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TÓM TẮT 
Nghiên cứu thực nghiệm tìm hiểu khả năng diệt trứng Fasciola gigantica của phân bò kết hợp 

với trấu theo tỷ lệ 2,5/2 ủ hiếu khí cho thấy: phân bò ủ hiếu khí sau 3 ngày, nhiệt độ đã tăng đạt 61,40C 
đến 68,50C và duy trì ở mức cao trên 600C, tới ngày thứ 7 nhiệt độ giảm xuống còn 40,70C. Đảo phân 
làm nhiệt độ tăng cao. Độ ẩm thích hợp để đống phân ủ có nhiệt độ cao là trên 50%. Trong phân bò ủ 
hiếu khí, ở nhiệt độ từ 61,40C đến 68,50C, sau 3 ngày trứng F. gigantica bị diệt hoàn toàn. Trứng lưu 
giữ 10 ngày trong ngăn sinh khí của bể biogas có nhiệt độ từ 25 - 280C, pH từ 6,9 đến 7,3, chỉ có 32% 
trứng phát triển tới Miracidium, ở 20 ngày, có 11% trứng phát triển tới Miracidium. Trứng bị diệt hoàn 
toàn sau 30 ngày lưu giữ. 

Từ khoá: Biogas, phân bò, trứng của F.gigantica, ủ hiếu khí.  

SUMMARY  
The study on the ability of the anaerobic compost formed by feaces of cow and rice peels at a 

rate of 2.5/2 in exterminating Fasciola gigantica eggs showed that: the temperature of the compost 
from  61.4 to 68.50C, after 3 days the temperature increased from 61.40C to 68.50C and maintained at 
high levels on 600C, to the 7th day the temperature dropped to 40.70C, at this time feaces of cow which 
had a higher temperature was mixed in. The suitable humidity for the compost pile is above 50%. In 
aerobic composting cow dung, keeping the temperatures from 61.400C to 68.50C after 3 days the eggs 
of F. gigantica was completely destroyed. When the eggs of this parasite were kept for 10 days in a 
compartment with  biogas with temperature from 25 - 280C, pH from 6.9 to 7.3, only 32.00% of the eggs 
developed to Miracidium, if kept for 20 days, 11.00% the eggs developed to Miracidium. All eggs 
completely destroyed after 30 days of storage. 

Key words: Anaerobic composting, biogas, eggs of F.gigantica, feaces of cow.   

1. §ÆT VÊN §Ò 
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ch¨n nu«i 

tr©u, bß ë n−íc ta ph¸t triÓn ngμy cμng 
m¹nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu thùc phÈm 
ngμy cμng t¨ng cña ng−êi d©n. Theo Tæng 
côc Thèng kª (2007), n−íc ta cã 2.996.400 
tr©u vμ 6.724.000 con bß. 

Hμng n¨m cã hμng tr¨m ngμn tÊn ph©n 
tr©u, bß th¶i ra m«i tr−êng, phÇn lín kh«ng 
®−îc xö lý, ®· lμm « nhiÔm m«i tr−êng sèng, 
®ång thêi cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu mÇm 

bÖnh truyÒn nhiÔm vμ ký sinh trïng l©y lan 
g©y bÖnh cho ng−êi vμ vËt nu«i. BÖnh s¸n l¸ 
gan lín do Fasciola spp. cã ë kh¾p c¸c vïng 
miÒn cña n−íc ta. Tr©u, bß, dª nhiÔm s¸n víi 
tû lÖ cao: tr©u 79,6%, bß 36% vμ dª 20% 
(Ph¹m V¨n Khuª vμ Phan Lôc, 1996) kh«ng 
nh÷ng g©y tæn thÊt vÒ kinh tÕ ch¨n nu«i mμ  
bÖnh cßn gia t¨ng, g©y nhiÔm cho ng−êi 
thuéc 47 tØnh thμnh trong c¶ n−íc víi 5000 
ng−êi m¾c bÖnh (NguyÔn V¨n §Ò vμ Ph¹m 
V¨n Khuª, 2000). 
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§Ó h¹n chÕ, tiÕn tíi tiªu diÖt hoμn toμn 
bÖnh s¸n l¸ gan lín ë vËt nu«i vμ ng−êi th× 
biÖn ph¸p xö lý ph©n cña tr©u, bß diÖt trøng 
s¸n lμ biÖn ph¸p phßng bÖnh tÝch cùc vμ cÇn 
thiÕt. HiÖn nay ë n−íc ta, mét l−îng rÊt Ýt 
ph©n cña vËt nu«i ®−îc xö lý trong bÓ biogas, 
phÇn lín ph©n cßn l¹i kh«ng qua ñ mμ trùc 
tiÕp bãn cho c©y trång. Tr−íc ®©y ë n−íc ta ®· 
cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ñ ph©n yÕm khÝ víi 
nguyªn liÖu lμ ph©n gia sóc kÕt hîp víi l¸ 
xanh, v«i bét; tro bÕp ®Ó diÖt trøng giun s¸n. 
Tuy nhiªn, ph−¬ng ph¸p ñ nμy võa tèn c«ng, 
khã kiÕm nguyªn liÖu vμ thêi gian ñ kÐo dμi 
nªn khã thùc hiÖn trong s¶n xuÊt. §Ó cã 
ph−¬ng ph¸p ñ ph©n ®¬n gi¶n, rÎ tiÒn, nghiªn 
cøu “Ph−¬ng ph¸p ñ ph©n hiÕu khÝ vμ kh¶ 
n¨ng diÖt trøng s¸n l¸ gan Fasciola gigantica 
cña ph©n bß ñ hiÕu khÝ vμ bÓ biogas chøa 
ph©n bß” ®· ®−îc thùc hiÖn nh»m ®¸nh gi¸ 
hiÖu qu¶ diÖt trøng Fasciola spp.  

2. NGUY£N LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P  
    NGHI£N CøU 
2.1. §Þa ®iÓm 

Nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn t¹i Khoa Thó 
y, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi vμ x· 
Phï §æng, huyÖn Gia L©m, Hμ Néi. 

2.2. Nguyªn liÖu vμ dông cô 

Bao gåm: Ph©n bß, trÊu, bÓ biogas. 

2.3. §èi t−îng  

§èi t−îng nghiªn cøu: Trøng s¸n l¸ gan 
Fasciola gigantica. 

 
 
 

2.4. ThiÕt kÕ thÝ nghiÖm  

2.4.1. ThiÕt kÕ thÝ nghiÖm ñ ph©n bß hiÕu khÝ  

Ph−¬ng ph¸p ñ ph©n hiÕu khÝ ®−îc tiÕn 
hμnh dùa theo c¸c tμi liÖu cña TrÞnh V¨n 
ThÞnh (1963), Loper folan (2006) vμ Petkova 
(2006).  

Nguyªn lý cña ph−¬ng ph¸p lμ lîi dông 
sù ho¹t ®éng ph©n gi¶i c¸c chÊt h÷u c¬ trong 
ph©n gia sóc cña nh÷ng vi khuÈn hiÕu khÝ 
®· cã s½n trong ph©n lμm t¨ng nhiÖt ®é cña 
®èng ph©n ñ t¹o ra m«i tr−êng nhiÖt ®é cao 
lμm trøng giun, s¸n bÞ chÕt. 

ThÝ nghiÖm thiÕt kÕ ñ ph©n hiÕu khÝ 
theo d¹ng ®èng víi nguyªn liÖu lμ ph©n bß 
kÕt hîp víi trÊu theo tû lÖ lμ ph©n 2,5 phÇn 
vμ trÊu 2 phÇn, t¹o ®èng ñ h×nh khèi chãp, 
Víi mçi líp vËt liÖu ®−îc thªm vμo, cÇn t−íi 
n−íc ®Ó ®¶m b¶o ®é Èm cña líp nguyªn liÖu 
(H×nh 1). 

Theo dâi ®−îc thùc hiÖn trªn 3 ®èng 
ph©n bß ñ. KiÓm tra nhiÖt ®é t¹i 3 vÞ trÝ lμ 
t©m cña ®èng ñ vμ líp vá trÊu bªn ngoμi 
®èng ñ. NhiÖt ®é ®−îc kiÓm tra t¹i hai thêi 
®iÓm trong ngμy lμ 9 giê s¸ng vμ 16 giê 
chiÒu. Mçi vÞ trÝ ®o 3 lÇn råi lÊy nhiÖt ®é 
trung b×nh. §ång thêi ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ 
vμo c¸c thêi ®iÓm nh− trªn ®Ó lμm c¨n cø 
theo dâi vμ ®¸nh gi¸ sù t¨ng gi¶m nhiÖt ®é 
®èng ñ víi nhiÖt ®é m«i tr−êng. 

KiÓm tra ®é Èm ®èng ph©n ñ: MÉu ph©n 
®−îc lÊy t¹i t©m cña ®èng ñ, ®ùng trong tói 
plastic chuyªn dông, ph©n tÝch ®é Èm trong 
phßng thÝ nghiÖm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H×nh 1. S¬ ®å ®èng ph©n ñ hiÕu khÝ 
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2.4.2. §−a trøng F.gigantica vμo ®èng ph©n 
           ñ vμ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng diÖt trøng F. 
           gigantica cña ph−¬ng ph¸p ñ ph©n 
           hiÕu khÝ 

Trøng F. gigantica ®−îc ®ùng trong tói 
v¶i pha ninon, mçi tói chøa 100 trøng trén 
trong 1 g ph©n. §−a vμo trung t©m mçi ®èng 
ph©n ñ hiÕu khÝ 3 tói trøng ®Ó theo dâi sù 
biÕn ®æi cña trøng qua 3 møc thêi gian l−u 
gi÷ trøng trong ®èng ñ: 3 ngμy, sau 7 ngμy 
vμ sau 27 ngμy. 

Sau mçi møc thêi gian l−u gi÷ trong 
®èng ph©n ñ hiÕu khÝ, lÊy c¸c tói trøng ra, 
lμm s¹ch trong n−íc cÊt, quan s¸t sù biÕn ®æi 
cña trøng, tiÕp tôc nu«i trøng trong m«i 
tr−êng n−íc cÊt ®Ó t×m hiÓu kh¶ n¨ng ph¸t 
triÓn cña trøng. 

2.4.3. ThiÕt kÕ thÝ nghiÖm vμ ®¸nh gi¸ kh¶ 
           n¨ng diÖt trøng Fasciola gigantica 
           cña bÓ biogas chøa ph©n bß  

Nghiªn cøu thùc nghiÖm cã ®èi chøng, 
tiÕn hμnh trªn 3 bÓ biogas dïng nguyªn liÖu 
lμ ph©n bß. Hμng ngμy ®o nhiÖt ®é vμ pH cña 
bÓ biogas. 

Dïng 9 tói v¶i dμy pha nhiÒu nilon, mçi 
tói chøa 100 trøng F. gigantica. C¸c tói 
trøng ®−îc buéc chÆt vμo ®Çu mét thanh tre 
cã chiÒu dμi 1 m. §−a c¸c tói trøng vμo ng¨n 
sinh khÝ cña bÓ biogas, mçi bÓ 3 tói, gi÷ 
trøng theo c¸c møc thêi gian: 10 ngμy, 20 
ngμy vμ 30 ngμy.  

Sau mçi møc thêi gian: 10 ngμy, 20 ngμy 
vμ 30 ngμy, lÊy trøng ra lμm s¹ch trong n−íc 
cÊt, quan s¸t sù biÕn ®æi cña trøng, tiÕp tôc 
nu«i trøng trong n−íc cÊt, t×m hiÓu kh¶ 
n¨ng ph¸t triÓn cña trøng. 

2.5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Sö dông nhiÖt kÕ ®iÖn tö ®Çu dμi ®o 
nhiÖt ®é cña ®èng ph©n ñ vμ bÓ biogas. §o ®é 
Èm cña ®èng ph©n ñ theo ph−¬ng ph¸p 
th−êng quy. Thu thËp trøng F. gigantica 
theo ph−¬ng ph¸p mæ tö cung s¸n tr−ëng 
thμnh. §o pH cña n−íc bÓ biogas b»ng m¸y 
®o Inolabo. T×m hiÓu sù biÕn ®æi cña trøng 

sau khi l−u gi÷ trong ®èng ph©n ñ hiÕu khÝ 
vμ bÓ biogas qua quan s¸t d−íi kÝnh  hiÓn vi 
quang häc. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng diÖt trøng F. 
gigantica cña ph©n ñ hiÕu khÝ vμ bÓ biogas 
qua ph−¬ng ph¸p nu«i trøng trong n−íc cÊt: 
trøng bÞ chÕt lμ nh÷ng trøng sau khi nu«i 
trong n−íc cÊt tÕ bμo ph«i trøng kh«ng cã sù 
ph©n chia, kh«ng h×nh thμnh Miracidium 
(Êu trïng l«ng). 

2.6. Xö lý sè liÖu 

NhiÖt ®é vμ ®é Èm cña ®èng ph©n ñ, 
nhiÖt ®é, ®é pH cña bÓ biogas tÝnh theo gi¸ 
trÞ trung b×nh cña c¸c lÇn ®o. §é Èm cña 
®èng ph©n ñ tÝnh theo c«ng thøc. 

                       m1 – m2 

            §é Èm (%) =                  x 100  
                                   m 

   Trong ®ã:  
 m1 - khèi l−îng mÉu tr−íc khi sÊy,  
 m2 - khèi l−îng mÉu sau khi sÊy,  
 m  - khèi l−îng mÉu ph©n tÝch. 

   Tû lÖ trøng në ®−îc tÝnh theo phÇn tr¨m (%). 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN  

3.1. M«i tr−êng cña ph©n bß ñ hiÕu khÝ 

KÕt qu¶ ë b¶ng 1 cho thÊy: ®é Èm t¹i thêi 
®iÓm ngμy 1 ®Õn ngμy thø 4 dao ®éng trong 
kho¶ng 55,52 - 56,73%, t−¬ng øng víi ®é Èm 
nμy nhiÖt ®é lu«n ®¹t trªn 600C. Ngμy thø 
b¶y, ®é Èm gi¶m xuèng d−íi 40,7%, t−¬ng øng 
víi nhiÖt ®é ë møc d−íi 500C, ®©y lμ lóc cÇn 
®¶o l¹i ®èng ñ. Sau khi ®¶o, ®é Èm l¹i tiÕp tôc 
t¨ng lªn trªn 50% vμ nhiÖt ®é l¹i t¨ng, dao 
®éng trong kho¶ng 54,9 - 62,20C. Ngμy thø 
14, ®é Èm gi¶m xuèng 40,1%, sau khi ®¶o, ®é 
Èm l¹i t¨ng lªn trªn 50% vμ nhiÖt ®é t¨ng tíi 
52,2 - 62,70C. Tíi ngμy 19, nhiÖt ®é l¹i gi¶m. 
Ngμy thø 19, ®¶o l¹i ®èng ñ lÇn thø 3, tuy 
nhiªn lóc nμy nhiÖt ®é kh«ng cã kh¶ n¨ng 
t¨ng thªm n÷a. NhiÖt ®é ®−îc duy tr× trªn 
300C ë c¸c ngμy tiÕp theo ®Õn hÕt thêi gian ñ. 
Cã kh¶ n¨ng vi sinh vËt ®· ph©n huû hÕt c¸c 
chÊt h÷u c¬ trong ®èng ñ. 
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B¶ng 1. DiÔn biÕn nhiÖt ®é vμ Èm ®é trong ®èng ph©n ñ hiÕu khÝ 

Nhiệt độ lô 1 
(0C) Thời gian theo dõi 

(ngày) 
Bên ngoài Tâm 

Độ ẩm 
(%) Ghi chú 

1 44,7 68,5 56,73  
2 39,1 61,4   
3 41,5 63,7   
4 38,7 60,2 55,52  
5 42,9 62,2   
6 34,5 54,0   
7 24,4 40,7 43,24 Đảo phân 
8 43,2 63,2 59,87  
9 39,1 56,4   

10 42,8 58,1   
11 38,6 54,9 50,20  
12 39,5 46,7   
13 34,8 42,9   
14 28,4 40,1  Đảo phân 
15 43,7 62,7 56,74  
16 37,9 54,8   
17 39,9 57,8   
18 34,3 52,2   
19 29,4 40,9 38,9 Đảo phân 
20 28,6 37,2   
21 30,5 32,0   
22 30,2 31,5   
23 29,8 32,9   
24 31,0 31,5   
25 27,4 29,4   
26 26,3 30,8   
27 26,9 31,7 31,27  

     
Tõ thùc nghiÖm cho thÊy, møc ®é Èm 

thÝch hîp ®Ó ®èng ñ lu«n cã  nhiÖt ®é cao tõ 
52,2 - 68,50C lμ ph¶i ®¹t trªn 50%. §¸nh gi¸ 
vai trß cña nhiÖt ®é víi sù sèng cña sinh 
vËt, Odum (1977) cho r»ng, mçi sinh vËt 
cÇn mét kho¶ng nhiÖt ®é ®Ó ph¸t triÓn, tuy 
nhiªn nhiÖt ®é qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao ®Òu 
cã thÓ lμm cho sinh vËt ®ã ngõng ph¸t triÓn 
hoÆc bÞ chÕt. Nh− vËy m«i tr−êng cña ®èng 
ph©n bß ñ hiÕu khÝ lμ m«i tr−êng cã nhiÖt 
®é cao, ®é Èm thÊp trong nhiÒu ngμy, lμ m«i 
tr−êng bÊt lîi cho sù ph¸t triÓn cña trøng 
F. gigantica. 

3.2. Kh¶ n¨ng diÖt trøng F.gigantica cña 
        ph©n ñ hiÕu khÝ 

3.2.1. BiÕn ®æi cña trøng F. gigantica trong 
           ph©n ñ hiÕu khÝ 

§èng ph©n ñ hiÕu khÝ cã nhiÖt ®é dao 
®éng tõ 61,4 - 68,50C, trøng F. gigantica sau 
3 ngμy l−u gi÷ vÉn nguyªn vÑn, nh−ng ®· 
nh¹t mμu, phÇn nhiÒu trøng tÕ bμo ph«i ®· 
tan r÷a. Sau 7 ngμy, trong nhiÖt ®é dao ®éng 
tõ 40,7 - 68,50C trøng F. gigantica mÊt mμu, 
tÕ bμo ph«i ®· tan r÷a hoμn toμn. Nh÷ng 
trøng F. gigantica, sau 27 ngμy l−u gi÷ trong 
®èng ñ cã nhiÖt ®é dao ®éng tõ 31,7 - 68,50C 
®· kh«ng t×m thÊy trøng. Chóng t«i cho 
r»ng, cã thÓ nhiÖt ®é cao vμ ®é Èm ë møc 
thÊp cña ®èng ph©n ñ ®· lμm trøng F. 
gigantica bÞ biÕn ®æi vμ tan r÷a. 
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B¶ng 2. BiÕn ®æi cña trøng F. gigantica trong ph©n ñ hiÕu khÝ 

Thời gian lưu giữ 
trong đống phân 

Vị trí 
lưu trứng 

Nhiệt độ 
(0C) 

Ẩm độ 
(%) 

Biến đổi của trứng sau khi 
lưu trong phân ủ hiếu khí 

Sau 3 ngày 61,4 - 68,5 55,52 - 56,73 Nhạt màu. Phần nhiều trứng, 
tế bào tan rữa 

Sau 7 ngày 40,7 - 68,5 43,2-56,73 Mất màu. Tế bào trứng tan rữa 
Sau 27 ngày 

Trung tâm 
đống ủ 

31,7 - 68,5 31,27-56,75 Không tìm thấy trứng 

B¶ng 3. Søc sèng cña trøng F. gigantica l−u gi÷ trong ph©n ñ hiÕu khÝ 

Thí nghiệm Đối chứng 
Thời gian lưu trứng 

trong phân ủ 
(ngày) 

Số trứng 
nuôi 

Thời gian 
nuôi trứng 

(ngày) 

Tỷ lệ trứng 
phát triển tới 
Miracidium 

(%) 

Số trứng
nuôi 

Thời gian 
nuôi trứng 

(ngày) 

Tỷ lệ trứng 
phát triển tới 
Miracidium 

(%) 

3 142 20 0 100 20 80,0 
7 35 20 0 100 20 82,0 

28 - - - 100 20 81,7 

B¶ng 4. Mét sè chØ tiªu cña m«i tr−êng bÓ biogas  

Chỉ  tiêu theo dõi Phương pháp xác định Kết quả 

Nhiệt độ Nhiệt kế bách phân 25 - 280C 

pH Máy đo Inolab 6,9 - 7,3 

Không khí Cảm quan Thiếu oxy 

Ánh sáng Cảm quan Không có 

 
3.2.2. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña trøng F. 
           gigantica l−u gi÷ trong ph©n ñ hiÕu khÝ 

KÕt qu¶ ë b¶ng 3 cho thÊy, trøng F. 
gigantica sau 3 ngμy l−u gi÷ trong ®èng ph©n 
ñ hiÕu khÝ, sau 20 ngμy nu«i trøng trong m«i 
tr−êng n−íc cÊt, ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é phßng 
thÝ nghiÖm trong mïa hÌ kh«ng trøng nμo 
ph¸t triÓn tíi Miracidium. ë l« ®èi chøng, víi 
c¸c ®iÒu kiÖn nu«i t−¬ng tù, tû lÖ trøng ph¸t 
triÓn tíi Miracidium lμ 80%. Nh÷ng trøng l−u 
gi÷ 7 ngμy, sau khi nu«i l¹i, kh«ng trøng nμo 
ph¸t triÓn tíi Miracidium, ë l« ®èi chøng tû lÖ 
trøng ph¸t triÓn cao (82,0%). Trøng l−u gi÷ 
sau 27 ngμy trong ®èng ph©n ñ hiÕu khÝ bÞ 
ph©n huû hoμn toμn (B¶ng 3). 

Tõ thùc nghiÖm cho thÊy, m«i tr−êng cña 
®èng ph©n ñ hiÕu khÝ kh«ng thuËn lîi cho sù 
tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña trøng F. gigantica, 
chØ sau 3 ngμy trong ®èng ph©n ñ hiÕu khÝ, 

trøng ®· kh«ng cßn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, sau 
27 ngμy, trøng ®· bÞ ph©n huû hoμn toμn. 
Nghiªn cøu nh÷ng nh©n tè diÖt trøng vμ Êu 
trïng giun, s¸n, TrÞnh V¨n ThÞnh (1963) cho 
r»ng, nhiÖt ®é cao trªn 450C lμ yÕu tè diÖt 
trøng vμ Êu trïng giun, s¸n nhanh nhÊt. KÕt 
qu¶ cña nghiªn cøu nμy còng thèng nhÊt víi 
nhËn xÐt trªn. Theo chóng t«i, cã thÓ m«i 
tr−êng ®èng ph©n ñ hiÕu khÝ nh−: thiÕu ¸nh 
s¸ng, ®é Èm thÊp (50%) vμ nhiÖt ®é cao (trªn 
500C) ®· lμm trøng F. gigantica kh«ng cßn 
kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. 

3.3. M«i tr−êng cña bÓ biogas chøa ph©n bß 

3.3.1. Mét sè chØ tiªu cña m«i tr−êng bÓ biogas 
           chøa ph©n bß (B¶ng 4) 

KÕt qu¶ ë b¶ng 4 cho thÊy, nhiÖt ®é tõ 
25 - 280C vμ ®é pH tõ 6,9 - 7,3, thiÕu ¸nh 
s¸ng vμ oxy cña bÓ biogas rÊt thuËn lîi cho 
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sinh vËt ph¸t triÓn, nh−ng rÊt bÊt lîi cho 
nh÷ng sinh vËt ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn 
cÇn ¸nh s¸ng vμ oxy nh−ng l¹i lμ m«i tr−êng 
ph¸t triÓn thuËn lîi cña nh÷ng sinh vËt −a 
m«i tr−êng yÕm khÝ vμ thiÕu ¸nh s¸ng (ViÖn 
Nghiªn cøu N¨ng l−îng ViÖt Nam, 1982). 

3.3.2. Kh¶ n¨ng diÖt trøng F. gigantica cña  
           hÖ thèng bÓ biogas 

Sù biÕn ®æi cña trøng F.gigantica sau 
khi l−u gi÷ trong bÓ biogas (B¶ng 5) cho 
thÊy, trøng F. gigantica ng©m ë ng¨n sinh 
khÝ cña bÓ biogas trong 10 ngμy vÉn nguyªn 
vÑn, kh«ng ®æi mμu, tÕ bμo ph«i trøng vÉn 
ph©n chia. Trøng l−u 20 ngμy ®· nh¹t mμu, 
ph«i bμo mét sè trøng ®· tan r÷a. Nh÷ng 
trøng ng©m gi÷ 30 ngμy, mμu x¸m ®en, tÕ 
bμo ph«i trøng ®· tan r÷a hoμn toμn. Chóng 
t«i cho r»ng, m«i tr−êng bÓ biogas lμ m«i 

tr−êng bÊt lîi cho sù ph¸t triÓn cña trøng F.  
gigantica.  

3.3.3. Søc sèng cña trøng F. gigantica sau 
          khi l−u gi÷ trong bÓ biogas (B¶ng 6) 

Trøng F. gigantica l−u gi÷ 10 ngμy trong 
bÓ biogas, sau 19 ngμy nu«i cã 32,00% trøng 
ph¸t triÓn tíi Miracidium, ë l« ®èi chøng víi 
thêi gian nu«i t−¬ng tù nh−ng tû lÖ trøng në 
cao (95%). Trøng l−u gi÷ 20 ngμy, sau 19 
ngμy nu«i cã 11,0% trøng ph¸t triÓn tíi 
Miracidium ë l« ®èi chøng víi thêi gian nu«i 
t−¬ng tù, tû lÖ trøng në lμ 94,0%. Trøng l−u 
gi÷ 30 ngμy, sau 30 ngμy nu«i kh«ng trøng 
nμo ph¸t triÓn tíi Miracidium. TÕ bμo ph«i 
trøng tan r÷a hoμn toμn. Chóng t«i cho r»ng, 
nh÷ng trøng nμy kh«ng cßn kh¶ n¨ng ph¸t 
triÓn. ë l« ®èi chøng víi tû lÖ trøng në lμ 
95,00%, thêi gian nu«i trøng lμ 19 ngμy. 

B¶ng 5. Sù biÕn ®æi cña trøng F. gigantica sau khi l−u gi÷ trong bÓ biogas 

Điều kiện bể biogas Biến đổi của trứng sau khi lưu trong bể biogas 
Số trứng 
lưu giữ 

Thời gian
giữ trứng 

(ngày) 
Nhiệt độ 

(0C) 
pH Hình thái Màu 

sắc Phôi bào 
Ghi chú 

237 10 Vỏ trứng 
nguyên vẹn Vàng Vẫn phân  chia 

Chưa có trứng 
nào phát triển 
tới Miracidium 

198 20 Vỏ trứng 
nguyên vẹn Vàng 

Một số trứng vẫn 
phân chia, một số 
trứng phôi bào tan rữa 

Chưa có trứng 
nào phát triển 
tới  Miracidium 

161 30 

25 - 28 6,9 - 7,3 

Vỏ trứng 
nguyên vẹn 

Xám 
đen 

Phôi bào tan rữa 
hoàn toàn 

Không có trứng 
nào phát triển 

B¶ng 6. Søc sèng cña trøng F. gigantica sau khi l−u gi÷ trong bÓ biogas 

Thí nghiệm Đối chứng 
Thời gian lưu trứng 

trong bể biogas 

(ngày) 

Số trứng 
nuôi 

Thời gian 
trứng nở 
(ngày) 

Tỷ lệ 
trứng nở 

(%) 

Số trứng 
nuôi 

Thời gian 
trứng nở 
(ngày) 

Tỷ lệ 
trứng nở 

(%) 

10 237 19 32,00 100 19 95,00 

20 198 19 11,00 100 19 94,00 

30 161 - - 100 19 95,00 

Chú thích: (- ) là không phát triển 
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Nh− vËy, m«i tr−êng bÓ biogas víi 
nguyªn liÖu ph©n bß lμ m«i tr−êng bÊt lîi 
cho trøng F. gigantica ph¸t triÓn, chØ cã 
11,00% trøng ph¸t triÓn ®−îc khi l−u gi÷ 
trong bÓ 20 ngμy, trøng bÞ diÖt hoμn toμn khi 
l−u gi÷ trong bÓ 30 ngμy.   

KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy thèng nhÊt víi 
c«ng bè cña NguyÔn Hoa Lý (1998), Phan 
§Þch L©n (1980) vμ NguyÔn V¨n Thä (2003) 
lμ trøng Fasciolopsis buski, trøng mét sè s¸n 
l¸ chØ cã thÓ ph¸t triÓn ®−îc ë m«i tr−êng cã 
¸nh s¸ng, oxy vμ pH thÝch hîp. M«i tr−êng 
yÕm khÝ, thiÕu ¸nh s¸ng cña bÓ biogas ®· 
lμm cho trøng F. gigantica kh«ng ph¸t triÓn 
®−îc. KÕt qu¶ nμy còng phï hîp víi nhËn 
xÐt cña c¸c t¸c gi¶ nªu trªn. 

4. KÕT LUËN 
1. Ph©n bß ñ hiÕu khÝ, sau 3 ngμy nhiÖt 

®é ®· t¨ng lªn 61,40C ®Õn 68,50C vμ duy tr× ë 
møc cao trªn 600C, tíi ngμy thø 7, nhiÖt ®é 
gi¶m xuèng  40,70C. §¶o ph©n lμm nhiÖt ®é 
t¨ng cao. §é Èm thÝch hîp ®Ó ®èng ph©n ñ cã 
nhiÖt ®é cao lμ trªn 50%. 

2. Trong ph©n bß ñ hiÕu khÝ, sau 3 ngμy, 
trøng F. gigantica bÞ diÖt hoμn toμn. 

3. Trøng F gigantica trong bÓ biogas cã 
nhiÖt ®é tõ 25 - 280C, pH tõ 6,9 ®Õn 7,3 bÞ 
diÖt hoμn toμn  sau 30 ngμy l−u gi÷. 
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