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§¸NH GI¸ KH¶ N¡NG SINH TR¦ëNG CñA GIUN QUÕ (Perionyx excavatus) 
TR£N C¸C NGUåN THøC ¡N KH¸C NHAU  

Eluavation of Earthworm (Perionyx excavatus) Growth Raised in Different Cultures 

Đặng Vũ Bình1,2, Vũ Đình Tôn1,2, Nguyễn Đình Linh2 

1Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
2 Trung tâm Nghiên cứu liên ngành và PTNT 

TÓM TẮT 
Hiện nay, nuôi giun quế là biện pháp thực hiện chu trình khép kín trong sản xuất nông nghiệp để 

tạo ra nguồn thức ăn giàu protein cho vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu này được 
tiến hành với mục đích góp phần tìm ra các nguồn thức ăn mới cho giun Perionyx excavatus để áp dụng 
trên các vùng miền khác nhau. Thí nghiệm nuôi giun quế được tiến hành trong nông hộ tại xã Cẩm 
Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với 3 công thức nuôi ở các mức thức ăn khác nhau có sự 
kết hợp giữa phân lợn, phân bò và thân cây chuối đã qua ủ. Thí nghiệm được thực hiện tại hai thời 
điểm khác nhau, với 2 đợt nuôi. Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả thu được từ ngày nuôi 31- 40 là nhiệt 
độ chuồng nuôi tăng cao và nhiệt độ chất nền biến động mạnh. Ở mức thức ăn: 70% phân lợn + 30% 
thân cây chuối (qua ủ), sinh khối của giun tăng trên 3,6 lần (lần thứ nhất) và 2,45 lần (lần thứ 2); Ở mức 
thức ăn: 60% phân lợn + 20% phân bò + 20% thân cây chuối (qua ủ), sinh khối giun tăng 3,48 lần (lần 
thứ nhất) và 2,17 lần (lần thứ 2); Với mức thức ăn: 50% phân lợn + 50% phân bò (qua ủ), sinh khối tăng 
2,85 lần (lần thứ nhất) và 2,06 lần (lần thứ 2). Như vậy, mức thức ăn: 70% phân lợn + 30% thân cây 
chuối (qua ủ), giun quế có sinh khối tăng lên nhiều nhất. 

Từ khóa: Chất nền, công thức, giun quế, phân lợn, phân bò, thân cây chuối.  

SUMMARY 
The present experiment was carried out at households in Cam Hoang commune, Cam Giang 

district, Hai Duong province to determine growth of earthworms raised in 3 types of cultures: Formula 
1: 70% pig manure + 30% banana trunk (composted)); Formula 2: 60% pig manure + 20% pig manure + 
20% banana trunk (composted); and Formula 3: 50% cow manure + 50% pig manure (composted). 
Results show that after 60 days of experiment earthworms developed well with the culture 1 (the 
biomass increased more than 3.6 times for the first batch and 2.45 times for the second batch,) 
followed by culture 2 (the biomass increased more than 3.48 times for the first batch and 2.17  times for 
the second batch, and the last was culture 3 (the biomass increased more than 2.85 times for the first 
batch and 2.06  times for the second batch.             

Key words: Earth worms,  banana trunk, cows, manure, pigs, substances.

1. §ÆT VÊN §Ò 
Ch¨n nu«i ®ãng vai trß rÊt quan träng 

trong n«ng nghiÖp. N¨m 2005, ngμnh ch¨n 
nu«i chiÕm 23,4% tæng gi¸ trÞ cña ngμnh 
n«ng nghiÖp (Niªn gi¸m thèng kª n¨m, 
2005). Chi phÝ thøc ¨n trong ch¨n nu«i 
chiÕm phÇn lín tæng chi phÝ tõ 64% ®Õn 
89% (Vò §×nh T«n vμ Vâ Träng Thμnh, 
2006). ViÖc tËn dông c¸c nguån thøc ¨n t¹i 
chç ®Ó gi¶m chi phÝ thøc ¨n trong ch¨n 
nu«i lμ vÊn ®Ò lu«n ®−îc quan t©m. HiÖn 
nay, xu h−íng nu«i giun quÕ ®Ó sö dông 
lμm thøc ¨n cho c¸c lo¹i vËt nu«i ®ang 
h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn. Bëi giun quÕ lμ 

lo¹i thøc ¨n ®¹m cao cÊp, chøa ®Çy ®ñ c¸c 
yÕu tè dinh d−ìng cÇn thiÕt cho sinh 
tr−ëng vμ sinh s¶n cña gia sóc, gia cÇm 
nh−: protein, n¨ng l−îng, axit amin, Ca, P, 
Mg..., giun quÕ cßn lμ lo¹i thøc ¨n ®−îc 
hÇu hÕt c¸c lo¹i vËt nu«i −a thÝch (c¸c lo¹i 
c¸, baba, t«m, Õch, l−¬n, cua biÓn... ®Òu 
thÝch ¨n). Bªn c¹nh ®ã, ph©n giun lμ mét 
lo¹i ph©n h÷u c¬ giμu chÊt dinh d−ìng, nã 
cã t¸c dông lín trong vÊn ®Ò c¶i t¹o vμ lμm 
t¨ng ®é ph× nhiªu cho ®Êt. Ngoμi ra, nu«i 
giun cßn lμ biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chu 
tr×nh khÐp kÝn trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
v× giun cã kh¶ n¨ng tËn dông phÕ phô 
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phÈm dåi dμo trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
nh−: ph©n chuång, r¬m r¹ kh«, rau xanh... 
®Ó t¹o ra nguån thøc ¨n giμu protein cho 
vËt nu«i (NguyÔn V¨n B¶y, 2001). Nghiªn 
cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh víi môc ®Ých gãp 
phÇn t×m ra c¸c nguån thøc ¨n míi cho 
giun Perionyx excavatus cã thÓ ¸p dông 
trªn c¸c vïng miÒn kh¸c nhau. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N 
    CøU 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh nghiªn cøu 
tõ 28/2 - 10/8/2006, t¹i c¸c n«ng hé x· CÈm 
Hoμng, CÈm Giμng, H¶i D−¬ng. 

Gièng giun quÕ Perionyx excavatus 
®−îc lÊy tõ Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi. C¸c nguån thøc ¨n cho giun ®−îc 
sö dông theo 3 c«ng thøc: 

C«ng thøc 1 (CT1): 70% ph©n lîn + 
30% th©n c©y chuèi.  

C«ng thøc 2 (CT2): 60% ph©n lîn + 
20% ph©n bß + 20% th©n c©y chuèi. 

C«ng thøc 3 (CT3): 50% ph©n lîn + 
50% ph©n bß. 

ThÝ nghiÖm ®−îc ph©n thμnh 3 l« 
t−¬ng øng víi c¸c c«ng thøc thøc ¨n kh¸c 
nhau vμ ®−îc tiÕn hμnh trªn 2 ®ît nu«i. 
Mçi ®ît ®−îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: 

 
CT3 CT2 CT1 CT3 CT2 CT1 

CT1 CT2 CT3 CT1 CT2 CT3 
      

C¸c l« thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ mét c¸ch 
ngÉu nhiªn. ë c¶ 2 ®ît nu«i, mçi « thÝ 
nghiÖm ®Òu ®−îc th¶ 1000g giun gièng. 
Nh− vËy thÝ nghiÖm ®−îc lÆp l¹i 8 lÇn ë 
cïng ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm. 

Tr−íc hÕt, c¸c ®iÒu kiÖn tiÕn hμnh thÝ 
nghiÖm ®−îc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ. C¸c « nu«i 
giun ®−îc x©y b»ng g¹ch - xi m¨ng, ®¸y 
l¸ng xi m¨ng. Mçi « nu«i cã diÖn tÝch 1m2, 
víi c¸c chiÒu ®o: 110,37 m (dμi  réng  cao). 
Mçi « nu«i ®Òu cã thiÕt kÕ 1 lç tho¸t n−íc ë 
phÝa d−íi bªn ngoμi ch©n t−êng bao quanh. 
Xung quanh « nu«i giun ®−îc thiÕt kÕ 
r·nh chèng kiÕn réng 10 cm. 

C¸c lo¹i nguyªn liÖu thøc ¨n nu«i giun 
tr−íc khi ñ ®em trén lÉn víi nhau, chÊt 
thμnh ®èng vμ tr¸t bïn kÝn. Thêi gian ñ 
tèt dμi hay ng¾n tuú thuéc vμo lo¹i nguyªn 
liÖu ®em ñ.   

Mét sè yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh 
tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña giun ®−îc kiÓm 

tra vμ x¸c ®Þnh nh− chÊt nÒn thÝch hîp cho 
giun quÕ vμ nhiÖt ®é. ChÊt nÒn thÝch hîp 
cho giun quÕ ph¶i ®¶m b¶o tèt vÒ ®é Èm. 
Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®é Èm phæ th«ng 
®−îc ¸p dông trong thÝ nghiÖm nμy lμ 
dïng tay n¾m mét Ýt thøc ¨n trong « nu«i, 
bãp m¹nh tay thÊy ch¶y ra mét vμi giät 
n−íc lμ ®−îc. Bªn c¹nh ®ã, do giun rÊt sî 
¸nh s¸ng nªn bÒ mÆt chÊt nÒn trong mçi « 
nu«i lu«n lu«n ®−îc phñ kÝn b»ng bao døa. 
NhiÖt ®é chuång nu«i vμ nhiÖt ®é trong 
khèi chÊt nÒn ®−îc ®o b»ng nhiÖt kÕ Èm. 

Cuèi cïng, giun ®−îc thu ho¹ch theo 
ph−¬ng ph¸p thu ho¹ch b»ng ¸nh s¸ng, 
thêi gian thu ho¹ch lμ 60 ngμy/1 ®ît nu«i. 

C¸c chØ tiªu theo dâi gåm: biÕn ®éng 
pH trong ®èng ñ, sù biÕn ®éng vÒ nhiÖt ®é 
cña khèi chÊt nÒn trong qu¸ tr×nh thÝ 
nghiÖm, khèi l−îng giun t¨ng, hÖ sè sinh 
tr−ëng cña giun, tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg 
khèi l−îng giun t¨ng. Trong ®ã: 

- Khèi l−îng giun t¨ng (g) = Khèi l−îng giun cuèi kú (g) - Khèi l−îng giun ban ®Çu (g) 

                                                                      Khèi l−îng giun cuèi kú (g) 
       - HÖ sè sinh tr−ëng cña giun (HSST)   =                  x 100 
                                                                           Khèi l−îng giun ban ®Çu (g) 
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                                                                                            Tæng sè thøc ¨n tiªu thô (kg) 
       - Tiªu tèn thøc ¨n cho 1kg khèi l−îng giun t¨ng (kg) =  
                                                                                                     Khèi l−îng giun t¨ng (kg) 

  Sè liÖu ®−îc ph©n tÝch vμ xö lý trªn phÇn mÒm SAS 8.1 vμ Excel. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Sù biÕn ®éng vÒ nhiÖt ®é trong qu¸ 
       tr×nh thÝ nghiÖm 

Mét trong c¸c yÕu tè m«i tr−êng cã ¶nh 

h−ëng rÊt lín ®Õn sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
cña giun lμ nhiÖt ®é. NhiÖt ®é thÊp h¬n hay 
cao h¬n khu nhiÖt ®iÒu hoμ ®Òu lμm gi¶m 
kh¶ n¨ng ¨n còng nh− sinh s¶n cña giun, 
dÉn ®Õn lμm gi¶m n¨ng suÊt nu«i giun. 

B¶ng 1. Sù biÕn ®éng vÒ nhiÖt ®é cña khèi chÊt nÒn vμ chuång nu«i 
qua hai ®ît thÝ nghiÖm (0C) 

Thời gian (ngày) Chỉ tiêu Tham số 
thống kê 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

X ± SE 25,67± 0,14 26,54± 0,13 26,89± 0,26 29,91± 0,17 31,28± 0,10 31,35± 0,10
Max 26,5 27 29 33 32,5 32,5 

To 
chất nền 

Min 25 25 25,5 26 30 30 

Đợt 1 
(10/4 đến 
10/6/07) 

To chuồng X  23,5 25 28,17 32 32,67 29 

X ± SE 29,65± 0,08 31,89± 0,11 30,60± 0,05 32,29± 0,08 31,63± 0,15 31,54± 0,14
Max 31 32,5 31,5 33 33 32,5 

To 
chất nền 

Min 28,5 31,5 29 31,5 29,5 31 

Đợt 2 
(10/6 đến 
10/8/07) 

To chuồng X  30 35,75 31 35,5 34,5 30 

 

Trong ®ît nu«i thø nhÊt, nhiÖt ®é khèi 
chÊt nÒn trong 20 ngμy ®Çu vμ 20 ngμy 
cuèi biÕn ®éng Ýt. Møc dao ®éng gi÷a nhiÖt 
®é thÊp nhÊt vμ cao nhÊt chØ tõ 1-2,5oC. 
Nh−ng tõ ngμy nu«i thø 21-40, nhiÖt ®é cã 
sù biÕn ®éng m¹nh. §Æc biÖt lμ tõ ngμy 31-
40, nhiÖt ®é thÊp nhÊt lμ 26oC vμ cao nhÊt 
lªn tíi 33oC. NhiÖt ®é trung b×nh cña 
chuång nu«i t¨ng dÇn tõ 23,5oC lªn 32oC 
trong 40 ngμy ®Çu, 10 ngμy cuèi cña ®ît 1 
l¹i gi¶m xuèng cßn 29oC (B¶ng 1). Nh− vËy 
thêi ®iÓm nhiÖt ®é m«i tr−êng cao nhÊt 
còng trïng víi thêi ®iÓm mμ nhiÖt ®é khèi 
chÊt nÒn biÕn ®éng m¹nh. Nguyªn nh©n 
chÝnh lμm cho nhiÖt ®é khèi chÊt nÒn t¨ng 
lμ do nhiÖt ®é m«i tr−êng t¨ng cao. Ngoμi 
ra, cßn mét nguyªn nh©n n÷a, ®ã lμ do 
thøc ¨n cña giun lu«n cã nhiÖt ®é cao h¬n 
nhiÖt ®é cña ph©n giun. Theo kÕt qu¶ c«ng 
bè cña NguyÔn V¨n B¶y (2001), giíi h¹n 
nhiÖt ®é chÊt nÒn thÝch hîp cho sù sinh 
tr−ëng, ph¸t triÓn cña giun quÕ tõ 25-28oC. 
Nh− vËy, nhiÖt ®é trung b×nh cña khèi 
chÊt nÒn trong 40 ngμy ®Çu trong ®ît nu«i 

nμy lμ thÝch hîp, tuy nhiªn trong 20 ngμy 
cuèi th× nhiÖt ®é l¹i duy tr× ë møc 30 - 
32oC. §©y lμ møc nhiÖt ®é kh«ng thÝch hîp 
víi giun quÕ, nã lμm cho giun gi¶m ¨n vμ 
ch¹y d¹t ra r×a xung quanh « nu«i (v× ë r×a 
« nu«i m¸t h¬n so víi ë gi÷a «). 

Trong ®ît nu«i thø 2, nhiÖt ®é m«i 
tr−êng lªn cao lμm cho nhiÖt ®é trung b×nh 
cña khèi chÊt nÒn th−êng xuyªn duy tr× ë 
møc cao trªn 30oC, chØ cã 10 ngμy ®Çu lμ 
nhiÖt ®é d−íi 30oC. Giun lu«n tËp trung ë 
ngoμi r×a « nu«i, gi¶m ¨n vμ sè l−îng giun 
t¨ng rÊt chËm. 

3.2. Kh¶ n¨ng t¨ng sinh khèi cña giun quÕ 
       trªn c¸c nguån thøc ¨n kh¸c nhau 

Trong ®ît nu«i thø nhÊt víi c¸c nguån 
thøc ¨n kh¸c nhau, sinh khèi giun t¨ng 
cña CT1 sau 60 ngμy nu«i ®¹t cao nhÊt 
(3600g) víi hÖ sè sinh tr−ëng (HSST) lμ 
360%, sinh khèi giun t¨ng ë CT3 ®¹t thÊp 
nhÊt (2850g) víi HSST lμ 285% cßn sinh 
khèi giun t¨ng ë CT2 còng t−¬ng ®èi cao 
(3487,5g) HSST lμ 348,75% (B¶ng 2).  
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Sinh khèi giun t¨ng t¹i CT1 vμ CT2 lμ 
kh«ng cã sù sai kh¸c (P>0,05) nh−ng gi÷a 
CT1 hay CT2 so víi CT3 th× kh¶ n¨ng cho 
sinh khèi giun cã sù sai kh¸c râ rÖt 
(P<0,05). §iÒu nμy chøng tá giun quÕ ph¸t 
triÓn kh¸ tèt trªn c¸c nguån thøc ¨n: 70% 
ph©n lîn + 30% th©n c©y chuèi hoÆc 60% 
ph©n lîn + 20% th©n chuèi + 20% ph©n bß.  

Møc ®é chªnh lÖch vÒ kh¶ n¨ng t¨ng 
sinh khèi gi÷a CT1 víi c¸c c«ng thøc cßn 
l¹i kh¸ râ rÖt, ®Æc biÖt lμ sù chªnh lÖch rÊt 

râ gi÷a CT1 vμ CT3. Nh÷ng thÝ nghiÖm 
tr−íc ®©y ®· cho thÊy ph©n bß rÊt thÝch 
hîp víi giun quÕ cßn ph©n lîn cã hμm 
l−îng muèi, amoniac cao nªn nÕu nu«i 
b»ng ph©n lîn th× cho sinh khèi t¨ng rÊt 
thÊp. Tuy nhiªn trong thÝ nghiÖm nμy, 
b»ng viÖc phèi trén thªm th©n c©y chuèi 
víi c¸c tû lÖ 30% vμ 20% chóng t«i thÊy 
kh¶ n¨ng t¨ng sinh khèi cña giun rÊt tèt, 
cao h¬n h¼n c«ng thøc gåm 50% ph©n lîn 
+ 50% ph©n bß.  

B¶ng 2. Tèc ®é t¨ng sinh khèi cña giun theo c¸c c«ng thøc sau 60 ngμy nu«i 

                          Công thức 
  Chỉ tiêu Đơn vị tính CT1 CT2 CT3 

Số lần thí nghiệm n 4 4 4 
Đợt 1 
KL ban đầu g/m2 1000 1000 1000 
KL kết thúc g/m2 3600,00 ± 207,16 3487,50 ± 42,7 2850,00 ± 61,24 
HSST % 360,00 348,75 285,00 
KL tăng trung bình g/m2 2600a± 207,16 2487,5a± 42,7 1850b± 61,24 
Min – Max (KLGT*) g 2000 - 2950 2400 - 2600 1700 - 1950 
CV  % 15,94 3,44 6,62 
Đợt 2 
KL ban đầu g/m2 1000 1000 1000 
KL kết thúc g/m2 2450,00 ± 64,55 2175,00 ± 118,15 2062,50 ± 47,33 
HSST % 245,00 217,50 206,25 
KL tăng trung bình g/m2 1450a± 64,55 1175a± 118,15 1062,5b± 47,33 
Min - Max g 1300 - 1600 1000 - 1500 1000 - 1200 
CV  % 8,90 20,11 8,91 

Những giá trị trên từng hàng không mang chữ giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05) và ngược lại. 
        *KLGT: Khối lượng giun tăng 

Trong ®ît nu«i thø 2, sinh khèi giun 
t¨ng cña CT1 vÉn lμ cao nhÊt (1450g) víi 
HSST lμ 245%, thÊp nhÊt ë CT3 (1062,5g) 
víi HSST 206,25%. Sinh khèi giun t¨ng t¹i 
CT1 vμ CT2 kh«ng cã sù sai kh¸c (P>0,05) 
nh−ng gi÷a CT1 hay CT2 so víi CT3 th× cã 
sù sai kh¸c (P<0,05). Sù khai kh¸c râ rÖt 
nhÊt thÓ hiÖn gi÷a CT1 vμ CT3.  

Nh− vËy nÕu xÐt vÒ sù t¨ng sinh khèi 
gi÷a c¸c c«ng thøc th× kÕt qu¶ cña ®ît 2 
phï hîp víi kÕt qu¶ cña ®ît 1. §iÒu ®ã 
chøng tá ¶nh h−ëng cña c¸c c«ng thøc thøc 
¨n kh¸c nhau ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng sinh 
khèi cña giun quÕ vμ sö dông ph©n lîn kÕt 
hîp víi th©n chuèi lμ rÊt phï hîp. 

KÕt qu¶ thu ®−îc sau khi kÕt thóc 2 ®ît 
thÝ nghiÖm cho thÊy tèc ®é t¨ng sinh khèi 
cña giun quÕ trong c¸c c«ng thøc thøc ¨n 
kh¸c nhau ë ®ît thÝ nghiÖm 2 thÊp h¬n rÊt 
nhiÒu so víi ®ît thÝ nghiÖm 1. Nguyªn nh©n 
chñ yÕu dÉn ®Õn hiÖn t−îng nμy lμ do nhiÖt 
®é m«i tr−êng trong ®ît nu«i thø 2 cao h¬n 
®ît nu«i thø nhÊt. MÆc dï nhiÖt ®é cña 
khèi chÊt nÒn kh«ng cã sù biÕn ®éng lín 
nh− nhiÖt ®é m«i tr−êng, nh−ng do nhiÖt 
®é m«i tr−êng cao ®· lμm cho nhiÖt ®é 
trong khèi chÊt nÒn còng t¨ng theo, ®Æc 
biÖt vμo buæi tr−a nhiÖt ®é lªn rÊt cao so 
víi ng−ìng nhiÖt ®é thÝch hîp (25-280C) 
nªn ®· g©y ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi víi sù 
sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña giun. 
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3.3. Kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ thøc ¨n cña giun quÕ 

B¶ng 3. Khèi l−îng giun t¨ng vμ tiªu tèn thøc ¨n/1kg giun t¨ng  

                                                                        Công thức 
Chỉ tiêu CT 1 CT 2 CT 3 

KL giun tăng sau 60 ngày (kg) 2,6 2,49 1,85 
KL chất nền ban đầu (kg) 25 25 25 
KL phân cho ăn (kg) 82 81 93 
Tổng KL phân sau khai thác (kg) 79,25 85,75 92,5 

Đợt 1 (n=4) 

TTTĂ/1kg giun tăng (kg) 31,54 32,53 50,27 
KL giun tăng sau 60 ngày (kg) 1,45 1,18 1,06 
KL chất nền ban đầu (kg) 25 25 25 
KL phân cho ăn (kg) 76 72 85 
Tổng KL phân sau khai thác (kg) 69,5 67,63 77 

Đợt 2 (n=4) 

TTTĂ/1kg giun tăng (kg) 52,41 60,59 80,19 

VÒ kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ thøc ¨n cña 
giun quÕ sau khi kÕt thóc 2 ®ît thÝ 
nghiÖm, khèi l−îng thøc ¨n ®−a vμo ë CT1 
vμ CT2 kh«ng cã sù kh¸c biÖt râ rÖt (®ît 1: 
81 vμ 82 kg (CT1); ®ît 2: 76 vμ 72 kg 
(CT2)), trong khi ®ã l−îng thøc ¨n ®−a vμo 
CT3 cao h¬n h¼n so víi hai c«ng thøc cßn 
l¹i (®ît 1: 93 kg; ®ît 2: 85 kg). Sau 2 ®ît 
thÝ nghiÖm, møc tiªu tèn thøc ¨n 
(TTT¡)/kg giun t¨ng ë CT3 lμ cao nhÊt 
(®ît 1 lμ 50,27 kg so víi 31,54 kg cña CT1 
vμ 32,53 kg cña CT2; ®ît 2 lμ 80,19 kg so 
víi 52,41 kg cña CT1 vμ 60,59 kg cña CT2) 
(B¶ng 3). Nh− vËy, tèc ®é t¨ng sinh khèi 
cña giun cμng lín, møc tiªu tèn thøc ¨n 
cμng thÊp.    

L−îng ph©n giun t¹o ra sau mçi ®ît 
nu«i t¹i tÊt c¶ c¸c c«ng thøc lμ t−¬ng ®èi 
lín. Nh− vËy sau khi nu«i giun, kh«ng chØ 
thu ®−îc s¶n phÈm lμ giun mμ cßn cã thÓ 
sö dông l¹i gÇn nh− toμn bé l−îng ph©n 
ban ®Çu d−íi d¹ng ph©n giun. §iÒu nμy 
rÊt cã ý nghÜa trong thùc tiÔn v× ph©n giun 
®−îc xem lμ mét lo¹i ph©n sinh häc rÊt tèt, 
h¬n h¼n ph©n ho¸ häc vμ l¹i kh«ng g©y « 
nhiÔm m«i tr−êng. 

4. KÕT LUËN  
Trong c¶ 2 ®ît nu«i, nhiÖt ®é chuång 

nu«i t¨ng vμ nhiÖt ®é chÊt nªn biÕn ®éng 
m¹nh tõ ngμy thø 31 - 40, riªng ®ît 2 nhiÖt 
®é chuång nu«i vμ nhiÖt ®é chÊt nÒn ®Òu cao 
trong suèt c¶ ®ît nu«i ®· ¶nh h−ëng kh«ng 
tèt ®Õn sù ph¸t triÓn cña giun quÕ. Møc 
thøc ¨n 70% ph©n lîn + 30% th©n chuèi ®· 
cho kh¶ n¨ng t¹o sinh khèi cña giun cao 
nhÊt. Tèc ®é t¨ng sinh khèi cña giun cμng 
lín, møc tiªu tèn thøc ¨n cμng thÊp.   
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