tính theo vật 

chất tươi và vật chất khô) và hệ số chuyển hóa từ 

chất thải thành sinh khối giun. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê 

mô tả trên phần mềm Minitab 16.0. So sánh sự 

sai khác các giá trị trung bình của 2 lô thí nghiệm 

bằng phép thử T-test (mức ý nghĩa 5%). Xác định 

sự ảnh hưởng của các loại thức ăn tinh bổ sung 

tới tỷ lệ nở của kén bằng phương pháp kiểm định 

Khi bình phương (Chi-square analysis). 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm nuôi giun sinh sản 

 Lô 1 Lô 2 

Số lần lặp lại 3 3 

Số giun sinh sản mỗi khay 15 15 

Loại chất nền Phân bò đã vắt bớt nước (550 g/khay) Phân bò đã vắt bớt nước (550 G/khay) 

Thức ăn tinh bổ sung CT 1
* 

CT 2
** 

Ghi chú: *CT 1: 65% bột gạo tẻ, 15% khô đậu tương, 19% bột vỏ trứng, 1% premix vitamin; **CT 2: 65% bột ngô 

vàng, 15% khô đậu tương, 19% bột vỏ trứng, 1% premix vitamin. 
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Bảng 2. Thành phần hóa học của thức ăn tinh  

Công thức Vật chất khô (%) Protein thô (%) Lipit thô (%) Khoáng tổng số (%) Xơ thô (%) 

CT1 92,89 13,25 1,04 18,08 0,27 

CT2 91,65 12,79 2,18 17,42 0,58 

Bảng 3. Một số đặc điểm sinh học của giun đất châu Phi (Eudrilus eugeniae) 

Chỉ tiêu theo dõi Mean ± SD Cv (%) Min Max 

Kén Khối lượng (n = 30, mg/kén) 16,25 ± 2,14 13,16 11,7 20 

Đường kính lớn (n = 30, mm) 6,73 ± 1,17 17,41 4 9 

Đường kính nhỏ (n = 30, mm) 3,10 ± 0,48 15,51 2 4 

Giun sơ sinh  Khối lượng (n = 45, mg/con) 6,91 ± 1,08 15,68 5,73 7,87 

Chiều dài cơ thể (n = 45, mm) 14,51 ± 1,78 12,26 10 18 

Giun sinh sản  Khối lượng (n = 45, g/con) 3,37 ± 0,49 14,68 3,09 3,80 

Chiều dài cơ thể (n = 45, mm) 208,73 ± 28,54 13,67 153 272 

Chiều dài đai sinh dục khi co (n = 45, mm) 4,82 ± 0,83 17,29 3 7 

Chiều dài đai sinh dục khi giãn (n = 45, mm) 8,69 ± 0,82 9,45 7 11 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số đặc điểm sinh học của giun đất 

châu Phi (Eudrilus eugeniae)  

Xác định đặc điểm sinh học của kén và của 

giun nhằm cung cấp thông tin cơ bản về khối 

lượng và kích cỡ của kén và giun, là căn cứ để 

thiết kế máy tách kén và tách giun khi nuôi 

thâm canh ở trên khay. Một số đặc điểm sinh 

học của kén, giun sơ sinh và giun sinh sản được 

trình bày ở bảng 3. 

Kén là nơi chứa trứng giun sau khi được đẻ 

ra bên ngoài môi trường. Đặc điểm hình thái 

của kén được xác định thông qua khối lượng, 

đường kính lớn và đường kính nhỏ. Khối lượng 

trung bình của kén là 16,25mg. Kết quả này 

tương đương với công bố của Reinecke & Viljoen 

(1988) là 16,99mg và Sivasankari & cs. (2013) là 

17mg. Khối lượng kén giun đất châu Phi là lớn 

hơn so với kén giun quế Perionyx excavatus là 

5,0mg (Bhattacharjee & Chaudhuri, 2002) và 

2,5-2,6mg (Edwards & cs., 1998). Kén giun đất 

châu Phi cũng có khối lượng lớn hơn kén giun 

Eisenia fetida là 14,3mg (Venter & Reinecke, 

1988). Đây là một ưu điểm của giun đất châu 

Phi vì khối lượng kén lớn thường tương quan 

dương với số lượng và khối lượng giun sơ sinh. 

Về kích cỡ, kén giun đất châu Phi có hình 

oval với đường kính lớn là 6,73mm (dao động 4-

9mm) và đường kính nhỏ là 3,10mm (dao động 2-

4mm). Theo Reinecke & Viljoen (1988), đường 

kính lớn kén là 6,02mm, đường kính nhỏ kén là 

3,11mm. Theo Sivasankari & cs. (2013), đường 

kính lớn kén dao động 4,3-7,8mm, đường kính 

nhỏ kén dao động 2,1-4mm. Kích cỡ của kén giun 

đất châu Phi cũng lớn hơn so với giun quế 

Perionyx excavatus (đường kính lớn là 6,52mm 

và đường kính nhỏ là 2,1mm, Bhattacharjee & 

Chaudhuri, 2002), lớn hơn kén giun Eisenia 

fetida (đường kính lớn là 4,62mm và đường kính 

nhỏ là 2,85mm, Elvira & cs., 1996). Như vậy, với 

kích cỡ và khối lượng kén lớn nên việc tách kén 

ra khỏi chất nền để đem đi ấp theo từng lứa đối 

với giun đất châu Phi là dễ thực hiện hơn các loại 

giun khác. Khi thiết kế các lỗ sàng của máy tách 

kén cần lưu ý phù hợp với kích cỡ của kén. 

Giun sơ sinh có khối lượng cơ thể trung 

bình là 6,91mg và chiều dài là 14,51mm. Kết 

quả này tương đương với công bố của Sophie & 

Reinecke (1989) là 6,2mg. Giun đất châu Phi sơ 

sinh có kích thước cơ thể lớn hơn so với giun quế 

Perionyx Excavatus (chiều dài cơ thể là 4,8mm 

theo Bhattacharjee & Chaudhuri, 2002) và khối 

lượng lớn hơn giun Eisenia fetida (là 2,8mg theo 
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Venter & Reinecke, 1988). Giun sinh sản cũng 

có khối lượng và kích thước cơ thể lớn (3,37 

g/con, và 208,73 mm/con), lớn hơn so với giun 

quế Perionyx excavatus (chiều dài cơ thể dao 

động từ 100-180mm theo Bhattacharjee & 

Chaudhuri, 2002) và giun Eisenia fetida (khối 

lượng tối đa lúc 530 ngày tuổi là 1,5 g/con theo 

Venter & Reinecke, 1988). Khối lượng và kích 

thước cơ thể lớn là một ưu điểm của giun đất 

châu Phi trong việc sản xuất sinh khối làm thức 

ăn chăn nuôi. Đồng thời, kích thước cơ thể lớn sẽ 

giúp việc thu hoạch giun bằng máy dễ dàng hơn, 

đáp ứng yêu cầu của việc nuôi theo quy mô 

thâm canh trên khay. 

3.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung thức ăn 

tinh tới năng suất sinh sản của giun đất 

châu Phi (Eudrilus eugeniae) 

Khả năng sinh sản của giun được xác định 

thông qua năng suất đẻ trứng (kén) cũng như 

khả năng ấp nở của kén. Kết quả theo dõi khả 

năng đẻ kén và tỷ lệ nở của kén giun đất châu 

Phi ở 2 lô thí nghiệm nuôi giun sinh sản được 

trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của việc bổ sung thức ăn tinh tới năng suất sinh sản  

và tỷ lệ ấp nở của kén giun đất châu Phi (Eudrilus eugeniae)  

Chỉ tiêu theo dõi 
Lô 1 (n = 3) Lô 2 (n = 3) 

p-value 
Mean ± SD Mean ± SD 

Số kén đẻ ra/giun bố mẹ/10 ngày  9,36 ± 2,17 9,70 ± 2,41 0,76 

Số kén đẻ ra/giun bố mẹ/30 ngày  28,09 ± 1,64 29,50 ± 1,14 0,29 

Tỷ lệ đẻ trong 10 ngày (%)  93,65 ± 5,46 97,00 ± 2,90 - 

Số kén ấp mỗi đợt  137,33 ± 20,04 144,11 ± 14,60 - 

Tỷ lệ nở sau 14 ngày (%) 88,59 90,59 0,10 

Tỷ lệ nở sau 21 ngày (%) 94,49 95,29 0,36 

Tỷ lệ nở sau 28 ngày (%) 98,84 98,93 0,65 

Số giun con nở ra/kén ấp sau 14 ngày  2,08 ± 0,50 2,03 ± 0,28 0,80 

Số giun con nở ra/kén ấp sau 21 ngày  3,08 ± 0,29 2,80 ± 0,37 0,09 

Số giun con nở ra/kén ấp sau 28 ngày  3,32 ± 0,33 3,17 ± 0,30 0,32 

Tổng số giun con nở ra còn sống/giun bố mẹ (trong 28 ngày)  89,22 ± 6,03 90,97 ± 5,60 0,73 

Bảng 5. Ảnh hưởng của việc bổ sung thức ăn tinh tới khả năng sinh trưởng  

và sản xuất sinh khối của giun đất châu Phi (Eudrilus eugeniae) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Khối lượng  
(n = 45, mg/con) 

Dài thân  
(n = 45, mm/con) 

Mean ± SD Mean ± SD 

Sơ sinh (từ 0 đến 3 ngày tuổi) 6,91 ± 1,08 14,51 ± 1,78 

Tuần 1 (từ 7 đến 10 ngày tuổi) 28,58 ± 0,67 30,4 ± 3,64 

Tuần 2 (từ 14 đến 17 ngày tuổi) 125,36 ± 22,61 74,31 ± 5,87 

Tuần 3 (từ 21 đến 24 ngày tuổi) 322,69 ± 24,11 114,82 ± 12,56 

Tuần 4 (từ 28 đến 31 ngày tuổi) 446,91 ± 29,66 131,87 ± 10,02 

Tăng khối lượng và dài thân trung bình hàng tuần  110,0 29,34 

Tăng khối lượng và dài thân trung bình hàng ngày  15,71 4,19 

Tốc độ sinh trưởng sau 4 tuần (lần) 64,67 9,09 

Tổng sinh khối (theo vật chất tươi) ước tính sản xuất ra bởi 1 giun bố mẹ sau 4 tuần (g) 40,54 - 

Tổng sinh khối (theo vật chất khô
*
) ước tính sản xuất ra bởi 1 giun bố mẹ sau 4 tuần (g) 8,11 - 

Ghi chú: *Vật chất khô của giun là 20%. 
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Tỷ lệ đẻ của giun đất châu Phi (Eudrilus 

eugeniae) là tương đối cao và tương đương nhau 

giữa hai lô. Trung bình số kén đẻ ra của 1 giun 

sinh sản trong 10 ngày đạt là 9,36-9,7 kén, 

tương ứng với tỷ lệ đẻ là 93,65-97%. Kết quả 

này thấp hơn so với công bố của Sophie & 

Reinecke (1989) đối với giun đất châu Phi trung 

bình là 1,3 kén/giun/ngày trong 295 ngày theo 

dõi. Tuy nhiên, so với công bố của các tác giả 

khác, kết quả thử nghiệm của chúng tôi cho tỷ 

lệ đẻ cao hơn (0,46 kén/giun/ngày theo Reinecke 

& cs., 1992); 0,21 kén/giun/ngày theo Ali & 

Kashem, 2018). Tỷ lệ đẻ của giun đất châu Phi 

là cao hơn so với giun quế Perionyx excavatus 

(là 0,33 kén/giun/ngày theo Reinecke & cs. 

(1992) và 0,82 kén/giun/ngày theo Edwards & 

cs. (1998). So với giun Eisenia fetida thì giun 

đất châu Phi (Eudrilus eugeniae) cũng có tỷ lệ 

đẻ cao hơn (là 0,24 kén/giun/ngày theo Reinecke 

& cs. (1992) và 0,42 kén/giun/ngày theo 

Chauhan & Singh (2013). Tỷ lệ đẻ cao là một 

trong những ưu điểm nổi bật của giun đất châu 

Phi (Eudrilus eugeniae), giúp làm tăng khả 

năng sản xuất sinh khối và thuận lợi cho việc 

nuôi thâm canh theo từng lứa. 

Tỷ lệ nở của kén giun phụ thuộc vào tỷ lệ 

trứng được thụ tinh cũng như các điều kiện môi 

trường trong quá trình ấp. Trong nghiên cứu 

này, trứng giun được ấp trong chất nền là phân 

bò và ở môi trường tối ưu (nhiệt độ môi trường 

từ 25-28C, độ ẩm chất nền từ 78-80%) nên đạt 

kết quả tốt. Tỷ lệ nở sau 28 ngày ấp là rất cao 

và tương đương nhau ở 2 lô nuôi giun sinh sản 

(lần lượt là 98,84% và 98,93%). Kết quả này 

cũng cao hơn các công bố trước đây trong cùng 

điều kiện ấp tối ưu (84% (Sophie & Reinecke, 

1989); 81% (Dominguez & cs., 2001); 75,3% (Ali 

& Kashem, 2018); 78%, (Reinecke & cs., 1992)). 

Kết quả này cũng cao hơn so với tỷ lệ ấp nở của 

kén giun quế Perionyx excavatus (72% 

(Reinecke & cs., 1992); 91% (Edwards & cs., 

1998)), cao hơn so với tỷ lệ ấp nở kén giun 

Eisenia fetida 76% (Reinecke & cs., 1992); 

86,6% (Ali & Kashem, 2018). 

Số giun con nở ra trung bình mỗi kén là 

tương đương nhau giữa 2 lô nuôi giun sinh sản 

(3,32 con và 3,17 con). Sau 28 ngày, tổng số giun 

con nở ra còn sống/giun bố mẹ là như nhau ở 2 

lô (89,22 con và 90,97 con). Kết quả này cao hơn 

so với các công bố trước đây (là 2,3 con/kén 

(Dominguez & cs., 2001); 2,7 con/kén (Sophie & 

Reinecke, 1989); 2,23 con/kén (Ali & Kashem, 

2018)). Do kén của giun đất châu Phi (Eudrilus 

eugeniae) có khối lượng và kích cỡ lớn hơn nên 

số giun con nở ra cũng nhiều hơn so với giun quế 

Perionyx excavatus và giun Eisenia fetida. Theo 

Edwards & cs. (1998) ở giun quế Perionyx 

excavatus số giun con nở ra mỗi kén đa số là 1 

con/kén, chỉ có khoảng 5% số kén là 2 con/kén. Ở 

giun Eisenia fetida, số giun con nở ra mỗi kén là 

2,7 con/kén (Venter & Reinecke, 1988). Như 

vậy, giun đất châu Phi có khả năng sinh sản tốt 

và cao hơn so với một số loại giun khác nên phù 

hợp cho việc phát triển nuôi theo phương thức 

thâm canh và tách lứa.  

3.3. Ảnh hưởng của việc bổ sung thức  

ăn tinh tới khả năng sinh trưởng và sản 

xuất sinh khối của giun đất châu Phi 

(Eudrilus eugeniae) 

Sinh trưởng của giun được xác định thông 

qua sự tăng lên về khối lượng và kích thước cơ 

thể qua các tuần. Kết quả theo dõi khả năng 

sinh trưởng của giun trong 4 tuần được trình 

bày ở bảng 5. 

Giun đất châu Phi (Eudrilus eugeniae) sinh 

trưởng nhanh cả về khối lượng và chiều dài cơ 

thể trong 4 tuần đầu. Tăng khối lượng trung 

bình hàng ngày trong giai đoạn này là 15,71 

mg/con và tăng chiều dài trung bình hàng ngày 

là 9,09 mm/con. Theo Sophie & Reinecke (1989), 

khối lượng cơ thể giun tăng dần từ sơ sinh cho 

tới 50 ngày tuổi, trước khi thành thục và sau 

khi bắt đầu đẻ trứng, khối lượng cơ thể tiếp tục 

tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn. Khối lượng cơ 

thể tăng lên trong giai đoạn từ sơ sinh đến 50 

ngày tuổi đạt trung bình 34,3 mmg/giun/ngày. 

Ali & Kashem (2018) cũng cho biết tốc độ tăng 

khối lượng cơ thể của giun đất châu Phi là 17,43 

mg/con trong 7 tuần đầu sau khi nở. 

So với một số loại giun khác, giun đất châu 

Phi có tốc độ sinh trưởng cao hơn. Venter & 

Reinecke (1988) công bố sinh trưởng của giun 

Eisenia fetida trong 60 ngày đầu sau khi nở đạt 
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2,5 mg/con/ngày, trong khi theo Ali & Kashem 

(2018) sinh trưởng của giun Eisenia fetida trong 

6 tuần đầu sau nở đạt 16,3 mg/con/ngày. Sinh 

trưởng của giun đất châu Phi cũng cao hơn hẳn 

so với giun quế Perionyx excavatus (đạt 3,48 

mg/con/ngày trong 30 ngày đầu sau khi nở theo 

Reinecke & Hallatt, 1989).  

Như vậy, giun đất châu Phi (Eudrilus 

eugeniae) có tốc độ tăng khối lượng và kích 

thước cơ thể cao nên khả năng sản xuất sinh 

khối là rất lớn. Tổng sinh khối sản xuất ra bởi 1 

giun sinh sản sau 4 tuần đạt 40,54g vật chất 

tươi, tương đương với 8,11g vật chất khô. Hàm 

lượng protein thô của giun ước tính là 66,04% 

theo vật chất khô (Nandeesha & cs., 1988) nên 

khả năng sản xuất sinh khối protein của 1 giun 

sinh sản sau 4 tuần ước tính là 5,36g protein 

(theo vật chất khô). Đây là một nguồn cung cấp 

thức ăn giàu dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm. 

3.4. Ảnh hưởng của việc bổ sung thức ăn 

tinh tới tiêu tốn thức ăn và khả năng phân 

giải chất thải hữu cơ của giun đất châu Phi 

(Eudrilus eugeniae) 

Giun đất châu Phi được nuôi phổ biến với 

hai mục tiêu chính là phân giải các chất thải 

hữu cơ và sản xuất sinh khối giun làm thức ăn 

chăn nuôi. Để nâng cao khả năng sản xuất của 

giun, ngoài chất nền là phân bò, nghiên cứu này 

còn thử nghiệm bổ sung thức ăn tinh cho giun. 

Kết quả về tiêu tốn thức ăn và lượng chất nền 

được phân giải bởi giun sinh sản trong 30 ngày 

thí nghiệm ở 2 lô được trình bày ở bảng 6. 

Trong 30 ngày, mỗi giun sinh sản sẽ tiêu 

thụ trung bình là 6,45-6,55g thức ăn tinh và 

phân giải được 110,87-112,62g chất nền. Như 

vậy trung bình mỗi ngày 1 con giun sinh sản có 

thể phân giải được 3,7g chất thải, tương đương 

với khối lượng cơ thể của chúng). Tiêu tốn thức 

ăn để sản xuất ra 10 kén và 10 giun là tương 

đương nhau ở 2 lô (lần lượt là 2,22- 2,34 g/10 

kén và 0,71-0,74 g/10 giun). Đồng thời, lượng 

chất nền được phân giải để tạo ra 10 kén và 10 

con giun cũng tương đương nhau giữa 2 lô (lần 

lượt là 38,12-40,17 g/10 kén và 12,23-12,66 g/10 

giun). Theo Satchell (1967) (dẫn theo Curry & 

Schmidt, 2007) thì giun đất thường thích chất 

nền có chứa hàm lượng cao các carbohydrate dễ 

hòa tan hơn và giun tiêu hóa một lượng tương 

đối ít chất nền có chứa nhiều cellulose hoặc các 

thành phần phenolic đơn và không tiêu hóa 

được lignin. Như vậy, trong nghiên cứu này, việc 

bổ sung 2 loại thức ăn tinh có chứa 

carbohydrate dễ tiêu hóa (từ bột gạo, bột ngô) và 

các chất dinh dưỡng cần thiết khác đã cho kết 

quả tương đương nhau về năng suất sinh trưởng 

và sinh sản của giun. Do không có sự sai khác 

thống kê giữa 2 lô về các chỉ tiêu nghiên cứu 

nên có thể sử dụng bột gạo tẻ hoặc bột ngô vàng 

để phối trộn thức ăn bổ sung cho giun. 

 Bảng 6. Ảnh hưởng của việc bổ sung thức ăn tinh tới tiêu tốn thức ăn  

và lượng chất nền được phân giải bởi giun sinh sản 

Chỉ tiêu theo dõi 
Lô 1 (n = 3) Lô 2 (n = 3) 

p-value 
Mean ± SD Mean ± SD 

Lượng thức ăn tinh tiêu tốn trong 30 ngày cho mỗi giun sinh sản (g)  6,55 ± 0,26 6,45 ± 0,09 0,28 

Lượng chất nền được phân giải trong 30 ngày bởi mỗi giun sinh sản (g) 112,62 ± 4,54 110,87 ± 1,51 0,32 

Số kén đẻ ra trong 30 ngày bởi mỗi giun sinh sản 28,09 ± 1,64 29,50 ± 0,87 0,76 

Số giun con nở ra trong 30 ngày bởi mỗi giun sinh sản 89,22 ± 6,03 90,97 ± 5,60 0,65 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 10 kén (g)  2,34 ± 0,16 2,22 ± 0,07 0,82 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 10 giun con (g) 0,74 ± 0,06 0,71 ± 0,05 0,23 

Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 10 giun con (g VCK)  0,68 ± 0,05 0,66 ± 0,05 0,23 

Tiêu tốn chất nền để sản xuất ra 10 kén (g)  40,17 ± 2,68 38,12 ± 1,21 0,72 

Tiêu tốn chất nền để sản xuất ra 10 giun con (g)  12,66 ± 0,97 12,23 ± 0,93 0,33 

Tiêu tốn chất nền để sản xuất ra 10 giun con (g VCK)  9,13 ± 0,70 8,82 ± 0,67 0,33 

Hệ số chuyển hóa (chất nền:sinh khối giun, g VCK) 10:1 9,86:1 - 

Ghi chú: Vật chất khô của chất nền là 72,11%. 
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 Hệ số chuyển hóa từ chất thải (phân bò) và 

thức ăn bổ sung thành sinh khối giun đạt ở mức 

10:1 (hay 10% ở lô 1) và 9,86:1 (hay 9,86% ở lô 2) 

(tính theo vật chất khô). Kết quả này tương 

đương với công bố của Dominguez & cs. (2001) 

(hệ số chuyển hóa đạt mức cao nhất là 10:1). 

Như vậy, hiệu quả xử lý chất thải hữu cơ và 

chuyển hóa thành sinh khối của giun đất châu 

Phi (Eudrilus eugeniae) là rất lớn. 

4. KẾT LUẬN  

Giun đất châu Phi (Eudrilus eugeniae) có 

khối lượng và kích thước cơ thể và kén lớn, phù 

hợp với phương thức nuôi ở trên khay. Bổ sung 2 

loại thức ăn tinh (với thành phần là bột gạo tẻ và 

bột ngô vàng) cho kết quả tương đương nhau về 

năng suất sinh sản, sinh trưởng và hiệu quả 

phân giải chất thải hữu cơ của giun khi nuôi trên 

khay. Khi bổ sung 2 loại thức ăn tinh, giun sinh 

sản tốt (tỷ lệ đẻ trong mỗi 10 ngày đạt 93,65-97% 

và tỷ lệ nở sau 28 ngày đạt 98,84-98,93%). Giun 

con sinh trưởng nhanh trong 4 tuần đầu (đạt 

15,71 mg/con/ngày, khối lượng cơ thể sau 4 tuần 

tăng 64,67 lần so với sơ sinh). Khả năng sản xuất 

sinh khối của giun là lớn (mỗi giun sinh sản tạo 

ra 8,11g vật chất khô sinh khối sau 4 tuần) và hệ 

số chuyển hóa từ chất thải thành sinh khối giun 

tính theo vật chất khô đạt 9,86:1-10:1. Có thể sử 

dụng bột gạo tẻ hoặc bột ngô vàng để phối trộn 

thức ăn bổ sung cho giun. Để nhân rộng phương 

thức nuôi này trong thực tiễn sản xuất, người 

chăn nuôi cần đảm bảo các điều kiện tiểu khí hậu 

chuồng nuôi (nhiệt độ, ẩm độ, thông khí) phù hợp 

với sinh lý của giun, đồng thời cần hạch toán 

hiệu quả kinh tế để đạt năng suất và hiệu quả 

cao nhất. 
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