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Tóm tắt: 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự phát triển phôi cá Mao ếch bao gồm hai 
nội dung, thí nghiệm 1 được bố trí ở 3 mức nhiệt độ là 28ºC, 30ºC và 32ºC và thí nghiệm 2 được 
bố trí ở 5 mức độ mặn là 14‰, 17‰, 20‰, 23‰ và 26‰. Kết quả cho thấy thời gian từ khi 
trứng được thụ tinh đến lúc nở ở nhiệt độ 32ºC (319 giờ) ngắn hơn so với ở 28ºC và 30ºC. Tỷ lệ 
nở đạt cao nhất ở nhiệt độ 28ºC (57,6%), thấp nhất là ở 32ºC (44,8%). Tỷ lệ dị hình bắt gặp cao 
nhất ở nhiệt độ 32ºC đạt 9,5%, thấp hơn ở 28ºC và 30ºC lần lượt là 4,3% và 5,9%. Độ mặn cũng 
ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi cá Mao ếch. Thời gian trứng nở nhanh nhất ở độ mặn 26‰ 
(333 giờ). Tỷ lệ trứng nở ra cao nhất ở độ mặn 20‰ (59,4%), thấp nhất là ở 14‰ (36,6%). Tỷ lệ 
dị hình đạt cao nhất ở độ mặn 14‰ (4,2%) thấp hơn ở 26‰ (4,1%), 17‰ (3,7%), thấp nhất là 
20‰ (3,3%). 
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độ mặn; Quá trình phát triển phôi.         

  

Abstrac: 

The study consists of two individual experiments about the effects of temperature and salinity on 
embryonic development of Grunting Toadfish. The first experiment is conducted at three 
different temperatures of 28°C, 30°C and 32°C. The second is conducted at five different levels 
of salinity of 14‰, 17‰, 20‰, 23‰ and 26‰. The results show that the time for the eggs to be 
fertilized and hatch at temperature level of 32°C is shorter than at 28°C and 30°C. The highest 
hatching rate is at 28°C (57.6%), the lowest is at 32°C (44.8%).  The highest deformity rate is 
found in treatment of 32°C (9.5%) lower than at 28°C and 30°C respectively of 4.3% and 5.9%. 
The salinity also affects the embryonic development of Grunting Toadfish. The fastest hatching 
time is at 26‰ (333h). The highest hatching rate is at 20‰, (59.4%), the lowest is at 14‰, 
(36.6%). The highest deformity rate is at 14‰ (4.2%) lower than at 26‰, (4.1%); 17‰, (3.7%), 
the lowest is at 20‰ (3.3%). 
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