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ABSTRACT 

Study on cobia fingerling rearing in recirculation system with different 
diets was conducted from March to May 2012 in College of Aquaculture 
and Fisheries, Can Tho University, Vietnam. The experiment has three 
treatments of feed types (i) commercial pellet; (ii) trash-fish and (iii) 
commercial pellet combined with trash-fish with triplication. Fish at initial 
size of 5.41 cm in length and 0.35g in weight were stocked at 40 fish/m3.  

After culturing 30 days, results showed that temperature, pH, nitrite, 
nitrate and TAN in all treatments were in a normal ranges for fish growth. 
The fish in all the treatments reach to total length and body weight of 
11.42 – 13.42 cm and 4.6 – 11.52 g respectively. Fish fed with commercial 
pellets gave the highest growth rate and significantly different to the other 
treatments at p<0.05. Similarly, the highest survival rate (86.7 %) was 
also found in treatment fed commercial pellet and significantly different to 
those of the treatment fed trash fish. These above results s indicated high 
potential for rearing cobia  fingerlings with high quality pellet in 
recirculating systems. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu ương giống cá bóp trong hệ thống tuần hoàn với các loại thức 
ăn khác nhau được thực hiện từ tháng 3 – 5/2012 tại trại thực nghiệm 
Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ, nhằm tìm ra thức ăn thích hợp 
trong giai đoạn ương giống. Thí nghiệm gồm: (i) Thức ăn công nghiệp; 
(ii) Cá tạp và (iii) TĂCN kết hợp với cá tạp; mỗi nghiệm thức được lặp lại 
3 lần. Kích cỡ trung bình của cá ban đầu là 5,41 cm (0,35g) và được ương 
với mật độ 40 con/m3.  

Sau 30 ngày ương: nhiệt độ, pH, hàm lượng nitrite, nitrate và TAN trong 
các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá. 
Chiều dài của cá đạt từ 11,42 – 13,42 cm (0,20 – 0,27 cm/ngày; 2,49 – 
3,03 %/ngày) và khối lượng cá từ 4,6 – 11,54 g (0,14 – 0,38 g/ngày; 8,53 – 
11,62 %/ngày). Ở nghiệm thức cho cá ăn bằng TĂCN, cá tăng trưởng tốt 
nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. 
Tương tự, tỷ lệ sống của cá cũng đạt cao nhất ở nghiệm thức cho cá ăn 
TĂCN (86,7%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức 
cho cá ăn bằng cá tạp. Kết quả nghiên cứu này góp phần quan trọng trong 
xây dựng qui trình ương cá bóp giống để phục vụ vùng nghề nuôi. 
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1 GIỚI THIỆU 

Cá bóp (Rachycentron canadum) là loài có tiềm 
năng lớn trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản, 
đặc biệt là nuôi lồng trên biển. Hơn nữa, cá tăng 
trưởng nhanh, có giá trị dinh dưỡng và giá trị 
thương phẩm cao hơn so với nhiều đối tượng cá 
biển khác (Su et al., 2000; Liao et al., 2004; Holt et 
al., 2007). Nghề nuôi cá bóp đã được phát triển 
nhiều nơi trên thế giới như các nước Châu Mỹ La 
Tinh (Mỹ, Chi Lê,…) và các nước Châu Á như Đài 
Loan, Trung Quốc, Philiphines, Việt Nam (Benetti 
et al., 2002;  Kaiser et al., 2005). Hiện tại, cá bóp 
được nuôi chủ yếu là trong lồng, với sản lượng cá 
bóp trên thế giới năm 2010 đạt trên 40.000 tấn, 
trong đó Đài Loan và Trung Quốc chiếm trên 80% 
(FAO, 2012).  

Ở Việt Nam, nghề nuôi cá bóp đã được phát 
triển ở các tỉnh ven biển như: Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, 
Vũng Tàu và Kiên Giang (Nguyễn Quang Huy, 
2002). Do đó, nhu cầu nguồn cá giống ngày càng 
tăng nên những nghiên cứu nguồn thức ăn cho cá 
bột hay nhu cầu dinh dưỡng và khả năng thay thế 
nguồn protein bột cá bằng các nguồn protein có 
nguồn gốc thực vật trong thành phần thức ăn đã 
được tiến hành trên giống cá bóp (Trần Ngọc Hải 
&ctv, 2012; Angele et al., 2006). Theo Chou et al 
(2001), hàm lượng đạm tối ưu cho sự tăng trưởng 
và phát triển của cá bóp giống là 44,5%. Bên cạnh 
đó, việc nghiên cứu ương giống cá bóp trong hệ 
thống tuần hoàn với mật độ khác nhau cũng được 
tiến hành để cải thiện chất lượng nước nhằm nâng 
cao tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá 
(Kenneth et al., 2007). Trên cơ sở các nghiên được 
tiến hành, việc nghiên ương giống cá bóp trong hệ 
thống tuần hoàn với các loại thức ăn khác nhau để 
tìm ra loại thức ăn thích hợp cho sự phát triển của 
cá giống và nhằm góp phần xây dựng qui trình 
ương giống cá bóp ngày một hoàn thiện hơn. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện tại trại thực nghiệm 
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 
3 – 5/2012. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 
nhiên với 3 nghiệm thức thức ăn khác nhau gồm: 
(i) thức ăn viên; (ii) thức ăn cá tạp và (iii) thức ăn 

viên + cá tạp. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 
Hệ thống bể thí nghiệm gồm 9 bể composite có thể 
tích 2 m3 và tương ứng với mỗi bể ương có bể lọc 
với thể tích 300 lít (15% thể tích bể ương). Cá sử 
dụng để bố trí thí nghiệm có nguồn từ sinh sản 
nhân tạo và được ương đến 30 ngày tuổi, có chiều 
dài trung bình là 5,41 cm (0,35 g/con). Cá được bố 
trí ở độ mặn 30 ‰ và mật độ cá ương 40 con/m3. 
Trước khi tiến hành thí nghiệm cá được ương 
chung trong bể 4 m3 để tập cho cá ăn được thức ăn 
viên và cá tạp. 

Chăm sóc và quản lý: thức ăn được sử dụng 
cho cá trong thí nghiệm gồm 2 loại là cá rô phi và 
thức ăn viên (thức ăn của công ty INVE, 52% 
protein). Cá rô phi trước khi cho cá ăn được loại bỏ 
xương, để tăng hàm lượng đạm trong thức ăn và 
giúp cá dễ tiêu hóa hơn; thịt cá rô phi được băm 
nhỏ phù hợp kích cỡ cá từng giai đoạn. Đối với 
nghiệm thức cho ăn kết hợp, thức ăn viên và cá rô 
phi được cho ăn xen kẽ với nhau (một ngày cho ăn 
cá rô phi và 1 ngày cho ăn thức ăn viên). Cá được 
cho ăn theo nhu cầu, cho cá ăn 2 lần/ngày (8 giờ và 
14 giờ). 

Các chỉ tiêu theo dõi: Nhiệt độ, pH, nitrite, 
nitrate và TAN thu mẫu 15 ngày/lần bằng bộ test 
Sera. Tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và sự phân đàn 
của cá được xác định sau 30 ngày ương. 

Xử lý số liệu: Các số liệu thu thập được tính 
toán các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn bằng 
phần mềm Excel, so sánh sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức bằng phép thử Ducan thông qua phần 
mềm SPSS 13.0 ở mức ý nghĩa (p<0,05). 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Các yếu tố môi trường nước  

Trong thời gian thí nghiệm, nhiệt độ trung bình 
ở các nghiệm thức dao động từ 28,2 – 29,5oC và 
pH dao động từ 8,6 – 8,8 (Bảng 1). Yếu tố nhiệt độ 
và pH ở các nghiệm thức thí nghiệm vào buổi sáng 
so với buổi chiều là chênh lệch không lớn và chúng 
đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển 
của cá. Theo Schwarz et al (2007), nhiệt độ thích 
hợp cho cá bóp tăng trưởng tối ưu là 29 – 32oC. 
Nghiên cứu của William and Robert (1997) cho 
rằng pH thích hợp cho các loài tôm, cá là 6,5 – 9,0 
và khoảng biến động trong ngày phải nhỏ hơn 0,5. 
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Bảng 1: Nhiệt độ và pH trung bình của các nghiệm thức ương cá bóp giống với các loại thức ăn khác 
nhau 

Nghiệm thức 
Nhiệt độ (oC) pH 
Sáng Chiều Sáng Chiều 

TĂCN 28,3±0,42 29,3±0,52 8,6±0,29 8,6±0,31 
Cá tạp 28,4±0,49 29,2±0,41 8,6±0,31 8,7±0,17 
TĂCN+cá tạp 28,2±0,26 29,5±0,55 8,7±0,10 8,8±0,14 

Kết quả Bảng 2 cho thấy, hàm lượng nitrite ở 
các nghiệm thức thức ăn khác nhau biến động từ 
4,1 – 4,5 mg/L, trong đó nghiệm thức TĂCN có 
hàm lượng thấp nhất (4,1 mg/L), nghiệm thức cá 
tạp có hàm lượng cao nhất (4,5 mg/L) và sai khác 
không lớn giữa các nghiệm thức thí nghiệm. Hàm 
lượng Nitrate dao động từ 56,7 – 59,2 mg/L, hàm 
lượng nitrate ở nghiệm thức TĂCN là thấp nhất 
(56,7 mg/L) và cao nhất là nghiệm thức cá tạp 
(59,2 mg/L). Tương tự, TAN ở các nghiệm thức 
dao động 0,5 – 0,8 mg/L. Nhìn chung, hàm lượng 
nitrite, nitrate và TAN trong nghiên cứu này có 
khuynh hướng tăng đối với các nghiệm thức có sử 
dụng cá tạp. Tuy nhiên, hàm lượng nitrate và TAN 
vẫn nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển 
của cá. Theo QCVN 38 (2011), hàm lượng TAN 
trong môi trường nước để cho các sinh vật tồn tại 
là dưới 1 mg/L. Rodrigues et al (2007), cá bóp có 
khả năng chịu nồng độ TAN tương đối cao (2 
mg/L). Riêng đối với hàm lượng nitrite trong các 
nghiệm thức tương đối cao (4,1 – 4,5 mg/L) so với 
ngưỡng để cho các sinh vật phát triển trong môi 
trường nước, cá bóp là loài kháng nitrite khá tốt 
(30-210 mg/L trong 96 h) và cá bóp có thể chịu 

được hàm lượng nitrite lên đến 3,2 mg/L (Atwood 
et al., 2001). Do đó, hàm lượng nitrite có thể gây 
ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ở 
các nghiệm thức. 

Bảng 2: Yếu tố thủy hóa ở các nghiệm thức ương 
cá bóp giống với các loại thức ăn khác nhau 

Nghiệm thức 
Nitrite 
(mg/L)

Nitrate 
(mg/L) 

TAN 
(mg/L) 

TĂCN 4,1±1,02 56,7±8,16 0,5±0,08 
Cá tạp 4,5±0,84 59,2±11,14 0,8±0,42 
TĂCN+cá tạp 4,3±0,82 58,3±9,83 0,5±0,04 

3.2 Tốc độ tăng trưởng của cá sau 30 ngày 
ương với các loại thức ăn khác nhau 

3.2.1 Tốc độ tăng trưởng về chiều dài  

Khi ương cá có chiều dài ban đầu là 5,41 cm 
với các loại thức ăn khác nhau, sau 30 ngày ương 
chiều dài của cá đạt từ 11,42 – 13,42 cm và tốc độ 
tăng trưởng đạt 2,49 – 3,03%/ngày (Bảng 3). Trong 
đó, ở nghiệm thức cho cá ăn TĂCN thì cá đạt chiều 
dài lớn nhất (13,42 cm, với tốc độ tăng trưởng 
3,03%/ngày) và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so các nghiệm thức cho ăn cá tạp và cá 
tạp kết hợp với TĂCN.  

Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng về chiều dài của cá sau 30 ngày ương với thức ăn khác nhau 

Nghiệm thức Lđ (cm/con) LC (cm/con) DLG (cm/ngày) SGRL (%/ngày) 
TĂCN 5,41±0,36 13,42±0,07 b 0,27±0,01 b 3,03±0,02 b 
Cá tạp 5,41±0,36 11,42±0,67 a 0,20±0,03 a 2,49±0,19 a 
TĂCN+cá tạp 5,41±0,36 12,57±1,06 a 0,23±0,04 a 2,72±0,29 a 

Các giá trị trong cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.2.2 Tốc độ tăng trưởng về khối lượng  

Với khối lượng cá ban đầu 3,51 g, sau 30 ngày 
ương bằng các loại thức ăn khác nhau trong hệ 
thống tuần hoàn thì cá đạt khối lượng từ 4,6 – 
11,54 g, tương ứng tốc độ tăng trưởng là 0,14 – 
0,38 g/ngày (8,53 – 11,62%/ngày). Trong đó, ở 
nghiệm thức cho ăn cá tạp thì cá có tốc độ tăng 
trưởng thấp nhất (4,6 g/con; 8,53%/ngày) và khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với hai 
nghiệm thức còn lại. Tuy nhiên, ở nghiệm thức sử 
dụng thức ăn công nghiệp cá tăng trưởng nhanh 
nhất (11,54 g/con; 11,62%/ngày) nhưng sai khác 
không có ý nghĩa so với nghiệm thức cho ăn cá tạp 

kết hợp với thức ăn công nghiệp (Bảng 4). Kết quả 
nghiên cứu này cho thấy, cá có xu hướng tăng 
trưởng tương tự như nghiên cứu của Charles et al., 
(2010), khi ương cá bóp giống bằng thức ăn có 
hàm lượng protein 50% thì cá tăng trưởng tốt hơn 
so với các loại thức ăn có hàm lượng đạm thấp 
hơn. Hơn nữa, khi cho cá ăn thức ăn viên sẽ hạn 
chế được rủi ro cho vật nuôi do ít nhiễm vi sinh vật 
gây bệnh (Trần Thị Thanh Hiền và Nguyễn Anh 
Tuấn, 2009). Tuy nhiên, tăng trưởng của cá trong 
thí nghiệm này nhanh hơn so với kết quả nghiên 
cứu trước đây, khi ương cá giống bằng thức ăn có 
hàm lượng đạm 50% thì sau 56 ngày ương cá chỉ 
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đạt tốc độ tăng trưởng 4,23 %/ngày (Charles et al., 
2010). Theo Kenneth et al., (2007) khi ương cá bóp 
có khối lượng ban đầu là 6,7±0,2 g trong thời gian 

10 tuần, cá có tốc độ tăng trưởng dao động từ 5,2-
5,3 %/ngày. 

Bảng 4: Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của cá sau 30 ngày ương với thức ăn khác nhau 

Nghiệm thức Wđ (g/con) WC (g/con) DWG (g/ngày) SGRW (%/ngày)
TĂCN 0,35±0,09 11,54±1,97 b 0,38±0,07 b 11,62±0,58 b 
Cá tạp 0,35±0,09 4,60±1,04 a 0,14±0,03 a 8,53±0,81 a 
TĂCN+cá tạp 0,35±0,09 7,04±2,16 ab 0,22±0,08 ab 9,91±0,95 ab 

Các giá trị trong cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.3 Tỷ lệ sống của cá bóp giống sau 30 ngày 
ương với thức ăn khác nhau 

Hình1 thể hiện, tỷ lệ sống của cá ở các nghiệm 
thức cho ăn thức ăn khác nhau dao động từ 86,7 – 
72,2%, trong đó nghiệm thức cho cá ăn thức ăn 
công nghiệp đạt cao nhất là 86,7% và khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức cho 
ăn bằng cá tạp (72,2%) nhưng sai khác so với 
nghiệm thức cho ăn thức ăn công nghiệp kết hợp 
với cá tạp (83,0%). Kết quả nghiên cứu này thể 
hiện rõ, khi sử dụng thức ăn công nghiệp để ương 
giống cá bóp tốt hơn so với sử dụng cá tạp, do thức 
ăn công nghiệp có thành phần dinh dưỡng được 
phối chế phù hợp với sự phát triển của cá. Hơn 
nữa, khi sử dụng thức ăn công nghiệp sẽ quản lý 
được lượng thức ăn dư tốt hơn so với cá tạp nên 
chất lượng môi trường nước cũng tốt hơn (Bảng 2). 
Việc nghiên cứu sử dụng thức ăn công nghiệp cho 
cá bóp giống trong các hệ thống nuôi hay mật độ 
nuôi khác nhau cũng đạt được tỷ lệ sống tương tự. 
Matthew et al (2006), cho rằng khi ương cá bóp 
trong hệ thống tuần hoàn với khối lượng cá ban 
đầu là 5,9 – 6,8 g/con, sau 8 tuần ương thì tỷ lệ 
sống cá đạt 58,3 – 90,0%. Khi ương giống cá bóp 
có trong hệ thống tuần hoàn với kích cỡ cá lớn hơn 
6,7 g/con và cho ăn bằng thức ăn công nghiệp thì 
sau 10 tuần ương cá đạt tỷ lệ sống từ 92,5 – 96% 
(Cynthia et al., 2007; Kenneth et al., 2007). 

 
Hình 1: Tỷ lệ sống của cá bóp giống sau 30 ngày 

ương với thức ăn khác nhau 

Các ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) 

3.4  Sự phân đàn của cá ở các nghiệm thức 
ương với thức ăn khác nhau 

Hệ số biến động về chiều dài của cá sau 30 
ngày ương với các loại thức ăn khác nhau dao động 
từ 9,3 – 12,6%, sự sai khác giữa các nghiệm thức 
không lớn. Kết quả này đã thể hiện, ở nghiệm thức 
sử dụng TĂCN chiều dài của cá ít phân cỡ hơn so 
với các nghiệm thức còn lại. Bên cạnh đó, hệ số 
biến động về khối lượng cũng có sự khác biệt đáng 
kể giữa các nghiệm thức, ở nghiệm thức TĂCN 
(17,1%), nghiệm thức TĂCN+cá tạp (30,7%) và 
nghiệm thức cá tạp (22,5%). Điều này thể hiện rõ, 
khi cho cá ăn bằng thức ăn công nghiệp thì cá ít 
phân đàn hơn so với cho cá ăn bằng cá tạp hay thức 
ăn viên kết hợp với cá tạp. 

Bảng 5:  Hệ số biến động (CV, %) về chiều dài 
và khối lượng của cá sau 30 ngày ương 
với thức ăn khác nhau 

Nghiệm  
thức 

CV (%) về 
chiều dài 

CV (%) về 
khối lượng 

TĂCN 9,3 17,1 
Cá tạp 12,6 22,5 
TĂCN+cá tạp 10,7 30,7 

Các giá trị trong cùng một cột có ký tự giống nhau thì 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

 Sử dụng thức ăn công nghiệp để ương cá 
bóp giống trong hệ thống tuần hoàn thì khả năng  
ô nhiễm môi trường nước ít hơn so với sử dụng  
cá tạp. 

 Sử dụng thức ăn công nghiệp để ương cá 
bóp ở giai đoạn giống, cá tăng trưởng tốt (0,38 
g/ngày; 11,6 %/ngày) hơn so với thức ăn là cá tạp 
hay cá tạp kết hợp với thức ăn công nghiệp và đạt 
tỷ lệ sống cũng cao hơn (86,7%). 

 Cần nghiên cứu thêm về mật độ ương và  
thể tích bể lọc thích hợp để cải thiện được chất 
lượng nước, giúp cá tăng trưởng nhanh và đạt tỷ lệ 
sống cao.  
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