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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định những ảnh hưởng của một số chủng vi sinh vật có lợi và  
-glucan được bổ sung vào thức ăn lên tỉ lệ sống và sức đề kháng bệnh do vi khuẩn S. agalactiae trên cá rô phi  
(O. niloticus) tại Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cá thí nghiệm được ăn thức ăn bổ sung bổ sung 
hỗn hợp vi sinh vật có lợi (NT1), -glucan (NT2), 50% vi sinh vật có lợi + 50% -glucan (NT3) theo liệu trình 5 ngày 
ăn thức ăn bổ sung và 5 ngày ăn thức ăn bình thường trong thời gian 30 ngày sau đó tiến hành cám nhiễm vi khuẩn 
S. agalactiae gây bệnh bằng cách trộn thức ăn với liều 109 CFU/kg thức ăn. Thí nghiệm được thực hiện với 3 lần lặp 
trong 12 bể xi măng có thể tích 8,0 m3/bể thả 30 con/m3 cỡ 42 g/con. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng cá rô phi được 
ăn thức ăn có bổ sung -glucan có thời gian xuất hiện bệnh chậm hơn (48h so với 44, 40 và 38 h ở TN3, TN1 và 
ĐC), tỉ lệ cá chết do bệnh thấp hơn (8% so với 15-16%) và tỉ lệ điều trị khỏi bệnh cao hơn lô bổ sung vi sinh vật có 
lợi và lô đối chứng. 

Từ khóa: -glucan, cá rô phi, Streptococcus agalactiae. 

Effect of β-Glucan and Probiotics on the Survival rate  
and Resistance of Tilapia (O. niloticus) to Streptococcus agalactiae  

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the effects of β-glucan and probiotics supplementation on the survival 
rate and disease resistance of tilapia (O. niloticus) juverniles. The experiment was set up with four treatments 
consisting of the control treatment (ĐC), the mixture of beneficial microorganisms (NT1), the mixture of β-glucan 
(NT2) and 50% NT1 + 50% NT2 in NT3 and was replicated thrice. Fish were randomly stocked in 12 units of 8.0 m3 
(2 × 4 × 1m) cement tank and fed the experimental diets for 30 days. Experimental fish were infected with bacteria S. 
agalactiae at 109 CFU/kg of feed. Infectious bacteria were re-isolated, re-examined and the antibiogram tested after 
treatment to assess the disease resistance of experimental batches. The trial results showed that disease appeared 
later in fish fed the β-glucan supplemented diet with lower mortality rate, and higher recovery rate after medicinal 
treatment than those fed the probiotic and control diets.  

Keywords: β-glucan, probiotics, S. agalactiase, Tilapia. 
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Nghiệm thức Thành phần các chất bổ sung Hàm lượng Cách dùng Ghi chú 

NT1 Bacillus subtilis 

Lactobacillus acidophilus 

Saccharomyces cerevisiae 

Aspergilus ozyzm 

Sorbitol 

1,6 × 109 CFU/g 

1,6 × 109 CFU/g 

1,5 × 109 CFU/g 

1,2 × 109 CFU/g 

25 mg/g 

Dùng 5 g hỗn hợp hòa 
100 ml nước phun, 
trộn đều vào 1 kg thức 
ăn viên để khô sau 5 
phút cho cá ăn 

5 ngày sử dụng thức 
ăn có bổ sung hỗn hợp 
VSV và 5 ngày sử 
dụng thức ăn không bổ 
sung  

NT2 -Glucan (1,3-1,6) 

Vitamin B12 

Lysine 

Methionine 

50 mg/ml 

0,5 mg/ml 

10 mg/ml 

15 mg/ml 

Dùng 5 ml hỗn hợp 
hòa 100ml nước phun, 
trộn đều vào 1 kg thức 
ăn viên để khô sau 5 
phút cho cá ăn 

5 ngày sử dụng thức 
ăn có bổ sung hỗn hợp 
-glucan và 5 ngày sử 
dụng thức ăn không bổ 
sung  

NT3 Thành phần của NT1 + NT2 50% hàm lượng NT1 

+ 

50% hàm lượng NT2 

Dùng 2,5g hỗn hợp 
NT1 + 2,5ml hỗn hợp 
NT2 hòa 100ml nước 
phun, trộn đều trong 1 
kg thức ăn viên sau 5 
phút cho cá ăn 

5 ngày sử dụng thức 
ăn có bổ sung hỗn hợp 
VSV và -glucan và 5 
ngày sử dụng thức ăn 
không bổ sung 

ĐC - - Sử dụng thức ăn viên 
không bổ sung gì 

- 
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Nghiệm thức Nhiệt độ (C) DO (mg/l) pH NH3 (mg/l) NO2⁻ (mg/l) 

NT1 29,8 ± 1,75 5,5 ± 2,0 6,8-7,9 0,20 ± 0,16 0,70 ± 0,16 

NT2 29,6 ± 1,70 5,6 ± 2,2 6,9-7,8 0,21 ± 0,12 0,72 ± 0,14 

NT3 29,6 ± 1,65 5,6 ± 1,8 6,8-7,9 0,20 ± 0,12 0,70 ± 0,14 

Đối chứng 29,8 ± 1,70 5,3 ± 2,2 6,9-7,9 0,22 ± 0,14 0,74 ± 0,12 

MIN 25,8 3,0 6,8 0,00 0,50 

MAX 34,8 7,5 7,9 0,50 1,00 

± 
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Đặc tính sinh hóa 
Vi khuẩn gây bệnh cá rô phi 

(n = 6) 
Đối chứng 

S. agalactiae VNUA-H14 
Tỉ lệ chủng  

được định danh 

Nhuộm Gram Gram (+) Gram (+) 6/6 

Hình dạng Cầu khuẩn Cầu khuẩn 6/6 

Di động - - 6/6 

Voges-Proskauer + + 6/6 

Hippurate hydrolysis + + 6/6 

Bile-esculin tolerance - - 6/6 

Pyrrolidonyl arylamidase - - 6/6 

Sinh á-galactosidase - - 6/6 

Sinh â-glucuronidase - - 6/6 

Sinh â-galactosidase - - 6/6 

Alkaline phosphatase + + 6/6 

Leucine AminoPeptidase + + 6/6 

Arginine Dihydrolase + + 6/6 

Ribose - - 6/6 

Arabinose - - 6/6 

Manitol - - 6/6 

Sorbitol - - 6/6 

Lactose + + 6/6 

Trehalose - - 6/6 

Inulin - - 6/6 

Raffinose - - 6/6 

Amidon - - 6/6 

Glycogen - - 6/6 
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Tên kháng sinh 
Hàm lượng  

(µg/đĩa) 
Đường kính vòng vô khuẩn  

(mm) (min-max) 

Florphenicol 20 21-22 

Doxycycline 30  20-22 

Amoxicilline 10 30-33 

Sulfadiazine/Trimethoprime 23,75/1,25 17-20 

Erythromycine 15 19-21 

Nghiệm 
thức 

Các chỉ tiêu theo dõi 

Thời gian xuất hiện  
triệu chứng bệnh (h) 

Thời gian xuất hiện 
cá chết (h) 

Tỉ lệ cá chết trước khi 
sử dụng thuốc (%) 

Tỉ lệ cá chết trong  
quá trình sử dụng thuốc (%) 

Tỉ lệ sống của cá sau 
điều trị khỏi (%) 

NT1 58,00b ± 3,46 38,00b ± 3,46 11,62a ± 2,61 2,48a ± 0,79 85,90b ± 1,94 

NT2 68,00a ± 4,00 48,00a ± 3,46 7,26b ± 1,20 0,85b ± 0,42 91,89a ± 1,62 

NT3 64,00ab ± 3,46 44,00ab ± 3,46 10,79ab ± 3,24 1,66ab ± 0,82 87,55ab ± 3,29 

ĐC (+) 59,33b ± 2,31 39,00b ± 3,46 12,27a ± 2,23 2,53a ± 0,70 85,20b ± 2,92 

P 
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