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ABSTRACT 

This study was to evaluate the effects of feed on growth and survival rate of scallop 
(Comptopallium radula Linnaeus, 1758) in planktonic larval stage, then to find 
algae replacement diet or artificial feed together algae to be more actively in 
feeding management in the hatchery. Veliger lavae were reared for 10 days to 
Umbo stage, with three different feed treatments (1):100% algae mixture of 
Pavlova sp., Chromonas sp. and Dicrateria sp. with ratio 1:1:1; (2): 50% algae 
mixture of Pavlova sp., Chromonas sp., Dicrateria sp. with ratio 1:1:1 + 50% 
artificial feed (Frippack, Lansy, dry algae Spirulina with ratio 1:1:1), and (3): 
100% artificial feed (Frippack, Lansy, dry algae Spirulina with ratio 1:1:1). The 
results showed that the larvae in treatment 2 had the greatest shell height (189.3 
µm) and shell length (192.3 µm). Day growth rate of length and height in 
treatment 2 are the highest but there was no significant difference with treatment 
1. Larvae in treatment 1 had the highest survival rate, followed by treatment 2, 
whereas, treatment 3 had the lowest growth and survival rate and had significant 
difference with treatment 1 and treatment 2. Therefore, veliger larvae can be fed 
with fresh algae mixture or combined artificial feed at 50% to get good growth 
and survival rate. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn khác nhau lên 
sinh trưởng và tỷ lệ sống của điệp seo giai đoạn trôi nổi, tìm ra thức ăn thay thế 
tảo hoặc bổ sung thức ăn tổng hợp vào khẩu phần tảo nhằm chủ động hơn trong 
việc cho ăn. Ấu trùng chữ D được nuôi 10 ngày đến giai đoạn đỉnh vỏ, được cho 
ăn với 3 nghiệm thức thức ăn (NT1:100% tảo đơn bào Pavlova sp.+ Chromonas 
sp. + Dicrateria sp. với tỷ lệ 1:1:1; NT2: 50% tảo đơn bào Pavlova sp.+ 
Chromonas sp. + Dicrateria sp. với tỷ lệ 1:1:1 + 50% thức ăn tổng hợp (Frippack, 
Lansy, tảo khô Spirulina với tỷ lệ 1:1:1); NT3: 100% thức ăn tổng hợp (Frippack, 
Lansy, tảo khô Spirulina với tỷ lệ 1:1:1). Kết quả chỉ ra rằng ấu trùng ở NT2 đạt 
cao nhất về chiều dài (192,3 µm) và chiều cao (189,3 µm), tốc độ sinh trưởng 
trung bình của ấu trùng cao nhất nhưng không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05) so với NT1. Tỷ lệ sống của ấu trùng cao nhất ở NT1 (33,1%), tiếp theo 
là ở NT2 (29,8%). Sinh trưởng và tỷ lệ sống thấp nhất ở NT3 và có sự khác biệt ý 
nghĩa với hai nghiệm thức còn lại (P<0,05). Vậy ương ấu trùng ở NT1 và NT2 cho 
kết quả tốt về sinh trưởng và tỷ lệ sống, có thể bổ sung thêm thức ăn tổng hợp thay 
thế một phần tảo đơn bào trong quá trình ương. 

Trích dẫn: Phan Thị Thương Huyền, Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị Thúy và Bùi Huy Tùng, 2018. Ảnh hưởng 
của thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng điệp seo (Comptopallium radula Linnaeus, 1758) 
giai đoạn trôi nổi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 51-55. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Điệp seo là một loài trong họ Pectinidae, có giá 
trị kinh tế, cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cao cùng 
với các acid béo không no quan trọng và các nguyên 
tố vi lượng cho hoạt động sống con người. Tại Việt 
Nam, điệp seo phân bố ở ven biển miền Trung 
nhưng tập trung nhiều ở các tỉnh Khánh Hòa và Phú 
Yên. Điệp seo có giá trị kinh tế cao, giá bán dao 
động từ 450.000 – 800.000 đồng/kg tùy theo kích 
cỡ, nên người dân đã khai thác điệp seo ở mọi kích 
cỡ khác nhau, việc khai thác không hợp lý đã làm 
cho nguồn lợi điệp seo ngày càng cạn kiệt. Vì vậy, 
nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất 
giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp 
seo nhằm mở ra hướng đi mới cho nghề nuôi điệp 
seo thương phẩm tại tỉnh Khánh Hòa, đa dạng hóa 
đối tượng nuôi, giảm áp lực khai thác, tạo công ăn 
việc làm và tăng thu nhập cho người nuôi. Từ năm 
1999 đến năm 2003, Ngô Anh Tuấn đã thực hiện 
nghiên cứu về “Đặc điểm sinh học sinh sản và thử 
nhiệm sản xuất giống nhân tạo điệp seo 
Comptopallium radula (Linnaeus, 1758)”. Tuy 
nhiên, tỷ lệ sống từ ấu trùng chữ D đến ấu trùng Spat 
còn thấp, thời gian ương nuôi từ ấu trùng chữ D đến 
ấu trùng Spat (đến 21-25 ngày tuổi) đạt tỷ lệ sống 
thấp 1,11-2,22%, các nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ sống 
thấp vẫn chưa được phân tích cụ thể và chưa có biện 
pháp khắc phục một cách hiệu quả.   

Tảo tươi là thức ăn quan trọng ở giai đoạn ấu 
trùng trôi nổi của Động vật thân mềm (ĐVTM) hai 
mảnh vỏ nhưng do chu kì nuôi ngắn nên tảo dễ bị 
tàn, chi phí cao, những rủi ro do bị nhiễm bẩn, việc 
nuôi cấy tảo trong những tháng mưa lạnh rất khó 
khăn là những vấn đề tồn tại đối với các hoạt động 
sản xuất giống nhân tạo. Trong sản xuất giống, việc 
chủ động được thức ăn là vấn đề cực kì quan trọng 
quyết định sự thành công hay thất bại. Việc cung cấp 
thức ăn với thành phần và liều lượng phù hợp sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của ấu trùng. Nghiên cứu sử dụng thức ăn nhân tạo 
phù hợp nhằm thay thế tảo đơn bào giúp giảm giá 
thành sản xuất tảo, đồng thời chủ động và hạn chế 
sự lệ thuộc vào nuôi tảo đã được tiến hành từ nhiều 
năm trước đây. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện 
nhằm thay thế tảo tươi như sử dụng thức ăn nhân tạo 
trên ấu trùng hàu (Ngô Thị Thu Thảo và Nguyễn 
Kiều Diễm, 2014), điệp seo (Ngô Anh Tuấn, 2005), 
móng tay dài (Trần Trung Thành, 2017). Thức ăn 
nhân tạo như men bánh mì, bột đậu nành, tảo khô đã 
được sử dụng như nguồn thức ăn thay thế một phần 
hay hoàn toàn khẩu phần tảo tươi trong khẩu phần 
ăn của động vật thân mềm hai mảnh vỏ. Tuy nhiên, 
kết quả tỷ lệ sống chưa cao và chưa ổn định (Laing 
and Verdugo, 1991; Coutteau and Sorgeloos, 1992 
). Frippak, Lansy và tảo khô Spirulina chứa hàm 
lượng dinh dưỡng cao (Frippak chứa 52% protein; 
14,5% lipid; Lansy chứa 48% protein, 13,5% lipid; 
còn trong tảo khô có tới 55-70% protein, 5-6% lipid) 
đã được sử dụng phổ biến như là thức ăn thay thế 
một phần hay hoàn toàn trong sản xuất giống tôm, 
ốc hương, cá biển và cho kết quả tốt. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra thức 
ăn thay thế tảo hoặc bổ sung thức ăn tổng hợp vào 
khẩu phần tảo nhằm chủ động hơn trong việc cho 
ăn, nâng cao sinh trưởng tỷ lệ sống của ấu trùng 
cũng như hoàn thiện quy trình sản xuất giống điệp 
seo Comptopallium radula (Linnaeus, 1758). 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Nghiên Cứu 
Nuôi Trồng Thủy sản III từ 15/8/2017 - 28/9/2017. 

2.2 Vật liệu nghiên cứu 

Điệp seo Comptopallium radula từ giai đoạn ấu 
trùng chữ D (Hình 1B) đến giai đoạn hậu umbo 
(Hình 1C). 

Hình 1: Điệp seo trưởng thành (A), ấu trùng chữ D (B), ấu trùng đỉnh vỏ (C) 

2.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong các xô nhựa có thể 
tích 100 lít, nước biển có độ mặn 31 - 33‰, được 

sục khí liên tục 24/24. Thí nghiệm được bố trí với 3 
nghiệm thức (NT), mỗi NT được lặp lại 3 lần như 
sau: NT1: 100 % tảo đơn bào (Pavlova + 
Chromonas sp. + Dicrateria sp. với tỷ lệ 1:1:1, mật 

A B C 
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độ tảo cho ăn là 5.000 - 15.000 tb/mL); NT2: 50% 
tảo đơn bào so với NT1 (Pavlova + Chromonas sp. 
+  Dicrateria sp. với tỷ lệ 1:1:1, mật độ tảo cho ăn 
là 2.500 - 7.500 tb/mL) + 50% thức ăn tổng hợp so 
với NT3 (Frippack, Lansy, tảo khô Spirulina với tỷ 
lệ 1:1:1, khối lượng cho ăn là 0,5g/m3/ngày) và 
NT3: 100% thức ăn tổng hợp (Frippack, Lansy, tảo 
khô Spirulina với tỷ lệ 1:1:1, khối lượng cho ăn là 
1g/ m3/ngày) 

Ấu trùng điệp ở giai đoạn chữ D được ương với 
mật độ 3 con/mL và cho ăn 2 lần/ngày. Mật độ tảo 
cho là 5.000 - 15.000 tb/mL (đối với NT1) và 2.500 
- 7.500 tb/mL (đối với NT2) từ lúc ấu trùng chữ D 
đến khi ấu trùng xuất hiện điểm mắt. Định kỳ 3 
ngày/lần ấu trùng được lọc toàn bộ chuyển sang xô 
mới để vệ sinh đáy xô sạch sẽ. Thời gian ương ấu 
trùng được tiến hành trong 10 ngày.  

2.4 Phương pháp thu thập số liệu 

Các thông số môi trường như nhiệt đô, độ mặn 
và pH được đo 2 lần/ngày, lúc 7 h và 14 h. Nhiệt độ 
được đo bằng nhiệt kế thủy ngân độ chính xác 
±0,1oC. Độ mặn được đo bằng khúc xạ kế ATAGO 
master, độ chính xác ± 2‰. pH được đo bằng bút đo 
pH độ chính xác ± 0,01. 

Xác định tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu 
trùng 

Mật độ ấu trùng được kiểm tra 3 ngày/lần bằng 
buồng đếm động vật phù du có ô kẻ Gridded 
Sedgewick Rafter. Kích thước ấu trùng được đo 
bằng trắc vi thị kính ở vật kính 10, 3 ngày đo 1 lần, 
mỗi lần đo 30 con/mẫu. 

Chiều cao vỏ là khoảng cách từ đỉnh vỏ cho đến 
mép cuối của miệng vỏ. 

Chiều dài vỏ là khoảng cách lớn nhất của vỏ ở 
tầng thân và vuông góc với trục vỏ. 

 

 

Hình 2: Chiều cao vỏ (A), chiều dài vỏ (B) 

Công thức tính Z = C × L(µm) 

Trong đó, Z: là kích thước (µm); C: hệ số; L: số 
vạch trên trắc vi thị kính 

Nếu xem bằng vật kính 4, thì C = 26,92, nếu xem 
bằng vật kính 10, thì C =10,6 

Mật độ tảo được đếm bằng buồng đếm Thomas, 
mỗi mẫu được đếm 3 lần và lấy giá trị trung bình. 

2.5 Phương pháp xử lý số liệu 

 Số liệu được lưu trữ và xử lý bằng phần mềm 
Microsoft Excel 2013. Sử dụng phần mềm SPSS 
Version 16.0 trong phép phân tích phương sai một 

yếu tố (One Way ANOVA), ở mức ý nghĩa p<0,05 
để so sánh các giá trị trung bình trong trường hợp có 
nhiều hơn hai nhóm. Các giá trị được trình bày bởi 
giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn.  

3  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Các yếu tố môi trường 

Bảng 1 cho thấy, các yếu tố môi trường đều nằm 
trong khoảng cho phép đối với sự phát triển của ấu 
trùng. Nhiệt độ trong quá trình thí nghiệm từ 26 - 
290C, độ mặn từ 31 - 33‰ phù hợp với sự phát triển 
của ấu trùng (Ngô Anh Tuấn, 2004), pH từ 7,9-8,0 
là khoảng tối ưu cho ấu trùng trôi nổi (FAO, 1991). 

Bảng 1: Các yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm 

 Nhiệt độ (oC) pH Độ mặn (‰) 
Trung bình 27,65 ± 0,68 7,92 ± 0,59 32,37 ± 0,68 
Dao động 26-29 7,9-8,0 31-33 

3.2 Ảnh hưởng của thức ăn lên sinh trưởng 
của ấu trùng điệp seo 

Ở giai đoạn đầu tới ngày thứ 4 nghiệm thức sử 
dụng thức ăn hoàn toàn tảo tươi, ấu trùng tăng 

trưởng nhanh hơn nghiệm thức sử dụng thức ăn tổng 
hợp, kích thước đạt cao nhất ở NT1 (100% tảo đơn 
bào) và thấp nhất ở NT3 (cho ăn 100% thức ăn tổng 
hợp). Từ ngày thứ 7, tăng trưởng của ấu trùng ở 
nghiệm thức cho ăn tảo tươi có bổ sung thức ăn tổng 

A B 
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hợp (NT2) tăng nhanh hơn NT1. Cuối thí nghiệm, 
ấu trùng ở NT2 đạt chiều dài (192,3 µm) và chiều 
cao (189,3 µm) cao nhất, tiếp theo là NT1 (đạt 178,6 
µm theo chiều cao và 189,3 µm theo chiều dài), kích 
thước ấu trùng ở NT1 không có sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) với NT2. Từ đầu đến cuối 
thí nghiệm, ấu trùng ở nghiệm thức sử dụng hoàn 
toàn thức ăn tổng hợp (NT3) tăng trưởng chậm nhất 
và thấp hơn có ý nghĩa (p<0,05) với hai nghiệm thức 
còn lại. Tốc độ sinh trưởng trung bình theo kích 

thước của ấu trùng cao nhất ở NT2 (11,2 µm/ngày 
theo chiều cao và 11,3µm/ngày theo chiều dài, tiếp 
đến ở NT1 (10,9 µm/ngày theo chiều cao và 11,0 
µm/ngày theo chiều dài); tốc độ tăng trưởng trung 
bình về chiều dài và chiều cao của ấu trùng ở NT1 
và NT2 không có sự khác biệt có ý nghĩa (p>0,05). 
Ấu trùng ở NT3 có tốc độ tăng trưởng thấp nhất (8,4 
µm/ngày và 8,5 µm/ngày tương ứng theo chiều cao 
và theo chiều dài) và thấp hơn so với NT1 và NT2 
(p<0,05). 

Bảng 2: Tăng trưởng về kích thước của ấu trùng ở các nghiệm thức thức ăn khác nhau 

Ngày thí nghiệm 
Kích thước 

(µm) 
Nghiệm thức 

NT1 NT2 NT3 

1 
H 80,1 ±1,49a 80,3 ± 0,76a 80,5 ± 1,32a 

L 90,5 ± 0,50a 92,0 ± 1,00a 91,3 ± 1,15a 

4 
H 127,0 ± 1,00c 122,0 ±2,64b 105,3 ± 1,52a 

L 137,6 ± 2,51c 133,0 ± 2,64b 116,3 ± 1,53a 

7 
H 161,0 ± 2,00b 163,3 ± 3,05b 138,3 ± 3,05a 

L 171,3 ± 2,31b 173,6 ± 3,51b 149,3 ± 6,35a 

10 
H 178,6 ± 1,52b 181,3 ± 2,08b 156,6 ± 3,05a 

L 189,3 ± 0,57b 192,3±2,51b 168,0 ± 5,29a 

Tốc độ sinh trưởng tuyệt 
đối trung bình (µm/ngày) 

H 10,9 ± 0,33b 11,2 ± 0,16b 8,4 ± 0,34a 

L 11,0 ± 0,56b 11,3 ± 0,34b 8,5 ± 0,67a 

Số liệu trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (SD). Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). H là chiều cao của ấu trùng, L là chiều dài của ấu trùng 

3.3 Ảnh hưởng của thức ăn tới tỷ lệ sống 
của ấu trùng điệp seo 

Sau 10 ngày nuôi, tỷ lệ sống của ấu trùng cao 
nhất ở nghiệm thức cho ăn hoàn toàn hỗn hợp tảo 
đơn bào (33,1%), tuy nhiên không có sự khác biệt ý 

nghĩa (p>0,05) với NT2 (hỗn hợp tảo đơn bào và 
thức ăn tổng hợp). Tỷ lệ sống của ấu trùng thấp nhất 
ở NT3 cho ăn hoàn toàn thức ăn tổng hợp (18,2%) 
và có sự khác biệt ý nghĩa với hai nghiệm thức còn 
lại (p<0,05).

Bảng 3: Tỷ lệ sống của ấu trùng ở các nghiệm thức thức ăn khác nhau 

Ngày thí nghiệm 
Tỷ lệ sống (%) 

NT1 NT2 NT3 
1 100 100 100 
4 77,0 ± 2,64c 71,0 ± 2,00b 64,3 ± 2,08a  
7 52,0 ± 3,60a 48,6 ± 2,08a 34,3 ± 4,16b 

10 33,1 ± 2,56a 29,8 ± 1,04a 18,2 ± 1,04b 

Số liệu trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (SD). Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Sử dụng thức ăn tổng hợp thay thế 50% lượng 
tảo trong khẩu phần ăn hằng ngày thì có thể tăng 
trưởng lớn hơn nhưng lại giảm tỷ lệ sống. Có thể bổ 
sung thêm thức ăn tổng hợp thay thế một phần tảo 
đơn bào trong quá trình ương ấu trùng, tuy vậy giai 
đoạn đầu từ ngày 1 đến ngày thứ 4 nên sử dụng hoàn 
toàn bằng thức ăn hỗn hợp các loài tảo đơn bào, đến 
ngày thứ 5 kết hợp tảo đơn bào với thức ăn tổng hợp 
thì ấu trùng phát triển tốt nhất. Điều này cực kỳ có ý 
nghĩa đối với những cơ sở sản xuất chưa chủ động 
được nguồn thức ăn tảo đơn bào. 

Theo FAO (1991), sử dụng hỗn hợp nhiều tảo 
đơn bào cho ấu trùng điệp Argopecten iradians cho 
sinh trưởng tốt hơn tảo đơn loài, các loài tảo thông 
dụng như Isochrysis galbana, Monochrysis luthery, 
Platymonas sp., Chlorella sp. Nghiên cứu cũng cho 
rằng có thể sử dụng thức ăn nhân tạo trong ương ấu 
trùng điệp nhưng nên sử dụng kết hợp với tảo đơn 
bào để cho kết quả tốt. Nghiên cứu của Ngô Anh 
Tuấn (2005) cho rằng khi ương nuôi ấu trùng điệp 
seo sử dụng tảo tươi kết hợp Nannochloropsis 
oculata và Tetraselmis sp. cho sinh trưởng tốt nhất 
(tốc độ sinh trưởng 7,4 µm/ngày, thời gian biến thái 
ngắn (15 ngày) và tỷ lệ sống cao nhất (18,7%). Tuy 
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vậy, tác giả cũng cho rằng có thể sử dụng tảo đơn 
loài kết hợp với thức ăn khác (tảo khô Spirulina, 
thức ăn tổng hợp, men bánh mì) để ương nuôi ấu 
trùng chữ D nhưng tỷ lệ sống và sinh trưởng thấp 
hơn. Ngô Thị Thu Thảo và Nguyễn Kiều Diễm 
(2014) cho rằng sử dụng Lansy thay thế 50% lượng 
tảo trong khẩu phần ăn hằng ngày của ấu trùng hàu 
Crassostrea sp. thì có thể nâng cao tỷ lệ chuyển giai 
đoạn nhưng lại giảm tỷ lệ sống và ấu trùng tăng 

trưởng chậm.Kết quả của hai tác giả cho thấy kết 
hợp hai loài tảo Nannochloropsis oculata + 
Chaetoceros mulleri với DHA Selco cho tỷ lệ sống, 
tỷ lệ biến thái và tăng trưởng của ấu trùng hàu cao 
nhất. Bastien (2006) cho rằng ấu trùng động vật thân 
mềm sẽ tăng trưởng chậm hơn và tỷ lệ chết tăng lên 
khi trong khẩu phần ăn không có tảo tươi sống. Nếu 
khẩu phần ăn được thay thế hoàn toàn bằng thức ăn 
nhân tạo giàu protein, thì mức tăng trưởng cũng chỉ 
bằng 60 - 70% so với khẩu phần ăn là tảo (Coutteau 
and Sorgeloos, 1992). 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Sau 10 ngày nuôi, ấu trùng cho ăn kết hợp hỗn 
hợp các loài tảo đơn bào (Pavlova+ Chromonas sp. 
+ Dicrateria sp.) cùng với thức ăn tổng hợp 
(Frippack, Lansy, tảo khô Spirulina) đạt cao nhất về 
chiều dài (192,3 µm) và chiều cao (189,3 µm). Tốc 
độ sinh trưởng trung bình theo kích thước của ấu 
trùng cao nhất (đạt 11,2 µm/ngày theo chiều cao và 
11,3µm/ngày theo chiều dài). Thức ăn tổng hợp 
(Frippack, Lansy, tảo khô Spirulina) có thể được bổ 
sung thêm, thay thế một phần tảo đơn bào trong quá 
trình ương ấu trùng. 

4.2  Đề xuất 

Thức ăn tổng hợp có thể được bổ sung để thay 
thế một phần tảo đơn bào trong quá trình ương ấu 
trùng. Giai đoạn đầu từ ngày 1 đến ngày thứ 4, nên 

sử dụng hoàn toàn bằng thức ăn hỗn hợp các loài tảo 
đơn bào, đến ngày thứ 5, kết hợp tảo đơn bào với 
thức ăn tổng hợp thì ấu trùng phát triển tốt nhất.  
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