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ABSTRACT 

This study aimed to determine the appropriate application frequency of 

ozone for disinfection of incubated eggs of mud crab. The experiment was 

designed with four treatments and triplicated including (i) control (iodine 

disinfection), (ii) ozone daily disinfection, (iii) ozone disinfection every 2 

days, and (iv) ozone disinfection every 3 days disinfection. Ozone was 

applied to the rearing tanks through a venturi pump for 60 seconds at a 

concentration of 0.1 ppm. The results showed the hatching rate and 

number of larvae in the treatment with daily ozone disinfection were 

57.4% and 4.52 x 103 ind. which were not significantly lower than those 

from the control (62.3% and 5.51 x 103 ind., respectively). Fungus and 

parasite infection ratios were statistically lower in the treatment exposed 

to daily ozone disinfection. Total bacteria and Vibrio counts on the 

incubated eggs in treatments with ozone disinfection were significantly 

lower than those of the control. The results suggested that ozone 

disinfection could be applied daily in the mud crab hatchery practices.   

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tần suất xử lý ozone thích hợp 

cho giai đoạn trứng cua biển nhằm nâng cao tỷ lệ nở của trứng và tỷ lệ 

sống của ấu trùng. Bốn nghiệm thức thí nghiệm với tần suất xử lý ozon 

khác nhau gồm: (i) đối chứng (xử lý iodine), (ii) xử lý ozone 1 ngày/lần, 

(iii) xử lý ozone 2 ngày/lần và (iv) xử lý ozone 3 ngày/lần. Ozone được sục 

vào bể ương thông qua máy venturi với nồng độ ozone 0,1 mg/L trong thời 

gian 60 giây. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ nở và tổng số ấu trùng thu 

được ở nghiệm thức sử dụng ozone tần suất 1 ngày/lần  là 57,4% và 4,25 

x 103 ấu trùng/g cua mẹ thấp hơn không có ý nghĩa (p>0,05) so với nghiệm 

thức đối chứng lần lược 62,3% và 5,51 x 103 ấu trùng/g cua mẹ. Nhưng tỷ 

lệ nhiễm nấm, ký sinh trùng, mật độ vi khuẩn tổng và vi khuẩn vibrio trên 

trứng cua ở nghiệm thức sử dụng ozone 1 ngày/lần thấp hơn có ý nghĩa 

thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xử 

lý ozon với tần suất 1 ngày/lần giúp kiểm soát tốt bệnh nấm, vi khuẩn và 

kí sinh mà không ảnh hưởng đến chất lượng trứng và ấu trùng cua biển. 

Trích dẫn: Nguyễn Việt Bắc và Vũ Ngọc Út, 2020. Ảnh hưởng của tần suất xử lý ozone lên chất lượng trứng 

cua biển (Scylla paramamosain). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 176-183. 
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1 GIỚI THIỆU 

Cua biển (Scylla paramamosain) là đối tượng 

thủy sản có giá trị kinh tế cao, phân bố ở vùng ven 

biển thuộc các nước châu Á, trong đó có Việt Nam 

(Walton et al., 2006). Trong những năm gần đây, 

diện tích nuôi cua biển ngày càng tăng dẫn đến 

nguồn cua giống tự nhiên giảm mạnh vì hoạt động 

khai thác con giống phục vụ cho nghề nuôi thương 

phẩm (Nyqvist, 2011). Nhằm giảm phụ thuộc vào 

nguồn giống tự nhiên và phát triển nghề nuôi cua 

biển bền vững, các giải pháp cải tiến kỹ thuật để xây 

dựng quy trình sản xuất giống đã được tập trung 

nghiên cứu (De Pedro et al., 2007; Nghia et al., 

2007). Tuy nhiên, tỷ lệ sống của ấu trùng ở các trại 

giống còn khá thấp do nhiều nguyên nhân như 

nhiễm nấm trong quá trình ấp trứng (Cholik, 1999), 

nhiễm nguyên sinh động vật (Cholik, 1999; Dat, 

1999), nhiễm vi khuẩn từ cua mẹ và môi trường 

(Talpur et al., 2011; Wu et al., 2016) và chất lượng 

nước (Li et al., 2012).  

Để hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra cho ấu trùng, 

các trại sản xuất giống sử dụng nhiều loại kháng sinh 

(De Pedro et al., 2007; Azam and Narayan, 2013), 

dẫn đến hình thành các dòng vi khuẩn kháng thuốc 

gây ảnh hưởng lớn ngành nuôi trồng thủy sản và các 

vấn đề về môi trường  (Zhang et al., 2011; Mezhoud 

et al., 2016). Gần đây, ozone được sử dụng nhiều 

trong nuôi trồng thủy sản vì hiệu quả sát trùng cao 

đối với các sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, virus, 

nấm và nguyên sinh động vật (Liltved et al., 2006), 

phân hủy nhanh và ít để lại tồn lưu cho môi trường 

(Summerfelt and Hochheimer, 1997; Von Gunten, 

2003; Tạ Văn Phương, 2006). Ozone được báo cáo 

với hiệu quả vượt trội trong việc khử trùng bề mặt 

vỏ trứng và giúp cải thiện tỷ lệ nở của trứng cá hồi 

(Liltved et al., 2006; Summerfelt et al. 2009), cá 

Argyrosomus japonicus (Ballagh et al., 2011), tôm 

he (Sellars et al., 2005; Coman and Sellars, 2007). 

Hiện nay, có rất ít thông tin về việc ứng dụng ozone 

trong sản xuất giống cua biển (Nghia et al., 2007), 

trong khi việc xử lý bằng iodine hiện nay hiệu quả 

không cao, nhất là hiện tượng ấu trùng hao hụt lớn 

ở 3 ngày đầu sau khi nở. Nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc xử lý ozone 

lên chất lượng trứng cua biển S. paramamosain 

nhằm tăng hiệu quả ấp trứng, tỷ lệ nở và chất lượng 

của ấu trùng cua.  

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

trong bể nhựa 50 L với 4 nghiệm thức và được lặp 

lại 3 lần cho mỗi nghiệm thức, trong đó mỗi con cua 

mang trứng được riêng trong bể nhựa 50 L và được 

xử lý ozone với các tần suất khác nhau bao gồm (i) 

không xử lý ozone nhưng sử dụng iodine (đối 

chứng), (ii) xử lý ozone 1 ngày/lần, (iii) xử lý ozone 

2 ngày/lần và (iv) xử lý ozone 3 ngày/lần.  

 Nước sử dụng trong thí nghiệm có độ mặn 30 

‰, được pha từ nguồn nước máy và nước ót có độ 

mặn 75 – 100 ‰. Nước sau khi pha được lọc qua 

than hoạt tính và  bông gòn 1 µm, sau đó đi qua hệ 

thống đèn UVC (254 nm) và xử lý EDTA (10 g/m3). 

Độ kiềm được duy trì ở mức 100 – 120 mg CaCO3/L 

bằng NaHCO3. 

Cua ôm trứng dùng cho thí nghiệm là cua được 

nuôi vỗ tại trại thực nghiệm – Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Cà Mau từ nguồn cua cái thành thục (đầy 

gạch, còn nguyên phụ bộ) lựa chọn từ các đầm nuôi 

tôm quảng canh ở huyện Đầm Dơi - Cà Mau. Cua 

được cắt mắt và nuôi trong bể 500 L có hệ thống lọc 

sinh học và được cho ăn sò huyết trong suốt quá 

trình nuôi vỗ. Sò huyết trước khi cho ăn được tách 

một bên vỏ rửa sạch và cho ăn theo nhu cầu của cua 

nuôi vỗ.   

Nồng độ ozone và thời gian xử lý trứng của thí 

nghiệm này được lựa chọn từ kết quả khảo sát của 

thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ ozon và thời gian 

xử lý đến tỷ lệ sống trứng cua biển Scylla 

paramamosain. Thí nghiệm này có 16 nghiệm thức 

gồm 5 nồng độ ozone 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 và 0,5 mg/L 

với 3 thời gian tiếp xúc là 30; 60 và 120 giây, và một 

nghiệm thức đối chứng không xử lý ozone. Kết quả 

thí nghiệm khảo sát cho thấy trứng có tỷ lệ sống cao 

nhất 100% khi được xử lý bằng ozone với nồng độ 

0,1 mg/L trong thời gian 60 giây.  

Sau khi đẻ, cua trứng được nuôi riêng từng con 

trong bể nhựa 50 L và tắm định kỳ theo từng nghiệm 

thức với nồng độ ozone được lựa chọn từ kết quả 

khảo sát. Xô dùng để tắm cua mang trứng có 50 L 

nước được sục khí ozone bằng hình thức sục khí 

venturi với máy tạo ozone có công suất 4 g/giờ của 

Ozone Max (OMZ-4) đến nồng độ 0,1 mg/L và được 

xác định bằng máy đo ozone (DOZ-30). Cua trứng 

sau khi tắm ozone được chuyển sang bể nhựa 50 L 

với 100% nước mới để tiếp tục ấp đến khi nở. Riêng 

nghiệm thức đối chứng thì sử dụng iodine 1 mL/m3 

sau mỗi lần thay nước và duy trì nồng độ đó đến khi 

thay 100% nước mới vào ngày hôm sau. 

2.2 Phương pháp thu và tính toán một số 

chỉ tiêu môi trường và sinh học   

Nhiệt độ và pH được đo bằng máy DYS-DMT 

50, Oxy hòa tan được đo bằng máy 987A2-PD MIC 

(Đài Loan) lúc 7giờ và 14 giờ mỗi ngày.  
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Mật độ vi khuẩn tổng và vi khuẩn Vibrio sp. trên 

trứng cua được xác định hàng ngày trước và sau khi 

xử lý ozone hoặc iodine (đối chứng). Trứng cua biển  

được thu khoảng 100 – 200 trứng và cho vào ống 

eppendorf 5 mL sau đó cho 1 mL nước muối sinh lý, 

dùng pipet đảo đều nước và trứng trong ống 

eppendorf, sau đó mẫu nước và trứng được thu và 

cấy trực tiếp lên đĩa hoặc pha loãng rồi cấy trên đĩa. 

Mẫu nước và trứng được cấy vào đĩa môi trường 

TCBS đối với vi khuẩn Vibrio và môi trường NA 

đối với vi khuẩn tổng, sau đó được tán đều bởi que 

tán đến khi đĩa thạch bắt đầu khô. Đĩa thạch được ủ 

trong tủ ấp ở nhiệt độ 28°C và kiểm tra khuẩn lạc 

trên bề mặt đĩa sau 24 giờ. Số khuẩn lạc tổng cộng 

được đếm và được tính bằng đơn vị hình thành 

khuẩn lạc CFU/mL theo công thức:  

Số tế bào/mL (CFU/mL) = Số khuẩn lạc x độ 

pha loãng x 10 

 Ký sinh trùng và nấm trên trứng cua được kiểm 

tra mỗi ngày bằng cách thu một lượng trứng (khoảng 

100 – 200 trứng/cua trứng) từ nhóm trứng đang 

được ấp dưới bụng cua mẹ. Việc kiểm tra và quan 

sát ký sinh trùng và nấm dưới kính hiển vi (Novex 

B Serries) với độ phóng đại 400 lần được thực hiện 

sau khi xử lý ozone hoặc iodine (đối chứng). Mức 

độ nhiễm ký sinh trùng và nấm được xác định theo 

công thức: 

Mức độ nhiễm (%) = 
Số trứng bị 

x 100% 
Tổng số trứng quan sát 

Sức sinh sản tương đối được tính sau khi cua nở 

bằng công thức sau: 

Tỷ lệ trứng thụ tinh 

(%) = 

 

Số trứng thụ tinh 

x 100% Tổng số trứng đếm được 

Số lượng trứng bị đào thải được xác định hàng 

ngày trước khi thay hoàn toàn nước trong bể bằng 

cách siphon và đem cân trọng lượng trứng. Sau đó, 

lương trứng đếm từ 0,1 g trứng thải được sử dụng để 

tính tổng lượng trứng thải. Sau đó, tính tỷ lệ trứng 

thải theo công thức sau:  

Tỷ lệ trứng thải = 

Số lượng trứng rơi (trứng/g 

cua trứng) 
x 100% 

 
Sức sinh sản tương đối 

Sau khi nở, ấu trùng được quan sát dưới kính 

hiển vi ở độ phóng đại 100 lần để xác định tỷ lệ dị 

hình. Ấu trùng dị hình thường có hiện tượng phần 

thân bị lõm ở đốt chân bụng thứ nhất, nơi tiếp giáp 

với giáp đầu ngực của ấu trùng. Ở mỗi nghiệm thức 

30 ấu trùng được kiểm tra ngẫu nhiên dưới kính hiển 

vi và tỷ lệ dị hình được tính theo công thức: 

Tỷ lệ dị hình (%) = 
Số ấu trùng dị hình 

x 100% 
Tổng số ấu trùng quan sát 

Tỷ lệ nở là số ấu trùng zoea 1 được nở ra từ trứng 

thụ tinh sau thời gian ấp và được xác định theo công 

thức:  

Tỷ lệ nở (%) = 
Số lượng ấu trùng mới nở 

x 100% 
Số lượng trứng thụ tinh 

Trong đó: số lượng trứng thụ tinh được xác định 

bằng phương pháp lấy tỷ lệ trứng thụ tinh nhân với 

sức sinh sản tương đối của cua mẹ. 

Chất lượng ấu trùng sau khi nở được đánh giá 

qua phương pháp gây sốc bằng formalin 100 mL/L 

trong 30 phút và bằng giảm 50% độ mặn trong 2 giờ 

(Châu Tài Tảo và ctv., 2012). Ấu trùng cua được bố 

trí trong cốc nhựa 1 L với mật độ 100 con/L được 

lặp lại 3 lần cho mỗi phương pháp gây sốc. Chất 

lượng ấu trùng được đánh giá dựa trên tỷ lệ số cá thể 

còn sống sau khi sốc formalin và độ mặn. Nếu tỷ lệ 

nằm trong khoảng 0 – 50% thì ấu trùng có chất 

lượng xấu; trong khoảng 50 – 80%: ấu trùng có chất 

lượng trung bình; từ 80 – 100%: ấu trùng có chất 

lượng tốt. 

Số liệu thu được tính giá trị trung bình và độ lệch 

chuẩn bằng phần mềm Excel và phân tích thống kê 

ANOVA một nhân tố sử dụng phép thử Duncan 

bằng chương trình SPSS 16.0 ở mức ý nghĩa thống 

kê (p<0,05). 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Biến động các yếu tố môi trường 

Nhiệt độ dao động trong buổi sáng và chiều lần 

lượt là 26,6 – 26,9 oC và 27,9 – 28,4oC, không khác 

biệt giữa các bể. Trứng và phôi cua phát triển chịu 

ảnh hưởng lớn của nhiệt độ, có thể thích nghi từ 20 

– 30oC nhưng thích hợp nhất trong khoảng 26 – 

30oC (Li et al., 1999; Mann et al., 1999; Quinitio et 

al., 2001; Hamasaki, 2002). Tương tự, pH ổn định ở 

mức 8,13 ± 0,02 vào buổi sáng và dao động từ 8,14 

– 8,15 vào buổi chiều (Bảng 1), nằm trong khoảng 

thích hợp 7,5 – 8,0 theo Boyd (1990) và Dat (1999).  

Hàm lượng oxy hòa tan ở các nghiệm thức dao 

động trong khoảng 5,07 – 5,46 mg/L (Bảng 1). Theo 

Naylor et al (1999), nhu cầu oxy của trứng sẽ tăng 

theo quá trình phát triển. Hàm lượng oxy trong nước 

thấp sẽ ảnh hưởng đến thời gian ấp, khả năng phát 

triển và nở đồng loạt của trứng, do đó trong suốt quá 

trình ấp trứng hàm lượng oxy hòa tan nên duy trì 

trên 5 mg/L (Dat, 1999; Samuel  and  

Soundarapandian, 2010). Nhìn chung, biến động các 

yếu tố môi trường giữa các nghiệm thức trong suốt 

thời gian thí nghiệm đều nằm trong khoảng thích 

hợp cho quá trình phát triển của trứng. 
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Bảng 1: Biến động một số các yếu tố môi trường trong hệ thống sau 11 ngày thí nghiệm 

Nghiệm thức Thời gian Nhiệt độ (oC) pH DO (mg/L) 

Đối chứng 

(Iodine) 

Sáng  26,9±0,5 8,13±0,02 5,32±0,06 

Chiều 28,4±0,8 8,15±0,01 5,46±0,11 

Xử lý ozone 1 

ngày/lần 

Sáng  26,8±0,5 8,13±0,02 5,34±0,05 

Chiều 28,4±0,9 8,14±0,01 5,38±0,08 

Xử lý ozone 2 

ngày/lần 

Sáng  26,6±0,4 8,13±0,02 5,33±0,06 

Chiều 28,0±0,8 8,15±0,02 5,37±0,07 

Xử lý ozone 3 

ngày/lần 

Sáng  26,6±0,5 8,13±0,02 5,07±0,10 

Chiều 27,9±0,7 8,15±0,01 5,40±0,08 

3.2 Các chỉ tiêu sinh sản  

Bảng 2 cho thấy sức sinh sản tương đối của cua 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa 

các nghiệm thức và dao động trong khoảng 7,62x103 

– 10,50x103 trứng/g cua mẹ. Sức sinh sản tương đối 

của cua biển dao động từ 5.787 – 6.000 trứng/g cua 

mẹ (Nguyễn Cơ Thạch, 1998; Trần Ngọc Hải, 

2002).  

Tỷ lệ thụ tinh dao động từ 94,2 – 97,0% (Bảng 

2) và khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các 

nghiệm thức. Theo Phạm Văn Quyết và Trương 

Trọng Nghĩa (2010), tỷ lệ thụ tinh của cua biển dao 

động trong khoảng 79 – 95%. Như vậy, kết quả tỷ lệ 

thụ tinh của nghiên cứu này cũng không khác biệt 

với các nghiên cứu trước đây.  

Bảng 2: Các chỉ tiêu sinh sản của cua mẹ 

Nghiệm thức 

Sức sinh sản 

tương đối (103 

trứng/g cua mẹ) 

Tỷ lệ thụ tinh 

(%) 

Tỷ lệ 

trứng thải 

(%) 

Tỷ lệ nở (%) Tổng Zoea 1 

(x103 ấu trùng/g 

cua mẹ) 

Xử lý iodine 9,53±1,80a 94,2±6,4a 21,6±3,3a 62,3±6,9b 5,51±0,59b 

Xử lý ozone 1 ngày/lần 7,62±1,06a 97,0±2,6a 26,0±2,0ab 57,4±2,6b 4,25±0,66b 

Xử lý ozone 2 ngày/lần 10,50±3,22a 95,3±3,2a 27,4±3,4ab 32,2±15,5a 3,44±2,08b 

Xử lý ozone 3 ngày/lần 8,23±1,03a 94,0±2,0a 31,7±4,8b 15,5±9,3a 1,20±0,76a 

Với mỗi chỉ tiêu, giá trị cùng 1 cột với số mũ khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Tỷ lệ trứng cua thải ít nhất (21,6%) ở nghiệm 

thức không sử dụng ozone và khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) so với các nghiệm thức có sử dụng ozone. 

Vào thời điểm kết thúc thí nghiệm, tỷ lệ trứng cua 

biển thải ra cao nhất (31,7%) ở nghiệm thức xử lý 

ozone với tần suất 3 ngày/lần khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) với các nghiệm thức còn lại. Sự khác biệt 

này là do trứng bị nhiễm ký sinh trùng và nấm, nhất 

là ở các nghiệm thức có tần suất xử lý ozone thưa 

hơn (Bảng 3), nên trứng bị đào thải dần trong suốt 

quá trình ấp (Millamena and Quinitio, 2000).  

Tỷ lệ nở ở nghiệm thức xử lý iodine (62,3%) 

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

thức xử lý ozone 1 ngày/lần (57,4%) nhưng khác 

biệt có ý nghĩa với nghiệm thức 2 ngày/lần (32,2%) 

và 3 ngày/lần (15,5%). Bảng 2 cho thấy tỷ lệ nở của 

trứng càng thấp khi tần suất xử lý ozone càng thưa. 

Nguyên nhân có thể là do tần suất xử lý ozone càng 

thưa thì số lượng nấm và ký sinh trùng càng tăng 

dẫn đến tỷ lệ nở của trứng thấp (Kvingedal et al., 

2006). Tổng số lượng ấu trùng Zoea 1 ở nghiệm thức 

xử lý iodine (5,51 x 103 ấu trùng/g cua mẹ) khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm 

thức xử lý ozone 1 ngày/lần (4,25 x 103 ấu trùng/g 

cua mẹ) và nghiệm thức xử lý ozone 2 ngày/lần 

(3,44 x 103 ấu trùng/g cua mẹ). Số lượng ấu trùng 

zoea 1 thấp nhất (1,20 x 103 ấu trùng/g cua mẹ) ở 

nghiệm thức xử lý ozone 3 ngày/lần và khác biệt có 

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

kết thúc thí nghiệm. Như vậy, mặc dù xử lý trứng 

bằng iodine cho tỷ lệ nở và tổng số zoea 1 cao hơn 

so với xử lý ozone 1 ngày/lần nhưng khi xử lý cua 

ôm trứng bằng iodine thì cua ôm trứng phải được 

ngâm iodine 1 mg/L trong suốt thời gian nuôi. Trong 

khi đó, thời gian xử lý cua trứng bằng ozone nhanh 

hơn (chỉ tắm cua trứng trong 60 giây). Mặt khác, 

Bảng 3 và 4 cũng cho thấy mặc dù được ngâm iodine 

trong suốt thời gian ấp nhưng tỷ lệ nhiễm ký sinh 

trùng, nấm và  mật độ vi khuẩn trên trứng cao hơn 

so với xử lý bằng ozone. Ngoài ra, hiện nay khu vực 

Cà Mau và Bạc Liêu đang gặp khó khăn trong sản 

xuất cua biển do ấu trùng không thể chuyển sang 

giai đoạn zoea 2 khi cua trứng được xử lý bằng 

iodine hoặc sử dụng các dòng kháng sinh như: 

Ciproloxacine, Cefotaxim, Mycoginax… để phòng 

và trị bệnh trên cua mang trứng.  
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3.3 Tỷ lệ nhiễm nấm và ký sinh trùng trên 

trứng 

Sau 11 ngày ấp, tỷ lệ trứng nhiễm ký sinh trùng 

thấp nhất ở nghiệm thức xử lý ozone với tần suất 1 

ngày/lần (8,45%) và khác biệt không có ý nghĩa 

(p>0,05) với nghiệm thức xử lý iodine (9,05%), 

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

nghiệm thức xử lý ozone 2 ngày/lần (15,22%) và 3 

ngày/lần (16,45%). Tỷ lệ trứng nhiễm nấm cũng cao 

nhất ở nghiệm thức xử lý ozone 3 ngày/lần (6,67%) 

khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với các nghiệm thức 

còn lại. Tỷ lệ trứng nhiễm nấm thấp nhất ở nghiệm 

thức xử lý ozone 1 ngày/lần (2,63%) nhưng khác 

biệt không có ý nghĩa (p<0,05) với nghiệm thức 

không xử lý  ozone (2,79%). Ngoài ra trong quá 

trình ấp, một số trứng có hiện tượng nhiễm đồng thời 

giữa nấm và ký sinh trùng (Bảng 3). Tỷ lệ trứng 

nhiễm đồng thời nấm và ký sinh trùng cũng thấp 

nhất ở nhóm nghiệm thức xử lý iodine và xử lý 

ozone 1 ngày/lần, lần lượt là 1,41% và 1,72%, khác 

biệt có ý nghĩa (p<0,05) với nhóm xử lý ozone 2 

ngày/lần (3,46%) và 3 ngày/lần (3,70%). Theo báo 

cáo của các nghiên cứu trước đây, trong suốt quá 

trình ấp, trứng cua biển thường nhiễm nấm 

Lagenidium sp. (Cholik, 1999) và Zoathamnium sp. 

(Cholik, 1999; Dat, 1999) hoặc nhiễm đồng thời 

giữa ký sinh trùng Zoothamnium sp. và nấm 

Lagenidium sp. (Kvingedal et al., 2006). Thông 

thường để loại bỏ mầm bệnh trên trứng và tăng tỷ lệ 

nở của trứng, người nuôi thường sử dụng các chất 

như formalin, H2O2 hoặc ozone. Tuy nhiên, việc sử 

dụng ozone để khử trùng bề mặt vỏ trứng thường 

được sử dụng và đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực 

(Liltved et al., 2006; Summerfelt et al., 2009). Theo 

Forneris et al (2003), sử dụng ozone sẽ làm giảm và 

chậm thời gian phát triển của bệnh, đặc biệt là nấm 

và protozoa. Tuy nhiên, trứng thụ tinh của các loài 

khác nhau thì khả năng chịu đựng hàm lượng ozone 

hòa tan cũng khác nhau. Do đó, cần phải xác định 

mức độ tiếp xúc với ozone của từng loài cho phù 

hợp (Grotmol et al., 2003). Như vậy kết quả của 

nghiên cứu này cho thấy xử lý trứng cua trong quá 

trình ấp bằng ozone với nồng độ 0,1 mg/L trong thời 

gian 60 giây và tần suất xử lý mỗi ngày (1 ngày/lần) 

có thể giúp giảm tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng và nấm 

trên trứng đến mức thấp nhất. 

Bảng 3: Tỷ lệ nhiễm nấm và ký sinh trùng trên trứng cua biển 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ nhiễm ký 

sinh trùng (%) 

Tỷ lệ nhiễm nấm 

(%) 

Tỷ lệ nhiễm đồng thời 

nấm và ký sinh trùng (%) 

Xử lý iodine 9,05±0,77a 2,79±0,13a 1,41±0,10a 

Xử lý ozone 1 ngày/lần 8,45±0,55a 2,63±0,05a 1,72±0,26a 

Xử lý ozone 2 ngày/lần 15,22±0,31b 5,07±0,41b 3,46±0,21b 

Xử lý ozone 3 ngày/lần 16,45±0,77c 6,67±0,51c 3,70±0,91b 

Với mỗi chỉ tiêu, giá trị cùng 1 cột với số mũ khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

3.4 Mật độ vi khuẩn trên trứng cua biển 

Mật độ vi khuẩn cao nhất ở nghiệm thức xử lý 

iodine (1,35 x 104 cfu/mL) khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) với các nghiệm thức xử lý ozone 1 

ngày/lần (0,50 x 104 cfu/mL), 2 ngày/lần (0,55 x 104 

cfu/mL) và 3 ngày/lần (0,73 x 104 cfu/mL) (Bảng 4). 

Ozone làm bất hoạt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh 

vật gây bệnh trên nhiều đối tượng thủy sản (Liltved 

et al., 2006; Summerfelt et al., 2009). Kết quả thí 

nghiệm đã cho thấy hiệu quả diệt vi khuẩn của ozone 

lên đến 75,3 – 75,6% sau khi xử lý với nồng độ 0,1 

mg/L trong 60 giây (CT = 0,1) và khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức xử lý 

bằng iodine (64,8%). Tạ Văn Phương (2006) đề nghị 

sử dụng ozone ở nồng độ 0,045 mg/L trong 5 phút 

(CT = 0,225) cho hiệu quả diệt vi khuẩn lên đến 

91,7%. Điều này cho thấy hiệu quả diệt vi khuẩn gây 

bệnh phụ thuộc nhiều vào thời gian tiếp xúc hơn là 

nồng độ ozone. Mặc dù, hiệu quả diệt vi khuẩn tổng 

trong khoảng 75,3 – 75,6% giữa ba nghiệm thức xử 

lý trứng bằng ozone. Tuy nhiên, khi tần suất xử lý 

ozone càng thưa thì mật độ vi khuẩn trước mỗi chu 

kỳ xử lý ozone luôn có xu hướng cao hơn là do mật 

độ vi khuẩn giảm tại thời điểm xử lý ozone nhưng 

số vi khuẩn còn lại vẫn tiếp tục phát triển cho một 

hoặc hai ngày sau khi xử lý ozone. Do đó, sau 11 

ngày nuôi, mật độ vi khuẩn tổng cao nhất ở nghiệm 

thức xử lý iodine (0,48 x 104 cfu/mL), tuy nhiên 

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

thức xử lý ozone với tần suất 3 ngày/lần (0,49 x 104 

cfu/mL) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) với 

nghiệm thức xử lý ozone 1 ngày/lần (0,12 x 104 

cfu/mL) và 2 ngày/lần (0,26 x 104 cfu/mL) (Bảng 4). 

Tương tự, mật độ vi khuẩn Vibrio sp. trước khi 

sục khí ozone ở các nghiệm thức có xử lý ozone thấp 

hơn có ý nghĩa (p<0,05) với nghiệm thức đối chứng. 

Bảng 4 cũng cho thấy hiệu quả diệt vi khuẩn Vibrio 

sp. của ozone khá cao lên đến 76,8 – 77,4% sau khi 

xử lý ozone với nồng độ 0,1 mg/L trong 60 giây, cao 
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hơn so với xử lý iodine (59,2%). Liltved et al. 

(1995) cho rằng sử dụng ozone với nồng độ 0,15 – 

0,2 mg/L trong thời gian 60 giây sẽ diệt đến 99% vi 

khuẩn Vibrio sp. trong nước. 

Bảng 4: Mật độ vi khuẩn tổng và vi khuẩn Vibrio sp. trên trứng cua biển 

Nghiệm thức 

Mật độ vi khuẩn tổng (104 cfu/mL) Mật độ vi khuẩn Vibrio sp (103 cfu/mL) 

Trước xử lý Sau xử lý 
Tỷ lệ giảm 

(%) 
Trước xử lý Sau xử lý 

Tỷ lệ giảm 

(%) 

Xử lý iodine 1,35±0,30b 0,48±0,11b 64,8±0,4a 1,42±0,26c 0,57±0,09b 59,2±0,3a 

Xử lý Ozone 1 ngày/lần 0,50±0,01a 0,12±0,00a 75,5±0,2b 0,41±0,02a 0,09±0,00a 76,8±0,5b 

Xử lý Ozone 2 ngày/lần 0,55±0,06a 0,26±0,03ab 75,6±0,3b 0,47±0,09a 0,23±0,06a 77,3±0,7b 

Xử lý Ozone 3 ngày/lần 0,73±0,32a 0,49±0,21b 75,3±0,5a 0,90±0,27b 0,60±0,19b 77,4±0,7b 

Với mỗi chỉ tiêu, giá trị cùng 1 cột với số mũ khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

3.5 Chất lượng ấu trùng 

Ấu trùng sau khi nở có tỷ lệ dị hình cao nhất ở 

nghiệm thức xử lý ozone với tần suất 1 ngày/lần 

(2,10%) so với nghiệm thức xử lý iodine (0,65%), 

nghiệm thức xử lý ozone 2 ngày/lần (0,83%) và 3 

ngày/lần (0,92%) (p<0,05) (Bảng 5). Theo Beguer 

et al. (2008), hiện tượng dị hình của ấu trùng động 

vật thủy sản có thể được gây ra bởi các tác động của 

hóa chất. Tỷ lệ dị hình của cá bột tăng khi trứng cá 

tiếp xúc với nồng độ ozone thấp trong thời gian dài 

hoặc với nồng độ ozone cao trong thời gian ngắn 

(Forneris et al., 2003).  

 Kết quả gây sốc formalin cho thấy tỷ lệ sống của 

ấu trùng thấp nhất (47%) ở nghiệm thức xử lý ozone 

3 ngày/lần, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

với nghiệm thức  đối chứng (68,3%), xử lý ozone 1 

ngày/lần (66,2%) và 2 ngày/lần (60,5%). Kết quả 

tương tự cũng ghi nhận được khi gây sốc độ mặn. 

Tỷ lệ sống của ấu trùng trong nghiệm thức xử lý 

ozone 3 ngày/lần thấp hơn đáng kể  (p<0,05) với các 

nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống của ấu trùng thấp 

khi trứng được xử lý ozone với tần suất thưa hơn rõ 

ràng là do tỷ lệ nhiễm nấm và ký sinh trùng trên 

trứng ở nghiệm thức này cao. Nấm và ký sinh trùng 

đã hấp thu chất dinh dưỡng bên trong trứng, gây tổn 

thương trứng dẫn đến ấu trùng mới nở suy yếu và dễ 

chết khi bị tác động (Leano, 2002). Tuy nhiên, theo 

thang đánh giá thì ấu trùng trong thí nghiệm đều có 

chất lượng từ trung bình đến tốt. Mặc dù, tỷ lệ ấu 

trùng dị hình sau khi xử lý ozone 1 ngày/lần trong 

thí nghiệm này cao nhất 2,10% và khác biệt có ý 

nghĩa (p<0,05) với các nghiệm thức còn lại, nhưng 

kết quả gây sốc cho tỷ lệ sống khá tốt, đặc biệt là sốc 

độ mặn trong 120 phút (82,5%).  

Bảng 5: Chất lượng ấu trùng sau khi nở 

Nghiệm thức 
Tỷ lệ ấu trùng dị 

hình (%) 

Tỷ lệ sống ấu trùng sốc 

formalin 30 phút (%) 

Tỷ lệ sống ấu trùng sốc 

độ mặn 120 phút (%) 

Xử lý iodine 0,65±0,50a 68,3±1,70b 73,5±6,18ab 

Xử lý ozon 1 ngày/lần 2,10±0,39b 66,2±3,50b 82,5±5,15b 

Xử lý ozon 2 ngày/lần 0,83±0,33a 60,5±2,14b 77,1±2,01ab 

Xử lý ozon 3 ngày/lần 0,92±0,78a 47,0±10,8a 72,3±4,16a 

Với mỗi chỉ tiêu, giá trị cùng 1 cột với số mũ khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

4 KẾT LUẬN 

Ozon có thể giúp kiểm soát nấm, ký sinh trùng 

và vi khuẩn gây bệnh trứng cua biển ở tần suất xử lý 

1 ngày /lần. 

Ở tần xuất xử lý 1 ngày/lần, ozon gây tỷ lệ ấu 

trùng dị hình cao, tuy nhiên không ảnh hướng đến 

chất lượng ấu trùng. 
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