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ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN E BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN
ĐẾN HIỆU QUẢ SINH SẢN, CHẤT LƯỢNG TRỨNG
VÀ ẤU TRÙNG CÁ KHOANG CỔ NEMO
(Amphiprion ocellaris (CUVIER, 1830))
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Tóm tắt. Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của vitamin E (0, 125, 250, 375 và
500 mg/kg thức ăn) được bổ sung trong thức ăn cá bố mẹ đến các chỉ số sinh sản, chất lượng trứng
và ấu trùng cá khoang cổ Nemo (Amphiprion ocellaris). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần và thí
nghiệm được tiến hành trong 13 tháng Kết quả đ cho thấy thời gian tái thành thục và sinh sản, tần
suất sinh sản, sức sinh sản thực tế, đường kính trứng và kích thước ấu trùng không bị ảnh hưởng bởi
chế độ ăn bổ sung vitamin E ở các mức khác nhau. Tuy nhiên, chế độ ăn có bổ sung vitamin E đ
ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ hao hụt của trứng, tỷ lệ trứng nở và tỷ lệ sống của ấu trùng 3 ngày tuổi.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhu cầu vitamin E tối ưu của cá khoang cổ Nemo đạt được hiệu quả
sinh sản là 375 mg vitamin E/kg thức ăn
Từ khoá: Vitamin E, cá khoang cổ Nemo, chất lượng sinh sản, dinh dư ng.

MỞ ẦU
Cá khoang cổ Nemo (Amphiprion ocellaris)
là một trong những loài được ưa chuộng nhất
trong giống cá khoang cổ và đ được sản xuất
nhân tạo thành công từ năm 2007 tại Viện Hải
dương học [1]. Tuy nhiên, thành công của sản
xuất giống cá cảnh biển nói chung và cá
khoang cổ Nemo nói riêng phụ thuộc vào nhiều
yếu tố như: hệ thống nuôi, kỹ thuật nuôi,dinh
dư ng, mật độ ương, chế độ chăm sóc, các yếu
tố môi trường và dịch bệnh Trong đó, dinh
dư ng cá bố mẹ là một trong những yếu tố
quan trọng góp phần nâng cao sức sinh sản, tỷ
lệ nở và tỷ lệ sống trong ương nuôi loài cá này
[2–4]. Cá khoang cổ Nemo là loài cá đẻ liên
tục, chu kỳ sinh sản ngắn nên chế độ dinh
dư ng đảm bảo sẽ thúc đẩy thời gian tái thành
thục của cá nhanh hơn, tăng sức sinh sản của

cá, nâng cao tỷ lệ sống của trứng và ấu trùng,
từ đó tăng cao sản lượng con giống [1].
Một trong những thành phần dinh dư ng
đóng vai trò quan trọng đến chất lượng của sản
phẩm sinh dục của các loài cá được biết đến là
vitamin E [5–7]. Vitamin E tự nhiên tồn tại
dưới 8 dạng khác nhau bao gồm các
tocopherols và các tocotrienols Trong đó dạng
α-tocopherol acetate là dạng có chứa hàm
lượng vitamin E hoạt tính cao và thường được
sử dụng bổ sung vào thức ăn cho tôm cá [8].
Vitamin E tuy không có giá trị cung cấp năng
lượng nhưng có vai trò quan trọng và ảnh
hưởng rất lớn đến biến dư ng chất đạm, chất
béo, chất bột, chất đường, xơ và muối khoáng
nên có ảnh hưởng lớn đến các quá trình sinh
trưởng, phát triển, sinh sản và duy trì các hoạt
động của cá [9]. Nó được biết đến như một chất
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oxy hóa mạnh, nó có khả năng chống lại sự phá
hủy oxy hóa đối với các mô cá khác nhau [10],
tăng sức đề kháng của màng tế bào hồng cầu
[11–12]. Bên cạnh đó, vitamin E có thể làm
giảm tỷ lệ tử vong, cải thiện hiệu suất cá, đồng
thời tăng đáp ứng miễn dịch đặc hiệu và không
đặc hiệu [13]. Việc cung cấp đầy đủ vitamin E
có thể giúp cá n ng cao sức đề kháng, nhanh
lành vết thương, giảm stress và có khả năng
chống chịu với nhiều loại bệnh tật, tăng cường
khả năng sinh sản, giảm thiểu một số bệnh thần
kinh ở cá, tăng cường khả năng hấp thu thức ăn
và hàm lượng vitamin E tăng ở buồng trứng
trong quá trình tích lũy no n hoàng có mối
tương quan với hàm lượng vitamin này trong
thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ [8]. Đ có nhiều
nghi n cứu đánh giá về hiệu quả của vitamin E
bổ sung vào thức ăn cho nhiều đối tượng cá bố
mẹ kinh tế và cá cảnh cũng như các đối tượng ở
nước mặn và nước ngọt 12–14] để cải thiện
sức sinh sản, tỷ lệ nở và tỷ lệ sống của ấu trùng.
Tuy nhi n, cho đến nay dinh dư ng cá cảnh
biển bố mẹ nói chung và cá khoang cổ Nemo
nói ri ng còn chưa được chú trọng, đồng thời
cũng chưa có nghi n cứu nào đánh giá ảnh
hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn nuôi
vỗ cá bố mẹ lên các chỉ số sinh sản, chất lượng
trứng và ấu trùng cá khoang cổ Nemo được
công bố Do đó, bài báo này cung cấp các kết

quả ảnh hưởng của vitamin E đến chất lượng
sản phẩm sinh dục, ấu tr ng cũng như tỷ lệ hao
hụt của trứng, tỷ lệ nở, tỷ lệ sống và tỷ lệ dị
hình của ấu tr ng cá khoang cổ Nemo. Từ kết
quả nghiên cứu này sẽ có được chế độ dinh
dư ng thích hợp cho cá khoang cổ Nemo bố
mẹ và nó có ngh a quan trọng đến hiệu quả
sản xuất giống thương mại.
VẬT LIỆU À P ƯƠ G P ÁP G IÊ
CỨU
Chuẩn b thứ n. Vitamin E được sử dụng
trong thí nghiệm có t n thương mại là Lutavit
E50 với 50% hàm lượng α-tocopheryl acetate,
dạng bột. Do vitamin E chỉ có hàm lượng 50%
trong sản phẩm n n hàm lượng bổ sung Lutavit
lần lượt là 250, 500, 750, 1.000 mg Lutavit/kg
thức ăn Hoà Lutavit với nước và trộn đều với
thức ăn cơ bản và cho vào túi nilon, ép chặt
thành miếng mỏng, đóng kín miệng túi. Thức
ăn cơ bản của cá Nemo bố mẹ gồm thịt tôm
tươi, nhuyễn thể làm sạch và xay nhuyễn [15].
Thức ăn được bảo quản ở -32oC và sử dụng
trong 1 tháng. Khi cho ăn, thức ăn sẽ được bẻ
ra thành miếng nhỏ và r đông ở nhiệt độ
phòng và dùng thìa cắt thành từng miếng nhỏ
cho cá ăn
Thiết kế thí nghiệm
Nguồn cá thí nghiệm

Hình 1. Cá khoang cổ Nemo bố mẹ
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Cá khoang cổ Nemo được đặt mua từ các
ghe đánh bắt, chọn cá có màu sắc tươi sáng,
không trầy xước, bơi lội hoạt bát, đạt kích c từ
5 cm trở l n Cá được thuần dư ng thích nghi
và được nuôi vỗ bằng tôm, ruốc tươi (cho ăn 2
lần/ngày, tỷ lệ 5–10% khối lượng cơ thể) đến
khi từng đôi cá bắt cặp với nhau. Thí nghiệm
được tiến hành tr n cơ sở chọn ra 15 cặp cá bố
mẹ đ bắt cặp với nhau (cá đực có chiều dài
5,24 ± 0,44 cm; cá cái có chiều dài 7,67 ±
0,73 cm).
Bố trí thí nghiệm. Thí nghiệm được thực hiện
trong 13 tháng với 15 bể kính có thể tích 120 lít
có lọc sinh học riêng biệt (thể tích 70 lít) và 1
chậu đất sét làm giá thể. Mỗi bể nuôi có 1 cặp
cá Nemo bố mẹ đ bắt cặp nhưng chưa tham

gia sinh sản lần nào. Mỗi nghiệm thức có 3 bể
lặp với 5 hàm lượng vitamin bổ sung tương ứng
lần lượt là 0 mg vitamin E/kg thức ăn (NT1),
125 mg vitamin E/kg thức ăn (NT2), 250 mg
vitamin E/kg thức ăn (NT3), 375 mg vitamin
E/kg thức ăn (NT4) và 500 mg vitamin E/kg
thức ăn (NT5)
Chăm sóc, quản lý. Cá được cho ăn 2 lần/ngày
vào các thời điểm 8 h và 17 h. Thức ăn thừa và
chất thải trong bể nuôi sẽ được siphon sau khi
cho ăn khoảng 1 h. Bể nuôi được vệ sinh hàng
ngày và được bổ sung nước ngọt (đ qua lắng
và sục khí) để duy trì độ mặn ổn định (khoảng
33–35‰) cũng như lượng nước bay hơi trong
suốt thời gian thí nghiệm.

Hình 2. Hệ thống bể thí nghiệm
P
n p p t t ập số liệu
Chỉ số sinh sản cá bố mẹ
Sức sinh sản thực tế. (Số lượng trứng/cá cái):
Tổng số trứng cá vừa mới đẻ sẽ được đếm trực
tiếp bằng mắt thường thông qua hình ảnh
phóng to chụp toàn bộ ổ trứng bằng máy ảnh
Canon powershot A2200HD 14.1 mega pixels.
Tần suất sinh sản của cá = Số lần cá sinh sản
trong toàn bộ thời gian thí nghiệm/30 ngày (số
lần/tháng).
Thời gian tái thành thục và sinh sản = Thời
gian tính từ lúc cá sinh sản lần đầu đến sinh sản
lần cuối/số lần cá tham gia sinh sản (ngày/lần).
Tỷ lệ trứng hao hụt = Số trứng còn lại sau khi
ấp × 100/số trứng cá đẻ ngày đầu. Tổng số

trứng cá tại thời điểm trước khi nở sẽ được đếm
trực tiếp bằng mắt thường thông qua hình ảnh
phóng to chụp lại toàn bộ ổ trứng bằng máy
ảnh Canon powershot A2200HD 14.1 mega
pixel.
Chỉ số chất lượng trứng
ường kính của trứng. Sau khi cá đẻ từ 40–60
phút, dùng panh nhọn lấy ngẫu nhiên 5 trứng/1
tổ trứng cho vào ống tube có chứa dung dịch cố
định formol 4% Đường kính của trứng được
xác định bằng thước đo tr n kính hiển vi.
Tỷ lệ nở của trứng (%) = (Số trứng cá còn lại
trước khi chuyển sang bể nở – Số trứng không
nở) × 100%/số trứng còn lại sau khi ấp trước
khi chuyển sang bể nở. Trứng trước khi nở sẽ
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được chuyển sang bể riêng. Thời điểm chuyển
bể phụ thuộc vào nhiệt độ Thông thường từ 6–
7 ngày Cá thường nở vào buổi tối từ 20–22 h.
Tổng số trứng còn lại trước khi chuyển bể đ
được mô tả ở phần tỷ lệ trứng hao hụt. Số trứng
không nở sẽ chìm xuống đáy và được thu lại
bằng cách siphon đáy bể. Một số trứng không
nở cũng còn lại trên tổ sẽ được đếm trực tiếp
bằng mắt trên giá thể.
Chỉ số chất lượng ấu trùng
Tỷ lệ sống của ấu trùng sau 3 ngày tuổi (%) =
(Số cá nở – số cá chết) × 100/số cá nở. Mỗi
ngày đều siphon toàn bộ đáy bể và đếm số cá
chết trong 3 ngày kể từ khi trứng nở.
Tỷ lệ d hình của ấu trùng cá mới nở (%). Sau
12 h, tiến hành siphon toàn bộ ấu trùng cá mới
nở chết, yếu, nằm đáy, hoặc bơi sát đáy, lờ đờ,
cố định mẫu trong formol 4% và quan sát trên
kính hiển vi. Ấu trùng dị hình là những ấu trùng
có hình dạng bất bình thường (cong thân, vẹo
thân, ngắn thân, ngắn miệng). Tỷ lệ dị hình của
ấu trùng cá mới nở (%) = số cá dị hình ×
100/tổng số cá mới nở.
Các yếu tố môi trường
Các chỉ ti u môi trường được đo hàng ngày
vào lúc 14 h, trong đó: Nhiệt độ được đo bằng
nhiệt kế thủy ng n (độ chính xác 10oC); pH đo
bằng test kit (JBL); độ mặn đo bằng khúc xạ kế
(chính xác 1‰)
Hàm lượng các muối dinh dư ng
(NH3/NH4+, NO3-): được thu mẫu và phân tích
theo APHA (1998) tại phòng thí nghiệm Viện
Hải dương học với định kỳ đo 2 tuần/lần.
P

n p p xử lý số liệu
Các kết quả được tính toán bằng phương
pháp phân tích phương sai một yếu tố (one-way
ANOVA) trên phần mềm SPSS 18 0 để so sánh
sự khác nhau giữa các nghiệm thức thí nghiệm
với độ tin cậy 95%. Số liệu được biểu diễn chủ
yếu dưới dạng giá trị trung bình ± Sai số chuẩn
(SE).
Số liệu thô của nghiên cứu biểu diễn ở dạng
phần trăm được chuyển đổi bằng cách lấy
logarit, căn bậc hai, nghịch đảo hoặc một số
hàm khác. Kiểm đinh về phân phối chuẩn của
dữ liệu thô bằng phép kiểm Shapiro-Wild trong
SPSS.
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Các yếu tố mô t ờng trong thời gian thí
nghiệm. Thí nghiệm được bố trí trong phòng
nên sự dao động về nhiệt độ, pH không đáng kể
ở tất cả các nghiệm thức trong suốt quá trình
nuôi Trong đó, độ mặn dao động từ 33–35‰,
pH từ 7,8–8,3, nhiệt độ từ 27–29oC, hàm lượng
oxy hoà tan 4,4–5,6 mg/l, hàm lượng
NH3/NH4+ nhỏ hơn 0,01 mg/l Nhìn chung, các
yếu tố môi trường ở các nghiệm thức trong thí
nghiệm đ được duy trì ổn định và dao động
trong giới hạn thích hợp cho sự sinh trưởng của
cá Nemo đồng thời không ảnh hưởng đến sức
khỏe và sự phát triển của ấu trùng cá khoang cổ
Nemo. Các yếu tố môi trường này tương tự như
trong nghiên cứu sinh sản cá khoang cổ Nemo
của Hà L Thị Lộc (2005) [16].
Ản
ởng của vitamin E bổ sung vào thức
n đến hiệu qu sinh s n của cá Nemo: Chế
độ ăn có bổ sung vitamin E không ảnh hưởng
đến thời gian tái thành thục, tần suất sinh sản
và sức sinh sản thực tế của cá khoang cổ Nemo
(p > 0,05) nhưng việc bổ sung vitamin E lại cải
thiện tỷ lệ hao hụt của trứng trong quá trình ấp
(bảng 1).
Kết quả thí nghiệm đ cho thấy sức sinh
sản thực tế của cá khoang cổ Nemo bố mẹ tỷ lệ
thuận với hàm lượng vitamin E bổ sung vào
thức ăn nhưng không có sự sai khác có ngh a
giữa các nghiệm thức (p > 0,05). Sức sinh sản
thực tế của cá khoang cổ Nemo cao nhất ở NT5
(500 mg vitamin E/kg thức ăn) đạt 403 trứng/ổ
và thấp nhất ở NT1- đối chứng (309 trứng/ổ)
Từ kết quả này đ cho thấy việc bổ sung
vitamin E vào thức ăn không ảnh hưởng đến
sức sinh sản của cá Nemo bố mẹ Kết quả của
nghi n cứu cũng tương tự như kết quả thu được
từ các nghi n cứu bổ sung vitamin E cho các
đối tượng ở tôm cảnh Astacus leptodactylus
14], cá nước ngọt Zebrafish Danio rerio [17];
cá rô phi Oreochromis niloticus 18] Tuy
nhi n, theo nghi n cứu của James
và nnk.,
(2008), đ báo cáo sức sinh sản của cá vàng
Carassius auratus tỷ lệ nghịch với hàm lượng
vitamin E bổ sung [19].
Tỷ lệ trứng hao hụt trong quá trình ấp của
cá bố mẹ đạt giá trị thấp nhất ở chế độ ăn bổ
sung 375 mg vitamin E/kg thức ăn (31,12%) và
cao nhất ở cá bố mẹ ăn thức ăn đối chứng-NT1
(48,69%) Trong đó, tỷ lệ trứng hao hụt của cá
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cho ăn chế độ ăn từ 250 mg đến 500 mg
vitamin E có sự sai khác có ngh a so với cá

cho ăn thức ăn bổ sung 125 mg vitamin E/kg
thức ăn và đối chứng (p > 0,05).

Bảng 1. Ảnh hưởng của các hàm lượng vitamin E bổ sung
vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản của cá Nemo
Các chỉ tiêu hiệu
quả sinh sản

NT1

Thời gian tái thành
thục và sinh sản
(ngày/lần)
Tần suất sinh sản
(lần /tháng)
Sức sinh sản thực tế
(trứng/ổ)
Tỷ lệ trứng hao hụt
(%)

NT2
a

NT3
a

14,33 ± 1,176

a

2,13 ± 0,186

15,62 ± 1,031

15,95 ± 1,124

a

1,90 ± 0,142

1,94 ± 0,136

a

a

b

a

a

2,08 ± 0,106
a

398,89 ± 48,764

a

48,69 ± 2,996

a

14,48 ± 0,719

2,03 ± 0,134

394,56 ± 48,967

b

48,69 ± 3,278

a

a

379,56 ± 31,463

NT5

14,90 ± 0,962

a

a

309,56 ± 34,276

NT4

a

36,84 ± 5,458

a

31,12 ± 3,706

31,22 ± 3,226

Ghi chú: Các k hiệu số mũ khác nhau tr n c ng một hàng biểu thị sự sai khác có
(p < 0,05). Số liệu trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± SE.

Ngoài ra, kết quả thí nghiệm cũng đ cho
biết chế độ ăn bổ sung hàm lượng vitamin E ở
mức 250 mg/kg cho thời gian tái thành thục
ngắn nhất (14,33 ngày/lần), tần suất sinh sản
lớn nhất (2,13 lần/tháng) và chế độ ăn bổ sung
hàm lượng vitamin E ở mức 500 mg/kg thức ăn
thì cho sức sinh sản lớn nhất (403 trứng/ổ)
nhưng lại không sai khác có ngh a giữa các
nghiệm thức (p > 0,05).

a

403,00 ± 35,273

ngh a thống kê

Ản
ởng củ
m l ợng vitamin E bổ
sung vào thứ n
k o n ổ Nemo bố mẹ
lên chất l ợng trứng và ấu trùng. Qua ph n
tích số liệu kết quả thí nghiệm, đ cho thấy
chế độ ăn bổ sung vitamin E ở các mức hàm
lượng khác nhau đ ảnh hưởng có ngh a đến
các chỉ ti u như tỷ lệ nở, tỷ lệ sống và tỷ lệ dị
hình của ấu trùng cá khoang cổ Nemo (p <
0,05) (bảng 2).

Bảng 2. Ảnh hưởng của các hàm lượng vitamin E bổ sung
vào thức ăn đến chất lượng trứng và ấu trùng
Các chỉ tiêu chất
lượng trứng và
ấu trùng

NT1

Kích thước trứng (mm)

CD:2,31 ± 0,062
a
CR:1,14 ± 0,055

NT2
a

Kích thước ấu trùng
(mm)
Tỷ lệ nở (%)
Tỷ lệ sống (%)
Tỷ lệ dị hình (%)

a

3,27 ± 0,021

a

79,78 ± 1,772
a
89,95 ± 0,134
bc
1,55 ± 0,325

NT3

NT4

a

2,40 ± 0,069
a
1,30 ± 0,054

a

3,29 ± 0,020

2,33 ± 0,073
a
1,21 ± 0,058
3,28 ± 0,018

b

83,66 ± 1,469
a
90,32 ± 0,140
c
1,76 ± 0,352

a

2,48 ± 0,071
a
1,24 ± 0,061

a

3,30 ± 0,028

c

88,12 ± 1,346
b
92,67 ± 0,174
ab
0,96 ± 0,232

a

2,31 ± 0,064
a
1,18 ± 0,055

a

3,23 ± 0,037

bc

89,24 ± 1,790
c
94,48 ± 0,219
a
0,67 ± 0,214

Ghi chú: Các k hiệu số mũ khác nhau tr n c ng một hàng biểu thị sự sai khác có
(p < 0,05). Số liệu trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± SE.

Kết quả thí nghiệm đ cho thấy kích thước
trứng và ấu trùng cá khoang cổ Nemo không
phụ thuộc vào hàm lượng vitamin E bổ sung
vào chế độ ăn của cá bố mẹ ở các mức khác
nhau (p > 0,05). Một số nghi n cứu tr n một số
đối tượng đ báo cáo vitamin E cũng không
ảnh hưởng đến kích thước trứng tương tự như

NT5
a

a
c

87,99 ± 1,258
d
93,94 ± 0,070
ab
0,88 ± 0,177

ngh a thống kê

kết quả đề tài này đ thu được, như các nghi n
cứu ở cá măng biển Chanos chanos [20], hay
tr n cá nước ngọt Zebrafish Danio rerio [17] và
trên cá rô phi Oreochromis niloticus [18], đều
cho chỉ ti u đường kính trứng không sai khác
giữa chế độ ăn có bổ sung vitamin E và đối
chứng (p > 0,05). Tuy nhiên, một nghiên cứu
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về tác động của vitamin E và hoóc-môn tăng
trưởng lên sự thành thục sinh dục của cá chép
cái (Cyprinus carpio), đ cho biết vitamin E có
ảnh hưởng đến sự gia tăng đường kính và số
lượng trứng so với nhóm đối chứng (p < 0,05)
khi chế độ ăn của cá có bổ sung vitamin E [21].
Có sự sai khác có ngh a thống k về tỷ lệ
nở, tỷ lệ sống và tỷ lệ dị hình của ấu tr ng cá
Nemo giữa các nghiệm thức thí nghiệm bổ
sung vitamin E ở các mức khác nhau vào chế
độ ăn của cá Nemo bố mẹ (p > 0,05). Nghiệm
thức bổ sung 375 mg vitamin E/kg thức ăn đ
cho các chỉ ti u về tỷ lệ sống, tỷ lệ nở cao nhất
(94,48% và 89,24%) và tỷ lệ ấu trùng dị hình
thấp nhất 0,67%. Ở cá bố mẹ Nemo không bổ
sung vitamin E vào thức ăn đ cho thấy các kết
quả về tỷ lệ nở và tỷ lệ sống thấp nhất và tỷ lệ
dị hình cao so với các nghiệm thức khác.
Merhad và Sudagar (2010), đ nghi n cứu ảnh
hưởng của vitamin E bổ sung vào chế độ cho
ăn của cá bảy màu P. reticulate, tác giả đ kiến
nghị mức bổ sung vitamin E ở mức 1.000
mg/kg thức ăn có thể giúp tăng sinh trưởng và
hiệu quả sinh sản của cá [22] Một nghi n cứu
khác cũng đ cho biết mức vitamin E bổ sung
200 mg/kg cho tác động tích cực đến sự phát
triển buồng trứng của cá da trơn Ấn Độ
Heteropneustes fossilis [23]. Hay Ronnestad và
Waagbo (2001) (theo Pavlov (2004)) đ cho
biết khi tăng hàm lượng vitamin E từ 50–
250 mg/kg thức ăn đ cải thiện được chất lượng
trứng cũng như tỷ lệ sống của ấu tr ng cá hồi
Đại t y dương Salmo salar khi thức ăn cho cá
bố mẹ được bổ sung hàm lượng PUFA cao [8].
Fernández (1995), đ báo cáo chế độ ăn của cá
tráp (Sparus aurata L.) thiếu vitamin E có thể
làm giảm tỷ lệ trứng thụ tinh [24]. Rõ ràng, nhu
cầu vitamin E có sự khác nhau giữa các loài.
Bên cạnh một số nghi n cứu bổ sung vitamin E
vào thức ăn cho cá bố mẹ đ được công bố, cho
kết quả tác động tích cực đến hiệu quả sinh sản
của cá thì cũng có một số tác giả đ báo cáo
vitamin E không có ảnh hưởng đến hiệu quả
sinh sản của một số cá như cá hồi vân [25], cá
hồi Đại T y dương 26], cá thiên thần
Pterophyllum scalare [27].
ua các kết quả thu được của nghi n cứu
đ cho thấy mức tối ưu của vitamin E bổ sung
vào chế độ ăn cho cá Nemo bố mẹ là 375
mg/kg thức ăn cho tác động tích cực đến hiệu
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quả sinh sản của cá bố mẹ, cải thiện chất lượng
trứng và ấu trùng cá khoang cổ Nemo thể hiện
qua các chỉ ti u tỷ lệ trứng hao hụt và tỷ lệ dị
hình của ấu tr ng mới nở thấp nhất, tỷ lệ nở và
tỷ lệ sống của cá 3 ngày tuổi cao nhất trong các
nghiệm thức. Từ kết quả này có thể áp dụng bổ
sung vitamin E vào thức ăn cho cá Nemo bố
mẹ để cải thiện chất lượng con giống và n ng
cao hiệu quả kinh tế cho nghề sản xuất giống cá
khoang cổ Nemo.
KẾT LUẬN
Sau 13 tháng thử nghiệm ảnh hưởng của
vitamin E bổ sung vào thức ăn cho cá bố mẹ
Nemo đ cho thấy chế độ ăn có bổ sung
vitamin E không ảnh hưởng đến thời gian tái
thành thục, tần suất sinh sản, sức sinh sản thực
tế, kích thước trứng và ấu tr ng của cá khoang
cổ Nemo nhưng có ảnh hưởng đến tỷ lệ trứng
hao hụt, tỷ lệ nở, tỷ lệ dị hình và tỷ lệ sống.
Ph n tích số liệu đ xác định mức tối ưu của
vitamin E bổ sung vào thức ăn cho cá Nemo bố
mẹ là 375 mg/kg thức ăn.
Lời cảm ơn: Bài báo có sử dụng một số dữ
liệu của dự án Hoàn thiện quy trình và thử
nghiệm sản xuất giống và nuôi thương mại cá
khoang cổ Nemo (Amphiprion ocellaris)”
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam (VAST.SXTN.03/17–18) do ThS. Hồ
Sơn Lâm làm chủ nhiệm. Chúng tôi xin chân
thành cảm ơn Viện Hải dương học, Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đ hỗ
trợ kinh phí và điều kiện vật chất để hoàn
thành nghiên cứu này.
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EFFECT OF DIETARY VITAMIN E ON REPRODUCTIVE
PERFORMANCE, EGG QUALITY AND LARVAE OF
CLOWNFISH Amphiprion ocellaris (CUVIER, 1830)
Dao Thi Hong Ngoc, Nguyen Thi Nguyet Hue, Dang Tran Tu Tram, Huynh Duc Lu,
Ho Son Lam, Huynh Minh Sang, Doan Van Than, Do Hai Dang

Institute of Oceanography, VAST, Vietnam
Abstract. This study was carried out to determine the effects of vitamin E (a-tocopherol) in five
levels (0, 125, 250, 375 and 500 mg vitamin E/kg feed) in broodfish diets on reproductive, egg and
larval quality parameters of clownfish (Amphirion ocellaris). Each treatment was repeated in
triplicate and the supplemental feeding trial was arranged for 13 months. The result showed that
there were no significant differences in re-maturation and spawning periods, spawning frequency,
fecundity, egg diameter and larval size of Nemo fish observed between the treatments. However,
diets supplemented with vitamin E positively influenced the rate of egg loss, hatching rate of egg
and survival rate of the 3 days post hatch. The overall result of this experiment indicated that the
optimum vitamin E requirement of clownfish for reproductive performance was 375 mg vitamin
E/kg feed.
Keywords: Vitamine E, Nemo clownfish, reproductive quality, nutrition.
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