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TÓM TẮT 

Bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm ngành chăn nuôi Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ giá đầu 

ra của sản phẩm bị giảm mạnh, trong khi đó giá nguyên liệu đầu vào lại tăng cao gây nhiều khó khăn cho hoạt động 

tái sản xuất. Để giảm thiểu áp lực bền vững thì côn trùng hoặc ấu trùng của chúng có thể là nguồn đạm thay thế đầy 

hứa hẹn. Kết quả tổng hợp thông tin, số liệu từ các nghiên cứu trước cho thấy ấu trùng ruồi lính đen có khả năng 

chuyển đổi chất thải hữu cơ tạo nguồn đạm chất lượng cao, kiểm soát một số vi khuẩn và côn trùng gây hại, cung 

cấp các tiền chất hóa học tiềm năng để sản xuất dầu diesel sinh học và cung cấp nguồn dinh dưỡng giá trị cao sử 

dụng làm thức ăn chăn nuôi. Bằng phương pháp nghiên cứu tại bàn, bài tổng quan này nhằm cung cấp cái nhìn tổng 

quan về các đặc điểm sinh học của ruồi lính đen, vai trò của nó trong quản lý chất thải thân thiện với môi trường; 

tiềm năng trong chăn nuôi cá, gia cầm và các ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam, cũng như dịch thủy 

phân làm phân bón cho cây trồng. 

Từ khóa: Ruồi lính đen, lợi ích, tiềm năng. 

Black Soldier Fly Larvae: A Multidimensional Perspective Inmanagement  
of Organic Waste, Animal Feed and Crop Fertilizer 

ABSTRACT 

In the context of complicated developments of the COVID-19 epidemic, Vietnam's livestock industry is suffering 

a lot from the sharp drop in output prices of products, while input materials increase, causing many difficulties for re-

production. For sustainable stress reduction, insects or their larvae could be a promising alternative protein source. 

The results of synthesizing information and data from previous studies show that black soldier fly larvae have the 

ability to convert organic waste to create high-quality protein sources, control some harmful bacteria and insects, and 

provide healthy nutrients, provide potential chemical precursors to produce biodiesel and provide high-value nutrients 

for animal feed use. By desk research method, a synthetic approach was used in this review to provide an overview 

of the biology of the black soldier fly, its role in environmentally friendly management of waste, its potential for fish, 

poultry and animal feed industries of Vietnam as well as liquid fertiliser for crop production. 

Keywords: Black soldier fly, organic waste management. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ảnh hþởng nặng nề do dịch COVID-19 đến 

mọi mặt cûa nền kinh tế trong đó có nông 

nghiệp là điều không thể phû nhên. Sự thiếu 

hýt trong tþơng lai đối với ngô, gäo, lúa mì và 

đêu tþơng þớc tính læn lþợt là 67, 42, 38 và 55% 

(Ray & cs., 2013). Dân số suy dinh dþỡng tëng 

khoâng 805 triệu ở các nþớc đang phát triển, 

điều này có thể dén đến nguy cơ bùng phát các 

bệnh địa phþơng, quốc gia và toàn cæu cao hơn 

(Tomberlin & cs., 2002). Vì vêy, việc tìm kiếm 

nguồn thức ën và thức ën mới có chứa nhiều 

đäm và các axit amin thiết yếu, axit béo và vi 

chçt dinh dþỡng (canxi, sít, kẽm) cho vêt nuôi 

trở nên cçp thiết. 
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Ruồi lính đen (Hermetia illucens Linnaeus, 

1758) thuộc họ ruồi đen (Stratiomyidae) có 

nguồn gốc ở vùng nhiệt đới, cên nhiệt đới và nơi 

có nhiệt độ çm thuộc châu Mỹ. Kể tÿ những 

nëm 1940, cùng với sự phát triển giao thþơng 

giữa các nþớc mà loài ruồi lính đen này phån bố 

ở nhiều vùng trên trái đçt (Makkar & cs., 2014). 

Ấu trùng ruồi lính đen đþợc coi là loài vô 

häi (Rozkosny, 1982). Ấu trùng đóng vai trò 

tþơng tự nhþ giun quế, giúp phân hûy các chçt 

hữu cơ, trâ läi các chçt dinh dþỡng về đçt. Loài 

ruồi này không tìm cách vào nhà, quán ën, mà 

chúng sống cách biệt với con ngþời. Ruồi lính 

đen trþởng thành sống và đẻ trứng dựa vào 

lþợng chçt béo đþợc tích tý tÿ giai đoän phát 

triển çu trùng (Nagakura & cs., 1991). Đặc 

điểm sinh học này lý giâi täi sao hæu nhþ ít ai 

thçy ruồi lính đen täi Việt Nam ngay câ khi 

chúng hiện diện trong khu vực dån cþ sinh 

sống, câ thành thị và nông thôn. 

Ruồi lính đen đã đþợc nghiên cứu về khâ 

nëng chuyển đổi chçt thâi hữu cơ täo nguồn 

đäm chçt lþợng cao, kiểm soát một số vi khuèn 

và côn trùng gây häi, cung cçp các tiền chçt hóa 

học tiềm nëng để sân xuçt dæu diesel sinh học 

và cung cçp nguồn dinh dþỡng giá trị cao sử 

dýng làm thức ën chën nuôi (Tomberlin & cs., 

2002). Giá trị dinh dþỡng cûa çu trùng ruồi lính 

đen đã đþợc thâo luên, cüng nhþ ânh hþởng cûa 

các yếu tố sinh học và phi sinh học lên câ thành 

phæn cơ thể và hoät động cûa çu trùng.  

Mýc đích cûa bài viết này là làm sáng tô 

một số đặc điểm sinh học cûa ruồi lính đen, vai 

trò cûa nó trong quân lý chçt thâi thân thiện với 

môi trþờng và tiềm nëng cûa nó đối với một số 

động vêt nuôi nhþ cá, gia cæm… cüng nhþ ngành 

sân xuçt thức ën chën nuôi cûa Việt Nam. 

2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ RUỒI 

LÍNH ĐEN 

2.1. Đặc điểm hình thái 

Ruồi lính đen thþờng có vẻ bên ngoài giống 

ong bíp cày về hình thái và cách vên động 

nhþng không cín, chích. Ruồi lính đen trþởng 

thành dài khoâng 2-20mm. Do đó về mặt dịch tễ 

học, ruồi lính đen không là tác nhån gåy bệnh 

trên ngþời và động vêt (Træn Tçn Việt, 2005). 

Phæn đæu có hai râu nhô là cơ quan xúc giác 

câm thý mùi vị và giúp ruồi định hþớng khi bay. 

Ấu trùng ruồi lính đen có hình däng nhþ 

quâ ngþ lôi, phæn đæu nhọn còn phæn đuôi tù 

hơn, mặt dþới dẹt và phîng hơn mặt trên. Cơ 

thể phân thành nhiều đốt nhô. Tuổi cuối,  

çu trùng có thể dài tới 16-27mm và rộng  

2,8-6,0mm (Rozkosny, 1982). 

2.2. Đặc điểm sinh thái 

Ruồi lính đen phát triển tốt trong khoâng 

nhiệt độ tÿ 20-28°C, çu trùng ruồi lính đen sinh 

trþởng tốt trong khoâng 27,5-37,5°C tốt nhçt là 

32°C (Newton & cs., 1995). 

Khoâng pH thích hợp cho çu trùng ruồi lính 

đen phát triển là tÿ 6,8-8,2. 

 

Hình 1. Ruồi lính đen trưởng thành 
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Nguồn: Larouche (2019). 

Hình 2. Vòng đời của ruồi Lính đen 

2.3. Đặc điểm dinh dưỡng 

Ruồi lính đen đã đþợc sử dýng nhþ là tác 

nhân chu chuyển các chçt hữu cơ có trong chën 

nuôi (Sheppard & cs., 1994). 

Ấu trùng ruồi lính đen có khâ nëng phån 

hûy phân gia súc, gia cæm, các dþ thÿa thực vêt 

tÿ trang träi, sân phèm tồn trữ bị loäi thâi, sân 

phèm dþ thÿa tÿ quá trình chế biến thực phèm, 

chçt thâi tÿ nhà hàng, nhà bếp (Newton & cs., 

1995; Sheppard, 1983). Chúng có khâ nëng 

chuyển hóa lþợng lớn chçt thâi sinh khối thành 

đäm dự trữ (trên 40%) và chçt béo (30%). 

2.4. Đặc điểm sinh sân 

Ruồi lính đen sinh sân trên thực vêt thối 

rữa và phân gia súc (Furman & cs., 1959). Ruồi 

lính đen đẻ trứng trong khe hở cûa những thanh 

gỗ, bìa carton với 205-820 trứng/ổ và cæn 4-5 

ngày để nở (Stephen, 1975). Hoät động giao phối 

têp trung vào giữa ngày ở khoâng nhiệt độ 27°C. 

Trþởng thành con cái đẻ trứng têp trung vào 

buổi sáng đến giữa chiều khi nhiệt độ tÿ 27,5°C 

đến 37,5°C với độ èm 30-90%. Trong điều kiện 

bình thþờng, việc giao phối diễn ra chû yếu vào 

buổi sáng, tÿ 8 giờ tới 13 giờ trþa, giâm dæn khi 

cþờng độ ánh sáng tëng và ngÿng khi cþờng độ 

ánh sáng đät 200µmol-1m2s-1 (Rozkosny, 1982). 

2.5. Đặc điểm sinh trưởng 

Vòng đời cûa ruồi lính đen có thể đþợc chia 

thành nëm giai đoän: trứng, çu trùng, tiền 

nhộng, nhộng và ruồi lính đen trþởng thành 

(Alvarez, 2012). 

3. MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ HÓA ẤU 

TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN 

3.1. Đặc điểm tiêu hóa và sinh lý ruột của 

ấu trùng ruồi lính đen 

Tþơng tự nhþ các loài côn trùng và động vêt 

có vú khác, çu trùng ruồi ën để lçy chçt dinh 

dþỡng cho nhu cæu trao đổi chçt cûa chúng 

(Cohen, 2005). Ấu trùng ruồi ën qua miệng nìm 

ở đæu trþớc cûa chúng có hình bæu dýc thuôn 

dài. Nghiên cứu hiện täi kết luên rìng çu trùng 

ruồi ën chçt lông và chçt rín mà không xác 

định kích thþớc hät tối đa (Brookes & Fraenkel, 

1958; Oliveira & cs., 2015). Sau khi tiêu hóa, 

thức ën sẽ đi qua ống thức ën (thực quân) 

(Mumcuoglu & cs., 2001), van trung tâm có chức 

nëng nghiền, rồi đi vào giữa ruột (Chapman, 

2013). Phæn giữa, đþợc thể hiện trong Hình 3, là 

phæn dài nhçt và quan trọng nhçt cûa đþờng 

tiêu hóa çu trùng, để câm nhên thức ën, phån 

hûy và hçp thý chçt dinh dþỡng (Chapman, 

https://www.researchgate.net/profile/Jennifer-Larouche
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2013; De Smet & cs., 2018; Luther, 1951). 

Haemolymph tþơng tự nhþ máu ở động vêt có 

xþơng sống và vên chuyển chçt dinh dþỡng 

trong cơ thể çu trùng (Chapman, 2013). Chçt 

dinh dþỡng đþợc lþu trữ trong cơ thể cûa çu 

trùng, điều này rçt quan trọng đối với sự tích tý 

mỡ và kiểm soát sự trao đổi chçt cûa çu trùng 

(Chapman, 2013). Tÿ giai đoän giữa, dinh dþỡng 

chuyển sang giai đoän sau và ống malpighian. 

Các ống malpighian, nìm ở ngã ba giữa và sau 

đþợc kết nối với haemolymph và rçt quan trọng 

để duy trì cân bìng giữa các chçt dinh dþỡng, 

nþớc và ion trong çu trùng. Chúng trao đổi chçt 

dinh dþỡng, ion, chçt chứa nitơ (ví dý nhþ axit 

uric) và các chçt thâi chuyển hóa khác với 

haemolymph và ruột sau, vþợt quá nhu cæu cûa 

çu trùng (Chapman, 2013; Murakami và 

Shiotsuki, 2001). Các phân tử này và các thành 

phæn không thể tiêu hóa trong khèu phæn ën, 

men, chçt chuyển hóa, vi khuèn, đäm kháng 

khuèn hoặc các thành phæn thức ën không đþợc 

hçp thý sẽ đþợc bài tiết ra khôi cơ thể 

(Chapman, 2013; Engel & Moran, 2013; 

Espinoza & Terra, 1987). 

3.2. Môi trường ruột 

Sinh lý tiêu hóa cûa çu trùng ruồi cho thçy 

có câ phæn hiếu khí và kỵ khí. Các lỗ hở ở phía 

trþớc và cuối cûa çu trùng ruồi lính đen kết nối 

với hệ thống hô hçp cûa chúng và có thể cung cçp 

oxy (Rozkosny, 1983). Các cơ chế vên chuyển tích 

cực hoặc sự khuếch tán qua đþờng kính nhô cûa 

ruột giữa có thể cho phép cung cçp oxy vào ruột 

(Chapman, 2013). pH trong đþờng tiêu hóa cûa 

çu trùng đþợc đệm dọc theo chiều dài: phía trþớc 

ruột giữa là trung tính (pH = 7), phæn giữa có 

tính axit (pH = 2) và phía sau là trung tính đến 

kiềm tính (pH = 6,3-9,3) (Espinoza & Terra, 

1987; Shanbhag & Tripathi, 2009). 

3.3. Men tiêu hóa đường ruột 

Hæu hết các men tiêu hóa đþợc tìm thçy ở 

býng sau, điều này cho thçy đåy là nơi chû yếu 

diễn ra quá trình phân hûy thức ën và hçp thý 

chçt dinh dþỡng. Các men bài tiết thay đổi tùy 

theo chế độ ën, môi trþờng ruột (ví dý: pH) và 

dọc theo ruột và các ngën cûa nó (Espinoza & 

Terra, 1987). Các men quan trọng trong çu 

trùng ruồi để thûy phân các liên kết glycoside 

trong carbohydrate bao gồm amylase, maltase 

và glucosidase; liên kết peptide trong phân tử 

đäm gồm pepsin, trypsin, aminopeptidase và 

serine; và liên kết este trong mỡ gồm 

triacylglycerol lipase, phospholipase và 

phosphatases (Blahovec & cs., 2006; Kim & cs., 

2011b; McDonald & cs., 2011; Zhang & cs., 

2017). Ấu trùng ruồi cüng có một số lysozyme, 

chitinase và glucanase có thể tham gia vào quá 

trình phân hûy vi khuèn (Fujita, 2004; 

Lemaitre & Miguel-Aliaga, 2013). Các men 

cytochrom P450 và glutathion S-transferase rçt 

quan trọng đối với việc phân hûy độc tố nçm 

mốc hoặc thuốc diệt côn trùng (Cochrane & 

Leblanc, 1986; Fusetto & cs., 2017). 

3.4. Vi khuẩn đường ruột 

Vi khuèn trong ruột çu trùng ruồi có nhiều 

chức nëng quan trọng đối với sự phát triển cûa 

çu trùng (Douglas, 2010; Lemaitre & Miguel-

Aliaga, 2013). Ấu trùng ruồi có thể sử dýng vi 

sinh vêt nhþ vi khuèn và nçm để làm thức ën 

cho chúng (Brookes & Fraenkel, 1958; Cohen, 

2005; Lam & cs., 2009a).  

Ấu trùng ruồi còn bài tiết pepsin và 

lysozyme vào ruột, các tế bào vi sinh vêt sẽ đþợc 

tiếp xúc với các men này ở pH axit sẽ phân hûy 

các vi sinh vêt này để bài tiết các đäm có đặc 

tính kháng khuèn nhþ peptid kháng khuèn, các 

men täo oxy phân ứng (Choi & cs., 2012; Elhag 

& cs., 2017; Espinoza & Terra, 1987; Lemaitre 

& Miguel-Aliaga, 2013; Lemos & Terra, 1991b). 

Sự phân giâi vi khuèn và nçm ở ruột giữa sẽ 

giâi phóng các chçt dinh dþỡng đþợc täo ra và 

hçp thý ở đoän ruột sau. 

Hoät động phân hûy chçt hữu cơ cûa vi 

khuèn trong đþờng ruột çu trùng ruồi dựa vào 

pH, men và đäm kháng khuèn đã có thể giâi 

thích sự bçt hoät có chọn lọc cûa một số vi 

khuèn cûa çu trùng ruồi. Thông qua việc sử 

dýng vi khuèn huỳnh quang, ngþời ta xác định 

đþợc rìng có sự bçt hoät hoàn toàn cûa 

Escherichia coli và Bacillus subtilis ở đþờng 

ruột cûa çu trùng ruồi lính đen (Lerch & cs., 

2003; Mumcuoglu & cs., 2001), số lþợng E. coli, 

Salmonella enteritidis, Salmonella enterica và 

UX174 giâm ở çu trùng ruồi lính đen (Lalander 

& cs., 2014; Nordentoft & cs., 2017). 
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Nguồn: Gold & cs. (2018). 

Hình 3. Hoạt động tiêu hóa trong đường ruột của ấu trùng ruồi lính đen 

4. KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ 

CỦA RUỒI LÍNH ĐEN 

Xử lý chçt thâi tÿ chën nuôi gia súc gia cæm 

luôn là vçn đề đþợc quan tâm ở các quốc gia, 

nếu những chçt thâi này không đþợc xử lý 

nhanh và hiệu quâ sẽ dén đến ô nhiễm không 

khí, nþớc và đçt (Ali & cs., 2019; Li & cs., 2019). 

Các men thûy phån đþợc täo ra bởi một số vi 

sinh vêt có chức nëng tþơng tự nhþ các men 

đþợc tìm thçy trong çu trùng ruồi; chúng có thể 

phân hûy carbohydrate, protein và lipid; đồng 

thời cüng có khâ nëng sử dýng một lþợng lớn 

các phân tử sinh học khác hay chçt bài tiết cûa 

çu trùng nhþ axit uric. Đối với phân lợn, çu 

trùng ruồi lính đen có khâ nëng phån hûy 23% 

phân lợn đã û hoặc 28% phân lợn tþơi (Newton 

& cs., 2005). Khi sử dýng çu trùng ruồi lính đen 

để phân hûy phån động vêt, khối lþợng phân và 

thành phæn kim loäi nặng giâm đi đáng kể, 

phån cüng không còn mùi hôi. Ngoài khâ nëng 

phân giâi phån động vêt, çu trùng ruồi lính đen 

còn có khâ nëng phån giâi rác thâi nhà bếp, vô 

quâ cà phê, bã hät cọ dæu, chçt thâi nông nghiệp 

và một số rác thâi hữu cơ khác. Li & cs. (2014) 

chî ra rìng rác thâi nhà bếp là rác thâi hữu cơ 

tổng hợp, nó không chî có tinh bột, chçt xơ 

cellulose mà còn có chçt béo, muối và nhiều 

thành phæn khác nhþng çu trùng ruồi lính đen 

vén có khâ nëng phån giâi các hợp chçt này. 

Những nghiên cứu khác cho thçy çu trùng ruồi 

lính đen có thể phân giâi đến 67,9% rác thâi nhà 

bếp, 74,2% chçt thâi tÿ cá và 98,9% chçt thâi tÿ 

rau hoa quâ (Nguyen & cs., 2015), 12-21% vô 

sín (Supriyatna & cs., 2016), 12,5-25,9% hät 

cao su (Abduh & cs., 2017). Ruồi lính đen xử lý 

lõi ngô lên men không làm giâm cellulose và 

hemicellulose, đồng thời giâm lignin 2% (Li & 

cs., 2015). Xử lý phân bò làm giâm 17% cellulose 

và 5% hemicellulose (Li & cs. (2011).  

5. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA RUỒI  

LÍNH ĐEN  

Thành phæn cơ thể cûa çu trùng ruồi lính 

đen khác nhau giữa các chçt nền không chî về 
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hàm lþợng đäm (dao động tÿ 37 đến 63% chçt 

khô; VCK) mà câ hàm lþợng chçt béo, có sự thay 

đổi nhiều nhçt (dao động tÿ 7 đến 39% VCK). 

Sự biến đổi lớn trong thành phæn cơ thể cüng có 

thể tồn täi trong suốt quá trình phát triển cûa 

chính çu trùng. Ví dý, hàm lþợng đäm thô giâm 

khi tuổi càng cao, tî lệ cao nhçt đþợc báo cáo ở 

çu trùng 5 ngày tuổi (61%), trong khi tî lệ này ít 

hơn ở çu trùng 15 ngày tuổi (44%) và 20 ngày 

tuổi (42%) (Rachmawati & cs., 2010). 

Hàm lþợng vêt chçt khô (DM) cûa çu trùng 

tþơi tÿ 20 đến 44% (Diener & cs., 2009; Nguyen 

& cs., 2015; Oonincx & cs., 2015b; Sheppard & 

cs., 2008), phý thuộc vào câ chế độ ën và giai 

đoän çu trùng (Rachmawati & cs., 2010), vêt 

chçt khô cao hơn trong các giai đoän sau. Hàm 

lþợng axit amin cho thçy đäm çu trùng ruồi lính 

đen đặc biệt giàu lysine (6-8% hàm lþợng đäm) 

(Sheppard & cs., 2008). Khi so sánh çu trùng 

ruồi lính đen và giá trị bột đêu nành (dựa trên 

g/16g N), çu trùng chứa hàm lþợng alanin, 

methionine, histidine và tryptophan cao hơn và 

hàm lþợng arginine thçp hơn so với bột đêu 

nành. Ấu trùng ruồi lính đen có chứa 58-72% 

axit béo bão hòa và 19-40% axit béo không bão 

hòa đơn và đa trong tổng hàm lþợng chçt béo 

(Kroeckel & cs., 2012; Li & cs., 2011c; Makkar & 

cs., 2014 ; Surendra & cs., 2016), chứa hàm 

lþợng cao axit lauric, palmitic và oleic 

(Surendra & cs., 2016). 

6. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG LÀM NGUỒN 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

Để sử dýng làm thức ën chën nuôi, ruồi 

lính đen có một số lợi thế chính so với các loài 

côn trùng khác (Bosch & cs., 2014). Loài này có 

nhiều pha và các chçt chiết xuçt tÿ ruột cûa 

chúng có hoät tính amylase, lipase và protease 

cao (Kim & cs., 2011). Giá trị dinh dþỡng cûa 

ruồi lính đen rçt lớn và có thể dễ dàng đþa vào 

chế độ ën cûa vêt nuôi. Ý tþởng sử dýng côn 

trùng làm thức ën chën nuôi không hề mới, 

nhþng chþa phổ biến ở Việt Nam. 

Bâng 1. Hàm lượng đạm thô (CP) và chất béo thô (CF)  

của ấu trùng ruồi lính đen được nuôi trên các cơ chất 

Cơ chất %CP
1
 n %CF

3
 n Tài liệu tham khảo 

Phân gia súc 42,1 1 34,8; 29,9 2 Li & cs. (2011b); Newton & cs. (1977) 

Phân gà 40,1 ± 2,5 3 27,9 ± 8,3 3 Arango Gutiérrez & cs. (2004); Li & cs. (2011b); 

Sheppard & cs. (1994) 

Phân lợn 43,6; 43,2 2 26,4 ± 7,6 4 Li & cs. (2011b); Manzano-Agugliaro & cs. (2012); 

Newton & cs. (2005b); St-Hilaire & cs. (2007b) 

Bột nhân cọ 42,1; 45,8 2 27,5 1 Rachmawati & cs. (2010) 

Rác thải nhà hàng -  39,2 1 Zheng & cs. (2012) 

Thức ăn cho gà 47,9 ± 7,1 3 14,6 ± 4,4 3 Bosch & cs. (2014); Nguyen & cs. (2015);  

Oonincx & cs. (2015b) 

Phụ phẩm
2
 41,7 ± 38 4 -  Oonincx & cs. (2015b) 

Gan 62,7 1 25,1 1 Nguyen & cs. (2015) 

Hoa quả 38,5 1 6,63 1 Nguyen & cs. (2015) 

Cá 57,9 1 34,6 1 Nguyen & cs. (2015) 

Ghi chú: 1:Tất cả các giá trị được biểu thị trên vật chất khô. Giá trị là trung bình ± độ lệch chuẩn. n là số lần lặp 

lại. Nếu n = 2, các giá trị riêng lẻ được nêu,1 phân tách bằng dấu chấm phẩy; 

2Mật mía, vỏ khoai tây, ngũ cốc đã qua sử dụng và men bia, bánh mì và bánh quy; 

3Giá trị ban đầu trên cơ sở vật chất tươi đã được chuyển đổi sang cơ sở vật chất khô bằng cách sử dụng hàm 

lượng nước được báo cáo. 
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Bâng 2. Thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng (tính theo VCK) 

và hàm lượng axit amin của ấu trùng ruồi lính đen 

Chỉ tiêu Ấu trùng ruồi lính đen
1
 Chỉ tiêu Ấu trùng ruồi lính đen

2
 

Vật chất khô (%) 35-45 Alanine 7,7 

Đạm thô (%) 42,1 Arginine 5,6 

Xơ thô (%) 7,0 Arginine 11,0 

NDF (%) - Cystine 0,1 

ADF (%) - Methionine 2,1 

Chất béo thô (%) 26,0 Lysine 6,6 

Khoáng tổng số (%) 20,6 Isoleucine 5,1 

Năng lượng thô (GE, Mj/Kg) 22,1 Leucine 7,9 

Ca (g/kg) 75,6 Phenylalanine 5,2 

P (g/kg) 9,0 Threonine 3,7 

K (g/kg) 6,9 Tryptophan 0,5 

Na (g/kg) 1,3 Axit glutamic 10,9 

Mg (g/kg) 3,9 Histidine 3,0 

Fe (g/kg) 1,37 Proline 6,6 

Mn (mg/kg) 246 Serine 3,1 

Zn (mg/kg) 108 Glycine - 

Cu (mg/kg) 6 Tyrosine 6,9 

  Valine 8,2 

Nguồn: 1 : Arango & cs. (2004), Newton & cs. (1977), Sealey & cs. (2011), St-Hilaire & cs. (2007a, b);  

 2: Newton & cs. (1977). 

6.1. Thức ăn cho lợn 

Bột çu trùng ruồi lính đen là một thành 

phæn thích hợp trong khèu phæn ën cûa lợn, vì 

nó có hàm lþợng axit amin và canxi cao đồng 

thời còn täo câm giác ngon miệng cho lợn 

(Oonincx & cs., 2015). Tuy nhiên, sự thiếu hýt 

tþơng đối cûa methionine và cystine đòi hôi phâi 

bao gồm các axit amin đó trong chế độ ën cån 

bìng (Makkar & cs., 2014). Hơn nữa, do hàm 

lþợng tro và chçt béo thô cao, nên trộn bột çu 

trùng ruồi lính đen với các thành phæn giàu 

đäm khác (Newton & cs., 1977). Khâ nëng tiêu 

hóa vêt chçt khô và nitơ có xu hþớng tốt hơn đối 

với lợn đþợc cho ën bột đêu nành so với bột çu 

trùng ruồi lính đen (85,3 và 77,2 so với 77,5 và 

76%, tþơng ứng). Ngoài ra, lợn cai sữa đþợc 

chứng minh tốc độ tëng trọng kém hơn khi chî 

đþợc cho ën bìng bột çu trùng ruồi lính đen, 

điều đó cho thçy rìng cæn phâi tinh chînh bổ 

sung để câi thiện nëng suçt cûa lợn cai sữa sớm 

(Newton & cs., 2005b). 

6.2. Thức ăn gia cầm 

Ấu trùng và nhộng ruồi lính đen, phát triển 

trên phân lợn hoặc chçt thâi nhà bếp, đã đþợc 

sử dýng tốt nhþ một chçt bổ sung đäm cho gà 

con (Hale, 1973). Một phæn thay thế bột đêu 

nành (10-20%) cho gà thịt cho thçy khâ nëng 

sân xuçt, hiệu quâ sử dýng thức ën, tî lệ chết và 

các đặc điểm thân thịt tþơng tự nhþ những con 

đþợc cho ën theo khèu phæn thþơng mäi 

(Arango, 2005; Zhang & cs., 2014b). Việc thay 

thế một phæn (50%) hoặc toàn bộ khô dæu đêu 

nành bìng bột çu trùng ruồi lính đen đã đþợc 

khử chçt béo một phæn trong khèu phæn ën cho 

gà đẻ không ânh hþởng đến nëng suçt trứng cûa 

chúng, cüng nhþ hiệu quâ sử dýng thức ën, nếu 

so sánh với khèu phæn tiêu chuèn cho gà đẻ 

(Maurer & cs., 2016). 

Nëng lþợng chuyển hóa biểu kiến cao và hệ 

số tiêu hóa hồi tràng biểu kiến axit amin cûa 

bột çu trùng ruồi lính đen cüng làm cho nó trở 
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thành một thành phæn có giá trị để sử dýng 

trong công thức thức ën cho gà thịt (De Marco & 

cs., 2015). Ngoài ra, Arango (2005) đề xuçt çu 

trùng ruồi lính đen có hàm lþợng khoáng chçt 

phù hợp cho dinh dþỡng cûa gia cæm, theo yêu 

cæu khoáng chçt cûa gà thịt, đþợc trích dén bởi 

Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC, 1994). 

6.3. Thức ăn cho cá 

Việc thay thế đäm trong khèu phæn ën cûa 

cá đã đþợc nghiên cứu bìng cách sử dýng thức 

ën thu đþợc tÿ câ çu trùng và nhộng cûa ruồi 

lính đen cho các loài cá sau: Cá da trơn 

(Ictalurus dotatus) (Bondari & Sheppard, 1981; 

1987; Zhang & cs., 2014a, b), cá rô phi xanh 

(Oreochromis aureus) (Bondari & Sheppard, 

1981; 1987), cá rô phi lai (cá rô phi Nile, 

Oreochromis niloticus lai với cá rô phi Sabaki, 

Oreochromis spilurus) (Furrer, 2011), cá hồi vân 

(Oncorhynchus mykiss) (Sealey & cs., 2011; St-

Hilaire & cs., 2007b), cá hồi Đäi Tåy Dþơng 

(Salmo salar) (Lock & cs., 2015), cá bơn (Psetta 

maxima) (Kroeckel & cs., 2012) và cá trê vàng 

(Tachysurus fulvidraco) (Zhang & cs., 2014a). 

Hæu hết các nghiên cứu này chî ra rìng, ở 

mức độ thçp cûa çu trùng ruồi lính đen bổ sung 

vào khèu phæn ën đã cho thçy hiệu quâ tþơng 

tự nhþ ở cá đþợc cho ën thức ën truyền thống, 

điều này có thể đþợc giâi thích là do hàm lþợng 

đäm cûa çu trùng cao (Bondari & Sheppard, 

1987; Newton & cs., 2005b; Sealey & cs., 2011; 

St-Hilaire & cs., 2007a; Zhang & cs., 2014a). 

Mức độ cao trong thức ën cho cá (trên 33%) 

không chî làm giâm tốc độ tëng trþởng cûa cá 

(Kroeckel & cs., 2012; Newton & cs., 2005b; St-

Hilaire & cs., 2007b), mà còn làm giâm sự ngon 

miệng cûa khèu phæn và khâ nëng tiêu hóa đäm 

(Kroeckel & cs., 2012).  

6.4. Thức ăn cho loài động vật khác 

Bột çu trùng cûa ruồi lính đen đã đþợc sử 

dýng để làm thức ën cho động vêt nhþ cá sçu 

(Alligator mississippiensis) (Bodri & Cole, 2007) 

và ếch núi (Leptodactylus fallax) (Dierenfeld & 

King, 2009), một số loài thìn lìn và lþỡng cþ 

(Dierenfeld & King, 2009). Phân cûa çu trùng 

ruồi lính đen đþợc nuôi trên ngü cốc chþng cçt 

khô đþợc đánh giá làm thức ën cho tôm càng 

xanh thþơng phèm (Macrobrachium 

rosenbergii), mang läi hiệu quâ tþơng tự nhþ 

thức ën cho tôm thông thþờng (Tiu, 2012). 

7. KHẢ NĂNG TRUYỀN LÂY MẦM BỆNH 

Ruồi lính đen trþởng thành vì không sử 

dýng thức ën nên không bị thu hút bởi nơi ở cûa 

con ngþời hay các loäi thực phèm và cüng đþợc 

coi là loài không gây häi (Huis & cs., 2013). Vào 

cuối giai đoän çu trùng, chúng sẽ không thu 

nhên thức ën, giữ cho đþờng tiêu hóa cûa chúng 

säch và bít đæu vü hóa (Makkar & cs., 2014). 

Do đó, ruồi lính đen trþởng thành không có 

nguy cơ truyền lây mæm bệnh cho vêt nuôi cüng 

nhþ con ngþời (Warana, 2016). Đồng thời, 

miệng cûa chúng thoái hóa, vì lẽ đó không cín 

phá và chþa có bçt kỳ trþờng hợp nào cho thçy 

chúng mang mæm bệnh truyền nhiễm (Oliveira 

& cs., 2015). Tháng 5 nëm 2017, tổ chức Nông 

lþơng cûa Liên Hiệp Quốc xác nhên ruồi lính 

đen là một trong những côn trùng an toàn cho 

chën nuôi để phýc vý nông nghiệp và làm thức 

ën cho động vêt (European Commission, 2017). 

8. TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG 

Theo nghiên cứu cûa nhóm tác giâ Nguyễn 

Vën Chí (Nguyễn Mai, 2019) trong khuôn khổ 

đề tài khoa học cçp thành phố cûa sở 

NN&PTNT Hà Nội thçy rìng mô hình ruồi lính 

đen đþợc đánh giá mang läi lợi ích thiết thực 

cho môi trþờng sử dýng để xử lý chçt thâi hữu 

cơ tÿ các hoät động sân xuçt nông nghiệp, đâm 

bâo an toàn với vêt nuôi và sức khôe con ngþời. 

Chế biến çu trùng ruồi lính đen nhþ làm 

khô, khử chçt béo, loäi bô lớp biểu bì dþờng nhþ 

làm tëng khâ nëng cung cçp dinh dþỡng; hàm 

lþợng chçt khô cao cûa chúng làm cho chúng 

mçt nþớc dễ dàng hơn và ít tốn nþớc hơn so với 

các sân phèm phý tþơi khác (Sheppard & cs., 

2008). Để tëng hàm lþợng đäm thô cûa bột côn 

trùng, chçt béo là một lựa chọn khâ thi (Makkar 

& cs., 2014; Newton & cs., 2005a). Surendra & 

cs. (2016) nhên thçy rìng ép cơ học và chiết 

xuçt bìng dung môi làm giâm đáng kể hàm 

lþợng chçt béo thô (3,4%). Đối với một số loài 
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nhþ ếch, çu trùng ruồi lính đen nghiền, xay 

hoặc bëm nhô có thể làm tëng khâ nëng tiêu 

hóa Ca và P (Dierenfeld & King, 2009). Newton 

& cs. (1977) đã thử nghiệm bổ sung bột çu trùng 

ruồi lính đen vào thức ën cûa lợn, kết quâ cho 

thçy mức tiêu thý cûa khèu phæn bột çu trùng 

cao hơn (P <0,05) so với khèu phæn bột đêu 

nành không chứa thêm chçt béo, chçt lþợng thịt 

lợn không có sự khác biêt giữa nhóm thí nghiệm 

và đối chứng. Bên cänh đó, có rçt nhiều những 

công bố về tác dýng thay thế cûa bột và dæu 

chiết xuçt tÿ çu trùng ruồi lính đen cho bột 

xþơng, bột thịt và bột cá trong nuôi trồng thûy 

sân và động vêt không xþơng sống thûy sinh 

nhþ tôm (Cummins & cs., 2017). Việc đþa çu 

trùng ruồi lính đen vào khèu phæn ën cûa vêt 

nuôi đã cho thçy nhiều hứa hẹn nhþ một chçt 

thay thế tiềm nëng cho các thành phæn thức ën 

thông thþờng nhþ bột đêu nành, bột cá... 

Ấu trùng ruồi lính đen rçt phàm ën, chî với 

1m2, çu trùng có thể ën tới 40kg phân lợn tþơi 

mỗi ngày, cæn 14 tiếng để xử lý 14kg rác thâi sinh 

hoät hữu cơ và tÿ 24-48 tiếng để xử ký các phý 

phèm nông nghiệp, phế phèm làng nghề khác. 

Ấu trùng ruồi lính đen tích lüy lipid tÿ chçt 

nền dinh dþỡng cûa chúng để sử dýng làm nëng 

lþợng cho giai đoän trþởng thành không ën, vì 

vêy lþợng mỡ mà çu trùng tích lüy đþợc có thể 

đþợc chuyển đổi thành diesel sinh học (Wang & 

cs., 2017; Cummins & cs., 2017). Biodiesel là 

một nguồn nëng lþợng thay thế đæy tiềm nëng 

cho diesel dæu mô trong bối cânh khûng hoâng 

nëng lþợng toàn cæu. Tuy nhiên, giá thành 

biodiesel không hề rẻ. Để giâm chi phí sân xuçt, 

các nguồn nguyên liệu giá rẻ đþợc quan tâm và 

tìm kiếm nhiều hơn. Ấu trùng ruồi lính đen là 

một trong những nguồn nguyên liệu đæy hứa 

hẹn với số lþợng dồi dào và chûng loäi phong 

phú nhçt trên thế giới.  

Những gì chúng không tiêu thý, kết hợp với 

phân thâi cûa chúng, có thể đþợc sử dýng làm 

phân bón (Green & cs., 2012; Lalander & cs., 

2015). Phân çu trùng ruồi lính đen là loäi phân 

hữu cơ vi sinh chçt lþợng cao đþợc täo thành tÿ 

chçt hữu cơ có nguồn gốc đæu vào là nguyên liệu 

thực phèm, rau cû quâ, chçt hữu cơ,… đþợc hệ 

tiêu hóa cûa çu trùng ruồi lính đen và vi sinh 

vêt cộng sinh trong đþờng tiêu hóa cûa çu trùng 

này täo ra. Chúng là loäi phân khá säch, rçt ít 

hoặc không có mùi hôi, có rçt nhiều dþỡng chçt 

tốt cho đçt. 

9. KẾT LUẬN 

Ấu trùng ruồi lính đen có thể đþợc nuôi trên 

hæu hết các chçt hữu cơ và có thể đþợc sử dýng 

làm nguồn thức ën chën nuôi, sân xuçt dæu 

biodiesel đồng thời còn mang läi giá trị kinh tế.  

Trþớc những þu điểm vþợt trội cûa ruồi lính 

đen trong xử lý chçt thâi và ứng dýng các sân 

phèm tÿ ruồi lính đen trong đời sống con ngþời 

nói trên mà ruồi lính đen đþợc nghiên cứu và 

nuôi trên quy mô công nghiệp ở nhiều nþớc trên 

thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những nghiên 

cứu về ruồi lính đen chþa nhiều. Trong thực tế, 

đã có một số cơ sở tiến hành nhân nuôi và sử 

dýng loài ruồi này, chû yếu têp trung ở một số 

tînh và thành phố phía Nam. Việc nhân nuôi 

ruồi lính đen là một thách thức vì mặc dù có 

nhiều nghiên cứu về các chû đề khác nhau liên 

quan đến ânh hþởng cûa các yếu tố sinh học và 

phi sinh học đối với sinh học çu trùng cûa nó 

không chî ở các vùng nhiệt đới mà còn ở các 

vùng ôn đới, nhþng vén có rçt ít thông tin về 

cách các yếu tố này ânh hþởng đến các giai đoän 

trþởng thành cûa ruồi lính đen, chîng hän khâ 

nëng giao phối, kích thþớc trứng và khâ nëng 

sinh sân. Điều thứ hai là phâi nghiên cứu tçt câ 

các đặc điểm lịch sử cuộc đời để hiểu đæy đû ânh 

hþởng cûa chçt lþợng thức ën đới với cơ thể çu 

trùng và đặc biệt là cæn có nghiên cứu về tác 

động đến môi trþờng và đa däng sinh học cûa 

Việt Nam. 

Mặc dù đã có những khâo sát hoặc nghiên 

cứu về khâ nëng sử dýng çu trùng ruồi lính đen 

làm thức ën cho vêt nuôi, thûy sân và phân bón 

cho cây trồng, nhþng cüng cæn phâi có nhiều 

nghiên cứu hơn nữa để đâm bâo tính an toàn 

trong việc sử dýng sinh khối cûa chúng cüng 

nhþ không có khâ nëng låy truyền mæm bệnh. 

Bên cänh chçt lþợng dinh dþỡng, các khía cänh 

khác nhþ tính an toàn cûa sân phèm và khâ 

nëng chế biến cüng rçt quan trọng để sử dýng 

çu trùng ruồi lính đen trong các công thức thức 
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ën chën nuôi trong tþơng lai. Cæn phâi nghiên 

cứu thêm để đánh giá khâ nëng sử dýng çu 

trùng ruồi lính đen làm thức ën bổ sung hoặc là 

nguồn cung cçp đäm chính trong khèu phæn ën 

thþơng mäi. Và cæn có nhiều nghiên cứu và phát 

triển hơn nữa về việc ứng dýng ruồi lính đen 

trong nông nghiệp, xử lý chçt thâi, xác định giá 

trị và tiềm nëng cûa chúng. 
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