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ABSTRACT 

Study on using gut weed (Enteromorpha sp.) as a feed for the spotted scat 
(Scatophagus argus) was carried out in brackish water ponds at Vinh Hau 
village, Bac lieu province. Experiment consisted of 3 feeding treatments 
with 3 replicates. The ponds without gut weed and fish were received pellet 
everyday considered as a control. Other two treatments gut weed were 
maintained in the ponds during culture period and fish were fed pellet feed 
every 2 days or 3 days. After 6 months of culture, survival of fish ranged 
from 87.5 to 88.8%.  The growth rate and yield of fish in the treatment 
received pellet every 2 days were better than other treatments but there 
were no significant differences among treatments (p>0.05). Feed 
conversion ratio and feed cost in the control treatment was significantly 
(p<0.05) higher as compared with those received gut weed combined with 
fed pellet feed every 2 days or 3 days. The contents of TAN and NO2 in the 
control ponds without gut weed were usually higher than in the ponds 
containing gut weed during culture period. These results indicated that gut 
weed can be used as partial replacement with pellet feed for stocking the 
spotted scat that can contribute to improve water quality, reduce the feed 
cost and enhance the income for farmers. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu sử dụng rong bún (Enteromorpha sp.) làm thức ăn cho cá nâu 
(Scatophagus argus) được thực hiện trong ao nước lợ ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh 
Bạc Liêu. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức và được lần lặp lại 3 lần. Nghiệm 
thức đối chứng, ao nuôi không có rong bún và cá được cho ăn thức ăn viên 
mỗi ngày, hai nghiệm thức còn lại rong bún tươi được duy trì liên tục trong 
ao nuôi và được cho ăn thức ăn viên mỗi 2 ngày và mỗi 3 ngày. Sau 6 
tháng nuôi, tỉ lệ sống của cá dao động 87,5- 88,8%. Tăng trưởng và năng 
suất cá ở nghiệm thức cho ăn mỗi 2 ngày đạt năng suất tương đương. Hệ 
số tiêu tốn thức ăn và chi phí thức ăn viên ở nghiệm thức đối chứng cao 
hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức có rong bún kết hợp với cho ăn 
thức ăn viên mỗi 2 ngày hoặc mỗi 3 ngày. Hàm lượng TAN và NO2 ở ao đối 
chứng luôn cao hơn ao nuôi có rong bún trong suốt thời gian nuôi. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy rong bún có thể  được sử dụng thay thế một phần thức 
ăn viên trong nuôi cá nâu, góp phần cải thiện chất lượng nước, giảm chi 
phí thức ăn và nâng cao thu nhập cho người nuôi. 

  



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 33 (2014): 122-130 

 123 

1 GIỚI THIỆU 

Rong bún (Enteromorpha sp.) thuộc ngành 
rong lục, xuất hiện tự nhiên với sinh lượng rất lớn 
trong các thủy vực nước lợ (ao quảng canh, kênh tự 
nhiên…) của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
(Nguyễn Thị Ngọc Anh và ctv., 2013). Các nghiên 
cứu của về thành phần sinh hóa đã tìm thấy rong 
bún có hàm lượng protein chiếm 9-25%, lipid 0,8- 
3,6%, tro 20-37%, carbohydrate: 36,5 - 59,7%, các 
acid béo n-3 và n-6 chiếm 10,4 và 10,9 g/100g acid 
béo tổng, giàu các acid amin thiết yếu và có độ tiêu 
hóa protein lên đến 98%. Trong nuôi trồng thủy 
sản, rong bún có thể làm thức ăn trực tiếp cho các 
loài cá có tính ăn thiên về thực vật và hoặc làm 
nguồn đạm trong thức ăn cho tôm, cá hoặc sử dụng 
trong mô hình nuôi kết hợp (FAO, 2003; Aguilera-
Morales et al., 2005; Cruz-Suárez, et al., 2006; 
Nguyễn Thị Ngọc Anh và ctv., 2013).   

Cá nâu (Scatophagus argus) là đối tượng có giá 
trị kinh tế khá cao, được thị trường trong nước ưa 
chuộng, dễ nuôi, và được nuôi phổ biến trong các 
mô hình quảng canh kết hợp với các đối tượng 
khác ở vùng nước lợ ĐBSCL (Nguyễn Thanh 
Phương và ctv., 2005). Hiện nay, cá nâu còn là đối 
tượng nuôi cá cảnh. Kết quả nghiên cứu về dinh 
dưỡng cá nâu của đã tìm thấy thành phần thức ăn 
trong dạ dày của cá nâu gồm mùn bã hữu cơ,  
rong, tảo... trong đó, rong Enteromorpha và 
Chaetomorpha là phổ biến nhất (Barry and Fast, 
1992; Gandhi, 2002). Mục tiêu của nghiên cứu là 
đánh giá khả năng sử dụng rong bún thay thế một 
phần thức ăn viên cho cá nâu nhằm góp phần giảm 
chi phí thức ăn và nâng cao lợi nhuận, đồng thời 
khuyến khích nông hộ sử dụng nguồn rong bún sẵn 
có tại địa phương làm thức ăn cho tôm, cá.   

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm nuôi cá nâu trong ao đất được thực 
hiện ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc 
Liêu. Công trình ao nuôi cá nâu được xây dựng 
trên ao nuôi tôm công nghiệp bỏ hoang nhiều năm, 
có rong bún xuất hiện tự nhiên khá nhiều và gần 
kênh chính, có nguồn nước tốt và đầy đủ. Hệ thống 
thí nghiệm được thiết kế 10 ao riêng biệt (9 ao nuôi 
và 1 ao ương), mỗi ao có diện tích 100 m² (10 m x 
10 m), kênh cấp và tháo nước ở giữa hai dãy ao. 
Ao chứa nước có diện tích 0,4 ha nằm liền kề với 
hệ thống ao nuôi. Mức nước trong ao nuôi được 
duy trì 80-90 cm. Mật độ nuôi là 2 con/m². Cá nâu 
giống có nguồn gốc từ tự nhiên được ương dưỡng 1 
tháng. Khối lượng cá trung bình ban đầu 1,24 ± 

0,19 g. Thời gian nuôi là 6 tháng (từ 01/04/2012 
đến 30/9/2012). 

 Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức với 3 lần lặp 
lại. Nghiệm thức đối chứng được cho ăn thức ăn 
viên mỗi ngày và ao nuôi không có rong bún. Hai 
nghiệm thức còn lại rong bún được duy trì trong ao 
nuôi liên tục và được cho ăn thức ăn viên mỗi 2 
ngày và mỗi 3 ngày.  

 Nghiệm thức 1:  Ao nuôi không có rong bún 
+ thức ăn viên mỗi ngày (TA1)  

  Nghiệm thức 2:  Ao nuôi có rong bún + 
thức ăn viên mỗi 2 ngày (RB + TA2) 

  Nghiệm thức 3:  Ao nuôi có rong bún + 
thức ăn viên mỗi 3 ngày (RB + TA3) 

2.2 Thức ăn và cho ăn 

Thức ăn viên công nghiệp (Grobest) được sử 
dụng trong suốt thời gian nuôi cá nâu. Tháng thứ 
nhất và tháng thứ hai, sử dụng thức ăn có hàm 
lượng đạm 35% và lipid ≥6% (kích cỡ viên thức ăn 
1,0-1,5 mm). Từ tháng thứ 3 trở đi, sử dụng loại 
30% đạm và lipid ≥6% (kích cỡ viên thức 1,5-2,0 
mm). Cá được cho ăn thoả mãn 2 lần/ngày vào lúc 
8:00 và 17:00 giờ.   

Rong bún được duy trì liên tục trong ao  
nuôi (đối với nghiệm thức có rong bún) làm thức 
ăn cho cá và được bổ sung khi rong bún trong ao 
nuôi còn lại một ít. Trong thí nghiệm này, rong bún 
tồn tại liên tục trong ao nuôi đến tháng thứ 3. Sau 
đó, khoảng 5-7 ngày rong bún tươi được bổ sung 
vào ao nuôi, mỗi lần bổ sung khoảng 15-20 kg/ao 
100 m². Rong bún được thu từ ao tôm thâm canh (ở 
thời điểm không nuôi tôm) lân cận với khu thí 
nghiệm nuôi cá nâu.  

2.3 Quản lý ao nuôi 

Nguồn nước biển từ kênh chính được bơm trực 
tiếp vào ao chứa nước với mức nước luôn cao hơn 
ao nuôi cá nâu. Sau đó, nước tự chảy vào các ao 
nuôi thông qua cống nối (có lưới chắn cá tạp) giữa 
ao chứa và hệ thống nuôi theo định kỳ 1 lần/3 ngày 
nhằm duy trì mực nước trong ao đạt 80-90 cm. Các 
ao nuôi được thay nước 1 lần/tháng và mỗi lần thay 
30% lượng nước ao.  

2.4 Thu thập số liệu 

Các yếu tố môi trường: Nhiệt độ, độ mặn và độ 
trong được xác định 1 lần/3 ngày. Nhiệt độ được 
đo vào lúc 7 giờ và 14 giờ; độ mặn được đo vào lúc 
7 giờ và độ trong đo vào 14 giờ. Hàm lượng NO2

-, 
NH4

+/NH3 (TAN) và pH được đo 2 lần/tháng bằng 
test kit SERA (Đức).  



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 33 (2014): 122-130 

 124 

Các chỉ tiêu đánh giá cá nâu: Khối lượng trung 
bình của cá nâu ban đầu được xác định bằng cách 
bắt ngẫu nhiên 30 con, cân và đo từng cá thể. Tăng 
trưởng của cá được xác định 1 lần/tháng, sử dụng 
chài mỗi ao 2 lần với số cá thu được ít nhất là 10 
con/ao, cân nhóm và tính khối lượng trung bình. 
Khi kết thúc thí nghiệm, toàn bộ số cá của mỗi ao 
được cân chung sau đó bắt ngẫu nhiên 10 con/ao 
cân và đo chiều dài từng cá thể. Tăng trưởng và tỉ 
lệ sống của cá được tính theo các công thức sau: 

 Tăng trọng (g) = Khối lượng cuối (Wc) - 
khối lượng đầu (Wđ) 

 Tăng trưởng tuyệt đối (DWG, g/ngày) 
DWG = (Wc - Wđ)/ thời gian nuôi     

 Tăng trưởng tương đối (SGR, %/ngày) = 
(LnWc - LnWđ)/ thời gian nuôi x 100 

 Tỉ lệ sống (%) = (số cá thu hoạch/số cá thả) 
x 100 

 Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) = Tổng lượng 
thức ăn /tăng trọng của cá 

 Năng suất (kg/ha) = Khối lượng cá thu được 
trên 1 ha mặt nước 

Thành phần sinh hóa thịt cá nâu: khi kết thúc 
thí nghiệm, mỗi ao bắt ngẫu nhiên 3 con, phần thịt 
và da cá nâu được phân tích thành phần sinh hóa 
gồm hàm lượng nước, protein, lipid, tro, Ca và P 
theo phương pháp AOAC (2000).  

Hiệu quả kinh tế:  

 Tổng chi = công trình + con giống + thức ăn 
+ lao động + khác (nhiên liệu, máy bơm...) 

 Tổng thu = Giá cá x khối lượng cá thu 
hoạch 

 Lợi nhuận = Tổng thu - tổng chi 

 Tỷ suất lợi nhuận = Lợi nhuận/tổng chi  

2.5 Xử lý số liệu 

Các số liệu được tính trung bình và độ lệch 
chuẩn bằng chương trình Exel, và phân tích thống 
kê bằng phương pháp ANOVA với phép thử 
TUKEY ở mức ý nghĩa p<0,05, sử dụng phần mềm 
SPSS 14,0.   

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Các yếu tố thủy lý và thủy hóa   

Biến động về nhiệt độ, pH, độ mặn và độ trong 
ở các ao nuôi được trình bày trong Bảng 1. Trong 
suốt thời gian nuôi, nhiệt độ, pH và độ mặn trong 
các ao nuôi giữa các nghiệm thức tương tự nhau. 
Nhiệt độ nước trong ao nuôi dao động trong ngày 
trung bình 26,3-32,7°C. Nhiệt độ nước trong ao 
thấp nhất (23oC) và cao nhất (35°C) được ghi nhận 
vào một số ngày không khí lạnh vào tháng 8-9 
hoặc thời tiết nóng vào tháng 4-5. Tuy nhiên, hiện 
tượng này chỉ xảy ra vài lần trong suốt thời gian 
nuôi và nhiệt độ cao nhất chỉ xảy ra vài giờ trong 
ngày. pH nước trong ao nuôi ít biến động, trung 
bình 7,5-8,3, pH đạt thấp nhất và cao nhất lần lượt 
là 7,3 và 8,6.  

Bảng 1: Một số yếu tố môi trường trong ao nuôi cá nâu 

Nghiệm thức 
Nhiệt độ (oC) pH 

Độ mặn  (‰) Độ đục  (cm) 
7:00 h 14:00 h 7:00 h 14:00 h

TA1 
26,5±1,4

(23,0-29,5)
32,7±1,1 

(30,0-35,0) 
7,8±0,2

(7,5-8,3)
8,3±0,3

(7,8-8,8)
19,6±9,8 

(8-40) 
32,6±4,5 

(22-45) 

RB +TA2 
26,3±1,4

(23,0-29,5)
32,5±1,2 

(30,0-34,5) 
7,7±0,2

(7,3-8,1)
8,0±0,3

(7,4-8,8)
19,7±10,0 

(8-42) 
35,3±4,9 

(25-50) 

RB+TA3 
26,5±1,4

(23,0-29,0)
32,5±1,2 

(30,0-34,5) 
7,8±0,2

(7,4-8,2)
7,9±0,3

(7,3-8,6)
19,6±9,9 

 (8-42) 
37,6±5,9 
 (26-55) 

  Các giá trị trong ngoặc đơn biểu thị giá trị nhỏ nhất và lớn nhất 

Độ mặn trong các ao cá nâu biến động lớn 
trong suốt thời gian nuôi, dao động từ 8-40‰, độ 
mặn trung bình cao nhất vào 2 tháng nuôi đầu 
(30,4-32,0‰) và giảm dần đến khi kết thúc thí 
nghiệm với độ mặn trung bình thấp nhất là 8,9‰. 
Nguyên nhân do thời điểm thả nuôi cá nâu vào đầu 
tháng 4/2012 là giữa mùa khô nên độ mặn cao, đến 
mùa mưa độ mặn giảm.  

Độ trong ở các ao nuôi có sự biến động trong 
thời gian nuôi và khác nhau giữa các nghiệm thức. 
Ở nghiệm thức TA1, ao nuôi không có rong bún và 

được cung cấp thức ăn viên mỗi ngày có độ trong 
thấp hơn hai nghiệm thức có rong bún và cho ăn 
thức ăn viên mỗi 2 ngày (RB+TA2) hoặc mỗi 3 
ngày (RB+TA3) với giá trị trung bình và khoảng 
biến động là 32,6 cm (22-45cm); 35,3 cm (25-50 
cm) và 37,6 cm (26-55) theo thứ tự. Nhìn chung, 
độ trong giữa hai nghiệm thức có rong bún không 
sai khác nhiều, đối với nghiệm thức ao nuôi không 
có rong bún và được cho ăn thức ăn viên mỗi ngày 
(TA1) do lượng chất thải của cá, tảo phát triển 
nhiều dẫn đến độ trong giảm thấp. Theo Boyd 
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(1998) độ trong thích hợp cho nhiều loài cá nuôi  
từ 25-40 cm, do đó, khoảng biến động của độ trong 
ở tất cả các nghiệm thức vẫn nằm trong khoảng 
thích hợp.  

Biến động hàm lượng NH3/NH4 (TAN) và NO2 

được biểu thị ở Hình 1 và 2. Hàm lượng TAN có 
cùng khuynh hướng với NO2, tăng dần theo thời 
gian nuôi. Sự phân hủy của hợp chất hữu cơ ở nền 
đáy ao từ thức ăn dư và phân cá ngày càng tăng 
theo thời gian góp phần làm tăng hàm lượng TAN 

và NO2. Hàm lượng TAN ở nghiệm thức TA1 
(0,15 - 0,52 mg/L) cao hơn nhiều so với hai 
nghiệm thức còn lại dao động từ 0,05 - 0,33 mg/L. 
Kết quả Hình 2 cho thấy ở hai nghiệm thức có rong 
bún, hàm lượng NO2 trong nước tương đối thấp 
(0,04 - 0,23 mg/L) và ít biến động. Nghiệm thức 
không có rong bún thì hàm lượng NO2 tăng cao 
nhất vào tháng cuối và biến động trong khoảng 
0,08 - 0,38 mg/L.  

 

Hình 1: Biến động hàm lượng TAN trong các ao nuôi cá nâu ở Bạc Liêu 

Nghiên cứu của Baruah et al. (2006) đã tìm 
thấy mô hình nuôi kết hợp cá với rong biển giúp 
giảm thiểu ô nhiễm ao nuôi, do chất thải của cá 
được rong biển hấp thụ, từ đó cân bằng được hệ 
sinh thái trong ao nuôi đồng thời cá lớn nhanh hơn. 
Nghiên cứu tương tự cho rằng rong bún 
Enteromorpha hiện diện trong ao nuôi thủy sản có 
thể loại bỏ chất dinh dưỡng dư thừa trong thủy vực 
và ngăn ngừa sự phát triển quá mức của thực vật 
phù du và là nguồn thức ăn tốt cho đối tượng nuôi 
(Burkholder et al., 2007). 

Theo Boyd (2007), NO2 ít gây độc đối với tôm, 
cá được nuôi trong thủy vực nước lợ và mặn so với 

nuôi trong môi trường nước ngọt. Nghiên cứu về 
đặc tính sinh học của cá nâu được thực hiện bởi 
Barry and Fast (1992), tác giả kết luận rằng cá nâu 
là loài cá có khả năng sống trong môi trường nhiễm 
bẩn và chịu được ở điều kiện môi trường khắc 
nghiệt. Cá nâu là loài rộng muối có thể sống được 
ở vùng nước mặn, vùng cửa sông và cả trong sông 
nước ngọt nhưng chủ yếu sống ở biển (Barry and 
Fast, 1992). Theo nghiên cứu của Lý Văn Khánh 
và ctv. (2010) cho rằng khoảng độ mặn trong 
nghiên cứu này là thích hợp cho cá nâu. Theo các 
nghiên cứu trên, các yếu tố thủy lý hóa trong các 
ao nuôi cá nâu đều nằm trong khoảng thích hợp 
cho sự sinh trưởng bình thường của cá nâu. 

 

Hình 2: Biến động hàm lượng NO2 trong các ao nuôi cá nâu ở Bạc Liêu 
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3.2 Tăng trưởng của cá nâu 

Khối lượng trung bình ban đầu của cá nâu 
1,24±0,19 g/con. Qua các đợt thu mẫu từ tháng thứ 
1 đến tháng thứ 5, khối lượng trung bình của cá 
nâu ở ba nghiệm thức không sai khác nhiều. Tuy 
nhiên, khi kết thúc thí nghiệm vào tháng thứ 6, 
khối lượng cá nâu ở nghiệm thức RB+TA2 lớn 
nhất kế đến là nghiệm thức TA1 và nhỏ nhất là ở 
nghiệm thức RB+TA3 (Hình 3). Điều này có thể 

do thu mẫu cá hằng tháng với số mẫu ở mỗi ao từ 
10 đến 20 con/ao không đại diện cho số liệu quần 
thể cá trong ao nuôi. Hơn nữa, tháng thứ 6 rong 
bún không được cung cấp đủ cho nghiệm thức 
RB+TA3 và thức ăn chỉ được cung cấp 3 ngày một 
lần do đó cá nâu trong ao nuôi có thể bị thiếu thức 
ăn dẫn đến sinh trưởng chậm hơn so với hai 
nghiệm thức còn lại. 

 
Hình 3: Khối lượng cá nâu nuôi trong ao đất theo thời gian nuôi 

Bảng 2: Tăng trưởng của cá nâu sau 6 tháng nuôi trong ao đất 

Nghiệm thức Khối lượng đầu (g) Khối lượng cuối (g) Tăng trọng (g) DWG (g/ngày) SGR (%/ngày) 

TA1 1,240,19 58,535,72a 57,305,72a 0,320,03a 2,140,05a 
RB +TA2 1,240,19 62,977,30a 61,737,30a 0,340,04a 2,180,07a 
RB +TA3 1,240,19 56,675,82a 55,435,82a 0,310,03a 2,120,06a 

Các giá trị trung bình trên cùng một cột có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

Sau 6 tháng nuôi, khối lượng cá nâu lúc thu 
hoạch dao động từ 56,67-58,53 g/con. Tốc độ tăng 
trưởng tương đối (SGR) và tuyệt đối (DWG) dao 
dộng lần lượt là 2,12-2,18%/ngày và 0,31-0,34 
g/ngày, trong đó tốc độ tăng trưởng của các nghiệm 
thức có rong bún và cho ăn mỗi 2 ngày (RB+TA2) 
cao hơn kế đến là nghiệm thức không có rong bún 
và cho ăn mỗi ngày (TA1) và nghiệm thức có rong 
bún cho ăn mỗi 3 ngày (RB+TA3). Kết quả phân 
tích thống kê cho thấy không có sự khác biệt 
(p>0,05) giữa các nghiệm thức (Bảng 2). 

Nghiên cứu trước báo cáo rằng cá dìa xám 
(Siganus canaliculatus) được cho ăn rong 
Enteromorpha sp. tươi kết hợp thức ăn viên cho 
kết quả tăng trưởng tốt hơn so với cá ăn hoàn toàn 
thức ăn viên công nghiệp và thức ăn viên có chứa 
bột rong (Yousif et al., 2004). Tương tự, đối với cá 
Etroplus suratensis cũng cho thấy cá ăn trực tiếp 
rong bún E. intestinalis hoặc E. clatharata tươi có 
tốc độ tăng trưởng tốt hơn so với cá được cho ăn 

thức ăn công nghiệp đồng thời có sức đề kháng 
bệnh tốt hơn (Neelakandan et al., 2011). Kết quả 
trong nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu 
được trích dẫn ở trên. Ngoài ra, nghiên cứu về dinh 
dưỡng của cá nâu được thực hiện bởi Barry and 
Fast (1992) và Gandhi (2002), tác giả đã nhận thấy 
hệ tiêu hóa cá nâu chứa rong bún Enteromorpha 
chiếm ưu thế so với các loại thức ăn khác. 

3.3 Tỉ lệ sống, năng suất và hệ số tiêu tốn 
thức ăn (FCR) của cá nâu  

Sau 6 tháng nuôi tỉ lệ sống của cá nâu đạt khá 
cao, dao động từ 87,50-88,83%. Năng suất cá nâu 
liên quan đến khối lượng cá khi thu hoạch và tỉ lệ 
sống, kết quả biểu thị năng suất cá có cùng khuynh 
hướng với hai chỉ tiêu này. Năng suất cá nâu đạt 
cao nhất ở nghiệm thức RB+TA2 (1127244 
kg/ha) kế đến là nghiệm thức TA1 đạt 1024113 
kg/ha và thấp nhất là nghiệm thức RB+TA3 với 
năng suất trung bình là 992107 kg/ha (Bảng 3). 
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Tuy nhiên, không có sự khác biệt thống kê giữa các 
nghiệm thức (p>0,05).  

Bảng 3: Tỉ lệ sống, năng suất và hệ số tiêu tốn 
thức ăn của cá nâu  

Nghiệm 
thức 

Tỉ lệ sống
(%)

Năng suất
(kg/ha)

FCR

TA1 87,509,84a 1024113a 1,910,22b

RB +TA2 88,839,78a 1127244a 0,960,19a

RB+TA3 87,678,40a 992107a 0,740,08a

Các giá trị trên cùng một cột mang mẫu tự khác nhau thể 
hiện sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) ở nghiệm thức 
TA1 (không có rong bún trong ao nuôi) là cao nhất, 
trung bình là 1,910,22 và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với hai nghiệm thức có rong 
bún trong ao nuôi. Ngoài ra, kết quả biểu thị FCR 
có khuynh hướng giảm theo sự giảm tần suất cho 
ăn thức ăn viên, cụ thể trong ao nuôi có rong bún 
với tần suất cho ăn mỗi 2 ngày (RB+TA2) có FCR 
trung bình là 0,960,19, cao hơn so với nghiệm 
thức cho ăn thức ăn viên mỗi 3 ngày (RB+TA3) có 
FCR trung bình là 0,740,08. Kết quả nghiên cứu 
này phù hợp với nhận định của Yousif et al. 
(2004), cá dìa xám Siganus canaliculatus được cho 

ăn rong bún Enteromorpha sp. tươi kết hợp thức ăn 
viên có FCR thấp hơn có ý nghĩa so với cá chỉ 
được cho ăn thức ăn viên. Nghiên cứu khác được 
báo cáo bởi Siddik (2012), cá rô phi (Oreochromis 
niloticus) nuôi trong bể cho ăn xen kẽ thức ăn viên 
và rong bún, FCR giảm đáng kể ở nghiệm thức cho 
ăn kết hợp rong bún và thức ăn viên. 

3.4 Thành phần sinh hóa thịt cá nâu nuôi 
trong ao đất 

Hàm lượng nước, protein thô và tro của thịt cá 
nâu giữa các nghiệm thức thức ăn không có sự 
khác biệt về mặt thống kê (p>0,05), dao động lần 
lượt là 73,43-74,60%; 68,39-68,61% và 7,00- 
7,42%. Hàm lượng lipid của thịt cá nâu cao nhất là 
nghiệm thức đối chứng (19,53%), kế đến là nghiệm 
thức RB+TA2 (15,14%) và nghiệm thức RB+TA3 
(13,86%). Cả hai nghiệm thức này thấp hơn có ý 
nghĩa so với đối chứng (p<0,05). Kết quả này biểu 
thị khi trong ao nuôi có rong bún làm thức ăn thì 
hàm lượng lipid thịt cá nâu giảm theo sự giảm tần 
suất cho ăn thức ăn viên, tuy nhiên, sự khác nhau 
về thống kê không được tìm thấy giữa nghiệm thức 
RB+TA2 và RB+TA3 (p>0,05). Hàm lượng canxi 
và phospho tương tự giữa các nghiệm thức, dao 
động lần lượt là 2,82-2,93% và 2,07-2,27%).  

Bảng 4: Thành phần sinh hóa (% khối lượng khô) thịt cá nâu nuôi trong ao đất 

Nghiệm thức         TA1         RB+TA2         RB+TA3 
Hàm lượng nước 74,60±0,11a 73,43±0,59a 73,70±0,62a 
Protein thô 68,53±1,27a 68,39±1,27a 68,61±1,49a 
Lipid thô 19,53±0,61b 15,14±0,86a 13,86±1,00a 
Tro 7,00± 0,25a 7,17±0,07a 7,42±0,30a 
Canxi 2,82±0,16a 2,90±0,29a 2,93±0,16a 
Phospho 2,07±0,18a 2,21±0,22a 2,27±0,02a 

Các giá trị trên cùng một hàng mang mẫu tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

Nghiên cứu của Nakagawa and Montgomery 
(2007), nhận thấy cá nuôi thường tích lũy lượng 
lipid cao hơn cá tự nhiên và kết luận rằng hàm 
lượng lipid tích lũy trong cá nuôi cao làm giảm 
chất lượng dinh dưỡng cá. Kết quả thí nghiệm này 
cho thấy rong bún Enteromorpha được duy trì liên 
tục trong ao nuôi làm thức ăn cho cá giúp làm giảm 
hàm lượng lipid trong cơ cá, góp phần cải thiện 
chất lượng thịt cá. Điều này phù hợp với nhận định 
của tác giả bổ sung rong biển vào thức ăn cho cá 
giúp tăng vị ngon và chất lượng cá. Nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Tý Nị (2012), thực hiện nuôi cá 
nâu trong bể cho ăn xen kẽ giữa thức ăn viên và 
rong bún đã nhận định rằng thành phần sinh hóa 
thịt cá nâu như hàm lượng nước, protein, Ca và P 
không khác biệt giữa các nghiệm thức thức ăn, 

ngược lại, hàm lượng lipid đạt cao nhất ở nhóm cá 
nâu chỉ ăn thức ăn viên. 

3.5 Chi phí thức ăn  

Chi phí thức ăn cho cá tăng trọng ở nghiệm 
thức TA1 (ao không có rong bún và cho ăn thức ăn 
viên mỗi ngày) là cao nhất, trung bình là 34.315 
đồng, kế đến là nghiệm thức RB+TA2 (17.254 
đồng) và nghiệm thức RB+TA3 là 13.256 đồng. 
Tương ứng với mức giảm giá thành thức ăn so với 
nghiệm thức đối chứng lần lượt là 49,65% và 61,36 
(Bảng 3). Điều này cho thấy, sử dụng rong bún để 
nuôi cá nâu giúp giảm được chi phí thức ăn. Kết 
quả tương tự ở thí nghiệm nuôi trong bể đối với cá 
nâu (S. argus), cá điêu hồng (Oreochromis sp.) và 
cá tai tượng (Osphronemus goramy) chi phí thức 
thức ăn giảm từ 32,7 đến 58,7% đối với nghiệm 
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thức cho ăn kết hợp rong bún và thức ăn viên 
(Nguyen Thi Ngoc Anh, et al., 2013).  

Bảng 5: Chi phí thức ăn khi bổ sung rong bún 
trong nuôi cá nâu ở ao đất  

Nghiệm thức 
Chi phí thức ăn 

cho cá tăng 
trọng (đ/kg) 

Mức giảm so 
với đối chứng 

(%)
TA1 34,315±3,874 -
RB+TA2 17,254±3,483 -49,65±9,11
RB+TA3 13,256±1,460 -61,36±0,18

Bảng 6 biểu thị hạch toán kinh tế nuôi cá nâu 
trong ao đất. Kết quả cho thấy khi nuôi cá nâu 
thương phẩm chỉ cho ăn thức ăn viên (nghiệm thức 
TA) có chi phí sản xuất cao nhất, trung bình là 
63,30 triệu đồng/ha và khi có rong bún trong ao 

nuôi làm thức ăn cho cá nâu có chi phí thấp hơn 
(42,10-46,43 triệu đồng/ha).   

Tổng thu giữa các nghiệm không chênh lệch 
nhau nhiều, dao động 200,60- 205,84 triệu 
đồng/ha. Lợi nhuận thu được từ 137,30 đến 161,07 
triệu đồng/ha, trong đó nghiệm thức có rong bún 
đạt khá cao hơn so với nghiệm thức đối chứng tuy 
nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). Tỉ suất lợi nhuận trung bình trong nuôi cá 
nâu ở ao đất dao động 2,17- 3,84, trong đó giá trị ở 
nghiệm thức đối chứng là thấp hơn có ý nghĩa 
thống kê so với hai nghiệm thức còn lại (p<0,05). 
Kết quả cho thấy sử dụng rong bún bổ sung làm 
thức ăn trong nuôi cá nâu sẽ giảm được chi phí sản 
xuất, nâng cao lợi nhuận và sử dụng đồng vốn hiệu 
quả hơn. 

Bảng 6: Ước tính hiệu quả kinh tế nuôi cá nâu trong ao đất 

Nghiệm thức 
Tổng chi 

(triệu đồng/ha) 
Tổng thu 

(triệu đồng/ha)
Lợi nhuận 

(triệu đồng/ha) 
Tỉ suất lợi nhuận 

TA1 63,30 200,60±22,42a 137,30±22,42a 2,17±0,35a 
RB+TA2 46,43 205,84±25,57a 159,41±25,57a 3,43±0,55b 
RB+TA3 42,01 203,07±13,91a 161,07±13,90a 3,84±0,33b 

Các giá trị trên cùng một cột có ký tự (a, b) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

Giá bán cá nâu làm cá cảnh: 20.000 đồng/con; cá nâu thương phẩm: 50.000 đồng/kg  

Tỉ lệ cá nâu đạt tiêu chuẩn bán cá cảnh là 50% và 50% còn lại bán cá thịt 

Guanzon et al. (2004) nhận thấy nuôi kết hợp 
cá măng (Chanos chanos) với rong câu 
(Gracilariopsis bailinae) trong ao đất ở Philippine, 
chất lượng nước nuôi được cải thiện do rong câu có 
chức năng lọc sinh học và làm tăng thu nhập cho 
người nuôi từ việc thu được năng suất cá nuôi cao 
và thu nhập từ bán rong câu. 

Bảng 7: Cơ cấu chi phí (%) nuôi cá nâu trong 
ao đất với các nghiệm thức khác nhau 

Các mục chi  TA1 RB+TA2 RB+TA2
Thuê đất/thuế đất 9,48 12,92 14,29
Cải tạo ao 1,90 2,58 2,86
Cá giống 7,90 10,77 11,90
Thức ăn 55,05 40,67 31,07
Máy bơm 1,58 2,15 3,57
Nhiên liệu 3,55 2,91 5,36
Công lao động 18,96 25,84 28,57
Chi khác  1,58 2,15 2,38
Tổng 100 100 100

Việc sử dụng rong biển làm thức ăn có ảnh 
hưởng đến tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn 
và của đối tượng nuôi và chất lượng nước nuôi 
(FAO, 2003; Yildirim et al., 2009;  El-Tawil, 
2010). Marinho-Soriano et al. (2007) đánh giá sử 

dụng rong câu (Gracilaria cervicornis) thay thế 
một phần thức ăn thương mại trong nuôi tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei), tác giả kết 
luận rằng thay thế 50% thức ăn thương mại bằng 
rong câu không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và tăng 
trưởng của tôm, như thế làm tăng hiệu quả kinh tế 
trong nuôi tôm. 

Bảng 7 biểu thị thức ăn chiếm tỉ lệ cao nhất 
trong tổng chi phí sản xuất, với nghiệm thức TA1. 
Ao nuôi không có rong bún chỉ cho ăn thức ăn viên 
thì chi phí thức ăn cao, trung bình là 55,05%. Đối 
với ao nuôi có rong bún thì chi phí thức ăn chiếm 
từ 31,07- 40,67%. Kế đến là công lao động chiếm 
18,96-28,57% và thuê đất/thuế đất chiếm 9,48-
14,29% và các khoản chi khác chiếm tỉ lệ thấp hơn. 
Điều này cho thấy đối với các hộ dân sở hữu đất và 
công lao động nhà cùng với sử dụng rong bún sẵn 
có ở tại chỗ làm thức ăn cho tôm, cá có thể giảm 
được chi phí sản xuất lên đến 50% và thu được lợi 
nhuận nhiều hơn. 

4 KẾT LUẬN 

Tỉ lệ sống, tăng trưởng và năng suất cá nâu  
nuôi trong ao có rong bún được cho ăn thức ăn  
mỗi 2 ngày và mỗi 3 ngày không khác biệt so với 
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ao nuôi không có rong bún và cho ăn thức ăn viên 
mỗi ngày. Hàm lượng TAN và NO2 trong ao nuôi 
cá nâu có rong bún thấp hơn so với ao không có 
rong bún.  

Thành phần sinh hóa (hàm lượng nước, protein, 
tro, Ca và P) của thịt cá nâu không bị ảnh hưởng 
bởi nghiệm thức thức ăn. Riêng hàm lượng lipid 
của thịt cá nâu ở ao nuôi có rong bún thấp hơn ở ao 
nuôi chỉ cho ăn thức ăn viên. 

Nuôi cá nâu trong ao đất cho ăn thức ăn viên 
kết hợp với rong bún giảm được chi phí thức ăn từ 
49,65% đến 61,36%. Do đó, lợi nhuận và hiệu quả 
sử dụng đồng vốn cao hơn so với chỉ cho ăn thức 
ăn viên. Nuôi cá nâu trong ao nước lợ, nơi có rong 
bún hiện diện tự nhiên có thể áp dụng cho các hộ 
dân vùng nước lợ Đồng bằng sông Cửu Long. 
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