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ABSTRACT 

This study was conducted in 2 months to evaluate the effects of different 
substrates on growth, survival rate and production of black apple snail, 
Pila polita during grow- out phase. The experiment was arranged with 
three different substrates as followed: 1). Control (without substrates, 
DC); 2). Nylon bunches (NL) and 3). Water hyacinth (Eichornia crassipes, 
LB) and three replicates were run for each treatment. Juvenile snails with 
mean initial weight of 0.73g to 0.75 g were released into each plastic tank 
(250 L) at the stocking density of 100 snails per tank. After 60 days, 
survival rate of snails were not significantly different among treatments 
(P>0.05). However, shell height (32.24 ± 3.90 mm), shell width (23.78 ± 
2.16 mm) and total weight (7.53 ± 0.23 g) of snails in the water hyacinth 
treatment were higher than those in other treatments (P<0.05). In cultured 
tanks with water hyacinth, snails also obtained highest biomass gain (802 
± 38.36 %) and production (2.64 ± 0.10 kg/m3).     

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện trong 2 tháng nhằm đánh giá ảnh hưởng 
của các loại giá thể đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của ốc 
bươu đồng (Pila polita) trong giai đoạn nuôi thịt. Thí nghiệm được bố trí 
với 3 loại giá thể khác nhau là: 1). Không có giá thể (ĐC); 2). Chùm nilon 
(NL) và 3). Cây lục bình (LB) với 3 lần lặp lại cho mỗi loại giá thể. Số 
lượng ốc được thả vào mỗi bể (250 L) là 100 con với khối lượng trung 
bình ban đầu từ 0,73 đến 0,75 g/con. Sau 60 ngày nuôi, tỷ lệ sống của ốc 
bươu đồng không khác biệt giữa các nghiệm thức (p>0,05). Tuy nhiên giá 
trị trung bình về chiều cao (32,24 ± 3,90 mm), chiều rộng (23,78 ± 2,16 
mm) và khối lượng (7,53 ± 0,23 g) của ốc nuôi với giá thể lục bình đều cao 
hơn các nghiệm thức khác (p<0,05). Trong điều kiện nuôi với giá thể lục 
bình, ốc bươu đồng cũng đạt kết quả cao nhất về tỷ lệ tăng sinh khối (802 
± 38,36 %) và năng suất (2,64 ± 0,10 kg/m3). 

 
1 GIỚI THIỆU 

Ốc bươu đồng (Pila polita) là loài ốc bản địa ở 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Loài ốc này 
thường phân bố ở các ao, hồ, kênh rạch và đồng 
ruộng. Tình trạng khai thác quá mức cùng với việc 
du nhập các loài ngoại lai như ốc bươu vàng đã làm 
suy giảm sự xuất hiện và mật độ ốc bươu đồng 
trong tự nhiên (Trần Ngọc Chinh, 2014). Các 

nghiên cứu về ốc bươu đồng chủ yếu tập trung vào 
kỹ thuật sản xuất giống (Nguyễn Thị Đạt, 2010; 
Nguyễn Thị Diệu Linh, 2011; Ngô Thị Thu Thảo 
và ctv. (2013); Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 
2013; Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 2014; 
Ngô Thị Thu Thảo, 2015. Các nghiên cứu đã tìm ra 
loại thức ăn, mật độ và chế độ thay nước phù hợp 
cho quá trình ương giống ốc bươu đồng, góp phần 
đóng góp các qui trình kỹ thuật để ương ốc bươu 
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đồng đạt hiệu quả cao. Việc phát triển nghề nuôi 
thương phẩm ốc bươu đồng là vấn đề cần thiết 
nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, giảm áp lực 
khai thác, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi ốc bản địa 
cũng như đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy 
sản. Các nghiên cứu về nuôi thương phẩm ốc bươu 
đồng ở Việt Nam và ĐBSCL chưa nhiều và chủ 
yếu tập trung vào vấn đề mật độ và thức ăn. 
Nguyễn Thị Đạt (2010) nghiên cứu ảnh hưởng của 
mật độ và một số loại thức ăn lên tốc độ tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng Pila polita 
trong nuôi thương phẩm với thời gian nuôi là 4 
tháng. Kết quả cho thấy thức ăn xanh kết hợp với 
thức ăn tự chế cho tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống 
cũng như hiệu quả kinh tế cao hơn. Mật độ nuôi 
100 con/m2 cho tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và 
hiệu quả kinh tế cao hơn nuôi ốc ở mật độ 150 
con/m2. Nguyễn Thị Bình và ctv. (2012) nghiên cứu 
ảnh hưởng của thức ăn và mật độ đến tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng nuôi trong ao với 
thời gian 5 tháng. Kết quả cho thấy nuôi ốc bươu 
đồng bằng thức ăn phối hợp gồm bèo cái, cám và 
bột cá có tăng trưởng nhanh hơn và tỷ lệ sống cao 
hơn khi ốc sử dụng cây bèo cái đơn thuần và mức 
độ phối chế với bột cá 5 - 7,5% cho hiệu quả cao 
hơn phối chế với bột cá 10%. Khi nuôi ốc với mật 
độ nuôi 100 con/m2 cho tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ 
sống và hiệu quả kinh tế cao hơn nuôi ốc ở mật độ 
150 con/m2. Kết quả khảo sát của Ngô Thị Thu 
Thảo và ctv. (2014) cho thấy ốc bươu đồng trưởng 
thành thường phân bố và đẻ trứng ở những thủy vực 
có thực vật thủy sinh đặc biệt là sự hiện diện của 
cây lục bình. Cây và chùm rễ lục bình có thể đóng 
vai trò nhất định đối với quá trình sinh trưởng của 
óc bươu đồng, ví dụ như làm giá thể nâng đỡ hoặc 
lẩn tránh địch hại… Bên cạnh việc xác định các 
yếu tố kỹ thuật như loại thức ăn, mật độ, mực 
nước… trong nuôi thương phẩm thì giá thể sử dụng 
trong quá trình nuôi cũng là một yếu tố quan trọng 
cần được quan tâm. Nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm xác định loại giá thể phù hợp với điều 
kiện thực tế và đạt được hiệu quả cao trong quá 
trình nuôi thương phẩm ốc bươu đồng. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Bố trí thí nghiệm 

Ốc được nuôi trong bể nhựa tròn thể tích 500 
lít, bể được rửa sạch và phơi nắng 1-2 ngày trước 
khi sử dụng. Mực nước trong bể nuôi được duy trì 
khoảng 40 cm (250 lít) và có sục khí liên tục. 
Trứng ốc được thu từ thủy vực tự nhiên tại tỉnh 
Đồng Tháp, vận chuyển về Khoa Thủy sản, ấp nở 
thành ốc giống và ương trong khoảng 35 ngày để 

bố trí thí nghiệm. Ốc giống có khối lượng trung 
bình ban đầu (từ 0,73 đến 0,75 g/con, tương đương 
nhau giữa các nghiệm thức) được thả nuôi với mật 
độ 100 con/bể. Nguồn nước sử dụng là nước từ ao 
nuôi cá bố mẹ của Khoa Thủy sản. Nước được 
bơm lên bể chứa 1 m3, để lắng trong 5-7 ngày và 
bơm qua túi lọc (mắt lưới 50 µm) vào bể nuôi. 
Nước trong bể nuôi được thay mới hoàn toàn  theo 
định kỳ 10 ngày. Thời gian thực hiện thí nghiệm 
nuôi ốc là 60 ngày.  

Thí nghiệm sử dụng 3 loại giá thể khác nhau, 
mỗi loại được lặp lại 3 lần như sau: 1. Đối chứng 
(Không có giá thể); 2. Chùm dây nylon; 3. Cây lục 
bình. Với giá thể lục bình thì sử dụng nguyên cây 
còn sống có chiều dài 9-10 cm, mỗi bể sử dụng 5 
cây lục bình. Số lượng chùm dây nylon và cây lục 
bình cho vào bể nuôi được tính toán để diện tích 
giá thể tương đương nhau giữa 2 nghiệm thức sử 
dụng giá thể. Giá thể lục bình được thay mới hoàn 
toàn theo định kỳ thay nước cho bể nuôi. Giá thể 
dây nylon được chuẩn bị bằng cách ngâm dây 
nylon trong nước ngọt khoảng 2-3 ngày rồi rửa 
sạch và phơi khô, sau đó xé nhuyễn, chiều dài dây 
nylon khoảng 60 cm và bó thành từng chùm, mỗi 
bể sử dụng 5 chùm giá thể.  

Thức ăn dùng trong thí nghiệm là thức ăn công 
nghiệp dạng nổi cho cá có vẩy có độ đạm là 18% 
với đường kính hạt là 0,3 mm (điều kiện khô) và 
0,5 mm (ngâm trong nước sau khoảng 2 giờ). Hàng 
ngày ốc được cho ăn 2 lần vào 7 giờ sáng và 17 giờ 
chiều. Khẩu phần ăn tương đương 3% khối lượng 
ốc trong bể nuôi và lượng thức ăn được điều chỉnh 
theo khối lượng ốc nuôi sau mỗi lần cân thu mẫu 
theo dõi sinh trưởng. 

2.2 Thu thập và xử lý số liệu  

Nhiệt độ trong bể nuôi được đo bằng nhiệt kế 
thủy ngân vào lúc 7 giờ 30 sáng và 13 giờ 30 
chiều. Các yếu tố pH, hàm lượng NH4

+/NH3 

(TAN), NO2
- và độ kiềm được xác định 10 

ngày/lần bằng cách sử dụng các bộ test (SERA, sản 
xuất tại Đức).  

Chiều cao, chiều rộng và khối lượng cá thể ốc 
được đo 10 ngày/lần nhằm xác định tăng trưởng về 
kích thước và khối lượng của ốc nuôi. Mỗi lần cân, 
đo được thực hiện trên 40 mẫu ốc thu từ mỗi bể 
nuôi. Khối lượng tất cả ốc còn sống trong bể được 
cân nhằm xác định sinh khối ốc để tính lượng thức 

ăn cho phù hợp.  

Tỷ lệ tăng sinh khối (%) = 100x(Sinh khối thu 
hoạch - Sinh khối ban đầu)/ Sinh khối ban đầu 
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Tỷ lệ sống được xác định hàng tuần theo công 
thức: 

Tỷ lệ sống (%) = (N2×100)/N1 

Trong đó:  N1 là số cá thể thả ban đầu thí 
nghiệm; N2 là số cá thể tại thời điểm thu mẫu 

Hệ số thức ăn (FCR) =Thức ăn sử dụng (g)/ 
Khối lượng ốc gia tăng (g) 

Để xác định FCR, lượng thức ăn được tính toán 
dựa trên khối lượng khô. Số liệu lượng thức ăn sử 
dụng thu được dựa trên lượng thức ăn cho ăn trừ đi 
lượng thức ăn thừa mà ốc không sử dụng. 

Sau khi thu hoạch, tất cả số ốc còn sống trong 
từng bể nuôi được cân khối lượng, đo chiều cao và 
chiều rộng để tính tỷ lệ phân hóa sinh trưởng dựa 
trên số liệu trung bình, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. 

Sử dụng phần mềm Excel để tính các giá trị 
trung bình, độ lệch chuẩn và phân tích ANOVA 
một nhân tố trong phần mềm SPSS 16.0 với phép 
thử Duncan để so sánh sự khác biệt giữa các giá trị 
trung bình của các nghiệm thức ở mức tin cậy 
p<0,05. 

3 KẾT QUẢ 

3.1 Các yếu tố môi trường 

Nhiệt độ trung bình buổi sáng và buổi chiều 
không có sự biến động lớn trong quá trình thí 

nghiệm (Bảng 1). Trung bình nhiệt độ buổi chiều 
không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức, tuy 
nhiên nhiệt độ buổi sáng trong các bể nuôi với giá 
thể lục bình thấp hơn (p<0,05). Điều này có thể 
thuận lợi hơn cho ốc bươu đồng vì ốc thường trồi 
lên tầng mặt tìm thức ăn vào lúc sáng sớm. Theo 
Lum Kong and Kenny (1989) thì nhiệt độ thích 
hợp cho ốc bươu đồng từ 20-32oC, khi nhiệt độ 
xuống dưới 15oC hay trên 40oC thì ốc sẽ chuyển 
sang ngủ đông hoặc ngủ hè.  

Khoảng biến động của pH trong thời gian thí 
nghiệm từ 7,5-8,5 là phù hợp cho sinh trưởng của 
ốc. Nguyễn Đình Trung (1998) nhận định động vật 
thân mềm có vỏ đá vôi không phân bố ở vùng nước 
có pH<7. Theo Nguyễn Thị Diệu Linh (2011) có 
thể nuôi thương phẩm ốc bươu đồng ở pH 7,1-8,4.  

Theo Nguyễn Đình Trung (1998) hàm lượng 
nitrite cho phép trong ao nuôi từ 0,5-1,7 mg/L. Kết 
quả nghiên cứu nuôi ốc bươu đồng của Nguyễn Thị 
Đạt (2010) thì hàm lượng NO2

- dao động trong 
khoảng 0,3-1,0 mg/L. Từ những nhận định trên thì 
độ kiềm, hàm lượng NH4

+/NH3 và NO2
- trong thời 

gian thí nghiệm nói chung không gây bất lợi cho 
sinh trưởng của ốc bươu đồng. Tuy nhiên sự tích tụ 
của thức ăn dư thừa và chất thải của ốc từ tháng 
thứ 2 của quá trình thí nghiệm có thể gây ra những 
ảnh hưởng xấu nhất định, đặc biệt là những ngày 
cuối của chu kỳ thay nước. 

Bảng 1: Giá trị trung bình của các yếu tố môi trường trong các nghiệm thức thí nghiệm 

Chỉ tiêu Đối chứng  Nilon Lục bình 
Nhiệt độ sáng (oC)            27,14±0,29b         27,09±0,22b          26,73±0,17a 

Nhiệt độ chiều (oC) 29,67±0,11a          29,33±0,11a           29,48±0,11a 

pH 7,88 ±0,19a 7,66± 0,05a 7,71± 0,04a 
Độ kiềm (mg CaCO3/L) 61,03±2,54a 56,79±1,47a 58,49±2,54a 

NH4
+/NH3 (mg/L) 0,30±0,04a 0,33±0,05a 0,32±0,04a 

NO2
- (mg/L) 0,18±0,03a 0,17±0,02a 0,17±0,02a 

Những giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.2 Tốc độ tăng trưởng của ốc bươu đồng 
theo thời gian 

Trong thời gian nuôi, tốc độ tăng trưởng tương 
đối về chiều cao của ốc nuôi với giá thể lục bình 
tăng cao ở giai đoạn đầu (2,01 %/ngày), sau đó 
giảm dần (1,63-1,33%/ngày). Khi sử dụng giá thể 
nilon hoặc không có giá thể thì tốc độ tăng trưởng 
về chiều cao đạt thấp hơn rất rõ (p<0,05). Tốc độ 
tăng trưởng về chiều rộng của ốc tương đối chậm 
hơn so với tăng trưởng về chiều cao, tuy nhiên 

khuynh hướng tương tự là ốc nuôi với giá thể lục 
bình có tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn ngay từ 
giai đoạn 10 ngày đầu so các nghiệm thức khác 
(Bảng 2). Tốc độ tăng trưởng chiều cao và chiều 
rộng của ốc sau đó có giảm đi có thể do một số ốc 
đã gần đạt kích cỡ trưởng thành. Nguyễn Thị Xuân 
Thu (2006) quan sát thấy hiện tượng tăng trưởng 
tương tự trên ốc hương nuôi thương phẩm: Ốc lớn 
nhanh nhất ở giai đoạn có chiều cao vỏ từ 1-10 mm 
hoặc 10-20 mm và lớn chậm nhất khi đạt chiều cao 
>40 mm. 



Tap̣ chı́ Khoa hoc̣ Trường Đaị hoc̣ Cần Thơ   Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 41 (2015): 86-93 

 89 

Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng tương đối về chiều 
cao và chiều rộng của ốc bươu đồng  

Ngày nuôi Đối chứng Nilon Lục bình 
Tăng trưởng tương đối về chiều cao (%/ngày) 
1-10 0,92±0,45a 1,20±0,48a 2,01±0,24b 

11-20 1,12±0,11a 1,27±0,06b 1,63±0,03c 
21-30 1,10±0,19a 1,29±0,24ab 1,64±0,08b 
31-40 1,22±0,10a 1,32±0,10a 1,65±0,02b 
41-50 1,06±0,05a 1,23±0,05b 1,50±0,07c 
51-60 1,01±0,09a 1,12±0,02a 1,33±0,03b 

Tăng trưởng tương đối về chiều rộng (%/ngày) 
1-10 0,76±0,39a 0,90±0,53a 1,68±0,12b 

11-20 0,94±0,13a 1,07±0,11a 1,40±0,09b 
21-30 0,98±0,16a 1,13±0,24a 1,49±0,11b 
31-40 1,14±0,14a 1,20±0,08a 1,52±0,04b 
41-50 0,98±0,05a 1,11±0,07b 1,41±0,05c 
51-60 0,99±0,08a 1,06±0,03a 1,29±0,03b 

Những giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau 
thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)  

Tốc độ tăng trưởng khối lượng của ốc nuôi với 
giá thể lục bình tăng cao nhất ở giai đoạn 10 ngày 
đầu (5,28 %/ngày) và luôn duy trì cao hơn so với 
các nghiệm thức khác (Bảng 3). Từ ngày 30 đến 
ngày 60 của quá trình thí nghiệm, tốc độ tăng 
trưởng của ốc ở tất cả các nghiệm thức đều có xu 
hướng giảm dần, tuy nhiên ốc nuôi với giá thể lục 
bình vẫn thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng 
cao hơn so với không có giá thể hoặc giá thể là 
chùm nilon (p<0,05). Kết quả thu được về tốc độ 
tăng trưởng của ốc cho thấy một đặc điểm là trong 
điều kiện nuôi thí nghiệm ốc bươu đồng tăng 
trưởng khối lượng nhanh hơn so với chiều cao hoặc 
chiều rộng. Đặc điểm sinh trưởng này phù hợp với 
cấu trúc cơ thể của ốc vì việc tăng khối lượng sẽ 
bao gồm cả phần thịt và phần vỏ để đảm bảo các 
chức năng sống, sinh sản và bảo vệ cơ thể. Các 
nghiên cứu nuôi thương phẩm ốc hương (Nguyễn 
Thị Xuân Thu, 2006; Ngô Thị Thu Thảo và ctv., 
2009) đều cho kết quả tốc độ tăng trưởng tương đối 
về khối lượng của ốc nhanh hơn so với tăng về 
chiều cao. Ngô Thị Thu Thảo (2012) nuôi ốc len 
trưởng thành ở các chế độ thay nước khác nhau cho 
thấy trong điều kiện môi trường thuận lợi, ốc len 
trưởng thành vẫn tiếp tục tăng trưởng chiều cao, 

chiều rộng vỏ và khối lượng cơ thể. Ngược lại,  
khi được nuôi trong điều kiện kém thuận lợi (ví  
dụ ít được trao đổi nước, điều kiện nền đáy khô 
cứng khó ăn mồi…) ốc len chỉ duy trì tăng trưởng 
chiều cao. 

Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng tương đối về khối 
lượng của ốc bươu đồng (%/ngày) 

Ngày nuôi Đối chứng Nilon Lục bình 
1-10 2,63±1,43a 3,17±0,93ab 5,28±1,30b 

11-20 3,40±0,50a 3,61±0,23a 4,51±0,39b 
21-30 3,05±0,72a 3,59±0,64ab 4,49±0,50b 
31-40 3,47±0,23a 3,73±0,23a 4,66±0,10b 
41-50 3,04±0,01a 3,37±0,17b 4,24±0,03c 
51-60 3,14±0,15a 3,30±0,10a 3,88±0,07b 

Những giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau 
thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)  

Sau 60 ngày thí nghiệm, ốc bươu đồng nuôi với 
giá thể lục bình đạt trung bình chiều cao, chiều 
rộng và khối lượng cao hơn so với giá thể nylon 
hoặc không có giá thể (p>0,05). Các kết quả này 
chứng tỏ giá thể đã đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình sinh trưởng của ốc bươu đồng. Ngoài tác 
dụng nâng đỡ ốc, giá thể lục bình với chùm rễ còn 
có vai trò như “bẫy” mùn bã hữu cơ và vật chất lơ 
lửng trong cột nước góp phần cải thiện chất lượng 
nước trong bể, có thể giúp tích tụ mùn bã hữu cơ 
và vi sinh vật làm thức ăn cho ốc bươu đồng. Giá 
thể nylon chỉ tạo điều kiện cho ốc lẩn tránh ánh 
sáng vào ban ngày nhưng lại gây cản trở cho sự di 
chuyển của ốc, mùn bã hữu cơ và vi sinh vật có thể 
tích tụ trên các sợi dây nylon nhưng có lẽ không 
được thuận lợi như trên các sợi rễ lục bình. Trong 
các bể không sử dụng giá thể, ốc phải thường 
xuyên treo mình lơ lửng trên mặt nước, việc không 
có giá thể nâng đỡ có thể đã làm cho ốc hao tốn 
nhiều năng lượng hơn cho quá trình vận động và di 
chuyển để tìm đến nơi có hạt thức ăn. Khối lượng 
ốc thu hoạch sau 60 ngày nuôi thí nghiệm này cho 
thấy ốc đạt kích thước nhỏ so với nuôi trong giai 
theo kết quả nghiên cứu trước đây của Nguyễn Thị 
Bình (2010). Điều kiện nuôi nhốt trong bể với 
không gian sống hạn chế và áp lực cạnh tranh giữa 
các cá thể ốc có thể là nguyên nhân dẫn đến kết 
quả này. 
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Bảng 4: Chiều cao, chiều rộng và khối lượng của ốc bươu đồng theo thời gian 

Ngày nuôi Đối chứng Nilon Lục bình 
Ngày 1    

Chiều cao (mm) 14,67±1,91a 14,77±1,85a 14,53±1,97a 

Chiều rộng (mm) 10,62±1,33a 10,78±1,29a 10,54±1,29a 

Khối lượng (g) 0,74±0,25a 0,75±0,25a 0,73±0,25a 
Ngày 30    
Chiều cao (mm) 20,40±2,23a 21,77±2,26a 23,78±2,16a 

Chiều rộng (mm) 14,28±1,52a 15,14±1,50ab 16,49±1,47b 

Khối lượng (g) 1,87±0,57a 2,24±0,64ab 2,83±0,76b 
Ngày 60    
Chiều cao (mm) 26,89±3,10a 28,80±4,07b 32,24±3,90c 
Chiều rộng (mm) 19,24±2,27a 20,42±2,63b 22,81±3,30c 
Khối lượng (g) 4,85±0,36a 5,48±0,42a 7,53±0,23b 

Những giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.3 Tỷ lệ phân hóa sinh trưởng của ốc  
bươu đồng 

Chiều cao của ốc bươu đồng khi nuôi bằng giá 
thể lục bình tập trung nhiều vào nhóm 30-35 mm 
(46%), đây là nhóm kích thước đã gần đạt đến mức 

độ trưởng thành và phát triển tuyến sinh dục. Ở 
nghiệm thức sử dụng chùm nilon thì chiều cao tập 
trung nhiều nhất ở nhóm 25-30 mm (47%). Đặc 
biệt nếu không sử dụng giá thể thì chiều cao của ốc 
chủ yếu ở nhóm 25-30 mm (49%) và không xuất 
hiện ốc có chiều cao vỏ > 35 mm (Hình 1).  
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Hình 1: Tỷ lệ phân hóa chiều cao của ốc bươu đồng 
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Hình 2: Tỷ lệ phân hóa khối lượng của ốc bươu đồng 

Khi sử dụng giá thể lục bình thì khối lượng ốc 
thu hoạch tập trung nhiều ở 2 nhóm 3-6 g (40%) và 
6-9 g (32%) nhưng đồng thời cũng phân bố ở các 

nhóm có khối lượng lớn hơn, đặc biệt có những cá 
thể ốc đạt đến khối lượng >15 g. Đối với giá thể là 
chùm nilon và đối chứng thì khối lượng ốc chủ yếu 
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thuộc nhóm 3-6 g (64% và 59%), xuất hiện rất ít ở 
nhóm 9-12 g (4% và 1%). Kết quả nghiên cứu này 
cho thấy việc bổ sung giá thể lục bình trong quá 
trình nuôi thương phẩm ốc bươu đồng đã dẫn đến 
thu hoạch được ốc có khối lượng lớn hơn (Hình 2). 

3.4 Tỷ lệ sống, tỷ lệ tăng sinh khối và năng 
suất ốc bươu đồng 

Sau 2 tháng nuôi, tỷ lệ sống trung bình của ốc 
bươu đồng trong nghiệm thức không có giá thể đạt 
90%, kế đến là lục bình (87,67%) và chùm nilon 
(86,33%), tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). Theo nghiên cứu ảnh hưởng 
thức ăn và mật độ nuôi ốc bươu đồng thương phẩm 
của Nguyễn Thị Diệu Linh (2011) thì tỷ lệ sống đạt 
từ 72-78% sau 120 ngày nuôi. Kết quả thí nghiệm 

này cho thấy tỷ lệ sống của ốc khá cao so với 
nghiên cứu nuôi thương phẩm trước đây và luôn 
duy trì tương đối ổn định (giảm nhiều nhất là 13, 
67% ở nghiệm thức sử dụng dây nylon làm giá thể) 
có thể do thời gian nuôi tương đối ngắn hơn cho 
nên ốc tỷ lệ hao hụt ít hơn. Từ ngày thứ 50 đến 60 
của thí nghiệm tỷ lệ sống của ốc trong tất cả các 
nghiệm thức đều giảm nhiều. Nguyên nhân có thể 
do các yếu tố môi trường bất lợi trong đó có NO2

- 
đã tăng lên trong tất cả các bể nuôi do tích tụ của 
thức ăn thừa và chất thải của ốc. Ngoài ra, có thể 
do nguồn nước cấp từ ao nuôi cá bị nhiễm hóa chất 
xử lý địch hại, mặc dù đã được để lắng 4-5 ngày 
mới sử dụng nhưng khi cung cấp cho các bể nuôi 
đã dẫn đến hiện tượng chết của ốc bươu đồng. 
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  Hình 3: Tỷ lệ sống của ốc bươu đồng theo thời gian thí nghiệm 

Tỷ lệ tăng sinh khối của ốc nuôi với giá thể lục 
bình đạt cao nhất (802%), kế đến là chùm nilon 
(527%) và cuối cùng là đối chứng (494%). Theo 
nghiên cứu của Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo 
(2014) thì trung bình tỷ lệ tăng sinh khối của ốc 
bươu đồng trong quá trình ương có thể biến động 
từ 363-893% (tức là tăng khoảng từ 3,63 đến 8,93 

lần so với sinh khối ban đầu). 

Ốc bươu đồng được nuôi với giá thể lục bình 
đạt năng suất cao nhất (2,64 kg/m3), kế đến là giá 
thể nilon (1,89 kg/m3) và cuối cùng là không có giá 
thể (1,75 kg/m3). Khi so sánh thống kê thì năng 
suất của ốc nuôi với giá thể lục bình đạt cao hơn so 
với 2 nghiệm thức còn lại (p<0,05).  

Bảng 5: Tỷ lệ sống, tỷ lệ tăng sinh khối, năng suất và hệ số thức ăn 

Chỉ tiêu Đối chứng Nilon Lục bình 
Tỷ lệ sống (%) 90,00±1,00a 86,33±0,58a 87,67±3,51a 
Tỷ lệ tăng sinh khối (%) 494±46,14a 527±38,21a 802±38,36b 

Năng suất (kg/m3) 1,75±0,11a 1,89±0,15a 2,64±0,10b 
Hệ số thức ăn (FCR) 0,41±0,18a 0,31±0,05a 0,23±0,01a 

Những giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

Hệ số thức ăn khi nuôi với giá thể lục bình là 
thấp nhất (0,23), tiếp theo là chùm dây nilon (0,31) 
và cao nhất là đối chứng (0,41), tuy nhiên không 
khác biệt thống kê (p>0,05) do mức độ biến động 

quá lớn của FCR trong nghiệm thức đối chứng. 
Các kết quả này cho thấy, khi nuôi ốc với giá thể 
lục bình thì ít tiêu tốn thức ăn hơn so với nuôi 
không có giá thể hoặc với giá thể là chùm nilon 
(Bảng 5). Khi sử dụng cây lục bình làm giá thể, 
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ngoài thức ăn được cung cấp thì ốc còn sử dụng 
những bộ phận của lục bình như rễ hoặc các chất 
mùn bã, vi sinh vật tích tụ trên chùm rễ làm nguồn 
thức ăn phụ. Thêm vào đó, nếu thời gian ốc bắt 
được các hạt thức ăn kéo dài hơn có thể phần lớn 
chất dinh dưỡng đã thất thoát và dẫn đến giảm hiệu 
quả đối với sinh trưởng của ốc. Theo kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Đạt (2010) thì hệ số 
thức ăn dao động từ 1,85-5,59 trong thời gian 4 - 5 
tháng nuôi. Nguyễn Thị Diệu Linh (2011) thu được 
kết quả FCR dao động từ 2-5 khi thực hiện nuôi ốc 
bươu đồng trong 120 ngày. Nếu so sánh với 2 kết 
quả trên thì hệ số thức ăn trong thí nghiệm này là 
rất thấp, tuy nhiên do thời gian nuôi chỉ có 2 tháng 
do đó FCR sẽ thấp hơn các nghiên cứu thực hiện 
nuôi dài ngày hơn. Một lý do khác có thể do các 
tác giả thực hiện nghiên cứu trước đây đã sử dụng 
nguồn thức ăn tự chế với các thành phần là bèo cái, 
cám và bột cá… Ngô Thị Thu Thảo và ctv. (2013) 
ương ốc bươu đồng bằng các loại thức ăn khác 
nhau trong 35 ngày và thu được kết quả hệ số thức 
ăn là 1,25 ±0,13 khi cho ăn rau xanh, trong khi đó 
nếu cho ăn thức ăn công nghiệp thì hệ số này là 
0,25 ± 0,02. Thành phần thức ăn khác nhau có thể 
dẫn đến hiệu quả sử dụng thức ăn và do đó hệ số 
thức ăn sẽ khác nhau.  

Các kết quả thu được của nghiên cứu này cho 
thấy hiệu quả của việc nuôi ốc bươu đồng với giá 
thể là cây lục bình. Khi nuôi với loại giá thể này 
lượng thức ăn tiêu tốn ít hơn nhưng ốc đạt năng 
suất cao hơn so với nuôi không có giá thể hoặc giá 
thể là chùm dây nilon. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Sau 60 ngày nuôi, tỷ lệ sống của ốc bươu đồng 
khi nuôi trong bể không có giá thể tương đương 
với nuôi trong bể có giá thể là chùm nilon hoặc cây 
lục bình. 

Chiều cao, chiều rộng và khối lượng trung  
bình của ốc bươu đồng nuôi với giá thể lục bình đạt 
cao nhất.  

Tỷ lệ tăng sinh khối và năng suất ốc bươu đồng 
đạt cao nhất và ít tiêu tốn thức ăn khi sử dụng giá 
thể lục bình trong quá trình nuôi. 

4.2 Đề xuất 

Sử dụng giá thể lục bình trong quá trình nuôi ốc 
bươu đồng góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng 
và năng suất ốc nuôi. 
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