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ABSTRACT
The influence of enriching live feeds with mannan oligosaccharide (MOS, BioMos ) and essential fatty acids (Arti-KolTM ) on survivability and growth performance of
yellowtail kingfish (Seriola lalandi) larvae were examined. Live feeds included rotifers
(Branchionus plicatilis) and Artemia which were enriched for 8hr with Nanochloris oculata,
an immunostimulant Bio-MosTM, a commercial fatty acid booster Arti-KolTM, and
combination of Bio-MosTM and Arti-KolTM in equal proportion. The results indicated that
survivability was not affected by enrichment. When the larvae were fed live feeds enriched
with Bio-MosTM only, growth performance measured as length of 12-day-post-hatch larvae
were significant higher (P<0.05) than those fed live feeds un-enriched with N.oculara, ArtiKolTM, and combination. However, due to the lack of long term larval survivability in the
present study, further research should be conducted on investigating the optimum rearing
conditions under laboratory conditions in order to fully assess any immune responses by
feeding live feeds enriched with various immunodulators.
TM

GIỚI THIỆU
Cá cam sọc yellowtail kingfish Seriolalalandi V. hiện nay là một giống loài nuôi mới
được phát triển tại Úc (Rimmer and Ponia, 2007). Sản lượng của cá cam sọc năm 2002 đạt
khoảng 1200 tấn với giá trị 13 triệu đô Úc (NAC, 2010) . Năm 2003-2004, năng suất cá cam
sọc của Úc đạt khoảng 1000 tấn trị giá 8 triệu đô Úc (O' Sullivian et al., 2005). Hiện nay, hầu
hết nuôi trồng thủy sản cá cam sọc Úc dựa trên nguồn giống từ các trại sản xuất giống.
Thức ăn tươi sống là một nguồn quan trọng trong những giai đoạn đầu của ương nuôi
ấu trùng cá biển, và cũng là một biện pháp để gia tăng chất lượng của ấu trùng (Rosenlund et
al., 1997). Mặc dù dinh dưỡng không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng của ấu
trùng nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ấu trùng (Støttrup and
Attramadal, 1992). Những nghiên cứu cho thấy dinh dưỡng của ấu trùng đòi hỏi những acid
béo thiết yếu (essential fatty acids EPA) và những chuỗi acid béo không bão hòa (Sargent et
al., 1997). Bên cạnh đó, tỉ lệ chết của ấu trùng cá khá cao do khả năng dễ bị nhiễm bệnh
(Bricknell and Dalmo, 2005). Trong nuôi trồng thủy sản, chất kích thích miễn dịch được áp
dụng khá rộng rãi trong việc ương nuôi ấu trùng và đạt được khá nhiều thành công trong việc
cải thiện sức khỏe cá và nâng cao năng suất (Burrells et al., 2001a). Ngoài ra, chất kích thích
miễn dịch sinh học được sử dụng bổ sung trong thức ăn có thể cải thiện khả năng miễn dịch tự
nhiên cho ấu trùng nhằm chống lại những mầm bệnh xảy ra trong suốt quá trình ương nuôi
với những giai đoạn nhạy cảm như sinh sản, vận chuyển, hay khi tiêm vaccine (Vadstein,
1997). Một trong những ứng dụng sớm nhất của chất kích thích miễn dịch trong nuôi trồng
thủy sản là sử dụng glucans trong khẩu phần cá hồi (Burrells et al., 2001b). Những ưu điểm
của glucans cũng được áp dụng trong cá tầm (sturgeon) (Jeney and Jeney, 2002), cá bơn
(turbot) (Low et al., 2003). Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh việc sử dụng chất
kích thích miễn dịch cho ấu trùng có thể tăng cường hệ miễn dịch, nhưng có một khả năng
tiềm tàng cho việc nâng cao tỉ lệ sống và cải thiện năng suất ương nuôi (Smith, 1987). Mục
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đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá việc sử dụng của chất kích thích miễn dịch sinh học
(Bio-MosTM) và acid béo (Arti-KolTM ) lên sự tăng trưởng của cá cam sọc.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trứng của cá cam sọc được ấp trong bể nước biển hình nón 60L với các chỉ tiêu môi
trường như độ mặn là 32‰ và nhiệt độ nước là 230C. Bể được sục khí để giữ trứng luôn nổi.
Trứng bắt đầu nở sau 24-36 giờ ấp.
Tất cả thức ăn tươi sống trong khẩu phần thí nghiệm đều được giàu hóa với chất kích
thích miễn dịch sinh học (Bio-MosTM) được cung cấp bởi công ty Alltech, Mỹ và aicd béo
(Arti-KolTM) được cung cấp bởi công ty Nutra-Kol, Úc. Rotifers và ấu trùng Artemia được
cho ăn tảo Nannochloropsis oculata, prebiotic (Bio-MosTM, 0.4%, 8 giờ); acid béo (ArtiKolTM, 0.4%, 8 giờ), và hỗn hợp giữa Bio-MosTM và Arti-KolTM (tỉ lệ 1:1) trước khi được
cung cấp cho ấu trùng.
Ngay khi nở, ấu trùng được chuyển vào 16 bể kính. Rotifers và ấu trùng Artemia được
làm giàu hóa với 4 khẩu phần khác nhau trước khi cho ấu trùng cá ăn.
-

Thí nghiệm 1 (đối chứng): tảo Nannochloropis oculata

-

Thí nghiệm 2 (giàu hóa): acid béo (Arti-KolTM, 0.4%, 8 giờ)

-

Thí nghiệm 3 (giàu hóa): prebiotics (Bio-MosTM, 0.4%, 8 giờ)

-

Thí nghiệm 4 (giàu hóa): hỗn hợp acid béo và prebiotic với tỉ lệ 1:1.

Ấu trùng cá được ương trong môi trường nước biển từ 26 0C đến 28 0C. Ngay khi noãn
hoàng tiêu biến vào ngày 2 sau khi trứng nở, ấu trùng được cho ăn rotifer theo những nghiệm
thức tương ứng. Rotifer được cho ăn từ ngày 2 đến ngày 12 sau khi ấu trùng nở. Mật độ
rotifer trong mỗi bể được duy trì 20 cá thể. ml-1. Vào ngày 5 sau khi ấu trùng nở, cá được cho
ăn Artemia với mật độ là 0.5 cá thể.ml-1.
Số lượng cá chết của mỗi bể được ghi lại hang ngày trong suốt quá trình thí nghiệm để
tính tỉ lệ sống. Cá thí nghiệm được đánh giá về chiều dài thân, chiều cao thân, noãn hoàng và
kích cỡ miệng cá.
KẾT QUẢ
Bổ sung Arti-KolTM và Bio-MosTM ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá cam sọc trong suốt
quá trình thí nghiệm. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống sót của cá cam sọc trong nghiệm thức BioMosTM cao hơn tỉ lệ sống sót trong các nghiệm thức khác một các có ý nghĩa về mặt thống kê
tại ngày thứ 10 sau khi trứng nở (Bảng 1).
Không có sự khác biệt ý nghĩa (P>0.05) về chiều dài, chiều cao thân của cá cam sọc
được cho ăn khẩu phần khác nhau trong 2 ngày sau khi nở. Tuy nhiên, từ ngày thứ 3 sau khi
trứng nở, chiều dài của ấu trùng ăn khẩu phần chứa Bio-MosTM cao hơn một các ý nghĩa về
mặt thống kê (P<0.05) so với các nghiệm thức khác. Từ ngày thứ 4, chiều dài và chiều cao
thân của ấu trùng cá ở nghiệm thức sử dụng Arti-KolTM thấp hơn ý nghĩa về mặt thống kê
(P<0.05) so với nhóm đối chứng. Vào cuối thời điểm thí nghiệm (ngày 12 sau khi trứng nở),
chiều dài và chiều cao của ấu trùng trong nghiệm thức sử dụng Bio-MosTM và hỗn hợp BioMosTM và Arti-KolTM cao hơn nhóm đối chứng về mặt thống kê (P<0.05) (Bảng 2).
Bảng 1: Tỉ lệ sống của ấu trùng cá
Ngày sau khi nở
Đối chứng
Arti-kolTM
a
a
1 dph
9100,0 ± 0,00
9100,0 ± 0,00
a
a
2 dph
994,74 ± 1,03
994,79 ± 1,04
a
a
3 dph
872,75 ± 2,19
875,02 ± 1,56
a
a
4 dph
765,41 ± 3, 03
762,51 ± 4,42

Khẩu phần thức ăn
Bio-mosTM
a
8100,0 ± 0,00
a
894,83 ± 0,94
b
776,12 ± 4,56
a
768,77 ± 2, 57
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Artikol+Biomos
a
8100,0 ± 0,00
a
894,70 ± 1,01
a
777,72 ± 1,80
a
664,90 ± 1,98

Ngày sau khi nở
Đối chứng
a
5 dph
646,33 ± 2,36
a
6 dph
532,42 ± 4,09
a
7 dph
4,528,33 ± 2,27
a
8 dph
422,08 ± 3,45
a
9 dph
314,78 ± 1,32
10 dph 2,311,65 ± 1,22ab
11 dph 1,25,35 ± 2,75 a
12 dph 11,04 ± 1,09a

Arti-kolTM
a
639,49 ± 2,07
a
528,14 ± 5,99
a
526,02 ± 2,53
a
4,520,94 ± 2,06
a
3,413,59 ± 1,27
a
2,310,43 ± 1,21
a
1,24,17 ± 1,70
a
11,09 ± 1,04

Khẩu phần thức ăn
Bio-mosTM
a
649,27 ± 6,88
a
537,49 ± 1,48
a
534,32 ± 2,24
a
425,02 ± 2,47
b
3,419,76 ± 0,82
b
2,314,55 ± 1,04
a
1,27,35 ± 2,10
a
13,04 ± 1,92

Artikol+Biomos
a
545,74 ± 3,16
a
434,10 ± 3,16
a
432,02 ± 3,93
a
322,33 ± 0,92
a
213,82 ± 2,02
ab
212,77 ± 0,16
a
15,30 ± 2,04
a
12,09 ± 1,20

Số liệu cùng một cột dọc mà khác nhau chữ số (1, 2, 3) thì khác nhau có ý nghĩa ở độ tin tưởng là
0.05. Số liệu trên một hàng ngang mà khác nhau chữ cái (a, b, c) là khác nhau có ý nghĩa ở độ tin
tưởng là 0.05.
Dph: day-post-hatch: ngày sau khi trứng nở

Bảng 2: Các chỉ tiêu về hình thái cá
Chỉ tiêu Thời
gian
Đối chứng
a
Chiều
1 dph
13,26 ± 0,19
a
dài (ml) 2 dph
24,01 ± 0,24
a
3 dph
3,44,41 ± 0,18
a
4 dph
2,34,25 ± 0,90
b
5 dph
44,64 ± 0,07
b
6 dph
44,68 ± 0,02
a
7 dph
3,44,58 ± 0,03
a
8 dph
3,44,54 ± 0,03
a
9 dph
3,44,49 ± 0,13
10 dph 3,44,48 ± 0,01a
11 dph 3,44,40 ± 0,06a
12 dph 3,44,46 ± 0,01a

Khầu phần thức ăn
Arti-kolTM
a
13,28 ± 0,18
a
24,18 ± 0,11
a
34,43 ± 0,04
b
3,44,45 ± 0,02
a
3,4,54,47 ± 0,01
a
3,4,54,52 ± 0,02
b
4,54,66 ± 0,01
b
4,54,62 ± 0,01
b
4,54,66 ± 0,01
b
54,67 ± 0,09
b
3,4,54,63 ± 0,01
b
3,4,54,61 ± 0,06

Bio-mosTM
a
13,42 ± 0,09
a
24,07 ± 0,13
b
3,44,85 ± 0,65
c
34,80 ± 0,12
d
45,03 ± 0,04
d
45,00 ± 0,02
d
3,44,10 ± 0,02
d
3,44,10 ± 0,02
d
45,03 ± 0,01
d
45,00 ± 0,01
c
3,44,90 ± 0,06
d
3,44,95 ± 0,02

Artikol+Biomos
a
13,49 ± 0,12
a
24,10 ± 0,05
ab
34,62 ± 0,06
c
34,63 ± 0,05
c
4,54,79 ± 0,04
c
5,64,89 ± 0,02
c
5,64,90 ± 0,01
c
64,95 ± 0,01
c
64,94 ± 0,01
c
5,64,86 ± 0,01
b
3,4,54,74± 0,04
c
3,44,69 ± 0,01

Chiều
cao
(mm)

1 dph
2 dph
3 dph
4 dph
5 dph
6 dph
7 dph
8 dph
9 dph
10 dph
11 dph
12 dph

3,40,78

± 0,02a
a
3,40,79 ± 0,04
b
40,82 ± 0,12
b
3,40,77 ± 0,21
c
40,81 ± 0,07
a
2,30,75 ± 0,25
a
1,20,71 ± 0,13
a
1,20,71 ± 0,01
a
10,67 ± 0,00
b
10,68 ± 0,00
a
10,67 ± 0,01
b
10,68 ± 0,01

50,78

± 0,03a
a
4,50,72 ± 0,05
a
4,50,73 ± 0,02
a
2,3,40,71 ± 0,01
a
2,3,40,70 ± 0,00
a
3,40,72 ± 0,01
a
4,50,72 ± 0,01
ab
4,50,73 ± 0,00
b
2,3,40,71 ± 0,01
a
1,2,30,66 ± 0,01
a
1,20,66 ± 0,00
a
10,64 ± 0,01

1,20,78

± 0,03a
a
2,3,40,83± 0,06
b
10,73 ± 0,02
b
1,20,79 ± 0,01
d
3,40,86 ± 0,01
b
40,88 ± 0,00
c
3,40,86 ± 0,00
c
3,40,87 ± 0,01
c
2,3,40,85± 0,01
d
2,3,40,83± 0,01
c
2,3,40,82± 0,00
d
2,30,80 ± 0,01

20,79

Kích
thước
miệng
cá
(mm)

2 dph
3 dph
4 dph
5 dph
6 dph
7 dph
8 dph

10,15

± 0,01 a
a
10,16 ± 0,01
a
20,18 ± 0,01
a
3,40,22 ± 0,01
a
40,23 ± 0,00
a
40,23 ± 0,00
a
3,40,23 ± 0,00

10,14

± 0,02a
b
20,20 ± 0,02
b
3,40,23 ± 0,01
a
2,30,22 ± 0,00
a
2,30,22 ± 0,01
b
3,40,24 ± 0,01
b
3,40,25 ± 0,01

30,30

± 0,02 b
b
10,23 ± 0,10
c
1,20,25 ± 0,00
c
20,27 ± 0,01
b
20,26 ± 0,01
c
20,26 ± 0,00
c
20,26 ± 0,00

10,11
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± 0,03 a
a
20,78 ± 0,02
a
1,20,74 ± 0,01
a
1,20,73 ± 0,01
b
1,20,74 ± 0,01
a
1,20,75 ± 0,01
b
1,20,75 ± 0,01
b
1,20,74 ± 0,01
b
10,72 ± 0,01
c
1,20,74 ± 0,01
b
10,71 ± 0,01
c
10,71 ± 0,00
± 0,01 a
b
20,22 ± 0,01
b
20,21 ± 0,01
b
30,24 ± 0,01
a
30,24 ± 0,01
ab
30,24 ± 0,00
b
30,24 ± 0,00

Khầu phần thức ăn

Chỉ tiêu Thời
gian
9 dph
10 dph

Đối chứng
a
30,21 ± 0,00
a
3,40,22 ± 0,01

Arti-kolTM
c
3,40,25 ± 0,01
c
40,25 ± 0,00

Bio-mosTM
c
20,26 ± 0,00
c
20,26 ± 0,00

Artikol+Biomos
c
30,23 ± 0,00
b
30,23 ± 0,00

1 dph
2 dph
3 dph

30,73

± 0,03 a
b
20,29 ± 0,02
a
10,22 ± 0,01

20,72

± 0,03a
a
10,21 ± 0,03
a
10,18 ± 0,02

30,77

± 0,03 a
ab
20,26 ± 0,02
a
10,18 ± 0,01

30,75

Giọt
1 dph
dầu (%) 2 dph
3 dph

30,16

± 0,01 a
a
20,13 ± 0,01
ab
10,09 ± 0,01

10,16

± 0,01a
a
10,16 ± 0,02
b
10,11 ± 0,00

20,15

± 0,01 a
a
1,20,13 ± 0,01
b
10,11 ± 0,00

30,16

Noãn
hoàng
(mm)

± 0,02 a
ab
20,26 ± 0,01
a
10,19 ± 0,01
± 0,00 a
a
20,13 ± 0,00
a
10,08 ± 0,01

Số liệu cùng một cột dọc mà khác nhau chử số (1, 2, 3) thí khác nhau có ý nghĩa ở độ tin tưởng là
0.05. Số liệu trên một hàng ngang mà khác nhau chữ cái (a, b, c) là khác nhau có ý nghĩa ở độ tin
tưởng là 0.05.
Dph: day-post-hatch: ngày sau khi trứng nở

THẢO LUẬN
Tỉ lệ sống
Nhìn chung, tỉ lệ sống của ấu trùng cá cam sọc giảm dần sau 12 ngày nuôi. Lý do cho
sự giảm sút tỉ lệ sống gồm nhiều yếu tố. Thứ nhất, do thí nghiệm tiến hành vào cuối tháng 2
khi mà chất lượng của trứng thường không được đảm bảo. Theo Moran và cộng sự (2007),
chất lượng của trứng của ấu trùng thường giảm từ tháng 11 đến khoảng cuối tháng 2, điều này
dẫn đến ương nuôi ấu trùng không đạt năng suất cao cho mục đích thương mại. Thứ hai, có
hai thời điểm mà tỉ lệ chết trong quá trình ương nuôi cá cam sọc đạt tỉ lệ cao nhất (Kolkovski
and Sakakura, 2004). Một là “critical-period” với tỉ lệ chết cao nhất xảy ra từ lúc nở đến lúc
cá bắt đầu chuyển qua ăn ngoài và thời điểm thứ hai xảy ra do cá ăn thịt lẫn nhau vào giai
đoạn cá giống (Sakakura and Tsukamoto, 1999). Tỉ lệ sống của thí nghiệm 1 từ 39.49%
(nghiệm thức đối chứng), 49.27% (nghiệm thức Bio-MosTM) ở ngày thứ 5 sau khi trứng nở
giảm xuống còn 1.04% (nghiệm thức đối chứng) và 3.04% (nghiệm thức Bio-MosTM) tại ngày
12 sau khi nở. Tương tự tỉ lệ sống cũng bị giảm trong thí nghiệm thứ hai. Điều này có thể
được giải thích do khi ấu trùng vừa tiêu hết noãn hoàng, cá bắt đầu mở miệng, ấut trùng cá có
khuynh hướng chìm xuống đáy trong bể nuôi gây nên tỉ lệ chết cao (Kolkovski and Sakakura,
2004).
Mặc dù tỉ lệ sống vào ngày 12 sau khi nở không khác biệt về mặt thống kê giữa các
nghiệm thức, tỉ lệ sống của ấu trùng trong nghiệm thức sử dụng Bio-MosTM cao hơn có ý
nghĩa về mặt thống kê tại ngày thứ 9 và ngày thứ 10 sau khi ấu trùng nở. Điều này chỉ ra rằng
việc bổ sung Bio-MosTM trong giàu hóa thức ăn tươi sống có khả năng cải thiện tỉ lệ sống của
ấu trùng cá cam sọc. Kết quả này được ủng hộ bởi Salze và cộng sự (2008). Salze và cộng sự
đã chứng minh rằng tỉ lệ sống sót của ấu trùng cobia được cải thiện đáng kể khi cho ăn 0.2g
kg-1 khẩu phần Bio-MosTM . Tương tự, Staykov và cộng sự (2007) cũng đã tìm ra rằng tỉ lệ
sống của cá hồi giống (30g) gia tăng có ý nghĩa khi cho ăn 2g kg-1 khẩu phần Bio-MosTM
trong 90 ngày.
Kết quả thí nghiệm tương tự với kết quả được tiến hành trên cá vược Châu Âu (sea
bream) Diplodus sargus L. được cho ăn Artemia giàu hóa DHA Selco TM với sự bổ sung của
Bio-Mos™ (Dimitroglou et al., 2010a). Kết quả cho thấy khả năng sống sót của ấu trùng
không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung MOS. Tuy nhiên, cần chú rằng, việc sử dụng BioMosTM cho cá giống và cá trưởng thành được thực hiện bằng cách bổ sung vào thức ăn trực
tiếp (Dimitroglou et al., 2009, Dimitroglou et al., 2010b, Efthimiou, 1996, Gence et al.,
2007a, Gence et al., 2007b, Hossu et al., 2005). Trong khi đó, tại thí nghiệm đang được tiến
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hành, bổ sung Bio-Mos™ cho ấu trùng qua con đường gián tiếp bằng cách làm giàu hóa với
Artemia.
Ngoài ra, hầu hết các thí nghiệm trước đây được tiến hành trên cá giống và cá trưởng
thành, vì vậy hệ miễn dịch của chúng cũng tốt hơn ấu trùng. Do đó, tỉ lệ sống của cá giống
cũng cao hơn so với tỉ lệ sống của ấu trùng trong cùng thời gian thử nghiệm. Thêm vào đó, tỉ
lệ chết cao của ấu trùng cá trong thí nghiệm có thể do từ chất lượng trứng không tốt. Như vậy,
có thể kết luận rằng việc giàu hóa thức ăn tươi sống bằng Bio-Mos™ không có ảnh hưởng
đến khả năng sống của ấu trùng cá cam sọc.
Các chỉ tiêu đo lường hình thái ấu trùng cá cam sọc
Sự gia tăng chiều dài của cá tăng từ 3.42 mm đến 4.95 mm và chiều cao thân từ 0.78
mm đến 0.8 mm trong 12 ngày thí nghiệm ở nghiệm thức sử dụng Bio-Mos™ , cao hơn có ý
nghĩa so với các nghiệm thức khác. Từ ngày thứ 5 sau khi trứng nở, các chỉ tiêu đo lường hình
thái ấu trùng cá cam sọc có sự khác biệt ý nghĩa giữa 4 khẩu phần, trong đó chiều dài và chiều
cao của ấu trùng trong nghiệm thức đối chứng (thức ăn tươi sống được làm giàu hóa với tảo)
thấp hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức làm giàu hóa từ hỗn hợp Bio-Mos™ và Arti-KolTM,
nhưng cao hơn nghiệm thức chỉ sử dụng Arti-KolTM làm giàu hóa thức ăn tươi sống. Nhìn
chung, sự tăng trưởng tốt nhất của ấu trùng được quan sát ở nghiệm thức sử dụng Bio-Mos™
làm giàu hóa thức ăn tươi sống.
Một kết quả tương tự được chứng minh từ thí nghiệm của Torrecillas và cộng sự
(2007). Cá chẽm (sea bass) Dicentrarchus labrax L. bổ sung 0.2 và 0.4% Bio-Mos™ có sự
tăng trưởng khoảng 10% (P<0.05). Tuy nhiên, thí nghiệm này được tiến hành trên cá giống
(20g) trong khi thí nghiệm trên cá cam sọc được tiến hành trên ấu trùng. Một thí nghiệm khác
được tiến hành trên ấu trùng cá thu (cobia) vào 13 ngày tuổi (Salze et al., 2008). Cá được cho
ăn 0.2% Bio-Mos™ bổ sung trong khẩu phần thức ăn không có sự tăng trưởng về mặt thống
kê. Tuy nhiên, cấu trúc nhu mao ở thành ruột thì có sự gia tăng về số lượng nhu mao cũng
như kích thước một cách đáng kể ở nghiệm thức bổ sung Bio-Mos™ (P<0.05).
Một cách trớ trêu, ảnh hưởng của acid béo trong thí nghiệm này lại đi ngược lại với
những kết quả có thí nghiệm trước đó. Sự tăng trưởng của ấu trùng trong nghiệm thức sử
dụng Arti-KolTM thấp nhất so với các nghiệm thức khác (P<0.05). Arti-KolTM cung cấp những
acid béo thiết yếu và DHA/EPA, vì thế sự tăng trưởng của ấu trùng được mong đợi trong
nghiệm thức bổ sung Arti-KolTM. Tuy nhiên, kết quả cho thấy sự tăng trưởng của ấu trùng
không đạt hiệu quả cao khi cho cá ăn thức ăn tươi sống được giàu hóa với Arti-KolTM. Seiffert
và cộng sự (2001) cũng cho kết quả rằng sự tăng trưởng của ấu trùng được cho ăn rotifer giàu
hóa HUFA không có khác biệt về mặt thống kê. Điều này có thể cho thấy việc ương nuôi ấu
trùng cần quan tâm thêm nhiều yếu tố chứ không chỉ chú ý đến khẩu phần ăn.
Ngược lại, Fauk và Holt (2005) quan sát thấy ấu trùng cobia 16 ngày sau khi nở có
chiều dài đạt 14.7-15.2 mm khi được cho ăn thức rotifer và Artemia giàu hóa với với aicd béo
thiết yếu so với chiều dài của ấu trùng cobia không sử dụng thức ăn tươi sống làm giàu hóa
đạt 11.8 mm, cho kết quả khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê.
Tương tự, Watanabe (1993), cho rằng DHA và EPA gia tăng tỉ lệ sống và cải thiện
khả năng tăng trưởng của một số ấu trùng cá biển. Kanazawa (1997) cũng chứng minh rằng
khẩu phần chứa DHA sẽ giúp gia tăng khả năng chịu đựng của ấu trùng cá vược đỏ (red sea
bream) ở những điều kiện stress khác nhau.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết luận
Tỉ lệ sống không khác biệt về mặt thống kê của ấu trùng cá cam sọc khi cho ăn các
khẩu phần thức ăn tươi sống đã làm giàu hóa với tảo, Bio-Mos™ , Arti-KolTM và hỗn hợp
Bio-Mos™ và Arti-KolTM .
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Kết quả cho thấy trong khi kết quả thí nghiệm cũng cho thấy sự tăng trưởng của ấu
trùng được cải thiện ở nghiệm thức sử dụng Bio-Mos™ trong việc làm giàu hóa thức ăn tươi
sống. Ngược lại, không có tác dụng tích cực trong sự tăng trưởng của ấu trùng ở nghiệm thức
sử dụng acid béo Arti-KolTM giàu hóa thức ăn tươi sống.
Đề nghị
Cần có thêm một số nghiên cứu về ảnh hưởng của Bio-Mos™ trên đáp ứng miễn dịch
ở ấu trùng cá cam sọc
Đánh giá ảnh hưởng của việc làm giàu hóa rotifer, Artemia ở những nồng độ acid béo
khác nhau, đặc biệt là nồng độ HUFA.
Thử nghiệm thêm một số sản phẩm thương mại acid béo trong việc làm giàu hóa thức
ăn tươi sống.
Đánh giá về ảnh hưởng lâu dài của việc kích thích hệ miễn dịch của cá cam sọc trong
giai đoạn cá giống và cá trưởng thành.
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