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NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG NUÔI
TẢO XOẮN (Spirulina platensis) CẢI TIẾN TỪ MÔI TRƯỜNG

ZARROUK TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ TẠI TRÀ VINH
Dương Hoàng Oanh1

IMPROVING NUTRIENT FORMULATION FOR CULTURE OF
(Spirulina platensis) TO REPLACE THE TRADITIONAL ZARROUK IN TERMS

OF ECONOMIC ASPECT IN TRA VINH

Duong Hoang Oanh1

Tóm tắt – Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng
nuôi tảo xoắn cải tiến từ môi trường Zarrouk
nhằm tăng hiệu quả kinh tế, góp phần tìm ra
môi trường nuôi tảo Spirulina platensis đơn giản,
hiệu quả. Đề tài nghiên cứu nuôi tảo Spirulina
platensis được thực hiện trong điều kiện bên
ngoài có mái che (lưới lan và bạc trắng) với
hai nghiệm thức, nghiệm thức 1 là môi trường
cải tiến 25% Zarrouk + i-ốt và nghiệm thức 2 là
môi trường Zarrouk làm đối chứng, mỗi nghiệm
thức lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy,
mật độ tảo ở nghiệm thức 1 đạt 38.742 ± 3.881
tb/ml, khối lượng 643,3 ± 80,2 (g/bể/0,5 m3);
nghiệm thức 2 đạt 43.422 ± 3.845 tb/ml, khối
lượng ∼ 791,7 ± 52,0 (g/bể/0,5 m3). Hai nghiệm
thức không khác biệt thống kê (P < 0,05) nhưng
nghiên cứu nuôi tảo Spirulina platensis ở nghiệm
thức 1 (giảm các thành phần dinh dưỡng trong
môi trường Zarrouk còn tỉ lệ 25% và có bổ sung
i-ốt) làm giảm chi phí về môi trường dinh dưỡng
nuôi tảo khoảng 75%.
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Abstract – This study aims to find an improved
nutrient formulation for culturing spirulina (Spir-
ulina platensis) from the traditional formulation
(Zarrouk). Experiments are applied in outside
condition with simple transparent plastic cover
combined with black camo netting. The first
experiment tested the efficiency of 25% Zarrouk
+ iodine formulation and the second experiment
was applied fully Zarrourk formulation. The re-
sult shows that the first experiment reached 37.42
± 3.881 cells/ml with total biomass approaches
643.3 ± 80.2 (g /0.5 m3). The second experiment
reachs 43.422 ± 3.845 cells/ml with average
biomass of ∼ 791.7 ± 52 (g/0,5 m3) with (P-value
< 0,05). In conclusion, the improved nutrient
formulation with original 25% Zarrouk adding
iodine which contributes to improve Spirulina
culture effectiveness in economic aspect which
decreases expenses up to 75% as compared to
Zarrourk

Keywords: Improved formulation, iodine,
spirulina platensis, zarrouk.

I. GIỚI THIỆU

Tảo xoắn Spirulina spp chứa hàm lượng protein
60-70%, gluxit 13-16%, lipit 7-8%, ngoài ra còn
chứa nhiều axit amin không thay thế, vitamin và
khoáng [1]–[3]. Tảo Spirulina platensis là nguyên
liệu tiềm năng của siêu thực phẩm và dược phẩm,
y học, được tách chiết thành các chế phẩm giàu
dinh dưỡng và giàu sắc tố có tác dụng tăng khả
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năng đề kháng, nâng cao thể trạng của bệnh nhân,
hạn chế sự phát triển của ung thư [4].

Môi trường dinh dưỡng nuôi tảo Spirulina
platensis phát triển tốt được xác định là môi
trường Zarrouk [5]. Tuy nhiên, môi trường dinh
dưỡng này khá phức tạp và tốn nhiều chi phí.
Vì vậy, những năm gần đây, các công trình
trong nước đã nghiên cứu môi trường dinh dưỡng
nuôi tảo Spirulina platensis dựa trên môi trường
Zarrouk nhằm mục đích giảm bớt thành phần,
hàm lượng môi trường và thay thế bằng những
thành phần khác để giảm giá thành sản xuất. Lưu
Quỳnh Hoa [6] cho biết có thể giảm NaHCO3 đến
một mức nhất định, nhưng nếu thay thế hoàn toàn
thì kết quả nuôi tảo không đạt năng suất, do đó có
thể nghiên cứu giảm hàm lượng muối dinh dưỡng
NaHCO3 đồng thời thêm một số hàm lượng khác
để chọn giá trị tốt nhất. Nghiên cứu của Phạm
Thị Kim Ngọc [7] cho thấy Spirulina platensis
có hàm lượng protein cao hơn khi nuôi trong
môi trường Zarrouk, nhưng môi trường sử dụng
nuôi tảo vẫn còn quá cao trong 1 lít nước nuôi
tảo. Mong muốn của người nuôi tảo Spirulina
platensis vẫn là hiệu quả kinh tế và việc tạo
giống tảo giàu dinh dưỡng cùng với tìm kiếm
môi trường dinh dưỡng rẻ tiền thay thế hoặc giảm
bớt lượng muối dinh dưỡng cần thiết trong nuôi
tảo Spirulina platensis nhằm giảm chi phí là điều
cần thiết.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu của Richmond [8] cho rằng nuôi
tảo Spirulina spp trong phòng thí nghiệm bằng
môi trường SOT đã cho tảo đạt chất lượng về
sắc tố. Tuy nhiên, các thành phần của môi trường
này khá phức tạp và đắt tiền nên hiệu quả kinh
tế không cao. Trong khi đó, môi trường cơ bản
Zarrouk vừa có thành phần dinh dưỡng thấp hơn
môi trường SOT vừa có thể nuôi tảo Spirulina
spp tốt, mang lại hiệu quả nuôi sinh khối cao
[5]. Bùi Thị Ngọc Bích [9] cho rằng, khi nuôi tảo
Spirulina platensis có chứa từ 16-17g NaHCO3
tảo phát triển tốt, tương ứng với mật độ tảo gốc
ban đầu là 30%, nhưng môi trường dinh dưỡng
còn quá cao không mang lại hiệu quả kinh tế.
Đồng thời, Đặng Thị Men [3] cho biết vẫn chưa
có môi trường nuôi tảo hiệu quả. Việc thay thế
hàm lượng NaHCO3 bằng NaCl trong môi trường

nuôi tảo Spirulina platensis được nghiên cứu bởi
Lê Quỳnh Hoa [6] cho thấy, có thể giảm hàm
lượng NaHCO3 tới một mức nhất định nhưng
nếu thay thế hoàn toàn hàm lượng NaHCO3 bằng
NaCl thì năng suất sẽ giảm. Vì vậy, nếu giảm
hàm lượng chính trong môi trường Zarrouk thì
cần phải bổ sung thêm thành phần khác để hỗ
trợ, trong đó việc chọn thành phần bổ sung phải
đảm bảo tảo nuôi phát triển tốt với chi phí thấp.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN
NGHIÊN CỨU

A. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2016
đến 6/2017, tại Khoa Nông nghiệp – Thuỷ sản,
Trường Đại học Trà Vinh

Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm một nhân tố được bố trí hoàn toàn

ngẫu nhiên trong bể composit có thể tích 500 lít
với hai nghiệm thức và lặp lại ba lần, nghiệm thức
một (NT1) là môi trường cải tiến 25% Zarrouk
+ i-ốt và nghiệm thức hai (NT2) là môi trường
Zarrouk làm đối chứng. Tảo được cấy vào bể
composit với mật độ ban đầu là 104tb/ml và được
sục khí liên tục trong suốt quá trình nuôi. Môi
trường dinh dưỡng cung cấp vào ngày đầu tiên
khi bố trí thí nghiệm; nước nuôi cấy được xử
lí bằng thuốc tím và than hoạt tính, sau đó cho
thêm môi trường dinh dưỡng theo hai công thức
tương ứng với hai nghiệm thức như sau:

Bảng 1: Các thành phần hóa học trong môi trường
cải tiến 25% Zarrouk + i-ốt

STT Thành phần Liều lượng (g/L)
1 EDTA 0,02
2 NaNO3 0,625
3 K2HPO4 0,125
4 FeSO4.7H2O 0,0025
5 NaHCO3 4,2
6 Muối I-ốt 100o/oo 1 ml/lít/ngày

B. Các chỉ tiêu theo dõi

1. Theo dõi pH bằng máy đo pH 2 và nhiệt độ
nuôi bằng nhiệt kế 2 lần/ngày vào lúc 8 giờ và
14 giờ; độ mặn bằng khúc xạ kế, đo 1 lần/ngày
vào lúc 8 giờ.
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Bảng 2: Các thành phần hóa học trong môi trường
Zarrouk (đối chứng) [5]

STT Thành phần Liều lượng (g/L)
1 EDTA 0,08
2 NaNO3 2,5
3 K2SO4 1,0
4 NaCl 1,0
5 MgSO4.7H2O 0,2
6 CaCl2.2H2O 0,04
7 FeSO4.7H2O 0,01
8 K2HPO4 0,5
9 NaHCO3 16,8

2. Xác định sinh khối tảo

- Thời điểm thu tảo vào lúc 8 giờ.

- Xác định mật độ tảo bằng Micropipep có thể
tích 1 ml hút tảo từ trong bình tam giác vào ống
li tâm có thể tích 10 ml, tiến hành pha loãng bậc
5 (1 tuần đầu tiên) và pha loãng bậc 10 (tuần tiếp
theo), sau đó, lắc đều và hút 1 ml đã pha loãng
vào buồng đếm Sedgwick-Rafter có thể tích 1 ml,
đậy lamel lại và tiến hành đếm tảo đại diện trên
125 ô (25 ô/góc: 4 góc và 1 giữa) ở vật kính 10,
lặp lại ba lần đếm.

- Tính số lượng tảo = T*(A/N)*V pha loãng

Trong đó:

T: Tổng số tế bào đếm được

A: Tổng số ô của buồng đếm

N: Tổng số ô đếm được

V pha loãng : Thể tích pha loãng

Thể tích buồng đếm: 1.0 ml

- Xác định khối lượng tảo sau khi kết thúc thí
nghiệm: xác định thời gian tảo đạt cực đại, sau
một đến hai ngày tiến hành thu hoạch tảo bằng
lưới lọc có kích thước mắc lưới là 5-10 micron
cùng với cân khối lượng tảo bằng cân hai số lẻ,
sau đó so sánh khối lượng tảo ở hai nghiệm thức.

- Phân tích protein theo TCVN 4328-1:2007.

3. Phương pháp xử lí số liệu

Số liệu được phân tích phương sai một yếu tố
(ANOVA) trên phần mềm SPSS 16.0 với phép
kiểm định Duncan’s Test và Tukey Test được sử
dụng để xác định sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê với mức ý nghĩa P < 0,05.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Yếu tố môi trường trong quá trình nuôi tảo
ngoài trời

1). Yếu tố nhiệt độ

Hình 1: Biểu đồ thể hiện giá trị nhiệt độ trung
bình hằng ngày

Hình 1 cho thấy nhiệt độ trung bình ở các
nghiệm thức dao động trong khoảng 26,9 –
30,5oC. Cụ thể ở NT1, nhiệt độ 27,2 -30,3oC;
NT2, nhiệt độ 26,9 - 30,5oC. Sự chênh lệch nhiệt
độ giữa các ngày kế nhau tương đối ổn định,
không quá 2oC. Tuy nhiên, vào ngày thứ mười
một và mười hai của thí nghiệm, nhiệt độ ở các
nghiệm thức có sự giảm rõ rệt hơn các ngày
trước chỉ đạt 26,9 - 27,2oC, do nhiệt độ xung
quanh thay đổi nên có thể đây là nguyên nhân
làm cho tốc độ tăng trưởng của tảo ở hai nghiệm
thức chậm và mật độ giảm. Dù vậy, nhiệt độ
ở các nghiệm thức thí nghiệm vẫn nằm trong
khoảng thích hợp cho tảo Spirulina platensis
phát triển. Kết quả này phù hợp với kết quả của
Vonshak [10], nhiệt độ tốt cho sự phát triển của
tảo Spirulina platensis từ 24 - 42oC.

2) Yếu tố pH
Kết quả Hình 2 cho thấy, pH của NT2 lúc

nào cũng cao hơn NT1 theo thời gian. Khoảng
dao động pH ở NT1 là 9,4 - 9,8; NT2 là 9,6
- 10,0. Nguyên nhân dao động do hàm lượng
muối dinh dưỡng của hai nghiệm thức ngay từ
đầu thí nghiệm. Tuy nhiên, sự biến động pH ở
hai nghiệm thức trong suốt thời gian thí nghiệm
tương đồng nhau. Cụ thể ở NT1 và NT2, pH
tăng dần từ ngày đầu đến ngày thứ sáu, đạt giá
trị 9,84 -10,0. Từ ngày thứ bảy đến ngày thứ chín,
pH giảm, giá trị pH đạt 9,54 - 9,7. Sở dĩ có sự
tăng giảm là do sự phát triển mật độ tảo hằng
ngày không ổn định (ban ngày, trời nắng nóng,
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Hình 2: Biểu đồ thể hiện giá trị pH trung bình
hằng ngày

ban đêm, trời lạnh). Ngày thứ mười, pH tăng lên
và lại giảm xuống tới khi kết thúc thí nghiệm, lí
do trong thời gian này tảo đã đạt cực đại. Tuy pH
có sự tăng giảm về chỉ số nhưng không vượt quá
0,4 đơn vị/ngày. Kết quả này nằm trong khoảng
pH thích hợp cho tảo phát triển, Trần Văn Tựa
[11] đã khẳng định pH là một trong những nhân
tố môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát
triển của tảo Spirulina spp. Riêng tảo Spirulina
platensis tăng trưởng tối ưu ở pH 9,0 - 11,0.

3) Yếu tố độ mặn

Hình 3: Biểu đồ thể hiện giá trị độ mặn trung
bình hằng ngày

Hình 3 cho thấy, độ mặn ở hai nghiệm thức
khác nhau từ ngày đầu đến khi kết thúc nghiên
cứu. Độ mặn của NT2 dao động từ 10 - 14,6o/oo
cao hơn NT1 dao động từ 4,0 – 6,2o/oo. Sở dĩ độ
mặn NT1 thấp hơn NT2 là do môi trường nuôi
ban đầu có hàm lượng muối dinh dưỡng ít hơn
rất nhiều so với NT2. Tuy trong quá trình nuôi
có bổ sung nước muối i-ốt 1 ml/lít/ngày nhưng
tảo đã hấp thụ gần hết, vì vậy, độ mặn ở ngày
kết thúc thí nghiệm chỉ tăng hơn so với ban đầu

1,5o/oo. Riêng NT2 độ mặn có giảm so với ban
đầu là do tảo không hấp thu hết lượng muối dinh
dưỡng này và một phần muối dinh dưỡng bám
xuống thành bể và đáy bể. Điều này cho thấy khi
nuôi tảo ngoài trời không cần thiết phải nuôi ở
môi trường Zarrouk, vì nó làm tốn nhiều thành
phần cũng như liều lượng các muối dinh dưỡng,
trong khi đó, tảo lại không hấp thu hết.

B. Sự phát triển của tế bào tảo Spirulina platen-
sis ở các nghiệm thức

Bảng 3: Sự phát triển của tế bào tảo Spirulina
platensis

Ngày
Nghiệm thức (tb/ml)

P
NT1 NT2

1 10.000 ± 0 10.000 ± 0 -
2 10.997 ± 187 11.227 ± 291 0,315
3 15.227 ± 89b 14.592 ± 287a 0,022
4 17.840 ± 608 17.100 ± 592 0,206
5 22.546 ± 969 22.469 ± 509 0,908
6 25.880 ± 1.906 27.220 ± 2.311 0,482
7 30.540 ± 2.161a 34.920 ± 1.538b 0,046
8 33.600 ± 2.686 37.640 ± 2.957 0,155
9 36.400 ± 3.960 42.180 ± 3.845 0,101
10 38.742 ± 3.881 43.422 ± 3.845 0,212
11 36.100 ± 3.245 38.600 ± 2.856 0,373
12 32.460 ± 3.189 36.340 ± 3.690 0,240

Chú thích: a, b: có ít nhất chữ cái giống nhau
không khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3 cho thấy, ở ngày nuôi thứ ba tảo ở
NT1 phát triển nhanh hơn NT2 khác biệt thống
kê (P<0,05). Ở những ngày đầu, môi trường dinh
dưỡng dồi dào, tảo thích nghi và phân cắt tế
bào nhanh; mặt khác, do NT1 có bổ sung i-ốt
mỗi ngày nên tảo phát triển nhanh hơn NT2.
Đến ngày nuôi thứ bảy, tảo ở NT2 lại phát triển
nhanh hơn NT1, khác biệt thống kê, trong thời
gian này, môi trường dinh dưỡng ở NT2 vẫn còn
nhiều giúp tế bào tảo phát triển nhanh hơn NT1.
Nhìn chung, sau mười hai ngày nuôi, hai nghiệm
thức đều có xu hướng tăng mật độ tế bào tảo
rất nhanh ở ngày thứ năm đến ngày thứ mười và
giảm mật độ ở ngày thứ mười một trở đi. Mật
độ tảo ở hai nghiệm thức đạt cao nhất ngày thứ
mười (NT1: 38.742 ± 3.881 tb/ml; NT2: 43.422
± 3.845 tb/ml, nhưng không khác biệt thống kê
(P<0,05). Theo nghiên cứu của Lê Quỳnh Hoa
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[6], nếu thay thế hàm lượng NaHCO3 bằng NaCl
trong môi trường nuôi tảo Spirulina platensis,
sinh khối tảo giảm dần ở môi trường có 8,4 g/lít
NaHCO3 và thấp nhất ở môi trường có 4,2 g/lít
NaHCO3. Điều này cho thấy việc giảm các thành
phần dinh dưỡng trong môi trường Zarrouk còn
tỉ lệ 25% (4,2 g/lít NaHCO3) có bổ sung i-ốt tốt
hơn nhiều so với nghiên cứu không bổ sung muối
i-ốt và giảm chi phí môi trường dinh dưỡng nuôi
tảo khoảng 75%.

C. Khối lượng của tảo ở các nghiệm thức

Bảng 4: Khối lượng tảo ở các nghiệm thức

Khối lượng
Nghiệm thức

P
NT1 NT2

Khối lượng (g) 643,3 ± 80,2 791,7 ± 52,0 0,55

Bảng 4 cho thấy NT2 đạt kết quả khối lượng là
791,7 ± 52,0 (g/bể/0,5 m3) cao hơn NT1: 643,3
± 80,2 (g/bể/0,5 m3), trung bình cả hai nghiệm
thức đạt từ 1,29 - 1,58 g/lít, khác biệt không có
ý nghĩa. Kết quả này cao hơn kết quả của Gorsan
[12], nuôi trồng thử nghiệm Spirulina platensis
trong hệ thống bể raceway (2500 lít) đạt được 0,5
g/lít và nuôi trong bình thủy tinh 20 lít sinh khối
thu được là 0,9 g/lít.

D. Hàm lượng dinh dưỡng protein của tảo Spir-
ulina platensis

Bảng 5: Hàm lượng dinh dưỡng protein thô của
tảo Spirulina platensis

Nghiệm thức NT1 NT2
Protein thô (%) 55,14 58,63

Hàm lượng protein thô của tảo Spirulina
platensis trước khi bố trí đạt 67,92%, sau khi
kết thúc thí nghiệm, hàm lượng protein thô đều
giảm ở cả hai nghiệm thức và đạt từ 55,14 đến
58,63%. Kết quả này vẫn cao hơn kết quả nghiên
cứu của Gorsan [12] có hàm lượng protein 33,8%
- 58,3%. Điều này cho thấy, chất lượng sản phẩm
tảo đã giảm đi đáng kể khi nuôi tảo ngoài thực
địa. NT1 (môi trường cải tiến) có hàm lượng môi

trường dinh dưỡng nuôi tảo giảm 75% so với NT2
(môi trường Zarrouk) nhưng chất lượng protein
của tảo ở NT1 vẫn cao gần bằng chất lượng
protein ở NT2. Vì vậy, việc giảm môi trường dinh
dưỡng theo công thức ở NT1 có thể áp dụng vào
sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế khi nuôi tảo
Spirulina platensis tại Trà Vinh.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

A. Kết luận

Nuôi tảo bằng môi trường cải tiến từ môi
trường Zarrouk đã làm giảm chi phí.

B. Đề xuất

Cần nghiên cứu tiếp theo về các mức nhiệt độ
khác nhau để xác định tốc độ tăng trưởng và các
hàm lượng dinh dưỡng khác.

Cần xây dựng mô hình nuôi ít chịu tác động
bởi yếu tố nhiệt độ bên ngoài.
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