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ABSTRACT
The study aims to define the suitable feed for rearing the Cobia from larvae
to fry stage in order to contribute to developing protocol for seed
production of Cobia fish. The triplicate experiment was conducted with 4
different feeding regimes of (i) Rotifer + Artemia; (ii) Rotifer + artificial
feed + Artemia; (iii) Nanochloropsis + Rotifer + Artemia and (iv)
Nanochloropsis + Rotifer + artificial feed + Artemia. Fish larvae (4.03mm)
were reared at density of 10 larvae/L in 500-L composite tanks containing
brackish water at salinity of 30 ppt and with continuous aeration. Results
showed that after 21 days of rearing, daily length gain (DLG) (0.84 – 0.99
mm/day) and the specific growth rate (SGR) in body length (7.98 – 8.67
%/day) of fish in all treatments were not significantly different (p>0.05)
from one another. However, the highest survival rate (5.20%) of fish was
found in the treatment (iii) fed with Nanochloropsis + Rotifer + artermia.

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm tìm được loại thức ăn thích hợp cho giai đoạn ương
ấu trùng (cá bột) lên cá hương, góp phần xây dựng quy trình sản xuất giống
cá bóp. Thí nghiệm được bố trí với 4 nghiệm thức thức ăn khác nhau với 3
lần lặp lại gồm: (i) Rotifer + Artemia; (ii) Rotifer + Thức ăn nhân tạo
(TANT) + Artemia; (iii) Tảo Nanochloropsis + Rotifer + Artemia và (iv)
Tảo Nanochloropsis + Rotifer + TANT + Artemia. Cá bột (4,03 mm) được
ương với mật độ 10 cá bột/lít trong bể composite có thể tích 500 lít và nước
có độ mặn 300/00, sục khí liên tục. Kết quả cho thấy, sau 21 ngày ương, tốc
độ tăng trưởng theo ngày và tốc độ tăng trưởng đặc biệt về chiều dài của
cá ở các nghiệm thức dao động tương ứng là 0,84 – 0,99 mm/ngày và 7,98
– 8,67 %/ngày, khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các
nghiệm thức. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của ấu trùng đạt cao nhất ((5,20%) ở
nghiệm thức III với thức ăn là tảo Nanochloropsis + Rotifer + artermia

2007 và Nguyen et al., 2008). Cá bóp được
nuôi ở nhiều nước trên giới như Đài Loan,
Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Việt
Nam,… với mô hình nuôi trong lồng là chủ yếu
(Liao et al., 2004). Theo FAO (2012), sản

1 GIỚI THIỆU
Cá bóp (Rachycentron canadum) là loài
phân bố rộng ở vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới;
cá có tốc độ tăng trưởng nhanh và có giá trị
thương phẩm cao (Liao et al., 2004; Holt et al.,
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ương có độ mặn 30‰ và được sục khí liên tục.
Cá bột có chiều dài ban đầu trung bình 4,03 mm
được bố trí ương với mật độ 10 con/L. Trong
quá trình thí nghiệm, tất cả các nghiệm thức
được cho ăn Rotifer từ ngày thứ 3 đến ngày thứ
10 với mật độ 5 – 10 cá thể/mL, cho ăn
3 lần/ngày (6h00, 12h00 và 18h00); cho ăn
Artemia mới nở từ ngày 7 đến ngày 10 với
lượng 0,5 – 1 Artemia/mL nước ương/lần và
cho ăn 2 lần/ngày (9h00 và 15h00). Từ ngày thứ
11 đến ngày 21, ở tất cả các nghiệm thức đều
cho ăn Artemia giàu hóa bằng DHA Selco, với
mật độ 1 – 2 Artemia/mL/lần và cho ăn
2 lần/ngày (6h00 và 18h00). Riêng đối với
nghiệm thức (iii) & (iv) bổ sung thêm tảo
Nanochloropsis một lần/ngày, với mật độ
100.000 – 200.000 tb/mL và nghiệm thức (ii) &
(iv) bổ sung TANT từ ngày 3 – 21, với lượng
thức ăn 1 – 3 g/m3/ngày (cho ăn 4 lần/ngày:
6h00, 10h00, 14h00 và 18h00). Định kỳ thay
nước 10 ngày/lần (Sugama et al., 2004), mỗi
lần thay 20 – 30% lượng nước trong bể và thời
gian ương là 21 ngày.

lượng nuôi cá bóp của thế giới năm 2010 trên
40.000 tấn, trong đó Đài Loan và Trung Quốc
chiếm trên 80%. Trong sản xuất giống cá bóp,
gần đây đã có nhiều nghiên cứu về các khía
cạnh khác nhau trong ương nuôi cá bột, cá
giống và đã đạt được những tiến bộ lớn góp
phần phát triển nghề sản xuất giống ở một số
nơi trên thế giới (Arnold et al, 2002; Hitzfelder
et al, 2006; Benetti et al, 2008; Resley et al.,
2006; Webb et al., 2007; Chou et al., 2001). Ở
Việt Nam, nghề nuôi cá biển trong lồng cũng
ngày càng phát triển. Sản lượng cá biển nuôi
năm 2001 đạt 2.150 tấn, năm 2005 đạt 5.010
tấn và đến năm 2007 tăng lên 15.000 tấn. Đối
với khu vực đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt
là tỉnh Kiên Giang cũng xuất hiện hình thức
nuôi cá biển trong lồng như cá mú và cá bóp, số
lượng lồng nuôi cũng gia tăng nhanh từ 131
lồng đạt sản lượng 90 tấn năm 2007 lên gần 900
lồng, đạt sản lượng hơn 500 tấn năm 2010 (Cao
Lệ Quyên, 2011). Nuôi cá biển là chủ trương
chiến lược của nước ta và các địa phương ven
biển, tuy nhiên, việc sản xuất giống nhân tạo
vẫn còn rất nhiều hạn chế nên nghề nuôi vẫn
dựa chủ yếu vào nguồn giống được khai thác từ
tự nhiên vốn gặp khó khăn về số lượng và chất
lượng. Vì thế, việc thúc đẩy nghiên cứu sản
xuất giống cá biển, đặc biệt là cá bóp là rất cần
thiết và cấp bách hiện này ở nước ta. Nghiên
cứu này vì thế được thực hiện nhằm góp phần
xây dựng qui trình sản xuất giống cá bóp để
ứng dụng vào sản xuất.

Trong thời gian ương, các chỉ tiêu môi
trường nước như nhiệt độ và pH được đo
2 lần/ngày (7giờ và 14 giờ) bằng máy đo;
Nitrite, Nitrate và TAN được đo hàng tuần bằng
bộ thử nhanh (Sera). Tăng trưởng về chiều dài
được xác định 7 ngày/lần, mỗi lần đo chiều dài
30 con/bể và tỷ lệ sống được xác định sau 21
ngày ương.
Phương pháp tính tốc độ tăng trưởng (Zar,
1996) và tỷ lệ sống của cá:

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12/2011
đến tháng 01/2012. Cá bố mẹ được nuôi vỗ
trong lồng ở quần đảo Nam Du tỉnh Kiên Giang
và được cho sinh sản nhân tạo để thu cá bột cho
thí nghiệm thực hiện tại Khoa Thủy sản,
Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm ương cá
bột được thực hiện gồm 4 nghiệm thức thức ăn
khác nhau: (i) Rotifer + Artemia; (ii) Rotifer +
Thức ăn nhân tạo (TANT) + Artemia; (iii) Tảo
Nanochloropsis + Rotifer + Artemia và (iv) Tảo
Nanochloropsis + Rotifer + TANT + Artemia.
Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Các bể thí
nghiệm là bể composite có thể tích 500 L. Nước

 Tốc độ tăng trưởng theo ngày về chiều
dài (mm/ngày): DLG = (L2-L1)/T
 Tốc độ tăng trưởng đặc biệt về chiều dài
(%/ngày): SGR = 100 x (LnL2-LnL1)/T
 Tỷ lệ sống (%) = (số cá thể cuối / số cá
thể đầu) x 100
Trong đó: L1, L2 là chiều dài cá (mm) ở thời
điểm đầu và cuối
T: Thời gian ương
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sự biến động pH trong cùng một nghiệm thức
giữa buổi sáng và chiều đều nhỏ hơn 0,5
(Bảng 1). Theo Boyd (1998), nhiệt độ tối ưu
cho sự phát triển của cá từ 26 – 30 oC và pH
thấp hay quá cao cũng ảnh hưởng đến
sinh trưởng và sinh sản cá, pH thích hợp từ
6,5 – 9,0.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Yếu tố môi trường nước ương cá bóp bột
với các loại thức ăn khác nhau
Trong thời gian thí nghiệm, nhiệt độ nước ở
các nghiệm thức trong thí nghiệm trung bình
dao động giữa buổi sáng và chiều trong khoảng
28,81 – 30,32 oC; pH biến động từ 8,63 – 8,81,

Bảng 1: Các yếu tố thủy lý của môi trường nước thí nghiệm
Nghiệm
thức
NT1
NT2
NT3
NT4

Nhiệt độ (oC)
Sáng
28,91±0,49
28,87±0,48
28,81±0,46
28,88±0,50

Chiều
30,32±0,59
30,20±0,56
30,25±0,55
30,23±0,55

pH
Sáng
8,67±0,21
8,63±0,15
8,65±0,15
8,60±0,17

Chiều
8,73±0,12
8,77±0,06
8,72±0,11
8,81±0,02

NT1: Rotifer + Artemia; NT2: Rotifer + TANT + Artemia; NT3: Tảo Nanochloropsis + Rotifer + Artemia; NT4: Tảo
Nanochloropsis + Rotifer + TANT + Artemia

3.2 Tăng trưởng của cá sau 21 ngày ương
với các loại thức ăn khác nhau

Hàm lượng nitrite, nitrate và TAN giữa các
nghiệm thức thức ăn dao động trung bình lần
lượt là 0,32 – 0,38 mg/L, 13,89 – 17,22 mg/L
và 0,38 – 0,64 mg/L (Bảng 2). Boyd (1998) cho
rằng hàm lượng nitrite luôn xuất hiện trong môi
trường nước nuôi thủy sản, là yếu tố gây độc
đối với các loài thủy sản và khuyến cáo hàm
lượng nitrite trong môi trường ương nuôi thủy
sản phải nhỏ hơn 1,0 mg/L. Tuy nhiên, nitrite sẽ
ít gây độc đối với tôm, cá được nuôi trong thủy
vực nước lợ và mặn so với nuôi trong môi
trường nước ngọt (Boyd, 2007). Trong môi
trường nước nuôi thủy sản, hàm lượng TAN an
toàn đối với các động vật thủy sản là nhỏ hơn
1,5 mg/L (Tucker, 1998).

Chiều dài của cá ương sau 7, 14 và 21 ngày
giữa các nghiệm thức thức ăn sai khác nhau
không có ý nghĩa thống kê (Hình 1). Sau 7 ngày
ương, chiều dài của cá ở các nghiệm thức dao
động từ 5,57 – 6,14 mm. Đến 21 ngày ương
chiều dài trung bình của cá ở các nghiệm thức
dao động từ 21,71– 24,94 mm. Trong đó, cá có
chiều dài dài nhất là ở NT4 (24,94 mm) và thấp
nhất là NT1 (21,71 mm). Benetti et al (2008),
cho rằng khi ương cá bóp bột với mật độ thấp
(5 con/L), chiều dài của cá sau 21 ngày ương
dao động từ 24,72 – 27,48 mm và khác nhau có
ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với ương cá bóp ở
mật độ 10 con/L (18,85 – 21,29 mm). Bên cạnh
đó cũng có một nghiên cứu khác, khi ương cá
bóp bột với mật độ 10 con/L thì sau 21 ngày cá
chỉ đạt chiều dài 14,1 mm (Hitzfelder et al.,
2006). Như vậy, chiều dài của cá sau 21 ngày
ương trong nghiên cứu này là 24,94 mm, tốt
hơn so với chiều dài của cá trong các nghiên
cứu trước đây.

Theo các kết quả nghiên cứu trên, các yếu tố
môi trường nước trong thời gian thí nghiệm của
các nghiệm thức thí nghiệm dao động trong giới
hạn thích hợp cho cá bóp sinh trưởng và phát
triển bình thường.
Bảng 2: Các yếu tố thủy hóa của môi trường
nước thí nghiệm
Nghiệm
thức
NT1
NT2
NT3
NT4

Nitrite
(mg/L)
0,38±0,16
0,35±0,15
0,37±0,40
0,32±0,16

Nitrate
TAN (mg/L)
(mg/L)
15,00±1,67
0,47±0,06
13,89±1,92
0,64±0,16
17,22±4,19
0,38±0,12
15,56±3,66
0,58±0,38

Tương tự, tốc độ tăng trưởng đặc biệt của
cá ở các nghiệm thức dao động từ 0,84 –
0,99 mm/ngày (7,98 – 8,67 %/ngày) và khác
nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Ở
nghiệm thức sử dụng thức ăn tảo
Nanochloropsis + Rotifer + TANT + Artemia
(NT4) cá đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất

NT1: Rotifer + Artemia; NT2: Rotifer + TANT + Artemia;
NT3: Tảo Nanochloropsis + Rotifer + Artemia; NT4: Tảo
Nanochloropsis + Rotifer + TANT + Artemia
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(0,99 mm/ngày; 8,67 %/ngày) và cá có tốc
độ tăng trưởng thấp nhất là nghiệm thức sử

dụng Rotifer + Artemia (NT1) (0,84 mm/ngày;
7,98 %/ngày).

Bảng 3: Tăng trưởng về chiều dài của cá sau 21 ngày ương với thức ăn khác nhau
Nghiệm thức
NT1
NT2
NT3
NT4

Lđầu (mm/con)
4,03±0,41
4,03±0,41
4,03±0,41
4,03±0,41

Lcuối (mm/con)
21,71±3,35a
23,69±0,36a
23,90±0,28 a
24,94±1,32 a

DLG (mm/ngày)
0,84±0,16 a
0,93±0,15 a
0,94±0,01 a
0,99±0,06 a

SGR (%/ngày)
7,98±0,72 a
8,42±0,07 a
8,48±0,06 a
8,67±0,26 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)
NT1: Rotifer + Artemia; NT2: Rotifer + TANT + Artemia; NT3: Tảo Nanochloropsis + Rotifer + Artemia; NT4: Tảo
Nanochloropsis + Rotifer + TANT + Artemia
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NT3: Tảo Nanochloropsis + Rotifer + Artemia
NT4: Tảo Nanochloropsis + Rotifer + TANT + Artemia
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Hình 1: Chiều dài của cá ương sau 21 ngày với các loại thức ăn khác nhau
Trong cùng một thời gian có các ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)

thông qua Rotifer và tảo giúp cho môi trường
nước ổn định hơn. Theo kết quả nghiên cứu
Taramu et al (1993), khi sử dụng nhiều nguồn
Rotifer khác nhau (nguồn Rotifer nuôi từ men
bánh mì, từ tảo Nanochloropsis kết hợp với
men bánh mì và tảo Nanochloropsis) để ương
ấu trùng cá biển thì tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ
sống của cá khi sử dụng nguồn Rotifer được
nuôi bằng Nanochloropsis sẽ tốt hơn. Tỷ lệ
sống khi ương ấu trùng cá chẽm sẽ được cải
thiện khi nuôi Rotifer bằng loại thức ăn có chứa
nhiều omega-3 HUFA (Kitajima and Koda,
1976).

3.3 Tỷ lệ sống
Tỷ lệ sống của cá sau 21 ngày ương của các
nghiệm thức dao động từ 1,38 – 5,20% (Hình
2), trong đó ở NT3 đạt tỷ lệ sống cao nhất
(5,20%) và không khác biệt có ý nghĩa so với
NT4 nhưng khác biệt có ý nghĩa so với NT1 và
NT2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với các
nghiệm thức có bổ sung tảo Nanochloropsis thì
đạt tỷ lệ sống cao hơn so với các nghiệm thức
không sử dụng tảo. Điều này thể hiện, tảo đóng
vai trò rất quan trọng trong ương cá bóp bột, vì
tảo là nguồn cung cấp thức ăn gián tiếp cho cá
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với mô hình nước xanh và có bổ sung copepoda
đạt 5 – 10% sau 20 ngày ương (Liao et al.,
2004). Tagawa et al (2004), cho rằng phần lớn
cá bột chết trong những ngày đầu sau khi hết
noãn hoàng bởi vì cá thiếu thành phần dinh
dưỡng thiết yếu trong nguồn thức ăn.

Kết quả tỷ lệ sống của cá đạt được trong
nghiên cứu này tương đương với kết quả nghiên
cứu của Faulk and Holt (2005) và Hitzfelder et
al (2006), tỷ lệ sống của cá ương sau 16 ngày
đạt từ 8 – 16%, đến 21 ngày ương đạt từ 1,9 –
6,9%. Tỷ lệ sống của cá bóp khi ương ngoài trời
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Hình 2: Tỷ lệ sống của cá sau 21 ngày ương với các loại thức ăn khác nhau
Các ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)
NT1: Rotifer + Artemia; NT2: Rotifer + TANT + Artemia; NT3: Tảo Nanochloropsis + Rotifer + Artemia; NT4: Tảo
Nanochloropsis + Rotifer + TANT + Artemia

độ 5 và 10 con/L thì sự phân cỡ của cá khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05), với mật độ
ương 5 cá bột/L thì cá ít phân cỡ hơn so với mật
độ ương 10 con/L (Benetti et al., 2008).

3.4 Phân đàn của cá ở nghiệm thức
Bảng 4 cho thấy, hệ số biến động về chiều
dài của cá ương sau 21 ngày ở các nghiệm thức
thức ăn khác nhau dao động từ 34,48 – 42,47%,
giữa các nghiệm thức sai khác nhau không có ý
nghĩa thống kê (p>0,05). Trong đó, hệ số biến
động ở NT1 thấp nhất (34,48%) và cao nhất là
ở NT2 (42,47%). Tuy nhiên, chiều dài của cá
trong cùng một nghiệm thức sau 21 ngày ương
có sự phân cỡ rất lớn. Trong nghiên cứu này,
nhóm cá có chiều dài 20 – 30 mm ở các nghiệm
thức dao có tần số xuất hiện cao nhất, kế đến là
nhóm cá có chiều dài nhỏ hơn 20 mm và tần số
xuất hiện thấp nhất ở nhóm cá có chiều dài lớn
hơn 30 mm (Hình 3). Sự phân đàn của cá bị tác
động bởi nhiều yếu tố như thức ăn, mật độ ương
và thể tích bể ương. Khi ương cá bóp với mật

Bảng 4: Hệ số biến động về chiều dài của cá sau
21 ngày ương với thức ăn khác nhau
Nghiệm thức
NT1: Rotifer + Artemia
NT2: Rotifer + TANT +
Artemia
NT3: Tảo Nanochloropsis +
Rotifer + Artemia
NT4: Tảo Nanochloropsis +
Rotifer + TANT + Artemia

Hệ số biến động
(CV, %)
34,48±3,12a
42,47±5,99a
37,18±4,30a
36,27±6,69a

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

47

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 25 (2013): 43-49

Hình 3: Sự phân đàn của cá bóp sau 21 ngày ương với các loại thức ăn khác nhau

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Tăng trưởng của cá bóp sau 21 ngày
ương ở các nghiệm thức thức ăn khác nhau dao
động từ 0,84 – 0,99 mm/ngày (7,98 – 8,67
%/ngày) và chúng khác nhau không có ý nghĩa
thống kê (p>0,05).

1.

2.

 Khi sử dụng tảo Nanochloropsis +
Rotifer + Artemia để ương cá bóp bột trong thời
gian 21 ngày thì cho tỷ lệ sống cao nhất
(5,20%).

3.

 Cần nghiên cứu thêm về thời gian bổ
sung TANT cho hợp lý để nâng cao tỷ lệ sống
và tăng trưởng của cá.
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