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TÓM TẮT 

 

Thí nghiệm nuôi cá Măng (Elopichthys bambusa) từ cá bột lên cá giống ở mật độ, thức ăn khác nhau được thực 

hiện từ tháng 6-12/2020 tại Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt miền Bắc nhằm xác định được mật độ, 

loại thức ăn phù hợp trong ương, nuôi cá Măng giống. Kết quả cho thấy cá Măng bột nuôi ở mật độ 4-5 con/lít có tỉ lệ 

sống và tốc độ sinh trưởng cao hơn so với ương ở mật độ 6-7 con/lít. Với cá giống, nuôi ở mật độ 0,6 con/lít đạt tỉ lệ 

sống, tăng trưởng cao hơn so với nuôi ở mật độ 1 con và 1,2 con/lít. Sử dụng thức ăn 100% động vật phù du và 

thức ăn 60% động vật phù du kết hợp 40% trùn chỉ để ương cá bột cho tỉ lệ sống, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn khi 

sử dụng thức ăn 60% động vật phù du kết hợp với 40% bột cá (55% protein). Trong giai đoạn nuôi cá giống, sử dụng 

thức ăn là cá bột cá Mè, trùn chỉ và cá bột cá Mè (70%) kết hợp với 30% trùn chỉ có tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng 

cao hơn so với nuôi cá bằng thức ăn 70% cá bột cá Mè kết hợp với 30% thức ăn nuôi ấu trùng tôm sú (45% protein). 

Từ khóa: Cá Măng, mật độ, thức ăn. 

Effects of Stocking Densities, Types of Feed on the Growth and Survival Rate 
of Yellowcheck (Elopichthys Bambusa Richardson, 1844) from fry to Fingerling Stage 

ABSTRACT 

The experiment on nursing the Yellowcheck (Elopichthys bambusa) from larvae to fingerling at different stocking 

densities and feeds was carried out from July to December 2020 at the National Freshwater Broodstock Center to 

determine the appropriate stocking densities and suitable feeds used in the nursering and rearing of larvae and 

fingerlings Yellowcheck. The results showed that the larvae reared at a density of 4-5 fish/liter gave a higher survival 

rate and growth rate than those nursed at a density of 6-7 fish/liter. The survival rate and growth rate of fish stocked 

at a density of 0.6 fish/liter were higher than those stocked at a density of 1 fish/liter and 1.2 fish/liter. Using 100% 

zooplankton and 60% zooplankton feed combined with 40% small worms for rearing fry gave the survival rate and 

growth rate higher than using feed consisting of 60% zooplankton with 40% fishmeal. In the period of rearing 

fingerlings, using larvae silver carp, small worms, and 30% small worms combined with 70% larvae silver carp, had a 

higher survival rate and growth rate than using feed containing 70% of larvae silver carp and 30% of larvae shrimp 

(45% protein). 

Keywords: Food, stocking density, yellowchecks. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá Măng Elopichthys bambusa 

(Richardson, 1844) thuûc hõ cá Chép 

(Cyprinidae), phân hõ cá Tuế (Leuciscinae (Mai 

Đình Yên, 1991). Trên thế giới, cá Măng phån 

bø rûng ở vùng Bắc Á, từ sông Amur ở nước Nga 

tới sông Lam vùng Bắc Trung Bû Việt Nam 

(Kottelat, 2001). Ở Việt Nam, cá Măng søng 

trong các hệ thøng sông, h÷ lớn ở các tînh phía 
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Bắc, trong các vực nước phụ cận từ vüng đ÷ng 

bằng tới miền núi. Giới hän thçp nhçt cþa loài 

cá này về phía Nam là sông Lam - Nghệ An 

(Mai Đình Yên, 1991). Cá Măng cò thån hình 

dài, bơi lûi rçt khóe, tính hung hãn, cá søng ở 

tæng giữa và tæng trên cþa vực nước. Đåy thuûc 

loài cá dữ điển hình, thức ăn chþ yếu là các loài 

tôm, cá nhó (Nguyễn Văn Hâo & Ngô Sỹ Vân, 

2005). Với kích thước lớn, thðt thơm, ngon nên 

cá Măng cò giá trð kinh tế khá cao (150.000-

250.000 đ÷ng/kg tùy thuûc vào kích cỡ) và được 

người tiêu düng ưa thích. Do cá Măng đã bð khai 

thác quá mức nên nhiều năm gæn đåy rçt ít khi 

bắt gặp loài cá này trong tự nhiên. Hiện nay, cá 

Măng trở thành loài cá bân đða quý hiếm, đang 

cò nguy cơ bð đe dõa tuyệt chþng. Sách Đó Việt 

Nam (2007) đã xếp cá Măng ở mức đe dõa bậc 

NT (gæn với nguy cơ bð đe dõa). Liên minh bâo 

t÷n Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên thế 

giới (IUCN 2012) đã xếp cá Măng ở cçp đû DD 

(data deficient) - thiếu dữ liệu về tình träng 

hiện nay để cung cçp thông tin. 

Nhằm mục tiêu bâo vệ và phát triển nuôi 

loài cá này, việc nghiên cứu cho sinh sân nhân 

täo cá Măng đã được thực hiện thành công từ 

năm 2017 (Vô Văn Bình & cs., 2017). Tuy nhiên, 

thức ăn düng để ương cá bût, nuôi cá giøng chþ 

yếu vẫn là các loài cá täp cắt nhó. Việc sử dụng 

cá täp sẽ làm hän chế tính chþ đûng trong sân 

xuçt, đ÷ng thời gåy nguy cơ lan truyền dðch 

bệnh và ô nhiễm möi trường nuôi. Trong sân 

xuçt giøng vẫn chưa cò các thử nghiệm để xác 

đðnh được mật đû tøi ưu, loäi thức ăn phü hợp 

trong ương, nuöi cá bût, cá hương và cá giøng 

nên kết quâ sân xuçt còn nhiều hän chế. Vì thế, 

việc nghiên cứu các loäi mật đû, sử dụng các loäi 

thức ăn khác nhau để nuôi cá bût lên cá giøng 

đã được thực hiện. Bài báo này sẽ trình bày các 

kết quâ nghiên cứu xác đðnh mật đû và thức ăn 

phù hợp trong nuöi cá Măng từ giai đoän cá bût 

lên cá giøng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

 Nghiên cứu về mật đû, thức ăn trong ương 

nuôi cá bût, cá hương và cá giøng được thực hiện 

từ tháng 6 đến tháng 12/2020. Các thí nghiệm 

được tiến hành täi Trung tâm Quøc gia Giøng 

thþy sân nước ngõt miền Bắc (Trung tâm 

QGGTSNN miền Bắc), đða chî: Phường Tân 

Dân, thành phø Chí Linh, tînh Hâi Dương. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

2.2.1. Thí nghiệm 1. Nghiên cứu xác định 

mật độ ương phù hợp từ giai đoạn cá bột 

lên cá hương 

Cá bût cá Măng düng thí nghiệm là cá sinh 

sân từ đàn cá Măng bø mẹ đang nuöi täi Trung 

tâm QGGTSNN miền Bắc. Tiến hành ương cá 

bût lên cá hương trong 12 bể kính, múi bể có 

kích thước 60  40  50cm (dung tích bể 120 lít, 

dung tích chứa nước 100 lít) với 04 nghiệm thức 

NT1, NT2, NT3 và NT4 tương đương với 04 loäi 

mật đû 4, 5, 6 và 7 con/l. Các nghiệm thức được 

bø trí ngẫu nhiên với 03 læn lặp läi.  

Các nghiệm thức thí nghiệm cüng cho ăn 

mût chế đû, lñng đó trứng (3 ngày đæu), đûng vật 

phù du (daphnia, moina) cho ăn 10% khøi lượng 

cá/ngày, ngày cho ăn 5 læn (7; 10; 13; 16 và 20 

giờ). Các bể ương được lắp sục khí, được cçp 

nước chây liên tục. Thường xuyên xi phông bể 

sau khi cho ăn và kiểm tra các yếu tø môi 

trường trong các bể thí nghiệm. Thời gian ương 

thí nghiệm là 45 ngày. 

Phương pháp đo chiều dài thân cá bût: Thu 

mẫu 3 læn, dùng vợt đường kính 300mm, làm 

bằng lưới phù du (N° 38) bắt ngẫu nhiên khoâng 

100 cá thể từ dụng cụ chứa cá bût, thâ vào 

bát sứ trắng dung tích từ 0,5 lít chứa sẵn 1/3 

nước säch, dùng panh gắp cá bût đặt nhẹ trên 

giçy kẻ ö li để đo chiều dài toàn thân với sø 

lượng 30 cá thể/læn thu mẫu. 

Kết thýc quá trình ương cá bût, tiến hành 

xác đðnh chî tiêu tăng trưởng về chiều dài, tî lệ 

søng cþa cá hương để đánh giá hiệu quâ ương cá 

cþa từng nghiệm thức về mật đû. Múi bể thí 

nghiệm thu 3 mẫu, múi mẫu 30 cá thể để xác 

đðnh khøi lượng và chiều dài thân cá. 

2.2.2. Thí nghiệm 2. Nghiên cứu xác định 

mật độ nuôi phù hợp từ giai đoạn cá hương 

lên cá giống 

Tiến hành ương từ cá hương (cỡ cá  

4,3 cm/con) lên cá giøng trong 12 bể composite, 
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múi bể có thể tích 2,5m3 (dung tích chứa nước 

2.000 lít) với 04 nghiệm thức NT1a, NT2a, NT3a, 

NT4a tương đương với 04 loäi mật đû 0,6; 0,8; 1 và 

1,2 con/l. Các nghiệm thức được bø trí ngẫu nhiên 

với 03 læn lặp läi trong thời gian nuôi 60 ngày. 

Các nghiệm thức thí nghiệm cüng cho ăn 

mût chế đû như nhau, thức ăn sử dụng là trùn 

chî cho ăn với lượng 8% khøi lượng cá/ngày. 

Ngày cho cá ăn 2 læn vào 8 giờ và 17 giờ. Các bể 

nuöi được lắp sục khí, cçp nước chây täo dòng và 

che lưới để giâm cường đû chiếu sáng. Hàng 

ngày vệ sinh đáy bể, kiểm tra các yếu tø môi 

trường ở các bể thí nghiệm. 

Kết thýc quá trình ương cá hương lên cá 

giøng, tiến hành xác đðnh các chî tiêu như tăng 

trưởng về khøi lượng, tăng trưởng về chiều dài, 

tî lệ søng cþa cá giøng theo từng bể ương. Múi bể 

thí nghiệm thu 3 mẫu, múi mẫu 30 cá thể để xác 

đðnh khøi lượng và chiều dài thân cá. 

2.2.3. Thí nghiệm 3. Nghiên cứu lựa chọn 

thức ăn phù hợp cho ương dưỡng cá bột 

Cá Măng bût ở giai đoän bắt đæu ăn thức ăn 

ngoài có chiều dài trung bình 1,2 cm/con được sử 

dụng cho thí nghiệm. Ba nghiệm thức tương ứng 

với 03 công thức thức ăn được lựa chõn cho thí 

nghiệm này (Bâng 1). 

Thí nghiệm với 03 nghiệm thức, múi 

nghiệm thức được lặp läi 3 læn và bø trí theo 

phương pháp mût nhân tø ngẫu nhiên hoàn 

toàn. Thí nghiệm được tiến hành trong bể kính, 

kích thước 60  40  40cm, mức nước 30cm 

(dung tích 720 lít), múi bể được gắn 01 cục sục 

khí, 01 vòi cçp nước với lưu lượng 3 lít/phút. 

Mật đû ương là 2 cá bût/lít, tương đương với 

khoâng 1.440 cá bût/bể. 

Ở câ 03 nghiệm thức, trong 07 ngày đæu cho 

cá ăn đûng vật phü du. Sau đò, cho cá ăn riêng 

từng loäi thức ăn thí nghiệm, lượng thức ăn cho 

ăn 10% khøi lượng cá/ngày. Cho cá ăn 8 

læn/ngày (từ ngày 1 - ngày 15) và 4 læn/ngày (từ 

ngày 15 - ngày 45). Hàng ngày vệ sinh đáy bể 

để loäi bó chçt cặn, kiểm tra các yếu tø môi 

trường ở các bể thí nghiệm. 

Phương pháp xác đðnh sø lượng cá bût đưa 

vào thí nghiệm: Thu 1ml mẫu cá bût bằng cøc 

thþy tinh chia väch, sau đò đếm để xác đðnh sø 

cá bût có trong 1ml (3 læn đếm mẫu). Tùng sø 

lượng cá bût sẽ được tính bằng: Sø con/1ml  

tùng sø ml cá trong cøc chia đû. 

Phương pháp xác đðnh khøi lượng: Dùng vợt 

đường kính 300mm bắt ngẫu nhiên mût lượng cá 

trong dụng cụ chứa cá bût. Cho lượng cá bắt được 

vào cøc thþy tinh và cân toàn bû cøc thþy tinh 

chứa cá mẫu, vớt cá ra đếm sø lượng. Cân cøc với 

nước còn läi để tính khøi lượng trung bình cþa cá 

thể trong mût mẫu cân, thu mẫu 3 læn. 

Trong quá trình thí nghiệm, tiến hành xác 

đðnh các chî tiêu như tăng trưởng về chiều dài, 

tî lệ søng cþa cá hương để đánh giá hiệu quâ cþa 

từng nghiệm thức thức ăn. 

2.2.4. Thí nghiệm 4. Nghiên cứu lựa chọn 

thức ăn nuôi cá hương lên cá giống 

Thí nghiệm sử dụng với 04 nghiệm thức 

tương ứng với 04 loäi thức ăn được sử dụng 

trong thí nghiệm (Bâng 2). 

Thí nghiệm g÷m 04 nghiệm thức tương 

đương với 04 loäi thức ăn khác nhau với cá thí 

nghiệm có khøi lượng 7 gam/con, mật đû nuôi 1 

con/lít. Thí nghiệm được triển khai trong bể 

kính cò kích thước 60  40  40cm, mức nước 

30cm (dung tích chứa nước 700 lít), múi bể có 

mût cục sục khí, vòi cçp nước lưu lượng 3 

lít/phút. Mật đû nuôi thí nghiệm là 1 cá thể/lít, 

múi nghiệm thức thức ăn được lặp läi 03 læn. 

Thí nghiệm được bø trí theo kiểu 01 nhân tø 

ngẫu nhiên hoàn toàn. 

Bâng 1. Các nghiệm thức thức ăn sử dụng trong ương nuôi cá bột lên cá hương 

Nghiệm thức Công thức thức ăn 

TA1 Thức ăn là 100% động vật phù du 

TA2 Thức ăn là 60% động vật phù du + 40% giun trùn chỉ 

TA3 Thức ăn là 60% động vật phù du + 40% bột cá biển nguyên chất (protein 55%, lipid 10%) 
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 Bâng 2. Các nghiệm thức thức ăn sử dụng  

trong thí nghiệm nuôi cá hương lên cá giống  

Nghiệm thức Công thức thức ăn 

TA1a Cá bột cá Mè 100% 

TA2a 100% trùn chỉ 

TA3a 70% cá bột cá Mè + 30% trùn chỉ 

TA4a 70% cá bột cá Mè + 30% thức ăn ấu trùng tôm sú (protein 45%, lipid 8%) 

 Bâng 3. Phương pháp, trang thiết bị phân tích các yếu tố thủy hóa hóa 

Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp phân tích Trang thiết bị thực hiện 

Ammonium mg/l TCVN6179/1:1996 Spectrophoto meter DR/2500  

Phosphate mg/l TCVN 6202:2008 Spectrophoto meter DR/2500  

H2S mg/l TCVN 4562:1988 Spectrophoto meter DR/2500  

 

Với câ 04 nghiệm thức thí nghiệm, cho cá 

ăn 8% khøi lượng thån/ngay, ngày cho cá ăn 4 

læn. Cho nước chây thường xuyên vào bể, hàng 

ngày xi phöng đáy bể hút thức ăn thừa và phân 

cá từ 2-3 læn. 

Trong quá trình thí nghiệm, tiến hành xác 

đðnh các chî tiêu như tăng trưởng về khøi 

lượng, tăng trưởng về chiều dài, tî lệ søng cþa 

cá để đánh giá hiệu quâ cþa từng nghiệm thức 

thức ăn trong quá trình ương nuöi từ cá hương 

lên cá giøng. 

2.3. Xác định các chỉ tiêu môi trường trong 

bể thí nghiệm 

Täi các bể thí nghiệm, các chî sø thþy lý 

(nhiệt đû, pH, oxy hña tan) được đo đðnh kỳ 2 

læn/ngày, læn 1 đo vào lýc 6 giờ sáng, læn 2 đo 

vào lúc 3 giờ chiều bằng máy đo nhiệt đû, oxy 

hòa tan cæm tay DO model 550ª do hãng YIS - 

Mỹ sân xuçt. 

Các chî sø thþy hóa (Ammonium, 

Phosphate, H2S) đo đðnh kỳ 1 læn/tuæn theo 

phương pháp trong bâng 3. 

2.4. Phương pháp xác định sinh trưởng 

Sau múi khi kết thúc thí nghiệm, tiến hành 

thu 30 cá thể/bể để đánh giá xác đðnh tøc đû 

sinh trưởng về chiều dài và khøi lượng cþa cá 

theo công thức: 

- Sinh trưởng tuyệt đøi về chiều dài:  

ADGL (cm/ngày) = (L2 – L1)/(T2 – T1) 

Trong đò: L1: Chiều dài cþa cá täi thời điểm 

ban đæu (mm); L2: Chiều dài cþa cá täi thời 

điểm kiểm tra (mm). 

- Sinh trưởng tuyệt đøi về khøi lượng:  

ADGW (g/ngày) = (WT – W0)/(T2 – T1) 

Trong đò:  

Wt: Khøi lượng cþa cá täi thời điểm t (g); 

W0: Khøi lượng täi thời điểm ban đæu (g);  

T1: Thời điểm ban đæu;  

T2: Thờì điểm kiểm tra. 

2.5. Tính tỉ lệ sống 

Tỷ lệ søng (%) = 
Sø cá còn søng 

× 100 
Tùng sø cá 

thí nghiệm 

2.6. Xử lý số liệu 

Sø liệu được phân tích bằng phương pháp 

thøng kê mô tâ (TB ± SE). So sánh sự sai khác 

giữa các sø trung bình về chiều dài và khøi 

lượng trong các thí nghiệm bằng phương pháp 

One-way ANOVA với mức ý nghïa P <0,05. Các 

giá trð trung bình được so sánh cặp đöi qua giá 

trð LSD0,05. Các sø liệu ở däng tî lệ % được tính 

toán bằng phæn mềm Excel. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ ương từ cá bột lên cá hương 

với 03 loại mật độ khác nhau 

3.1.1. Biến động một số yếu tố thủy lý, thủy 

hóa trong bể thí nghiệm 

Kết quâ phân tích sø liệu thþy lý, thþy hóa 

trong quá trình thí nghiệm được trình bày trong 

bâng 4. 

Sø liệu bâng 4 cho thçy nhiệt đû trong các 

bể nuôi thí nghiệm có sự thay đùi, dao đûng 

trung bình từ 26,4-27,7C. Đû pH từ 7,2-7,4, 

thçp nhçt là 6,9 và cao nhçt là 7,6 tuy nhiên đû 

pH biến đûng không nhiều trong ngày, thường 

bằng hoặc dưới 2 đơn vð. Hàm lượng oxy hòa 

tan trung bình đät 5,6-5,9 mg/l, thçp nhçt 5,6 

mg/l và cao nhçt là 5,9 mg/l. Hàm lượng NH3, 

PO4
3-, H2S trung bình đều dao đûng trong 

khoâng thích hợp cho cá sinh trưởng. Ở tuæn 

đæu mới nuôi, các chî sø hóa hõc trong nước có 

phæn cao hơn so với các tuæn sau. Nguyên nhân 

là do thời gian đæu chuyển đùi thức ăn, cá chưa 

quen ăn thức ăn mới, cá ăn ít dẫn đến lượng 

thức ăn ăn thừa và tan trong möi trường nước. 

Ở giai đoän sau cá đã quen thức ăn, kết hợp với 

việc điều chînh lượng thức ăn thích hợp nên 

hàm lượng NH3, PO4
3-, H2S trong bể thçp, chçt 

lượng nước được đâm bâo. Nhìn chung, các yếu 

tø thþy lý, thþy hòa cþa möi trường nước ao 

trong thời gian thí nghiệm đều nằm trong 

ngưỡng cho phép như oxy hña tan > 5 mg/l,  

pH từ 6,5-8, NH3 < 0,1 mg/l, PO4
3- < 0,2 mg/l, 

H2S < 0,02 mg/l (Boyd, 1990). 

3.2. Kết quâ thí nghiệm ương cá Măng từ cá 

bột lên cá hương ở 04 mật độ khác nhau 

Sø liệu bâng 5 cho thçy, sau 45 ngày ương 

thu được 155 con cá hương ở NT1, 176 con 

(NT2), 207 con (NT3) và 235 con (NT4) với tî lệ 

søng đät læn lượt là 38,8%; 35,2%; 34,5% và 

33,6%. Trong giai đoän ương, ở câ 04 loäi mật 

đû, cá Măng bût phát triển và tăng trưởng 

nhanh, từ cỡ cá thâ có chiều dài thân trung bình 

là 1,3mm đã đät 46,5mm (NT1), 45,6mm (NT2), 

44,7mm (NT3) và 44,1mm (NT4). Tøc đû sinh 

trưởng về chiều dài thân bình quân ngày (ADG) 

cþa cá đät 1,0 mm/ngày (NT1), 0,98 mm/ngày 

(NT2), 0,97 mm/ngày (NT3) và 0,95 mm/ngày 

(NT4). Nhìn chung, cá ương ở mật đû 4 con/lít và 

5 con/lít có tøc đû sinh trưởng nhanh hơn, tî lệ 

søng cao hơn so với nuôi ở mật đû 6 và 7 con/lít, 

tuy nhiên khi so sánh thøng kê thì sự khác 

nhau là khöng cò ý nghïa (P >0,05). 

Tøc đû sinh trưởng về chiều dài thân cá 

được cho là nhanh hơn khi so sánh với các loài 

cá khác như cá Chæy đçt (0,42 mm/ngày) cþa 

Mai Văn Nguyễn & cs. (2013), cá Lăng chçm 

(0,74-0,76 mm/ngày) cþa Nguyễn Đức Tuân 

(2006), cá Trắm đen (0,90-0,92 mm/con/ngày) 

cþa Nguyễn Văn Tiến (2010) nhưng chậm hơn 

so với kết quâ ương cá Măng ngoài ao cþa  

Vô Văn Bình & cs. (2017) với tøc đû sinh 

trưởng trên ngày cþa cá Măng giao đûng từ 

1,04-1,08 mm/ngày. Nguyên nhân dẫn đến sự 

chênh lệch này là do cá Măng được ương trong 

bể nên không thể tận dụng thêm được thức ăn 

tự nhiên sẵn cò như nuöi trong ao nuöi. 

Bâng 4. Một số yếu tố thủy lý, thủy hóa của môi trường nước trong các bể thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Bể thí nghiệm 

MĐ1
* 

MĐ2
* 

TA1
* 

TA2
* 

Nhiệt độ (C) 26,6 ± 1,6 27,5 ± 1,7 26,4 ± 1,4 27,7 ± 1,4 

pH 7,4 ± 0,4 7,2 ± 0,6 7,2 ± 0,6 7,3 ± 0,6 

Oxy hòa tan (mg/l) 5,7 ± 0,3 5,8 ± 0,4 5,6 ± 0,7 5,9 ± 0,4 

Ammonium (mg/l) 0,10 ± 0,2 0,14 ± 0,1 0,15 ± 0,2 0,15 ± 0,2 

Phosphate (mg/l) 0,15 ± 00,1 0,20 ± 0,02 0,20 ± 0,02 0,20 ± 0,03 

H2S (mg/l) 0,11 ± 0,02 0,14 ± 0,04 0,14 ± 0,03 0,12 ± 0,02 

Ghi chú: MĐ1: Thí nghiệm mật độ ương cá bột; MĐ2: Thí nghiệm mật độ nuôi cá giống; TA1: Thí nghiệm về thức 

ăn ương cá bột; TA2: Thí nghiệm về thức ăn nuôi cá giống. 
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Bâng 5. Tăng trưởng về chiều dài thân, tỉ lệ sống của cá hương ở 04 mật độ khác nhau 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức thí nghiệm 

NT1 NT2 NT3 NT4 

Số lượng cá bột ương (con) 400 500 600 700 

Chiều dài thân cá khi thả (mm)     

TN1 1,28 ± 0,12 1,28 ± 0,12 1,28 ± 0,12 1,28 ± 0,12 

TN2 1,31 ± 0,21 1,31 ± 0,21 1,31 ± 0,21 1,31 ± 0,21 

TN3 1,29 ± 0,09 1,29 ± 0,09 1,29 ± 0,09 1,29 ± 0,09 

TN4 1,32 ± 0,14 1,32 ± 0,14 1,32 ± 0,14 1,32 ± 0,14 

TB 1,30 ± 0,02 1,30 ± 0,02 1,30 ± 0,02 1,30 ± 0,02 

Chiều dài thân cá khi thu (mm)     

TN1 46,7
a
 ± 2,2

 
45,5

a
 ± 3,1

 
45,2

a
 ± 2,7

 
44,1

a
 ± 3,8

 

TN2 46,3
b
 ± 3,1

 
45,7

b
 ± 2,8

 
44,8

b
 ± 3,4

 
44,5

b
 ± 2,7

 

TN3 46,1
c
 ± 2,4

 
44,5

c
 ± 3,2

 
44,6

c
 ± 1,8

 
44,2

c
 ± 3,2

 

 TN4 46,8
d
 ± 2,8

 
46,5

d
 ± 4,1

 
44,1

d
 ± 3,2

 
43,7

d
 ± 1,9

 

TB 46,5
e
 ± 4,3

 
45,6

e
 ± 3,1

 
44,7

e
 ± 2,3

 
44,1

e
 ± 1,3

 

ADG (mm/ngày) 1,0
a
 ± 0,12

 
0,98

a
 ± 0,09

 
0,97

a
 ± 0,07

 
0,95

a
 ± 0,02

 

Số lượng cá hương khi thu (con) 155 176 207 235 

Tỉ lệ sống (%)     

TN1 41,7 35,1 34,6 33,6 

TN2 39,5 34,5 34,7 33,8 

TN3 37,1 34,8 34,5 33,7 

TN4 36,8 34,4 34,2 33,2 

TB 38,8 35,2 34,5 33,6 

Tỉ lệ dị hình (%) 0,8 1,1 1,3 1,3 

Ghi chú: Trong mỗi hàng, các số liệu có ký hiệu chữ cái giống nhau thì sai khác không có ý nghĩa (P >0,05). 

3.3. Kết quâ thí nghiệm nuôi cá Măng từ cá 

hương lên cá giống ở 04 mật độ khác nhau 

Kết quâ nuöi cá Măng từ giai đoän cá hương 

lên cá giøng cho thçy, cá Măng ở mật đû 0,6 

con/lít (NT1a) đät tî lệ søng cao nhçt (54,8%), 

tiếp đến là ở mật đû 0,8 con/lít (53,9%), mật đû  

1 con/lít (48,8%) và thçp nhçt là mật đû  

1,2 con/lít (46,1%). Tăng trưởng về chiều dài 

thân và khøi lượng trung bình cÿng cho thçy  

cao nhçt ở nghiệm thức NT1a (0,19 cm/ngày và 

0,68 gam/ngày), tiếp đến là NT2a (0,17 cm/ngày, 

0,65 gam/ngày), NT3a (0,16 cm/ngày,  

0,65 gam/ngày) và thçp nhçt ở NT4a  

(0,16 cm/ngày, 0,63 gam/ngày). Kết quâ phân 

tích thøng kê cho thçy tøc đû tăng trưởng về 

chiều dài thân cá giữa các nghiệm thức là khác 

nhau khöng cò ý nghïa (P >0,05). Tăng trưởng 

về khøi lượng cþa cá giữa các nghiệm thức cÿng 

có sự khác nhau, trong đò giữa NT1a và NT2a, 

NT3a, NT4a là khác nhau cò ý nghïa (P <0,05), 

giữa NT2a, NT3a và NT4a là khác nhau không 

cò ý nghïa (P >0,05). 

Mai Đình Yên (1998) khi nghiên cứu cá 

Măng ngoài tự nhiên đã ghi nhận rằng cá Măng 

là loài cá dữ, có tập tính săn bắt m÷i nên cá có 

tøc đû tăng trưởng nhanh trong giai đoän đæu 

đời, tøc đû tăng trưởng chiều dài thân cá giao 

đûng từ 0,18-0,20 cm/ngày, tăng trưởng về khøi 

lượng từ 0,7-0,74 gam/ngày. Kết quâ nuôi thử 

nghiệm cá Măng từ cá hương lên cá giøng cþa 

Vô Văn Bình & cs. (2017) cÿng cho thçy cá 

Măng cò tøc đû sinh trưởng khá nhanh, tăng 

trưởng trung bình về chiều dài thân từ  

0,22-0,24 cm/ngày, tăng trưởng trung bình về 
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khøi lượng từ 0,74-0,76 gam/ngày. Như vậy kết 

quâ cþa nghiên cứu này là thçp hơn so với kết 

quâ nghiên cứu cþa Mai Đình Yên (1998) và Vô 

Văn Bình & cs. (2017). Điều này có thể được giâi 

thích là do cá Măng trong nghiên cứu này được 

nuôi trong bể nên thiếu ngu÷n thức ăn tự nhiên 

dẫn đến cá có tøc đû tăng trưởng thçp hơn so với 

cá được nuôi trong ao. Tuy nhiên, xét trong 04 

loäi mật đû thí nghiệm, tî lệ søng và tăng trưởng 

đät cao nhçt ở mật đû nuôi 0,6 con/lít. 

Bâng 6. Tăng trưởng chiều dài thân, khối lượng và tỉ lệ sống  

của cá Măng nuôi từ cá hương lên cá giống 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức thí nghiệm 

NT1a NT2a NT3a NT4a 

Số lượng cá hương thả (con) 1.200 1.600 2.000 2.400 

Chiều dài thân cá hương khi thả (cm)     

TN1 4,62 ± 0,2 4,62 ± 0,2 4,62 ± 0,2 4,62 ± 0,2 

TN2 4,57 ± 0,3 4,57 ± 0,3 4,57 ± 0,3 4,57 ± 0,3 

TN3 4,43 ± 0,2 4,43 ± 0,2 4,43 ± 0,2 4,43 ± 0,2 

TN4 4,31 ± 0,1 4,31 ± 0,1 4,31 ± 0,1 4,31 ± 0,1 

TB 4,48 ± 0,2 4,48 ± 0,2 4,48 ± 0,2 4,48 ± 0,2 

Khối lượng trung bình cá hương khi thả (gam)     

TN1 7,2 ± 0,1 7,2 ± 0,1 7,2 ± 0,1 7,2 ± 0,1 

TN2 6,9 ± 0,2 6,9 ± 0,2 6,9 ± 0,2 6,9 ± 0,2 

TN3 6,7 ± 0,1 6,7 ± 0,1 6,7 ± 0,1 6,7 ± 0,1 

TN4 7,3 ± 0,3 7,3 ± 0,3 7,3 ± 0,3 7,3 ± 0,3 

TB 7,0 ± 0,2 7,0 ± 0,2 7,0 ± 0,2 7,0 ± 0,2 

Chiều dài thân cá khi thu (cm)     

TN1 15,61
a
 ± 2,2

 
15,12

a
 ± 2,4

 
14,72

a
 ± 2,7

 
14,22

a
 ± 1,9

 

TN2 15,20
b
 ± 1,8

 
14,74

b
 ± 1,4

 
14,46

b
 ± 1,4

 
14,16

b
 ± 2,2

 

TN3 14,70
c
 ± 2,4

 
14,50

c
 ± 2,8

 
14,24

c
 ± 3,1

 
13,38

c
 ± 3,3

 

TN4 14,56
d
 ± 1,3

 
14,32

d
 ± 3,3

 
13,88

d
 ± 3,4

 
13,58

d
 ± 2,5

 

TB 15,02
e
 ± 3,2

 
14,67

e
 ± 2,4

 
14,34

e
 ± 3,1

 
13,84

e
 ± 2,2

 

Khối lượng trung bình cá giống khi thu (gam)     

TN1 48,4
a
 ± 3,4

 
46,8

A
 ± 1,1

 
46,7

A
 ± 1,6

 
45,6

A
 ± 2,3

 

TN2 48,2
b
 ± 2,2

 
45,6

B
 ± 3,4

 
45,3

B
 ± 4,2

 
45,2

B
 ± 1,6

 

TN3 47,5
c
 ± 2,1

 
46,5

C
 ± 1,4

 
46,1

C
 ± 2,1

 
44,6

C
 ± 2,3

 

TN4 46,9
d
 ± 3,1

 
45,8

D
 ± 2,7

 
44,8

D
 ± 3,7

 
44,1

D
 ± 3,3

 

TB 47,8
e
 ± 3,4

 
46,2

E
 ± 3,1

 
45,7

E
 ± 3,2

 
44,9

E
 ± 3,1

 

Tăng trưởng về chiều dài thân (cm/ngày) 0,19 ± 0,04 0,17 ± 0,02 0,16 ± 0,03 0,16 ± 0,03 

Tăng trưởng về khối lượng (gam/ngày) 0,68 ± 0,08 0,65 ± 0,04 0,65 ± 0,03 0,64 ± 0,03 

Số lượng cá giống khi thu (con) 657 862 976 1.106 

Tỉ lệ sống (%)     

TN1 55,3 54,4 50,8 46,8 

TN2 54,6 53,6 47,9 45,3 

TN3 54,7 54,1 48,5 46,5 

TN4 54,7 53,5 47,7 45,6 

TB 54,8 53,9 48,8 46,1 

Ghi chú: Trong mỗi hàng, các số liệu có ký hiệu chữ cái giống nhau thì sai khác không có ý nghĩa  

(P >0,05), các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 
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Bâng 7. Tăng trưởng chiều dài thân, 

 tỉ lệ sống của cá Măng hương khi sử dụng 03 loại thức ăn khác nhau 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức thức ăn 

TA1 TA2 TA3 

Số lượng cá bột thí nghiệm (con) 1.440 1.440 1.440 

Chiều dài thân cá khi thả (mm)    

TN1 1,32 ± 0,31 1,32 ± 0,31 1,32 ± 0,31 

TN2 1,31 ± 0,24 1,31 ± 0,24 1,31 ± 0,24 

TN3 1,29 ± 0,29 1,29 ± 0,29 1,29 ± 0,29 

TB 1,31 ± 0,27 1,31 ± 0,27 1,31 ± 0,27 

Chiều dài thân cá khi thu (mm)    

TN1 35,71
a
 ± 2,12

 
34,42

a
 ± 3,24

 
31,02

A
 ± 3,12

 

TN2 35,33
b
 ± 3,16

 
34,27

b
 ± 2,16

 
30,07

B
 ± 3,07

 

TN3 34,51
c
 ± 3,24

 
33,85

c
 ± 3,36

 
29,75

C
 ± 2,38

 

TB 35,17
d
 ± 2,06

 
34,18

d
 ± 4,04

 
30,28

D
 ± 3,03

 

ADG (mm/ngày) 0,75
a
 ± 0,22

 
0,73

a
 ± 0,12

 
0,64

A
 ± 0,14

 

Số lượng cá hương khi thu (con) 540 490 306 

Tỉ lệ sống (%)    

TN1 35,7 34,3 24,2 

TN2 35,8 34,0 20,2 

TN3 34,9 33,8 19,6 

TB 37,5 34,0 21,3 

Ghi chú: Trong mỗi hàng, các số liệu có ký hiệu chữ cái giống nhau thì sai khác không có ý nghĩa (P >0,05), các 

chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 

3.4. Đánh giá khâ năng sử dụng các loại 

thức ăn khác nhau trong ương dưỡng cá bột 

Kết quâ cÿng cho thçy cá có tøc đû tăng 

trưởng tuyệt đøi về chiều dài thân nhanh nhçt 

ở nghiệm thức TA1 (0,75 mm/ngày), tiếp đến là 

nghiệm thức TA2 (0,73 mm/ngày) và chậm 

nhçt là nghiệm thức TA3 (0,64 mm/ngày). Mặc 

dù có sự sai khác về tøc đû tăng trưởng tuyệt 

đøi về chiều dài giữa 03 nghiệm thức, tuy 

nhiên giữa nghiệm thức TA1 và TA2 là sai 

khác khöng cò ý nghïa (P >0,05), giữa nghiệm 

thức TA1, TA2 và nghiệm thức TA3 là sai khác 

cò ý nghïa (P <0,05). 

Trong giai đoän ương từ cá bût lên cá hương 

khi chî sử dụng thức ăn 100% là đûng vật phù 

du và thức ăn 60% đûng vật phù du kết hợp với 

40% trùn chî thì cá ăn nhiều, tăng trưởng 

nhanh, tî lệ søng cao, đät 37,5% và 34%, trong 

khi sử dụng loäi thức ăn 60% đûng vật phù du 

kết hợp với 40% bût cá biển nguyên chçt 

(protein 55%) thì cá ăn ít hơn, tî lệ søng thçp chî 

đät 21,3%. Nghiên cứu cho thçy việc tập cho cá 

Măng ăn thức ăn hún hợp từ giai đoän cá bût là 

rçt khò, nguyên nhån là do cá Măng cò tập tính 

bắt m÷i đûng, khi thâ thức ăn chìm xuøng bể, cá 

khò tìm được thức ăn. Kết quâ thử nghiệm sử 

dụng thức ăn hún hợp däng bût (55% đû đäm) 

cþa Bogutskaya (1996) cÿng ghi nhận rằng cá 

Măng bût ít có khâ năng bắt m÷i khi sử dụng 

thức ăn däng bût mðn, chî nên sử dụng loäi thức 

ăn này khi cá cò kích thước từ 5cm trở lên. 

Nghiên cứu cþa Wang & cs. (2009) cÿng cho 

rằng thức ăn chþ yếu cþa cá Măng ở giai đoän 

cá bût là luån trüng, các loài đûng vật nguyên 

sinh như copepod, tuy nhiên trong điều kiện 

nuôi nhân täo cá Măng bût cÿng cò thể sử dụng 

thừc ăn hún hợp như bût cá, bût đậu tương xay 

nhó nhưng tî lệ søng cþa cá thçp (22,4%). Như 

vậy kết quâ cþa nghiên cứu này là tương đ÷ng 

với kết quâ nghiên cứu cþa Bogutskaya (1996) 

và Wang & cs. (2009). 
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Bâng 8. Tăng trưởng chiều dài thân, khối lượng  

và tỉ lệ sống của cá Măng giống khi sử dụng 04 loại thức ăn khác nhau 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức thức ăn 

TA1a TA2a TA3a TA4a 

Số lượng cá hương thí nghiệm (con) 720 720 720 720 

Chiều dài thân cá khi thả (cm)     

TN1 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,5 

TN2 4,5 ± 0,4 4,5 ± 0,4 4,5 ± 0,4 4,5 ± 0,4 

TN3 4,4 ± 0,6 4,4 ± 0,6 4,4 ± 0,6 4,4 ± 0,6 

TN4 4,4 ± 0,3 4,4 ± 0,3 4,4 ± 0,3 4,4 ± 0,3 

TB 4,5 ± 0,6 4,5 ± 0,6 4,5 ± 0,6 4,5 ± 0,6 

Khối lượng cá khi thả (gam)     

TN1 7,4 ± 0,4 7,4 ± 0,4 7,4 ± 0,4 7,4 ± 0,4 

TN2 7,1 ± 0,3 7,1 ± 0,3 7,1 ± 0,3 7,1 ± 0,3 

TN3 6,9 ± 0,3 6,9 ± 0,3 6,9 ± 0,3 6,9 ± 0,3 

TN4 7,3 ± 0,2 7,3 ± 0,2 7,3 ± 0,2 7,3 ± 0,2 

TB 7,2 ± 0,4 7,2 ± 0,4 7,2 ± 0,4 7,2 ± 0,4 

Chiều dài thân cá khi thu (cm)     

TN1 15,8
a
 ± 0,9

 
15,9

a
 ± 0,7

 
15,1

a
 ± 0,3

 
11,6

A
 ± 0,4

 

TN2 15,5
b
 ± 0,7

 
15,5

b
 ± 0,5

 
15,5

b
 ± 0,7

 
11,3

B
 ± 0,9

 

TN3 15,7
c
 ± 0,7

 
15,8

c
 ± 0,8

 
15,7

c
 ± 0,5

 
10,9

C
 ± 0,8

 

TN4 14,7
d
 ± 0,6

 
15,4

d
 ± 0,3

 
14,7

d
 ± 0,4

 
11,2

D
 ± 0,7

 

TB 15,4
e
 ± 0,7

 
15,7

e
 ± 0,5

 
15,3

e
 ± 0,7

 
11,3

E
 ± 0,8

 

Khối lượng cá khi thu (gam)     

TN1 46,6
a
 ± 3,8

 
45,6

a
 ± 2,8

 
42,7

a
 ± 2,3

 
32,3

A
 ± 4,2

 

TN2 47,1
b
 ± 3,7

 
45,2

b
 ± 2,6

 
41,9

b
 ± 3,4  31,2

B
 ± 3,3

 

TN3 46,5
c
 ± 2,4

 
44,4

c
 ± 4,1

 
43,2

c
 ± 2,5

 
31,5

C
 ± 2,7

 

TN4 46,7
d
 ± 3,6

 
44,1

d
 ± 3,4

 
42,8

d
 ± 3,2

 
31,8

D
 ± 2,9

 

TB 46,7
e
 ± 3,6

 
44,8

e
 ± 3,2

 
42,7

e
 ± 2,7

 
31,7

E
 ± 3,7

 

Tăng trưởng về chiều dài thân (cm/ngày) 0,18 0,19 0,18 0,11 

Tăng trưởng về khối lượng (gam/ngày) 0,66 0,63 0,59 0,41 

Số lượng cá giống khi thu (con) 420 412 400 238 

Tỉ lệ sống (%)     

TN1 60,3 58,2 55,3 34,3 

TN2 57,9 57,5 54,6 32,4 

TN3 56,7 56,1 55,7 33,1 

TN4 58,4 57,1 56,7 32,8 

TB 58,3 57,2 55,6 33,1 

Ghi chú: Trong mỗi hàng, các số liệu có ký hiệu chữ cái giống nhau thì sai khác không có ý nghĩa (P >0,05), các 

chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 
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3.5. Đánh giá khâ năng sử dụng các loại 

thức ăn khác nhau trong nuôi cá giống 

Kết quâ cho thçy, sau 60 ngày nuôi, ở 

nghiệm thức TA1a thu được 420 con, TA2a (412 

con), TA3a (400 con) và TA4a (238 con) với tî lệ 

søng læn lượt là 58,3%; 57,2%; 55,6% và 33,1%. 

Trong thời gian nuôi, cá ở nghiệm thức TA4a sử 

dụng thức ăn hún hợp g÷m 70% cá bût cá mè + 

30% thức ăn çu trùng tôm sú (protein 45%,) 

däng bût, cá ăn rçt ít, tăng trưởng về khøi lượng 

chậm (0,41 gam/ngày). Tøc đû tăng trưởng về 

chiều dài thân bình quân ngày (ADG) cþa cá 

cÿng thçp, đät 0,11 mm/ngày. Tøc đû sinh 

trưởng này được cho là chậm và chậm hơn nhiều 

khi so sánh với nuöi cá Măng bằng thức ăn là cá 

bût cá Mè (0,18 mm/con), trùn chî (0,19 cm/con), 

cá bût cá Mè (70%) kết hợp với 30% trung chî 

(0,18 cm/con), sự sai khác này là cò ý nghïa 

thøng kê (P <0,05). 

Kết quâ nghiên cứu cþa Vô Văn Bình & cs. 

(2017) cho thçy khi nuöi cá Măng từ giai đoän 

cá hương lên cá giøng thì sử dụng thức ăn là cá 

bût cþa cá Mè, cá bût cá Trôi sẽ cho tî lệ søng 

cao (57,8%), tøc đû tăng trưởng tuyệt đøi về 

chiều dài là 0,17-0,19 cm/ngày, tăng trưởng về 

khøi lượng là 0,66-0,68 gam/ngày. Nguyễn 

Quang Huy (2017) cÿng ghi nhận rằng cá Măng 

có tøc đû tăng trưởng nhanh trong giai đoän 

nuôi cá giøng khi sử dụng thức ăn tươi søng 

(trùn chî; thðt cá Mè, cá Trôi xay nhó). Tương tự, 

thí nghiệm cþa Wang (2009) cÿng chî ra rằng 

nếu chî sử dụng thức ăn tùng hợp để nuôi cá 

Măng từ giai đoän cá hương (2-3cm) lên cá 

giøng (5-6cm) thì tøc đû tăng trưởng cþa cá sẽ 

chậm hơn khi sử dụng thức ăn là các loài đûng 

vật nguyên sinh cỡ lớn và cá bût cþa các loài cá 

khác. Có thể thçy kết quâ nghiên cứu này là 

tương đ÷ng với kết quâ nghiên cứu trước đåy khi 

sử dụng các loäi thức ăn tươi søng (bût cá Mè, 

trùn chî) để nuöi cá Măng giøng sẽ cho tî lệ søng 

và tøc đû tăng trưởng cao hơn khi sử dụng thức 

ăn kết hợp giữa thức ăn tươi søng với thức ăn 

công nghiệp. Nghiên cứu này cho thçy mặc dù 

cá Măng giøng vẫn sử dụng thức ăn hún hợp 

däng bût, tuy nhiên để cò được hiệu quâ cao cæn 

thiết phâi luyện cho cá ăn sớm, thời gian luyện 

cho cá ăn sẽ kéo dài hơn so với các loài cá nuôi 

khác như cá Chiên cþa Nguyễn Anh Hiếu & cs. 

(2008), cá Lăng chçm cþa Nguyễn Đức Tuân & 

cs. (2017) với thời gian luyện cho cá ăn thức ăn 

công nghiệp mçt 15 ngày. 

4. KẾT LUẬN 

Ương cá Măng bût ở mật đû 4 con/lít và 5 

con/lít có tî lệ søng, tøc đû sinh trưởng nhanh 

hơn cao hơn so với ương ở mật đû 6 và 7 con/lít. 

Cá Măng giøng nuôi ở mật đû 0,6 con/lít đät tî lệ 

søng (54,8%), tăng trưởng về chiều dài thân 

(0,18 cm/ngày) và khøi lượng (0,68 gam/ngày) là 

cao hơn so với các mật đû nuôi 1; 1,2 con/lít. 

Sử dụng thức ăn 100% là đûng vật phù du 

và thức ăn 60% đûng vật phù du kết hợp với 

40% giun trùn chî cho tî lệ sông, tøc đû tăng 

trưởng cþa cá bût nhanh hơn khi sử dụng thức 

ăn 60% đûng vật phù du kết hợp với 40% bût cá 

biển nguyên chçt (protein 55%). 

Với cá giøng, sử dụng thức ăn hún hợp g÷m 

70% cá bût cá mè kết hợp với 30% thức ăn çu 

trùng tôm sú (protein 45%) có tî lệ søng, tøc đû 

tăng trưởng chậm hơn so với nuöi cá Măng bằng 

thức ăn là cá bût cá Mè, trùn chî và cá bût cá Mè 

(70%) kết hợp với trung chî (30%). 
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