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ABSTRACT
The study was conducted to determine the appropriate replacing of fish meal
(FM) protein by three type’s soybean meal: defatted soybean meal (SB),
fermented soybean meal (FSB) and soy protein concentrate (SPC) in
snakehead (Channa striata) diet. Four isonitrogenous (45%) and isocaloric
(4.6 Kcal/g) diets were formulated. The control diet was prepared with 100%
FM protein. Three other diets was replaced 40% FM protein by three type’s
soybean meal protein. Results showed that there was no significant difference
in survival rate between feeding treatments. Fish growth performance in
control diet and diet replaced SPC were significantly higher than the diets
replaced SB and FSB. Food intake observed in diet replaced SPC treatment
was not significant difference compared to control treatment. There was no
significant difference between treatments in Feed Conversion Ratio, Protein
Efficiency Ratio and hematological parameters (red blood cells and white
blood cells). Hepatosomatic Index calculated in control treatment was
significantly higher than those of others. Thus, it can be replaced 40% fish
meal (FM) protein by soy protein concentrate (SPC) in snakehead (Channa
striata) diet.

TÓM TẮT
Nghiên cứu thay thế đạm bột cá bằng đạm bột đậu nành trên cá lóc (Channa
striata) được tiến hành nhằm xác định khả năng thay thế thích hợp đạm bột cá
bằng đạm bột đậu nành từ các nguồn đậu nành khác nhau. Bốn nghiệm thức
thức ăn được phối chế có cùng mức đạm (45%) và năng lượng (4,61 Kcal/g).
Nghiệm thức thức ăn đối chứng sử dụng đạm bột cá 100%. Các nghiệm thức
còn lại có mức đạm bột cá được thay thế 40% bởi đạm bột đậu nành (SB), bột
đậu nành lên men (FSB) và bột đậu nành đậm đặc (SPC). Kết quả thí nghiệm
cho thấy tỷ lệ sống của cá ở các nghiệm thức thức ăn khác biệt không có ý
nghĩa thống kê. Tăng trưởng của cá ở nghiệm thức thay thế đạm bột cá bằng
đạm bột đậu nành SPC và nghiệm thức đối chứng cao hơn và khác biệt có ý
nghĩa thống kê so với hai nghiệm thức thay thế bột đậu nành SB và FSB.
Lượng thức ăn ăn vào của nghiệm thức thay thế SPC không khác biệt có
nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng. Không có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê giữa tất cả các nghiệm thức về hệ số thức ăn, hiệu quả sử
dụng protein và các chỉ tiêu sinh lý cá. Chỉ số HSI ở nghiệm thức đối chứng
cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Kết
quả nghiên cứu cho thấy có thể thay thế protein của bột cá bằng bột đậu nành
đậm đặc SPC ở mức 40% trong khẩu phần ăn cho cá lóc (Channa striata).
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việc sử dụng bột đậu nành hạn chế do thành
phần carbohydrate không tiêu hóa như
oliosachatides và nonstarch polysaccharides,
saponines và isoflavones (Baeverfjord and
Krogdagl, 1996). Đối với các loài cá ăn động vật,
do nhu cầu protein cao nên đòi hỏi phải có nguồn
protein thay thế bột cá có hàm lượng protein cao
nhằm thay thế bột cá giảm chi phí thức ăn. Khi sử
dụng bột đậu nành thì hàm lượng protein đậu nành
thay thế cho bột cá là 10-30% đối với nhóm cá ăn
động vật: cá lóc đen (Trần Thị Bé và Trần Thị
Thanh Hiền, 2010), cá lăng nha (Nguyễn Huy Lâm
và ctv., 2012), cá thát lát còm (Nguyễn Thị Linh
Đan và ctv., 2013). Trên cá Hồng đốm (Lutjanus
guttatus) có thể thay thế 20% đạm bột cá bằng đạm
bột đậu nành trong công thức thức ăn, khi thay thế
với tỉ lệ 40% và 60% thì tăng trọng của cá giảm,
hiệu quả sử dụng đạm và lipid thấp (Silva-Carrillo
et al., 2012). Để khắc phục hạn chế này các nhà
sản xuất đã sử dụng nhiều biện pháp để nâng cao
hiệu quả sử dụng bột đậu nành trong thức ăn cho
động vật. Bột đậu nành lên men có hàm lượng
protein xấp xỉ 50%, được nghiên cứu nhằm tăng
hiệu quả sử dụng protein trong thức ăn thủy sản
(Yamamoto et al., 2010; Azarm and Lee, 2012;
Nguyen et al., 2013). Bột đậu nành đậm đặc (SPC)
với hàm lượng protein khoảng 65- 67%, được loại
bỏ một số chất kháng dinh dưỡng, đặc biệt là
alcohol soluble fraction trong bột đậu nành là
nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu quả sử
dụng bột đậu nành của nhóm cá ăn động vật. Một
số nghiên cứu đã cho thấy bột đậu nành đậm đặc
(SPC) có thể thay thế đạm bột cá với tỉ lệ rất cao từ
40 - 100% trong khẩu phần ăn của các loài cá như
cá hồi vân (Médale et al., 1998), cá bớp (Salze et
al., 2010), cá tuyết (Walkwer et al., 2010).

1 GIỚI THIỆU
Cá lóc (Channa striata) được nuôi nhiều ở các
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm
gần đây. Trong nuôi cá lóc, chi phí thức ăn chiếm
hơn 80% (Huỳnh Văn Hiền và ctv., 2011). Cá lóc
là loài cá ăn động vật điển hình, vì vậy nhu cầu
protein trong thức ăn cho nhóm cá lóc lớn hơn 40%
(Samantary and Mohanty, 1997; Trần Thị Bé và
Trần Thị Thanh Hiền, 2010).
Trong thức ăn thủy sản, bột cá được xem là
nguồn nguyên liệu cung cấp protein chính trong
việc chế biến thức ăn với các ưu điểm do có độ tiêu
hóa, hàm lượng vitamin-khoáng chất tương đối cao
và đặc biệt là chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu
và các acid béo cao phân tử không no (HUFA và
PUFA) cho động vật thủy sản (Trần Thị Thanh
Hiền và Nguyễn Anh Tuấn, 2009). Tuy nhiên, sản
lượng bột cá ngày càng giảm sút, giá thành cao nên
việc thay thế nguồn protein khác làm thức ăn cho
động vật thủy sản là rất cần thiết. Trong đó, nguồn
protein từ đậu nành đang được sử dụng rất phổ
biến cung cấp protein trong thức ăn thủy sản. Bột
đậu nành không những được sử dụng nhiều trong
thức ăn cho cá ăn thực vật, cá ăn tạp mà còn được
dùng rộng rãi trong thức ăn nuôi cá ăn động vật.
Nhiều công trình nghiên cứu về khả năng thay thế
protein bột cá bằng protein đậu nành cho các loài
cá ăn động vật được thực hiện như cá bớp,
Rachycentron canadum (Chou et al., 2004), cá
quân, Sebastes schlegeli (Lim et al., 2004), cá
chẽm, Lates calcarifer (Tantikitti et al., 2005), cá
tuyết, (Walker et al., 2010), cá lóc đen, Chana
striata (Trần Thị Bé và Trần Thị Thanh Hiền,
2010), cá lóc bông (Trần Thị Thanh Hiền và ctv.,
2010), cá thát lát còm (Nguyễn Thị Linh Đan và
ctv., 2013).

Mục đích của nghiên cứu này bước đầu đánh
giá khả năng sử dụng một số loại bột đậu nành làm
thức ăn cho cá lóc đen nhằm đa dạng hóa nguồn
bột đậu nành và giảm chi phí sản xuất thức ăn.

Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm từ đậu nành
được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi và thủy sản
như: bột đậu nành béo, bột đậu nành tách béo còn
vỏ, bột đậu nành tách béo bỏ vỏ, bột đậu nành lên
men, bột đậu nành đậm đặc… Nhiều nghiên cứu
so sánh các nguồn bột đậu nành khác nhau làm
thức ăn cho động vật thủy sản như: cá rô phi (Shiau
et al., 1990), cá chẽm (Boonyaratpalin et al.,
1998), cá hồi Atlantic salmon (Refstie et al., 2001).
Tuy nhiên, một số loại bột đậu nành có hạn chế là
thiếu methionine, cystine và chứa nhiều chất kháng
dinh dưỡng như: chất ức chế enzyme tiêu hóa
protein (protease inhibitor), hemagglutinins,
phytate, soyantigens (O’Keefe and Newman,
2011). Đối với loài cá ăn động vật điển hình,

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm đánh giá khả năng sử dụng ba loại
bột đậu nành: bột đậu nành ly trích dầu (SB), bột
đậu nành lên men (FSB) và bột đậu nành đậm đặc
(SPC) thay thế cho protein bột cá ở mức 40%. Thí
nghiệm gồm 4 nghiệm thức với 3 lần lặp lại được
bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong 12 bể composit
(500L/bể) có sục khí liên tục và định kỳ 2 ngày/lần
thay nước bằng cách cấp nước chảy tràn thay 50%
lượng nước của bể.
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9,9 g/con. Mật độ cá bố trí thí nghiệm 30 con/bể.
Thời gian thí nghiệm 42 ngày.
2.2 Chăm sóc và quản lý

Bốn nghiệm thức thức ăn được phối chế có
cùng hàm lượng đạm 45% và năng lượng 4,61
kcal/g: nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn
protein bột cá, 3 nghiệm thức còn lại protein bột cá
lần lượt được thay thế 40% bằng protein bột đậu
đậu nành (SB), bột đậu nành lên men (FSB) và bột
đậu nành đậm đặc (SPC). Thành phần nguyên liệu
và thành phần hóa học thức ăn thí nghiệm được
trình bày ở Bảng 1.

Cá được cho ăn thỏa mãn nhu cầu, mỗi ngày
cho ăn 2 lần (8 giờ và 16 giờ). Lượng thức ăn mà
cá tiêu thụ và thừa trong mỗi bể được ghi nhận
hằng ngày (lượng thức ăn thừa được siphon ra
ngoài). Ghi nhận cá chết hằng ngày ở mỗi bể. Các
yếu tố môi trường như nhiệt độ, oxy hòa tan và pH
Cá thí nghiệm được sản xuất tại trại sản xuất
được đo mỗi ngày 2 lần bằng máy YSI 556 (USA);
giống ở An Giang. Trước khi bố trí thí nghiệm cá
NO2- và NH3 được ghi nhận mỗi tuần một lần bằng
được nuôi trong bể 4 m3, tập ăn thức ăn chế biến
test kit SERA (Germany) trong suốt thời gian thí
trong 2 tuần, cá thí nghiệm khối lượng trung bình
nghiệm.
Bảng 1: Thành phần nguyên liệu và thành phần hóa học thức ăn thí nghiệm (tính theo % khối lượng
khô)
Thành phần (%)
Bột cá Kiên Giang
Bột đậu nành-SB
Bột đậu nành lên men - FSB
Bột đậu nành đậm đặc- SPC
Bột mì
Cám sấy
Premix khoáng vitamin*
Dầu
CMC
Lysine
Methionine
Tổng
Độ khô
Protein thô
Lipid thô
Tro
Xơ
NFE
Năng lượng thô (kcal/g)

Đối chứng (FM)
60,7
0,00
23,8
10,0
2,00
2,69
0,82
0,00
0,00
100
83,5
45,2
8,29
16,2
1,58
28,7
4,61

40% SB
36,4
33,9
10,6
10,0
2,00
3,79
2,85
0,24
0,24
100
85,8
45,1
8,66
12,9
4,26
29,1
4,61

40% FSB
36,6
31,1
14,6
10,0
2,00
3,56
1,87
0,06
0,14
100
85,2
45,5
8,42
13,0
4,40
28,7
4,61

40% SPC
36,2
24,1
20,7
10,0
2,00
3,38
3,40
0,06
0,24
100
84,5
43,4
8,53
12,8
4,78
30,5
4,61

* Premix khoáng vitamin: Vitamin và Mineral mixture (unit/Kg): Vitamin A, 2.000.000 IU; Vitamin D, 400.000 IU;
Vitamin E, 6g; Vitamin B1, 800mg; Vitamin B2, 800mg; Vitamin B12, 2mg; Calcium D. Panthotenate, 2g; Folic acid,
160mg; Vitamin C, 15g; Cholin Chloride, 100g; Ferous (Fe2+), 1g; Zinc (Zn2+), 3g; Manganese (Mn2+), 2g; Copper
(Cu2+), 100mg; Iodine (I-), 20mg; Cobalt (Co2+), 10mg

(FI), hệ số thức ăn (FCR), hiệu quả sử dụng protein
(PER)

2.3 Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá và xử lý
số liệu
2.3.1 Các chỉ tiêu ghi nhận

 Tỉ lệ sống (%) SR (Survival Rate):
SR (%) = (Số cá thể cuối/số cá thể đầu) x 100

Khối lượng cá ban đầu (Wi) được xác định khi
bố trí thí nghiệm. Tăng trưởng của cá được xác
định bằng cách cân toàn bộ số cá trong mỗi bể khi
kết thúc thí nghiệm. Khi kết thúc thí nghiệm số liệu
thu sẽ được tính toán: tỷ lệ sống (SR), khối lượng
cuối (Wt), khối lượng gia tăng (Wg), tăng trưởng
tuyệt đối DWG (g/ngày), Lượng thức ăn ăn vào

 Tốc độ tăng trưởng theo ngày (g/ngày)
DWG (Daily Weight Gain)
DWG = (Wt – Wo)/ t
 Tốc độ tăng trưởng tương đối (%/ngày)
SGR (Specific Growth Rate)
SGR =((ln(Wt) – ln(Wo))/t) x 100
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 Lượng thức ăn ăn vào FI (Feed intake)
FI (%/cá/ngày)= lượng thức ăn vào/(WoxWt)0,5 /t

có sục khí liên tục và thay nước định kỳ bằng cách
cấp nước chảy tràn 2 ngày/lần nên các yếu tố môi
trường không có sự biến động lớn giữa các nghiệm
thức. Trong suốt thời gian thực hiện thí nghiệm,
nhiệt độ trung bình dao động 28,6 - 31,2°C (buổi
sáng và buổi chiều), sự chênh lệch nhiệt độ < 3°C,
phù hợp với điều kiện trong nuôi thủy sản nói
chung. Nồng độ oxy hòa tan luôn luôn lớn 5 mg/L
và dao động trong khoảng 5,22 – 5,42 mg/L. pH
giữa các nghiệm thức trong thí nghiệm tương đối
ổn định và dao động trong khoảng 7,69 – 8,02.
Nồng độ NO2- dao động trong khoảng 0,63 – 0,70
mg/L và NH3 luôn nhỏ hơn 0,1 mg/L. Như vậy, các
yếu tố môi trường ở các nghiệm thức trong thí
nghiệm đều ở mức giới hạn cho phép cho sự sinh
trưởng và phát triển bình thường của cá.
3.2 Tỷ lệ sống

 Hệ số thức ăn FCR (Feed Conversion Ratio)
FCR = Lượng thức ăn ăn vào (khối lượng khô
(g))/ Khối lượng cá gia tăng (g)
 Hiệu quả sử dụng đạm PER (Protein
Efficiency Ratio):
PER = (Wt – Wo)/ Lượng đạm ăn vào
Trong đó: Wo: khối lượng đầu của cá (g)
Wt: khối lượng cuối của cá (g)
t: thời gian thí nghiệm (ngày)
 Chỉ số gan HSI (Hepatosomatic Index):
khối lượng gan/khối lượng toàn bộ cơ thể cá.
2.3.2 Các chỉ tiêu phân tích
Phương pháp phân tích thành phần hóa học của
cá, thức ăn dựa theo tiêu chuẩn AOAC (2000).

Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ sống của cá
thí nghiệm dao động khoảng từ 76,7%- 87,8%
(Hình 1). Tỷ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức bột cá
87,8% và thấp nhất ở nghiệm thức đậu nành SB
76,7%, tuy nhiên không có sự khác biệt ý nghĩa
thống kê giữa các nghiệm thức thí nghiệm
(p>0,05). Khi thay thế bột cá bởi các nguồn bột
đậu nành với tỷ lệ thích hợp thì sẽ không ảnh
hưởng đến tỉ lệ sống của cá. Kết quả thí nghiệm
tương đồng với các nghiên cứu như trên cá Tráp
mõm nhọn Diplodus puntazzo có thể thay thế 60%
protein bột cá bằng protein BĐN trong thức ăn mà
không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của cá (Hernández
et al., 2007). Các nghiên cứu khác khi thay thế
protein bột cá bằng protein bột đậu nành trong
khoảng thích hợp thì không ảnh hưởng đến tỉ lệ
sống như cá Chẽm (Lates calcarifer) (Tantikitti et
al., 2005), cá Rô phi (Oreochomis niloticus x
Oreochomis aureus) (Lin and Luo, 2011), cá lóc
bông (Trần Thị Thanh Hiền và ctv., 2010).
3.3 Sinh trưởng của cá thí nghiệm

Ẩm độ: được xác định theo nguyên tắc sấy mẫu
trong tủ sấy ở nhiệt độ 105oC (4-5 giờ) đến khi
khối lượng không đổi.
Chất đạm: xác định theo phương pháp Kjedahl.
Chất béo: được chiết xuất trong dung môi
Petroleum ether bằng hệ thống Soxhlet.
Khoáng: được xác định bằng cách đốt cháy
mẫu và nung trong tủ nung ở nhiệt độ 560-600°C
khoảng 4 giờ. Quá trình này hoàn tất khi mẫu có
màu trắng hoặc màu xám.
Hồng cầu được đếm theo phương pháp thông
thường dùng buồng đếm hồng cầu Neubauer mà
mẫu máu cá thu được trong thời điểm kết thúc thí
nghiệm được pha trong dung dịch Natt – Herrick.
Bạch cầu được đếm trên lame mà nhuộm mẫu máu
bằng phương pháp nhuộm Wright’s & Giemsa. Các
chỉ tiêu này được phân tích theo phương pháp được
mô tả bởi Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Văn
Tư (2010).
2.3.3 Xử lý số liệu

Khối lượng cá khi kết thúc thí nghiệm đạt cao nhất
ở nghiệm thức bột cá (44,8 g), kế đến là bột đậu
nành đậm đặc SPC (43,0 g) (Bảng 2) và không có
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sinh trưởng
giữa hai nghiệm thức này (p>0,05). Đối với
nghiệm thức bột đậu nành SB và bột đậu nành lên
men FSB, tăng trưởng của cá thấp hơn chỉ đạt
khoảng 39 gam và khác biệt có ý nghĩa thống kê so
với nghiệm thức bột cá và SBC (p<0,05). Tăng
trưởng của cá ở hai nghiệm thức SB và FSB khác
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Các giá trị trung bình được tính trên chương
trình Microsoft Excel. So sánh trung bình giữa các
nghiệm thức dựa vào ANOVA và phép thử Ducan
với mức ý nghĩa 0,05 bằng chương trình SPSS 16.0
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả các chỉ tiêu môi trường nước
trong quá trình thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí trong hệ thống bể nhựa
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bằng 40% bột đậu nành trong thí nghiệm này cho
thấy đối với mức 40% SB hoặc FSB là cao đối với
cá lóc đen nên đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của
cá. Nghiên cứu của Trần Thị Bé và Trần Thị Thanh
Hiền (2010) cho thấy đối với cá lóc đen mức thay
thế bột đậu nành ly trích tối đa là 30%, muốn thay
thế 40% cần bổ sung phytase. Một số kết quả
nghiên cứu trên nhóm cá ăn động vật cũng cho
thấy hàm lượng protein đậu nành thay thế cho bột
cá chỉ khoảng 10 -30% đối với nhóm cá ăn động
vật như cá lăng nha (Nguyễn Huy Lâm và ctv.,
2012), cá thát lát còm (Nguyễn Thị Linh Đan và
ctv, 2013). Ở cá bớp (Rachycentron canadum) cỡ
97-136g khi được nuôi trong lồng đặt ngoài bờ
biển có thể sử dụng thức ăn thay thế 33% protein
bột cá bằng protein bột đậu nành (Huang, 2007). Ai
and Xie (2007) nghiên cứu trên cá da trơn (Silurus
meridionalis) khi sử dụng protein bột đậu nành thay
thế cho protein bột cá có bổ sung methionine thì
thấy rằng nó có thể thay thế tới 52% nhưng khi
không có bổ sung methionine thì mức thay thế chỉ
đạt 39%.

Hình 1: Tỷ lệ sống của cá lóc thí nghiệm
Tương tự, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối DWG và
tốc độ tăng trưởng tương đối SGR của cá ở hai
nghiệm thức bột cá và SPC cao hơn có ý nghĩa
thống kê so với 2 nghiệm thức SB và FSB (Bảng
2). Khả năng sử dụng các nguồn bột đậu nành cũng
như hàm lượng bột đậu nành thay đổi tùy theo loài
động vật thủy sản. Với mức thay thế protein bột cá

Bảng 2: Tăng trưởng của cá (WG), tăng trưởng tuyệt đối (DWG) và tăng trưởng tương đối (SGR)
Nghiệm thức
100FM
40 SB
40 FSB
40 SPC

Wo (g)
10,0±0,13a
9,87±0,15a
9,90±0,15a
9,87±0,12a

Wt (g)
44,8 ±1,45b
39,0 ±3,02a
39,1 ±0,67a
43,0 ±2,31b

WG (g)
34,8 ±1,55b
29,1 ±3,06a
29,2 ±0,74a
33,1 ±2,27b

DWG (g/ngày)
0,83±0,04b
0,69 ±0,07a
0,69 ±0,02a
0,79±0,05b

SGR (%/ngày)
3,57 ±0,10b
3,27 ±0,19a
3,27 ±0,06a
3,50 ±0,12b

Giá trị thể hiện là số trung bình và độ lệch chuẩn
Các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

Trong 3 nguồn bột đậu nành thì ở nghiệm thức
SPC sinh trưởng tốt nhất. Tốc độ tăng trưởng của
cá lóc ở nghiệm thức FSB không khác biệt so với
nghiệm thức SB, mặc dù có một vài nghiên cứu
trên cá biển cho thấy hiệu quả sử dụng bột đậu
nành FSB tốt hơn so với SB (Rombensoa et al.,
2013). Bột đậu nành SPC đã được thử nghiệm thay
thế bột cá trong nhiều đối tượng cá biển, với ưu
điểm đã được tách các hợp chất tan trong cồn và
hầu hết chất kháng dưỡng như phytase, lectins,
saponin (Walker et al., 2010). Các kết quả nghiên
cứu cho thấy bột đậu nành SPC được sử dụng để
thay thế cho bột cá ở mức cao hơn so với SB và cá
tăng trưởng tốt hơn ở cùng mức độ thay thế.
Refstie et al. (1998) nghiên cứu trên cá hồi Atlantic
cho thấy với cùng mức thay thế 40% protein bột cá
bởi SPC hoặc SB tăng trưởng của cá ở nghiệm thức
SPC tương đương bột cá, nhưng ở nghiệm thức SB
tăng trưởng của cá thấp hơn nhiều. Đối với cá
Tuyết, SPC có thể thay thế 50% protein bột cá
(Walker et al., 2010).

Nguyen et al. (2013) cho rằng sản phẩm bột
đậu nành lên men bằng các dòng vi khuẩn khác
nhau, có hay không có kết hợp với bổ sung taurin
sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của cá Seriola
quinqueradiata. Yamamoto et al. (2010) cho rằng
phương pháp lên men bột đậu nành phù hợp sẽ cải
thiện tỷ lệ dị hình của cá Hồi. Azarm and Lee
(2014) cho rằng đậu nành lên men có thể thay thế
40% protein bột cá nếu có bổ sung thêm acid amin
và taurin làm thức ăn cho cá Acanthopagrus
schlegeli. Như vậy, đậu nành lên men cần thiết
phải nghiên cứu về bổ sung thêm dưỡng chất cần
thiết và tỷ lệ bổ sung khác nhau trong làm thức ăn
cho cá lóc đen.
3.4 Sự phân nhóm khối lượng của cá lóc thí
nghiệm
Trong thí nghiệm này cá được chia thành bốn
nhóm khối lượng khác nhau là nhỏ hơn 20 g, từ lớn
hơn 20 g – 40 g, từ lớn hơn 40 g – 60 g và lớn hơn
60 g. Quan sát ở bốn nghiệm thức ta thấy tỷ lệ
phân nhóm khối lượng chênh lệch nhau không
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Hiệu quả sử dụng protein của cá lóc với thức ăn
thí nghiệm là cao 2,69-3,12. PER của nghiệm thức
thay thế 40% bột cá bằng SPC có hiệu quả sử dụng
protein cao nhất dù không có khác biệt có ý nghĩa
thống kê giữa các nghiệm thức (Bảng 3). Bột cá
ngoài ưu điểm về giá trị dinh dưỡng, bột cá có tác
động là tăng sự hấp dẫn (mùi, vị) của thức ăn đối
với cá. Khi thay thế bằng nguồn protein thực vật
làm giảm sự hấp dẫn của thức ăn do bởi một số
chất kháng dưỡng trong bột đậu nành như
saponins. Với mức thay thế SPC 40% chưa ảnh
hưởng đến khả năng bắt mồi của cá lóc nên cá bắt
mồi tốt và hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nên cá đạt
tăng trưởng tương đương bột cá.

đáng kể. Trong đó, nhóm cá có khối lượng 20 – 40
g chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là nhóm cá có khối
lượng 40 – 60 g và thấp nhất là nhóm cá có trọng
lượng nhỏ hơn 20 g. Cụ thể nhóm cá từ 20 – 40 g
chiếm tỷ lệ cao nhất (58,8%) là ở nghiệm thức
40FSB, còn nhóm cá 40 – 60 g chiếm tỷ lệ cao
nhất (44,5%) ở nghiệm thức đối chứng và nhóm cá
lớn hơn 60 g chiếm tỷ lệ cao nhất (12,3%) ở
nghiệm thức đối chứng (100FM).

Bảng 3: Lượng thức ăn ăn vào (FI), hệ số thức
ăn (FCR), và hiệu quả sử dụng đạm
(PER)

FM
40SB
40FSB
40SPC

Hình 2: Sự phân nhóm khối lượng của cá lóc thí
nghiệm
Nhìn chung, nhóm cá có khối lượng lớn tập
trung nhiều ở nghiệm thức đối chứng, kế đó là
nghiệm thức SPC. Đối với các loài cá ăn động vật
như cá lóc thì tỷ lệ phân hóa sinh trưởng xuất hiện
trong bầy đàn được phát hiện trong nhiều nghiên
cứu về cá lóc và kết quả thí nghiệm cho thấy cá sử
dụng thức ăn chế biến thì tỷ lệ phân hóa này có
phần ít hơn so với thức ăn là mồi sống do đặc tính
của loài (Qin and Fast, 1996).
3.5 Hiệu quả sử dụng thức ăn của cá lóc

FI
(%/cá/ngày)
3,36 ±0,13b
2,86 ±0,06a
2,92 ±0,27a
3,12 ±0,32ab

FCR
0,84
0,86
0,84
0,83

±0,09a
±0,12a
±0,08a
±0,05a

PER
2,70
2,74
2,69
3,12

±0,30a
±0,39a
±0,29a
±0,68a

Giá trị thể hiện là số trung bình và độ lệch chuẩn
Các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau
thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

3.6 Chỉ số gan HSI
Chỉ số HSI là tỷ lệ phần trăm gan trên khối
lượng cơ thể. Chỉ số này phụ thuộc vào loài cũng
như là sức khỏe của động vật thủy sản. Kết quả cho
thấy chỉ số HSI cao ở nghiệm thức bột cá 1,28 và
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với cả 3 nghiệm
thức thay thế bột đậu nành (p<0,05) (Hình 3).

Lượng thức ăn ăn vào FI của cá thí nghiệm dao
động 2,86 – 3,36% (Bảng 3). FI đạt cao nhất ở
nghiệm thức bột cá (3,36%) kế đến là SPC (3,12%)
và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
Trong khi FI ở nghiệm thức SB và FSB thấp hơn
và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm
thức bột cá (p<0,05). Do cá ở hai nghiệm thức SB
và FSB ăn thức ăn ít hơn nên tăng trưởng của hai
nghiệm thức này thấp hơn so với nghiệm thức bột
cá và SPC.
Hệ số thức ăn của cá lóc trong thí nghiệm 0,830,86 và không có sự khác biệt giữa nghiệm thức
bột cá và các nghiệm thức bột đậu nành (p>0,05).
Hiệu quả sử dụng protein PER là chỉ tiêu cho thấy
mức độ động vật thủy sản sẽ tận dụng nguồn
protein trong thức ăn để xây dựng cơ thể (Trần Thị
Thanh Hiền và Nguyễn Anh Tuấn, 2009).

Hình 3: Hệ số HSI của cá lóc thí nghiệm
Kết quả này tương đồng với nghiên cứu trên cá
Takifugu rubripes, khi tăng tỉ lệ protein BĐN trong
thức ăn thì chỉ số HSI giảm và khác biệt có ý nghĩa
(p<0,05) ở nghiệm thức thay từ 0-15% protein
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không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các
nghiệm thức (p>0,05) (Hình 4). Kết quả này phù
hợp với nghiên cứu của Peres et al. (2003) cho
rằng khi thay thế bột cá bằng bột đậu nành ly trích
40% thì không ảnh hưởng đến các chỉ số huyết học
(hồng cầu và bạch cầu) của cá nheo Ictalurus
punctatus. Rumsey et al. (1994) đã kết luận tương
tự về chỉ tiêu sinh lý cá Hồi (Oncorhynchus
mykiss) cho ăn thức ăn chứa bột cá và thay thế bột
cá bằng bột đậu nành đậm đặc và bột đậu nành, tuy
nhiên, hàm lượng bạch cầu (leukocyte count) cao
hơn ở các nghiệm thức thức ăn có chứa bột đậu
nành. Kết quả phân tích hồng cầu và bạch cầu cho
thấy có sự phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của
loài khi sử dụng bột đậu nành làm thức ăn ảnh
hưởng lên các chỉ tiêu huyết học.

BĐN (Lim et al., 2011). Đối với cá tráp mõm nhọn
(Diplodus puntazzo) cũng cho thấy chỉ số HSI
giảm và khác biệt có ý nghĩa khi tỉ lệ thay thế vượt
mức 40% (Hernández et al., 2007). Tuy nhiên, một
số nghiên cứu cho thấy chỉ số HSI trên một số đối
tượng không chịu ảnh hưởng khi sử dụng protein
bột đậu nành thay thế protein bột cá trong thức ăn
của cá tra (Lê Quốc Phong, 2010), cá hồng bạc
(Lutjanus argentimaculatus) (Catacutan and
Pagador, 2004), cá trê phi (Clarias gariepinus)
(Fagbenro and Davies, 2001).
3.7 Số lượng tế bào hồng cầu và bạch cầu
của cá lóc thí nghiệm
Nghiên cứu thay thế bột đậu nành đã thực hiện
phân tích số lượng hồng cầu và bạch cầu trong máu
cá, kết quả cho thấy số lượng hồng cầu và bạch cầu

Hình 4: Số lượng tế bào máu của cá lóc thí nghiệm
Hồng cầu – RBC –

106

tế bào và bạch cầu – WBC – 105 tế bào

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể thay thế
protein của bột cá bằng bột đậu nành đậm đặc SPC
ở mức 40%. Đối với bột đậu nành và bột đậu nành
lên men, mặc dù tăng trưởng thấp hơn nghiệm thức
bột cá và và SPC nhưng không ảnh hưởng đến tỷ lệ
sống và các chỉ tiêu huyết học của cá. Đối với bột
đậu nành SPC, nghiên cứu sử dụng với tỷ lệ thay
thế cao hơn cần được thực hiện nhằm tăng khả
năng sử dụng của loại đậu nành này.
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