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ABSTRACT 

The study was conducted to deterimne the suitable supplementation level of 

lecithin in formulated feeds for larvae of mud crab, Scylla paramamosain 

consisting of two rearing phases. (1) From zoea 3 to megalopal stage, (2) From 

megalopal stage to crablet 1. The experiment was completely randomized with 5 

replications of five feeding treatments. The test diets had isonitrogenous (53%), 

isolipid (12%), were supplemented with different lecithin levels of 0% (control 

diet), 1%, 2%, 3% and 4%. Crab larvae were co-fed Artemia and experimental 

feeds during larval rearing period. The results showed that when rearing from 

zoea 3 to megalop stage, which received the diet supplemented with 3% lecithin 

gave significantly higher larval stage index, survival, length and weight) of 

megalopa than those in the control diet. When rearing from megalopal stage, the 

carapace width, weight and survival of crablet 1 in the 3% lecithin group were 

highest and significantly different from other feeding treatments except the 2% 

and 4% lecithin treatments for survival. These results suggested that formulated 

feeds supplemented with 3% lecithin could be considered the suitable level for 

larval rearing of mud crab S. paramamosain. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mức bổ sung lecithin thích hợp 

trong thức ăn phối chế cho ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) ở hai 

giai đoạn ương nuôi (1) từ giai đoạn zoea 3 đến megalop; (2) từ giai đoạn 

megalop đến cua 1. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm năm 

nghiệm thức thức ăn có cùng hàm lượng protein (53%), lipid (12%), được bổ 

sung với các mức lecithin lần lượt là 0% (đối chứng), 1%, 2%, 3% và 4%. Ấu 

trùng cua được cho ăn kết hợp thức ăn thí nghiệm và ấu trùng Artemia trong 

suốt thời gian ương nuôi. Kết quả cho thấy khi ương nuôi ấu trùng cua từ giai 

đoạn zoea 3 đến megalop, nghiệm thức thức ăn bổ sung 3% lecithin cho chỉ 

số biến thái, tỉ lệ sống, chiều dài và khối lượng của megalop cao hơn có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Khi ương nuôi từ giai 

đoạn megalop, chiều rộng mai và khối lượng cua 1 ở nghiệm thức 3% lecithin 

đạt lớn nhất, đồng thời, tỉ lệ sống cao nhất và khác biệt có ý nghĩa so với các 

nghiệm thức còn lại trừ nghiệm thức 2% và 4% lecithin đối với tỉ lệ sống. Kết 

quả này có thể kết luận rằng thức ăn phối chế bổ sung 3% lecithin được xem 

là thích hợp trong ương nuôi ấu trùng cua biển S. paramamosain. 

Trích dẫn: Lâm Tâm Nguyên, Trần Thị Thanh Hiền và Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2018. Ảnh hưởng của việc bổ 

sung hàm lượng lecithin khác nhau trong thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla 

paramamosain) từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số 

chuyên đề: Thủy sản)(1): 18-26. 
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1 GIỚI THIỆU 

Cua biển (Scylla paramamosain) là loài đang 

được phát triển nuôi ở Việt Nam do tăng trưởng 

nhanh, có kích thước lớn và giá trị kinh tế cao. Hiện 

nay, hầu hết các trại sản xuất giống nhân tạo cua 

biển áp dụng cho ăn kết hợp thức ăn tươi sống (ấu 

trùng Artemia) với thức ăn nhân tạo trong suốt chu 

kỳ ương nuôi để giảm giá thành sản xuất (Trần Ngọc 

Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2009; Trần Ngọc 

Hải và Lê Quốc Việt, 2017). Tuy nhiên, thức ăn 

nhân tạo được sử dụng cho ấu trùng cua biển là loại 

thức ăn có sẵn trên thị trường dùng cho tôm biển như 

Frippak, Lansy với giá cao và có thể không đáp ứng 

nhu cầu một số chất dinh dưỡng cho ấu trùng cua.   

Lecithin là một phospholipid, có vai trò rất quan 

trọng trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn, do 

lecithin tham gia vào thành phần cấu tạo màng tế 

bào cung cấp năng lượng, giữ vai trò quan trọng 

trong sự vận chuyển và hấp thụ lipid, tham gia vào 

các quá trình biến dưỡng trung gian trong cơ thể cá 

và giáp xác (Coutteau et al., 1997; Camara et al., 

2003). Vì thế, lecithin được khẳng định là rất cần 

thiết trong khẩu phần ăn của nhiều loài giáp xác làm 

tăng tỉ lệ sống và sinh trưởng của đối tượng nuôi như 

tôm hùm Mỹ (Conklin et al., 1980; D’Abramo et 

al., 1981), tôm hùm nước ngọt Procambarus clarkii 

(Lochmann et al., 1992), tôm đất Penaeus 

merguiensis (Thongrod and Boonyaratpalin 1998), 

tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Gong et 

al., 2001) và cua biển Scylla serrata (Holme et al., 

2007). Hầu hết các loài giáp xác đều cần lecithin 

trong suốt quá trình phát triển đặc biệt là giai đoạn 

ấu trùng (D’Abramo et al., 1997). Việc bổ sung 

phospholipids vào thức ăn cho ấu trùng cá và giáp 

xác giúp cải thiện được tỉ lệ sống, tăng trưởng và 

khả năng kháng stress của chúng (Coutteau et al., 

1997). Nghiên cứu trước đã tìm thấy phospholipid 

có vai trò rất quan trọng đối với ấu trùng giáp xác, 

cụ thể ấu trùng của tôm he Nhật (Penaeus japonicus) 

giai đoạn zoae 1 và 2 sẽ chết hoàn toàn khi chuyển 

sang giai đoạn mysis nếu thức ăn thiếu 

phospholipids (Kanazawa et al., 1985). Đối với ấu 

trùng cua biển Scylla serrata, giai đoạn megalop đạt 

tỉ lệ sống cao nhất khi được cho ăn với thức ăn chứa 

4% lecithin (Holme et al., 2007). Tuy nhiên, hiện 

nay ở nước ta chưa có nhiều nghiên cứu về nhu cầu 

dinh dưỡng cũng như phát triển thức ăn chế biến cho 

cua biển (S. paramamosain) ở giai đoạn ấu trùng. 

Do đó, việc xác định nhu cầu lecithin thích hợp 

trong thức ăn cho ấu trùng cua biển (S. 

paramamosain) giai đoạn zoae 3 đến cua 1 được 

thực hiện là cần thiết nhằm góp phần hoàn thiện thiết 

lập công thức thức ăn chế biến ương nuôi ấu trùng 

cua biển đạt hiệu quả cao. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Trứng bào xác Artemia có nguồn gốc từ Vĩnh 

Châu, Sóc Trăng và Mỹ, được ấp nở ở mật độ 3 g/L 

trong nước biển có độ mặn 30‰, sục khí liên tục 

trong khoảng 18-24 giờ dưới điều kiện chiếu sáng. 

Sau khi trứng nở, ấu trùng Artemia được thu, rửa 

sạch trong nước ngọt, khử trùng trong dung dịch 

formol 100 ppm và rửa sạch lại bằng nước ngọt 

trước khi cho ấu trùng cua ăn.  

Artemia sinh khối thu từ ruộng muối Vĩnh Châu, 

được rửa sạch và sấy khô ở nhiệt độ 55oC. Sinh khối 

Artemia khô được  xay thành bột mịn và bảo quản 

lạnh đến khi sử dụng. Bột cá Kiên Giang được cung 

cấp bởi Công ty CATACO, lecithin (độ tinh khiết 

của lecithin là 66,7%) và các nguyên liệu khác như 

bột mì tinh, dầu đậu nành, dầu cá biển, khoáng, 

gelatin… được cung cấp bởi  Công ty VEMEDIM. 

Ấu trùng cua biển ở giai đoạn zoae 3 và megalop 

sử dụng trong thí nghiệm từ nguồn cua mẹ tự nhiên 

được nuôi vỗ và cho sinh sản nhân tạo tại Trại cua 

Đức Nguyên, Bạc Liêu. Ấu trùng zoea 1 được nuôi 

trong bể 4 m3, với mật độ 100 zoea/L. Thức ăn được 

sử dụng cho ấu trùng là Artemia bung dù với mật độ 

4 con/mL, cho ăn 4 lần/ngày (7h, 12h, 18h, 23h30). 

Khi ấu trùng chuyển sang giai đoạn 100% zoea 3 và 

megalop tiến hành bố trí thí nghiệm. 

2.2 Phương pháp chế biến thức ăn thí 

nghiệm 

Công thức thức ăn (CTTA) được thiết lập có 

cùng hàm lượng protein là 53% và lipid là 12%  

với năm mức lecithin (0, 1, 2, 3 và 4%) khác nhau 

(Bảng 1). 

Thức ăn thí nghiệm được chế biến như sau: Cân 

nguyên liệu  trộn nguyên liệu khô  trộn ướt  

ép viên  nghiền tạo viên nhỏ  sàng qua lưới 

chọn viên thức ăn có kích thước phù hợp thí nghiệm 

 sấy khô  bảo quản ở nhiệt độ -20oC. Kích cỡ 

viên thức ăn zoea 3- zoea 4: 150 - 250 µm, Zoea 5: 

250 - 600 µm, megalop: 400 - 600 µm (Genodepa, 

2004). 

Nguyên liệu và thức ăn thí nghiệm được phân 

tích thành phần hóa học (ẩm độ, protein, lipid, tro) 

theo phương pháp AOAC (2000).    
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Bảng 1: Nguyên liệu và thành phần hóa học thức ăn thí nghiệm (% khối lượng khô) 

Thành phần nguyên liệu 

thức ăn 

Hàm lượng Lecithin 

0% 1% 2% 3% 4% 

Bột cá Kiên Giang 55 55 55 55 55 

Bột sinh khối Atemia 20 20 20 20 20 

Dầu cá biển 3 3 3 3 3 

Dầu đậu nành 3 3 3 3 3 

Bột mì tinh 8,5 7 5,5 4 2,5 

Cholesterol 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Lecithin* 0 1,5 3 4,5 6 

Calcium phosphate 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Khoáng tổng hợp 3 3 3 3 3 

Vitamin tổng hợp 2 2 2 2 2 

Choline choline 1 1 1 1 1 

MCP 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Dịch tôm 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

Gelatin 2 2 2 2 2 

Tổng cộng  100 100 100 100 100 

Thành phần hóa học thức ăn thí nghiệm (% khối lượng khô) 

Ẩm độ 11,9 10,9 11,5 11,26 11,83 

Lipid 12,4 11,67 12,10 12,10 12,11 

Protein 53,4 51,65 52,05 50,65 51,04 

Tro 19,6 21,03 20,05 20,4 21,2 

Năng lượng (KJ/g) 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 

* Hàm lượng lecithin bổ sung vào thức ăn tính theo độ tinh khiết, lecithin sử dụng trong nghiên cứu này có độ tinh khiết 

là 66,7%. Các tỉ lệ 1,5%, 3%, 4,5% và 6% tương ứng với mức bổ sung lecithin tinh khiết là 1%, 2%, 3% và 4% 

2.3 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm gồm năm nghiệm thức thức ăn có 

cùng hàm lượng protein 53% và lipid 12%, tỉ lệ dầu 

nành:dầu cá biển 1:1 với các mức lecithin khác nhau 

(0%, 1%, 2%, 3% và 4%) được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên với năm lần lặp lại. Thí nghiệm được tiến hành 

ở hai giai đoạn ương nuôi gồm từ giai đoạn zoea 3 

đến megalop và từ giai đoạn megalop đến cua 1. 

Giai đoạn 1: ương từ giai đoạn zoea 3 đến 

megalop được bố trí trong bể composite 120 L với 

thể tích nước là 100 L và sục khí liên tục, ở độ mặn 

30‰ với mật độ là 50 con/L. Ấu trùng zoae 3 có 

chiều dài trung bình là 1,53±0,06 m. Thời gian thí 

nghiệm là 13 ngày. 

Giai đoạn 2: ương từ giai đoạn megalop đến cua 

1 được tiến hành trong bể nhựa 50 L với thể tích 

nước là 40 L và sục khí liên tục, độ mặn 26‰ với 

mật độ là 10 con/L. Mỗi bể có bổ sung 3 tấm lưới 

(30 cm x 50 cm) nilon làm giá thể có mắt lưới 1 mm 

cho cua bám để tránh hiện tượng cua ăn lẫn nhau. 

Khối lượng megalop trung bình là 3,59±0,09 mg và 

chiều dài trung bình 2,08±0,16 mm. Thời gian thí 

nghiệm là 6 ngày (khi toàn bộ megalop trong bể thí 

nghiệm chuyển sang giai đoạn cua 1). 

2.4 Chăm sóc và quản lý 

Trong thời gian ương nuôi, ấu trùng cua được 

cho ăn thức ăn thí nghiệm kết hợp với thức ăn tươi 

sống (ấu trùng Artemia mới nở).  

Giai đoạn zoea 3, ấu trùng cua được cho ăn thức 

ăn chế biến 3 lần/ngày vào lúc 9, 15 và 20 giờ với 

lượng thức ăn 1,5-2,0 g/m3/lần và Artemia được bổ 

sung 3 lần/ngày (vào lúc 7, 11 và 17 giờ) với lượng 

0,5 Artemia/mL lần trong suốt thời gian thí nghiệm. 

Giai đoạn megalop, thức ăn chế biến được cung 

cấp 4 lần/ngày (7, 10, 15 và 19 giờ), với lượng thức 

ăn 2,5 g/m3/lần trong suốt thời gian thí nghiệm. Ấu 

trùng Artemia được bổ sung vào bể nuôi 1 lần/ngày 

trong 2 ngày đầu với lượng 0,5 Artemia/mL/lần.  

Hằng ngày siphon đáy bể và bắt đầu thay nước 

bể nuôi sau 3 ngày bố trí, và định kỳ thay nước 2 

ngày/lần, mỗi lần khoảng 25% lượng nước trong bể 

nuôi. 

2.5 Thu thập số liệu 

Các yếu tố môi trường: nhiệt độ và pH nước 

trong bể nuôi được đo bằng máy đo pH-nhiệt độ vào 

lúc 7 và 14 giờ mỗi ngày. Hàm lượng NH4+/NH3 

(TAN) và NO2
-được xác định 2 ngày/lần, mẫu nước 

được thu trước khi thay nước và bảo quản lạnh và 

phân tích theo phương pháp APHA (1998). 
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N1, N2…Ni là  từ giai đoạn 1 đến giai đoạn i  

n1, n2…ni là số cá thể từ giai đoạn 1 đến giai đoạn i 

Tỉ lệ sống megalop = (số megalop thu được/số 

ấu trùng zoea 3 bố trí) x 100 

Tỉ lệ sống cua 1 = (số cua 1 thu được/số megalop 

bố trí) x 100 

Chiều dài của ấu trùng cua từ giai đoạn zoea 3 

đến megalop được đo bằng kính lúp. Giai đoạn cua 

1 đo chiều rộng mai (CW). Khối lượng của megalop 

và cua 1 được cân từng cá thể bằng cân điện tử. Số 

mẫu thu là 30 con/bể.  

2.6 Xử lý số liệu 

Các số liệu được tính giá trị trung bình và độ lệch 

chuẩn bằng chương trình Excel, và phân tích thống 

kê bằng phương pháp ANOVA với phép thử 

Duncan để tìm ra sự khác biệt trung bình giữa các 

nghiệm thức ở mức ý nghĩa p<0,05; sử dụng phần 

mềm SPSS 22.0.  

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hưởng của hàm lượng lecithin 

khác nhau đến sự phát triển của ấu trùng cua 

biển từ giai đoạn zoea 3 đến megalop 

3.1.1  Yếu tố môi trường trong thời gian thí 

nghiệm 

Trong thời gian ương nuôi ấu trùng cua từ giai 

đoạn zoea 3 đến megalop, nhiệt độ và pH nước trong 

ngày ở các bể nuôi dao động trung bình lần lượt là 

27,7-29,9oC và 8,0-8,3. Hàm lượng TAN trung bình 

ở các nghiệm thức dao động từ 0,75-0,91 mg/L và 

hàm lượng NO2
- ở tất cả các bể nuôi rất thấp với giá 

trị trung bình từ 0,02-0,05mg/L (Bảng 2). 

Bảng 2: Các yếu tố môi trường trong bể nuôi từ zoea 3 đến megalop 

Nghiệm thức 

(% lecithin) 

Nhiệt độ (oC) pH TAN 

(mg/L) 

NO2
- 

(mg/L) 7 h 14 h 7 h 14 h 

0% 27,9±0,72 29,9±1,24 8,0±0,1 8,3±0,2 0,81±0,02 0,03±0,01 

1% 27,8±0,74  29,8±1,25 8,1±0,2 8,4±0,1 0,75±0,01 0,02±0,01 

2% 27,7±0,76 29,9±1,26 8,1±0,2 8,3±0,2 0,76± 0,02 0,03±0,03 

3% 27,7±0,74 29,5±1,14 8,0±0,1 8,4±0,3 0,77± 0,01 0,03± 0,01 

4% 27,9±0,72 29,6±1,12 8,2±0,3 8,5±0,2 0,91± 0,03 0,05± 0,02 

Thí nghiệm ương nuôi ấu trùng cua được bố trí 

trong trại giống nên các yếu tố môi trường trong bể 

nuôi giữa các nghiệm thức thức ăn có hàm lượng 

lecithin khác nhau không nhiều, nhiệt độ và pH được 

kiểm soát và bể nuôi được được thay nước 2 

ngày/lần mỗi lần thay khoảng 25% lượng nước 

nhằm đảm bảo chất lượng nước tốt. Theo Trần Ngọc 

Hải và ctv. (2017), các yếu tố môi trường trong thí 

nghiệm này nằm trong phạm vi thích hợp cho sự 

phát triển của ấu trùng cua biển.   

3.1.2 Chỉ số biến thái của ấu trùng cua từ giai 

đoạn zoea 3 đến zoea 5 

Sự biến thái của ấu trùng cua biển sử dụng thức 

ăn có hàm lượng lecithin khác nhau được trình bày 

ở Bảng 3. Sau 3 ngày ương nuôi, LSI của ấu trùng 

cua ở các nghiệm thức thức ăn chứa hàm lượng 

lecithin khác nhau dao động trung bình 3,94-4,01, 

trong đó nghiệm thức 2% và 3% lecithin cao hơn có 

ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối 

chứng không bổ sung lecithin, tuy nhiên không khác 

biệt thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 1% và 

2% lecithin.     

Sau 6 ngày ương nuôi, chỉ số biến thái đạt trung 

bình thấp nhất (4,80) là nghiệm thức đối chứng và 

cao nhất là nghiệm thức 3% lecithin (4,86) và giữa 

hai nghiệm thức này khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) nhưng không khác biệt so với các nghiệm 

thức còn lại.  

Bảng 3. Chỉ số biến thái (LSI) của ấu trùng từ 

giai đoạn zoea 3 đến zoea 5 

Nghiệm thức (% 

lecithin) 

Sau 3 ngày 

ương 

Sau 6 ngày 

ương 

0% (Đối chứng) 3,94±0,24a 4,80±0,05a 

1% 3,98±0,08ab 4,83±0,02ab 

2% 4,00±0,04b 4,81±0,05ab 

3% 4,01±0,02b 4,86±0,04b 

4% 3,97±0,04ab 4,82±0,01ab 

Các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Kết quả này cho thấy vai trò lợi ích của lecithin 

trong thức ăn đối với sự biến thái của ấu trùng cua 

biển. Cụ thể ấu trùng cua ở nghiệm thức đối chứng 

không được bổ sung lecithin đều có kết quả về chỉ 

số biến thái sau 3 và 6 ngày ương thấp nhất so với 

các nghiệm thức thức ăn được bổ sung lecithin. Khi 

hàm lượng lecithin trong thức ăn được bổ sung tăng 

tỉ lệ thuận với chỉ số biến thái của ấu trùng. Tuy 

nhiên, sự biến thái của ấu trùng ở nghiệm thức thức 

ăn chứa hàm lượng lecithin cao (4%) cho kết quả 

thấp hơn so với thức ăn chứa 3% lecithin. Do đó, 
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thức ăn trong ương ấu trùng cua biển chứa 3% 

lecithin cho kết quả tốt nhất về chỉ số biến thái của 

ấu trùng cua. 

LSI của ấu trùng cua biển trong Bảng 3, sau 6 

ngày ương từ zoea 3 đến zoea 5  tương tự với nghiên 

cứu của Trần Ngọc Hải và Lê Quốc Việt (2017a) khi 

san thưa ấu trùng cua biển (S. paramamosain) ở các 

giai đoạn khác nhau sau 9 ngày 12 ngày ương (giai 

đoạn zoea 4 và zoea 5) có LSI lần lượt là 3,8 và 4,8. 

Hay ở nghiên cứu khác của Trần Ngọc Hải và Lê 

Quốc Việt (2017b) khi thay thế Artemia bằng thức 

ăn nhân tạo trong ương ấu trùng cua biển từ giai 

đoạn zoea 1 đến zoea 5 sau 12 ngày ương với LSI 

dao động từ 4,80 đến 4,87. Các kết quả nghiên cứu 

này cao hơn so với nghiên cứu của Trần Ngọc Hải 

(1997) trên ấu trùng cua biển với các loại thức ăn 

khác nhau trong hệ thống tuần hoàn, thay nước và 

nước xanh, sau 9 ngày ương LSI là 3,2. 

3.1.3 Kích thước của ấu trùng cua từ giai 

đoạn zoea 3 đến megalop   

Kết quả Bảng 4 cho thấy thức ăn phối chế bổ 

sung các mức lecithin khác nhau đã ảnh hưởng nhiều 

đến kích thước ấu trùng cua. Chiều dài trung bình 

của zoea 4 và zoea 5 dao động lần lượt là 2,12-2,37 

mm và 3,02-3,38 mm; trong đó giá trị thấp nhất là 

nghiệm thức đối chứng và cao nhất là nghiệm thức 

3% lecithin. Kết quả thống kê biểu thị nghiệm thức 

3% khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm 

thức đối chứng và nghiệm thức 1% lecithin nhưng 

không khác biệt có ý nghĩa (p>0,05) so với nghiệm 

thức 2% và 4% lecithin. 

Bảng 4: Chiều dài và khối lượng của ấu trùng cua từ zoea 3 đến megalop  

Nghiệm thức 

(% lecithin) 

Chiều dài (mm) Khối lượng 

Megalop (mg) Zoea 3* Zoea 4 Zoea 5 Megalop 

0% (ĐC) 1,53±0,06a 2,12±0,17a 3,02±0,21a 1,86±0,09a 3,20±0,36a 

1% 1,53±0,06a 2,17±0,18ab 3,14±0,22ab 1,93±0,10b 3,26±0,40ab 

2% 1,53±0,06a 2,28±0,15bc 3,22±0,15bc 1,99±0,08c 3,40±0,33b 

3% 1,53±0,06a 2,37±0,12c 3,38±0,15c 2,05±0,08d 3,60±0,39c 

4% 1,53±0,06a 2,29±0,19bc 3,28±0,15bc 2,00±0,08c 3,46±0,36bc 

*: Bố trí thí nghiệm từ giai đoạn zoea 3 

Giá trị trong cùng một cột có các ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0:05) 

Chiều dài megalop trung bình ở nghiệm thức đối 

chứng đạt thấp nhất (1,86 mm) và cao nhất là 

nghiệm thức 3% lecithin (2,05 mm) và khác biệt có 

ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Ở 

nghiệm thức bổ sung 2% và 4% lecithin, chiều dài 

megalop không khác nhau về mặt thống kê (p>0,05). 

Tương tự, khối lượng megalop trung bình giữa các 

nghiệm thức thức ăn từ 3,20-3,60 mg, nghiệm thức 

bổ sung 3% lecithin đạt khối lượng cao nhất 

(3,60±0,39mg) và khác biệt có ý nghĩa so với các 

nghiệm thức còn lại trừ nghiệm thức 4% lecithin. 

Nghiệm thức bổ sung 1% lecithin khá tốt hơn 

nghiệm thức đối chứng nhưng không khác biệt về 

mặt thống kê (p>0,05).   

Qua đó cho thấy chiều dài và khối lượng của cua 

giai đoạn zoea và megalop có xu hướng tăng dần 

tương ứng với sự gia tăng của hàm lượng lecithin 

trong thức ăn từ 0-3% và bắt đầu giảm ở nghiệm 

thức 4%. Kết quả về khối lượng và chiều dài của 

megalop cho thấy thức ăn chứa 3% lecithin thích 

hợp cho sự phát triển của ấu trùng cua biển. Ngược 

lại, thức ăn không được bổ sung lecithin đều cho kết 

quả thấp nhất về kích thước của ấu trùng cua biển từ 

giai đoạn zoae 4 đến megalop. Kết quả trên cho thấy 

vai trò của lecithin có khả năng cải thiện tăng trưởng 

cả về chiều dài và khối lượng của ấu trùng cua biển. 

Nghiên cứu của D’Abramo et al. (1997) khẳng 

định rằng tất cả các loài giáp xác đều cần lecithin 

trong suốt quá trình phát triển, đặc biệt là giai đoạn 

ấu trùng và hàm lượng lecithin thích hợp khác nhau 

theo loài. Khi bổ sung phospholipid vào thức ăn cho 

ấu trùng cá và giáp xác giúp cải thiện được tỉ lệ sống, 

tăng trưởng và khả năng chịu đựng stress của chúng 

(Coutteau et al., 1997). Kết quả nghiên cứu của Wu 

et al. (2007) trên cua Eriocheir sinensis cho thấy khi 

cua mẹ được cho ăn thức ăn chứa hàm lượng 

phospholipid/HUFA dao động từ 1,6/2,5 - 2,3/2,0% 

giúp cải thiện được sự phát triển của tuyến sinh dục, 

hàm lượng HUFA của trứng tăng và chất lượng ấu 

trùng tốt. Ngoài ra, ấu trùng zoea 1 của cua mẹ khi 

được cho ăn thức ăn này có chiều dài mai cua lớn 

hơn, chịu đựng được đói và khả năng điều hòa áp 

suất thẩm thấu tốt hơn so với nhóm đối chứng.   

3.1.4 Tỉ lệ sống của ấu trùng cua ở giai đoạn 

zoae 5 và megalop  

Bảng 5 cho thấy tỉ lệ sống trung bình của ấu 

trùng cua ở giai đoạn zoea 5 không khác biệt thống 

kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức, dao động từ 84,1-

89,6%. Điều này cho thấy thức ăn phối chế bổ sung 

từ 1% đến 4% lecithin không ảnh hưởng đến tỉ lệ 

sống của zoea 5. 
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Bảng 5: Tỉ lệ sống (%) của ấu trùng cua ở giai 

đoạn zoae 5 và megalop 

Nghiệm thức (% 

lecithin) 
Zoae 5 Megalop 

0% (Đối chứng) 86,0±5,01a 6,58±0,37a 

1% 87,4±4,39a 8,46±0,81ab 

2% 84,1±3,83a 10,70±2,10bc 

3% 85,1±7,44a 11,20±2,80c 

4% 89,6±5,66a 9,06±0,87bc 

Giá trị trong cùng một cột có các ký tự giống nhau thì 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Khi chuyển sang giai đoạn megalop, thức ăn thí 

nghiệm với các hàm lượng lecithin khác nhau (1-

4%) đã ảnh hưởng rất rõ đến tỉ lệ sống của megalop. 

Nghiệm thức đối chứng không bổ sung lecithin có tỉ 

lệ sống thấp nhất (6,58%) và tỉ lệ sống được cải thiện 

theo mức tăng lecithin trong thức ăn từ 1% đến 3% 

là cao nhất (11,20%) và khi tăng mức bổ sung 

lecithin đến 4% thì tỉ lệ sống của megalop bị giảm 

(9,06%). Kết quả thống kê cho thấy nghiệm thức bổ 

sung 3% lecithin cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với 

nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức 1% lecithin 

nhưng không khac biệt thống kê (p>0,05) so với hai 

nghiệm thức còn lại. Kết quả nghiên cứu này cho 

thấy thức ăn phối chế được bổ sung lecithin giúp ấu 

trùng cua biến thái thành megalop tốt hơn thức ăn 

đối chứng (không bổ sung lecithin), trong đó mức 

bổ sung 3% có thể được xem là thích hợp nhất. Kết 

quả nghiên cứu này tương đồng với nghiên cứu của 

Gong et al. (2001), tác giả báo cáo rằng nhu cầu 

lecithin trong thức ăn cho tôm thẻ chân trắng (L. 

vannamei) là 3%.   

Kết quả về tỉ lệ sống của zoae 5 trong thí nghiệm 

(Bảng 5) cho thấy ấu trùng cua biển có thể sử dụng 

tốt thức ăn chế biến, đặc biệt khi thức ăn chứa 3% 

lecithin cho kết quả về tỉ lệ sống của ấu trùng cao 

hơn so với các nghiên cứu trước đây. Kết quả nghiên 

cứu tương tự trên ấu trùng tôm sú P. monodon ở 3 

giai đoạn zoea, mysis và postlarvae khi được cung 

cấp thức ăn chứa 0, 0,5, 1 và 1,5% lecithin thì tỉ lệ 

sống và tăng trưởng của chúng ở nghiệm thức thức 

ăn chứa 1 và 1,5% lecithin tốt hơn so với nghiệm 

thức 0 và 0,5% lecithin trong thức ăn 

(Paibulkichakul et al., 1998).  

Theo Teshima and Kavazawa (1982), ấu trùng 

tôm biển sẽ chết 100% ở giai đoạn mysis nếu cho ăn 

thức ăn không có chứa lecithin. Nghiên cứu trước 

cho thấy tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức 

ăn tôm he Nhật Bản sẽ giảm khi thức ăn được bổ 

sung lecithin dưới 3% (Teshima, 1997). Đối với tôm 

hùm, triệu chứng của việc thiếu hụt phospholipid là 

tôm không có khả năng lột xác hoàn toàn ra khỏi vỏ 

cũ được gọi là bệnh “molt death = bẫy lột xác”, bệnh 

này kéo dài đến 90 ngày tuổi làm giảm tỉ lệ sống của 

ấu trùng (Conklin,  et al., 1980). Lecithin trích từ 

đậu nành và phosphostidylcholine (PC) đã được 

chứng minh là cần thiết cho sự sinh trưởng của tôm  

P. penicillatus (Jenn, 1988), tôm L. vannamei 

(Gong, et al., 2001) và các loài giáp xác (Coutteau 

et al., 1997). Ảnh hưởng của các mức lecithin và 

cholesterol khác nhau trong thức ăn được đánh giá 

lên tỉ lệ sống, tăng trưởng và phát triển của cua biển 

S. serrata giai đoạn megalop (Holme, 2008). 

Megalop được cho ăn với 6 loại thức ăn cùng hàm 

lượng protein và năng lượng, được bổ sung 3 mức 

lecithin (0, 2,0 và 4,0%) và hai mức cholesterol (0 

và 0,7%). Tỉ lệ sống của megalop đạt cao nhất 60% 

ở nghiệm thức thức ăn chứa 4,0% lecithin. 

3.2 Ảnh hưởng của bổ sung hàm lượng 

lecithin khác nhau đến sự phát triển của ấu 

trùng cua biển từ giai đoạn megalop đến cua 1 

3.2.1 Các yếu tố môi trường trong bể nuôi từ 

giai đoạn megalop đến cua 1 

Trong thời gian ương nuôi cua từ giai đoạn 

megalop đến cua 1, nhiệt độ nước vào sáng và chiều 

trong các bể nuôi giống nhau, dao động trung bình 

29,2-30,8oC. Giá trị pH nước trong các bể nuôi ít 

biến động trong ngày với giá trị trung bình 7,6-7,9 

(Bảng 6). 

Bảng 6: Các yếu tố môi trường trong bể nuôi từ giai đoạn megalop đến cua 1 

Nghiệm thức 

(% lecithin) 

Nhiệt độ (oC) pH TAN 

(mg/L) 

NO2
- 

(mg/L) 7 h 14 h 7 h 14 h 

0% 29,2±0,3 30,8±0,4 7,6±0,1  7,9±0,2 0,27±0,11 0,03±0,01 

1% 29,2±0,2 30,8±0,4 7,6±0,2 7,9±0,2 0,25±0,12 0,03±0,01 

2% 29,2±0,3 30,8±0,4 7,5±0,1 7,7±0,3 0,31±0,13 0,03±0,02 

3% 29,2±0,3 30,8±0,3 7,6±0,2 7,8±0,1 0,34±0,15 0,02±0,01 

4% 29,3±0,3 30,9±0,4 7,5±0,2 7,8±0,2 0,29±0,16 0,03±0,01 

Hàm lượng TAN và NO2
- trung bình ở các 

nghiệm thức không chênh lệch nhiều, dao độ lần 

lượt là 0,27- 0,34mg/L và 0,02-0,03mg/L (Bảng 6). 

Các điều kiện môi trường trong bể nuôi ở thí nghiệm 

này nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển 

của ấu trùng cua biển (Trần Ngọc Hải và ctv., 2017). 
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3.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá từ cua thí nghiệm 

từ giai đoạn megalop đến cua 1 

Cua thí nghiệm giai đoạn megalop được cho ăn 

thức ăn bổ sung với các mức lecithin khác nhau 

không ảnh hưởng (p>0,05) đến thời gian bắt đầu 

xuất hiện cua 1 và thời gian chuyển cua 1 hoàn toàn. 

Từ giai đoạn megalop bắt đầu chuyển sang cua 1 với 

thời gian trung bình là 1,49-1,59 ngày và tất cả 

megalop lột xác thành cua 1 với thời gian trung bình 

từ 4,54-4,81 ngày (Bảng 7). 

Bảng 7: Thời gian lột xác (ngày), khối lượng và tỉ lệ sống (%) của cua 1  

Chỉ tiêu cua thí nghiệm 
Nghiệm thức % lecithin 

0% 1% 2% 3% 4% 

TG bắt đầu xuất hiện cua 1 (ngày) 1,52±0,08a 1,49±0,11a 1,49±0,08a 1,54±0,09a 1,59±0,02a 

TG chuyển cua 1 hoàn toàn  (ngày) 4,81±0,22a 4,54±0,40a 4,56±0,21a 4,54±0,29a 4,80±0,19a 

Khối lượng megalop (mg)* 3,59±0,09 3,59±0,09 3,59±0,09 3,59±0,09 3,59±0,09 

Khối lượng cua 1 (mg) 7,36±0,08a 7,57±0,13b 7,58±0,12b 7,82±0,10c 7,67±0,13b 

Chiều rộng mai cua 1 (mm) 3,25±0,09a 3,29±0,09a 3,32±0,07ab 3,38±0,12b 3,28±0,12a 

Tỉ lệ sống cua 1 (%) 69,8±3,52a 69,1±1,97a 73±3,47ab 81,3±11,2b 75,7±4,15ab 

*: Bố trí thí nghiệm từ giai đoạn megalop 

Giá trị trong cùng một hàng có các ký tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Khối lượng cua 1 của các nghiệm thức thức ăn 

đạt trung bình là 7,36-7,82 mg; trong đó nghiệm 

thức 3% lecithin có khối lượng lớn nhất và khác biệt 

có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. 

Nghiệm thức bổ sung 1%, 2% và 4% lecithin không 

khác biệt thống kê (p>0,05) và cao hơn có ý nghĩa 

so với nghiệm thức đối chứng.   

 Chiều rộng mai cua 1 ở các nghiệm thức đạt 

trung bình 3,25-3,38 mm; nghiệm thức 3% lecithin 

có chiều rộng mai lớn hơn có ý nghĩa (p<0,05) so 

với nghiệm thức đối chứng, nghiệm thức 1% và 4% 

lecithin nhưng không khác nhau về mặt thống kê 

(p>0,05) so với nghiệm thức bổ sung 2% lecithin. 

Kết quả nghiên cứu này thể hiện việc bổ sung thức 

ăn với các mức lecithin khác nhau có ảnh hưởng đến 

tăng trưởng về chiều dài và khối lượng của ấu trùng 

cua biển trong đó mức bổ sung 3% lecithin cho kết 

quả tốt nhất. Kết quả nghiên cứu của Hou et al. 

(2016) và Sun et al. (2017) cho thấy tăng trưởng của 

loài ghẹ chấm (Potunus trituberculatus) giai đoạn 

giống tốt nhất khi được cho ăn thức ăn chứa 4% 

lecithin từ đậu nành. 

Tỉ lệ sống của cua 1 đạt cao nhất (81,3%) ở 

nghiệm thức thức ăn chứa 3% lecithin và khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 

thức ăn đối chứng và nghiệm thức 1% lecithin, tuy 

nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức chứa 2% và 4% lecithin (Bảng 7). 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng các loài giáp 

xác có khả năng tổng hợp phospholipid. Tuy nhiên, 

một số loài giáp xác cần có nguồn phospholipid từ 

thức ăn cho tỉ lệ sống và tăng trưởng tốt. Nhu cầu bổ 

sung phospholipid (lecithin) đã được chứng minh 

trên nhiều loài giáp xác. Conklin et al. (1980) đã tìm 

thấy bổ sung ít nhất 7,5% (khối lượng khô) lecithin 

đậu nành trong khẩu phần ăn là tối cần thiết để đảm 

bảo tỉ lệ sống tôm hùm giống, nếu thức ăn không 

được bổ sung lecithin đậu nành làm giảm đáng kể tỉ 

lệ sống và gây ra triệu chứng tôm không lột xác được 

hoàn toàn sẽ chết trong quá trình lột xác. Nghiên cứu 

của Gong et al. (2001) đánh giá nhu cầu của 

phospholipid cho tôm thẻ chân trắng giống, tác giả 

kết luận rằng tốc độ tăng trưởng của tôm tăng cao 

khi khẩu phần ăn được bổ sung lecithin đậu nành 3-

5%. Lochmann et al. (1992) báo cáo rằng tôm hùm 

đỏ được cho ăn thức ăn không bổ sung lecithin thì 

tăng trọng của tôm bị giảm so với tôm được cho ăn 

thức ăn chứa 6% lecithin. Nghiên cứu của Thongrod 

và Boonyaratpalin (1998) cho biết tôm đất Penaeus 

merguiensis có nhu cầu lecithin trong thức ăn từ 1% 

đến 2% cho tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả sử 

dụng thức ăn tốt nhất.  

Nghiên cứu của Holme (2009) chỉ ra rằng ở giai 

đoạn ương từ megalop đến cua 1 loài Scylla serrata 

với mức độ bổ sung 4% lecithin trong công thức 

thức ăn viên chứa 10,5% tổng lipid và mức độ bổ 

sung 4,4 % lecithin trong công thức thức ăn viên 

chứa 10,8% tổng lipid cho tỉ lệ sống 60% tốt nhất so 

với các nghiệm thức thức ăn khác.  Kết quả nghiên 

cứu gần đây của Sun et al. (2017) cho thấy hàm 

lượng lecithin trong thức ăn (từ 0 đến 4%) không 

ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của ghẹ chấm (Potunus 

trituberculatus) giai đoạn giống. Tuy nhiên, tần số 

lột xác của loài ghẹ này tăng theo hàm lượng lecithin 

trong thức ăn, cao nhất ở nghiệm thức thức ăn chứa 

4% lecithin và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

các nghiệm thức thức ăn còn lại (Sun et al., 2017). 

Qua đó cho thấy, hàm lượng lecithin thích hợp trong 

thức ăn tùy thuộc vào loài và hàm lượng lipid trong 

thức ăn. Kết quả nghiên cứu hiện tại khá tương đồng 

với các kết quả nghiên cứu trước.   

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 
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Thức ăn phối chế (53% protein và 12% lipid) 

được bổ sung 3% lecithin cho kết quả tốt nhất trong 

ương ấu trùng cua biển (S. paramamosain) từ giai 

đoạn từ zoae 3 đến cua 1 về tỉ lệ sống, sự biến thái 

và tăng trưởng của cua. 

Ứng dụng công thức thức ăn chứa 3% lecithin 

trong nghiên cứu này trong ương nuôi ấu trùng cua 

biển từ giai đoạn zoae 3 đến cua 1 ở quy mô lớn hơn 

để đánh giá hiệu quả tài chính. Nghiên cứu thêm sự 

ảnh hưởng kết hợp của cholesterol và lecithin trong 

thức ăn phối chế lên sự biến thái, tỉ lệ sống và tăng 

trưởng của ấu trùng cua từ giai đoạn zoae 3 đến  

cua 1.   
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