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ABSTRACT 

In this study, unidirectional mass truncation selection for small-sized cysts 

was done in Artemia franciscana Vinh Chau (Vietnam) strain through cyst 

sieving with different selection intensities. Three sieving mesh size of 200 

μm, 180 μm and 170 μm are considered as treatments, accordingly, were 

applied and then the selected ones per treatment were raised separately 

and to compare to the non-selected population (control) under laboratory 

condition. The results showed that the mean value of cyst diameter in F1 

sele tion (F1s) gener tion of sele ted line were 225±12.6; 220±12.9  nd 

207±13.2 μm correspondingly to the sieving of 200 μm, 180 μm and 170 

μm  nd the per ent ge of sm ll  ysts (≤210 µm) were 17.3%; 50.6%  nd 

64.1%, respectively. The mean values of F1s generation were significant 

sm ller (p <0.05)  omp red to the  ontrol (225±12.6 μm) and their parent 

P (227±10.7 μm). Heritability (h2) of cyst diameter ranges from 0.42 to 

0.56; besides, the results also showed that nauplii length, embryo 

diameter were significantly smaller than their parent except chorion 

thickness (p >0.05). The maternal length of F1S180 and F1S170 μm was 

significantly smaller (p<0.05) compared to F1S200. 

TÓM TẮT 

 rong th  nghiệm này, trứng bào xá  Artemi  fr n is  n  Vĩnh Châu (Việt 

N m) đ ợ   h n l   bằng ph  ng pháp  ắt gó  một  hiều với  á     ng 

độ  h n l   khá  nh u. B  k  h th ớ  mắt l ới 200 μm, 180 μm và 170 μm 

đ ợ  dùng để l   trứng (t  ng ứng với 3 nghiệmthứ ) vàtrứng l t qu  mắt 

l ới đ ợ  dùng làm giống nuôi thu thế hệ F1 trong phòng th  nghiệm  ùng 

với dòng đối  hứng (trứng không  h n l  ).  ết quả  ho thấy, giá trị trung 

bình đ  ng k nh trứng ở  á  nghiệm thứ   h n l   200 μm, 180 μm và 

170 μm ở thế hệ F1s l n l ợt là 225±12,6; 220±12,9 và 207±13,2 μm.  ỷ 

lệ trứng nhỏ h n 210 μm trong phân phối  huẩn  ủ   á  nghiệm thứ  

 h n l   t  ng ứng là 17,3%, 50,6% và 64,1%. Cá  giá trị trung bình  ủ  

F1s nhỏ h n  ó ý nghĩ  (p<0,05) so với đối  hứng (225±12,6 μm ) và  h  

mẹ (227±10,7 μm ). Hệ số di truyền đối với t nh tr ng đ  ng k nh trứng 

bào xá  biến động từ 0,42-0,56. Bên   nh đó, kết quả  ũng  ho thấy  hiều 

dài n uplii, đ  ng k nh phôi  á  ở  á  nghiệm thứ   h n l   đều khá  biệt 

với nh u và nhỏ h n  ó ý nghĩ  so với bố mẹ ngo i trừ độ dày vỏ trứng ở 

 á  nghiệm thứ   ó  hênh lệ h nh ng khá  biệt không  ó ý nghĩ  thống 

kê. Chiều dài Artemi   ái (maternal)  ủ  trứng F1S180 và F1S170 μm nhỏ 

h n đáng kể (p<0,05) so với trứng  h n l   F1S200.  
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Artemia được xem là nguồn thức ăn thích 

hợp cho các loài thủy sản nhờ vào đặc tính dễ 

dàng cho nở và linh hoạt trong việc sử dụng 

làm thức ăn trực tiếp cho các trại sản xuất 

giống cá và giáp xác (Lavens et al., 1986). Tất 

cả các giai đoạn của Artemia trong chu kỳ 

sống là thức ăn rất thích hợp cho hầu hết động 

vật thủy sản, nhưng kích thước nauplii Artemia 

cũng hạn chế khả năng sử dụng chúng làm 

thức ăn đối với một số nhóm cá, đặc biệt là 

giai đoạn ấu trùng cá biển, vấn đề này có thể 

được khắc phục bằng cách sử dụng các kỹ 

thuật nhân giống chọn lọc. Sorgeloos (1987) 

cho rằng chiều dài của phần lớn ấu trùng 

Artemia có thể là quá lớn để ấu trùng tôm cá 

có thể sử dụng và tiêu hóa, do đó nên bắt đầu 

cho ấu trùng ăn bằng những dòng Artemia kích 

thước nhỏ. Mối tương quan giữa chiều dài 

nauplii Artemia và tỷ lệ chết của ấu trùng cá 

Hồng bạc Đại Tây Dương (Menidia menidia) 

trong vòng năm ngày sau khi nở lên tới 50% 

khi sử dụng nauplii Artemia mới nở có kích 

thước 520 µm vì ấu trùng cá không thể ăn con 

mồi và bị đói đến chết trong khi cho ăn nauplii 

Artemia nhỏ (430 µm) tỷ lệ chết giảm còn 10% 

(Merchie, 1996). Shirdhankar and Thomas 

(2003) cho rằng, sự khác biệt giữa các dòng 

Artemia là do sự khác biệt về kích cỡ trứng 

bào xác, nauplii hay con trưởng thành, mục 

đích của việc chọn lọc là nhằm tìm ra những 

dòng Artemia có kích cỡ khác nhau để phù hợp 

với nhu cầu sử dụng của những loài động vật 

thủy sản. Nghiên cứu di truyền cho đến nay 

được thực hiện giới hạn cho các lĩnh vực như: 

di truyền sinh hóa, di truyền tế bào và di 

truyền học phân tử. Hệ số di truyền về chiều 

dài nauplii Artemia franciscana đã được 

Shirdhankar and Thomas (2003a, 2003b, 2004) 

ước tính. Leger et al. (1986) cho rằng hệ số di 

truyền cao và thay đổi lớn trong trứng bào xác 

có thể được khai thác thông qua kỹ thuật chọn 

lọc. Do đó, Artemia franciscana đã và đang 

được chọn lọc loài có kích thước nhỏ phù hợp 

kích cỡ miệng nhỏ của ấu trùng cá để tăng tỷ lệ 

sống. Mark (2008) cho rằng, hệ số di truyền 

cao và kiểu hình của Artemia franciscana có 

thể khai thác thông qua chọn lọc hàng loạt để 

phát triển dòng có kiểu hình mới (kích thước 

trứng). Các nghiên cứu gần đây (Idris, 2007; 

Mark, 2008; Nguyễn Thị Hồng Vân và  tv., 

2011) bằng con đường chọn lọc kích thước 

trứng nhỏ đã chứng minh khả năng di truyền 

của tính trạng kích thước trứng bào xác 

Artemia trong quy trình chọn giống và ảnh 

hưởng của một số nhân tố môi trường như thức 

ăn, độ mặn và nhiệt độ lên hệ số di truyền. Vì 

thế, việc sản xuất trứng Artemia dòng Vĩnh 

Châu có kích thước nhỏ thông qua quá trình 

chọn lọc là rất cần thiết và có thể mở ra một 

tương lai hứa hẹn trong quy trình sản xuất 

giống một số loài hải sản có giá trị. 

2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn gốc: Sử dụng trứng của dòng 

Artemia franciscana Vĩnh Châu có nguồn gốc 

từ ruộng muối Vĩnh Châu (Việt Nam) mùa vụ 

năm 2008 của bộ môn Kỹ Thuật nuôi Hải sản, 

Khoa Thủy sản, ĐHCT.  

Ch n k  h th ớc l c: Dựa trên cơ sở phân 

phối chuẩn của kích thước đường kính trứng 

Vĩnh Châu, sử dụng các mắt lưới 170 µm, 180 

µm, 200 µm tương ứng với cường độ chọn lọc 

<0,1%; 0,1% và 1% quần thể để lọc trứng 

trước khi tiến hành thí nghiệm. 

Ph  ng pháp l c: Nguồn trứng gốc được 

cân 3 phần riêng biệt (mỗi phần 20 g trứng 

khô). Ngâm trứng trong nước biển (30‰) 

trong 2 giờ để đảm bảo trứng trương nước 

hoàn toàn. Sau đó bỏ trứng đã ngâm vào túi 

lọc có kích thước mắt lưới tương ứng là 170 

µm, 180 µm, 200 µm, lắc nhẹ kết hợp với 

dòng nước chảy vừa phải để trứng có kích 

thước chọn lọc có thể đi qua được mắt lưới cho 

tới khi thấy trứng không qua lưới nữa thì 

ngừng lại. Trứng lọt qua lưới lọc được sử dụng 

để làm thí nghiệm, cho nở và thả nuôi để thu 

trứng (thế hệ F1).  

2.2 Bố trí thí nghiệm 

Bố tr : Thí nghiệm được bố trí gồm 4 

nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại như sau: 

 Nghiệm thức đối chứng (NTĐC): Quần 

thể bình thường, không chọn lọc.  
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 Nghiệm thức 200 (NT200): Trứng được 

lọc qua mắt lưới có kích thước 200 µm. 

 Nghiệm thức 180 (NT180): Trứng được 

lọc qua mắt lưới có kích thước 180 µm. 

 Nghiệm thức 170 (NT170): Trứng được 

lọc qua mắt lưới có kích thước 170 µm. 

 Các NT được bố trí trong các chai nhựa 

hình chóp với thể tích 0,8 L. Nước được sử 

dụng trong thí nghiệm có độ mặn 80‰ và 

được bố trí ở nhiệt độ phòng (28-30oC). Mật 

độ ban đầu là 200 nauplii/0,8 L. Thời gian thí 

nghiệm là 43 ngày nuôi. 

Chăm só  và quản lý th  nghiệm: Thức ăn 

được sử dụng trong thí nghiệm là bột tảo khô 

Spirulina kết hợp với thức ăn Lansy (INVE) 

với liều lượng thức ăn dùng cho nuôi Artemia 

trong phòng theo Nguyễn Văn Hòa (2002), 

Artemia được cho ăn 2 lần/ngày và thay nước 

1 lần/tuần với tỷ lệ như nhau ở tất cả các 

nghiệm thức, thay nước và cho ăn luôn được 

tiến hành sau khi thu hoạch trứng để tránh thất 

thoát trứng. 

2.3 Thu thập và phân tích số liệu 

Thu thập số liệu: Nhiệt độ, pH được đo 2 

lần/ngày vào lúc 7 giờ sáng và 2 giờ chiều. 

Các chỉ tiêu NH4
+/NH3 và NO2

- được đo 5 

ngày/lần bằng bộ test SERA (Đức). Trứng 

trong các thí nghiệm từ khi xuất hiện được thu 

hàng ngày và dự trữ trong nước muối bão hòa 

(250‰). Khi kết thúc thí nghiệm sẽ tiến hành 

lấy mẫu để đo dưới kính lúp có lắp trắc vi  

thị kính. 

Các chỉ tiêu theo dõi 

   ng k nh trứng (   ): Trứng được 

ngâm trong nước ngọt khoảng 2 giờ, sau đó 

nhỏ 1-2 giọt lugol để cố định mẫu và đo dưới 

kính lúp (số mẫu đo: 1.500 trứng/NT).  

   ng k nh phôi (  P): Sau khi cố định 

trứng đã ngâm bằng lugol, cho tiếp 1 - 2 giọt 

Javel vào đến khi thấy trứng chuyển sang cam 

hay vàng thì cho tiếp vài giọt Na2S2O3 để trung 

hòa Cl2, sau đó đo phôi (số mẫu đo: 1.500 

phôi/NT). Từ kết quả của trứng và phôi tính 

được độ dày vỏ. 

Độ dày vỏ trứng=
2

ĐKPĐKT 
 

Chiều dài n uplii: Trứng thu từ thí nghiệm 

rửa qua nước ngọt, cho nở và thu naupli giai 

đoạn Instar I, sau đó cố định bằng lugol và đo 

dưới kính lúp (số mẫu đo: 900 nauplii/NT). 

Chiều dài Artemi   ái (maternal): Sau khi 

kết thúc thí nghiệm tiến hành thu Artemia cái, 

cố định bằng lugol và đo dưới kính lúp (số 

mẫu đo: 30 con/NT). 

  nh toán hệ số di truyền: h2 = R/S (Idris, 

2007) với S (Khả năng chọn lọc: là sự khác 

biệt giữa trung bình kích thước đường kính 

trứng của quần thể chọn lọc so với toàn bộ 

quần thể; S=µs - µ) và R (Phản ứng chọn lọc: là 

sự khác biệt giữa trung bình đường kính trứng 

ở thế hệ con thu được từ cha mẹ có chọn lọc và 

thế hệ trước đó; R= µr - µ). Trong đó: 

 µ: Trung bình đường kính trứng trong 

quần thể Artemia khi thả nuôi. 

 µs: Trung bình đường kính trứng của thế 

hệ cha mẹ có chọn lọc. 

 µr: Trung bình kích thước trứng của thế 

hệ con thu được từ cha mẹ có chọn lọc. 

Phân t  h số liệu: Số liệu được xử lý với 

bảng tính Excel và chương trình STATISTICA 

7.0 với one-way ANOVA một nhân tố và phép 

thử Turkey để so sánh độ sai biệt có ý nghĩa 

giữa các nghiệm thức ở mức p<0,05.  

3 KẾT QUẢ 

3.1 Các yếu tố môi trƣờng 

Trong quá trình thí nghiệm các yếu tố môi 

trường gồm nhiệt độ, pH được đo hàng ngày, 

kết quả ghi nhận nhiệt độ nước dao động từ 

27,5oC đến 28,6oC tương ứng với nhiệt độ 

phòng nằm trong khoảng 28-30oC. pH giữa các 

nghiệm thức cũng dao động trung bình  

từ 7,5-8,2. Các chỉ tiêu về thủy hóa như 

NH4
+/NH3 và N-NO2 cũng được theo dõi trong 

thí nghiệm, kết quả cho thấy hàm lượng  

trung bình NH4
+ nằm trong khoảng là 0,05 - 

13,08 mg/L. N-NO2 cũng dao động từ 0,02 - 

0,35 mg/L.  
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3.2 Ảnh hƣởng của cƣờng độ chọn lọc lên 

sự thay đổi đƣờng kính trứng bào xác, 

chiều dài nauplii và chiều dài Artemia 

cái ở thế hệ F1 so với thế hệ bố mẹ ban 

đầu (P) 

Với quần thế ban đầu (P) có đường kính 

trứng 227 ± 10,7 µm (Hình 1) và tỉ lệ trứng 

nhỏ ≤ 210 µm trong quần thể dưới 8,1%, sau 

khi lọc qua các mắt lưới 200 µm, 180 µm, 170 

µm các trứng này được dùng nuôi để thu trứng 

thế hệ F1. 

Kết quả từ Bảng 1 cho thấy ở thế hệ F1, 

đường kính trứng biến động trung bình từ 207 

-225 µm và tỷ lệ trứng ≤  210 µm chiếm từ 

17,3 -64,1%, có xu hướng tăng dần và tỷ lệ 

thuận với kích thước mắt lưới lọc. Phân tích 

thống kê (Turkey HSD test) cho thấy đường 

kính trứng ở các NT chọn lọc F1S200, F1S180, 
F1S170 khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với đối 

chứng và bố mẹ ban đầu (P). Ở NT đối chứng 

đường kính trứng (225 ± 12,6 µm) có giảm so 

với thế hệ P (227 ± 10,7 µm) nhưng khác biệt 

không có ý nghĩa và tỷ lệ trứng nhỏ ở NT đối 

chứng (8,4%) cũng không tăng nhiều so với P 

(8,1% (Hình 1)). Tương tự, không có sự khác 

biệt thống kê ở nghiệm thức chọn lọc F1S180 và 

F1S170. 

Bảng 1: Biến động đƣờng kính trứng (µm), chiều dài nauplii (µm) và chiều dài Artemia cái  (mm) 

(TB±ĐLC) ở thế hệ F1 so với P 

Nghiệm Thức P F1(ĐC) F1S200 F1S180 F1S170 

Số mẫu (n) 1.609 1.500 1.500 1.500 1.500 

Đường kính trứng 227±10,7c 225±12,6c 220±12,9b 211±13,0a 207±13,2a 

Số mẫu (n) 300 900 900 900 900 

Chiểu dài nauplii  432±22,7 d 432±28,6d 425±26,9c 392±29,3b 384±28,6a 

Số mẫu (n) - 30 30 30 30 

Chiều dài Artemia cái - 9,3±0,61b 9,3±0,47 b 8,9±0,61a 8,7±0,54 a 

% cyst≤210 µm 8,1 8,4 17,3 50,6 64,1 

Mức tăng trứng nhỏ so với F1ĐC (lần) - - 2,1 6,0 7,6 

 (Cá  giá trị trong  ùng một hàng  ó ký tự ( , b,  , d) khá  nh u biểu thị sự khá  biệt  ó ý nghĩ  p>0,05) 

Hình 1: Sự phân bố 

đƣờng kính trứng của 

thế hệ P (n =1.609 

cysts) 

 

 

Nhìn chung, khi cường độ chọn lọc cao thì 

đường kính trứng có xu hướng giảm nhiều hơn 

so với không chọn lọc (đối chứng), đặc biệt là 

NT chọn lọc F1S180, F1S170 thì đường kính 

trứng giảm nhiều hơn và tỷ lệ trứng nhỏ cũng 

tăng lên đáng kể so với F1S200 và tăng 6,0-7,6 

lần so với dòng đối chứng (Bảng 1). 
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Hình 2: Sự tƣơng quan 

giữa đƣờng kính trứng và 

chiều dài nauplii 

 

Hình 3: Sự tƣơng quan 

giữa chiều dài Artemia cái 

và đƣờng kính trứng 

 

Chiều dài Artemi   ái: Kết quả từ bảng 1 

cho thấy rằng chiều dài Artemia cái trong thế 

hệ F1 dao động từ 8,7 - 9,3 mm, và ở nghiệm 

thức chọn lọc F1S180 và F1S170 µm khác biệt có 

ý nghĩa so với F1S200 và đối chứng (p<0,05). 

Bên cạnh đó, Hình 3 cũng cho thấy sự tương 

quan thuận giữa chiều dài Artemia cái và 

đường kính trứng (R2=0.8946) trong thời gian 

nuôi 43 ngày. 

Từ những kết quả trên cho thấy trong điều 

kiện nuôi như nhau và không có tác động của 

môi trường thì chọn lọc là yếu tố chính tác 

động lên sự thay đổi của đường kính trứng, 

chiều dài nauplii cũng như chiều dài Artemia 

cái.  

3.3 Ảnh hƣởng của cƣờng độ chọn lọc lên 

đƣờng kính phôi, độ dày vỏ của thế hệ 

F1 so với thế hệ bố mẹ ban đầu (P) 

   ng k nh phôi: Trung bình đường kính 

phôi ở tất cả nghiệm thức đều nhỏ hơn thế hệ 

bố mẹ ban đầu (P). Kết quả từ Bảng 2 cho thấy 

sự khác biệt có ý nghĩa giữa tất cả các nghiệm 

thức (p<0,05) và giảm dần khi cường độ chọn 

lọc tăng, cụ thể F1S200, F1S180 và F1S170 tương 

ứng với đường kính phôi là 204 ± 12,4, 196 ± 

11,6 và 193 ± 11,5 µm. 
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Bảng 2: Biến động đƣờng kính phôi và độ dày vỏ (TB±ĐLC) ở thế hệ F1 so với P 

Thông số P F1(ĐC) F1S200 F1S180 F1S170 

Số mẫu (n) 1.609 1.500 1.500 1.500 1.500 

Đường kính phôi (µm) 211±13,5e 208±13,9 d 204±12,4 c 196±11,6 b 193±11,5 a 

Số mẫu (n) 300 900 900 900 900 

Độ dày vỏ (µm) 7,7±0,00a 8,5±0,78 a 7,8±1,51 a 7,2±0,20 a 7,1±0,32 a 

(Cá  giá trị trong  ùng một hàng  ó ký tự ( , b,  , d) khá  nh u biểu thị sự khá  biệt  ó ý nghĩ  p<0,05) 

 ộ dày vỏ trứng: Độ dày vỏ trứng ở các NT 

chọn lọc dao động trung bình từ 7,1-8,5 µm, 

giữa các nghiệm thức có sự chênh lệch, nhưng 

khi phân tích thống kê cho thấy không có sự 

khác biệt giữa các nghiệm thức với nhau cũng 

như với thế hệ P (p>0,05).  

3.4 Hệ số di truyền  

Hệ số di truyền có ý nghĩa quan trọng trong 

công tác chọn giống. Theo Đặng Vũ Bình 

(2002) hệ số di truyền có thể phân ra ba cấp  

độ: thấp (h2 < 0,2), trung bình (0,2 - 0,4) và từ 

0,4 trở lên là thuộc nhóm cao. Qua kết quả ở 

Bảng 3 cho thấy hệ số di truyền của F1 chọn 

lọc qua kích thước mắt lưới 200 µm là cao 

nhất (0,54), tiếp đến là nghiệm thức 180 µm 

(0,45), thấp nhất là ở nghiệm thức 170 µm 

(0,42).  

Bảng 3: Ảnh hƣởng của cƣờng độ chọn lọc lên 

hệ số di truyền của trứng bào xác 

Artemia  

Thế hệ µ µr µs S R h
2
 

F1 S200 227 220 214 -12,2 -6,6 0,54 

F1 S180 227 211 191 -35,1 -15,6 0,45 

F1 S170 227 207 182 -44,9 -19,0 0,42 

Nhìn chung, hệ số di truyền của kích thước 

trứng F1 ở các nghiệm thức chọn lọc thuộc 

nhóm di truyền cao và hệ số di truyền có xu 

hướng giảm khi cường độ chọn lọc tăng. 

4 THẢO LUẬN 

4.1 Các yếu tố môi trƣờng 

Trong thời gian thí nghiệm, các yếu tố môi 

trường đều nằm trong khoảng thích hợp và 

không có chênh lệch nhiều giữa các nghiệm 

thức. Theo Boyd (1990) hàm lượng NH4
+ thích 

hợp cho ao nuôi thủy sản là 0,2-2 mg/L và 

NO2
- là 0,13 mg/L. Tuy nhiên, theo Roy Le 

(1988, được trích dẫn bởi Coutteau and 

Sorgeloos, 1989) thì Artemia nhạy cảm với 

nitrite hơn là ammonium trong các thử nghiệm 

độc mãn tính và khả năng chịu đựng của 

Artemia đối với NH3, NH4
+ là cao hơn nhiều so 

với các thủy sinh vật khác, kết quả nghiên cứu 

của tác giả về độ độc cấp và mãn tính khi thử 

nghiệm với nauplii Artemia dòng GSL cho 

thấy ảnh hưởng không đáng kể đến tỷ lệ sống 

cũng như tăng trưởng khi nồng độ lên tới 

1.000 ppm cho  NH4
+ và 320 ppm đối với NO2

- 

(Lavens and Sorgeloos, 1987; Dhont and 

Lavens, 1996). Điều này cho thấy với kết quả 

về hàm lượng NH4
+ và NO2

- trong thí nghiệm 

ở một số thời điểm là khá cao so với ngưỡng 

của thủy sinh vật nhưng theo quan sát và theo 

dõi thì thấy rằng không ảnh hưởng đến 

Artemia. 

4.2 Ảnh hƣởng của cƣờng độ chọn lọc lên 

một số chỉ tiêu sinh trắc học của trứng 

bào xác Artemi  franciscana 

Theo nhiều nghiên cứu, chọn lọc là một 

chương trình nhân giống nhằm nâng cao giá trị 

sinh sản của quần thể bằng cách chọn lọc và 

giao phối. Chỉ có những cá thể tốt nhất với hy 

vọng rằng, giống được chọn sẽ có thể truyền 

tải những đặc tính mong muốn cho con cái của 

chúng. Nếu điều này xảy ra, thế hệ tiếp theo sẽ 

có giá trị hơn và làm tăng giá trị kinh tế của 

chúng (Tave, 1995). Mục tiêu cuối cùng của 

bất kỳ chương trình cải thiện di truyền là tăng 

cường năng suất sinh học và gia tăng giá trị 

trung bình của tính trạng mong muốn trong 

những thế hệ kế tiếp (Kjersti et al., 2003). Mỗi 

tính trạng đều có một thành phần di truyền có 

thể bị tác động bởi sự chọn lọc (Camargo et 

al., 2005). Léger et al. (1986) cho rằng hệ số di 

truyền cao và biến động lớn trong trứng bào 

xác Artemia có thể được khai thác thông qua 

kỹ thuật chọn lọc. Kết quả tìm thấy bởi 

Tackaert et al. (1987) cũng chỉ ra chọn lọc có 

thể tạo dòng Artemia mới với sự kết hợp của 
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đặc tính mong muốn mà thường chỉ được tìm 

thấy ở dòng riêng biệt. Các tác giả này kết luận 

rằng, chọn lọc hoặc lai tạo có thể trở thành một 

công cụ hữu ích để bổ sung cho chọn lọc nhân 

tạo những tính trạng với các đặc điểm mong 

muốn để tạo ra một dòng có hiệu suất vượt 

trội. Vanhaecke and Sorgeloos (1980) cho 

rằng, di truyền kích thước trứng tỷ lệ thuận với 

chiều dài nauplii, chọn lọc kích cỡ khác nhau 

của trứng nhỏ bằng kỹ thuật di truyền cho thấy 

tiềm năng rất lớn và có thể có ảnh hưởng tích 

cực trong nuôi trồng thủy sản. Kết quả thí 

nghiệm này phù hợp với Idris (2007) và Mark 

(2008) đã chứng minh đường kính trứng liên 

quan đến chiều dài nauplii (Hình 2). Từ đó, có 

thể nói chọn lọc phần nào đã làm nên giá trị di 

truyền cho kích thước trứng và nauplii Artemia 

thông qua việc giảm kích thước đường kính 

trứng và chiều dài nauplii ở các dòng chọn lọc, 

cường độ chọn lọc càng lớn ảnh hưởng này 

càng rõ ràng hơn (Bảng 1).  

 Liên quan đến chiều dài Artemia cái 

(maternal) cũng được quan sát trong thí 

nghiệm này. Chọn lọc hai chiều trên Artema 

được báo cáo đầu tiên bởi Shirdhankar and 

Thomas (2003a, 2003b). Nghiên cứu thứ hai 

liên quan đến di truyền Artemia franciscana 

của Shirdhankar et al. (2004). Hai đánh giá 

này đi đến kết luận rằng, để phản ứng chọn lọc 

hai hướng xảy ra theo chiều mong muốn, 

Artemia cái phát triển từ nauplii nhỏ hơn sản 

xuất con nhỏ hơn, Artemia cái phát triển từ 

nauplii lớn hơn sản xuất con lớn hơn. Nhận 

định này cũng phù hợp với kết quả thí nghiệm 

(Bảng 1) khi chiều dài Artemia cái dòng chọn 

lọc nhỏ hơn có ý nghĩa so với đối chứng và có 

sự tương quan thuận giữa Artemia cái với 

đường kính trứng (Hình 3). Tương tự, đường 

kính phôi ở các nhiệm thức chọn lọc đều nhỏ 

hơn có ý nghĩa so với đối chứng và thế hệ bố 

mẹ ban đầu, nhưng độ dày vỏ không có sự 

khác biệt giữa dòng chọn lọc và đối chứng 

cũng như so với bố mẹ (Bảng 2). Tuy nhiên, 

không có tài liệu nghiên cứu liên quan về ảnh 

hưởng của chọn lọc lên đường kính phôi và  

độ dày vỏ để so sánh cụ thể hơn trong thí 

nghiệm này.  

4.3 Hệ số di truyền của đƣờng kính trứng 

Sorgeloos et al. (1986) cho rằng ở sinh vật 

nói chung và Artemia nói riêng sự chọn lọc 

của các thế hệ phụ thuộc chủ yếu vào tính di 

truyền thông qua hệ số di truyền, nó quy định 

sự biến đổi không chỉ ở một cá thể mà còn quy 

định ở cả một quần thể. Thông qua các chương 

trình chọn lọc cá thể với số lượng lớn, hệ số di 

truyền của một tính trạng có thể thay đổi tuỳ 

theo cấu trúc di truyền của quần thể và mức độ 

chọn lọc. Trong thí nghiệm này, phương pháp 

chọn lọc rõ ràng đã tác động đến việc giảm 

đường kính trứng Artemia (Bảng 1) và tính 

trạng này được truyền cho hầu hết con cháu ở 

thế hệ F1 trong phạm vi khá cao (0,42-0,54) 

(Bảng 3). Kết quả này khá tương đồng với kết 

quả của Shirdhankar et al. (2004), Iddris 

(2007); Mark, 2008; Biski et al. (2008); 

Nguyễn Thị Hồng Vân và ctv., 2011) trên các 

tính trạng của Artemia với cùng phương pháp. 

Theo Đặng Vũ Bình (2002) đối với các tính 

trạng có hệ số di truyền cao thì khả năng biến 

đổi của chúng dưới tác động của chọn lọc là 

lớn và khả năng biến đổi dưới tác dụng của 

môi trường là nhỏ. Do đó, chọn lọc sẽ có hiệu 

quả hơn so với thay đổi điều kiện nuôi dưỡng. 

Từ những kết quả của thí nghiệm có thể thấy 

rằng, yếu tố di truyền là quan trọng nhất trong 

sự biến động đường kính trứng Artemia cũng 

như chiều dài nauplii. Đặc biệt, cường độ chọn 

lọc cao dường như có tác động lớn đối với 

giảm đường kính trứng (Bảng 1), tuy nhiên, 

hiệu quả chọn lọc có xu hướng giảm dần khi 

cường độ chọn lọc tăng (cường độ chọn lọc 

càng cao thì hệ số di truyền lại càng thấp). Kết 

quả này trái với giả thuyết của Clayton (1957 

được trích dẫn bởi Shirdhankar et al., 2006) 

cho rằng hiệu quả chọn lọc chỉ thấy ở cường 

độ cao, ở cường độ thấp hiệu quả chọn lọc 

thường thấp hơn mong đợi. Tuy nhiên, Đặng 

Vũ Bình (2002) cho rằng, đối với quần thể đã 

được duy trì lâu dài và tiến hành chọn lọc với 

cường độ cao sẽ làm cho quần thể đồng nhất 

về mặt di truyền và đưa đến giảm giá trị 

phương sai, từ đó làm giảm hệ số di truyền của 

tính trạng. Qua kết quả thí nghiệm cho thấy 

trong điều kiện nuôi giống nhau, chọn lọc là 
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nhân tố chính ảnh hưởng đến sinh trắc học của 

trứng bào xác Artemia. 

5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Chọn lọc ở các mắt lưới 170 µm, 180 µm, 

200 µm đã giúp sản xuất ra thế hệ F1 có đường 

kính trứng tương ứng là 207 ± 13,2; 211 ± 13,0 

và 210 ± 12,9 µm nhỏ hơn P (227 ± 10,7 µm ) 

và F1 đối chứng (225 ± 12,6 µm ). 

Tỷ lệ trứng nhỏ (≤210 µm) tăng lên rất 

nhiều ở dòng chọn lọc (17,3-64,1% theo sự gia 

tăng cường độ chọn lọc) so với P (8,1%) và 

F1ĐC (8,4%). Hệ số di truyền về đường kính 

trứng thuộc nhóm cao và biến động từ 0,42 - 

0,54 cho thấy chọn lọc có hiệu quả làm giảm 

đường kính trứng bào xác Artemia. 

Chiều dài nauplii Artemia ở các NT chọn 

lọc dao động từ 384 - 425 µm nhỏ hơn có ý 

nghĩa so với P (432 ± 22,7 µm) đối chứng (432 

± 28,6 µm). Bên cạnh đó, chiều dài Artemia 

cái ở NT chọn lọc F1S170 và F1S180 (tương ứng 

8,7 ± 0,54 và 8,9 ± 0,61 µm) nhỏ hơn có ý 

nghĩa so với NT F1S 200 (9,3 ± 0,47 µm) và 

F1ĐC (9,3 ±     0,61 µm). 

Tiếp tục ngiên cứu thêm 2-3 thế hệ nữa để 

đánh giá khả năng di truyền về kích thước 

trứng cho các thế hệ sau biến đổi như thế nào, 

từ đó có thể đề xuất một chiến lược chọn giống        

cụ thể. 
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