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The study was conducted with two experiments to assess the effect of feeding
ration of Chlorella sp. and the effect of replacement of Chlorella sp. with
baker’s yeast on the population growth of Brachionus calyciflorus as follows:
experiment 1 consisted five treatments, rotifers fed with microalgae increased
a cumulative 20,000 cells/rotifer/day per treatment derived from 60,000
cells/rotifer/day. Based on the results of experiment 1, the suitable
microalgae feeding ration with good results on rotifer population growth was
selected for the next experimental setup. Experiment 2 was arranged with
microalgae ration replaced by Baker’s yeast, the substitutes increased by
25% from second treatment to last one corresponding to the reduction of
microalgae, each treatment with 3 replications. Rotifer was stocked at an
initial density of 200 rotifers/mL. The results showed that the highest density
of rotifers was 688 rotifers/mL on day 4 at the treatment of 80.000 cells/
rotifer/day, and reached 898 rotifer/mL at treatments of 75% Chlorella+ 25%
Baker’s yeast after 5 days of rearing. The results indicated that replacing
25% of algae with Baker’s yeast improved the density of B. calyciflorus.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện với 2 thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của
liều lượng tảo Chlorealla sp. và ảnh hưởng của thay thế tảo với men bánh mì
lên sự tăng trưởng của luân trùng Brachionus calyciflorus như sau: thí
nghiệm 1 gồm 5 nghiệm thức, luân trùng được cho ăn bằng tảo tăng lũy tuyến
20.000 tế bào/luân trùng/ngày cho mỗi nghiệm thức xuất phát từ 60.000 tế
bào/luân trùng/ngày. Dựa vào kết quả của thí nghiệm 1, mật độ tảo cho kết
quả tốt về tăng trưởng quần thể được chọn để tiến hành bố trí thí nghiệm tiếp
theo, thí nghiệm 2 được bố trí với số lượng tảo được thay thế bằng men bánh
mì, số lượng thay thế tăng 25% từ nghiệm thức thứ 2 đến nghiệm thức cuối
tương ứng với lượng tảo giảm, mỗi nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Luân trùng
được thả nuôi với mật độ ban đầu là 200 luân trùng/mL. Kết quả cho thấy,
mật độ luân trùng đạt cao nhất ở nghiệm thức cho ăn 80.000 tế bào/luân
trùng/ngày vào ngày thứ 4 là 688 luân trùng/mL và đạt 898 luân trùng/mL ở
nghiệm thức cho ăn 75% tảo + 25% men bánh mì sau 5 ngày nuôi. Từ kết quả
thí nghiệm khẳng định rằng thay thế 25% tảo bằng men bánh mì có cải thiện
tăng trưởng quần thể của B. calyciflorus.
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

1. GIỚI THIỆU
Trong vài thập nên gần đây, luân trùng được sử
dụng như một nguồn thức ăn tươi sống cho ấu trùng
cá và giáp xác vì có kích thước nhỏ (100-300 µm),
bơi lội chậm chạp, sống lơ lửng trong nước, đặc biệt
luân trùng là loài ăn lọc không chọn lọc (thức ăn <20
µm) nên luân trùng có thể được giàu hóa bằng các
chất dinh dưỡng cần thiết hay kháng sinh để đưa vào
cơ thể ấu trùng. Trong kỹ thuật nuôi luân trùng thì
thức ăn cho chúng có thể sử dụng nhiều loại khác
nhau như: tảo, men bánh mì, thức ăn nhân tạo,…
Luân trùng (cả loài nước ngọt và lợ) đều phát triển
tốt nhất khi nuôi bằng tảo Chlorella sp., nhưng tốn
diện tích và chi phí nuôi cấy tảo (Trần Sương Ngọc
và ctv., 2017). Bên cạnh việc sử dụng tảo tươi và tảo
khô, người nuôi còn sử dụng men bánh mì làm thức
ăn cho luân trùng, do men bánh mì dễ cho ăn và rẻ
tiền. Komis (1992) cho rằng men bánh mì có thể
thay tảo, nhưng nếu nuôi luân trùng hoàn toàn bằng
men bánh mì thì năng suất không ổn định và quần
thể mau tàn, giá trị dinh dưỡng thấp. Khi cho ăn
bằng men bánh mì thì rất khó xử lý thức ăn dư thừa,
điều này dễ nhận biết do thành bể nuôi có độ nhớt
cao, nước có mùi hôi và thức ăn đóng thành hạt lớn
trôi nổi trong nước.

PHÁP

Dụng cụ và trang thiết bị thí nghiệm bao gồm 30
keo nhựa 10 L, thùng nhựa, xô nhựa, ca nhựa, lưới
lọc có các kích thước mắt lưới khác nhau (50 µm và
300 µm), kính lúp, máy đo pH, nhiệt độ, hệ thống
sục khí,...
2.2. Nguồn nước
Nguồn nước ngọt được lấy từ sông Bún Xáng
(Cần Thơ) được lọc qua túi lọc có mắt lưới 25 µm
và nước được xử lý bằng chlorine với nồng độ 50
mg/L, sục khí mạnh trong 04 ngày sau đó thử độ tồn
dư của chlorine bằng thuốc thử KI. Nước được trung
hòa bằng dung dịch Na2S2O3 (158,11 g/L nước) khi
kiểm tra còn tồn dư chlorine trước khi sử dụng.
2.3. Thức ăn
Tảo Chlorella sp. được cung cấp từ phòng thí
nghiệm thức ăn tự nhiên, bộ môn Thủy Sinh học ứng
dụng, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ.
Men bánh mì hiệu SAF - Instant (sản xuất tại Pháp)
được mua tại cửa hàng sản xuất bánh mì tại thành
phố Cần Thơ.
2.4. Nguồn gốc luân trùng

Luân trùng Brachionus calyciflorus có kích cỡ
tương đối lớn 185 µm (Stevenson et al., 1998), chứa
77,8% protein, 15,7% lipid, 27,8% carbohydrate và
71,2% nước (Arak et al., 2014), bơi lội chậm (0,20,3 mm/giây) (Chen et al., 2014), vì thế chúng là loại
thức ăn tươi sống khá lý tưởng cho ấu trùng thủy sản
nước ngọt, nên chúng đã được nghiên cứu làm thức
ăn cho ấu trùng cá cảnh (Lim & Wong, 1997), cá trê
phi Clarias gariepinus (Awaiss & Kestemont,
1998), cá tầm Ba Tư Acipenser persicus (Rufchaie
et al., 2012)... Luân trùng B. calyciflorus được nuôi
sinh khối với 03 loại thức ăn riêng biệt gồm tảo
Chlorella, Spirulina và men bánh mì Saccharmyces
cerevisiae (Rajendiran & Subramanian, 2007),
nhưng quần thể luân trùng phát triển tốt khi ăn tảo
Chlorella. Mặc dầu luân trùng nước ngọt không thể
phát triển tốt với thức ăn hoàn toàn bằng men bánh
mì nhưng khi kết hợp với tảo Chlorella thì sẽ cho
kết quả tăng trưởng quần thể tốt hơn cho ăn bằng
men bánh mì, điều này đã được minh chứng trên
luân trùng Brachionus angularis (Trần Sương Ngọc,
2012). Nhưng đến nay, việc kết hợp tảo với men
bánh mì trong nuôi sinh khối luân trùng B.
calyciflorus vẫn chưa được nghiên cứu, do đó
nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra mật độ tảo
và tỷ lệ kết hợp giữa tảo và men bánh mì thích hợp
để đạt tăng trưởng quần thể luân trùng cao nhất.

Luân trùng giống được cung cấp từ phòng thí
nghiệm thức ăn tự nhiên, bộ môn Thủy sinh học ứng
dụng, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ.
2.5. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng mật độ tảo lên tăng
trưởng quần thể luân trùng B. calyciflorus
Luân trùng B. calyciflorus được nuôi mẻ trong
keo nhựa 10 L chứa 8 L nước. Mật độ luân trùng ban
đầu là 200 luân trùng/mL. Luân trùng được cho ăn
hoàn toàn bằng tảo Chlorella sp. với mật độ 60.000,
80.000, 100.000, 120.000 và 140.000 tb/luân
trùng/ngày, tương ứng với 05 nghiệm thức (NT),
mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần, như sau:
NT1(60): cho ăn bằng tảo với mật độ 60.000
tb/luân trùng /ngày
NT2(80): cho ăn bằng tảovới mật độ 80.000
tb/luân trùng /ngày
NT4(100): cho ăn bằng tảo với mật độ 100.000
tb/luân trùng/ngày
NT4(120): cho ăn bằng tảo với mật độ 120.000
tb/luân trùng/ngày
NT5(140): cho ăn bằng tảo với mật độ 140.000
tb/luân trùng/ngày
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Thí nghiệm được thực hiện trong phòng có điều
chỉnh nhiệt độ (23°C). Chế độ thay nước là
25%/ngày (Trần Sương Ngọc, 2012). Thí nghiệm
kết thúc khi mật độ luân trùng giảm liên tục 2 ngày.

(INVE, Bỉ) trong thời gian 1-2 phút và được bảo
quản trong tủ lạnh ở 4 °C.
Phần trăm giữa tảo và men được tính toán dựa
vào mật độ tế bào. Số lượng tảo trong khẩu phần ăn
trong ngày được chia làm 02 lần cho ăn và số lượng
men bánh mỳ trong khẩu phần ăn trong ngày được
chia làm 08 lần cho ăn.

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng thay thế tảo bằng
mem bánh mì lên tăng trưởng quần thể luân
trùng B. calyciflorus
Dựa vào kết quả của thí nghiệm 1, khẩu phần ăn
với mật độ tảo 80.000 tb/luân trùng/ngày được chọn
để tiến hành bố trí thí nghiệm 2 với thay thế tảo bằng
men bánh mì (tính theo số lượng tế bào). Trong thí
nghiệm 2, luân trùng B. calyciflorus được nuôi mẻ
trong keo nhựa 10 L chứa 8 L nước sông đã qua xử
lý diệt tạp bằng chlorine 50 mg/L. Mật độ luân trùng
ban đầu là 200 luân trùng/mL. Thí nghiệm được
thực hiện trong phòng có điều chỉnh nhiệt độ (23°C),
chế độ thay nước là 25%/ngày. Luân trùng được cho
ăn 100% tảo ở nghiệm thức đối chứng và giảm dần
25% tảo theo mỗi nghiệm thức tiếp theo và thay thế
bằng lượng men bánh mì tương ứng với lượng tảo
giảm, thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm
thức được lặp lại 03 lần, như sau:

Xác định mật độ tảo và men bánh mì
Mật độ tảo và men bánh mỳ được xác định bằng
buồng đếm hồng cầu Burker. Trước tiên, buồng đếm
Burker được rửa sạch và lau khô bằng giấy, buồng
đếm được đậy kín bằng lamelle và mẫu tảo hoặc
men bánh mì được lấy bằng micropipette và nhỏ vào
buồng đếm (nếu mẫu tảo quá dày thì tiến hánh pha
loãng). Sau đó, quan sát tảo hoặc men dưới kíp hiển
vi với độ phóng đại 40X, và số lượng tảo trong 20 ô
vuông của buống đếm theo 02 đường chéo đã được
xác định. Mỗi mẫu tảo và men được đếm 02 lần, sau
đó mật độ tảo và men được tính toán bằng công thức
sau:
Số tế bào tảo hay men bánh mì/mL=((n1 + n2)/160
× 106 × d

NT1 (100T): cho ăn với tỉ lệ 100% tảo

Trong đó:

NT2 (75T): cho ăn với tỉ lệ 75% tảo + 25% men
bánh mì

n1: Số tế bào tảo ở buồng đếm thứ nhất

NT3 (50T): cho ăn với tỉ lệ 50% tảo + 50% men
bánh mì

n2: Số tế bào tảo ở buồng đếm thứ hai
d: hệ số pha loãng
2.6. Thu thập và tính toán số liệu

NT4 (25T): cho ăn với tỉ lệ 25% tảo + 75% men
bánh mì

Nhiệt độ, pH nước: được đo 1 ngày/lần vào lúc
8:00 giờ và đo bằng máy đo nhiệt độ, pH hiệu
Hanna. Mẫu nước xác định hàm lượng TAN
(NH3/NH4+) được thu 3 ngày/lần và phân tích theo
phương pháp Indophenol Blue và NO2⁻ được phân
tích theo phương pháp Diazonium tại phòng phân
tích chất lượng nước thuộc bộ môn Thủy sinh học
ứng dụng, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần
Thơ.

NT5 (0T): cho ăn với tỉ lệ 100% men bánh mì
Thí nghiệm kết thúc khi mật độ luân trùng (luân
trùng/mL) giảm liên tục 2 ngày.
Chăm sóc và quản lý
Nước nuôi luân trùng được thay mới mỗi ngày,
mỗi lần thay 25% thể tích (Trần Sương Ngọc, 2012)
bằng cách sử dụng ống lọc lưới có kích thước mắt
lưới 50 µm, ống lọc được đưa vào keo nuôi luân
trùng và dùng ống hút hút phần nước đã lọc nằm
phía trong ống lọc ra ngoài, sau đó nước mới (không
chứa chlorine) được bổ sung để đảm bảo bằng với
thể tích ban đầu.

Mật độ luân trùng (luân trùng/mL) được xác
định vào mỗi buổi sáng bằng cách thu 0,2 mL mẫu,
sau đó cố định bằng dung dịch Lugol và đếm dưới
kính lúp (4X), không đếm những luân tùng không
bắt màu Lugol (luân trùng chết), sau đó mật độ luân
trùng được tính toán như sau:

Chuẩn bị thức ăn và cho ăn

Mật độ (luân trùng/mL) = số luân trùng đếm
được × 5

Tảo Chlorella sp. từ phòng nuôi cấy tảo được thu
hoạch bằng máy ly tâm (3.000 vòng/phút), sau đó
được trữ ở 4 °C để sử dụng cho quá trình thí nghiệm.

Tốc độ tăng trưởng quần thể/ngày của luân trùng
được tính theo công thức:

Men bánh mì được làm xay mịn trong máy sinh
tố với tỉ lệ 50 g/L nước và thêm 2 mL DHA Selco
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K = Ln(mật độ luân trùng cuối) – Ln(mật độ luân
trùng lúc thả nuôi)/thời gian nuôi
2.7. Xử lý thống kê

Mitchell (1992), luân trùng B. calyciflorus có thể
sống ở pH từ 2,5-11,5, nhưng tăng trưởng âm ở pH
từ 5,5-6,5 và tăng trưởng dương ở pH từ 7,5-10,5,
do vậy pH nước của thí nghiệm hiện tại vẫn nằm
trong khoảng thích hợp cho sự phát triển quần thể
của luân trùng B. calyciflorus.

Số liệu đã thu thập được tính toán trung bình và
độ lệch chuẩn bằng phần mềm Excel, sau đó được
so sánh sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa
các nghiệm thức bằng phép thử Tukey, phần mềm
Statistica 6.0.

Hàm lượng TAN tích tụ khá nhiều vào cuối chu
kỳ thí nghiệm, dao động từ 0,49-1,31 mg/L vào ngày
nuôi thứ 7 (Bảng 1). Hàm lượng TAN tăng dần theo
số lượng tảo tăng trong khẩu phần ăn, cao nhất ở
nghiệm thức NT1 (140) nghiệm thức cho ăn 140.000
tb tảo/luân trùng/mL là 1,31 mg/L, nguyên nhân có
thể do chất thải từ luân trùng. Theo Liang et al.
(2019), hàm lượng ammonia trong nước nuôi trên
1,6 mg/L đã gây ảnh hưởng đến khả năng tăng
trưởng của quần thể. Do vậy, hàm lượng TAN ở thí
nghiệm hiện vẫn còn dưới mức gây ảnh hưởng phát
triển của luân trùng.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng mật độ tảo Chlorella sp. lên
tăng trưởng quần thể luân trùng B.
calyciflorus
3.1.1. Các yếu tố môi trường
Nhiệt độ trung bình giữa các NT trong thời gian
dao động 24,7°C – 24,8°C và pH dao động là 8,3 8,4 (Bảng 1). Luân trùng B. calyciflorus là loài khá
rộng nhiệt khoảng nhiệt độ thích hợp cho sự phát
triển của luân trùng từ 24˚C đến 35°C. Theo Kauler
and Enesco (2011), nhiệt độ môi trường ảnh hưởng
khá lớn đến giai đoạn tiền sinh sản, hậu sinh sản,
tuổi thọ cũng như số lượng con non, ở loài B.
calyciflorus sinh sản con non trong vòng đời ở nhiệt
độ 29°C cao hơn nuôi ở nhiệt độ dưới 22°C. Theo

Nồng độ NO2- dao động từ 0,05 – 0,13 mg/L
trong quá trình nuôi (Bảng 1). Chen et al. (2011) cho
rằng luân trùng B. calyciflorus bị ức chế tăng trưởng
khi hàm lượng NO2- tăng lên 10 mg/L, do đó hàm
lượng NO2- ở thí nghiệm hiện tại không ảnh hưởng
đến tăng trưởng của luân trùng.

Bảng 1. Các yếu tố môi trường ở thí nghiệm luân trùng Brachionus calyciflorus cho ăn bằng tảo với các
mật độ khác nhau
Nghiệm thức
Nhiệt độ (°C)
pH
TAN
Ngày 3
(mg/L)
Ngày 6
NO2Ngày 3
(mg/L)
Ngày 6

NT2(80)
NT3(100)
NT4(120)
NT5(140)
24,7+0,2
24,70,1
24,70,1
24,80,2
8,40,1
8,40,1
8,40,0
8,30,1
0,140,04
0,360,53
0,8600,7
1,150,34
0,740,30
0,880,04
1,170,10
1,310,12
0,070,02
0,060,01
0,050,01
0,090,01
0,120,01
0,080,03
0,080,01
0,090,01
và
đạt
cao
nhất
ở
ngày
nuôi
thứ
4
sau
đó
giảm dần
3.1.2. Mật độ phát triển của luân trùng
vào các ngày cuối của chu kỳ thí nghiệm (Bảng 2).
Mật độ luân trùng tăng dần trong quá trình nuôi
Bảng 2. Biến động mật độ (luân trùng/mL) giữa các nghiệm thức cho ăn bằng tảo
Ngày nuôi
1
2
3
4
5
6
7

NT1(60)
24,80,2
8,40,0
0,140,01
0,490,18
0,050,02
0,130,02

NT1 (60)
200±0
243±23a
324±57a
500±50a
481±31b
441±96b
301±77a

NT2 (80)
200±0
270±42a
554±78b
688±71b
554±68b
278±79ab
249±55a

NT3 (100)
200±0
249±45a
459±27ab
623±65ab
530±174b
341±136ab
189±92a

NT4 (120)
200±0
292±24a
477±69ab
582±10ab
386±99ab
184±66a
147±11a

NT5 (140)
200±0
235±30a
368±49a
505±102a
162±46a
137±47a
133±83a

Ghi chú: các kí tự mũ trong cùng hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Giá trị trên thể
hiện số trung bình và độ lệch chuẩn.

120.000 tb/luân trùng/ngày đạt cao nhất (292 luân
trùng/mL) vào ngày nuôi thứ 2, nhưng cao hơn
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các

Kết quả trình bày ở Bảng 2 cho thấy trong các
khẩu phần ăn thì mật độ luân trùng NT4(120) cho ăn
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nghiệm thức còn lại. Từ ngày nuôi thứ 03 đến ngày
chậm, luân trùng tăng trưởng quần thể tốt nhất khi
nuôi thứ 5 thì mật độ luân trùng ở nghiệm thức
được cung cấp tảo với liều lượng thích hợp, điều này
NT2(80) cho ăn tảo 80.000 tb/luân trùng/ngày đạt
đã được chứng minh trên luân trùng Brachionus
mật độ cao nhất, cao hơn có ý nghĩa thống kê
angularis.
(p<0,05) so với các nghiệm thức NT1(60) và
3.1.3. Tốc độ tăng trưởng quần thể của luân
T5(140), nhưng không cao nghiệm thức NT1(60) ở
trùng
ngày nuôi thứ 5. Nhìn chung, mật độ luân trùng
Tốc độ tăng trưởng quần thể (Bảng 3) của luân
giảm khi lượng tảo càng tăng (tính từ 80.000 tb/luân
trùng
ở nghiệm thức NT2(80) cho ăn 80.000 tb/luân
trùng/ngày trở lên). Lucía-Pavón et al. (2001) báo
trùng/ngày, cao hơn tốc độ tăng trưởng quần thể của
cáo rằng luân trùng B. calyciflorus tăng trưởng quần
các nghiệm thức còn lại, ngoại trừ ngày nuôi thứ 02
thể khi cho ăn bằng tảo Chlorella vulgaris với mật
thấp hơn không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với
độ 4,5 x106 tế bào/mL tốt hơn cho ăn với mật độ 0,5
nghiệm thức NT4(120).
x 106 tế bào/mL. Theo Trần Sương Ngọc và ctv.
(2010), mật độ tảo cho ăn quá nhiều thì tăng trưởng
Bảng 3. Tốc độ tăng trưởng của quần thể luân trùng cho ăn với các mật độ tảo khác nhau
Ngày nuôi
2
3
4
5
6
7

NT1(60)
0,10±0,05a
0,16±0,06a
0,23±0,03a
0,18±0,01b
0,13±0,04b
0,05±0,04a

NT2(80)
0,15±0,08a
0,34±0,05c
0,31±0,03a
0,20±0,02b
0,05±0,05b
0,03±0,03a

NT3(100)
0,10±0,09a
0,28±0,02abc
0,28±0,07a
0,19±0,07b
0,08±0,07b
0,05±0,05a

NT4(120)
0,19±0,04a
0,29±0,05bc
0,27±0,05a
0,13±0,05b
-0,02±0,07ab
-0,02±0,01a

NT5(140)
0,08±0,06a
0,20±0,05ab
0,23±0,05a
-0,05±0,05a
-0,07±0,08a
-0,06±0,08a

Ghi chú: các kí tự mũ trong cùng hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Giá trị trên thể
hiện số trung bình và độ lệch chuẩn.

Tốc độ tăng trưởng quần thể cao nhất (0,34%) ở
2011), chúng thường sinh trứng nghỉ khi môi trường
NT2(80) cho ăn 80.000 tb/luân trùng/ngày vào ngày
nuôi bất lợi như mật độ cá thể tăng lên, thêm vào đó
nuôi thứ 3, cao hơn có ý nghĩa thống kê (<0,05) so
phần trăm quần thể mang trứng giảm xuống (Bảng
với tốc độ tăng trưởng quần thể của luân trùng ở các
4) đã làm cho mật độ không thể phục hồi và giảm
nghiệm thức còn lại, ngoại trừ cao hơn không có ý
dần sau khi đạt mật độ cực đại. Tốc độ tăng trưởng
nghĩa (p>0,05) so với nghiệm thức NT3(100) và
giảm dần và quần thể suy tàn nhanh chóng vào
NT4(120). Từ ngày nuôi thứ 3 đến kết thúc thí
những ngày cuối của chu kì nuôi.
nghiệm, tốc độ tăng trưởng càng giảm khi mật độ
3.1.4. Phần trăm luân trùng mang trứng
tảo tăng từ 80.000 tb/luân trùng/ngày đến 140.000
Phần trăm luân trùng mang trứng của chu kì nuôi
tb/luân trùng/ngày. Luân trùng là loài có vòng đời
dao động từ 4% - 38% (Bảng 4).
ngắn từ 4-5 ngày ở nhiệt độ 22 °C (Kauler & Enesco,
Bảng 4. Phần trăm luân trùng mang trứng (%) của quần thể luân trùng cho ăn bằng tảo trong quá trình
thí nghiệm
Ngày nuôi
2
3
4
5
6
7

NT1 (60)
36±11a
23±7ab
24±14a
10±6a
8±2a
11±5a

NT2 (80)
38±1a
34±10b
38±14a
4±4a
9±5a
16±13a

NT3 (100)
35±6a
28±3ab
36±12a
7±1a
7±1a
14±6a

NT4 (120)
20±13a
17±1ab
29±7a
11±10a
16±3a
32±18a

NT5 (140)
20±3a
14±9a
21±4a
9±2a
11±6a
37±16a

Ghi chú: các kí tự mũ trong cùng hàng có chữ cái giống nhay thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Giá trị
trên thể hiện số trung bình và độ lệch chuẩn.

ngày nuôi thứ 5 cho đến kết thúc thí nghiệm và phần
trăm mang trứng cũng giảm khi mật độ tảo tăng từ
80.000 đến 140.000 tb/luân trùng/ngày. Dhert
(1996) cho rằng khi nuôi luân trùng ở mật độ càng
cao càng làm cho điều kiện nuôi xấu đi, tỉ lệ mang

Nhìn chung, vào ngày nuôi thứ 2 và thứ 4, phần
trăm luân trùng mang trứng đạt tỷ lệ cao nhất trong
chu kì nuôi 38% và 36% lần lượt ở nghiệm thức
NT2(80) và NT1(60) của ngày ngày nuôi 2 (Bảng
4). Phần trăm con cái mang trứng giảm mạnh từ
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trứng giảm mạnh. Theo Hagiwara et al. (1998) khi
nước dơ thì độ nhớt của nước tăng lên gây ảnh
hưởng đến hoạt động bơi lội, lọc thức ăn và khả năng
lấy oxy từ môi trường nước. Do đó, luân trùng
không tích lũy đủ năng lượng cho quá trình sinh sản
dẫn tỉ lệ mang trứng của luân trùng giảm.

Hàm lượng TAN có xu hướng tăng vào cuối chu
kỳ thí nghiệm (1,32-1,88 mg/L), cao nhất là
1,88±0,06 mg/L ở NT4(120T) cho ăn 120.000
tb/luân trùng/ngày vào ngày thứ 6 (Bảng 5). Kết quả
cho thấy hàm lượng NH3 qua các ngày nuôi và giữa
các nghiệm thức nằm trong khoảng thích hợp cho
sự phát triển của luân trùng, theo Schlüter and
Groeneweg (1985), luân trùng nước ngọt sẽ giảm
tăng trưởng khi hàm lượng NH3 trong nước từ 3-5
mg/L. Hàm lượng TAN tăng lên theo phần trăm men
trong khẩu phần ăn tăng và tích tụ dần trong quá
trình thí nghiệm, do men bánh mì đa phần sử dụng
nguồn carbon làm dinh dưỡng cho sự phát triển tế
bào (Xiberras, 2019), thêm vào đó lượng nước cho
bể nuôi chỉ được thay 25%/ngày, đây có thể là
nguyên nhân làm cho lượng TAN càng tăng trogn
quá trình nuôi. Hàm lượng NO2- trung bình giữa các
nghiệm thức, các ngày dao động 0,1 – 0,9 mg/L
(Bảng 5). Như vậy, chất lượng nước giữa các
nghiệm thức thí nghiệm 2 không có sự khác biệt
trong quá trình thí nghiệm, luân trùng vẫn có thể
phát triển bình thường.

Kết quả của thí nghiệm này khẳng định rằng luân
trùng B. calyciflorus tăng trưởng mật độ quần thể tốt
nhất khi cho ăn bằng tảo Chlorella sp. ở mật độ
80.000 tb/luân trùng/ngày, do vậy mật độ tảo này đã
được chọn để tiến hành thí nghiệm thay thế tảo bằng
men bánh mì trong nuôi sinh khối luân trùng B.
calyciflorus.
3.2. Ảnh hưởng thay thế tảo bằng mem bánh
mì lên tăng trưởng quần thể luân trùng
Brachionus calyciflorus
3.2.1. Các yếu tố môi trường

Nhiệt độ tương đối ổn định và dao động từ 22,8
°C – 23,1 °C (Bảng 5). pH nước dao động 8,9 – 9,0.
Hai yếu tố nhiệt độ và pH vẫn nằm trong khoảng
thích hợp cho phát triển của luân trùng.
Bảng 5. Các yếu tố môi trường ở thí nghiệm luân trùng Brachionus calyciflorus cho ăn tảo kết hợp men
bánh mì
NT2
NT3
NT4
NT5
(75T)
(50T)
(25T)
(0T)
Nhiệt độ (°C)
22,9±0,1
22,8±0,1
22,8±0,2
23,0±0,2
pH
8,9±0,0
8,9±0,1
8,9±0,0
9,0±0,1
TAN
Ngày 3
0,47±0,13
0,58±0,07
0,64±0,07
0,72±0,07
(mg/L)
Ngày 6
1,47±0,10
1,59±0,03
1,88±0,06
1,79±0,06
NO2
Ngày 3
0,10±0,03
0,10±0,01
0,11±0,03
0,10±0,01
(mg/L)
Ngày 6
0,11±0,01
0,80±0,01
0,90±0,01
0,90±0,01
ngày
nuôi
thứ
5,
cao
hơn
có
ý
nghĩa
thống
kê so với
3.2.2. Mật độ phát triển của luân trùng
các nghiệm thức còn lại, kế đến là nghiệm thức
Kết quả về mật độ luân trùng trong suốt quá trình
NT1(100T) là 601 luân trùng/mL, cao hơn có ý
thí nghiệm được trình bày trong Bảng 6.
nghĩa thống kê so với mật độ luân trùng ở các
nghiệm thức còn lại, ngoại trừ cao hơn không có ý
Luân trùng nuôi từ ngày 02 đến ngày 04 ở
nghĩa thống kê (p>0,05) so với mật độ luân trùng ở
nghiệm thức cho ăn tảo kết hợp men bánh mì với tỉ
nghiệm thức NT3(50T). Trái lại, mật độ luân trùng
lệ 25%-50% (NT2(75T) và NT3(50T)) đạt mật độ
giảm khi phần trăm men bánh mì tăng lên trên 75%,
luôn cao hơn nghiệm thức NT1(100T) cho ăn hoàn
ở các nghiệm thức cho ăn từ 100% men bánh mì thì
toàn bằng tảo, ngoại trừ mật độ luân trùng ở
mật độ luân trùng luôn thấp hơn luân trùng cho ăn
NT3(50T) ở ngày nuôi thứ 06 thấp hơn mật độ ở
hoàn toàn bằng tảo. Ở ngày nuôi thứ 03 luân trùng ở
NT1(100T), điển hình đó ở ngày nuôi thứ 4 luân
nghiệm thức NT5(0T) có mật độ 222 luân trùng/mL,
trùng ở NT2(75T) và NT3(50T) có mật độ lần lượt
thấp gần 02 lần so với mật độ luân trùng nuôi bằng
là 688 và 747 luân trùng/mL, cao hơn có ý nghĩa
tảo, sau đó mật độ luân trùng giảm dần vào các ngày
thống kê (p<0,05) so với luân trùng cho ăn 100% tảo
nuôi tiếp theo ở mật độ cho ăn bằng men bánh mì
(583 luân trùng/mL). Mật độ luân trùng đạt cao nhất
hoàn toàn và chết hoàn toàn ở ngày nuôi thứ 06.
(898 luân trùng/mL) ở nghiệm thức NT2(75T) vào
Nghiệm thức

NT1
(100T)
23,1±0,2
8,9±0,0
0,42±0,10
1,32±0,03
0,13±0,03
0,10±0,01
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Bảng 6. Mật độ của quần thể (luân trùng/mL) cho ăn kết hợp tảo và men bánh mì trong quá trình thí
nghiệm
Ngày nuôi
1
2
3
4
5
6
7

NT1 (100T)
200±0
245±24ab
420±30ᵃᵇ
583±27ᵇᶜ
601±117ᶜ
502±36ᵇ
350±63ᶜ

NT2 (75T)
200±0
315±18b
554±185ᵇ
688±101ᶜ
898±153ᵈ
543±321ᵇ
315±109ᶜ

NT3 (50T)
200±0
315±51ᵇ
653±27ᵇ
747±36ᶜ
449±20ᵇᶜ
280±46ᵃᵇ
158±18ᵇ

NT4 (25T)
200±0
293±40ᵃᵇ
525±35ᵇ
461±90ᵇ
333±76ᵇ
280±70ᵃᵇ
140±18ᵃᵇ

NT5 (0T)
200±0
219±18ᵃ
222±36ᵃ
181±44ᵃ
35±18ᵃ
0ᵃ
0ᵃ

Ghi chú: các kí tự mũ trong cùng hàng có chữ cái giống nhay thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Giá trị
trên thể hiện số trung bình và độ lệch chuẩn

Hirayama (1987) cho rằng năng suất luân trùng
từ 25-50% thì mật độ luân trùng có cải thiện so với
không ổn định và mau tàn khi cho ăn bằng men bánh
cho ăn hoàn toàn bằng tảo hay men bánh mì, điều
mì. Theo Sarma et al. (2001), tăng trưởng quần thể
này đã được chứng minh trên nuôi sinh khối luân
của luân trùng nước ngọt B. calyciflorus và B.
trùng Brachionus angularis (Trần Sương Ngọc,
patulus cho ăn bằng tảo Chlorella vulgaris tăng
2012).
trưởng quần thể tốt hơn cho ăn bằng men bánh mì
3.2.3. Tốc độ tăng trưởng của luân trùng
Saccharomyces cerevisiae, khi kết hợp giữa tảo và
Tốc độ tăng trưởng quần thể của luân trùng B.
men bánh mì thì tăng trưởng quần thể của luân trùng
calyciflorus trong quá trình thí nghiệm được trình
thấp hơn so với cho ăn hoàn toàn bằng tảo. Kết quả
bày trong Bảng 7.
ở thí nghiệm hiện tại cho thấy khi kết hợp với men
Bảng 7. Tốc độ tăng trưởng của quần thể luân trùng cho ăn kết hợp tảo và men bánh mì
Ngày nuôi
2
3
4
5
6
7

NT1(100T)
0,10±0,05a
0,25±0,02a
0,27±0,02a
0,22±0,02b
0,15±0,04b
0,08±0,04a

NT2(75T)
0,23±0,03a
0,33±0,11b
0,31±0,04ab
0,30±0,02b
0,15±0,05ab
0,06±0,03a

NT3(50T)
0,22±0,09a
0,39±0,01b
0,33±0,01b
0,16±0,07b
0,05±0,07b
-0,03±0,05a

NT4(25T)
0,19±0,07a
0,32±0,02b
0,21±0,02ab
0,10±0,05b
0,05±0,07ab
-0,05±0,02a

NT5(0T)
0,04±0,04a
0,03±0,05ab
-0,03±0,05ab
-0,37±0,02a
-

Ghi chú: các kí tự mũ trong cùng hàng có chữ cái giống nhay thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)). Giá trị
trên thể hiện số trung bình và độ lệch chuẩn. Dấu - biểu thị cho số liệu không theo dõi.

Tốc độ tăng trưởng của luân trùng cao ở ngày
đầu của chu kì nuôi do mật độ luân trùng còn thấp,
điều kiện môi trường nước nuôi tốt nên tốc độ tăng
trưởng của quần thể cao, ngoại trừ luân trùng ở
nghiệm thức cho ăn hoàn toàn bằng men bánh mì có
tốc độ tăng trưởng giảm dần trong suốt quá trình
nuôi do các sản phẩm bài tiết của chúng tích tụ càng
nhiều đặc biệt ở các nghiệm thức có phần trăm men
cao trong khẩu phần ăn, đây có thể là nguyên nhân
đã ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và phát triển
của quần thể, tốc độ tăng trưởng giảm dần dẫn đến
quần thể suy tàn nhanh chóng vào những ngày cuối
của chu kì nuôi. Tốc độ tăng trưởng ở nghiệm thức
cho ăn bằng khẩu phần ăn kết hợp giữa tảo và men
bánh mì từ 25-75% vào ngày nuôi thứ 3 dao động từ
0,32-0,39% cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với
nghiệm thức cho ăn hoàn toàn bằng tảo, ngoại trừ
nghiệm thức cho ăn từ 100% men (đạt 0,03%) thấp
hơn so với luân trùng cho ăn hoàn toàn bằng tảo. Ở

ngày nuôi thứ 4 thì tốc độ tăng trưởng quần thể luân
trùng ở nghiệm thức NT2(75T) và NT3(50T) lần
lượt là 0,31 và 0,33%, vẫn cao hơn luân trùng cho
ăn hoàn toàn bằng tảo, trong đó tốc độ tăng trưởng
quần thể ở NT3(50T) cao hơn có ý nghĩa (p<0,05)
so với nghiệm thức cho ăn hoàn toàn bằng tảo. Từ
ngày nuôi thứ 05 thì tốc độ tăng trưởng của quần thể
luân trùng ở các nghiệm thức cho ăn kết hợp với men
bánh mì thấp hơn luân trùng cho ăn hoàn toàn bằng
tảo (p>0,05) so với tốc độ tăng trưởng của quần thể
cho ăn hoàn toàn bằng tảo. Sau đó tốc độ tăng trưởng
quần thể ở các nghiệm thức giảm mạnh, quần thể có
tăng trưởng âm ở quần thể cho ăn kết hợp 50% men
(-0,03%) và 75% men (-0,05%), ngược lại tốc độ
tăng trưởng quần thể ở nghiệm thức cho ăn kết hợp
bằng men bánh mì 25% chỉ đạt 0,06%, thấp hơn
không có ý nghĩa thống kê so tốc độ tăng trưởng của
luân trùng cho ăn hoàn toàn bằng tảo (0,08%). Nhìn
chung, nếu so sánh với luân trùng cho ăn hoàn toàn
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bằng tảo thì tốc độ tăng trưởng quần thể của luân
trùng cho ăn bằng tảo kết hợp với men bánh mì với
tỉ lệ 50:50 cao hơn.

3.2.4. Phần trăm luân trùng mang trứng

Phần trăm luân trùng mang trứng trong quần thể
cao hơn ở các NT cho ăn kết hợp tảo và men bánh
mì so với các nghiệm thức khác (Bảng 8).
Bảng 8. Phần trăm mang trứng (%) của quần thể luân trùng cho ăn bằng men và tảo
Ngày nuôi
2
3
4
5
6
7

NT1(100T)
21±10a
29±10a
29±10a
23±11b
7±3b
10±9b

NT2(75T)
23±8a
30±9a
33±14a
15±8b
7±2b
11±7b

NT3(50T)
24±4a
26±1a
25±5a
16±5b
20±5b
22±10b

NT4(25T)
19±6a
16±14a
25±7a
24±8b
18±10b
16±5b

NT5(0T)
17±13a
18±11a
15±14a
0ᵃ
-

Ghi chú: các kí tự mũ trong cùng hàng có chữ cái giống nhay thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Giá trị
trên thể hiện số trung bình và độ lệch chuẩn. Dấu - biểu thị cho số liệu không theo dõi.

Ở ngày thứ 4, phần trăm luân trùng mang trứng
ở nghiệm thức NT2(75T) cho ăn 75% tảo kết hợp
25% men bánh mì đạt 33% (Bảng 7) cao hơn không
có ý nghĩa thống kê (p>0,05) với các NT còn lại.
Nhìn chung, tỉ lệ mang trứng của quần thể luân trùng
có sự khác biệt giữa các nghiệm thức, gia tăng theo
sự giảm tỉ lệ men cho ăn. Nước nuôi luân trùng bằng
men bánh mỳ thường khá dơ và tạo hạt, có thể làm
cho độ nhớt của nước tăng lên. Theo Hagiwara et al.
(1998), độ nhớt của nước tăng lên gây ảnh hưởng
đến hoạt động bơi lội, lọc thức và khả năng lấy oxy
từ môi trường nước, đây có thể là nguyên nhân luân
trùng ở các nghiệm thức cho ăn với men bánh mì với
liều cao thường có phần trăm con mang trứng trong
quần thể thấp hơn so với nuôi bằng tảo.
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