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* TS. NGUYỄN VĂN NGUYỆN
* TS. LA XUÂN THẢO
* TS. NGUYỄN NGỌC DU
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CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) 
BỐ MẸ ĐÃ QUA CHỌN GIỐNG NÂNG CAO TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sáng1*, Nguyễn Hoàng Thông1, Nguyễn Thế Vương1

TÓM TẮT

Nghiên cứu thu thập số liệu nuôi vỗ và sinh sản trên 14 và 8 cơ sở sản xuất giống cá tra, với nguồn cá 
đã qua chọn lọc tăng trưởng nhanh thế hệ thứ 3, nhận cá trong năm 2017 và 2018, sinh sản năm 2019 
và 2020 tương ứng sinh sản năm thứ nhất và năm thứ hai. Các chỉ tiêu thành thục và sinh sản được 
thu thập thông qua sổ ghi chép. Khối lượng, độ đạm trong thức ăn và khẩu phần ăn của cá nuôi vỗ 
năm thứ nhất và của cá nuôi vỗ năm thứ hai tương ứng là 4,17 kg, 32,6% và 1,33%; 4,5 kg, 31,9% 
và 1,17%. Tỷ lệ thụ tinh và nở tương ứng của cá sinh sản năm thứ nhất (87,8% và 89,2%) và của 
năm thứ hai (85,67% và 81,20%) cao hơn kết quả nghiên cứu trên quần đàn cá từ tự nhiên và đàn 
chọn giống nâng cao tốc độ tăng trưởng G2 (84,08% và 83,40%) điều tra năm 2017. Hệ số thành 
thục tương đối của cá nuôi vỗ năm thứ nhất (12,77%) và của năm thứ hai (14,58%) tương đương 
với cá bố mẹ từ tự nhiên (14,07%) và cao hơn cá bố mẹ G2 (9,68%) từ điều tra năm 2017. Năng 
suất cá bột trên đàn cá trong nghiên cứu này cao hơn (1,26 triệu con/kg trứng) so với trên quần đàn 
cá từ tự nhiên điều tra năm 2011 (1,14 triệu con/kg trứng). Các chỉ tiêu thành thục và sinh sản này 
đáp ứng yêu cầu của người sản xuất đặc biệt là cá cái có hệ số thành thục và cho năng suất cá bột cao.

Từ khoá: cá tra, chỉ tiêu thành thục, tăng trưởng.

1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
* Email: nvsangumb@gmail.com

I. GIỚI THIỆU
Cá tra là đối tượng nuôi chủ lực ở Việt 

Nam trong môi trường nước ngọt. Năm 2019, 
diện tích nuôi là 6.675 ha, tăng 4% so với 2018 
nhưng sản lượng tăng đến 10% (1,58 triệu tấn 
so với 1,42 triệu tấn) (VASEP, 2019). Năm 
2019, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
có 230 cơ sở sản xuất cá tra bột, khoảng 4.000 
hộ dân ương cá tra giống với diện tích 3.500 
ha. Theo ước tính nhu cầu con giống cá tra đến 
năm 2025 của toàn vùng cần là 2,5 – 3,0 tỷ con 
(Bộ NN&PTNT, 2018). Các tiêu chuẩn quốc tế 
đòi hỏi cá tra xuất khẩu phải có nguồn gốc rõ 
ràng và về lâu dài không được đánh bắt ngoài 
từ nhiên. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 
II (RIA2) đã thực hiện chọn giống cá tra nâng 
cao tốc độ tăng trưởng từ năm 2001 và chọn 
tạo được quần thể chọn giống thế hệ thứ 2 (G2) 

trong năm 2007-2011 và thế hệ thứ 3 (G3) trong 
năm 2012-2016 với hiệu quả chọn lọc đạt được 
cao tương ứng là 12,4% (Nguyễn Văn Sáng và 
ctv., 2013) và 20,4% (Nguyễn Văn Sáng và ctv., 
2017). Trong năm 2010-2012, RIA2 đã tạo ra và 
cung cấp 101.000 cá hậu bị tăng trưởng nhanh 
từ quần thể chọn giống G2 đến 63 trại sản xuất 
giống thuộc 9 tỉnh/ thành phố ở ĐBSCL, đáp ứng 
40% số trại giống và 60% nhu cầu về số lượng cá 
bố mẹ (Nguyễn Văn Sáng và ctv., 2012). RIA2 
tiếp tục tạo ra và cung cấp cá tra hậu bị chọn 
giống sản xuất từ bố mẹ đã qua chọn lọc tăng 
trưởng nhanh G3, quy mô 15.000 cá hậu bị/năm 
trong 4 năm 2017-2020. Ngoài nhu cầu cá tra 
tăng trưởng nhanh thì các cơ sở sản xuất giống 
yêu cầu cá cái phải có hệ số thành thục và cho 
năng suất cá bột cao. Trong bài báo này, các chỉ 
tiêu sinh sản được trình bày thông qua thu thập 
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số liệu từ các cơ sở đã nhận cá hậu bị sản xuất  từ 
bố mẹ đã qua chọn lọc tăng trưởng nhanh G3 của 
RIA2 trong các năm 2017 và 2018 và sinh sản 
các năm 2019 và 2020. 
II.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu thu thập số liệu nuôi vỗ và sinh 
sản trên cá thành thục và sinh sản năm thứ nhất 
thuộc 14 cơ sở sản xuất giống (8 và 6 cơ sở 
nhận cá hậu bị sản xuất từ bố mẹ đã qua chọn lọc 
tăng trưởng nhanh G3 tương ứng các năm 2017 
và 2018 và sinh sản năm 2019 và 2020) với số 
lượng cá bố mẹ lúc nuôi vỗ là 17.193 con và 
năm thứ hai thuộc 8 cơ sở sản xuất giống nhận 
cá năm 2017 và sinh sản 2020 với số lượng cá 
bố mẹ lúc nuôi vỗ là 8.926 con. Số lượng cá 
bố mẹ 8 cơ sở này trùng với 8 cơ sở sinh sản 
năm thứ nhất 2019 vừa nêu. Các cơ sở được tập 
huấn và đề nghị thực hiện quy trình sản xuất 
giống theo quyết định 1676/QĐ-BNN-TCTS 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, ngày 22 tháng 07 năm 2013 về Quy 
chế quản lý cá tra bố mẹ chọn giống theo Quyết 
định (Bộ NN&PNT, 2013). 

Số liệu được thu thập thông qua sổ ghi chép 
được cung cấp cho các cở sở khi tiếp nhận cá 
hậu bị các năm 2017 và 2018. Các thông tin bao 
gồm khối lượng khi nuôi vỗ (kg), mật độ nuôi 
vỗ (con/m2), độ đạm trong thức ăn (%), khẩu 
phần cho ăn trong ngày (%/TLT – trọng lượng 

thân), tỉ lệ thành thục (%), hệ số thành thục 
tương đối (%), tỉ lệ thụ tinh (%), tỷ lệ nở (%), 
năng suất cá bột trung bình trên 01 kg trứng 
(triệu con/kg trứng). Hệ số thành thục tương đối 
(%) được tính bằng tỷ lệ phần trăm khối lượng 
trứng vuốt được trên 1 kg cá cái. Trung bình, độ 
lệch chuẩn (STD), cao nhất (Max) và thấp nhất 
(Min) các chỉ tiêu thu thập được tính toán trong 
phầm mềm Excel. Các chỉ tiêu này dùng để 
đánh giá các chỉ tiêu thành thục và sinh sản có 
đáp ứng yêu cầu của sản xuất hay không ngoài 
tốc độ tăng trường nhanh của quần thể đã qua 
chọn giống.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thông tin nuôi vỗ đàn cá bố mẹ theo năm 
thứ nhất và thứ hai được thể hiện trong Bảng 1. 
Khối lượng khi nuôi vỗ, độ đạm trong thức ăn và 
khẩu phần ăn của cá nuôi vỗ năm nhất cao hơn 
của cá nuôi vỗ năm thứ hai, tương ứng 4,17 kg, 
32,6% và 1,33% so với 4,5 kg, 31,9% và 1,17%. 
Riêng mật độ nuôi của cá nuôi vỗ năm nhất thấp 
hơn của cá nuôi vỗ năm thứ hai, 1,1 con/m2 so 
với 1,4 con/m2. Trung bình độ đạm trong thức 
ăn thấp hơn (31,9-32,6%) và khẩu phần ăn cao 
hơn (1,17-1,33%) được các cơ sở sử dụng so với 
nghiên cứu của Nguyễn Thanh Phương và ctv. 
(2021) trong nâng cao kích thước trứng và cá 
bột, tương ứng là 35-40% và 1,0%.

Bảng 1. Thông tin nuôi vỗ đàn cá bố mẹ theo năm sinh sản – năm thứ nhất và năm thứ hai.

Chỉ tiêu Trung bình±STD Min Max
Đàn cá nuôi vỗ năm nhất: số lượng cơ sở = 14, số lượng cá bố mẹ = 17.193 con
Khối lượng khi nuôi vỗ (kg) 4,17±1,45 3,0 7,0
Mật độ nuôi (con/m2) 1,1±0,9 0,1 3,0
Độ đạm trong thức ăn (%) 32,6±4,0 26,0 40,0
Khẩu phần ăn (%/TLT – trọng lượng thân) 1,33±0,60 0,45 2,50
Đàn cá nuôi vỗ năm hai: số lượng cơ sở  = 8, số lượng cá bố mẹ = 8.926 con
Khối lượng khi nuôi vỗ (kg) 4,50±1,16 3,5 7,0
Mật độ nuôi (con/m2) 1,4±0,9 0,2 3,0
Độ đạm trong thức ăn (%) 31,9±5,1 26,0 40,0
Khẩu phần ăn (%/TLT – trọng lượng thân) 1,17±0,71 0,45 2,50
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Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở tương ứng của cá 
sinh sản năm nhất, 87,8% và 89,2% và của cá 
sinh sản năm hai, tương ứng 89,29% và 89,2% 
(Bảng 2). Các tỷ lệ này có cao hơn kết quả 
điều tra của Lê Đức Liêm và ctv. (2017) trên 
đàn cá bố mẹ từ tự nhiên, tương ứng 85,67% và 
81,20%, của cá bố mẹ đã qua chọn giống nâng 
cao tốc độ tăng trưởng G2, tương ứng 84,08% 
và 83,40%. Hai chỉ tiêu quan trọng khác trong 
đánh giá hiệu quả sản xuất mà cơ sở sản xuất 
giống quan tâm là hệ số thành thục tương đối và 
năng suất cá bột trung bình trên 01 kg trứng. Hệ 
số thành thục tương đối của cá nuôi vỗ năm hai 
cao hơn (14,58%) so với của cá nuôi vỗ năm thứ 
nhất (12,77%) (Bảng 2). Cả 2 hệ số này tương 

đương với cá bố mẹ từ tự nhiên (14,07%) và cao 
hơn cá bố mẹ đã qua chọn giống G2 (9,68%) 
đã cung cấp năm 2010-2012 từ kết quả điều tra 
của Lê Đức Liêm và ctv. (2017). Năng suất cá 
bột trên đàn cá trong nghiên cứu này cao hơn 
(1,26 triệu con/kg trứng) so với cá chưa qua 
chọn giống theo kết quả điều tra của Nguyễn 
Văn Sáng và  ctv. (2011) chỉ đạt 1,14 triệu con/
kg trứng. Các chỉ tiêu thành thục và sinh sản 
hầu hết bằng hoặc cao hơn kết quả điều tra trước 
đây khi người sản xuất con giống sử dụng bố mẹ 
chưa hoặc đã qua chọn lọc nâng cao tốc độ tăng 
trưởng ở thế hệ trước. Các chỉ tiêu này đáp ứng 
yêu cầu của người sản xuất đặc biệt là cá cái có 
hệ số thành thục và cho năng suất cá bột cao.

Bảng 2. Kết quả các chỉ tiêu sinh sản đàn cá bố mẹ nuôi vỗ và cho sinh sản theo năm –  
năm thứ nhất và năm thứ hai.

Chỉ tiêu Trung bình±STD Min Max
Đàn cá nuôi vỗ năm nhất: số lượng cơ sở = 14; sản lượng cá bột sản xuất được = 2.816 triệu
Tỷ lệ thành thục cá đực (%) 91,82±8,74 70 100
Tỷ lệ thành thục cá cái (%) 84,71±11,56 65 100
Hệ số thành thục tương đối (%) 12,77±1,48 10 15
Tỉ lệ thụ tinh (%) 87,8±9,17 70 99
Tỉ lệ nở (%) 89,2±7,58 70 97
Năng suất cá bột trung bình trên 01 kg trứng 
(triệu con/kg trứng) 1,22±0,22 0,90 1,67

Đàn cá nuôi vỗ năm hai: số lượng cơ sở = 8; sản lượng cá bột sản xuất được = 1.209 triệu 
Tỷ lệ thành thục cá đực (%) 95,5±4,64 90 100
Tỷ lệ thành thục cá cái (%) 94,75±10,58 70 100
Hệ số thành thục tương đối (%) 14,58±3,03 11 20
Tỉ lệ thụ tinh (%) 89,29±7,23 80 99
Tỉ lệ nở (%) 92,43±3,10 90 97
Năng suất cá bột trung bình trên 01 kg trứng 
(triệu con/kg trứng) 1,27±0,20 1,00 1,67

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bộ NN&PTNT, 2013. Quy chế quản lý cá tra bố 

mẹ chọn giống theo Quyết định 1676/QĐ-BNN-
TCTS ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bộ NN&PTNT, 2018. Quyết định số 987/QĐ-BNN-
TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, ngày 20/3/2018 về việc phê duyệt đề án liên 

kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao 
vùng ĐBSCL.

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Việt Nam (VASEP), 
2019. Báo cáo ngành hàng thuỷ sản 5 năm (2015-
2019).

Lê Đức Liêm, Bùi Đức Hồng, Phan Thị Thu, Nguyễn 
Phương Thảo, Huỳnh Kim Anh, 2017. Báo cáo 
kiểm tra chất lượng đàn cá tra bố mẹ chọn giống. 
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Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, 57 trang.
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi 

Minh Tâm, 2021.  Sách “Kỹ thuật sản xuất giống 
và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
cải tiến”. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 92 
trang.

Nguyễn Văn Sáng, Phạm Văn Khánh, Phạm Đình 
Khôi, Phan Thanh Lâm, Nguyễn Quyết Tâm, 
Đặng Minh Phương, Nguyễn Thị Đang, Trần 
Anh Dũng, Nguyễn Văn Ngô, 2011. Báo cáo 
tổng kết đề tài ’’Đánh giá hiện trạng sản xuất 
giống và xây dựng các giải pháp quản lý nhằm 
nâng cao chất lượng giống cá tra ở Đồng bằng 
sông Cửu Long’’.

Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Đình 
Khôi, Trịnh Quốc Trọng, Ngô Hồng Ngân, 
Nguyễn Thế Vương, Nguyễn Thị Đang, Nguyễn 
Quyết Tâm, Trịnh Quang Sơn, 2012. Chuyển 
giao công nghệ sản xuất giống cá tra có chất 

lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng 
cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo 
khoa học tổng kết dự án, Viện Nghiên cứu Nuôi 
trồng Thủy sản II, 70 trang.

Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Đình 
Khôi, Đinh Hùng, Nguyễn Quyết Tâm, Ngô 
Hồng Ngân, Nguyễn Thị Đang, Nguyễn Thế 
Vương, Trịnh Quang Sơn, Bùi Thị Liên Hà, 
2013. Chọn lọc và phát tán cá tra có tốc độ tăng 
trưởng nhanh tại Việt Nam. Kết quả Nghiên cứu 
nổi bật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn những năm đầu thế kỷ 21, Tập III về 
Thủy sản. Bộ NNN&PTNT, 30-43.

Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Thế Vương, Nguyễn 
Thanh Vũ, Trịnh Quốc Trọng,  2017. Các thông 
số di truyền tính trạng tăng trưởng trên quần thể 
cá tra chọn giống. Tạp chí Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 3-4: 203-209.
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REPRODUCTIVE PARAMETERS OF HIGH-GROWTH SELECTED 
STRIPED CATFISH (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyen Van Sang1*, Nguyen Hoang Thong1, Nguyen The Vuong1

ABSTRACT

Reproductive parameters of the third generation (G3) of high-growth selected striped catfish were 
collected based on the log books from 14 and 8 hatcheries that received pre-broodstock in 2017 and 
2018 and induced spawned in 2019 and 2020 for the first and second maturation years respectively. 
Average bogy weight, protein content of feed and feeding rate (% body weight) for the first and 
second maturation-year broodstock were 4.17 kg, 32.6% and 1.33% and 4.5 kg, 31.9% and 1.17% 
respectively. The fertilization and hatching rates of eggs for the first (87.8% and 89.2%) and second 
(85.67% and 81.20%) maturation-year broodstock were higher than those interviewed on the wild 
and the second generation of selected populations in 2017 (84.08% and 83.40%). The relative 
maturation index (%, proportion of eggs on female body weight) for the first (12.77%) and second 
(14.58%) maturation-year broodstock were equivalent to those of the wild population (14.07%) and 
higher than that of the G2 population (9.68%) interviewed in 2017. The fry productivity (number 
of fry per kg of eggs) in G3 in this study (1.26 million fry/kg of eggs) was higher than that of 
the wild population interviewed in 2011 (1.14 million fry/kg of eggs). The magnitudes of these 
parameters, especially the relative maturation index and fry productivity, have met the requirements 
from hatchery owners.

Keywords: striped catfish, reproductive parameters, growth rate.
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ HỒNG MI ẤN ĐỘ  
(Sahyadria denisonii) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Kim Liên1*, Nguyễn Hồng Yến1, Ngô Khánh Duy1,  
Trương Thị Thúy Hằng1, Lâm Hoàng Lai1

TÓM TẮT

Cá hồng mi Ấn Độ (Sahyadria denisonii) là loài cá cảnh nhập nội có giá trị kinh tế trong nước và 
xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay ở nước ta chưa ghi nhận được nghiên cứu nào về đặc điểm sinh sản 
của loài cá này. Nghiên cứu đặc điểm sinh sản cá hồng mi Ấn Độ được thực hiện tại Tp. HCM từ 
tháng 01 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021. Nghiên cứu nhằm mục đích ghi nhận các chỉ số sinh 
sản của cá cũng như các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục trong điều kiện nuôi nhân tạo. Kết quả 
ghi nhận cỡ cá thành thục là 9 - 14 cm, trọng lượng dao động 11,16 – 21,79 g/con đối với cá đực. 
Cá cái thành thục ở kích thước 9 -13 cm, trọng lượng dao động 18,11 – 24,60 g/con. Hệ số thành 
thục của cá hồng mi Ấn Độ cao nhất vào tháng 7 (cá đực 7,86%, cá cái 11,56%) và thấp nhất vào 
tháng 3 (cá đực 2,26%, cá cái 2,23%). Độ béo Fullton của cá hồng mi Ấn Độ dao động từ 0,85 đến 
1,12 đối với cá đực và 1,06 đến 1,23 đối với cá cái. Trứng cá hồng mi Ấn Độ có hình cầu, tương 
đối tròn đều, đường kính noãn bào dao động từ 1.325 µm (noãn bào ở giai đoạn IV) đến 1.550 µm 
(noãn bào ở giai đoạn V). Sức sinh sản tuyệt đối của cá hồng mi Ấn Độ dao động từ 264 đến 1.569 
trứng/cá cái và sức sinh sản tương đối cá có khối lượng 18,2 g/con là 86,2 trứng/g cá cái. Theo dõi 
sự phát triển tuyến sinh dục cho thấy, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 7 cá đực có buồng tinh và cá cái 
có buồng trứng từ giai đoạn II trở đi. Trứng và tinh trùng đã sẵn sàng tham gia sinh sản trong điều 
kiện nhân tạo từ tháng nuôi thứ 7.

Từ khóa: Cá hồng mi Ấn Độ, đặc điểm sinh sản, thành thục, phát triển tuyến sinh dục.

1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Tp. HCM
* Email: lienkimnguyen85@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá hồng mi Ấn Độ (Sahyadria denisonii) 

thuộc họ Cyprinidae, có nguồn gốc từ Ấn Độ, 
kích thước của cá trưởng thành từ 9 cm trở lên, 
màu sắc chủ đạo là đen, đỏ, trắng, nổi bật với 
màu bạc và một sọc đen chạy dọc cơ thể, một 
sọc đỏ chạy từ phía miệng qua mi trên rồi dọc 
ra quá nửa thân phía sau. Thức ăn của cá bao 
gồm cả động và thực vật để duy trì vẻ đẹp tự 
nhiên cũng như để cá sinh trưởng và phát triển 
tốt. Cá thường sống ở những nơi có dòng chảy 
mạnh, giàu oxy, cá sống theo bầy thích hợp nuôi 
trong bể thủy sinh (Anna và ctv., 2015). Ngoài 
tự nhiên, mùa vụ sinh sản của cá tập trung từ 

tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tùy thuộc vào 
kích cỡ và tuổi của các cặp sinh sản (Mercy 
và ctv., 2010a, 2013a, Solomon và ctv., 2011). 
Sahyadria denisonii là loài cá cảnh bản địa của 
Ấn Độ được phân loại là loài có nguy cơ tuyệt 
chủng dựa trên các tiêu chí mới nhất của IUCN; 
do phân bố hạn chế, mất môi trường sống, khai 
thác quá mức trong buôn bán cá cảnh trong 
nước cũng như quốc tế và các hoạt động đánh 
bắt hủy diệt (Ali và ctv., 2010). Với tiềm năng 
có thể trở thành đối tượng có giá trị kinh tế cao, 
cá hồng mi Ấn Độ đang được quan tâm nghiên 
cứu. Đây là loài được nhập khẩu và hiện nay có 
giá trị tại thị trường cá cảnh nước ta. Theo như 
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khảo sát từ một số cơ sở, trại sản xuất cá cảnh tại 
Tp. HCM và một số tài liệu hiện có đến nay vẫn 
chưa có công trình nghiên cứu đặc điểm sinh 
sản của cá hồng mi Ấn Độ tại Việt Nam được 
công bố và cũng chưa sản xuất giống nhân tạo 
thành công nên còn phụ thuộc vào con giống từ 
nước ngoài là chính. Trong khi đó trên thế giới 
đã có một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm 
sinh sản, sinh sản nhân tạo cá đã được công bố 
như Anna và ctv. (2015), Saian (2015),  Mercy 
và ctv., (2013b). Từ thực tế trên “Nghiên cứu 
đặc điểm sinh sản cá hồng mi Ấn Độ (Sahyadria 
denisonii) tại Thành phố Hồ Chí Minh” được 
thực hiện nhằm cung cấp các thông số kỹ thuật 
làm tiền đề cho nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá 
hồng mi Ấn Độ tại Việt Nam.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
2.1.1. Cá thí nghiệm
Cá hồng mi Ấn Độ (Sahyadria denisonii) sử 

dụng làm bố mẹ được nhập khẩu từ Indonesia, 
cá khỏe mạnh, cá có ngoại hình đẹp, không dị 
tật, cá đồng đều, kích thước cá trung bình 11 
cm, khối lượng cá dao động từ 16 – 19 g/con. 
Sau khi vận chuyển về, cá được thuần dưỡng 
trong bể kính kích thước 1,2 x 0,5 x 0,5m trong 
2 tuần. Cá thuần được nuôi chung đực cái. Mật 
độ nuôi là 50 con/bể. 

2.1.2. Thức ăn thí nghiệm
Thức ăn sử dụng trong thời gian nuôi vỗ 

cá bố mẹ là sinh khối Artemia và trùn chỉ. Sinh 
khối Artemia được nuôi tại Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao. 
Thức ăn tự chế biến là gồm 50% thức ăn viên 
32% protein, 50% tép bò, bổ sung vitamin C 
với liều lượng 3 g/kg thức ăn, chất kết dính với 
liều 2 g/kg thức ăn, hỗn hợp được xay, sau đó 
ép thành viên nhỏ và phơi khô ở nhiệt độ phòng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Bố trí thí nghiệm
Cá được bố trí nuôi vỗ trong bể kính với 

mật độ nuôi là 50 con/bể, gồm 4 bể nuôi. Bể 
nuôi vỗ được sục khí liên tục và thiết lập hệ 
thống tuần hoàn trong bể nuôi để tạo dòng chảy. 
Sau khi bố trí thí nghiệm, cá được cho ăn 2 lần/
ngày vào lúc 8 giờ và 16 giờ với các loại thức 
ăn khác nhau. Lượng thức ăn được cho ăn theo 
thỏa mãn nhu cầu của cá. Trong quá trình cho 
ăn, tùy thuộc vào lượng thức ăn hàng ngày của 
cá được quan sát mà điều chỉnh lượng ăn của cá, 
hàng ngày theo dõi và thay nước cho cá 1 lần 
với lượng nước thay là 30%. 

Nguồn nước dùng cho nghiên cứu là nguồn 
nước đã và đang sử dụng để nuôi cá cảnh tại 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông 
nghiệp Công nghệ cao (nguồn nước giếng) 
được điều chỉnh các yếu tố chất lượng nước 
trong ngưỡng thích hợp cho cá. Các yếu tố chất 
lượng nước trong bể nuôi vỗ cá bố mẹ cụ thể là 
pH nước 6,0 – 6,8, độ cứng 53,7 mg CaCO3/L, 
nhiệt độ nước dao động 27 – 280C. 

Các dụng cụ thực hiện trong thí nghiệm bao 
gồm bể kính 4 bể kích thước 1,2 x 0,8 x 0,5 m, 
test kiểm tra chất lượng nước Sera như pH, DO, 
NO2, NH3, độ cứng và nhiệt kế. Các thông số 
chất lượng nước được kiểm tra 1 lần/tuần ở tất 
cả các thí nghiệm vào buổi sáng và chiều. Hệ 
thống sục khí, ống si phông, thau, xô, vợt, cân 
phân tích. Cân điện tử hai số lẻ dùng để cân khối 
lượng cá, thước kẹp có độ chính xác 0,05 mm để 
đo chiều dài cá.

2.2.2. Phương pháp thu và cố định mẫu cá
Sau khi cá được nuôi vỗ 2 tháng, tiến hành 

lấy mẫu cá để phân tích. Mẫu cá nguyên con 
được thu định kỳ hàng tháng, thời gian thu kéo 
dài 5 tháng. Mẫu cá được nhu ngẫu nhiên 6 
mẫu/tháng. Cá sau khi thu được bảo quản lạnh 
ở nhiệt độ 2 – 60C và phân tích tại phòng thí 
nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Nông nghiệp Công nghệ cao.

2.2.3. Phương pháp xác định giới tính
Giới tính của cá hồng mi Ấn Độ được phân 

biệt thông qua quan sát hình thái bên ngoài và 
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kết hợp giải phẫu. Cá sau khi quan sát các chỉ 
tiêu hình thái bên ngoài sẽ được giải phẫu để 
phân biệt các đặc điểm cấu tạo bên trong. Đặc 
điểm hình thái giải phẫu được khảo sát tập trung 
chủ yếu vào cơ quan sinh dục. 

2.2.4. Phương pháp xác định các chỉ số 
sinh sản

- Độ béo Fulton (F) được xác định theo 
công thức:

F = (W/L3) x 100
- Hệ số thành thục (gonadosomatic index, 

GSI) được tính theo công thức sau:
GSI (%) = (G/W0) x 100
Trong đó: G (g): khối lượng tuyến sinh dục; 

W0: trọng lượng cá bỏ nội quan.
- Sức sinh sản tuyệt đối (absolute fecundity, 

F): là tổng số trứng, theo lý thuyết, có trong buồng 
trứng của một cá thể cái. Sức sinh sản tuyệt đối 
được tính theo công thức của Banegal (1967).

F (trứng) = nG/g
Trong đó: 
G: trọng lượng buồng trứng (gam).
g: trọng lượng một mẫu trứng được lấy ra 

để đếm (gam).
n: số lượng trứng có trong 1 mẫu trên (mẫu 

trứng được lấy để đếm ở 3 vị trí đầu, giữa và 

cuối buồng trứng).
- Sức sinh sản tương đối (relative fecundity, 

R): là số lượng trứng trên một đơn vị khối 
lượng cá.

R (trứng/kg) = F/W
F: Sức sinh sản tuyệt đối
W: Khối lượng cá cái.
-  Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh 

dục: Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục 
cá hồng mi Ấn Độ đã được quan sát trực tiếp 
bằng mắt thường kết hợp với việc sử dụng kính 
lúp và dựa theo thang 6 bậc của Nikolsky (1963). 
Những cá thể chưa thành thục được xếp chung 
vào một nhóm I - II. Tiêu bản mô học tuyến sinh 
dục được thực hiện bằng phương pháp xử lý và 
nhuộm mẫu mô của Hinton (1990), đọc mẫu 
dưới kính hiển vi.
III. KẾT QUẢ

3.1. Các yếu tố môi trường trong thời 
gian nuôi vỗ cá hồng mi Ấn Độ

Trong quá trình nuôi vỗ cá bố mẹ các yếu 
tố môi trường bên ngoài rất quan trọng và ảnh 
hưởng đáng kể đến sự sống, phát triển, thành 
thục sinh dục và sinh sản của cá nuôi. Nhìn 
chung, các yếu tố môi trường đều nằm trong 
khoảng thích hợp với sự phát triển của cá. 

Bảng 1. Biến động các yếu tố môi trường trong thời gian nuôi vỗ thành thục.

           Tháng

Chỉ tiêu
Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7

Nhiệt độ
(0C)

S 28,63 ± 0,52 29,07 ± 0,75 29,27 ± 0,75 29,25 ± 0,73 29,15 ± 0,79
C 30,05 ± 0,89 30,18 ± 0,91 30,21 ± 0,80 30,28 ± 0,78 30,13 ± 0,79

pH
S 6,83 ± 0,20 6,83 ± 0,20 6,92 ± 0,14 6,91 ± 0,17 6,91 ± 0,16
C 6,89 ± 0,18 6,93 ± 0,14 6,97 ± 0,18 6,88 ± 0,24 6,86 ± 0,25

DO (ppm)
S 5,12 ± 0,14 5,21 ± 0,19 5,25 ± 0,20 5,09 ± 0,12 5,11 ± 0,14
C 5,16 ± 0,15 5,15± 0,15 5,23 ± 0,19 5,13 ± 0,14 5,16 ± 0,16

Độ cứng 7 
(mg CaCO3/L)

53,7 ± 0,00 53,7 ± 0,00 53,7 ± 0,00 53,7 ± 0,00 53,7 ± 0,00

NO2 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00
NH3 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00

Ghi chú: S: buổi sáng, C: buổi chiều
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3.2. Phân biệt giới tính cá hồng mi Ấn Độ
Xác định giới tính của cá hồng mi Ấn Độ 

trong giai đoạn chưa thành thục rất khó vì cả cá 
đực và cá cái đều không có đặc điểm sinh dục 
phụ để phân biệt giới tính. Chỉ khi đến giai đoạn 
thành thục sinh dục và có sản phẩm sinh dục 
thì mới có thể phân biệt được. Trong thời kỳ cá 
hồng mi Ấn Độ thành thục sinh dục, nhìn từ bên 
ngoài cũng có thể phân biệt được cá đực và cá 
cái thông qua một số đặc điểm nhận dạng như 
bụng cá cái thường to, mềm nhão hơn cá đực; lỗ 

sinh dục cá to, nhìn ngang thân cá đực thường 
ốm và thon dài hơn cá cái. Cá đực đã thành thục 
thì sẽ có tinh dịch màu trắng sữa chảy ra khi 
vuốt nhẹ vào bụng cá. Cá cái có buồng trứng 
phát triển ở giai đoạn cao của sự thành thục sinh 
dục (giai đoạn III, IV) thì có thể nhận thấy bụng 
cá căng to hơn bình thường. Tuy nhiên để xác 
định chính xác giới tính của cá hồng mi Ấn Độ 
ở giai đoạn này tốt nhất là giải phẫu quan sát 
tuyến sinh dục.

Hình 1. Cá hồng mi Ấn Độ đực (Tinh sào phát triển ở giai đoạn V).

Hình 2. Cá hồng mi Ấn Độ cái (Noãn bào phát triển ở giai đoạn IV).
3.3. Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục 

cá hồng mi Ấn Độ
3.3.1. Các giai đoạn phát triển noãn bào
Trong quá trình thành thục tuyến sinh 

dục của cá hồng mi Ấn Độ cái cũng trải qua 
các giai đoạn phát triển tương tự như quá trình 
thành thục của tuyến sinh dục các loài cá nói 

chung. Các giai đoạn phát triển noãn bào cũng 
có các đặc điểm điển hình của giai đoạn từ I 
đến V, trong đó có các đặc trưng của giai đoạn I 
(Hình 3a), giai đoạn II (Hình 3b), giai đoạn III 
(Hình 3c), giai đoạn IV (Hình 3d) và giai đoạn 
V (Hình 3e).
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3.3.2. Các giai đoạn phát triển tinh sào
Tương tự như noãn bào thì các giai đoạn 

phát triển của tinh sào cũng trải qua các giai 
đoạn từ I đến V với những đặc điểm khác nhau 
thể hiện qua Hình 4a (lát cắt tinh sào giai đoạn 

I), Hình 4b (lát cắt tinh sào giai đoạn II), Hình 
4c (lát cắt tinh sào giai đoạn III), Hình 4d (lát 
cắt tinh sào giai đoạn IV) và Hình 4e (lát cắt tinh 
sào giai đoạn V).

a. Lát cắt noãn bào giai đoạn I b. Lát cắt noãn bào giai đoạn II c. Lát cắt noãn bào giai đoạn III

d. Lát cắt noãn bào giai đoạn IV e. Lát cắt noãn bào giai đoạn V
Hình 3. Lát cắt noãn bào qua các giai đoạn.

a. Lát cắt tinh sào giai đoạn I b. Lát cắt tinh sào giai đoạn II c. Lát cắt tinh sào giai đoạn III

d. Lát cắt tinh sào giai đoạn IV e. Lát cắt tinh sào giai đoạn V
Hình 4. Lát cắt tinh sào qua các giai đoạn.
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3.4. Kích cỡ thành thục và giai đoạn thành thục của cá hồng mi Ấn Độ
Bảng 2. Kích cỡ cá và các giai đoạn thành thục của cá hồng mi Ấn Độ.

STT Cá đực (n = 17) Cá cái (n = 13)
Chiều dài 

(cm)
Khối lượng (g) GĐ thành 

thục
Chiều dài 

(cm)
Khối 

lượng (g)
GĐ thành 

thục
1 10,50 17,65 II 11,50 17,94 II
2 12,30 17,02 II 9,60 11,36 II
3 12,80 19,01 II 13,00 20,63 II
4 12,50 22,20 II 10,00 13,52 II-III
5 9,80 7,30 III 10,00 10,67 III
6 10,10 8,45 III 11,50 17,00 III
7 12,20 17,30 III 11,00 18,26 III
8 9,70 10,33 IV 13,10 24,60 III
9 9,00 8,31 IV 11,70 18,11 IV

10 13,00 18,70 IV 10,80 17,45 IV
11 13,00 20,47 IV 9,20 7,55 IV
12 9,30 7,63 IV 12,40 18,20 V
13 10,00 9,70 V 11,60 18,33 V
14 10,50 11,16 V
15 12,10 17,92 V
16 14,00 21,79 V
17 12,00 16,21 V

Kết quả trình bày ở Bảng 2 cho thấy, cỡ 
cá đực thành thục là 9 - 14 cm, khối lượng dao 
động 11,16 – 21,79 g/con. Cá cái thành thục 
khi đạt cỡ 9 -13 cm, khối lượng dao động 18,11 
– 24,60 g/con. Cá đực có tinh dịch và cá cái có 
buồng trứng từ giai đoạn II trở đi sau ba tháng 
nuôi vỗ. Buồng tinh phát triển ở giai đoạn III, IV 

và V chiếm tỷ lệ cao hơn (trên 80% số cá đực 
thành thục được theo dõi), buồng trứng phát triển 
ở giai đoạn II đến V. 

3.5. Độ béo
Kết quả ghi nhận ở Hình 5 cho thấy, độ béo F 

của cá hồng mi Ấn Độ dao động từ 1,06 đến 1,23 
đối với cá cái và 0,85 đến 1,12 đối với cá đực.

Hình 5. Diễn biến độ béo Fulton cá hồng mi Ấn Độ bố mẹ theo thời gian nuôi vỗ.
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3.6. Biến động hệ số thành thục 
Hệ số thành thục của cá hồng mi Ấn Độ 

cao nhất vào tháng 7 và thấp nhất vào tháng 3 
(Bảng 3). Hệ số thành thục cá cái tăng dần từ 
giai đoạn II đến V với các giá trị trung bình ở 
giai đoạn II là 2,23%, giai đoạn III là 4,73%, 

giai đoạn IV là 6,64% và cao nhất ở giai đoạn V 
là 11,56%. Ở cá đực, hệ số thành thục tăng dần 
từ 2,26% (giai đoạn II); 3,69% (giai đoạn III); 
4,53% (giai đoạn IV) và 7,86% (giai đoạn V). 
Cùng một giai đoạn phát triển, hệ số thành thục 
của cá cái lớn hơn khoảng 1,5 lần so với cá đực.

Bảng 3. Hệ số thành thục cá hồng mi Ấn Độ theo giai đoạn phát triển tuyến sinh dục.

Thời 
gian

Cá đực (n = 17) Cá cái (n = 13)

GĐTT
Khối 
lượng 
TSD

HSTT
HSTT 
trung 
bình

GĐTT
Khối 
lượng 
TSD

HSTT
HSTT 
trung 
bình

Tháng 3 II 0,22 1,46

2,26

II 0,28 1,83

2,23
II 0,39 2,57 II 0,20 2,06
II 0,40 2,46
II 0,40 2,53

Tháng 4 III 0,20 3,74
3,69

II 0,48 2,80 2,80
III 0,23 3,52 II-III 0,42 3,56

3,90
III 0,58 3,83 III 0,40 4,24

Tháng 5 IV 0,40 4,31
4,53

III 0,70 4,55
4,73IV 0,35 4,86 III 0,73 4,72

IV 0,69 4,13 III 1,10 4,93
Tháng 6 IV 0,88 4,83

4,68
IV 0,95 6,02

6,64IV 0,29 4,53 IV 0,87 6,09
V 0,52 6,12 6,12 IV 0,50 7,81

Tháng 7 V 0,64 6,72

7,86

V 1,72 11,19

11,56
V 1,13 7,29 V 1,76 11,92
V 1,28 7,66
V 1,35 9,75

Ghi chú: GĐTT: Giai đoạn thành thục; HSTT: Hệ số thành thục; TSD: Tuyến sinh dục.

3.7. Đường kính trứng và sức sinh sản 
của cá

Xác định đường kính trứng cá hồng mi Ấn 
Độ đã thành thục nhằm làm cơ sở cho việc chọn 
lựa cá mẹ cho tham gia sinh sản. Qua quan sát 
mẫu trứng ở giai đoạn IV và V cho thấy trứng 
cá hồng mi Ấn Độ là trứng dính, có hình cầu, 
tương đối tròn đều qua đo các noãn bào trên 
kính hiển vị có gắn trắc vi thị kính cho thấy 
đường kính noãn bào cá hồng mi Ấn Độ dao 

động từ 1325 µm (noãn bào ở giai đoạn IV) đến 
1550 µm (noãn bào ở giai đoạn V). Ở giai đoạn 
V kích thước noãn bào là lớn nhất, đây là giai 
đoạn cá đã sẵn sàng tham gia sinh sản trong điều 
kiện nhân tạo. 

Kết quả ghi nhận, sức sinh sản tuyệt đối của 
cá hồng mi Ấn Độ dao động từ 264 đến 1.569 
trứng/cá cái và sức sinh sản tương đối cá có 
khối lượng 18,2 g/con là 86,21 trứng/ gram cá 
cái (Bảng 4).
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Bảng 4. Sức sinh sản (SSS) của cá hồng mi Ấn Độ cái.

STT Chiều dài toàn 
thân (cm)

Trọng lượng 
cá (g)

Trọng lượng 
buồng trứng (g)

SSS tuyệt đối 
(trứng/cá thể)

SSS tương đối
(trứng/g cá cái)

1 11,50 17,94 0,28 264 14,72
2 11,10 20,63 0,48 454 22,00
3 7,55 9,20 0,50 472 51,30
4 10,80 17,45 0,87 1.196 68,54
5 12,40 18,20 1,72 1.569 86,21

IV. THẢO LUẬN
Các noãn bào cá hồng mi Ấn Độ cái đều 

trải qua các giai đoạn biến đổi và tuân theo quy 
luật chung. Từ một noãn nguyên bào qua phân 
chia nguyên nhiễm tạo nên noãn bào 1, khi 
noãn bào đạt kích thước nhất định thì tiến hành 
phân chia giảm phân 1 để tạo nên noãn bào 1 
và thể cực 1. Ở giai đoạn cuối của giảm phân 
1, noãn bào 1 tích luỹ noãn hoàng và đạt kích 
thước cực đại (thời kỳ IV). Đến giai đoạn chín 
muồi, trứng rụng và sẵn sàng thụ tinh, sau giảm 
phân 2 tạo nên noãn bào 2 và thể cực 2, từ 1 
noãn nguyên bào sau phân chia cho 1 tế bào 
trứng và 2 thể cực. Noãn bào tiếp tục trải qua 
các thời kỳ phát triển, bắt đầu một chu kỳ mới 
(La Hoàng Trúc). Ở nghiên cứu này, noãn bào 
thời kỳ V chỉ phát hiện được ở tháng 7 (Bảng 3). 
Ở noãn bào giai đoạn V, thì ngoài noãn bào giai 
đoạn V còn hiện diện các noãn bào giai đoạn I, 
II và III (Hình 3e). Điều này cho thấy cá hồng 
mi Ấn Độ có khả năng sinh sản nhiều lần trong 
năm. Nhận định này phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của Mercy và ctv. (2010a, 2013a), Solomon 
và ctv. (2011) cho rằng mùa sinh sản của S. 
denisonii là từ tháng 11 đến tháng 4. Tương tự 
như sự phát triển của noãn bào, tinh sào cũng 
trải qua các giai đoạn phát triển từ I đến V. Từ 
tinh nguyên bào phân chia nguyên nhiễm để 
tăng số lượng, sau đó tinh bào lớn lên thành tinh 
bào 1. Ở giai đoạn tiếp theo, tinh bào 1 sẽ phân 
chia giảm nhiễm tạo tinh bào 2, phân chia giảm 
nhiễm lần 2 tạo nên tinh tử và biệt hóa thành 
tinh trùng.

Trong nghiên cứu này, cỡ cá đực thành thục 
là 9 - 14 cm, khối lượng dao động 11,16 – 21,79 
g/con. Cá cái cỡ cá thành thục 9 -12 cm, khối 
lượng dao động 18,11 – 24,26 g/con (Bảng 2). 
Kết quả này tương đương với nghiên cứu của 
Anna và ctv. (2015) đã kết luận rằng kích cỡ và 
khối lượng cá thành thục là cá đực (10,4 ± 1,6 
cm, 15,5 ± 2,7 g) và cá cái (12,1 ± 1,5 cm, 21,5 
± 3,4 g) tương ứng. Theo dõi cá nuôi vỗ trong bể 
kính chúng tôi ghi nhận, cá đực có tinh dịch và 
cá cái có buồng trứng từ giai đoạn II trở đi sau ba 
tháng nuôi vỗ. Buồng tinh phát triển ở giai đoạn 
III, IV và V chiếm tỷ lệ cao hơn, buồng trứng phát 
triển ở giai đoạn II đến V. Trong điều kiện nuôi vỗ 
trong bể kính còn ghi nhận cá đực thường thành 
thục trước cá cái và số lượng cá đực cũng chiếm 
tỷ lệ cao hơn cá cái. Điều này có thể do trong quá 
trình nhập khẩu cá, cá chưa thành thục sinh dục 
nên chưa phân biệt được cá đực cá cái. Như vậy 
trứng và tinh trùng đã sẵn sàng tham gia sinh sản 
nhân tạo. Căn cứ vào kết quả trên, sẽ làm cơ sở 
cho nghiên cứu kích thích sinh sản cá trong điều 
kiện nhân tạo từ tháng nuôi thứ 7 trở đi.

Cùng với sự thành thục và phát triển của 
tuyến sinh dục, độ béo của cá cũng thay đổi và 
có mối liên quan với hệ số thành thục, một trong 
những chỉ số để dự đoán mùa vụ sinh sản của 
cá. Độ béo là một trong những chỉ số đánh giá 
mức độ tích lũy dinh dưỡng và có liên quan mật 
thiết đến mùa vụ sinh sản của cá. Kết quả ghi 
nhận ở Hình 5 cho thấy, độ béo Fulton cá hồng 
mi Ấn Độ đực nuôi vỗ trong bể kính có chỉ số 
vào tháng 3 là cao nhất (1,12), sau đó chỉ số 
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Fulton có xu hướng giảm. Đối với cá cái thì độ 
béo Fulton ít biến động hơn và chỉ số dao động 
từ 1,06  - 1,23 sau sáu tháng nuôi vỗ. Quy luật 
của đa số các loài cá trong điều kiện nuôi vỗ 
thì hệ số thành thục và độ béo có mối quan hệ 
nghịch với nhau (Nguyễn Thị Nga và Phạm Văn 
Khánh, 2013). Kết quả nghiên cứu độ béo của 
cá hồng mi Ấn Độ bố mẹ cũng tuân theo quy 
luật này. Điều này có thể do, cá hồng mi Ấn Độ 
được nuôi vỗ trong bể kính với nguồn thức ăn 
được cung cấp đầy đủ nhưng đây là loài cá vận 
động rất nhiều, cá thường xuyên bơi theo đàn 
rất nhanh trong bể nuôi nên tiêu hao nhiều năng 
lượng vào các hoạt động hàng ngày của cá. 

Hệ số thành thục của cá liên quan đến môi 
trường sống, dinh dưỡng và mùa vụ sinh sản. 
Hệ số thành thục khác nhau ở mỗi loài và có 
mối tương quan với các giai đoạn phát triển 
tuyến sinh dục. Thông qua hệ số thành thục còn 
có thể xác định được mùa vụ thành thục của cá. 
Trong điều kiện nuôi vỗ, cá đã hoàn toàn thích 
nghi với môi trường sống, được cung cấp đầy đủ 
dinh dưỡng đảm bảo cho quá trình sinh trưởng 
và phát triển. Hệ số thành thục của cá hồng mi 
Ấn Độ biến động theo thời gian nuôi vỗ, hệ số 
thành thục thấp nhất vào các tháng đầu khi nuôi 
vỗ, khi buồng trứng và buồng tinh ở giai đoạn 
II. Đây là giai đoạn cá đang tích lũy dinh dưỡng. 
Từ tháng 4 khi buồng trứng, buồng tinh phát 
triển đến giai đoạn III – V, hệ số thành thục tăng 
dần do chất dinh dưỡng tích lũy chuyển dần 
sang hình thành noãn bào và tinh sào để chuẩn 
bị cho mùa vụ sinh sản. Hệ số thành thục tăng 
nhanh và đạt cao nhất vào tháng 7, trùng với 
thời kỳ tuyến sinh dục đạt mức cao nhất (giai 
đoạn V) (Bảng 3).

Kết quả phân tích mẫu cá hồng mi Ấn Độ 
cái thành thục cho thấy sức sinh sản tuyệt đối 
và tương đối phụ thuộc vào hệ số thành thục, 
trọng lượng buồng trứng và kích thước của cá. 
Cá có hệ số thành thục càng cao thì sức sinh sản 
tuyệt đối càng lớn, đồng thời ở những cá có kích 

thước và trọng lượng buồng trứng càng lớn thì 
sức sinh sản tương đối càng cao. Kết quả ghi 
nhận, sức sinh sản tuyệt đối của cá hồng mi Ấn 
Độ dao động từ 264 đến 1.569 trứng/cá cái và 
sức sinh sản tương đối cá có khối lượng 18,2 g/
con là 86,21 trứng/g cá cái (Bảng 4). Theo mô tả 
của Sajan (2015), Sahyadria denisonii sức sinh 
sản tuyệt đối dao động từ 320 - 1260 (chiều dài 
tổng 8,9 - 12,2 cm và trọng lượng cơ thể 7,29 - 
16,35 g). Sức sinh sản tương đối từ 22,42 - 93,06 
(56,88 ± 19,20) trên mỗi g tổng trọng lượng của 
cá. Trong khi đó, Mercy và ctv. (2013b) sức 
sinh sản tuyệt đối của S. densonii dao động từ 
293 đến 967 trên mỗi con cái, Solomon và ctv. 
(2011) ghi nhận là 376 đến 1098. Trứng đã thụ 
tinh có hình cầu, màu nâu cam và trứng dính có 
kích thước đường kính 1.184-1.312 µm.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, mặc dù 
cá hồng mi Ấn Độ là dòng cá nhập khẩu từ 
Indonesia nhưng cá hoàn toàn có khả năng thích 
nghi với điều kiện nuôi tại Việt Nam. Điều này có 
thể là do trong điều kiện nuôi, cá được đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện sống như môi trường nước, 
thức ăn, điều kiện chăm sóc,… thuận lợi cho sự 
phát triển của tuyến sinh dục nên cá thành thục và 
khối lượng buồng trứng cũng tương đương với 
kết quả nghiên cứu tại Inđonexia. Đây là cơ sở để 
nghiên cứu cá hồng mi Ấn Độ sinh sản trong điều 
kiện nhân tạo tại nước ta.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận
Khối lượng và chiều dài cá đực thành thục 

tương ứng là 11,16  - 21,79 g/con, 9 – 14 cm 
và 18,11 – 24,60 g/con, 9 - 13 cm đối với cá 
cái. Độ béo Fulton của cá hồng mi Ấn Độ dao 
động từ 1,06 đến 1,23 đối với cá cái và 0,85 
đến 1,12 đối với cá đực. Hệ số thành thục thấp 
nhất ở giai đoạn II cho cá đực và cá cái tương 
ứng là 2,26% và 2,23%, cao nhất ở giai đoạn 
V là 7,86% và 11,56%. Kích thước noãn bào, 
sức sinh sản tương đối và sức sinh sản tuyệt đối 
tương đương với công bố trên thế giới.
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5.2. Kiến nghị
Tiếp tục nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá 

hồng mi Ấn Độ trong điều kiện tại Việt Nam.
Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành 

cảm ơn Sở Khoa học Công nghệ Tp. Hồ Chí 
Minh và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Nông nghiệp Công nghệ cao đã hỗ trợ kinh phí 
cho thực hiện nghiên cứu này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt 
Nguyễn Tường Anh và Phạm Quốc Hùng, 2016. Cơ sở 

ứng dụng nội tiết học sinh sản cá”. Nhà xuất bản 
Nông Nghiệp, 318 trang.

Nguyễn Thị Nga và Phạm Văn Khánh, 2013. Báo cáo 
nghiệm thu đề tài “Sinh sản nhân tạo cá chạch 
lửa (Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1987) 
để làm cá cảnh và bước đầu nghiên cứu thăm dò 
sinh sản nhân tạo cá thái hổ (Datnioides pulcher 
Kolttelat, 1998)”.

Phạm Minh Thành và Nguyễn Văn Kiểm, 2009. Cơ sở 
khoa học và kỹ thuật sản xuất cá giống. Nhà Xuất 
Bản Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh. 215 
trang.

Tài liệu tiếng Anh
Ali, A., Raghavan, R. and Dahanukar. N., 2010. 

Puntius denisonii In: IUCN 2011. IUCN Red 
List of threatened species. Version 2011.1. www.
iucnredlist.org (Accessed 19 August 2011).

Anna, V. Mercy, Sajan, S. and Malika, V., 2015. Captive 
breeding and developmental biology of Sahyadria 
denisonii (Day 1865) (Cyprinidae), an endangered 
fish of the Western Ghats, India. Indian J. Fish., 
62(2): 19-28.

Banegal, T.B., 1967. A Short review of the fish 
fecundity. The Biological Basic of Freshwater fish 
Production. New York: John Wiley. Pages: 89-111.

Hinton, D.E., 1990. Methods for fish Biology. Journal 
of American Fisheries Society. Pages: 191 – 213.

Mercy, T. V. A., Malika, V., and Sajan, S., 2010a. 
Reproductive biology and captive breeding of 
Puntius denisonii, an indigenous ornamental fish 
of Western Ghats of India. India International Ind-
Aquaria, Marine Product Export Development 
Authority, Chennai, Tamil Nadu, India. Indian J. 
Fish., 62(2): 19-28.

Mercy, T. V. A., Malika, V., and Sajan, S., 2013a. 
Use of tricaine methanesulfonate (MS 222) to 
induce anaesthesia in Puntius denisonii (Day, 
1865) (Teleostei: Cypriniformes: Cyprinidae) - an 
endangered barb of the Western Ghats Hotspot, 
India. J. Threat. Taxa., 5(9): 4414-4419.

Nikolsky, G. V., 1963. Sinh thái học. Nhà xuất bản Đại 
học - THCN (Nguyễn Văn Thái, Trần Đình Trọng 
và Mai Đình Yên dịch). Tạp chí Nghiên cứu Khoa 
học 2004. 2: 51-59.

Sajan, S., 2015. Studies on the Stock dynamics and 
Reproductive biology of Sahyadria denisonii 
(Day, 1865)- an endangered ornamental fish of 
the Western Ghats of India. Mahatma Gandhi 
University. Pages: 249-256.

Solomon, S., Ramprasanth, M. R., Baby, F., Pereira, 
B., Tharian, J., Ali, A., and Raghavan, R., 2011. 
Reproductive biology of Puntius denisonii, an 
endemic and threatened aquarium fish of the 
Western Ghats and its implications for conservation. 
J. Threat. Taxa, 3(9): 2071-2077.



18 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

RESEARCH FOR REPRODUCTIVE CHARACTERISTIC OF 
Sahyadria denisonii IN HO CHI MINH CITY

Nguyen Thi Kim Lien1*, Nguyen Hong Yen1, Ngo Khanh Duy1,  
Truong Thi Thuy Hang1, Lam Hoang Lai1

ABSTRACT

Sahyadria denisonii is an imported ornamental fish with domestic and export economic values. 
However, there has been no study on the reproductive characteristics of this fish. Research on 
reproductive characteristics of S. denisonii was carried out in Ho Chi Minh City from January 2021 
to July 2021. The study aimed to record the reproductive indices as well as the stages of gonadal 
development of the fish in captivity conditions. The results showed that the matured length and 
weight of males were 9-14 cm/fish and 11.16 to 21.79 g/fish and those for female were 9 -13 cm/
fish and 18.11 - 24.60 g/fish respectively. The maturation coefficient of S. denisonii was highest in 
July (7.86% for male and 11.56% for female) and lowest in March (2.26% for male and 2.23% for 
female). Fullton fatness of S. denisonii ranged from 0.85 to 1.12 for male and from 1.06 to 1.23 for 
female. The oocyte shape was spherical and relatively regular and its diameter ranged from 1,325 
µm (oocyte in stage IV) to 1,550 µm (oocyte in stage V). The absolute fecundity of S. denisonii 
ranged from 264 to 1,569 eggs/female and the relative fecundity of fish at the size of 18.2 g/fish was 
86.21 eggs/gram of female body weight. The gonad development from March to July illustrated that 
the males had sperm and females had ovaries from stage II onwards. Maturation states of males and 
females were ready for spawning of this species from the 7th month of culture.

Keywords: Sahyadria denisonii, reproductive characteristics, maturation, gonad development.
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ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, CHẾ ĐỘ ĂN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG 
LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TRA (Pangasianodon 

hypophthalmus) ƯƠNG TRÊN BỂ

Trần Hữu Phúc1*, Nguyễn Văn Sáng1, Hà Thị Ngọc Nga1, Võ Thị Hồng Thắm1,  
Trần Thị Mộng Nghi1, Nguyễn Thị Đang1, Phạm Đăng Khoa1

, Nguyễn Huỳnh Duy1,  
Nguyễn Trung Ký1, Huỳnh Thị Bích Liên1

TÓM TẮT

Tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá 10 ngày tuổi, ương trên bể xi măng 24 m2, được đánh giá qua ba 
thí nghiệm về mật độ ương, chế độ cho ăn và điều kiện ánh sáng của bể ương. Thí nghiệm được 
thực hiện ở (1) hai mật độ khác nhau 2.500 con/m2 (MĐ1) và 5.000 con/m2 (MĐ2) ở điều kiện thức 
ăn TA1, (2) hai thời điểm chuyển đổi thức ăn tự nhiên được khảo sát là TA1 (cho cá ăn Artemia 4 
ngày) và TA2 (cho cá ăn Artemia 2 ngày) ở cùng MĐ2, và (3) hai nghiệm thức về điều kiện ánh 
sáng bể ương CT (che tối hoàn toàn bể ương) và KCT (không che tối hoàn toàn) được đánh giá trong 
điều kiện mật độ MĐ2 và TA2. Mỗi nghiệm thức được lặp lại ở 3 bể ương và bố trí hoàn toàn ngẫu 
nhiên. Lượng thức ăn tự nhiên, quản lý chỉ tiêu thuỷ lý hoá và kiểm tra mầm bệnh thực hiện giống 
nhau ở các bể thí nghiệm. Số liệu được phân tích ANOVA trên phần mềm R. Về tăng trưởng, 2 yếu 
tố mật độ và thời điểm chuyển đổi thức ăn tự nhiên ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê lên chiều dài 
và khối lượng của cá ở ngày tuổi thứ 7 và 10. Ở mật độ ương MĐ1 và lượng thức ăn công nghiệp 
TA1, cá tăng trưởng tốt nhất về chiều dài (14,9 cm) và khối lượng (25,3 mg/con) ở 7 ngày tuổi, và 
đạt 16,7 mm và 60,1 mg/con, tương ứng ở 10 ngày tuổi. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống đạt cao (71,8 
– 81,6%) và khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức cho cả 3 thí nghiệm mật 
độ, thời điểm chuyển đổi thức ăn và điều kiện ánh sáng, tỷ lệ sống đạt cao nhất (81,6%) ở nghiệm 
thức MĐ2-TA2-CT.

Từ khoá: bể xi măng, cá tra hương, chiều dài, khối lượng, tỷ lệ sống.

1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
* Email: tranhuuphuc30@gmail.com

I. GIỚI THIỆU
Quy trình ương cá tra bột lên hương trên bể 

đạt tỷ lệ sống cao là một giải pháp nâng cao hiệu 
quả sản xuất, góp phần xây dựng chuỗi sản xuất 
hàng hóa ổn định cho ngành hàng cá tra, đặc 
biệt là trong các điều kiện môi trường bất thuận. 
Hiện nay thông tin nghiên cứu về kết quả thử 
nghiệm ương cá tra từ cá bột lên cá hương trên 
bể còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở quy mô sản 
xuất và giai đoạn cá sử dụng thức ăn tự nhiên 
trước khi chuyển sang ăn hoàn toàn bằng thức 
ăn công nghiệp. Trong giai đoạn đầu này thì mật 
độ ương nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sống 

của cá, theo đó tỷ lệ sống đạt cao hơn tương ứng 
với mật độ ương nuôi thấp hơn trong các nghiên 
cứu trước đây (Hechtand Appelbaum,1988; 
Slembrouck và ctv., 2009; Baras,1999; Baras 
and d’Almeida, 2001; Nguyễn Thị Đang, 2011; 
Nguyễn Văn Sáng và ctv., 2018; Phạm Thanh 
Liêm và ctv., 2020). Theo Nguyễn Thị Đang 
(2011) và Nguyễn Văn Sáng và ctv. (2018) cá 
nuôi ở mật độ 2.000 con/m2 – 4.500 con/m2 và 
được cho ăn Artemia trong 4-6 ngày đầu với 
lượng 9RFL, đạt tỷ lệ sống 22,6% - 42,9% sau 
21 ngày ương. Đối với chế độ cho ăn, một số 
tác giả cũng đưa ra các giải pháp nhằm nâng 
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cao tỷ lệ sống của cá tra ở giai đoạn này như 
tăng số lượng Artemia với lượng 9RFL trong 
bể ương và số ngày cho ăn liên tục trong 4, 6 
và 8 ngày đầu của quá trình ương (Slembrouck 
và ctv., 2009; Nguyễn Thị Đang, 2011; Nguyễn 
Văn Sáng và ctv., 2018), bên cạnh đó những 
nghiên cứu về cung cấp đủ số lượng, với các 
loại thức ăn tự nhiên phù hợp cỡ miệng cá khác 
như luân trùng, Moina và phiêu sinh vật khác 
(Phạm Thị Hồng và ctv., 2012; Ân Văn Hóa, Vũ 
Ngọc Út, 2018; Trần Văn Hương và ctv., 2018; 
Phạm Thanh Liêm và ctv., 2020) cũng làm tăng 
tỷ lệ sống của cá ở giai đoạn đầu. Đối với môi 
trường ương, nghiên cứu che tối bể ương (đảm 
bảo ánh sáng ở cường độ 0,1 lux) của Mukai 
(2011) cho kết quả tỷ lệ sống cao hơn bể ương 
có ánh sáng 100 lux, bên cạnh các nghiên cứu 
về sục khí bão hoà trên 90% và hàm lượng oxy 
hoà tan trên 6,4 mg/lít; nhiệt độ ương phù hợp là 
310C (Baras và ctv., 2011a) cũng tác động trực 
tiếp đến tỷ lệ sống trong ương nuôi cá tra ở giai 
đoạn trước 10 ngày tuổi. Vì vậy, trong nghiên 
cứu này, các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của cá bột như mật độ cao, chế độ 
cho ăn thức ăn tự nhiên, thức ăn công nghiệp và 
điều kiện chiếu sáng được khảo sát nhằm tìm 
giải pháp nâng cao tỷ lệ sống cá tra ở giai đoạn 
10 ngày tuổi đầu, trong điều kiện ương trên bể, 
với điều kiện môi trường kiểm soát được.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Cá bột sử dụng trong nghiên cứu được sản 

xuất từ đàn cá bố mẹ chọn giống thế hệ thứ 3 
theo tính trạng tăng trưởng tại Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản II. Cá được đưa ra 
bể ương có khối lượng trung bình là 0,661 mg/
con, sai khác về khối lượng cá bột thí nghiệm 
giữa các nghiệm thức không có ý nghĩa thống 

kê (p>0,05). Trong thí nghiệm này, cá bột 20 giờ 
tuổi ngay sau khi được thả vào bể ương được 
xem là ngày ương thứ 1.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện với ba thí 

nghiệm, mỗi thí nghiệm gồm hai nghiệm thức 
với 3 lần lặp lại (tương đương 3 bể/nghiệm 
thức), tương ứng với 6 bể ương cho mỗi thí 
nghiệm. Diện tích bể ương là 24 m2/bể, thể tích 
nước ương là 24 m3/bể. Tất cả các bể ương được 
đặt trong nhà kín bằng nhựa trắng trong để ổn 
định nhiệt độ nước bể ương.

2.2.1. Thí nghiệm về mật độ ương
Thí nghiệm được bố trí ở hai mật độ ương, 

được gọi là MĐ1 với 2.500 con/m2 và MĐ2 với 
5.000 con/m2. Cả hai mật độ đều bố trí cho cá 
bột ăn Artemia từ ngày ương thứ 1 đến thứ 4 
(tức 4 ngày). Moina được bổ sung từ ngày ương 
thứ 4 đến ngày thứ 10, thức ăn bột được cho ăn 
từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10, gọi là chế độ cho 
ăn TA1. Thành phần về loại và lượng của các 
loại thức ăn được trình bày tại Bảng 1.

2.2.2. Thí nghiệm về chế độ cho cá ăn
Thí nghiệm được bố trí với hai nghiệm 

thức về số ngày cho cá ăn bằng Artemia, được 
gọi là TA1 và TA2. Mật độ ương cho cả hai thí 
nghiệm là MĐ2 (5.000 con/m2). Đối với nghiệm 
thức TA1, cá bột được cho ăn Artemia từ ngày 
ương thứ 1 đến thứ 4 (tức 4 ngày), Moina được 
bổ sung vào các bể ương 1 lần vào buổi sáng 
từ ngày thứ ương thứ 2 đến ngày thứ 10. Đối 
với TA2, cá bột được cho ăn Artemia từ ngày 
ương thứ 1 đến thứ 2 (tức 2 ngày), Moina được 
bổ sung từ ngày ương thứ 2 đến ngày thứ 10. 
Chi tiết lượng Artemia bổ sung và Moina duy 
trì hàng ngày cho cả hai nghiệm thức được trình 
bày ở Bảng 1. Cả hai nghiệm thức thí nghiệm, 
thức ăn bột được bổ sung vào ngày thứ 7.
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Bảng 1. Lượng thức ăn Artemia và Moina cho ăn trong các nghiệm thức theo ngày ương.

Ngày 
ương

Nghiệm thức thức ăn 1 (TA1) Nghiệm thức thức ăn 2 (TA2) Thức ăn công 
nghiệp cho cả hai 

nghiệm thứcArtemia Moina Artemia Moina
Số lượng/

cá bột/ngày 
(con) 

Số lượng/cá 
bột/ngày (con)

Số lượng/cá bột/
ngày (con)

Số lượng/cá bột/
ngày (con)

Số lượng/100.000 
cá bột/ngày (g)

1 224 0 224 0 0
2 280 0 280 130 0
3 550 0 0 170 0
4 800 200 0 200 0
5 0 300 0 300 0
6 0 300 0 300 0
7 0 300 0 300 100
8 0 200 0 200 200
9 0 120 0 120 300
10 0 50 0 50 360

* Artemia bổ sung 8 lần ăn/ngày (giữa hai lần cho ăn cách nhau 3 giờ); moina bổ sung 1 lần/ngày; chi tiết về loại 
và cách cho ăn thức ăn bột được trình bày tại phương pháp cho ăn bên dưới.

2.2.3. Thí nghiệm về điều kiện ánh sáng 
cho bể ương

Thí nghiệm được bố trí hai nghiệm thức gọi 
là KCT (Không che tối) và CT (che tối). Theo 
đó, nghiệm thức KCT được bố trí chỉ sử dụng 
lưới chắn 50-60% ánh sáng che phủ mái của nhà 
ương (điều kiện ánh sáng không vượt quá 10.000 
lux ở thời điểm ánh sáng cao điểm; độ sáng, thời 
gian chiếu sáng hoàn toàn theo sự thay đổi của 
điều kiện ngày/đêm và thời tiết tự nhiên) trong 
suốt quá trình ương. Nghiệm thức CT được bố 
trí che tối bể ương hoàn toàn bằng bạt nhựa màu 
đen từ ngày ương 1 đến ngày ương 5, đảm bảo 
điều kiện ánh sáng trong bể ương là dưới 0,1 
lux, từ ngày ương thứ 6 trở đi thì điều kiện ánh 
sáng tương đồng với nghiệm thức KCT. Mật độ 
ương cho tất cả các bể là 5.000 con/m2 (MĐ2) 
và nghiệm thức về chuyển đổi thức ăn là TA2 
được trình bày chi tiết ở thí nghiệm bên trên.

2.2.4. Thức ăn và cách cho ăn cho cả ba 
thí nghiệm

Thức ăn Artemia và Moina: Trong cả 3 thí 
nghiệm, Artemia được chia đều theo 8 lần ăn/

ngày, mỗi lần cách nhau 3 giờ. Moina được 
bổ sung vào các bể ương 1 lần/ngày vào buổi 
sáng. Moina được ương từ giống thuần trên bể 
xi măng. Artemia sử dụng là hàng thương phẩm, 
nhãn hiệu INVE. Lượng Artemia được cho ăn 
trong một ngày là 7 RFL cho ngày 1 và 2 và 9 
RFL ở ngày 3 và 4 được tham khảo từ kết quả 
nghiên cứu trước (Slembrouck, 2009; Nguyễn 
Văn Sáng và ctv., 2018; Nguyễn Thị Đang, 
2011), chi tiết về lượng thức ăn cho hai nghiệm 
thức TA1 và TA2 được trình bày tại Bảng 1. Chỉ 
số RFL được tính theo công thức sau Log (RFL) 
= 0,377 + 0,176A, trong đó, RFL (reference 
feeding level: thức ăn tham khảo) là số lượng 
ấu trùng Artemia được cung cấp trên một lần 
ăn cho một cá bột và A là ngày tuổi của cá bột 
(Slembrouck, 2009).

Thức ăn công nghiệp và cách cho ăn: Từ 
ngày 7 đến ngày 8, cá được cho ăn bằng thức 
ăn của ấu trùng tôm dạng hạt mịn (nhãn hiệu 
Flake, sản phẩm của Ocean Star International, 
thành phần Artemia sấy khô, bột cá, tảo khô; độ 
đạm ≥40%), với lượng cho ăn 100 g/100.000 
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con bột ở ngày thứ 7, tăng lượng ăn 100% cho 
ngày ương thứ 8. Ngày ương thứ 9, thức ăn 
công nghiệp cho cá ăn là hỗn hợp phối trộn của 
thức ăn Flake và thức ăn cho cá dạng bột cho 
cá (40% đạm, nhãn hiệu UP-T501S, sản phẩm 
của công ty TNHH Uni-president VN), tỷ lệ 
phối trộn là 1:1, khối lượng thức ăn cho cá ăn 

được tăng lên 50%/ngày (so với ngày thứ 8). 
Ngày ương thứ 10, lượng thức ăn cho ăn tăng 
20% so với ngày thứ 9 và cho ăn hoàn toàn 
bằng thức ăn T501S. Cá cho ăn bằng cách rải 
đều thức ăn cho từng bể ương, từ ngày ương 
thứ 7 và 10, cá được cho ăn 5 lần/ngày, mỗi lần 
cách nhau 4,8 giờ.

Bảng 2. Chi tiết hai lượng thức ăn bột đậm đặc được bố trí thí nghiệm.

Ngày ương Loại thức ăn Tổng khối lượng thức ăn 
(g/ngày/100.000 cá bột)

Số lần cho ăn/
ngày

Độ đạm thức 
ăn (%)

Ngày 7 Thức ăn flake 100 5 42
Ngày 8 Thức ăn flake 200 5 42
Ngày 9 Thức ăn flake+ T501S 300 = 100 + 100 5 40
Ngày 10 T501S 360 5 40

* Sau khi đã kiểm tra tổng khối lượng và tỷ lệ sống từng bể ở ngày thứ 11, cá sẽ được cho ăn theo trọng 
lượng thân từ ngày thứ 11 của quá trình ương.

2.2.5. Chăm sóc và quản lý thí nghiệm
Bể ương được vệ sinh và tẩy sạch bằng 

chlorine 100 ppm, bể được để khô và phơi nắng 
trong 3 ngày. Nước ương được lấy từ ao lắng, xử 
lý bằng chlorine 30 ppm, để 5 ngày và kiểm tra 
hết nồng độ chlorine trong nước bằng test nhanh 
trước khi đưa vào bể ương. Bể ương được lắp 
hệ thống cung cấp oxy đáy bằng đá bọt, bố trí 
mật độ đá bọt là 1 viên/1,0 m2 diện tích bể, sục 
khí đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan trong nước 
ương luôn > 4,0 mg/l, cũng như đảo nước nhằm 
giúp thức ăn và cá phân bố đều trong bể ương.

Bắt đầu từ ngày ương thứ 1, các bể ương 
được bổ sung vi sinh chứa các loại thuộc chủng 
Bacillus và Pediococus (nhãn hiệu BioWish 
AquaFarm) giúp chuyển hóa ammonia và nitrite 
để cải thiện chất lượng nước, định kỳ xử lý 3 
ngày/lần với liều lượng theo khuyến cáo của 
nhà sản xuất (5 g/m3 nước). Từ ngày ương thứ 
5, định kỳ xi phông đáy bể 01 lần/ngày vào buổi 
sáng giữa hai lần cho ăn, xi phông đều khắp đáy 
bể ương và thay 30% nước/ngày. Nước cấp mới 
cũng được xử lý như nước cấp ban đầu trước 
khi ương. Trong quá trình ương, kiểm tra các 
chỉ tiêu thủy lý hóa của nước 2 lần/ngày vào lúc 

6:00 giờ và 14:00 giờ. Giới hạn các chỉ tiêu này 
trong ngưỡng cho phép, với pH trong khoảng 
7-9, DO>4,0 mg/l, NH3<0,1 mg/l và NO2<0,3 
(Trương Quốc Phú, 2000).

2.2.6. Phòng và trị bệnh
Ngay tại thời điểm khởi đầu thí nghiệm, 

nước ương và cá bột được thu để phân tích mầm 
bệnh xuất huyết (Aeromonas hydrophila), 
vi khuẩn thối đuôi (Flavobacterium 
columnare) và vi khuẩn gây bệnh gan thận 
mủ (Edwardsiella ictaluri) bằng kỹ thuật xét 
nghiệm PCR (Polymerase chain reaction). 
Kiểm tra mầm bệnh, vi khuẩn của Artemia, 
và Moina trước và trong khi thử nghiệm. Đối 
với Artemia tiến hành tẩy vỏ trước khi ấp 
bằng cách ngâm trứng Artemia vào dung dịch 
chlorine 200 ppm, khoảng 20-30 phút, sau đó 
rửa lại bằng nước cho đến khi hết chlorine. 
Đối với Moina được khử trùng bằng formol 
80 ppm trong 30 phút và rửa lại nhiều lần bằng 
nước sạch trước khi bổ sung vào bể ương. 

Tại ngày thứ 3, 7 và 10 kiểm tra sự hiện 
diện vi khuẩn A. hydrophila bằng phương pháp 
pha loãng trãi đĩa bậc 10; vi khuẩn F. columnare 
bằng phương pháp nhuộm gram; và vi khuẩn E. 
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ictaluri bằng kỹ thuật PCR. Kiểm tra sự hiện 
diện của ký sinh trùng bằng phương pháp soi 
mẫu tươi qua kính hiển vi soi nổi và kính hiển 
vi quang học (mẫu tươi là các bộ phận như 
vậy, dịch nhớt, nội tạng gan, thận, ruột,... được 
cắt ra riêng biệt, với số lượng kiểm tra là 10 
cá thể/bể). Định loại ký sinh trùng theo khóa 
phân loại của Schell (1985). Bắt đầu từ ngày 
thứ 3 tiến hành xử lý diệt khuẩn cho môi trường 
nước bể ương, sau đó định kỳ 5 ngày/lần cho 
từng bể ương bằng iodine (lượng 0,2 ppm) hoặc 
bronopol (lượng 0,2 ppm), sử dụng luân phiên 
hai loại giữa các lần xử lý liền kê. Trong suốt 
thời gian thí nghiệm không phát hiện nội và 
ngoại ký sinh trùng.

2.3. Thu thập và xử lý số liệu
2.3.1. Khảo sát tính ăn của cá
Đánh giá cá đã ăn được từng loại thức ăn 

(Artemia, Moina hoặc thức ăn bột) bằng cách 
thu ngẫu nhiên 10 cá/bể ương, tiến hành giải 
phẫu và kiểm tra ống tiêu hóa của cá trên kính 
hiển vi. Cá được thu sau khi cho ăn 30 phút, 
đây là thời gian đủ để cá ăn tối đa (theo Baras, 
trích dẫn bởi Slembrouk (2009)), riêng đối với 
Moina do chỉ bổ sung 1 lần/ngày và Moina sống 
được trong bể ương nên được kiểm tra lần 2 ở 
thời điểm 2 giờ sau khi bổ sung Moina vào bể 
ương lần đầu. Mẫu cá được cố định trong dung 
dịch 5% formalin ngay sau thu. Thời điểm kiểm 
tra đánh giá cá đã ăn được loại thức ăn mới là 
tại: (a) lần cho cá ăn Artemia đầu tiên, (b) lần 
cho cá ăn Moina đầu tiên và (c) lần cho cá ăn 
thức ăn bột (ngày 7) đầu tiên. Việc kiểm tra 
này sẽ được thực hiện lập lại ở những lần cho 
ăn (Artemia, Moina hay thức ăn bột) tiếp theo 
trong ngày và kết thúc kiểm tra đánh giá khi 
100% cá của từng bể ương đã ăn được thức ăn 
bột (thông qua đánh giá trên mẫu thu giải phẫu 
và quan sát thực tế). Việc kiểm tra đánh giá tính 
ăn của cá sẽ xác định được thời gian và tỷ lệ cá 
chuyển loại thức ăn cho việc điều chỉnh lượng 
và loại thức ăn phù hợp cho xây dựng quy trình 

ương trong tương lai. 
2.3.2. Xác định tăng trưởng của cá
Đo chiều dài tổng và cân khối lượng của 50 

cá thể được thu ngẫu nhiên trong từng bể sau 
7 và 10 ngày ương. Chiều dài chuẩn được đo 
bằng thước phân độ 1,0 mm và khối lượng được 
xác định bằng cân điện tử có độ chính xác đến 
0,001g.

Xác định tỷ lệ sống: tại thời điểm cá đạt 
10 ngày ương và không bao gồm những cá thể 
được thu mẫu đánh giá các thông số theo dõi 
như trình bày bên trên.
Tỷ lệ sống 
được tính =

Tổng cá thu được
× 100%

Tổng số cá thả ương
2.3.3. Xử lý số liệu
Số liệu được lưu giữ và kiểm tra bằng phần 

mềm Microsoft Excel 2013. Phương pháp phân 
tích ANOVA một nhân tố được sử dụng cho 
đánh giá sự khác biệt giữa các nghiệm thức, sau 
đó là kiểm tra so sánh theo cặp giữa trung bình 
các nhóm theo phương pháp Tukey’s HSD, số 
liệu được xử lý bằng phần mềm xử lý thống kê 
R (V 3.5.1).
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Các chỉ tiêu thủy lý hóa của môi trường 
nước trong suốt thời gian thí nghiệm nhìn chung 
không sai khác giữa các bể ương và nằm trong 
khoảng cho phép đối với cá tra, cụ thể pH dao 
động 7,5 – 8,0; độ kiềm 73-85 mg CaCO3/l; DO 
dao động từ 4,5 – 5,2 mg/l; NH3 dao động 0,04 
– 0,05 mg/l, riêng chỉ tiêu NO2 (trung bình 1,1–
1,8 mg/l) cao vượt mức cho phép trong ao nuôi 
cá tra (0,01 – 1,0 mg/l, theo Trương Quốc Phú 
(2000) và Lê Như Xuân và Phạm Minh Thành 
(1994) nhưng không ảnh hưởng gây chết cá và 
thấp hơn so với nghiên cứu về ngưỡng gây chết 
LD50-96 giờ của NO2-N trên cá tra giống (15-20 
g) là 75,6 mg/l (Đỗ Thị Thanh Hương và ctv., 
2011).

3.1. Tỷ lệ sống
3.1.1. Ảnh hưởng của mật độ ương đến tỷ 

lệ sống của cá bột 
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Tỷ lệ sống sau ngày 10 ương (khi cá đã 
chuyển ăn 100% thức ăn công nghiệp) tại mật 
độ ương 2.500 con/m2 (MĐ1) và 5.000 con/m2 
(MĐ 2) đạt lần lượt là 71,8% và 77,7% (Bảng 
3), và khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
giữa hai nghiệm thức mật độ (p<0,05), trong 
cùng chế độ cho ăn là TA1 và điều kiện ánh 
sáng là CT. 

3.1.2. Ảnh hưởng của chế độ cho ăn 
Artemia đến tỷ lệ sống của cá bột

Kết quả tỷ lệ sống giữa hai nghiệm thức về 
chế độ cho cá ăn là khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05) và đạt lần lượt là 77,7% cho 
nghiệm thức TA1 và 81,6% cho nghiệm thức 
TA2. Kết quả cho thấy việc cho cá ăn Artemia 
trong hai ngày hoặc bốn ngày ương là không 
ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá (đến ngày ương 
thứ 10) trong điều kiện ương với ánh sáng là CT 
và mật độ ương 5.000 con/m2 (MĐ2).

3.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng 
đến tỷ lệ sống của cá bột

Tỷ lệ sống tại ngày ương thứ 10 của nghiệm 
thức che tối 5 ngày ương đầu (CT) là 74,5% và 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 
với tỷ lệ sống của cá được ương trong điều kiện 
không che tối 5 ngày đầu (KCT), đạt 80,3%. 
Kết quả cho thấy việc ương cá trong điều kiện 
không che tối ở 5 ngày đầu không ảnh hưởng 
đến tỷ lệ sống của cá ở mật độ ương 5.000 con/
m2 (MĐ2) và chế độ cho cá ăn là TA2.

Khi so sánh tỷ lệ sống của tất cả các nghiệm 
thức (của cả ba thí nghiệm) với nhau, cho thấy 
tỷ lệ sống khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) giữa các nhiệm thức và đạt tỷ lệ cao 
nhất (81,6%) ở nghiệm thức có mật độ ương 
5.000 con/m2 (MĐ2), cho ăn theo chế độ thức 
ăn TA2 và ương trong điều kiện che tối 5 ngày 
đầu (Bảng 3).

Bảng 3. Tỷ lệ sống của cá ương ngày 10 theo các mật độ, thời điểm thay đổi thức ăn tự nhiên và 
điều kiện ánh sáng khác nhau (trong từng khung là giữa hai nghiệm thức từng yếu tố thí nghiệm).

Thí nghiệm
Nghiệm thức

Số bể ương 
(N)

Tỷ lệ sống 10 ngày 
tuổi (%)

Mật độ Thức ăn Điều kiến 
sáng/tối

Trung bình 
*

Độ lệch 
chuẩn

Thí nghiệm về  
mật độ

MĐ1 TA1 CT 3 71,8a 17,7

MĐ2** TA1** CT** 3** 77,7a 12,3

Thí nghiệm về  
chế độ cho ăn

MĐ2** TA1** CT** 3** 77,7a 12,3

MĐ2 TA2 CT 3 81,6a 4,0

Thí nghiệm về điều 
kiện ánh sáng

MĐ2 TA2 CT 3 74,5a 4,4

MĐ2 TA2 KCT 3 80,3a 2,3

(*) Trong cùng một cột, các giá trị có ký tự khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05); (**)
kết quả của 3 bể của thí nghiệm MĐ2-TA2-CT được sử dụng cho đánh giá kết quả ở cả hai thí nghiệm 
về mật độ và thí nghiệm về chế độ cho ăn (các nghiệm thức của hai thí nghiệm này được thực hiện tại 
cùng thời gian và địa điểm).

3.2. Về tăng trưởng
Tăng trưởng chiều dài và khối lượng của 

cá ương tại 7 và 10 ngày tuổi theo các nghiệm 

thức khác nhau được thể hiện trong Bảng 4 và 
Bảng 5. 

3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ ương lên 
tăng trưởng của cá
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Hai nghiệm thức đánh giá là MĐ1 và MĐ2, 
có cùng chế độ dinh dưỡng (TA1) và điều kiện 
ánh sáng là che tối ở 5 ngày đầu (CT), kết quả 
cho thấy cá nuôi ở mật độ thấp hơn có xu hướng 
tăng trưởng tốt hơn so với mật độ cao. Cụ thể, 
kết quả khi kiểm tra ở giai đoạn cá 7 ngày tuổi 
(kết thúc cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn tự 
nhiên) cá được nuôi ở MĐ1 (2.500 con/m2) có 
khối lượng trung bình (25,3 mg/con) và chiều 
dài trung bình (14,9 mm) lớn hơn ở nghiệm 
thức MĐ2 (13,0 mg và 13,7 mm). Xu hướng 
cũng tương tự khi kiểm tra tăng trưởng ở ngày 
ương thứ 10 (cá chuyển sang ăn thức ăn công 
nghiệp) có khối lượng trung bình (60,1 mg/con) 
và chiều dài trung bình (16,7 mm) ở MĐ1 lớn 
hơn các nghiệm thức MĐ2 và cả ở các nghiệm 
thức khác có mật độ 5.000 con/m2, các khác biệt 
có ý nghĩa thống kê(P < 0,05).

3.2.2. Ảnh hưởng của chế độ cho cá ăn 
artemia lên tăng trưởng của cá

Tại thời điểm cá đạt 7 và 10 ngày tuổi, cá 
được ương ở nghiệm thức TA1 (cho ăn Artemia 
trong 4 ngày), có chiều dài tổng đạt lần lượt là 
13,7 mm và 15,5 mm, lớn hơn ở thí nghiệm cho 
cá ăn theo chế độ TA2 (Artemia 2 ngày) (11,9 
mm và 13,6 mm, tương ứng), các khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05). Đối với tăng trưởng 
về khối lượng ở nghiệm thức TA1, khối lượng 

của cá 7 và 10 ngày tuổi đạt lần lượt là 13,0 mg 
và 36,1 mg. Ở nghiệm thức TA2, khối lượng tại 
ngày thời điểm kiểm tra đạt 11,7 mg và 29,8 
mg. Đánh giá sự khác biệt về khối lượng thân 
của hai nghiệm thức tại lần lượt cả hai thời điểm 
kiểm tra là không khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). Kết quả cho thấy cá ăn Artemia nhiều 
ngày hơn sẽ cho tăng trưởng tốt hơn về chiều 
dài thân nhưng về khối lượng thân thì không 
khác biệt trong cả thời gian sử dụng hoàn toàn 
thức ăn tự nhiên và ở giai đoạn đầu khi chuyển 
sang cho ăn thức ăn công nghiệp.

3.2.3. Ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng 
lên tăng trưởng của cá

Tại thời điểm cá 7 ngày tuổi và 10 ngày tuổi, 
kết quả đánh giá của nghiệm thức CT lần lượt là 
11,5 mm và 13,3 mm cho chiều dài và 8,8 mg và 
29,3 mg cho khối lượng thân, các kết quả này là 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) với 
kết quả của nghiệm thức KCT, đạt khối lượng 
và chiều dài là 10,1 mg và 12,1 mm ở ngày tuổi 
thứ 7 và 27,4 mg và 13,4 mm ở ngày tuổi thứ 10. 
Kết quả cho thấy việc ương cá trong điều kiện 
che tối hoàn toàn và không che tối hoàn toàn là 
không ảnh hưởng đến tăng trưởng của cá trong 
giai đoạn từ cá bột đến khi cá chuyển sang ăn 
thức ăn công nghiệp dạng bột.

Bảng 4. Tăng trưởng theo chiều dài và khối lượng của cá ương ngày 7 theo các nghiệm thức khác nhau.

Thí nghiệm
Nghiệm thức Chiều dài ngày 7 

(mm)
Khối lượng ngày 7 

(mg)

Mật độ Thức 
ăn  

Điều kiện 
ánh sáng

Trung 
bình *

Độ lệch 
chuẩn

Trung 
bình *

Độ lệch 
chuẩn

Thí nghiệm về 
mật độ

MĐ1 TA1 CT 14,9a 1,2 25,3e 13,8
MĐ2** TA1** CT** 13,7b 1,3 13,0f 7,7

Thí nghiệm về  
chế độ cho ăn

MĐ2** TA1** CT** 13,7b 1,3 13,0f 7,7
MĐ2 TA2 CT 11,9c 0,9 11,7fg 5,9

Thí nghiệm về điều 
kiện ánh sáng

MĐ2 TA2 CT 11,5c 1,1 8,8g 2,4
MĐ2 TA2 KCT 12,1c 1,3 10,1fg 5,1

(*) Trong cùng một cột, các giá trị có ký tự khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05); (**) kết quả của 
3 bể của thí nghiệm MĐ2-TA1-CT được sử dụng cho đánh giá kết quả ở cả hai thí nghiệm về mật độ và thí nghiệm 
về chế độ cho ăn (các nghiệm thức của hai thí nghiệm này được thực hiện tại cùng thời gian và địa điểm).
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Bảng 5. Tăng trưởng theo chiều dài và khối lượng của cá ương ngày 10 theo các nghiệm thức 
khác nhau.

Thí nghiệm
Nghiệm thức Chiều dài ngày 10 

(mm)
Khối lượng ngày 10 

(mg)

Mật độ Thức ăn Điều kiện 
ánh sáng

Trung 
bình *

Độ lệch 
chuẩn

Trung 
bình *

Độ lệch 
chuẩn

Thí nghiệm về  
mật độ

MĐ1 TA1 CT 16,7a 2,2 60,1e 23,9
MĐ2** TA1** CT** 15,5b 1,9 36,1f 20,4

Thí nghiệm về  
chế độ cho ăn

MĐ2** TA1** CT** 15,5b 1,9 36,1f 20,4
MĐ2 TA2 CT 13,6c 3,1 29,8fg 14,2

Thí nghiệm về 
điều kiện ánh sáng

MĐ2 TA2 CT 13,3c 1,7 29,3fg 19,0
MĐ2 TA2 KCT 13,4c 1,9 27,4g 15,1

(*) Trong cùng một cột, các giá trị có ký tự khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05); (**) 
kết quả của 3 bể của thí nghiệm MĐ2-TA1-CT được sử dụng cho đánh giá kết quả ở cả hai thí nghiệm 
về mật độ và thí nghiệm về chế độ cho ăn (các nghiệm thức của hai thí nghiệm này được thực hiện tại 
cùng thời gian và địa điểm).

3.3.  Kết quả khảo sát sự bắt mồi của cá 
tại thời điểm chuyển đổi loại thức ăn

3.3.1. Kết quả xác định thời điểm cá ăn 
được Artemia

Tại lần cho ăn thứ 1 (32 giờ sau khi nở), 30 
phút sau khi cho cá ăn kiểm tra cá chưa bắt mồi, 
noãn hoàng vẫn còn (100% còn noãn); bổ sung 
Artemia lần thứ 2 (35 giờ sau khi nở), cá đã bắt 
mồi dao động từ 5 - 10%/bể sau 30 phút cho ăn 
với số lượng Artemia có trong ống tiêu hóa của 
cá tại thời điểm kiểm tra có từ 1-4 con Artemia/
cá, dao động theo từng bể ương khác nhau. Lần 
ăn thứ 3 (38 giờ sau khi nở) và lần ăn thứ 4 (sau 
khi nở 41 giờ), quan sát cá đã ăn Artemia 100%, 
sau 30 phút cho ăn, ở tất cả các bể ương. 

3.3.2. Kết quả xác định thời điểm ăn được 
Moina của cá

Tại lần cho cá ăn Moina lần thứ 1 của 
nghiệm thức TA2 (cá đạt 51 giờ tuổi sau khi nở), 
Moina được bổ sung vào bể ương, kết quả kiểm 
tra đường ruột của cá cho thấy cá chưa ăn được 
Moina, sau 30 phút bổ sung, tại thời điểm kiểm 
tra sau khi cho ăn 2 giờ, cho thấy có hơn 70% 
cá trong bể ương đã ăn được Moina (không xác 
định được tỷ lệ giữa Artemia và Moina trong 

đường ruột cá). Ở lần bổ sung Moina thứ 2 (75 
giờ sau nở), cá đã chủ động bắt Moina tốt với 
100% mẫu cá ở tất cả các bể của các nghiệm 
thức điều có Moina trong ruột cá, đồng thời việc 
đánh giá cảm quan cũng cho thấy cá có “bụng 
to”, thời điểm 75 giờ sau nở đã không còn bổ 
sung Artemia vào bể ương. Kết quả cũng tương 
tự cho các thí nghiệm bổ sung Moina cho cá ăn 
bắt đầu từ ngày thứ 4 (TA1).

3.3.3. Kết quả xác định thời điểm ăn được 
thức ăn dạng bột của cá

Bổ sung thức ăn bột dạng flake (ngày ương 
thứ 7), sau 30 phút bổ sung thức ăn của lần đầu 
tiên, kiểm tra đường ruột cho thấy dưới 50% cá 
có ăn thức ăn. Đến lần cho ăn thứ 2, 100% cá 
đã sử dụng thức ăn flake ở các bể kiểm tra. Ở 
lần cho ăn thứ 3, sau 30 phút cho cá ăn thức ăn 
flake, 100% cá đã bắt thức ăn.
IV. THẢO LUẬN

Mật độ thả ương cao được xem là một trong 
những nhân tố quan trọng để tăng năng suất trong 
ương cá trên bể trong điều kiện kiểm soát nhằm 
giải quyết nguồn cung cá hương ở vụ nghịch và 
điều kiện bất thuận của môi trường ương nuôi. 
Các nghiên cứu trước đây cho thấy, cá được 
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ương ở các mật độ khác nhau từ hơn 1.335 con/
m2 – 2.000 con/m2 (Nguyễn Văn Sáng và ctv., 
2018) và 5 con/lít đến 20 con/lít, tương đương 
5.000 – 20.000 con/m3 (Phạm Thanh Liêm và 
ctv., 2020) thì tăng trưởng về khối lượng thân 
là khác biệt không có ý nghĩa thống kê, nhưng 
tăng trưởng về chiều dài và tỷ lệ sống thì chịu 
ảnh hưởng bởi mật độ, tức cá được ương nuôi 
ở mật độ thưa hơn sẽ cho tăng trưởng về chiều 
dài tốt hơn (Ruzicka và Gallager, 2006; Nguyễn 
Văn Sáng và ctv., 2018) và tỷ lệ sống cao hơn 
(p<0,05) khi ương từ cá bột lên cá hương trên 
bể ở mật độ thưa hơn (Nguyễn Thị Đang, 2011; 
Nguyễn Văn Sáng và ctv., 2018; Phạm Thanh 
Liêm và ctv., 2020) cũng như ương trong ao đất 
(Đinh Thị Thủy và ctv., 2017). Trong nghiên 
cứu này, kết quả kiểm tra khối lượng giữa các 
nghiệm thức ở Bảng 4 cho thấy cá ở giai đoạn 
ăn hoàn toàn thức ăn tự nhiên (7 ngày tuổi) có 
chiều dài tổng (13,3 – 16,7 mm) và khối lượng 
thân (8,8 – 25,3 mg) đạt tương đương với kết 
quả nghiên cứu trước đây (Slembrouck và ctv., 
2009; Nguyễn Văn Sáng và ctv., 2018; Subagja 
và ctv., 1999). Khi đánh giá giữa hai mật độ 
cho thấy, ở mật độ ương (2.500 con/m2) cá tăng 
trưởng cho cả về chiều dài và khối lượng thân 
là tốt hơn so với mật độ 5.000 con/m2 (p>0,05), 
theo cả hai giai đoạn đánh giá là 7 và 10 ngày 
tuổi. Với chế độ cho ăn được áp dụng cho cả 
hai mật độ là như nhau về tổng số lượng con 
mồi theo cá thể cá (Bảng 1), thì sự khác biệt về 
tăng trưởng này có thể được giải thích chủ yếu 
là do các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến mật độ 
ương cao gây ra như áp lực trong sự cạnh tranh 
nguồn thức ăn cao hơn, áp lực do phải tiếp cận 
với nguy cơ bị ăn cắn ngẫu nhiên bởi đồng loại 
cao hơn. Điều này có thể được giải quyết bằng 
cách tăng số lượng con mồi theo từng cá thể 
lên cao hơn nhằm đảm bảo về tỷ lệ sống cũng 
như tăng trưởng khi ương cá ở mật độ cao hơn, 
như nghiên cứu của tác giả Út và ctv. (2020) đã 
nâng tỷ lệ sống của cá tra hương 20 ngày tuổi 

từ 31,3% đến 45,4% và khối lượng của cá lớn 
hơn (p<0,05) khi tăng mật độ con mồi lên hơn 
gấp đôi (từ 3 Rotifer/ml lên 7 Rotifer/ml nước 
ương, thí nghiệm ương ở thể tích 20 lít, mật độ 
10 cá thể/lít) hay nghiên cứu của Slembrouck 
và ctv. (2009) khi bổ sung thêm nguồn thức ăn 
là Artemia cao gấp 9 lần nghiệm thức so sánh 
thì tỷ lệ sống được nâng cao khoảng 3 lần, từ 
20% lên đến 60% và chiều dài thân cũng lớn 
hơn (p<0,05) ở thí nghiệm cùng mật độ thả nuôi 
là 10 con/lít (thể tích thí nghiệm là 30 lít). 

Một vài nghiên cứu đã tiến hành ương cá 
trong điều kiện ánh sáng yếu (50-100 lux cho 
12 giờ ánh sáng yếu và dưới 0,1 lux cho 12 giờ 
tối hoàn toàn (Slembrouck và ctv., 2009) và gần 
tối hoàn toàn (cường độ ánh sáng tối hoàn toàn 
từ 0,0 lux đến rất yếu 1,0 – 10,0 lux, (Mukai, 
2011) đạt kết quả tỷ lệ sống cao nhất ở khoảng 
60% trong khoảng 8 ngày ương. Tác giả Mukai 
(2011) cho rằng cá tra bột ở điều kiện ánh sáng 
yếu cá bột sẽ phân tán đều khắp bể hơn, ít nằm 
đáy hơn trong đều kiện ánh sáng mạnh, nên 
trong điều kiện ánh sáng yếu sẽ làm cá tra bột 
hạn chế tập tính ăn nhau của loài, từ đó làm tăng 
tỷ lệ sống trong ương nuôi. Trong nghiên cứu 
của bài viết này, kết quả giữa nghiệm thức che 
tối hoàn toàn (CT) và không che tối (KCT) có 
tỷ lệ sống và tăng trưởng là không khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p>0,05) trong cùng mật độ 
ương là MĐ2 và chế độ cho ăn TA2. Điều này 
có thể được giải thích là do: thứ 1,(i) việc cho 
cá ăn Artemia với 8 lần/ngày đã hạn chế được 
tập tính mở miệng đớp ngẫu nhiên của cá, khi cá 
đã ăn no trong nhiều khung giờ trong ngày, lập 
luận về số lần ăn nhiều trong ngày cũng phù hợp 
với nghiên cứu của Baras và ctv. (2011b) nghiên 
cứu trên cá da báo mỏ vịt (Pseudoplatystoma 
punctifer) cho rằng cho cá ăn Artemia với số lần 
cho ăn nhiều từ 6-7 lần/ngày cá sẽ lớn nhanh hơn 
và đủ để trốn thoát sự ăn thịt lẫn nhau trong quá 
trình ương cho với việc cho ăn 2 lần/ngày; thứ 
2, (ii) số lượng Artemia và số lượng Moina duy 
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trì cho cá ăn trong nghiên cứu này là đủ (không 
quá dư và không thiếu) cũng làm tăng tỷ lệ sống 
(giảm sự cắn nhau ngẫu nhiên do đủ mồi); và 
thứ 3, (iii) cá bột sử dụng cho thí nghiệm này 
được sinh ra từ đàn cá bố mẹ chọn giống thế hệ 
G3, được gia hóa thế hệ đầu tiên từ năm 2001, 
nên có thể tính ăn nhau của cá đã giảm sau một 
thời gian dài được gia hóa và chọn lọc qua nhiều 
thế hệ. Kết quả cho thấy việc ương nuôi cá trong 
điều kiện KCT của thí nghiệm là đáp ứng được 
yêu cầu về tỷ lệ sống và giảm chi phí bố trí cơ 
sở vật chất trong ương nuôi so với giả thuyết về 
ương nuôi trong điều kiện che tối hoàn toàn 5 
ngày đầu khi ương. Nhận định này được củng 
cố vì theo Subagja và ctv. (1999) cho rằng mầm 
bệnh xâm nhập và gây chết trên cá bột có liên 
quan đến cá bị tổn thương do hành vi cắn nhau 
(không chủ động) của cá bột, nhiều tác giả khác 
cũng đồng quan điểm về tỷ lệ chết của cá bột là 
hậu quả của việc nhiễm mầm bệnh hơn là của 
việc ăn thịt đồng loại chủ động (Hardjamulia và 
ctv., 1981; Campet, 1997; Lê Thanh Hùng và 
ctv., 2000; Slembrouck và ctv., 2009).

Thức ăn tự nhiên có ưu điểm chính là có 
kích cỡ đa dạng vừa với sự phát triển của cá 
theo từng giai đoạn và thức ăn tự nhiên sống 
giúp cá có thể tiếp cận được trong thời gian dài 
hơn. Tuy nhiên, các loại thức ăn tươi sống được 
sử dụng phổ biến hiện nay cho ương nuôi cá tra 
như Artemia, Rotifer và Moina là rất đặc thù, 
khó chủ động trong nuôi sinh khối tạo sản lượng 
lớn, khó chủ động được thời vụ do quy trình nuôi 
chưa ổn định ở quy mô sản xuất hàng hóa (như 
Rotifer và cả Moina) và đắt tiền khi ứng dụng 
ương cá ở quy mô lớn (Artemia và Rotifer). Do 
đó, bên cạnh việc lựa chọn đúng loại thức ăn tự 
nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng đến tỷ lệ 
sống và tốc độ tăng trưởng của cá khi tiến hành 
ương nuôi cá trên bể với mật độ cao, thì việc 
cho ăn đủ lượng, có sự kết hợp hài hòa giữa các 
loại thức ăn tự nhiên rất có ý nghĩa cho mục tiêu 
giảm chi phí ương nuôi, chủ động được nguồn 

thức ăn tự nhiên cho nhu cầu của cá. Kết quả 
đánh giá tăng trưởng của cá ở thí nghiệm về số 
ngày cho cá ăn Artemia cho thấy cá được cho ăn 
Artemia 2 ngày tuổi có tăng trưởng về chiều dài 
tốt hơn so với cho ăn Artemia 4 ngày (p>0,05) 
ở 7 và 10 ngày ương, trong khi tăng trưởng về 
khối lượng thân và tỷ lệ sống thì không có khác 
biệt (Bảng 4 và 5). Cùng với kết quả về khảo sát 
tính ăn của cá về việc cá ăn được Moina từ ngày 
thứ 2, từ đó có thể kết luận cho cá ăn Artemia 
2 ngày đầu nuôi kết hợp với Moina ở các ngày 
sau của quá trình ương là vẫn đảm bảo năng suất 
và tỷ lệ sống của cá ở giai đoạn cá sử dụng hoàn 
toàn bằng thức ăn tự nhiên và việc này không ảnh 
hưởng tiêu cực đến giai đoạn khi chuyển từ cho 
ăn Moina sang cho cá ăn công nghiệp dạng bột.

So sánh kết quả tỷ lệ sống của 3 yếu tố thí 
nghiệm (mật độ, số ngày cho cá ăn Artemia và 
điều kiện ánh sáng trong ương nuôi) cho thấy 
tỷ lệ sống không khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) giữa các nghiệm thức. Bên cạnh đó, 
kết quả đánh giá tăng trưởng về khối lượng từ 
ngày ương thứ 7 và thứ 10 trong từng yếu tố 
thí nghiệm, cho thấy, cá tăng trưởng nhanh về 
khối lượng gấp 2 lần trong 03 ngày này, tăng 
trưởng từ mức 8,8, 10,1, 13,0 và 25,3 mg ở ngày 
ương thứ 7 lên 29,3, 27,4, 36,1 và 60,1 mg ở 
ngày ương thứ 10, tương ứng theo thứ tự các 
nghiệm thức MĐ2-TA2-CT, MĐ2-TA2-KCT, 
MĐ2-TA1-CT và MĐ1-TA1-CT (Bảng 4&5). 
Kết quả này và kết quả đánh giá về tính ăn của 
cá khi chuyển từ thức ăn tươi sống sang thức ăn 
công nghiệp được trình bày bên trên đã khẳng 
định cá ăn được thức ăn công nghiệp và tăng 
trưởng của cá không bị chậm lại (hoặc không 
tăng trưởng) tại thời điểm chuyển đổi từ cho ăn 
Moina sang thức ăn công nghiệp dạng bột, đều 
đó đồng nghĩa với việc tổng lượng thức ăn tự 
nhiên bổ sung vào là phù hợp và đáp ứng với 
nhu cầu của cá cho đạt kết quả tỷ lệ sống ở thí 
nghiệm này (71,8% – 81,6%). Do đó, xét về tỷ 
lệ sống và tăng trưởng ở giai đoạn 10 ngày tuổi 



29TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

cùng các thảo luận bên trên, cho thấy nghiệm 
thức MĐ2-TA2-KCT (80,3% tỷ lệ sống) được 
chọn để tập trung nghiên cứu phát triển quy 
trình ương nuôi ở quy mô sản xuất hàng hóa vì 
mật độ nuôi và tỷ lệ sống cao sẽ tạo ra được sản 
lượng con giống cao hơn, Artemia cho ăn trong 
hai ngày đầu (tiết kiệm về chi phí, gánh nặng 
quản lý môi trường do Artemia chết gây ra), 
điều kiện ương là không che tối sẽ giảm thiểu 
được chi phí sản xuất, xây dựng nhà ương giống 
và tiết kiệm công lao động khi vận hành so với 
các nghiệm thức còn lại. Tuy nhiên, cần được 
đánh giá ở giai đoạn tiếp theo từ 11-21 ngày tuổi 
nhằm có những kết luận cho xây dựng quy trình 
hoàn chỉnh hơn cho cả giai đoạn từ cá bột đến cá 
hương 21 ngày tuổi. Kết quả của nghiên cứu này 
cũng cho thấy tính khả thi cho định hướng nâng 
cao mật độ ương lên hơn 5.000 con/m2 ở điều 
kiện sản xuất hàng hóa (có thể thử nghiệm ở mật 
độ 10.000 con/m3 như nghiên cứu của tác giả Út 
và ctv. (2020) và Slembrouk và ctv. (2009) đã 
đạt tỷ lệ sống 45,4% - 60% ở quy mô 20-30 lít/
bể ở mật độ này) nhằm tối đa hóa hiệu quả chi 
phí đầu tư, theo hướng tăng mật độ thức ăn tự 
nhiên như kết quả của những nghiên cứu trước 
đây (thực hiện trên phạm vi nghiên cứu 20-500 
lít) của các tác giả Slembrouk và ctv. (2019), 
Subagja (1999), Phạm Thị Hồng (2012), Mukai 
(2011), Phạm Thanh Liêm và ctv, (2020), Út và 
ctv. 2020 và nhiều tác giả khác.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy Artemia, 
Rotifer và Moina hay các phiêu sinh vật khác 
cũng là vật chủ mang nầm bệnh trực tiếp cho hệ 
thống ương cá (Ebert, 2005; HZnninen và ctv., 
1997; Pati và ctv., 2003). Cụ thể, tại nghiên cứu 
này, mặc dù cá bột được kiểm tra và tầm soát 
bệnh tại thời điểm khởi đầu với kết quả PCR là 
âm tính cả ba vi khuẩn gây hại cho cá tra là A. 
hydrophila, F. columnare và E. ictaluri. Moina 
và kết quả trãi đĩa sau khi tắm formol cũng là 
âm tính với A. hydrophila, F. columnare. Chỉ 
duy nhất có Artemia sau khi nở kiểm tra kết quả 

bị nhiễm tổng vi khuẩn A. hydrophila (5.103 – 
1.104 CFU). Tại ngày ương thứ 3, 7 và 10, kết 
quả kiểm tra trên mẫu cá bằng phương pháp 
PCR âm tính cho cả ba tác nhân gây bệnh nêu 
trên, tuy nhiên mật độ vi khuẩn A. hydrophila 
vẫn cao (4,4.103 – 1,3.104 CFU) và kết quả PCR 
mẫu nước cá ương ở ngày 10 là dương tính với 
vi khuẩn A. hydrophila. Vấn đề vi khuẩn A. 
hydrophila hiện diện trong môi trường nước ở 
giai đoạn cho ăn thức ăn tự nhiên dẫn đến mối 
nguy hiểm tiềm tàng là việc sử dụng thức ăn 
công nghiệp dạng bột (và mảnh nhỏ) các ngày 
sau sẽ tác động trực tiếp đến sự tăng sinh của 
nầm bệnh trong bể ương, dẫn đến bùng phát dịch 
bệnh trong các ngày ương ở giai đoạn sau. Bên 
cạnh đó, với chỉ tiêu NO2 biến động cao trong 
quá trình nuôi đặc biệt ở giai đoạn bổ sung thức 
ăn bột, cho thấy (i) tần suất thay nước 30% và 
xi phông đáy bể hàng ngày (bắt đầu ngày ương 
thứ 5) và định kỳ xử lý nước ương (3 ngày/lần) 
bằng hóa chất diệt khuẩn (iodines, probonol) 
của nghiên cứu này, tuy có hiệu quả khi đã kiểm 
soát và kìm hãm được sự bùng phát vi khuẩn 
trên cá, nhưng trong môi trường nước ương thì 
vẫn chưa kiểm soát được, (ii) mầm bệnh này 
được xác định rõ ràng là có liên quan đến nguồn 
thức ăn tự nhiên cấp vào là Artemia và Moina và 
(iii) hiệu quả của vi sinh trong sự kìm hãm khí 
độc (NO2, NH3) là chưa rõ. Do đó, xây dựng quy 
trình hoàn thiện về sản xuất nguồn thức ăn tự 
nhiên sạch bệnh (Rotifer và Moina), đảm bảo số 
lượng đủ lớn và ổn định cũng là cấp thiết phục 
vụ cho quy trình ương nuôi cá trên bể ở quy mô 
hàng hóa nhằm đảm bảo tỷ lệ sống cao ở mật độ 
ương nuôi cao hợp lý và chi phí sản xuất ở mức 
chấp nhận được.
V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

5.1. Kết luận
Tỷ lệ sống sau ngày 10 ương (khi cá đã 

chuyển ăn 100% thức ăn công nghiệp) của các 
nghiệm thức dao động từ 71,8% - 81,6% và 
không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức của 
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ba thí nghiệm về mật độ, chế độ cho ăn và điều 
kiện ánh sáng trong nghiên cứu này.  

Kết quả nghiên cứu này cho thấy nghiệm 
thức MĐ2-TA2-KCT (mật độ ương 5.000 con/
m2, cho ăn Artemia 2 ngày đầu và bể ương 
không cần che tối trong các ngày đầu) đạt hiệu 
quả cao về tỷ lệ sống (80,3 ± 2,3) và đạt tương 
đồng về khối lượng thân (27,4 g) và khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các 
nghiệm thức khác trong nghiên cứu ở cung mật 
độ MĐ2.

5.2. Đề xuất
Sản xuất thức ăn tự nhiên như luân trùng 

nước ngọt và Moina sạch bệnh và chi phí giảm, 
nhằm tiến đến thay thế Artemia trong quy trình 
ương.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình 
giai đoạn ương từ ngày 11-21.

Lời cảm ơn
Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn 

khổ đề tài KHCN tiềm năng “Hoàn thiện công 
nghệ ương giống cá tra, 2020-2021”. Chân 
thành cám ơn các anh, chị thuộc Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản II và Công ty Cổ phần 
Nam Việt đã tham gia một số công việc liên 
quan cùng nhóm nghiên cứu. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt
Âu Văn Hóa và Vũ Ngọc Út, 2018. Gây nuôi thức 

ăn tự nhiên trong ao ương cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại 
học Cần Thơ. Tập 54, Số chuyên đề: Thủy sản 
(2018)(1): 153-160.

Đinh Thị Thủy, 2017. Nghiên cứu các giải pháp kỹ 
thuật nâng cao tỉ lệ sống và chất lượng cá tra từ 
bột lên giống ở Đồng bằng sông Cửu Long. Báo 
cáo tổng kết, Kết quả Khoa học công nghệ đề 
tài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 123 
trang.

Đỗ Thị Thanh Hương , Mai Diệu Quyên , Sjannie 
Lefevre , Tobias Wang , Mark Bayley, 2011. 
Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu sinh 
lý cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống. 
Kỷ yếu Hội nghị khoa học thủy sản lần 4: 166 – 
177, Trường Đại học Cần Thơ.

Lê Thanh Hùng, Slembrouck Jacques, Jojo Subagja 
và Marc Lagendre, 2000. Khảo sát hiện tượng 
chết hàng loạt trong ương nuôi cá tra (Pangasius 
hypophthalmus, Sauvage 1886) và các biện pháp 
khắc phục. Hội thảo Khoa học toàn quốc về Nuôi 
trồng Thủy sản, 9/1998.

Lê Như Xuân và Phạm Minh Thành, 1994. Kỹ thuật 
nuôi cá nước ngọt. Sở Khoa học Công nghệ Môi 
trường An Giang, 266 trang.

Nguyễn Thanh Phương, Bùi Minh Tâm, Vũ Ngọc 
Út, Bùi Thị Bích Hằng, Đỗ Thị Thanh Hương, 
Võ Nam Sơn, Phạm Thanh Liêm, Trần Thị Tuyết 
Hoa và Lam Mỹ Lan, 2020. Kết quả bước đầu về 
ứng dụng và hoàn thiện một số giải pháp kỹ thuật 
trong tổ chức sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
vùng Tây Nam Bộ: phần kỹ thuật nuôi cá. Khoa 
Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Thị Đang, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng của 
mật độ cá và lượng ăn Artemia lên tỷ lệ sống cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) ương từ bột 
đến hương trên bể composite. Báo cáo hết tập sự 
nghiên cứu viên, 28 trang.

Nguyễn Văn Sáng, Trần Hữu Phúc, Hà Thị Ngọc Nga, 
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Huỳnh Duy, 
Nguyễn Thế Vương, Đặng Văn Trường, 2018. 
Tăng trưởng và tỷ lệ sống cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) ương trên bể xi măng từ cá bột 
đến cá ương 27 ngày tuổi. Tạp chí Nghề cá sông 
Cửu Long, số 12, trang 12-20.

Phạm Thanh Liêm, Võ Thanh Toàn và Nguyễn 
Hồng Quyết Thắng, 2020. Ảnh hưởng của mật 
độ và kích cỡ phiêu sinh vật lên tỉ lệ sống cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá 
bột. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 
56 (Số chuyên đề: Thủy sản) (2): 12-20.

Phạm Thị Hồng, 2012. Khảo sát thành phần thức 
ăn tự nhiên trong ao ương và ống tiêu hoá cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn 
từ bột lên hương. Luận văn tốt nghiệp cao học, 
ngành Nuôi trồng Thuỷ sản, Khoa Thuỷ sản, Đại 
Học Cần Thơ. 

Trần Văn Hương, Lê Văn Hậu, Vũ Thị Thanh Hương, 
Nguyễn Quốc Bình, 2018. Báo cáo nghiệm thu 
đề tài hoàn  thiện quy trình ương cá tra giống 
sạch bệnh quy mô sản xuất. Sở NN&PTNT Tp. 
Hồ Chí Minh, 33 trang. 

Trương Quốc Phú, 2000. Giáo trình phân tích chất 
lượng nước và quản lý môi trường ao nuôi. 39 
trang.



31TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

Tài liệu tiếng Anh
Baras, E., 1999. Sibling cannibalism among 

juvenile vundu under controlled conditions. I. 
Cannibalistic behaviour, prey selection and prey 
size selectivity. J. Fish Biol. 54, 82–105.

Baras, E., d’Almeida, A.F., 2001. Size heterogeneity 
prevails over kinship in shgaping cannibalism 
among larvae of sharptooth catfish Clarias 
gariepinus. Aquat. Living Resour. 14, 251–256.

Baras, E., Dustin, V., Silva del Aguila, Grace, V., 
Montalvan Naranjos, Rémi Dugué, Fred Chu 
Koo, Fabrice Duponchelle, Jean-François Renno, 
Carmen Garcia-Dávila and Jesus Nuñez, 2011b. 
How many meals a day to minimize cannibalism 
when rearing larvae of the Amazonian catfish 
Pseudoplatystoma punctifer? The cannibal’s 
point of view.Aquat. Living Resour. 24, 379–390.

Baras, E., Raynaud, T., Slembrouck, J., Caruso, D., 
Cochet, C., Legendre, M., 2011a. Interactions 
between temperature and size on the growth, 
size heterogeneity, mortality and cannibalism in 
cultured larvae and juveniles of the Asian catfish, 
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage).
Aquaculture Research 42,p 260-276.

Campet, M., 1997. Qualité des ovules d’un poisson 
chat élevé en cages flottantes dans le delta du 
Mekong (Pangasius hypophthalmus) durant le 
processus de maturation ovocytaire. Mémoire 
DAA, ENSA-Rennes, France.

Ebert, D., 2005. Ecology, Epidemiology, and 
Evolution of Parasitism in Daphnia [Internet]. 
Bethesda (MD): National Library of Medicine 
(US), National Center for Biotechnology 
Information. Available from: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books.

Hardjamulia, A., Djajadiredja, R., Atmawinata, 
S., Idris, D., 1981. Pembenihan jambal siam 
(Pangasius sutchi) dengan suntikan ekstraks 
kclenjar hipofise ikan mas (Cyprinus carpio), 
Bull. Pen. Perik Darat, Bogor (Indonesia) I 
(1981) 183-190.

Hecht, T., Appelbaum, S., 1988. Observations 
on intraspecific aggression and coeval sibling 
cannibalism by larval and juvenile Clarias 
gariepinus (Clariidae: Pisces) under controlled 
conditions. J. Zool. Lond. 214, 21–44.

HZnninen, .M L., Oivanenb P., Hirvelg-Koski 
V., 1997. Aeromonas speciesin fish, fish-eggs, 
shrimp and freshwater. International Journal of 
Food Microbiology 34 (1997) 17-26.

Mukai, Y., 2011. Remarkably high survival rates 
under dim light conditions in sutchi catfish 
Pangasianodon hypophthalmus larvae. Fisheries 
Science 77: 107-111.

PatiA.C., BelmonteÆ G., 2003. Disinfection 
efficacy on cyst viability of Artemia franciscana 
(Crustacea), Hexarthra fennica (Rotifera) and 
Fabrea salina (Ciliophora). Marine Biology 
(2003) 142: 895–904.

Ruzicka, J. J., and Gallager, S. M., 2006. The 
importance of the cost of swimming to the 
foraging behavior and ecology of larval cod 
(Gadus morhua) on Georges Bank. Deep 
Sea Research Part II: Topical Studies in 
Oceanography, 53(23), 2708-2734. 

Slembrouck, J., Baras, E., Subagja, J., Hung, L.T., 
Legendre, 2009. Survival, growth and food 
conversion of cultured larvae of Pangasianodon 
hypophthalmus, depending on feeding level, prey 
density and fish density, Aquaculture 294: 52-59.

Subagja, J., Slembrouck, J., Hung, T. L., Legendre, 
M., 1999. Larval rearing of an Asian catfish 
Pangasius hypophthalmus (Siluroidei, 
Pangasiidae): Analysis of precocious mortality 
and proposition of appropriate treatments. Aquat. 
Living Resour. l 2 (I) p. 37-44.

Ut, N. Vu, Thi H. Pham, Phuoc V. Huynh, Truong G. 
Huynh, 2020. Importance of the freshwater rotifer 
Brachionus angularis forimproved survival rate 
of early life history stages of pangasiuscatfish, 
Pangasianodon hypophthalmus. Aquaculture 
Research. 2020;00:1–10.



32 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

EFFECT OF THE STOCKING DENSITY, DURATION FOR ARTEMIA-
FIRST FEEDING AND THE LIGHT CONDITION ON GROWTH 

AND SURVIVAL RATE OF STRIPED CATFISH (Pangasianodon 
hypophthalmus) FINGERLINGS IN CEMENT TANKS

Tran Huu Phuc1*, Nguyen Van Sang1, Ha Thi Ngoc Nga1, Vo Thi Hong Tham1,  
Tran Thi Mong Nghi1, Nguyen Thi Dang1, Pham Dang Khoa1

, Nguyen Huynh Duy1,  
Nguyen Trung Ky1, Huynh Thi Bich Lien1

ABSTRACT

Survival rate and Growth of striped catfish at 7 and 10-day fry in 24 m2 cement tanks were 
determined, following different levels of stocking density, duration of artemia-first feeding and the 
dark/light conditions.This study determined (1) two level of stocking densities, 2.500 ind/m2 (MĐ1) 
and 5.000 ind/m2 (MĐ2) in the TA1 (feeding artemia in first 4 days), (2) two level of first feeding-
days (TA1, feeding artemia in first fourdays, and TA2, feeding artemia in first two days) at MĐ2 
and (3) the dark light condition (with and without light during the first five days) at MĐ2 and TA2. 
Every examination were randomly conducted in three replicates. The number and feeding level of 
artemia and moina, water quality management and pathogen testing were performed the same in 
the experimental tanks. The R software was utilized for ANOVA analysis. Survival rate was hight 
(71,8 – 81,6%) at the 10th nursing day and the difference was not statistically significant between 
all experiments, highest survival rate was at MĐ1, TA1 and CT (81,6%). Growth in terms of length 
and body weight at the 7th and 10th day of nursing were significantly different within the experiments 
of stocking density and between tanks of artemia feeding-day examination. In the experiment of 
MĐ1, TA1 and without light, the growth reached the highest value, with 14.9 cm in total length, and 
25.3 mg in body weight at the 7th day of nursing, which trend was similar at the 10th of nursing-day, 
with 16.7 mm and 60.1 mg, respectively.

Keywords: cement tank, striped catfish fry, body length, body weight, survival rate.
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NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG  
NGAO MÓNG TAY CHÚA (Cultellus maximus)

Nguyễn Đức Minh1*, Trần Ngọc Anh Tuấn1, Đỗ Thị Phượng1,  
Nguyễn Hoàng Thông1, Nguyễn Đăng Pháp1

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xây dựng được quy trình sản xuất giống ngao móng tay chúa (Cultellus 
maximus). Nghiên cứu tiến hành khảo sát bốn yếu tố là độ mặn, thức ăn, mật độ ương và vật liệu 
nền đáy. Kết quả thí nghiệm về ảnh hưởng của độ mặn đến tỉ lệ sống của ấu trùng ngao móng tay 
chúa từ giai đoạn trôi nổi đến giai đoạn đáp đáy cho thấy độ mặn nước ở mức 30‰ cho tỉ lệ sống 
cao nhất (4,0±1,1%); tuy nhiên không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) về tỉ lệ sống 
giữa nghiệm thức độ mặn 30‰ và độ mặn 25‰ (tỉ lệ sống đạt 3,8±1,21%). Kết quả thí nghiệm ảnh 
hưởng của thành phần thức ăn cho ấu trùng ngao móng tay chúa từ giai đoạn trôi nổi đến giai đoạn 
đáp đáy cho kết quả khả quan về sự kết hợp giữa các loại tảo để làm thức ăn. Kết quả thí nghiệm 
ảnh hưởng của mật độ ương ấu trùng ngao móng tay chúa giai đoạn ấu trùng trôi nổi đến tỉ lệ sống 
cho thấy với 3 mật độ thử nghiệm là 3 con/ml, 5 con/ml, 7 con/ml thì tỉ lệ sống cao khi mật độ ương 
thấp, tuy nhiên không có sự khác biệt đáng kể giữa mật độ 3 con/ml và 5 con/ml (p>0,05). Với giai 
đoạn giống đến 3 cm, mật độ ương 10 con/cm2 cho tỉ lệ sống tốt nhất đồng thời nền đáy với cấu tạo 
100% là cát hoặc sợi sinh học đều cho kết quả tỉ lệ sống cao hơn so với nền đáy 70% cát-30% bùn. 
Kết quả từ nghiên cứu này giúp xây dựng được nhiều bước của quy trình sản xuất giống ngao móng 
tay chúa đến giai đoạn đáp đáy, đồng thời cũng khái quát được các yếu tố cơ bản cho việc sản xuất 
giống ngao móng tay chúa. Các kết quả là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến nhằm cho kết quả 
sản xuất giống cao hơn. Ngoài ra nghiên cứu cũng cung cấp một tiêu chuẩn tham khảo cho người 
sản xuất giống và các nghiên cứu trong tương lai.

Từ khóa: Ngao móng tay chúa, Cultellus maximus, giai đoạn ương. 

1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II
* Email: minhria2@yahoo.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Các loài thân mềm được nuôi phổ biến ở 

Việt Nam trong những năm gần đây là nghêu 
Bến Tre, nghêu dầu, vẹm xanh, sò huyết, hàu 
Thái Bình Dương… Trong khi ngao móng tay 
chúa (Cultellus maximus) là đối tượng nuôi mới 
và chưa phổ biến. Ở Việt Nam, qua kết quả điều 
tra về khu hệ động vật đáy ven biển, ngao móng 
tay chúa phân bố tự nhiên dọc theo các vùng bãi 
triều nông có độ sâu 2-6m, có nền đáy là bùn 
mịn hoặc bùn cát giàu chất hữu cơ, độ mặn từ 
18-30‰, nơi ít bị ảnh hưởng bởi sóng gió, rừng 

ngập mặn trải dài từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần 
Giờ đến Cà Mau.

Hiện nay, nguồn thương phẩm ngao móng 
tay chúa chủ yếu được đánh bắt từ tự nhiên và 
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị 
trường. Việc khai thác tự nhiên làm số lượng 
loài này đang giảm nhanh chóng. Vì vậy, việc 
phát triển nghề nuôi ngao móng tay chúa vừa 
giảm áp lực khai thác từ tự nhiên, vừa góp phần 
cân bằng hệ sinh thái và ổn định môi trường ven 
biển. Là một đối tượng mới, nên các nghiên cứu 
về móng tay chúa tại Việt Nam chưa phong phú. 
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Nguyễn Đức Minh và Đỗ Thị Phượng (2015) 
đã nghiên cứu về đặc điểm sinh học và sinh sản 
của ngao móng tay chúa, xác định được thời kì 
đỉnh điểm sinh sản là từ tháng 10 đến tháng 11, 
trọng lượng bắt đầu thành thục sinh dục là 40 
g. Nguyễn Quốc Thể và ctv. (2016) đã xác định 
được phương pháp kích thích sinh sản ngao 
móng tay chúa cho kết quả khả quan là phương 
pháp sốc nhiệt lạnh. Nhìn chung, các nghiên cứu 
về đối tượng này đang ở bước đầu, cần tiến hành 
thêm nhằm phát triển nghề nuôi móng tay chúa.

Để cung cấp giống ổn định cho nghề nuôi, 
việc nghiên cứu giải pháp sản xuất giống nhân 
tạo là cần thiết. Nghiên cứu này trình bày kết 
quả nghiên cứu xác định một số yếu tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả ương giống nhân tạo ngao 
móng tay chúa, giai đoạn từ ấu trùng sống trôi 
nổi đến khi đáp đáy và đạt cỡ giống 3 cm. 
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Ngao móng tay chúa bố mẹ
Ngao móng tay chúa bố mẹ được đánh bắt 

tại các điểm khác nhau, gồm đảo Thạnh An và 
vùng biển Cần Thạnh, thuộc huyện Cần Giờ, 
Tp. Hồ Chí Minh và vùng biển Tân Thành, tỉnh 
Tiền Giang. Sau khi đánh bắt, chúng được vận 
chuyển về Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và 
Sản xuất Thủy sản Thủ Đức, Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng Thủy sản II bằng phương pháp đóng 
bao nylon có chứa ít nước biển chỉ đủ để giữ ẩm 
và bơm oxy. Mỗi bao chứa 10 kg ngao bố mẹ, 
thời gian vận chuyển là 4 giờ. Kích cỡ trọng 
lượng trung bình của đàn bố mẹ được lựa chọn 
từ 100-160g/con. 

Ngao móng tay chúa bố mẹ sử dụng cho 
sinh sản phải khỏe mạnh, hoạt động của chân 
bò tốt, màu sắc bình thường, vỏ ngoài không bị 
nứt, vỡ. 

Hình 1. Ngao móng tay chúa bố mẹ được đánh bắt từ tự nhiên.

2.1.2. Hệ thống bể thí nghiệm
Sử dụng hệ thống bể nuôi vỗ ngao móng 

tay chúa bố mẹ, bể kích thích sinh sản bằng 
composite. Bể nuôi vỗ có kích thước 2x2 m 
(DxR), mực nước trong bể là 0,8 m. Bể kích 
thích sinh sản dạng hình trụ tròn, bán kính 
R=0,6 m, mực nước trong bể là 0,5 m. Nước 
biển có độ mặn 25-28‰. Có sục khí nhẹ, tạo bọt 

mịn đảm bảo đủ hàm lượng DO nhưng không 
gây đảo nước quá mạnh. 

Hệ thống ương nuôi ấu trùng gồm: Bể 
ương ấu trùng bằng composite, cỡ 1-2 m3/bể, 
dùng cho giai đoạn ương ấu trùng trôi nổi. 
Nước biển có độ mặn 25‰, được xử lý bằng 
thuốc tím (KMnO4) nồng độ 5 ppm, sau đó cho 
qua hệ thống lọc cơ bằng túi lọc vải PE có kích 
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thước lỗ lọc 0,2-1 µm.
2.1.3. Kích thích ngao móng tay chúa bố 

mẹ sinh sản
Ngao móng tay chúa bố mẹ được nuôi 

chung bể và cho ăn 2 lần/ngày bằng các loại tảo 
đơn bào, gồm Chaetoceos sp., Nannochloropsis 
sp., Platymonas sp., Isochrysis sp., với mật độ 
5x104 tế bào/ml, có bổ sung tảo khô khi thấy 
thiếu thức ăn. Nước được thay hàng ngày với 
lượng trung bình 50%, tùy thuộc vào sự biến 
động chất lượng của nước có thể tăng số lần 
thay lên cho phù hợp. Sau khi nuôi vỗ từ 2-5 
ngày, con bố mẹ thường đạt mức thành thục và 
sẵn sàng sinh sản. 

Kích thích sinh sản bằng phương pháp sốc 
hạ nhiệt như sau: Xếp ngao móng tay chúa bố 
mẹ theo chiều đứng với ống xiphon hướng lên 
vào các khay nhựa có lỗ thoáng, đặt vào bể nước 
biển đã được làm lạnh thấp hơn bể nuôi vỗ là 
100C, đáy bể màu trắng để dễ quan sát, để trong 
khoảng 45 phút. Sục khí mạnh trong thời gian 
thực hiện kích thích. Bố mẹ sẽ phóng thích giao 
tử trong khoảng thời gian này. 

Trứng thụ tinh sẽ được thu bằngcách lọc 
qua lưới PE có kích thước mắc lưới 50 µm (kích 
thước của trứng đã thụ tinh khoảng 70-80 µm) 
và chuyển vào các bể 500 L để tiến hành thực 
hiện các thí nghiệm.

Hình 2. Ngao móng tay chúa phóng tinh trùng trong bể đẻ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Xác định ảnh hưởng của độ mặn 

đến hiệu quả ương ấu trùng giai đoạn chữ D 
đến đáp đáy

Quản lý và chăm sóc bể ương 
Bể ương nuôi ấu trùng có kích cỡ 2m3 được 

sục khí nhẹ 24/24 giờ, đảm bảo nước chuyển 
động đều từ đáy lên mặt, tránh hiện tượng ấu 
trùng lắng xuống đáy trong quá trình ương nuôi, 
đồng thời đảm bảo hàm lượng ôxy hòa tan duy 
trì ở mức từ 4-6 mg/L. 

Chuẩn bị nước biển có độ mặn 30‰, xử lý 
lắng, lọc thô, rồi lọc tinh qua lưới cỡ mắt 1-5 

µm. Sau đó pha với nước ngọt để đạt độ mặn 
lần lượt là 20, 25 và 30‰ để tiến hành bố trí thí 
nghiệm.  

Việc thay nước các bể ương nuôi ấu trùng 
được tiến hành như sau: 

+ Từ ngày 1-3 không cần thay nước trong 
bể ương nuôi. 

+ Từ ngày thứ 3-5, thay 50-60% thể tích 
nước trong bể ương mỗi ngày qua lưới lọc ấu 
trùng có kích cỡ 50 µm.

+ Từ ngày thứ 6-8, thay 60-80% thể tích 
nước trong bể ương mỗi ngày qua lưới lọc ấu 
trùng có kích cỡ 75 µm. 
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+ Ngày thứ 9-10, tiến hành lọc ấu trùng lưới 
lọc ấu trùng có kích cỡ 100 µm chuyển qua bể 
ương nuôi ấu trùng để chuẩn bị cho ấu trùng 
đáp đáy. 

Thức ăn và phương pháp cho ăn
Thức ăn sử dụng trong nuôi ấu trùng gồm 

4 loài tảo: Nannochloropsis oculata, Chlorella 
sp., Isochrysis galbana, Chaetoceros gracilis.

Sau khi trứng nở 1 ngày, quan sát thấy ấu 
trùng đã phát triển tốt, các cơ quan nội quan đã 
hình thành đầy đủ thì tiến hành cho ăn lần đầu. 
Trong 3 ngày đầu, cho ăn tảo Nannochlonopsis 
oculata. Nước nuôi tảo được lọc qua lưới để 
loại bỏ động vật phù du và xác tảo chết sau 
đó mới cho ấu trùng ăn. Mỗi ngày cho ăn 2-3 
lần, với liều lượng thức ăn trung bình 3-5x104 

tb/ml. Từ ngày thứ 3, bắt đầu cho ăn thêm tảo 
Isochrysis galbana (dạng khô) với liều lượng 
2g/m3. Khi ấu trùng đã phát triển đến giai đoạn 

đỉnh vỏ (sau 5 - 6 ngày), bắt đầu cho ăn thêm tảo 
Chaetoceros gracilis với mật độ 5-7x104 tb/ml.

Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của độ mặn 

đến tỉ lệ sống ấu trùng được bố trí kiểu hoàn 
toàn ngẫu nhiên, với 3 nghiệm thức ứng với 3 
độ mặn (20, 25 và 30‰), mỗi nghiệm thức lặp 
lại 3 lần. Sử dụng cùng chế độ cho ăn và thay 
nước cho tất cả 3 nghiệm thức, với mật độ 5 
con/ml. 

Ấu trùng được thu mẫu để xác định tỉ lệ 
sống 3 ngày một lần đến khi kết thúc thí nghiệm, 
thời gian thực hiện thí nghiệm là 15 ngày, kết 
thúc khi hết giai đoạn ấu trùng chân bò (Spat). 
So sánh tỉ lệ sống giữa 3 nghiệm thức để chọn 
nghiệm thức có độ mặn phù hợp nhất cho tỉ lệ 
sống cao nhất và dùng độ mặn này để bố trí cho 
thí nghiệm tiếp theo.

Bảng 1. Cách bố trí thí nghiệm xác định ảnh hưởng của độ mặn (ĐM) lên tỉ lệ sống ấu trùng ngao 
móng tay chúa.

Nghiệm thức Độ mặn ương ấu trùng (‰) Số lần lặp lại 

ĐM1 20 3

ĐM2 25 3
ĐM3 30 3

2.2.2. Xác định ảnh hưởng của thành phần 
thức ăn đến tỉ lệ sống ấu trùng

Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của thành 
phần thức ăn lên tỉ lệ sống ấu trùng được bố trí 
kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, 
mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Các nghiệm thức 
có cùng mật độ nuôi là 4 con/ml và cùng độ mặn 
25‰ từ kết quả thí nghiệm trước. Các nghiệm 
thức như sau:

- Nghiệm thức 1 (TA1): 100% 
Nannochloropsis oculata, 

- Nghiệm thức 2 (TA2): 100% Isochrysis 
galbana.

- Nghiệm thức 3 (TA3): Isochrysis galbana, 
Nannochloropsis oculata, Chaetoceros gracilis. 

theo tỷ lệ: 1:1:1 (theo mật độ tảo trung bình 
5x104 tb/ml).

- Nghiệm thức 4 (TA4): Hỗn hợp tảo tươi 
Isochrysis galbana, Nannochloropsis oculata, 
Chaetoceros gracilis. (theo mật độ tảo trung 
bình 3-5x104 tb/ml) cho ăn 3 lần/ngày và hỗn hợp 
tảo khô Isochrysis galbana, Nannochloropsis 
oculata, Chaetoceros gracilis. (tổng 1,5 g/m3, 
trung bình mỗi loại 0,5 g/m3) cho ăn 1 lần/ngày.

Vào 3 ngày đầu tiên, cho ăn với mật độ tảo 
là 3-5x104 tb/ml. Khi ấu trùng đã phát triển đến 
giai đoạn đỉnh vỏ (sau 5-8 ngày), cho ăn với mật 
độ tảo từ 5-7x104 tb/ml và đến giai đoạn đáp đáy 
(9-15 ngày) cho ăn với mật độ tảo 8-10x104 tb/
ml. Tảo đã được kiểm tra và cho ăn 4 lần/ngày, 
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cách nhau 6 giờ/lần. Thay nước như mô tả phần 
trước. 

Kết thúc thí nghiệm sau 15 ngày, chọn 
nghiệm thức có thành phần thức ăn cho tỉ lệ 
sống của ấu trùng cao nhất để làm yếu tố cố 
định cho thí nghiệm tiếp theo. 

2.2.3. Xác định ảnh hưởng của mật độ ấu 
trùng lên tỉ lệ sống của chúng

 Các điều kiện chăm sóc tương tự như 
đã mô tả ở phần trước. Thí nghiệm được bố trí 
với điều kiện tương đồng về độ mặn 25‰ từ kết 
quả thí nghiệm 2.2.1 và loại thức ăn đã được 
xác định ở thí nghiệm 2.2.2, theo kiểu hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 
lặp lại 3 lần, cụ thể như sau:

- Nghiệm thức 1 (MĐ1): 3 con/ml
- Nghiệm thức 2 (MĐ2): 5 con/ml
- Nghiệm thức 3 (MĐ3): 7 con/ml
Trong thí nghiệm này, quan sát hoạt động 

và hấp thụ dinh dưỡng của ấu trùng hàng ngày 
qua kính hiển vi. Điều chỉnh lượng thức ăn 
thông qua quan sát lượng thức ăn có trong dạ 
dày ấu trùng ở mỗi nghiệm thức, nhằm đảm bảo 
cung cấp đủ thức ăn cho ấu trùng. Mỗi hai ngày 
tiến hành thay từ 50-70% nước/lần, tùy thuộc 
vào sự biến động chất lượng của nước có thể 
tăng số lần thay lên cho phù hợp.

2.2.4. Xác định ảnh hưởng của mật độ 
ương ngao móng tay chúa giống 1 đến 3 cm

Sau giai đoạn đáp đáy, giống ngao móng 
tay chúa được ương tiếp tục đạt cỡ trung bình 
0,5-1 cm. Ngao móng tay chúa giai đoạn giống 
1 cm được ương đến 5 cm trong 9 bể 2x2 m2 
với 3 nghiệm thức về mật độ. Thí nghiệm được 
tiến hành theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên và mỗi 
nghiệm thức được lập lại 3 lần.

- Nghiệm thức 1 (MĐG1): 10 con/cm2

- Nghiệm thức 2 (MĐG2): 20 con/cm2

- Nghiệm thức 3 (MĐG3): 30 con/cm2

Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện 
nhà giống. Giống được cho ăn bằng hỗn hợp 
3 loại tảo: Nannochloropsis oculata, Isochrysis 

galbana, Chaetoceros gracilis theo tỷ lệ: 1:1:1. 
Với hàm lượng 10-12x104 tb/ml, được kiểm 
tra và cho ăn 2 lần/ngày, cách nhau 06 giờ/
lần và hỗn hợp tảo khô Isochrysis galbana, 
Nannochloropsis oculata, Chaetoceros gracilis. 
(tổng 1,5g/m2, trung bình mỗi loại 0,5g/m2) cho 
ăn 1 lần/ngày. Định kỳ hai ngày tiến hành thay 
từ 50-70% nước/lần, tùy thuộc vào sự biến động 
chất lượng của nước có thể tăng số lần thay lên 
cho phù hợp với thời gian ương là 90 ngày.

2.2.5. Xác định ảnh hưởng của các vật 
liệu nền đáy đến ngao móng tay chúa giai 
đoạn giống 1 đến 3 cm

Ngao móng tay chúa 1 cm được ương với 
mật độ 10 con/cm2, trong các bể composite diện 
tích 2x2 m2, cho ăn giống với chế độ ăn của thí 
nghiệm 2.2.4, sục khí 24/24 giờ. Định kỳ hai 
ngày tiến hành thay từ 50-70% nước/lần, tùy 
thuộc vào sự biến động chất lượng của nước có 
thể tăng số lần thay lên cho phù hợp. 

Thí nghiệm được bố trí với 3 kiểu nền đáy 
(NĐ) khác nhau: Gồm cát-bùn (tỷ lệ 70-30%), 
cát và sợi sinh học. Với nghiệm thức cát-bùn và 
cát dùng rây với các kích cỡ mắt lưới 200µm 
và 500µm để chọn cát có cỡ Ø 200-500µm. 
Ở những bể có bố trí chất nền đáy bùn và cát 
thì cung cấp 1 lớp dày khoảng 3-5 cm, chiều 
sâu mực nước từ 70 cm. Bùn và cát sau khi 
lấy về được rửa sạch, loại bỏ địch hại như ốc 
xoắn và các tạp chất, tiếp đến tiến hành ngâm 
trong dung dịnh thuốc tím 2-3 ppm; rửa sạch 
và phơi khô. Đối với nghiệm thức sợi sinh học 
dùng những ống PVC Ø 400 cm và bịt lưới phần 
đáy (mắt lưới 200 µm), đặt ống trong bể ương. 
Lắp hệ thống cấp nước từ dưới lên thành ống 
(dowwelling).

- NĐ1: Cát 70%, bùn 30% 
- NĐ2: Cát 100%. 
- NĐ3: Sợi sinh học. 
Thời gian ương là 90 ngày 
Xác định tỷ lệ sống ấu trùng bằng phương 

pháp định lượng 



38 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

Sử dụng buồng đếm phiêu sinh động vật để 
xác định số lượng ấu trùng ngao móng tay chúa 
giai đoạn sống trôi nổi. Dùng cốc thủy tinh 100 
ml, thu ấu trùng ở 5 điểm xung quanh bể, sau 
đó đếm ấu trùng có trong 500 ml nước. Tổng số 
lượng ấu trùng (X) được tính như sau:

Trong đó: 
 + T: số cá thể đếm được. 
 + A: thể tích 1 ô đếm (= 1 μl ). 
 + N: số ô đếm. 
 + Vcđ: thể tích cô đặc 

 + Vthu: thể tích thu mẫu 
Quan sát và đếm ấu trùng của từng giai 

đoạn và tính tỉ lệ sống phần trăm của mỗi giai 
đoạn bằng phần mềm Excel 2016. So sánh 
sự khác biệt giữa các nghiệm thức bằng trắc 
nghiệm ONE-WAY ANOVA và Tukey test, sử 
dụng phần mềm SPSS 20.
III. KẾT QUẢ 

3.1. Ảnh hưởng của độ mặn đến tỷ lệ 
sống của ấu trùng.

Tỷ lệ sống của ấu trùng móng tay chúa giai 
đoạn trôi nổi giữa các độ mặn khác nhau được 
thể hiện qua Bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ sống của ấu trùng sau 15 ngày ương nuôi.

Stt Nghiệm thức Tỷ lệ sống của ấu trùng (%)
3 ngày 6 ngày 9 ngày 12 ngày 15 ngày

1 ĐM1 (20‰) 80,5 61,3 39,2 21,2 3,2±1,3a

2 ĐM2 (25‰) 86,3 69,4 42,7 24,8 3,8±1,2b

3 ĐM3 (30%) 90,6 73,7 50,2 27,8 4,0±1,1b

Ghi chú: Các ký hiệu chữ khác nhau trong cùng một cột cho thấy sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Số liệu từ Bảng 2 cho thấy tỷ lệ sống ấu 
trùng ở nghiệm thức ĐM3 (30‰) là cao nhất 
trong suốt quá trình ương và đạt 4% ở thời 
điểm kết thúc thí nghiệm. Ngoài ra 2 nghiệm 
thức ĐM2 và ĐM3 không sai khác có ý nghĩa 
thống kê (p=0,393>0,05), nhưng có có sự khác 
với nghiệm ĐM1 (p=0,009 và p=0,043). Vì vậy, 
độ mặn thích hợp cho ương nuôi ấu trùng ngao 

móng tay chúa giai đoạn trôi nổi là nằm trong 
khoảng 25-30‰.

3.2. Ảnh hưởng của thành phần thức ăn 
đến tỷ lệ sống của ấu trùng 

Kết quả thí nghiệm sử dụng các thành phần 
thức ăn khác nhau ở các nghiệm thức được trình 
bày ở Bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ sống của ấu trùng sau 15 ngày ương nuôi.

Stt Nghiệm 
thức

Tỷ lệ sống của ấu trùng (%)

3 ngày 6 ngày 9 ngày 12 ngày 15 ngày

1 TA1 85,3 50,2 30,58 19,7 10,3±1,2a

2 TA2 83,5 52,9 29,2 17 7,9±1,1b

3 TA3 85,6 54,5 32,3 21,8 14,1±4,5c

4 TA4 87,1 64,6 46,2 30,4 18,2±1,2c

Ghi chú: Các ký hiệu chữ khác nhau trong cùng một cột cho thấy sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
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Tỷ lệ sống ấu trùng của các nghiệm thức có 
sự chênh lệch rõ rệt. Nghiệm thức TA4 cho kết 
quả tốt nhất, tỷ lệ sống đạt 18,2%, và nghiệm 
thức TA2 cho kết quả thấp nhất (tỷ lệ sống đạt 
7,9%) (p=0,011< 0,05). Nghiệm thức TA2 sử 
dụng 1 loại tảo là Isochrysis galbana có tỷ lệ 
sống thấp nhất vì đây là loài tảo có kích thước 
nhỏ, hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng vòng 
đời ngắn, nên dễ gây ô nhiễm môi trường, làm 
ảnh hưởng đến sự phát triển và tỷ lệ sống của 
ấu trùng. Nghiệm thức TA1 sử dụng 1 loài tảo 
là Nannochloropsis oculata nhưng tỉ lệ sống 
đạt 10,3±1,2%, cao hơn so với nghiệm thức 

TA2 do vòng đời sinh trưởng của loại tảo này 
dài nên ít gây ô nhiễm môi trường. Khi kết 
hợp 3 loại tảo tươi Nannochloropsis oculata, 
Isochrysis galbana và Chaetoceros gracilis 
với tỷ lệ 1:1:1 (nghiệm thức 3), cho tỷ lệ sống 
là 14,1±4,5%, tuy thấp hơn nghiệm thức TA4 
(có kết hợp tảo khô) nhưng sự khác biệt giữa 
hai nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê 
(p=0,18> 0,05). Vì vậy thành phần tảo của cả 
hai TA3 và TA4 đều phù hợp cho ương nuôi ấu 
trùng ngao móng tay chúa.

3.3. Ảnh hưởng của mật độ ương đến tỷ 
lệ sống ấu trùng

Bảng 4. Tỷ lệ sống của ấu trùng ngao móng tay chúa.

Stt Nghiệm thức
Tỷ lệ sống của ấu trùng (%)

3 ngày 6 ngày 9 ngày 12 ngày 15 ngày

1 MĐ1 (3 con/ml) 86 68,8 48,9 26,2 19,2±1,21a

2 MĐ2 (3 con/ml) 84,1 65,8 47 24 18,8±1,11a

3 MĐ3 (7 con/ml) 83 64,6 45,9 22 17,8±1,32b

Ghi chú: Các ký hiệu chữ khác nhau trong cùng một cột cho thấy sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ 
ương nuôi lên tỷ lệ sống của ấu được trình bày 
qua Bảng 4. Tỷ lệ sống ấu trùng ở nghiệm thức 
MĐ1 (mật độ 3 con/ml) cho kết quả cao nhất 
đạt 19,2% và nghiệm thức MĐ3 (mật độ 7 con/
ml) cho tỷ lệ sống thấp nhất 17,8% và sự khác 
biệt giữa 2 nghiệm thức là có ý nghĩa thống kê 
(p=0,012< 0,05). Nghiệm thức MĐ2 (mật độ 
5 con/ml) cho tỷ lệ sống đạt 18,8%, thấp hơn 
nghiệm thức MĐ1. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa 
2 nghiệm thức là không có ý nghĩa thống kê 
(p=0,214> 0,05). Khi ương ở mật độ cao khả 
năng cạnh tranh thức ăn, thức ăn dư thừa, chất 
thải của ấu trùng làm cho tỷ lệ sống của ấu trùng 
giảm. Với kết quả này thì có thể nhận định là 
ương ở mật độ 5 con/ml là tốt nhất.

3.4. Ảnh hưởng của mật độ ương đến tỷ 
lệ sống ngao móng tay chúa giống 3 cm

Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ 
ương nuôi lên tỷ lệ sống của giống 1 đến 3 cm 
được trình bày qua Bảng 5. Tỷ lệ sống con ở 
nghiệm thức MĐG1 (10 con/cm2) cho kết quả 
cao nhất đạt 2,17% và nghiệm thức MĐG3 
(30 con/cm2) cho tỷ lệ sống thấp nhất 0,04%, 
nghiệm thức MĐG2 (20 con/cm2) cho tỷ lệ sống 
đạt 1,44% nằm giữa 2 nghiệm thứ MĐG1 và 
MĐG3. Tỉ lệ sống giữa các nghiệm thức đều có 
sự khác biệt về thống kê (p<0,05). Mật độ nuôi 
càng cao, tỉ lệ sống của giống càng giảm, ở mật 
độ 30 con/cm2, tỉ lệ sống đạt rất thấp. Sự khác 
biệt về tỉ lệ sống giữa các nghiệm thức là do tác 
động của việc cạnh tranh thức ăn và nguy cơ 
ô nhiễm môi trường nước, mật độ ương giống 
cao sẽ gia tăng hai yếu tố này làm cho tỉ lệ sống 
giảm. Với kết quả này thì có thể nhận định là 
nuôi ở mật độ 10 con/cm2 là tốt nhất. 
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Bảng 5. Tỷ lệ sống của ấu trùng ngao móng tay chúa.

Nghiệm thức
Tỷ lệ sống của giống (%)

30 ngày 60 ngày 90 ngày

MĐG1 (10 con/cm2) 60,05 23,56 2,17±0,03a

MĐG2 (20 con/cm2) 45,16 16,54 1,44±0,31b

MĐG3 (30 con/cm2) 36,64 13,65 0,40±0,08c

Ghi chú: Các ký hiệu chữ khác nhau trong cùng một cột cho thấy sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

3.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của 
chất liệu nền đáy đến ngao móng tay chúa ở 
giai đoạn đáp đáy đến giống

Tỷ lệ sống ở giai đoạn con giống phụ thuộc 
vào chất liệu nền đáy, tỉ lệ sống con giống ngao 
móng tay chúa đạt tỷ lệ sống ở NĐ2 là cao nhất 
đạt 3,16%. Với NĐ3, sử dụng chất liệu nền đáy 
là sợi sinh học, tỉ lệ sống đạt thấp hơn là 2,87% 
tuy nhiên không có khác biệt về thống kê giữa 
2 nghiệm thức này (p=0,061). Với chất liệu nền 
đáy là 70% cát-30% bùn, tỉ lệ sống con giống đạt 
thấp nhất (0,53%). Tỉ lệ sống rất thấp ở chất liệu 
nền đáy là cát và bùn (NĐ1) do bùn chứa nhiều 

yếu tố mầm bệnh cũng như các tác nhân hóa lý 
nhưng rất khó xử lý để đảm bảo phần bùn không 
ảnh hưởng xấu đến nước ương giống. Ngoài ra, 
vì đặc tính ăn lọc, khi ương giống trong chất 
liệu nền đáy có bùn, giống ngao móng tay chúa 
sẽ bị cản trở hấp thu dinh dưỡng (tảo), khi quan 
sát, kiểm tra đường tiêu hóa của giống, thấy 
xuất hiện nhiều hạt bùn lẫn với tảo. Điều này 
dẫn đến giống bị thiếu dinh dưỡng và chết từ 
từ. Vì vậy, khi thực hiện giai đoạn ương giống 
ngao móng tay chúa đáp đáy, nên thực hiện với 
chất liệu nền đáy hoàn toàn là cát hoặc là sợi 
sinh học nhằm đảm bảo tỉ lệ sống.

Bảng 6. Tỉ lệ sống của giống ngao móng tay chúa với các loại nền đáy khác nhau.

Stt Nghiệm thức Tỉ lệ sống của giống (%)
30 ngày 60 ngày 90 ngày

1 NĐ1 (70% cát-30% bùn) 32,54 12,43 0,53±0,11a

2 NĐ2 (100% cát) 65,08 25,14 3,16±0,31b

3 NĐ3 (Sợi sinh học) 58,74 22,48 2,86±0,24b

Ghi chú: Các ký hiệu chữ khác nhau trên cùng một cột cho thấy sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

IV. THẢO LUẬN
Kết quả thí nghiệm về ảnh hưởng của độ 

mặn đến tỉ lệ sống của ấu trùng ngao móng tay 
chúa từ giai đoạn trôi nổi đến giai đoạn đáp đáy 
cho thấy độ mặn nước ở mức 30‰ cho tỉ lệ sống 
cao nhất (4,0±1,1%); tuy nhiên sự khác biệt về 
tỉ lệ sống giữa nghiệm thức độ mặn 30‰ và độ 
mặn 25‰ (tỉ lệ sống đạt 3,8±1,2%) không có 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Vì vậy, 
có thể ương nuôi ấu trùng ngao móng tay chúa 
ở điều kiện độ mặn từ 25‰ đến 30‰. Kết quả 

trong thí nghiệm này tương đồng với kết quả của 
nghiên cứu trên cùng đối tượng thân mềm hai 
mảnh là nghêu lụa (Paphia undulata). Nghiên 
cứu ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và 
tỷ lệ sống của ấu trùng nghêu lụa (P. undulata) 
giai đoạn trôi nổi tại Khánh Hòa của Vũ Trọng 
Đại và ctv. (2019) cho thấy ở độ mặn 31‰, ấu 
trùng có tỷ lệ sống 5,09 ± 0,96%, cao hơn có ý 
nghĩa so với các độ mặn 23‰ và 35‰ nhưng 
không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê so với 
độ mặn 27‰ (p>0,05). Mức độ mặn 25-30‰ 
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cũng được đề xuất trong quy trình ương nuôi 
nghêu Bến Tre của Chu Trí Thiết (2008) (Chu 
Chí Thiết, 2008). Tuy nhiên, cần lưu ý đến việc 
giảm độ mặn đến mức phù hợp ở cuối giai đoạn 
giống, khi bắt đầu đưa đi nuôi thương phẩm để 
tránh việc sốc độ mặn khi thả ra bãi nuôi.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thành 
phần thức ăn cho ấu trùng ngao móng tay chúa 
giai đoạn D-đáp đáy trong thí nghiệm này cho 
kết quả khả quan về sự kết hợp giữa các loại tảo 
để làm thức ăn. Kết quả của thí nghiệm này phù 
hợp với kết quả nghiên cứu về nâng cao tỷ lệ 
sống của ấu trùng sò huyết (Anadara granosa) 
giai đoạn trôi nổi bằng cách kết hợp các loại tảo 
đơn bào để làm thức ăn của Danh Ân (2011). 
Chu Chí Thiết và Kumar (2008) ương ấu trùng 
nghêu Bến Tre giống cho tỷ lệ sống cao nhất khi 
sử dụng hỗn hợp tảo Nannochloropsis oculata, 
Isochrysis galbana, Chaetoceros calcitrans với 
mật độ 10x104 tb/ml, nghêu và sò huyết cũng 
thuộc nhóm thân mềm hai mảnh vỏ như ngao 
móng tay chúa. Ngoài ra, kết quả của thí nghiệm 
thành phần thức ăn cũng cho thấy việc bổ sung 
tảo khô vào thức ăn (nghiệm thức TA4) cho kết 
quả tỉ lệ sống của ấu trùng đạt mức cao. Việc sử 
dụng tảo khô sẽ đảm bảo đầy đủ lượng thức ăn 
cho ấu trùng nên tăng tỉ lệ sống; tuy nhiên có 
thể làm tăng giá thành sản xuất. Do ngao móng 
tay chúa là đối tượng mới, giá thành giống sẽ ở 
mức cao nên có thể cân nhắc việc bổ sung tảo 
khô vào giai đoạn ương giống nhằm đảm bảo 
lượng con giống thu được để bù đắp cho chi phí 
sản xuất.

Kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của mật độ 
ương ấu trùng ngao móng tay chúa ảnh hưởng 
đến tỉ lệ sống cho thấy với 3 mật độ thử nghiệm 
là 3 con/ml, 5 con/ml, 7 con/ml thì tỉ lệ sống cao 
khi mật độ ương thấp. Ở mật độ ương thấp, sự 
cạnh tranh về các điều kiện dinh dưỡng cũng 
như chất thải tác động đến yếu tố môi trường 
ít hơn nên mật độ sống của ấu trùng cao hơn. 
Giữa nghiệm thức MĐ1 (3 con/ml) và nghiệm 

thức MĐ2 (5 con/ml), sự khác biệt về tỉ lệ sống 
không có ý nghĩa thống kê nên mật độ 5 con/ml 
có thể được sử dụng cho sản xuất giống. Mật 
độ ấu trùng được đề xuất là 3-5 con/ml, thấp 
hơn mật độ ấu trùng nghêu trong nghiên cứu 
của Chu Trí Thiết và ctv. (2018) là 10 con/ml do 
kích thước của ấu trùng ngao móng tay chúa lớn 
hơn ấu trùng nghêu; giai đoạn ấu trùng chân bò 
(9 ngày), ấu trùng ngao móng tay chúa đạt ~260 
µm trong khi ở ấu trùng nghêu chỉ đạt ~170 µm.

Ở giai đoạn ương giống đến kích thước 1-3 
cm, chất liệu nền đáy có bùn (70% cát- 30% 
bùn) không thích hợp để ương giống ngao móng 
tay chúa, chất liệu nền đáy là 100% cát hoặc sợi 
sinh học (lưới mịn, có mắt lưới 200µm) cho kết 
quả tỉ lệ sống con giống tốt hơn.

Mật độ ương giống giai đoạn 1-3 cm của 
ngao móng tay chúa thích hợp nhất là 10 con/
cm2, với mật độ 20-30 con/cm2, tỉ lệ sống giảm 
còn rất thấp.
V. KẾT LUẬN

- Độ mặn nước ương là 25-30‰ cho kết 
quả về tỷ lệ sống của ấu trùng ngao móng tay 
chúa trong giai đoạn trôi nổi tốt nhất.

- Sự kết hợp giữa các loại tảo tươi và tảo 
khô của 3 loại tảo Nannochloropsis oculata, 
Isochrysis galbana và Chaetoceros gracilis. cho 
kết quả về tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của 
ấu trùng ngao móng tay chúa trong giai đoạn 
trôi nổi tốt nhất.

- Mật độ ương nuôi 3-5 con/ml cho kết quả 
về tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của ấu trùng 
ngao móng tay chúa trong giai đoạn trôi nổi tốt 
nhất. 

Ở giai đoạn ương giống đến kích thước 1-3 
cm, chất liệu nền đáy là 100% cát hoặc sợi sinh 
học (lưới mịn, có mắt lưới 200 µm) cho kết quả 
tỷ lệ sống con giống tốt và mật độ ương giống 
giai đoạn 1-3 cm của ngao móng tay chúa thích 
hợp nhất là 10 con/cm2.



42 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II
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STUDY ON THE SEED PRODUCTION PROTOCOL FOR 
RAZOR CLAM (Cultellus maximus)

Nguyen Duc Minh1*, Tran Ngoc Anh Tuan1, Do Thi Phuong1,  
Nguyen Hoang Thong1, Nguyen Dang Phap1

ABSTRACT

This study was aimed to develop the seed production protocol for the razor clam (Cultellus maximus) 
from larvae to the spat stage. The study was conducted based on three experiments on salinity, 
feed and density, with three replications. The experimental results on the effect of salinity on the 
survival rate of the razor clam larvae from the floating stage to the spat stage showed that water 
salinity at 30‰ gave the highest survival rate (4.0 ± 1.10%); however, the difference in survival rate 
between treatments with salinity 30‰ and salinity 25‰ (survival rate reached 3.8±1.21%) was not 
statistically significant (p > 0.05). The results of the experiment on the effects of the feed ingredients 
for the D-landing stage of the razor clam larvae in this experiment gave positive results on the 
combination of algae for food. The experimental results on the effect of the razor clam larval density 
on survival showed that with three densities of 3 individuals/ml, 5 individuals/ml, and 7 individuals/
ml, the survival rate was high when stocking density was low; however, there was no significant 
difference between the densities of 3 individuals/ml and 5 individuals/ml (p > 0.05). With the seed 
stage up to 3 cm, the stocking density of 10 individuals/cm2 gave the best survival rate, and the 
bottom substrate with 100% sand or biofiber composition both resulted in a higher survival rate 
than the substrate of 70% sand-30% mud. The results from this study could help to establish the 
production protocol of the razor clam breed until the spat stage. This study also generalized the 
basic factors for the production of the razor clam breed. There are the basis for further studies and 
process improvement for better results.

Keywords: Razor clam, Cultellus maximus, nursery stage. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI LÊN TỐC ĐỘ  
SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA NGAO MÓNG TAY CHÚA 

(Cultellus maximus) Ở GIAI ĐOẠN NUÔI THƯƠNG PHẨM
Nguyễn Đức Minh1*, Trần Ngọc Anh Tuấn1, Đỗ Thị Phượng1,  

Nguyễn Hoàng Thông1, Nguyễn Đăng Pháp1

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ nuôi đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của 
ngao móng tay chúa (Cultellus maximus) ở giai đoạn nuôi thương phẩm. Thí nghiệm được tiến hành 
ở mật độ 10, 20 và 30 cá thể/m2 với ba lần lặp lại ở mỗi mật độ. Những cá thể ngao móng tay chúa 
giống có chiều dài ban đầu là 3,1±0,8 cm (trọng lượng 1,34±0,19 g/cá thể). Sự tăng trưởng về trọng 
lượng sống và chiều dài vỏ được đo hàng tháng ở ba nghiệm thức. Các thông số chất lượng nước 
như nhiệt độ, độ mặn, pH, NO2, NO3, NH3/NH4, kH và H2S đều nằm trong ngưỡng thích hợp cho 
sự phát triển của động vật thân mềm hai mảnh vỏ. Sau 12 tháng nuôi, kết quả cho thấy chiều dài cá 
thể ngao móng tay chúa lớn nhất là 11,3±0,4 cm và trọng lượng trung bình là 49,17±0,82 g đạt được 
ở nghiệm thức 10 cá thể/m2 và đồng thời tỷ lệ sống cao nhất cũng thuộc về nghiệm thức này, đạt 
22±2%. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, mật độ nuôi ngao móng tay chúa (C. maximus) ở giai 
đoạn nuôi thương phẩm nên được áp dụng ở mức 10 cá thể/m2 nhằm đảm bảo tốc độ sinh trưởng, 
tỷ lệ sống tốt nhất. Tuy nhiên, cần có các nghiên cứu sâu hơn ở các địa điểm khác nhau để đảm bảo 
hiệu quả của mật độ thả ở từng vùng. Kết quả từ nghiên cứu này cung cấp một tiêu chuẩn tham khảo 
cho người nuôi và cho các nghiên cứu trong tương lai.

Từ khóa: Ngao móng tay chúa, Cultellus maximus, mật độ thả, giai đoạn nuôi thương phẩm, tốc độ 
tăng trưởng, tỷ lệ sống.

1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Ngao móng tay chúa Cultellus maximus 

(Gmelin, 1791), là một loài thân mềm hai mảnh 
vỏ thuộc họ Pharidae. Chúng thường phân bố ở 
các nước nhiệt đới, cụ thể là ở các vịnh có nước 
ngọt chảy vào các bãi triều có đáy là cát hoặc 
bùn mịn, giàu chất hữu cơ, hoặc những nơi ít 
ảnh hưởng của sóng gió như trong rừng ngập 
mặn. Ở nước ta, ngao móng tay chúa chủ yếu 
tập trung nhiều tại vùng ven biển từ Thành phố 
Hồ Chí Minh đến Cà Mau. 

Ngao móng tay chúa có hình dáng thon dài 
như ngón tay, kích thước lớn, tỷ lệ thịt nhiều. Tỷ 
lệ thịt của chúng đạt 50-70% trọng lượng của cơ 
thể. Ngoài ra, thịt trắng, ngọt, chứa nhiều đạm, 

cùng các khoáng chất như canxi, sắt và các axit 
amin thiết yếu (Trần Trung Thành, 2018). Hiện 
nay, nguồn thương phẩm ngao móng tay chúa 
chủ yếu được đánh bắt từ tự nhiên và vẫn chưa 
đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường. 
Việc khai thác tự nhiên làm số lượng loài này 
đang giảm nhanh chóng. Vì vậy, việc phát triển 
nghề nuôi ngao móng tay chúa vừa giảm áp lực 
khai thác từ tự nhiên, vừa góp phần phát triển 
kinh tế. Đồng thời, với ưu thế thuận lợi về diện 
tích bãi nuôi và còn là vùng phân bố tự nhiên 
của đối tượng này, khu vực biển Cần Giờ nói 
riêng và ven biển các tỉnh Nam Bộ nói chung 
có tiềm năng cao để phát triển thành công nghề 
nuôi thương phẩm.
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Chính vì thế, việc nghiên cứu xác định các 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi ngao móng 
tay chúa thương phẩm là cần thiết. Nghiên cứu 
này sẽ trình bày kết quả thử nghiệm nuôi ngao 
móng tay chúa trên bãi triều, với các mật độ thả 
giống khác nhau nhằm xác định mật độ thả phù 
hợp nhất cho giai đoạn nuôi thương phẩm.  

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Vị trí nghiên cứu
Thí nghiệm đã được tiến hành trên bãi triều 

thấp tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành 
phố Hồ Chí Minh. (Hình 1).

Hình 1.Vị trí nghiên cứu tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh.

2.2. Vật liệu thử nghiệm
2.2.1. Lưới rào
Các tấm lưới (cỡ mắt lưới 2 cm) được sử 

dụng để rào xung quanh mỗi ô bãi triều có diện 
tích 100 m2, chân lưới nằm sâu 20 cm dưới lớp 

cát-bùn, chiều cao lưới là 30 cm. Mục đích để 
ngăn cách giữa các ô và ngăn các đối tượng địch 
hại xâm nhập ô thí nghiệm cũng như ngao móng 
tay chúa bị dịch chuyển do sóng.

Hình 2. Bố trí nuôi ngao móng tay chúa tại bãi triều.
2.2.2. Con giống
Con giống sử dụng có nguồn gốc từ sinh 

sản nhân tạo. Chiều dài con giống trung bình 

là 3,10±0,4 cm và trọng lượng trung bình là 
1,34±0,19 g/con. Giống được thả nuôi đều được 
chọn ở tình trạng khỏe mạnh.
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Hình 3. Ngao móng tay giống kích cỡ 2,5 - 4 cm.

đưa trực tiếp vào các lỗ được khoét sẵn trong 
bùn, mỗi lỗ được thả 1 con giống.

2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.1. Tốc độ tăng trưởng
Ngao móng tay chúa được thu mẫu hàng 

tuần, để cân đo và xác định tốc độ tăng trưởng. 
Mỗi mẫu thu ít nhất 30 cá thể của từng ô thí 
nghiệm.

Tốc độ tăng trưởng tương đối về chiều dài 
và trọng lượng được tính theo công thức sau 
(Liu và ctv., 2006):

* Tốc độ tăng trưởng chiều dài tương đối 
(%/ngày) = 100 × (LnL2 - LnL1)/t; trong đó L1: 
chiều dài vỏ tại thời điểm t1; L2: chiều dài vỏ tại 
thời điểm t2 và t là thời gian nuôi.

* Tốc độ tăng trưởng trọng lượng tương đối 
(%/ngày) = 100 × (LnW2 - LnW1)/t; trong đó 
W1: trọng lượng ngao móng tay chúa tại thời 
điểm t1; W2: trọng lượng ngao móng tay chúa 
tại thời điểm t2 và t là thời gian nuôi.

2.4.2. Theo dõi tỷ lệ sống
Tỷ lệ sống được xác định bằng cách đếm số 

cá thể còn sống trong khung bằng ống PVC có 
diện tích 1m2. Kiểm tra tỉ lệ sống hàng tháng, 
mỗi đợt kiểm tra, đếm tại 5 khung PVC (4 
khung tại 4 góc và 1 khung tại trung tâm). Tỉ 
lệ sống 1 đợt là trung bình của 5 lần đếm. Vị trí 
đếm là tương tự nhau giữa các đợt.

2.2.3. Dụng cụ dùng cân đo con giống
Thước đo phân vạch đến mm được dùng để 

đo chiều dài của giống. Trọng lượng giống được 
đo bằng cân kỹ thuật số (Model CUB RW1220 
- Mettler toledo).

2.2.4. Phương pháp đo chất lượng nước
Các thông số NH3/NH4, NO2, NO3và 

kH được đo bằng các bộ test-kit của công ty 
SERA-GERMANY; H2S đo bằng test-kit 07S 
của công ty ENBC Việt Nam; pH và nhiệt độ 
được đo bằng máy Model MW-102 thuộc nhãn 
hiệu MILWAUKEE; và khúc xạ kế (Model 
MASTERSMILLM công ty ATAGO) dùng để 
đo độ mặn. Các thông số chất lượng nước được 
đo hàng ngày trong khu vực ô thí nghiệm vào 
lúc 9 giờ sáng.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên với 3 nghiệm thức mật độ thả khác nhau 
và được lặp lại 3 lần. Mỗi lần lặp lại tương ứng 
với 1 ô có diện tích 100 m2 và được bao lưới 
xung quanh. Căn cứ trên quan sát mật độ sống 
tự nhiên của ngao móng tay chúa, các nghiệm 
thức thí nghiệm như sau:

+ Nghiệm thức 1: mật độ thả 10 con/m2. 
+ Nghiệm thức 2: mật độ thả 20 con/m2. 
+ Nghiệm thức 3: mật độ thả 30 con/m2.
Con giống được thả vào bãi nuôi bằng cách 
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Tỷ lệ sống được tính theo công thức sau 
(Liu và ctv., 2006):

Tỷ lệ sống (%) = 100 × (Số lượng cá thể lúc 
kiểm tra/Số lượng cá thể ban đầu).

2.5. Phương pháp phân tích dữ liệu
So sánh các chỉ tiêu tăng trưởng và tỉ lệ sống 

giữa các nghiệm thức bằng phương pháp one way 
anova. Nếu có sự khác biệt, tiếp tục dùng Tukey 
test để xác định sự khác biệt giữa từng cặp nghiệm 
thức. Tất cả các phân tích thống kê được thực hiện 
bằng phần mềm SPSS 20,với độ tin cậy 95%. Các 
biểu đồ được vẽ bằng phần mềm Excel.
III. KẾT QUẢ 

3.1.  Biến động các thông số môi trường 
nước khu vực thí nghiệm

Bảng 1. Sự biến động của các thông số môi 
trường khu vực nuôi thí nghiệm.

STT Yếu tố môi trường Giá trị đo được
1 pH 7,9-8,1
2 Nhiệt độ (°C) 26-30
3 Độ mặn (‰) 16-25
4 NO2 (mg/L) < 0,2
5 NO3 (mg/L) < 0,5
6 NH3/NH4 (mg/L) < 0,5
7 H2S (mg/L) < 0,1
8 kH (mg CaCO3/L) 80-120

Bảng 1 thể hiện kết quả đo các thông số môi 
trường trong suốt thời gian nuôi thử nghiệm 12 
tháng nuôi. Theo khoảng giá trị được khuyến 
nghị (Liu và ctv., 2006), các thông số môi 
trường trong quá trình thử nghiệm thích hợp 
cho sự phát triển của thân mềm hai mảnh vỏ nói 
chung ở giai đoạn nuôi thương phẩm. Riêng đối 
với mặn có thời điểm đạt mức 16‰. Tuy nhiên, 
vẫn ở mức an toàn cho sự phát triển của thân 
mềm hai mảnh vỏ.

3.2. Tỷ lệ sống
Kết quả thực nghiệm cho thấy tỷ lệ sống 

trung bình cuối thí nghiệm ở hai mật độ thả 
(20 con/m2 và 30 con/m2) lần lượt là 17±1% và 
12±1%, tương đối thấp so với tỷ lệ sống ở mật 
độ thả 10 con/m2 là 22±2% (Bảng 2).

Cụ thể, trong thời gian nuôi đầu (tháng 
đầu), các cá thể ở cả 3 nghiệm thức chết nhiều.

Tuy nhiên, từ tháng thứ hai đến cuối thí 
nghiệm, có sự khác biệt về tỷ lệ sống ở ba 
nghiệm thức. Đáng chú ý, tỷ lệ sống giảm mạnh 
ở các nghiệm thức có mật độ thả 20 con/m2 và 30 
con/m2 xuống lần lượt còn 17±1% và 12±1%. Tỉ 
lệ sống của ngao móng tay chúa giữa 3 nghiệm 
thức thí nghiệm đều có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). 

Bảng 2. Tỷ lệ sống trong quá trình nuôi thử nghiệm ngao móng tay chúa.

Tháng
Tỷ lệ sống (%)

Nghiệm thức 1 (10 con/m2) Nghiệm thức 2 (20 con/m2) Nghiệm thức 3 (30 con/m2)
1 100 100 100
2 70 70 65
3 70 69± 1 58± 1
4 65± 1 59± 2 46± 3
5 53± 1 41± 1 38 ± 1
6 42± 2 37 ± 2 26± 2
7 40± 1 30± 2 26 ± 3
8 32± 2 24± 1 20± 1
9 25± 1 23± 3 20 ± 3

10 24± 1 20± 1 18± 1
11 22± 2 20 ± 1 17 ± 1
12 22± 2a 17 ± 1b 12 ± 1c

Ghi chú: Các ký hiệu chữ khác nhau trên cùng một hàng cho thấy sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
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3.3. Các chỉ tiêu tăng trưởng của ngao móng tay chúa trong 12 tháng nuôi.

Hình 4. Tăng trưởng về chiều dài của ngao móng tay chúa theo thời gian nuôi.

Hình 5. Tăng trưởng về khối lượng của ngao móng tay chúa theo thời gian nuôi.

Hình 6. Tốc độ tăng trưởng tương đối (%/ngày) về chiều dài của ngao móng tay chúa.
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Hình 7. Tốc độ tăng trưởng tương đối (%/ngày) về khối lượng của ngao móng tay chúa.

Tốc độ tăng trưởng tương đối về chiều dài 
(%/ngày) trung bình của các NT 1, NT 2 và NT 
3 lần lượt là 0,54±0,02; 0,52±0,01 và 0,50±0,03. 
Tốc độ tăng trưởng tương đối về trọng lượng 
(%/ngày) trung bình của các NT 1, NT 2 và NT 
3 lần lượt là 1,41±0,02; 1,31±0,02 và 1,25±0,03.

Khi kết thúc thí nghiệm, ngao móng tay 
chúa ở mật độ nuôi cao nhất (30 con/m2) có 
chiều dài trung bình đạt 11,05±0,1 cm và trọng 
lượng trung bình đạt 43,39±0,18g, thấp nhất 
trong 3 nghiệm thức. Với mật độ thả thấp nhất 
(10 con/m2), chiều dài và trọng lượng trung bình 
đạt kết quả cao nhất, lần lượt là 11,3±0,4cm và 
49,17±0,82g. Các cá thể ngao móng tay chúa 
được thả với mật độ 20 con/m2 có chiều dài 
trung bình là 11,25±0,55cm và trọng lượng 
46,73±0,92g ở cuối thí nghiệm.
IV. THẢO LUẬN

Với nghiên cứu trên đối tượng thân mềm, 
thức ăn là yếu tố hạn chế tăng trưởng khi nuôi ở 
mật độ cao (Loosanoff và ctv., 1963). Để nghiên 
cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi đối với một loài 
động vật thủy sản, người ta phải đảm bảo rằng 
thức ăn không vượt quá lượng mong muốn tối 
đa và tối thiểu (Liu và ctv., 2010). Trong nghiên 
cứu này, nguồn thức ăn tự nhiên đã được kiểm 
tra khi bắt đầu thử nghiệm để đảm bảo không 
xảy ra tình trạng thiếu hụt. Do đó, nguồn thức 
ăn tự nhiên trong thử nghiệm này không phải là 

một yếu tố hạn chế.
Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy tốc 

độ tăng trưởng tốt nhất thu được ở mật độ thả 
nuôi thấp nhất (10 con/m2) sau 12 tháng với 
chiều dài trung bình là 11,3±0,4cm và trọng 
lượng trung bình là 49,17±0,82g. Tốc độ tăng 
trưởng cao thứ hai ở mật độ 20 con/m2 với chiều 
dài trung bình là 11,25±0,55cm và trọng lượng 
trung bình 46,73±0,92g. Mật độ thả ở 30 con 
/m2 cho kết quả thấp nhất với chiều dài trung 
bình là 11,05±0,1cm và trọng lượng trung bình 
là 43,39±0,18g. Nghiên cứu này cho thấy mật 
độ nuôi cao ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng 
trưởng của ngao móng tay chúa ở giai đoạn nuôi 
thương phẩm. Tuy nhiên, không có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê về tốc độ tăng trưởng giữa 
các nghiệm thức (p>0,05). Kết quả này cho thấy 
tốc độ tăng trưởng thấp hơn là kết quả của sự 
cạnh tranh nội bộ mạnh hơn của các cá thể được 
nuôi ở mật độ cao. Điều này có thể là do các cá 
thể hấp thụ được một tỷ lệ thức ăn lớn hơn các 
cá thể khác trong nguồn tài nguyên hạn chế có 
sẵn (thức ăn/không gian). Kết quả của nghiên 
cứu này chỉ ra rằng việc nuôi ngao móng tay 
chúa ở các mật độ khác nhau có ảnh hưởng đến 
tốc độ tăng trưởng của chúng ở giai đoạn nuôi 
thương phẩm nhưng không đáng kể.

Với chỉ tiêu tỉ lệ sống, cả 3 nghiệm thức đều 
có hao hụt tương tự nhau sau một tháng nuôi 
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(Bảng 2). Các tháng tiếp theo, sự hao hụt khác 
nhau ở các nghiệm thức. Tỉ lệ sống cao ở mật độ 
nuôi thấp. Trong thí nghiệm, tỉ lệ sống đạt cao 
nhất là 22± 2% ở mật độ 10 con/m2, khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức còn 
lại. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu về 
nghêu của Lê Văn Khôi và Lê Thanh Ghi (2015) 
cho thấy mật độ nuôi ảnh hưởng đến tỷ lệ sống 
của nghêu Bến Tre nuôi ở giai đoạn nuôi thương 
phẩm, thử nghiệm nuôi nghêu Bến Tre cho thấy 
nghêu được nuôi ở mật độ 90 con/m2 và 150 
con/m2 có tỷ lệ sống cao hơn so với nghêu nuôi 
ở mật độ 210 con/m2. Những tác động tiêu cực 
đến tỉ lệ sống xảy ra do sự giảm sút về nguồn 
cung cấp thực phẩm và không gian khi các cá 
thể nuôi đã đạt đến kích thước đáng kể. Các 
quần thể trai cho thấy tỷ lệ chết phụ thuộc vào 
mật độ (Mallet và ctv., 1991). Frechette và 
Desplan (1999) đã chỉ ra ảnh hưởng mạnh mẽ 
của mật độ, trong đó những con vẹm lớn hơn 
tạo ra nhiều áp lực hơn đối với những con vẹm 
nhỏ hơn về thức ăn và không gian, và kết quả 
là những con vẹm nhỏ có nhiều khả năng bỏ 
đi hơn. 

Tỷ lệ sống của ngao móng tay chúa (C. 
maximus) trong nghiên cứu này duy trì trên 
20% ở mật độ thả 10 con/m2. Tuy nhiên, sự 
gia tăng mật độ lên 20 con/m2 và 30 con/m2 

đã làm giảm tỷ lệ sống còn 17±1% và 12±1%. 
Kết quả này cũng tương tự như nghiên cứu 
của Trần Thế Mưu (2011) trên tu hài (Lutraria 
philippinarum) ở giai đoạn nuôi thương phẩm, 
kết quả cho thấy tỷ lệ sống của tu hài nuôi ở giai 
đoạn nuôi thương phẩm bị ảnh hưởng bởi mật 
độ thả nuôi, và tỷ lệ sống ở mật độ thả 25 con/
m2 chỉ đạt 31,5%.

Từ kết quả của nghiên cứu này cho thấy 
mật độ nuôi ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của ngao 
móng tay chúa (C. maximus) nhiều hơn so với 
tốc độ tăng trưởng. Vì ngao móng tay chúa 
thuộc loài động vật ăn lọc và chúng chỉ có thể 
sinh trưởng phát triển bình thường khi lọc đủ 

thức ăn từ môi trường nước xung quanh. Ngược 
lại, với những cá thể khác không có cơ hội lọc 
thức ăn tự nhiên từ nước đủ lượng thì chúng 
không thể sinh trưởng phát triển tốt và thậm chí 
lâu dần đã bị chết. Bằng chứng cụ thể là những 
cá thể ngao móng tay chúa bị chết nhỏ hơn 
so nhiều với những cá thể sống sót trong quá 
trình nuôi. Nghiên cứu này xác định rằng để áp 
dụng việc nuôi đại trà ngao móng tay chúa (C. 
maximus) song song với việc duy trì tốc độ tăng 
trưởng tối đa và tỷ lệ sống cao, mật độ thả ban 
đầu được khuyến nghị là 10 con/m2 ở giai đoạn 
nuôi thương phẩm.
V. KẾT LUẬN

Mật độ nuôi ảnh hưởng nhiều đến tỉ lệ sống 
trong khi tác động ít hơn đến tốc độ tăng trưởng 
của ngao móng tay chúa (C. maximus) ở giai 
đoạn nuôi thương phẩm, tỉ lệ sống và tốc độ 
sinh trưởng tỉ lệ nghịch với mật độ nuôi. Với 
mật độ 10 con/m2, từ trọng lượng (1,34±0,19 g/
cá thể) sau 12 tháng nuôi đạt49,2±0,82 g/con, 
với tỷ lệ sống trung bình 22%. Vì vậy, mật độ 10 
con/m2 có thể được sử dụng từ kích thước chiều 
dài 3 cm để duy trì tỷ lệ sống tốt cũng như tốc 
độ tăng trưởng.
LỜI CẢM ƠN

Bài báo này là một phần của kết quả nhiệm 
vụ đề tài khoa “Nghiên cứu xây dựng quy 
trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi 
thương phẩm ngao móng tay chúa (Cultellus 
maximus Gmelin, 1791) tại Cần Giờ, Tp. Hồ 
Chí Minh” thuộc chương trình Khoa học & 
Công nghệ cấp Thành phố. Nhóm tác giả xin 
chân thành cảm ơn Quỹ phát triển Khoa học và 
Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa 
học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 
tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên 
cứu này. Cảm ơn Lãnh đạo Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng Thuỷ sản II đã quan tâm chỉ đạo sâu 
sát để triển khai nhiệm vụ. Cảm ơn các đồng 
nghiệp đã phối hợp tốt trong quá trình triển 
khai thực hiện.
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EFFECT OF STOCKING DENSITY ON THE GROWTH AND SURVIVAL 
RATE CULTURE OF THE RAZOR CLAM (Cultellus maximus)

Nguyen Duc Minh1*, Tran Ngoc Anh Tuan1, Do Thi Phuong1,  
Nguyen Hoang Thong1, Nguyen Dang Phap1

ABSTRACT

This study was aimed to evaluate the effect of stocking density on the growth and survival rate 
of razor clam (Cultellus maximus) at the grow-out stage. The experiment was conducted at three 
stocking densities of 10, 20, and 30 ind/m2 with three replications. The juvenile razor clam (C. 
maximus) with an initial length of 3.1±0.8 cm (1.34±0.19 g)/individual were selected. Growth in 
live weight and shell length were measured weekly for the three different stock groups. Water quality 
parameters such as temperature, salinity, pH, TAN, NO2, NO3, kH and H2S were in a suitable range 
for razor clam culture. After 12 months of culture, the results indicated that the most significant 
length of 11.3±0.4 cm and weight of 49.17±0.82 g were obtained from the treatment of 10 ind/m2 
and the highest survival rate was in the treatment, up to 22±2 %. There was a significant difference 
among the three treatments for growth and survival rate (p<0.05). Our findings suggested that 
juvenile razor clam (C. maximus) should be stocked at the density of 10 ind/m2. However, further 
studies are needed to conduct in different locations to ensure the effectiveness of low stocking 
density in each location. 

Keywords: razor clam, Cultellus maximus, stocking density, grow-out stage, growth rate, survival 
rate.
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 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 
ĐẾN SẢN XUẤT CÁ TRA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Lưu Đức Điền1*, Đoàn Văn Bảy1, Nguyễn Văn Phụng1, Đặng Ngọc Thùy1, Jesmond Sammut2

TÓM TẮT

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó có hoạt động sản 
xuất kinh doanh và xuất khẩu của ngành thủy sản. Nghiên cứu này phân tích những tác động của 
Covid-19 đến sản xuất cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long thông qua phiếu điều tra kết hợp với 
phỏng vấn chuyên sâu một số doanh nghiệp và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các tác 
động tiêu cực của dịch bệnh. Tổng số 91 hộ nuôi và 10 công ty chế biến cá tra được khảo sát tại 5 
tỉnh có sản lượng cá tra cao nhất hiện nay là An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long và Cần 
Thơ trong thời gian từ tháng 03 đến tháng 08 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 29,7% các 
hộ được khảo sát cho rằng dịch Covid-19 đã làm cho giá bán cá tra thương phẩm giảm và 41,8% số 
hộ xác nhận tăng chi phí nguyên vật liệu mà chủ yếu là chi phí thức ăn. Về hiệu quả kinh tế, chi phí 
thức ăn chiếm 85,6%, chi phí con giống chiếm 5,1% tổng chi, các hộ nuôi đang thua lỗ đến 3,7% so 
với chi phí đầu tư làm ảnh hưởng xấu đến sản lượng cá xuất khẩu trong và sau thời gian xảy ra dịch 
bệnh. Nhu cầu con giống giảm làm giảm đầu tư sản xuất con giống gây nguy cơ thiếu hụt nguồn 
giống khôi phục sản xuất. Covid-19 ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp vì các doanh nghiệp phải 
tạm dừng hoạt động, hoặc giảm công suất hoạt động còn 30% - 40% do thiếu hụt công nhân. Giá 
thành sản phẩm sản xuất tăng do chi phí thuê, chi phí bao bì, phụ liệu đều tăng do phí vận chuyển 
tăng. Bài báo cũng đề xuất những giải pháp hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh 
Covid-19 đến ngành nuôi cá tra, cụ thể cần có chính sách hỗ trợ về thuế, vốn, lãi suất, các phí dịch 
vụ cho các doanh nghiệp. Chính quyền nghiên cứu cơ chế quản lý tạo điều kiện cho công nhân thu 
hoạch cá hoạt động liên tỉnh, áp dụng công nghệ công nhận dữ liệu lịch sử kiểm tra giữa các địa 
phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân liên tỉnh lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản.

Từ khóa: ảnh hưởng, cá tra, Covid-19, doanh nghiệp, giải pháp.

1  Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
2 Centre for Ecosystem Science, The School of Biological, Earth & Environmental Sciences, The University of 

New South Wales, Sydney 2052, Australia
* Email: luuducdienria2@yahoo.com

I. GIỚI THIỆU
Việt Nam hiện được xếp hạng trong 10 

nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, 
trong 10 tháng đầu năm 2021 sản lượng cá tra 
đạt khoảng 1,5 triệu tấn (Tổng cục Thuỷ sản, 
2021), giá trị xuất khẩu cá tra đạt trên 1,2 tỷ 
USD (VASEP, 2021). Năm 2002, Việt Nam 
đóng góp 1,9% vào giá trị xuất khẩu thủy sản 
thế giới, tăng lên 5,2% vào năm 2016, với tốc độ 
tăng trưởng hàng năm là 16,9% (FAO, 2017). 

Thủy sản đóng góp 5,3% tổng giá trị xuất khẩu 
cả nước và là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 4 của 
cả nước (sau dầu thô, hàng may mặc và giày 
dép) trong năm 2018 (VASEP, 2019). Cá tra 
được coi là một trong số các sản phẩm nuôi 
trồng thủy sản (NTTS) chính của Việt Nam, hầu 
hết được sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long 
(Lam & ctv., 2009). Năm 2016, sản lượng cá 
tra (Pangasius hypophthalmus) đạt 625.000 tấn, 
chiếm 54,3% tổng sản lượng nuôi nước ngọt. Cá 
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tra là đối tượng nuôi chủ lực được xuất khẩu đến 
144 quốc gia (VASEP, 2019), với Nhật Bản, EU 
và Hoa Kỳ ban đầu là các thị trường chính, đóng 
góp 26% giá trị xuất khẩu thủy sản trong năm 
2019 (Huỳnh Văn Hiền & ctv., 2020).

Tính bền vững có thể được xác định bằng 
các nguyên tắc có các khía cạnh về môi trường 
và sinh thái, kinh tế và xã hội (Simard & ctv., 
2008). Trong số các yếu tố có thể ảnh hưởng 
đến tính bền vững và tăng trưởng của thương 
mại thủy sản là sự phát triển của chi phí sản xuất 
và vận chuyển, giá sản phẩm và hàng hóa thay 
thế (Kelling, 2016). Do đó, nếu NTTS tiếp tục 
được mở rộng nhanh chóng thì việc tập trung 
vào tính bền vững và công bằng phải đi đôi với 
tập trung vào năng suất (Dey và Ahmed, 2005). 
Phát triển NTTS cần được cân bằng giữa cả bốn 
khía cạnh, đó là cung cấp lương thực, an toàn 
thực phẩm, môi trường và các mối quan tâm về 
xã hội (Steinfeld và ctv., 2006).

Cá tra đóng vai trò quan trọng trong sản 
xuất nguyên liệu cho ngành chế biến và do 
đó sản lượng loài này được chú trọng để phát 
triển trong tương lai (Nguyễn Văn Thuận và Võ 
Thành Danh, 2014). Phát triển bền vững cá tra 
là một trong những trọng tâm của các quy hoạch 
tổng thể từ nay đến năm 2030 nhằm tạo ra việc 
làm ổn định lâu dài và đảm bảo một ngành công 
nghiệp lành mạnh về môi trường, cũng như 
đảm bảo khả năng kinh tế (Võ Nam Sơn và ctv., 
2015). SFB (2013) chỉ ra rằng việc thiếu quan 
điểm dài hạn về các vấn đề bền vững và quan 
điểm hệ thống là những rào cản lớn đối với việc 
tạo ra tính bền vững của doanh nghiệp. Đánh 
giá tính bền vững của trang trại và các doanh 
nghiệp có thể cung cấp các yếu tố cơ bản và 
thiết yếu để thúc đẩy phát triển bền vững, đồng 
thời giúp phát triển các chiến lược hỗ trợ phát 
triển lâu dài ngành NTTS. Đại dịch Covid-19 
khởi phát từ Trung Quốc, do khoảng cách địa lý 
gần gũi và mật độ đi lại, giao thương giữa hai 
quốc gia là khá lớn nên Việt Nam không tránh 

khỏi ảnh hưởng từ sự lây lan của dịch bệnh. 
Ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam 
là vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, và kể từ đó 
Việt Nam đã trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19 
(FAO, 2020). Đợt dịch đầu tiên chưa có tử vong; 
lần thứ 2 bùng phát ở Đà Nẵng, chính quyền đã 
phải đóng cửa nghiêm ngặt một số địa phương 
bị ảnh hưởng; làn sóng thứ 3 bùng phát mạnh ở 
Hải Dương và làn sóng thứ 4 bùng phát từ cuối 
tháng 4 năm 2021 với quy mô và tính phức tạp 
cao hơn ba đợt dịch trước gấp nhiều lần. Dưới 
tác động của dịch bệnh, tình hình kinh tế xã 
hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các hoạt động 
kiểm soát dịch bệnh đã được chính phủ thực 
hiện, trong đó có hạn chế đi lại và di chuyển. 
Tuy nhiên, đại dịch  tiếp tục ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến nhiều lĩnh vực kinh tế như vận tải, 
du lịch, bán lẻ, thị trường chứng khoán, chuyển 
phát nhanh, dịch vụ hậu cần; do đó, hoạt động 
sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của ngành 
thủy sản bị ảnh hưởng (Stephens và ctv., 2020; 
Ma và ctv., 2021; Tổng cục Thuỷ sản, 2021). 
Trong đó, hầu hết các đơn hàng xuất khẩu cá 
da trơn mới sang Trung Quốc và các thị trường 
lớn bị trì hoãn hoặc gián đoạn kể từ tháng 1 năm 
2020 (Tổng Cục Thống kê, 2020). Diện tích thả 
nuôi cá tra phát sinh trong 11 tháng đầu năm 
2021 đạt 4.830,6 ha (tăng 9,8% so với cùng kỳ 
năm 2020). Trong ba tháng: 7, 8, 9 năm 2021 (là 
các tháng thực hiện giãn cách xã hội), diện tích 
thả nuôi cá tra đã giảm rất mạnh, khoảng 50% 
so với các tháng đầu năm. Tương tự như diện 
tích thả nuôi, sản lượng thu hoạch cá tra trong 
ba tháng này cũng đã giảm đáng kể, khoảng 30-
72% so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt là tháng 
9, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2020 (Tổng 
cục Thuỷ sản, 2021). Vì vậy, đánh giá tác động 
của đợt bùng phát dịch Covid-19 đối với sự phát 
triển bền vững của nghề nuôi cá tra ở Việt Nam 
là một nhiệm vụ cấp thiết.

Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá 
ảnh hưởng của Covid-19 đối với người nuôi cá 
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tra và các doanh nghiệp xuất khẩu, từ đó đề xuất 
các giải pháp khắc phục cuộc khủng hoảng kinh 
tế này để phát triển bền vững ngành nuôi cá tra 
ở Việt Nam.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Lựa chọn địa điểm khảo sát: 5 tỉnh có sản 
lượng cá tra cao nhất hiện nay gồm  An Giang, 
Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Thời gian thực hiện: tiến hành thực địa 
phỏng vấn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021, 
và điện thoại phỏng vấn bổ sung từ tháng 6 đến 
tháng 8 năm 2021.

Phương pháp thu thập số liệu là phỏng vấn 
sâu có sử dụng bảng câu hỏi đã được thiết kế nội 
dung theo 2 hình thức: (i) phiếu phỏng vấn dành 
cho nông dân/trang trại;  (ii) phiếu phỏng vấn sử 
dụng cho doanh nghiệp chế biến/xuất khẩu. Nội 
dung phiếu phỏng vấn sơ cấp:

Ÿ Nông hộ/trang trại: Các thông tin chung 
về nông hộ/trang trại, mùa vụ nuôi, tháng thu 
hoạch cá nuôi, thông tin xã hội – công trình ao 
nuôi, thông tin kỹ thuật nuôi, thông tin về hiệu 
quả sản xuất vụ nuôi gần nhất, ảnh hưởng của 
Covid-19 và mức độ thiệt hại, những yếu tố nào 
tác động chính, đề xuất giải pháp giảm thiểu 
mức độ ảnh hưởng do Covid-19 gây ra.

Ÿ Đối với các doanh nghiệp: Hiện có gần 
100 nhà máy sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá 
tra tại Việt Nam tập trung chủ yếu ở ĐBSCL, 
mẫu nghiên cứu được lựa chọn phải ít nhất 
chiếm khoảng 10-20% của tổng thể thì số mẫu 
được lựa chọn mới có ý nghĩa về mặt thống kê. 
Trong nghiên cứu này, thực hiện phỏng vấn 
chuyên sâu 10 doanh nghiệp là phù hợp đảm 
bảo chất lượng mẫu đại diện, nội dung phỏng 
vấn về quy mô doanh nghiệp, doanh thu, ảnh 
hưởng của thị trường tiêu thụ, khó khăn của 
doanh nghiệp khi Covid-19 xảy ra, đề xuất các 
giải pháp để ứng phó. Đây là một thách thức 
lớn đối với nhóm nghiên cứu khi các trại nuôi 
(thường là trại nuôi của các doanh nghiệp chế 

biến) hạn chế chia sẽ thông tin, đặc biệt là các 
vấn đề về tài chính, kinh tế.

Thông tin thứ cấp được thu thập từ các báo 
cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn các tỉnh có liên quan, các báo cáo từ các 
diễn đàn liên quan đến Covid-19 từ Tổng cục 
Thủy sản, tài liệu thống kê, bài báo khoa học đã 
được công bố. 

Phương pháp xử lý số liệu:
Các số liệu sau khi thu thập được lưu trữ và 

mã hóa bằng phần mềm MS Excell v.2019. Kết 
quả phân tích được trình bày dưới dạng thống kê 
mô tả như các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, 
giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, tỷ lệ phần trăm 
về đặc điểm kỹ thuật và tài chính của nông hộ/
trang trại và doanh nghiệp. Phương pháp phân 
tích bảng chéo về mối quan hệ để kiểm định 
sự khác biệt thống kê (Chi-square -Likelihood, 
p<0,05) giữa các nhóm trang trại bị ảnh hưởng 
bởi Covid-19 thông qua phần mềm SPSS v.20, 
ở mức ý nghĩa (p<0,05).
III. KẾT QUẢ

3.1. Thông tin chung
Trong số 91 hộ nuôi được khảo sát, có 74 

hộ (81,3%) có liên kết với các đại lý thu mua cá 
tra, trong khi chỉ có 17 hộ (18,7%) mẫu liên kết 
với công ty chế biến là vùng nuôi của các công 
ty trung bình là 11,77 năm. Điều đó cho thấy 
việc nuôi cá tra hiện nay chủ yếu do các hộ nuôi 
lâu năm, nhưng hộ mới tham gia nuôi là ít. Số 
lao động được sử dụng trong trại, bình quân là 
1,91 người trong đó chủ yếu sử dụng lao động 
gia đình (1,27 người).

Về quy trình kỹ thuật nuôi cá tra, kết quả 
khảo sát cho thấy 80,2% số hộ nuôi theo quy 
trình truyền thống, và chỉ có 2 hộ (2,2%) tại tỉnh 
Bến Tre nuôi theo quy trình ASC. Tương tự, 
đối với yếu tố về kỹ năng quản lý trang trại của 
hộ cũng chủ yếu là do hộ tự có hoặc do truyền 
thống gia đình (69,2%), còn lại là học hỏi từ các 
hộ lân cận khác (Bảng 1).
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Bảng 1. Phân bố mẫu điều tra theo loại hình liên kết và quy trình kỹ thuật nuôi.

Chỉ tiêu
Phân loại Tỉnh

TổngAn 
Giang

Bến 
Tre

Cần 
Thơ

Đồng 
Tháp

Vĩnh 
Long

Liên kết
Công ty 2 3 8 1 3 17

Đại lý thu mua 18 17 13 19 7 74

Tổng 20 20 21 20 10 91

Quy trình 
kỹ thuật

Kinh nghiệm truyền thống 18 17 12 16 10 73

VietGAP 2 1 9 4 0 16

ASC 0 2 0 0 0 2

Tổng 20 20 21 20 10 91

Đối với các yếu tố kỹ thuật từ bên ngoài 
phục vụ cho việc nuôi cá tra, nguồn cung ứng 
giống từ nguồn trong tỉnh và ngoài tỉnh, trong đó 
nguồn từ ngoài tỉnh có tỷ trọng cao hơn (41,8%) 
so với nguồn trong tỉnh (36,3%), và từ các nguồn 
khác (22,0%). Điều đó cho thấy các hộ nuôi có 
nhu cầu đa dạng nguồn cung giống để đảm bảo 
giống có chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, yếu 
tố về nguồn nước cấp và thoát cho ao nuôi cũng 
là một yếu tố quan trọng. Kết quả khảo sát cho 
thấy, phần lớn các hộ sử dụng nguồn cấp nước 
từ kinh cấp 1 (37,4%) và sông (30,8%), so với 
kinh cấp 2 và nguồn khác. Tương tự, các hộ 
cũng chủ yếu thải nước trực tiếp ra kinh cấp 1 
và sông. Điều này có thể là nguy cơ mang đến 
rủi ro về chất lượng nguồn nước sử dụng giữa 
các hộ nuôi nếu các hộ không có kế hoạch cấp-
thoát nước đồng bộ. Các yếu tố về xử lý chất 
lượng nước trước khi đưa vào ao nuôi, cũng như 
trước khi thải ra môi trường cũng cần được các 
hộ quan tâm hơn. 

Về mùa vụ nuôi và tháng thu hoạch cá tra 
của các hộ khảo sát, có 40,7% số hộ thả nuôi 
quanh năm và 17,6% số hộ nuôi thả giống xoay 
vòng lần lượt trên các ao thuộc cùng trang trại 
tuỳ thuộc vào khả năng đầu tư và thị trường tiêu 

thụ. Tỷ lệ hộ cho ao nghỉ từ 1-3 tháng (4 hộ) 
hoặc nuôi 1 vụ/năm (7 hộ) là rất ít. Điều này 
phù hợp với kết quả là đa phần các hộ nuôi cá 
theo truyền thống và theo kinh nghiệm của hộ là 
chính. Kết quả này cũng cho thấy rủi ro về dịch 
bệnh ở cá sẽ cao do hộ nuôi thường xuyên, ít 
cho ao nghỉ. Tuy nhiên, mặc dù hộ chủ yếu thả 
quanh năm, hoặc xoay vòng, nhưng tháng thu 
hoạch cá tra tập trung chính vào tháng 10 và 11. 
Điều đó cho thấy tại thời điểm thu hoạch thời 
gian cá được nuôi ở ao là khác nhau, nên có thể 
trọng lượng cá sẽ có sự biến động lớn.

Kết quả Bảng 2 cho thấy các chỉ số về hiệu 
quả kỹ thuật của hộ cho thấy, mật độ thả tối 
thiểu là 66,49 ± 31,77 con/m2; mật độ tối đa là 
70,33± 32,22 con/m2, và mật độ trung bình là 
67,71± 32,00 con/m2. Tuỳ theo cỡ giống người 
nuôi sẽ thả với mật độ khác nhau, và khi so với 
nghiên cứu trước đây của Lam và ctv. (2009) 
là 48,00 ± 2,10 con/m2 thì mật độ thả của các 
nông hộ trong đợt khảo sát này là cao hơn nhiều. 
Sau thời gian nuôi trung bình 7,55±1,60 tháng 
với hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) trung bình 
1,55 ± 0,06, cỡ cá thu hoạch trung bình 904,56 ± 
141,66 g/con và năng suất trung bình đạt 345,28 
± 182,96 tấn/ha.
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Bảng 2. Thông tin về hiệu quả kỹ thuật nuôi và tài chính.
Chỉ tiêu Trung bình (n=91) Độ lệch chuẩn
Kỹ thuật

Thời gian nuôi/vụ (tháng) 7,55 1,60
Thời gian nuôi ngắn nhất (tháng) 7,45 1,27
Thời gian nuôi dài nhất (tháng) 8,14 1,22
Mật độ (con/m2) 67,71 32,00
Cỡ giống (con/kg) 49,75 93,00
FCR 1,55 0,06
Cỡ thu hoạch (g/con) 904,56 141,66
Năng suất (tấn/ha/) 345,28 182,96

Tài chính
Giá thành sản xuất (ngàn đồng/kg cá) 20,83 9,93
Giá bán (ngàn đồng/ kg cá) 20,22 1,96
Tổng thu (triệu đồng/ha/vụ) 7.024,06 3.957,72 
Lợi nhuận (triệu đồng/ha/vụ) -125,936 3.256,64 
Tỷ suất lợi nhuận (%) -3,74 47,81

Tại thời điểm khảo sát, tổng chi phí trung 
bình cho 1 ha trên 1 vụ nuôi khoảng 7,149 ±  
4,777 tỷ đồng. Trong đó chi phí thức ăn và con 
giống chiểm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu 
giá thành sản xuất cá tra lần lượt từ 85,6% và 
5,1% (Hình 1). Tổng hợp lại, kết quả cho thấy 

giá thành sản xuất cá trung bình là 20,83 ± 9,93 
ngàn đồng/kg, trong khi giá bán chỉ là 20,22 ± 
1,96 ngàn đồng/kg. Điều này dẫn đến các hộ 
nuôi thua lỗ khoảng 126 triệu đồng/ha/vụ, với 
tỷ suất lợi nhuận là -3,74%.

Hình 1. Cơ cấu chi phí sản xuất cá tra.
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3.2. Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt 
động sản xuất và giải pháp khắc phục

3.2.1. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến 
hoạt động sản xuất

Kết quả Bảng 3 cho thấy các hộ nuôi xác 
nhận dịch bệnh Covid-19 đã làm cho giá bán 
giảm (38,5% số hộ xác nhận) và đặc biệt dịch 
đã làm tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào 
(41,8% số hộ). Dịch bệnh Covid-19 đã làm đứt 

gãy chuỗi cung ứng ảnh hướng đến các yếu tố 
đầu vào và đầu ra cho hộ nuôi, chính điều này 
làm cho hộ nuôi bị thua lỗ.

Đối với chỉ tiêu về chất lượng con giống, 
59,3% số hộ cho rằng nhu cầu con giống giảm 
làm giảm đầu tư sản xuất giống có chất lượng 
tốt hơn. Khoảng 35,2% hộ cho rằng chất lượng 
giống ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bảng 3. Các loại ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của dịch Covid-19 đến sản xuất.

Các loại ảnh hưởng của Covid-19 Tần suất (n=91) %
Ảnh hưởng đến tài chính
Giá bán giảm 35 38,5
Giá nguyên liệu đầu vào tăng (thức ăn, thuốc và hóa chất) 38 41,8
Thời gian nuôi kéo dài chờ thương lái thu mua tăng giá thành 
sản xuất 18 9,8

Không có ý kiến 9 9,9
Ảnh hưởng đến kỹ thuật nuôi cá
Chất lượng con giống
Giá nguyên liệu đầu vào tăng, nên giảm đầu tư cho việc nâng 
cao chất lượng giống tốt hơn 3 3,3

Nhu cầu con giống giảm, ảnh hưởng đến đầu tư sản xuất giống 
có chất lượng cao 54 59,3

Ít tác động 32 35,2
Không có ý kiến 2 2,2
Chất lượng nước ao nuôi 
Cắt giảm chi phí quản lý chất lượng nước nên chất lượng nước 
giảm và rủi ro đến kết quả sản xuất 37 40,7

Ít tác động 21 23,1
Không tác động 31 34,1
Không có ý kiến 2 2,2
Biện  pháp  kỹ thuật  khác
Giảm đầu tư công nghệ mới 32 35,2
Giảm chi phí sản xuất (như thức ăn, thuốc, hóa chất,...) dẫn đến 
rủi ro giảm sản lượng cá nuôi 52 57,1

Hạn chế trao đổi thông tin kỹ thuật như: tập huấn, hội thảo để 
nâng cao kinh nghiệm sản xuất 4 4,4

Không ảnh hưởng 3 3,3

Kết quả khảo sát cũng ghi nhận phần lớn 
các hộ cho rằng dịch Covid-19 ít ảnh hưởng và 
không ảnh hưởng lớn đến việc quản lý nước ao 
(57,2%). Tuy nhiên cũng có khoảng 40,7% số 
hộ cho rằng chất lượng nước có giảm do phải 

cắt giảm chi phí quản lý chất lượng nước.
Đối với vấn đề về kỹ thuật nuôi, các hộ có 

xu hướng giảm đầu tư cho công nghệ mới và 
giảm áp dụng kỹ thuật mới, tương ứng 35,2% và 
57,1% số hộ xác nhận. Do đứt gãy chuỗi cung 
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ứng, làm cho chi phí tăng và doanh thu giảm do 
thị trường tiêu thụ khó khăn, nên các hộ có xu 
hướng giảm áp dụng các giải pháp công nghệ và 
kỹ thuật nuôi để hạ giá thành và giảm lỗ.

Để giảm thiểu tác động của Covid-19 đến 
sản xuất, các hộ có định hướng một số giải pháp 
về quản lý, kỹ thuật và chính sách như trình bày 
như Bảng 4, cụ thể sau:

• Đối với giải pháp về quản lý, phần lớn các 
hộ nuôi (89%) cho rằng Nhà nước nên có chính 
sách quản lý vùng nuôi nhất quán và linh hoạt để 
có thể điều chỉnh diện tích, sản lượng nuôi theo 
tín hiệu của thị trường. Kế tiếp là cần có giải pháp 
quản lý vùng nuôi bằng công nghệ cao, nhằm 
quản lý nhanh chóng và chính xác hơn. Nhà 
nước cần xác định vùng nuôi chủ lực nhằm duy 
trì một mức sản lượng nhất định và những vùng 
nuôi tạm thời có thể chuyển đổi và nuôi trồng 
loại khác thích ứng với sự biến đổi thị trường.

• Đối với giải pháp về kỹ thuật, các hộ quan 
tâm nhiều hơn đến các giải pháp giảm chi phí 
sản xuất, như bổ sung thức ăn tự chế (27,5%), 
tạm thời cho ăn ít, kéo dài thời gian nuôi, chờ 
giá tăng (23,1%) hoặc nghiên cứu các loại chế 
phẩm sinh học có chất lượng tốt, chi phí thấp 
(23,1%).

• Đối với giải pháp chính sách, đa số các hộ 
nuôi đều xác định rằng Nhà nước nên can thiệp 
mạnh hơn để ổn định giá bán và ổn định chất 
lượng nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất cá 
tra. Hộ nuôi cũng đề xuất nhà nước nên thiết lập 
các khu nuôi cá chất lượng cao có quy hoạch 
hoàn chỉnh và quản lý nuôi chặt chẽ về xử lý 
nước thải đầu ra, quan trắc môi trường và cảnh 
báo dịch bệnh kịp thời  (34,1%). Bên cạnh đó, 
trong ngắn hạn, việc cung cấp các gói tín dụng 
phù hợp hơn cũng được các hộ mong muốn 
(18,7%).

Bảng 4. Các giải pháp giảm thiểu tác động của Covid-19 đến sản xuất.
Giải pháp đáp ứng Tần suất (n=91) %

Giải pháp về quản lý nhằm thích ứng với dịch Covid-19
Quy hoạch vùng nuôi, diện tích nuôi, sản lượng nuôi, nuôi theo tín 
hiệu của thị trường

81 89,0

Phát triển vùng nuôi cá công nghệ cao 8 8,8
Nuôi theo tiêu chuẩn ASC, BMPs.... 1 1,1
Không có ý kiến 1 1,1
Giải pháp về kỹ thuật nuôi nhằm thích ứng với dịch Covid-19
Con giống tốt, cho ăn hợp lý 6 6,6
Bổ sung thức ăn tự chế 25 27,5
Tạm thời cho ăn ít, kéo dài thời gian nuôi, chờ giá,... 21 23,1
Loại bỏ bố mẹ xấu, để chọn con giống tốt hơn 2 2,2
Hạn chế thay nước, cắt giảm sử dụng hoá chất, sử dụng vi sinh 16 17,6
Khác (nghiên cứu các loại chế phẩm sinh học có chất lượng tốt hơn, 
chi phí giảm)

21 23,1

Giải pháp về chính sách nhằm thích ứng với dịch Covid-19
Trong ngắn hạn thì cho chính sách về vốn vay phù hợp 17 18,7
Nhà nước can thiệp và ổn định giá, quản lý chất lượng nguyên vật liệu 
đầu vào

42 46,2

Thành lập khu nuôi chất lượng cao 21 23,1
Kiểm soát nước thải, cảnh báo dịch bệnh kịp thời 10 11,0
Không có ý kiến 1 1,1
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Giải pháp khác nhằm thích ứng với dịch Covid-19
Tăng cường liên kết 41 45,1
Hạn chế sử dụng thuốc, giảm chi phí 1 1,1
Tham gia chứng nhận 25 27,5
Không biết 24 26,4

3.2.2 Ảnh hưởng của Covid-19 và giải 
pháp giảm thiểu tác động của các nhóm 
trang trại liên kết khác nhau 

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến 
vấn đề kỹ thuật của hộ nuôi với 02 dạng liên 
kết với công ty chế biến và đại lý thu mua có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Nói 
cách khác, ảnh hưởng của Covid-19 đến các vấn 

đề tài chính, chất lượng con giống, chất lượng 
nguồn nước đến các hộ nuôi liên kết với công 
ty chế biến hoặc liên kết với đại lý thu mua theo 
các tần suất khác nhau (Bảng 3), xét ở góc độ 
các vấn đề kỹ thuật nuôi của hộ giữa 02 nhóm 
hộ thì Covid-19 có những ảnh hướng khác nhau 
(Bảng 5).

Bảng 5. Ảnh hưởng của Covid-19 đến các vấn đề kỹ thuật nuôi của trang trại nuôi theo 2 dạng 
liên kết.

Covid-19 ảnh hưởng tới các biện pháp kỹ thuật 
nuôi khác*

Dạng liên kết với Tổng
Công ty 
chế biến

Đại lý thu 
mua

Giảm đầu tư công nghệ mới n 8 24 32
% 25,0 75,0 100,0

Giảm chi phí sản xuất ( thức ăn, chế phẩm sinh học, 
hóa chất,...) dẫn đến rủi ro giảm sản lượng cá nuôi

n 5 47 52
% 9,6 90,4 100,0

Hạn chế trao đổi thông tin kỹ thuật như: tập huấn, 
hội thảo để nâng cao kinh nghiệm sản xuất

n 2 2 4
% 50,0 50,0 100,0

Không ảnh hưởng n 2 1 3
% 66,7 33,3 100,0

Tổng n 17 74 91
% 18,7 81,3 100,0

Ghi chú: * Kiểm định Chi-square -Likelihood, p<0,05

Các hộ nuôi có liên kết với công ty chế biến 
có xu hướng giảm đầu tư cho công nghệ mới 
(8/17 hộ~47,1%) mạnh hơn hộ liên kết với đại 
lý thu mua (24/74~32,4%). Ngược lại, các hộ 
liên kết với công ty chế biến có xu hướng giảm 
chi phí sản xuất (thức ăn, thuốc, hóa chất,…) 
dẫn đến nguy cơ giảm sản lượng cá nuôi lại thấp 
hơn so với hộ có liên kết với đại lý thu mua, 
tương ứng 29,4% (hộ liên kết với công ty chế 
biến) và 63,5% (hộ liên kết với đại lý thu mua).
Kết quả phân tích các giải pháp giảm thiểu tác 
động của Covid-19 đến sản xuất ghi nhận không 

có sự khác biệt có ý nghĩa về các đề xuất giải 
pháp giảm thiểu tác động của Covid-19 giữa 
hộ liên kết với Công ty chế biến và hộ liên kết 
với đại lý thu mua. Nói cách khác, dạng liên kết 
khác nhau của hộ không ảnh hưởng đến ý kiến 
của họ về các đề xuất giải pháp về quản lý trang 
trại, kỹ thuật, chính và các giải pháp hạn chế 
tiêu cực khác.

3.2.3. Ảnh hưởng của Covid-19 và giải 
pháp giảm thiểu tác động của các nhóm trang 
trại tại các tỉnh khác nhau

Ảnh hưởng Covid-19 đến các biện pháp kỹ 
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thuật khác và vấn đề tài chính của các trang trại 
theo tỉnh khác nhau là có ý nghĩa về mặt thống 
kê (p<0,05). Các địa phương có phong trào nuôi 
cá tập trung và lâu đời như Đồng Tháp, An 
Giang hay Bến Tre trước tác động của Covid-19 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đa số các hộ 
nuôi/trang trại áp dụng các biện pháp giảm chi 
phí sản xuất (thức ăn, thuốc, hóa chất) so với 02 

tỉnh còn lại là Cần Thơ và Vĩnh Long. Ngược lại 
các hộ nuôi tại Cần Thơ và Vĩnh Long cho rằng 
Covid-19 làm ảnh hưởng đến việc giảm đầu tư 
công nghệ mới vào hoạt động sản xuất. Các hộ 
được khảo sát ở 02 địa phương này có mức độ 
liên kết với công ty chế biến khá cao, nhưng quy 
mô nuôi theo cấp tỉnh thì ít hơn so với 03 địa 
phương còn lại.

Bảng 6. Ảnh hưởng của Covid-19 đến các vấn đề kỹ thuật nuôi của trang trại nuôi theo các tỉnh 
khác nhau.

Covid-19 ảnh hưởng tới các biện 
pháp kỹ thuật nuôi khác*

Tỉnh
TổngAn 

Giang
Bến 
Tre

Cần 
Thơ

Đồng 
Tháp

Vĩnh 
Long

Giảm đầu tư công nghệ mới
n 2 0 18 6 6 32
% 6,3 0,0 56,3 18,8 18,8 100,0

Giảm chi phí sản xuất (thức ăn, 
thuốc, hóa chất,...) dẫn đến rủi ro 
giảm sản lượng cá nuôi

n 17 20 1 13 1 52

% 32,7 38,5 1,9 25,0 1,9 100,0

Hạn chế trao đổi thông tin kỹ thuật 
như: tập huấn, hội thảo để nâng 
cao kinh nghiệm sản xuất

n 1 0 0 0 3 4

% 25,0 0,0 0,0 0,0 75,0 100,0

Không ảnh hưởng
n 0 0 2 1 0 3
% 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 100,0

Tổng n 20 20 21 20 10 91

% 22,0 22,0 23,1 22,0 11,0 100,0

Ghi chú: * Kiểm định Chi-square -Likelihood, p<0,05

Kết quả điều tra cho thấy các giải pháp 
về quản lý nhằm thích ứng và giảm thiểu tác 
động của Covid-19 có sự khác biệt giữa các địa 
phương ở mức có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
Các tỉnh như An Giang, Cần Thơ và Đồng 
Tháp, các hộ nuôi đều cho rằng giải pháp về quy 
hoạch vùng nuôi, diện tích nuôi, sản lượng nuôi, 
nuôi theo tín hiệu thị trường là giải pháp có thể 
thích ứng và giảm thiểu tác động của Covid-19. 

Trong khi đó, mặc dù cũng theo xu hướng tương 
tự, nhưng các hộ nuôi tại Cần Thơ và Vĩnh Long 
và đặc biệt là Bến Tre còn quan tâm đến giải 
pháp khác là phát triển các vùng nuôi công nghệ 
cao. Có 01 hộ tại Vĩnh Long cho rằng nuôi cá 
tra theo chứng nhận là giải pháp khả thi.

3.2.4. Ảnh hưởng của Covid-19 và giải 
pháp giảm thiểu tác động của các nhóm trang 
trại theo các quy trình nuôi khác nhau
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Bảng 7. Ảnh hưởng của Covid-19 đến vấn đề chất lượng con giống theo quy trình kỹ thuật nuôi 
khác nhau.

Covid-19 ảnh hưởng tới vấn đề chất 
lượng con giống*

 

 

Quy trình/ Nguồn kỹ thuật nuôi
TổngKinh 

nghiệm VietGAP ASC

Giá nguyên liệu đầu vào tăng, nên giảm 
đầu tư cho việc nâng cao chất lượng giống 
tốt hơn

n 2 0 1 3

% 66,7 0,0 33,3 100,0

Nhu cầu con giống giảm, giảm đầu tư sản 
xuất giống có chất lượng tốt hơn

n 39 14 1 54
% 72,2 25,9 1,9 100,0

Ít tác động
n 31 1 0 32
% 96,9 3,1 0,0 100,0

Tổng
n 72 15 2 89
% 80,9 16,9 2,2 100,0

Ghi chú: * Kiểm định Chi-square -Likelihood, p<0,05. Có 89 hộ cung cấp thông tin có thể phân tích. 02 hộ còn 
lại không cung cấp các thông tin này.

Đối với các chỉ tiêu về quy trình kỹ thuật 
nuôi khác nhau (nuôi theo kinh nghiệm, 
VietGAP, ASC) thì kết quả kiểm định Chi-
square Likelihood, chỉ có nhóm chỉ tiêu về chất 
lượng con giống là có khác biệt có ý nghĩa về 
mặt thống kê. Do chỉ có 02 hộ áp dụng quy trình 
nuôi theo tiêu chuẩn ASC, nên 01 hộ lựa chọn 
vấn đề về giá nguyện liệu đầu vào tăng, nên 
giảm đầu tư cho việc nâng cao chất lượng giống 
tốt hơn; và 01 hộ xác nhận nhu cầu con giống 
giảm, giảm đầu tư sản xuất giống có chất lượng 
tốt hơn. Hộ nuôi theo quy trình VietGAP thì 
chủ yếu xác nhận rằng nhu cầu con giống giảm, 
giảm đầu tư sản xuất giống có chất lượng tốt 
hơn (14/15 hộ). Đối với nhóm hộ nuôi theo kinh 
nghiệm thì do nhóm này có lượng mẫu khảo sát 
khá lớn (72) so với 02 nhóm kia, nên kết quả 
thống kê là khá phân tán, có 54,16% số hộ nuôi 
theo kinh nghiệm xác nhận rằng Covid-19 làm 
cho nhu cầu con giống giảm, giảm đầu tư sản 
xuất giống có chất lượng tốt hơn; nhưng cũng 
có 43% số hộ cho rằng dịch Covid ít tác động 

đến vấn đề chất lượng con giống; chỉ có 02 hộ 
xác nhận giá nguyên liệu đầu vào tăng, nên 
giảm đầu tư cho việc nâng cao chất lượng giống 
tốt hơn.

3.2.5. Ảnh hưởng của Covid-19 đến nhóm 
hộ có tình trạng thu nhập lời/lỗ

Kết quả kiểm định Chi-square Likelihood 
cho thấy ảnh hưởng của Covid-19 đến nhóm hộ 
có tình trạng thu nhập lời/lỗ, thì chỉ có các yếu 
tố về tài chính có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê theo tình trạng thu nhập lời/lỗ. Bảng 8 cho 
thấy 37,8% số hộ nuôi cá tra bị lỗ tại thời điểm 
điều tra. Sự khác biệt giữa 02 nhóm hộ phân 
theo tình trạng lời/lỗ là trong khi các hộ có tình 
trạng lỗ chủ yếu cho rằng Covid-19 làm cho giá 
bán giảm và giá nguyên liệu đầu vào tăng, thì 
các hộ có tình trạng lời thì bên cạnh 02 vấn đề 
trên, thì các hộ có tình trạng lời vẫn cho rằng 
mặc dù có Covid-19 nhưng giá bán vẫn tăng 
nhẹ hoặc xảy ra cả 03 vấn đề (Giá bán có tăng 
nhẹ, giá bán giảm và giá nguyên liệu tăng).
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Bảng 8. Ảnh hưởng của Covid-19 đến vấn đề tài chính theo nhóm trang trại có thu nhập lời/lỗ.

Covid-19 ảnh hưởng đến vấn đề tài chính*
Nhóm hộ nuôi

Tổng
Lời Lỗ vốn

Giá cá bán có tăng nhẹ
n 6 2 8
% 75,0 25,0 100,0

Giá bán giảm
n 16 11 27
% 59,3 40,7 100,0

Giá nguyên liệu tăng
n 21 17 38
% 55,3 44,7 100,0

Giá bán giảm nên phải nuôi chờ, nên tăng giá thành
n 0 1 1
% 0,0 100,0 100,0

Cả 1, 2, và 3
n 8 0 8
% 100,0 0,0 100,0

Tổng
n 51 31 82
% 62,2 37,8 100,0

Ghi chú: * Kiểm định Chi-square -Likelihood, p<0,05. Có 82 hộ cung cấp thông tin có thể phân tích, 09 hộ còn 
lại không cung cấp các thông tin này.

3.3. Ảnh hưởng của Covid-19 đến các 
doanh nghiệp xuất khẩu

Trong thời gian thực hiện nghiên cứu từ 
tháng 3 đến tháng 8 năm 2021, doanh nghiệp 
chế biến cá tra tại các tỉnh khảo sát đã chịu ảnh 
hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Doanh 
nghiệp duy trì hoạt động phải đảm bảo quy định 
“3 tại chỗ” (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) 
tuy nhiên một số doanh nghiệp chưa đáp ứng 
được điều kiện này phải tạm ngừng hoạt động, 
kết quả khảo sát này phù hợp với báo cáo của 
Tổng cục Thuỷ sản (2021) cho rằng 176/449 
doanh nghiệp thuỷ sản ngừng sản xuất do không 
đáp ứng được gánh nặng chi phí và điều kiện 3 
tại chỗ, số lao động phải nghỉ việc do dịch bệnh 
khoảng trên 70%. Mặt khác, sản lượng cá tra thu 
hoạch trong thời gian giãn cách xã hội là tháng 
7 và 8 năm 2021 giảm tương ứng là 20% và 
44,9% so với cùng kỳ năm 2020 (VASEP, 2021) 
gây thiếu hụt nguyên liệu cho các nhà máy.

Các doanh nghiệp đã khảo sát đủ điều kiện 
đảm bảo quy định “3 tại chỗ” vẫn tiếp tục duy trì 
hoạt động nhưng giảm công suất hoạt động chỉ 
khoảng 30% - 40% so trước khi giãn cách. Một 

trong những nguyên nhân là thiếu hụt công nhân 
do thực hiện giãn cách xã hội toàn vùng ĐBSCL 
để phòng, chống dịch bệnh vào đầu tháng 7 năm 
2021, số lượng công nhân đi làm giảm do đi lại 
giữa các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, 
việc thu mua cá tra nguyên liệu do phải mua 
gom ở nhiều địa bàn khác nhau, trong khi nhân 
công thu hoạch rất khó di chuyển do các địa 
phương tăng cường kiểm soát dịch bệnh, số 
còn lại phải nghỉ việc hoặc nghỉ không lương, 
sản lượng thành phẩm sản xuất mỗi ngày giảm 
đáng kể.

Giá thành sản xuất tăng do một số nguyên 
nhân như chi phí thuê tàu giao hàng tăng quá 
mạnh so trước đây, từ tháng 6-8/2021 giá cước 
vận tải container đi Mỹ và Châu Âu tăng, các 
quốc gia nhập khẩu tăng cường kiểm soát dịch 
bệnh nên việc thông quan tại các cảng đến rất 
chậm. Lượng hàng tồn đọng chờ thông quan 
lớn, vì vậy lượng container rỗng là rất hiếm. 
Các chi phí sản xuất khác như bao bì, phụ liệu 
đều tăng do phí vận chuyển tăng, nguồn cung 
ứng hạn chế. Vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa 
gặp nhiều khó khăn, việc áp dụng quy định “3 
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tại chỗ” trong thời gian dài phát sinh nhiều chi 
phí lớn như: tiền thuê khách sạn, ký túc xá, nhà 
ở, lương, tiền ăn, chăm sóc y tế, thuê cán bộ y 
tế xét nghiệm,... doanh nghiệp giảm công suất 
hoạt động nhưng để vận hành được dây chuyền 
sản xuất thì lượng điện, nước tiêu thụ vẫn ở mức 
cố định.

Tại hội nghị trực tuyến “Giải pháp phát 
triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội” tổ chức 
vào tháng 9 năm 2021, Bộ NN&PTNT đề nghị 
trước hết người lao động trong ngành cá tra 
cần được phân bổ ưu tiên tiêm ngừa vắc xin để 
người công nhân có thể ra vào nhà máy, người 
vận chuyển cá được di chuyển giữa các địa 
phương. Tạo điều kiện về vốn vay dài hạn cho 
các hộ nuôi tiếp tục đầu tư thả nuôi vụ mới. Thực 
hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục 
hồi sản xuất như: nâng tỷ lệ giảm tiền điện sản 
xuất cho doanh nghiệp; sớm bình ổn giá thức ăn 
đang tăng cao; hỗ trợ các danh nghiệp thực hiện 
kênh phân phối thị trường trong nước cũng như 
xuất khẩu; đảm bảo nguồn con giống cho thả 
nuôi vụ mới, nguyên liệu cho ngành sản xuất 
chế biến cá tra xuất khẩu. Cần có bộ quy tắc do 
Bộ Y tế quy định, trong đó hướng dẫn phòng 
chống dịch bệnh cho các doanh nghiệp chế biến 
thủy sản, quy định thống nhất về xét nghiệm, 
tiếp nhận lao động trở lại doanh nghiệp, ứng 
phó với sự cố khi xảy ra dịch bệnh. Đây cũng là 
dịp để 13 tỉnh ĐBSCL thử nghiệm liên kết vùng 
theo Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ, mở 
rộng phát triển không gian kinh tế vùng. Chuỗi 
ngành hàng cá tra cần phải liên kết thành một 
thực thể kinh tế, có sự điều hoà phối hợp, từ 
công nhân nhà máy và người nuôi của các tỉnh 
đưa lên Thành phố Hồ Chí Minh đến các cảng, 
ra đến thị trường nước ngoài.
IV. THẢO LUẬN

Các hộ nuôi có mật độ thả tối thiểu là 66,47 
± 31,77 con/m2, đây là mật độ thả khá cao, ảnh 
hưởng lớn đến chi phí thức ăn và tiềm ẩn nguy 
cơ dịch bệnh cho cá. Hệ số chuyển hóa thức ăn 

FCR trung bình là 1,56 ± 0,06 . Điều này cho 
thấy các hộ nuôi mặc dù đã được cải thiện về 
hiệu quả cho thức ăn nhưng vẫn còn khá cao mà 
nguyên nhân có thể đến từ việc quản lý không 
tốt khẩu phần cho ăn (Lê Thị Tiểu Mi và ctv., 
2013).  Kích cỡ cá trung bình khi thu hoạch là 
904,56 g/con, kích cỡ cá thu hoạch thường do 
thị trường trường quyết định do đó ảnh hưởng 
rất lớn việc thu mua từ công ty, nhà máy chế 
biến; kết quả kích cỡ cá thu hoạch này cao hơn 
so với nghiên cứu của Huỳnh Văn Hiền và ctv. 
(2020) khảo sát năm 2018-2019 là 857,0±70,0 
g/con ở hình thức nuôi chưa đạt chứng nhận. Về 
chỉ tiêu năng suất trung bình đạt 345,28 tấn/ha/
vụ thấp hơn nghiên cứu của Huỳnh Văn Hiền và 
ctv. (2020) là 467 ± 138 tấn/ha/vụ ở hình thức 
nuôi chưa đạt chứng nhận. Nguyên nhân do dịch 
Covid-19 đã tác động đến chi phí sử dụng cho 
quy trình kỹ thuật nuôi như việc quản lý nguồn 
nước hay chi phí chế phẩm sinh học, hóa chất để 
phòng trị bệnh cá góp phần làm giảm hiệu quả 
sản xuất cá tra. Do đó, kết quả nghiên cứu cũng 
cho thấy các yếu tố về độ sâu mực nước, mật độ 
thả, tỷ lệ sống, FCR và năng suất nuôi cần được 
quan tâm nghiên cứu để đề ra những giải pháp 
công nghệ phù hợp để cải thiện. 

Tại thời điểm khảo sát, chi phí trung bình 
cho 1 ha và 1 vụ khoảng 7,149 tỷ đồng, kết 
quả này thấp hơn kết quả điều tra của Huỳnh 
Văn Hiền và ctv. (2020) có chi phí trung bình 
9,82±2,84 tỷ đồng ở hình thức chưa đạt chứng 
nhận và đạt chứng nhận Global GAP là 10,1±3,0 
tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận rằng 
chi phí thức ăn chiểm tỷ trọng cao nhất (85,6%) 
trong chi phí biến đổi. So với các nghiên cứu 
khác trong chi phí giá thành sản xuất cá tra 
thì tỷ trọng chi phí thức ăn cao hơn khá nhiều 
(Phạm Thị Thu Hồng và ctv., 2015) và tương 
đồng với hình thức nuôi chưa đạt chứng nhận 
(Huỳnh Văn Hiền và ctv., 2020) nhưng cao hơn 
hình thức nuôi đạt chứng nhận (84,4-84,9%). 
Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid-19 
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bùng phát cùng thời điểm nguồn cá tra thương 
phẩm của hộ nuôi/trang trại ở ĐBSCL trong 
giai đoạn thu hoạch; tuy nhiên việc thu hoạch bị 
ảnh hưởng từ việc thương lái, công ty giảm thu 
mua do đó người nuôi tiếp tục kéo dài thời gian 
nuôi; dẫn đến việc gia tăng chi phí thức ăn ảnh 
hưởng đến FCR tăng. Mặt khác, nguồn nguyên 
liệu sản xuất từ nhà máy sản xuất thức ăn bị ảnh 
hưởng do việc việc vận chuyển hàng hóa giữa 
các quốc gia do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
đã góp phần làm gia tăng chi phí sản xuất và ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh tế của nghề nuôi cá 
tra. Chi phí mua con giống cũng chiếm vai trò 
quan trọng (5,2%), so với các nghiên cứu trước 
(Phạm Thị Thu Hồng và ctv., 2015; Huỳnh 
Văn Hiền và ctv., 2020) thì chỉ số này có giảm 
hơn. Tiếp theo là chi phí mua thuốc và hóa chất 
chiếm 2,46%, cũng có xu hướng thấp hơn so 
với các nghiên cứu khác. Giá thành sản xuất cá 
trung bình là 20,83 ngàn đồng/kg, trong khi giá 
bán chỉ là 20,22 ngàn đồng/kg, điều này làm cho 
hộ nuôi chịu thua lỗ khoảng 126 triệu đồng/ha/
vụ, với tỷ suất lợi nhuận là (-3,74%). Nguyên 
nhân dẫn đến thua lỗ là do nghành cá tra bị tác 
động nặng nề bởi dịch bệnh Covid -19 làm đứt 
gãy chuỗi cung ứng từ thị trường tiêu thụ ngoài 
nước. Theo báo cáo toàn cảnh thị trường nông 
sản từ Agromonitor Viettraders (2020), tính 
đến thời điểm đầu tháng 4 năm 2020, giá cá tra 
nguyên liệu tại ĐBSCL đã liên tục duy trì mức 
giá thấp kỷ lục trong khoảng 18.000-18.500 đ/
kg trong vòng 4 tháng (kể từ 12/2019-3/2020), 
đến quý 4 năm 2020 giá cá tăng mức nhẹ dao 
động khoảng 19.500 -21.000 đồng/kg. Kết quả 
nghiên cứu này cũng tương đồng với số liệu 
thống kê từ Tổng cục Thủy sản (2021), giá bán 
cá tra từ thời điểm cuối năm 2020 và từ tháng 
7 đến tháng 9 năm 2021, giá cá tra giữ ở mức 
20.000-20.500 đồng/kg. Như vậy, có thể thấy 
hiệu quả nuôi cá tra đang có xu hướng giảm đi 
cả về áp dụng kỹ thuật và hiệu quả tài chính, và 
điều này có thể ảnh hướng đến việc sản lượng 

chung của cả vùng nếu không có những giải 
pháp khắc phục kịp thời.

Tỷ lệ hộ được khảo sát khẳng định Covid-19 
không ảnh hưởng đến vấn đề kỹ thuật nuôi của 
hộ có liên kết với công ty chế biến là 11,8%, cao 
hơn rất nhiều so với 1,4% của các hộ liên kết 
với đại lý thu mua. Điều đó cho thấy, việc liên 
kết với công ty chế biến giúp các hộ nuôi yên 
tâm đầu tư duy trì công nghệ nuôi do có đầu ra 
được đảm bảo, trong khi các hộ liên kết với đại 
lý thu mua thì phải nhanh chóng có giải pháp kỹ 
thuật để làm giảm chi phí đầu tư và giá thành 
sản xuất. Ngoài ra, dạng liên kết khác nhau của 
hộ không ảnh hưởng đến ý kiến của họ về các đề 
xuất giải pháp về quản lý trang trại, kỹ thuật và 
các giải pháp hạn chế tiêu cực khác.

Đại dịch này vẫn đang có diễn biến phức 
tạp ở các tỉnh phía Nam, nơi có hơn 2/3 doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy sản của cả nước, sẽ ảnh 
hưởng nhất định tới khả năng chế biến và xuất 
khẩu thủy sản. Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng 
bán hàng khiến doanh nghiệp phải bồi thường 
hợp đồng do không kịp tiến độ giao hàng, mất 
khách hàng, mất thị trường xuất khẩu vào các 
quốc gia khác. Ngoài ra, các rào cản thương 
mại, kỹ thuật đối với cá tra xuất khẩu vẫn đang 
tiếp diễn tại một số thị trường trọng điểm. Nếu 
không có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả thì 
các hộ nuôi cá sẽ phải treo ao và bỏ nghề, doanh 
nghiệp chế biến cá tra sẽ phải đối mặt với nguy 
cơ thua lỗ, nợ xấu và nguy cơ phá sản. Ngược 
lại, nếu Việt Nam sớm kiểm soát được dịch 
bệnh Covid-19, các doanh nghiệp sẽ tận dụng 
tốt cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu thủy 
sản trong thời gian tới. Chính vì vậy, các đề xuất 
để doanh nghiệp vượt qua đại dịch là rất quan 
trọng và cấp bách. Cụ thể:

(i) Trong thời điểm khảo sát, dịch bệnh 
tại Việt Nam đang bùng phát rất mạnh và vắc 
xin còn hạn chế, các doanh nghiệp khẩn thiết 
đề nghị Chính phủ ưu tiên tiêm vắc xin cho lực 
lượng lao động tại các nhà máy đang áp dụng 
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phương thức “3 tại chỗ” ở các địa phương, nếu 
tiêm ngay vắc xin cho người lao động tại các 
nhà máy chế biến thủy sản, Việt Nam sẽ vừa giữ 
được thị trường, đối tác xuất khẩu, vừa duy trì 
được sản xuất và công ăn việc làm cho nhiều lao 
động, bao gồm cả nông, ngư dân khai thác biển 
và sản xuất nguyên liệu. 

(ii) Doanh nghiệp đề xuất Ngân hàng Nhà 
nước cần có chính sách hỗ trợ về thuế; vốn, lãi 
suất, khoanh nợ, giãn nợ nhằm giúp các doanh 
nghiệp thủy sản phục hồi sản xuất. Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam chi trả lương cho người lao 
động đang đóng bảo hiểm xã hội của các doanh 
nghiệp khi người lao động phải đi cách ly hoặc 
dừng sản xuất.

(iii) Chính quyền nghiên cứu cơ chế quản 
lý tạo điều kiện cho công nhân thu hoạch cá liên 
tỉnh, áp dụng công nghệ công nhận dữ liệu lịch 
sử kiểm tra giữa các địa phương; tạo điều kiện 
thuận lợi cho công nhân liên tỉnh lao động tại 
các nhà máy chế biến thủy sản. Thống nhất sử 
dụng kết quả xét nghiệm Covid từ 3-7 lần/tuần, 
không áp dụng cách ly khi công nhân di chuyển 
giữa các tỉnh, huyện.

(iv) Doanh nghiệp đề xuất chính sách về tiền 
điện từ khâu nuôi trồng, chế biến, cấp đông, bảo 
quản sẽ có ý nghĩa lớn tác động đến việc phục 
hồi sản xuất, xuất khẩu thủy sản của cả chuỗi. 
Đối với phí dịch vụ cảng biển và các chi phí 
sản xuất tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp 
thủy sản kiến nghị các doanh nghiệp cảng biển, 
các khu công nghiệp giảm ít nhất 50% các phí 
dịch vụ tại cảng từ tháng 8/2021 đến hết tháng 
6/2022.
V. KẾT LUẬN

Về vấn đề tài chính, dịch bệnh Covid-19 
đã làm cho giá bán cá tra thương phẩm giảm 
(29,7% các hộ được khảo sát) và đặc biệt dịch 
đã làm tăng chi phí nguyên vật liệu mà chủ yếu 
là chi phí thức ăn (41,8% số hộ xác nhận). Hiệu 
quả nuôi cá tra đang có xu hướng giảm về áp 
dụng kỹ thuật và hiệu quả tài chính trong thời 

gian xảy ra dịch bệnh, chi phí thức ăn cao nhất 
chiếm 85,6%, tiếp theo là cho phí con giống 
chiếm 5,2% tổng chi, các chi phí này tác động 
rõ đến hiệu quả kinh tế của hộ nuôi. Hiện hộ 
nuôi đang thua lỗ có thể ảnh hưởng xấu đến sản 
lượng cá xuất khẩu trong và sau thời gian xảy 
ra dịch bệnh.

Các doanh nghiệp không đảm bảo quy định 
“3 tại chỗ” phải tạm ngừng hoạt động hoặc giảm 
công suất hoạt động còn 30% - 40% do thiếu hụt 
công nhân. Giá thành sản phẩm sản xuất tăng do 
chi phí thuê, chi phí bao bì, phụ liệu đều tăng do 
phí vận chuyển tăng.

Nhà nước cần có chính sách phù hợp về 
thuế, vốn, lãi suất, các phí dịch vụ cho các 
doanh nghiệp trong tình hình diễn biến dịch 
bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp tục. Chính quyền 
nghiên cứu cơ chế quản lý tạo điều kiện cho 
công nhân thu hoạch cá liên tỉnh, áp dụng công 
nghệ công nhận dữ liệu lịch sử kiểm tra giữa các 
địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho công 
nhân liên tỉnh lao động tại các nhà máy chế biến 
thủy sản.

Nhà nước nên có chính sách quản lý vùng 
nuôi nhất quán và linh hoạt để có thể điều chỉnh 
diện tích, sản lượng nuôi theo tín hiệu của thị 
trường. Kế tiếp là cần có giải pháp quản lý vùng 
nuôi bằng công nghệ cao, nhằm quản lý nhanh 
chóng và chính xác hơn. Nhà nước cũng cần can 
thiệp mạnh hơn để ổn định giá bán và ổn định 
chất lượng nguyên liệu, thiết lập các khu nuôi 
chất lượng cao và quản lý nuôi chặt chẽ. 
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ASSESSING THE IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON STRIPED 
CATFISH PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA

Luu Duc Dien1*, Doan Van Bay1, Nguyen Van Phung1, Dang Ngoc Thuy1, Jesmond Sammut2

ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has seriously affected many economic sectors. The production and export 
activities of the seafood industry. This study analysed the impacts of the Covid-19 pandemic on the 
pangasius production in the Mekong Delta through a survey of striped catfish farmers combined with 
in-depth interviews with a number of enterprises. The study proposes solutions to minimize negative 
impacts of this pandemic. There were 91 farming households and 10 pangasius processing companies 
surveyed in 5 provinces with the highest pangasius production, namely An Giang, Dong Thap, Ben Tre, 
Vinh Long and Can Tho, during the period from March to August 2021. The research results show that, 
29.7% of surveyed households believe that the Covid-19 epidemic has caused the price of commercial 
pangasius to decrease and 41.8% of households confirmed that the cost of raw materials, which is mainly 
the cost of fish feed, has increased. In terms of economic efficiency, feed cost accounted for 85.6% and 
seed cost comprised 5.1% of total expenditure. Farming households lost income, adversely affecting 
fish output during and after pandemic disruptions to the production and market chain. A decrease in 
demand for seed reduced investment in seed production, causing seed shortages when farmers attempted 
to restore production. The pandemic seriously impacted supply chain enterprises as these businesses 
had to suspend operations, or reduce operating capacity to 30% - 40% due to a deficiency of workers. 
The cost of manufactured products increased because of the rise in rental costs, packaging and auxiliary 
prices due to increased transportation costs. This paper also suggested solutions to minimize the negative 
impact of the Covid-19 pandemic on the pangasius farming industry, specifically the requirement for 
supportive policies on taxes, capital, interest rates, and service fees for the pangasius industry. The 
government should research a management mechanism to assist inter-provincial catfish harvest workers, 
utilize historical data for strategic support between farming localities, and create favourable conditions 
for inter-provincial workers to work in seafood processing factories.

Keywords: catfish, Covid-19, enterprise, impacts, solutions.
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PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MÔ HÌNH TÔM - LÚA 
TẠI KIÊN GIANG

Nguyễn Đức Minh1*, Lê Ngọc Hạnh1, Nguyễn Đăng Pháp1, Lê Quang Long2, Huỳnh Văn Nghiệp2.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này sử dụng số liệu sơ cấp thu thập từ 198 hộ nhằm phân tích hiện trạng sản xuất và 
hiệu quả kinh tế của mô hình tôm-lúa tại 2 huyện An Biên và An Minh của tỉnh Kiên Giang. Nghiên 
cứu đã sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb–Douglas để phân tích các nhân tố tác động đến năng 
suất và phân tích hiệu quả của phân bổ nguồn lực để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các đầu 
vào trong sản xuất lúa và tôm. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có nhiều thay đổi về thiết kế ao/
ruộng và kỹ thuật canh tác. Năng suất lúa trung bình đạt 4,55 tấn/ha/vụ và năng suất tôm trung bình 
đạt 190,5 kg/ha/vụ. Tỷ lệ của tổng chi phí của sản xuất lúa (52,13%) cao hơn sản xuất tôm (47,87%) 
nhưng tỷ lệ lợi nhuận từ sản xuất tôm (80,96%) lại cao hơn sản xuất lúa (19,04%). Lợi nhuận của 
mô hình tôm-lúa là 32,52 triệu đồng/ha.năm. Lượng giống và phân lân là các yếu tố đầu vào ảnh 
hưởng có ý nghĩa đến năng suất lúa; trong khi mực nước trên trảng và mật độ thả tôm là các yếu tố 
đầu vào ảnh hưởng có ý nghĩa đến năng suất tôm. Không có hiệu quả theo quy mô cho sản xuất lúa 
(Σβi = 0,973) nhưng có cho sản xuất tôm (Σβi = 1,857). Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn lực cho 
thấy việc sử dụng giống và phân lân thấp hơn mức tối ưu để có năng suất lúa tối đa trong khi phân 
đạm đang bị lạm dụng. Tương tự, mật độ tôm thả thấp hơn mức tối ưu để có năng suất tôm tối đa.

Từ khóa: Mô hình tôm lúa, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng nguồn lực, Kiên 
Giang.

1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II
2 Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
* Email: minhria2@yahoo.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

là nơi có diện tích nuôi tôm biển lớn nhất cả 
nước. Các hình thức nuôi tôm ở đây rất đa dạng 
như tôm rừng (TR), tôm-lúa (TL) quảng canh 
(QC), quảng canh cải tiến (QCCT), bán thâm 
canh (BTC), thâm canh (TC), và siêu thâm canh 
(STC). Mô hình sản xuất luân canh với nuôi 
tôm trong mùa khô và trồng lúa trong mùa mưa, 
gọi tắt là mô hình tôm-lúa, ở Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) đã bắt đầu vào đầu thập 
niên 1970. Mô hình tôm-lúa đã mở rộng khi 
được sự cho phép của Chính phủ theo Quyết 
định 09/NQ-CP, ký ngày 15/6/2000 (Vương và 
Lin, 2001; Phạm Anh Tuấn và ctv., 2016). Cùng 

năm, diện tích tôm-lúa đạt khoảng 71.000 ha, 
đến năm 2015 đạt hơn 176.600 ha. Năm 2015, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có 
Quyết định số 5528/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt 
quy hoạch nuôi tôm vùng ĐBSCL đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030 (BNN&PTNT, 2015). Theo đó, 
diện tích nuôi TL đến năm 2020 là 200.000 ha; 
tăng 50.000 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu 
quả sang mô hình TL; diện tích TL tăng 250.000 
ha vào năm 2030. Năm 2020, diện tích nuôi 
tôm-lúa các tỉnh ĐBSCL ước đạt 211.932 ha, 
sản lượng ước đạt 84.743 tấn. Trong đó nhiều 
nhất là Kiên Giang (100.000 ha), tiếp đến là 
Bạc Liêu (39.578 ha), Cà Mau (38.050 ha), Sóc 
Trăng (9.700 ha) (Tổng hợp từ Diễn đàn Tôm 
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Việt 2020). Theo các cơ quan nghiên cứu thì mô 
hình TL mang tính bền vững, chi phí đầu tư thấp 
do tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn trong 
ruộng nuôi, có hiệu quả, ít rủi ro, ít sử dụng 
hóa chất, ổn định môi trường sinh thái (Phạm 
Anh Tuấn và ctv., 2016). Đã có nhiều nghiên 
cứu về hiệu quả của các mô hình nuôi tôm ở 
ĐBSCL. Phạm Anh Tuấn và ctv. (2016), trên 
cơ sở điều tra ở năm tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, 
Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh, đã có đánh giá 
về các khía cạnh kỹ thuật, hiệu quả kinh tế, xã 
hội và môi trường cũng như các thách thức và 
giải pháp cho phát triển bền vững mô hình TL ở 
ĐBSCL. Các nghiên cứu khác như của Trương 
Hoàng Minh và ctv. (2013) và Phù Vĩnh Thái và 
ctv. (2015) về hiệu quả sản xuất và tài chánh của 
mô hình TL ở Kiên Giang và của Trương Hoàng 
Minh (2017) ở Cà Mau; của Phạm Lê Thông và 
Đặng Thị Phượng (2015) về hiệu quả kinh tế 
của mô hình tôm sú TC và BTC ở Cà Mau, Sóc 
Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Bến Tre; của Võ 
Nam Sơn và ctv. (2018) về hiệu quả kỹ thuật 
và tài chính của mô hình nuôi tôm sú QCCT và 
TL ở Cà Mau; của Đặng Thị Phượng và ctv., 
(2020) về hiệu quả kỹ thuật của mô hình nuôi 
tôm chân trắng quy mô nông hộ ở Sóc Trăng 
và Bến Tre. Để nâng cao hiệu quả của các mô 
hình, các tác giả đã xác định vai trò của các yếu 
tố đầu vào đối với kết quả sản xuất, sử dụng các 
phân tích tương quan đơn biến (Trương Hoàng 
Minh và ctv., 2013; Phù Vĩnh Thái và ctv., 2015 
và Trương Hoàng Minh, 2017) và đa biến với 
hàm biệt số (Võ Nam Sơn và ctv., 2018) và hàm 
sản xuất biên ngẫu nhiên dạng Cobb-Douglas 
(Phạm Lê Thông và Đặng Thị Phượng, 2015; 
Dương Thế Duy, 2019; Đặng Thị Phượng và 
ctv., 2020). Võ Nam Sơn và ctv. (2018) đã chỉ ra 
các nhóm giải pháp kỹ thuật liên quan đến con 
giống có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kỹ thuật và 
tài chánh của mô hình TL. 

Mặc dầu đã có nhiều nghiên cứu về hiệu 
quả sản xuất của các mô hình nuôi tôm; tuy 

nhiên, chưa có nghiên cứu sử dụng hàm lợi 
nhuận biên ngẫu nhiên để ước lượng trực tiếp 
hiệu quả sản xuất của các nông hộ thực hiện 
mô hình TL. Ngoài ra, có rất ít các nghiên cứu 
chỉ ra sự hiệu quả sử dụng các nguồn lực hay 
các đầu vào trong quá trình sản xuất của các 
mô hình nuôi tôm nói chung và mô hình TL 
nói riêng. Do đó nghiên cứu này sẽ phân tích 
vai trò của các nguồn lực và hiệu quả sử dụng 
chúng trong quá trình sản xuất của mô hình TL 
ở tỉnh Kiên Giang.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 2 
đến tháng 7 năm 2019 tại hai huyện An Biên 
và An Minh, là hai địa phương có diện tích mô 
hình tôm–lúa trọng điểm của tỉnh Kiên Giang. 
Thông tin thứ cấp được thu thập từ các báo cáo 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tỉnh Kiên Giang, tài liệu thống kê, bài báo khoa 
học đã được công bố. Thông tin sơ cấp được thu 
bằng cách phỏng vấn trực tiếp 198 nông hộ canh 
tác mô hình TL của hai huyện qua bảng câu hỏi 
điều tra soạn sẵn, nhằm xác định các thông tin 
về kỹ thuật nuôi tôm và trồng lúa, và tài chính 
của mô hình TL.

Để đánh giá vai trò của các yếu tố đầu vào 
ảnh hưởng đến năng suất lúa và tôm của mô 
hình TL, nghiên cứu ước lượng sử dụng hàm 
sản xuất biên ngẫu nhiên dạng Cobb-Douglas 
(C-D) được diễn tả như sau:

ln (Y) = β0 + Σ βi ln (Xi) + ei  (1)
Với, Y biểu thị cho đầu ra; Xi biểu thị cho 

các đầu vào; β0 biểu thị cho một hằng số; βi biểu 
thị cho các hệ số co giãn (hồi qui) của sản xuất 
và ei biểu thị cho sai số ngẫu nhiên hay hệ thống.

Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng C-D 
cho sản xuất lúa được diễn tả như sau:
ln (YL) = β0 + βG lnG + βN lnN + βP lnP + βK lnK + 
βLd lnLd + ei  (2)

Với, YL là năng suất lúa (kg); G là lượng 
giống (kg); N là lượng phân đạm (kg); P là 



71TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

lượng phân lân (kg), K là lượng phân kali (kg) 
và Ld là lao động (ngày công) tính cho một ha và 
một vụ trồng lúa.

Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng C-D 
cho sản xuất tôm được diễn tả như sau:

ln (YT) = β0 + βCT lnCT + βMĐ lnMĐ + βLT lnLT 
+ βMN lnMN + ei  (3)

Với, YT là năng suất tôm (kg); CT là chi phí 
cải tạo ao (triệu đồng); MĐ là mật độ tôm thả 
(con); LT là số lần thả giống (lần) và MN là mức 
nước trên trảng (cm) tính cho một ha và một vụ 
nuôi tôm.

Theo Tabachnick và Fidell (2019), khi sử 
dụng các phương pháp hồi qui, kích thước mẫu 
cần thiết được tính theo công thức: n ≥ 50 + 
8p. Trong đó: n là kích thước mẫu tối thiểu cần 
thiết, p là số lượng biến độc lập trong mô hình. 
Do đó, với 4-5 biến độc lập trong các mô hình 
nghiên cứu được đề xuất thì cỡ mẫu cần điều tra 
là n ≥ 82-90 quan sát. Vì vậy với cỡ mẫu 198 
quan sát, dữ liệu đã đảm bảo thực hiện kiểm 
định mô hình nghiên cứu.

Sự hiệu quả của phân bổ nguồn lực 
(allocative efficiency, AE) được xác định 
bằng tính toán tỷ số của giá trị sản phẩm biên 
(marginal value product, MVP) và chi phí yếu 
tố biên (marginal factor cost, MFC) (Rasha và 
ctv., 2019; Indra và ctv., 2020, Nisar và ctv., 
2021), như sau:

AE = MVP/MFC   (4), và

MVP = βi

Ȳ
Py (5)

Với, βi là hệ số hồi quy, được tính từ công 
thức (1) của đầu vào thứ i (i = 1, 2, 3,…); Ȳ là 
trung bình số học của đầu ra;  là các giá trị 
trung bình số học của đầu vào thứ i (i = 1, 2, 
3,…); Py là giá của đầu ra; MFC là giá đơn vị 
của đầu vào.

Nếu AE = 1 thì nguồn lực được dùng tối 
ưu; nếu < 1 hàm ý nguồn lực bị lạm dụng (sử 
dụng quá mức) và nếu > 1 thì nguồn lực bị sử 
dụng thiếu.

Hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa và tôm 
được tính toán dựa vào tổng chi phí (chi phí 
cố định+chi phí biến đổi), tổng doanh thu (giá 
bán*sản lượng), lợi nhuận (tổng doanh thu - 
tổng chi phí) và tỷ suất lợi nhuận (lợi nhuận/
tổng chi phí).
III. KẾT QUẢ 

3.1. Phát triển của mô hình TL ở Kiên 
Giang

Mô hình sản xuất TL ở tỉnh Kiên Giang 
được bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2000. 
Sau gần 20 năm phát triển mô hình canh tác này, 
Kiên Giang hiện là tỉnh có diện tích mô hình 
TL lớn nhất trong các tỉnh ĐBSCL. Kết quả sản 
xuất của mô hình TL qua các năm được trình 
bày ở Bảng 1.

Bảng 1. Kết quả hoạt động sản xuất mô hình TL của tỉnh Kiên Giang, 2016-2018.

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2016 2017 2018

Diện tích canh tác TL ha 83.502 90.778 83.458
Sản lượng lúa tấn 397.636 412.767 415.621
Năng suất bình quân tấn/ha/vụ 4,76 4,55 4,98
Sản lượng tôm tấn 39.422 40.715 38.500
Năng suất bình quân kg/ha/vụ 470 450 460

Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp, Sở NN và PTNT tỉnh Kiên Giang các năm 2016-2018.
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Theo thống kê của ngành nông nghiệp Kiên 
Giang, diện tích của mô hình TL năm 2017 
chiếm 75,97% diện tích nuôi tôm (119.488 ha) 
và năm 2018 chiếm khoảng 11% diện tích trồng 
lúa (728.415 ha) của cả tỉnh; diện tích giảm 
xuống vào năm 2018 là do tình hình dịch bệnh 
và điều kiện thời tiết không thuận lợi (xâm nhập 
mặn sớm). Theo kế hoạch phát triển ngành tôm 
Kiên Giang đến năm 2025, diện tích sản xuất mô 
hình TL sẽ là 94.400 ha, đạt sản lượng khoảng 
43.300 tấn mỗi năm. Cũng theo kế hoạch này, 

ngành nông nghiệp Kiên Giang phấn đấu mở 
rộng mô hình TL từ các diện tích đang canh tác 
2 vụ lúa nhưng kém hiệu quả do xâm nhập mặn 
của các huyện An Biên, U Minh Thượng, Hòn 
Đất và Kiên Lương.

3.2. Đặc điểm nguồn lực của nông hộ
Để tiến hành sản xuất, các nông hộ cần các 

nguồn lực cơ bản như đất đai, lao động gia đình 
cũng như kinh nghiệm và trình độ học vấn. Đặc 
điểm nguồn lực nông hộ ở vùng điều tra được 
trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2. Đặc điểm nguồn lực nông hộ sản xuất theo mô hình TL của huyện An Biên và An Minh.

Chỉ tiêu Đơn vị tính Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất Độ lệch chuẩn
Tuổi chủ hộ năm 46,1 22 71 11,8
Số nhân khẩu người 4,39 2 7 1,96
Số lao động người 1,97 1 7 0,98
Trình độ học vấn lớp 6,7 1 12 3,1
Kinh nghiệm năm 5,7 2 15 3,5
Diện tích trang trại ha 2,67 0,52 7,78 1,59
Diện tích canh tác ha 1,87 0,39 7,20 -

Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ mô hình TL năm 2018 (n=198).

Tuổi của chủ hộ có sự biến động lớn. Đa số 
(70,2%) chủ hộ có độ tuổi từ 41–60, là độ tuổi 
chín chắn trong việc lập kế hoạch sản xuất nông 
hộ và sẵn sàng cho việc tiếp thu và áp dụng tiến 
bộ kỹ thuật. Phần lớn chủ hộ đều là nam giới 
(92,8%). Số lao động gia đình tương đối thấp và 
không có khác biệt lớn giữa các hộ. Do đó, các 
nông hộ thường phải thuê mướn thêm lao động 
khi vào vụ sản xuất. Trình độ học vấn của chủ 
hộ cũng có sự biến động lớn. Có trên 80% số 
chủ hộ có trình độ văn hóa từ THCS trở lên; đây 
cũng là thuận lợi cho việc tiếp thu khoa học kỹ 
thuật để ứng dụng vào sản xuất. Một điểm đáng 
chú ý là trình độ văn hóa của chủ hộ càng cao thì 
diện tích đất nông nghiệp của hộ đó càng lớn; 
trung bình trên 3 ha đối với các hộ có trình độ 
học vấn THPT và dưới 1 ha đối với hộ có trình 
độ học vấn TH. Tuy trình độ học vấn không cao 
nhưng kinh nghiệm thể hiện ở số năm sản xuất 

khá tốt. Diện tích canh tác không quá lớn và phù 
hợp với trình độ quản lý của nông hộ (Bảng 2). 

3.3. Kết quả sản xuất
Các chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình TL được 

trình bày ở Bảng 3. Tôm sú (Penaeus monodon) 
là đối tượng được thả nuôi phổ biến, từ tháng 
11 năm trước đến tháng 6 năm sau. Sau khi 
thu hoạch tôm, nông dân tiến hành rửa mặn, 
chuẩn bị ruộng trồng lúa. Lúa trồng phổ biến 
là các giống OM2517 và ST5. Từ năm 2012, 
tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) cũng 
được nuôi luân canh với lúa. Gần đây, tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) và cua biển 
(Scylla paramamosain) cũng được thả nuôi xen 
canh với tôm sú. Độ mặn khi nuôi tôm tương 
đối thấp nhưng vẫn trong giới hạn thích hợp cho 
tôm sinh trưởng (Bảng 3).

Để sản xuất lúa, ngoài lúa giống, các nông 
hộ còn sử dụng các vật tư khác như phân bón và 
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thuốc bảo vệ thực vật. Trong những năm qua, đã 
có nhiều lớp tập huấn và chương trình chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân liên quan 
đến sản xuất lúa. Người nông dân sử dụng phân 
đạm, lân và kali riêng để bón tùy theo thời kỳ 
và tình trạng phát triển của cây lúa. Nông dân 
thường sử dụng bảng so màu lá lúa để bón phân 
cân đối cho cây lúa. Nhìn chung, số lượng vật tư 
sử dụng trong canh tác lúa ở mô hình TL là thấp 
hơn so với mô hình canh tác 2 hoặc 3 vụ lúa/
năm. Thực tế, nhiều hộ có quan điểm ‘lấy rơm để 

nuôi tôm’; do đó không quan tâm nhiều đến việc 
canh tác lúa và coi nuôi tôm là thu nhập chính 
trong mô hình TL. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khi canh 
tác lúa; điều này có thể ảnh hưởng xấu đến việc 
nuôi tôm sau đó. Ngoài lao động gia đình, các 
nông hộ phải thuê mướn thêm lao động hay máy 
móc bên ngoài cho các hoạt động chuẩn bị đất, 
xuống giống, thu hoạch, sau thu hoạch,… Năng 
suất lúa đạt 4-5 tấn/ha/vụ, cá biệt có hộ đạt 6-7 
tấn/ha/vụ.

Bảng 3. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính, đầu vào và kết quả sản xuất của mô hình TL.

Thông tin kỹ thuật Đơn vị tính Trung bình Độ lệch chuẩn

Kết cấu ruộng nuôi
Diện tích ruộng nuôi ha 2,3 1,1
Tỷ lệ mương bao % 29,1 5,1
Độ sâu mương m 1,0 0,1
Độ sâu trảng m 0,5 0,1
Độ mặn khi nuôi tôm ‰ 5,2 1,9
Sản xuất lúa
Mật độ lúa gieo sạ kg/ha/vụ 182,61 58,39
Phân các loại kg/ha/vụ 203,62 202,35
Thuốc BVTV gói/ha/vụ 22,20 37,64
Nhiên liệu L/ha/vụ 39,17 31,75
Lao động ngày công/ha/vụ 155,11 128,90
Năng suất T/ha/vụ 4,55 2,59
Sản xuất tôm
Cỡ tôm giống cm 1,3 0,1
Mật độ tôm thả con/ha/vụ 29.366 21.213
Vôi, phân và hóa chất khác kg/ha/vụ 457,67 551,67
Lượng nước thay %/lần 28,0 6,84
Thời gian nuôi tháng 4,2 1,11
Cỡ tôm thu hoạch g/con 27,9 10,9
Năng suất kg/ha/vụ 190,5 52,7
Tỷ lệ sống % 18,5 8,4

Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ mô hình TL năm 2018 (n=198).
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Trong sản xuất tôm, ngoài tôm giống, các 
nông hộ còn sử dụng vôi, phân tạo màu, thức 
ăn, thuốc thú y thủy sản. Đa số các hộ nuôi tôm 
(80%) sử dụng nguồn giống ngoài tỉnh do chưa 
có nhiều cơ sở sản xuất giống tại Kiên Giang. 

Kết quả điều tra cũng cho thấy có 70% hộ 
không tiến hành ương giống mà thả trực tiếp 
vào ao nuôi, 50% hộ có cho tôm ăn bổ sung và 
77% hộ áp dụng phương pháp thu tỉa (Bảng 4). 
Năng suất tôm đạt 0,4-0,5 tấn/ha/vụ.

Bảng 4. Một số yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi tôm của mô hình TL.

Các yếu tố kỹ thuật Tỷ lệ sống
(%)

Năng suất
(kg/ha,vụ)

Lợi nhuận
(triệu đ/ha/vụ)

1. Nguồn giống
- Tại địa phương (n=40, 20%) 19,1±8,5ª 120±66,7ª 13,1±7,3ª
- Từ tỉnh khác (n=158, 80%) 18,3±8,4ª 108±49,1ª 11,2±6,7ª
2. Ương giống
- Có ương (n=60, 30%) 18,7±9,1ª 129±55,0ª 13,0±7,5ª
- Không ương (n=138, 70%) 18,4±8,2ª 102±50,2ª 10,9±6,5ª
3. Cho ăn
- Cho ăn bổ sung (n=100, 50%) 18,5±9,1ª 128±63,3b 13,4±8,7b

- Không cho ăn (n=98, 50%) 18,4±7,8ª 92,4±31,5ª 9,7±3,3ª
4. Thu hoạch
- Thu một lần (n=45, 23%) 18,9±7,2ª 144±37,9b 13,9±7,8ª
- Thu tỉa (n=153, 77%) 18,3±8,8ª 99,6±52,4ª 10,8±8,5a

Ghi chú: các giá trị trên cùng một cột của cùng yếu tố kỹ thuật chứa các ký tự giống nhau là khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05). Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ mô hình TL năm 2018 (n=198).

Các giải pháp kỹ thuật khác nhau ảnh hưởng 
đến hiệu quả nuôi tôm không giống nhau. Không 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) về 
tỷ lệ sống, năng suất và lợi nhuận sản xuất tôm 
của các yếu tố nguồn gốc con giống và ương 
giống. Tuy nhiên, việc thu tỉa đã gia tăng năng 
suất một cách có ý nghĩa so với thu một lần và 
cho ăn bổ sung đã cho năng suất và lợi nhuận 
cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
so với không cho ăn (Bảng 4).

3.4. Phân tích hiệu quả kinh tế
Hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của mô hình 

TL ở Kiên Giang được trình bày ở Bảng 5. Chi 
phí sản xuất của mô hình TL là rất thấp so với 
các mô hình chuyên canh trồng lúa hay nuôi 
tôm ở cùng mức thâm canh. Trong mô hình TL, 
chi phí biến đổi cho sản xuất từng sản phẩm gần 
bằng nhau và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi 
phí (khoảng 96%). Trong tổng chi phí của mô 

hình TL, sản xuất lúa chiếm tỷ trọng (52,13%) 
cao hơn sản xuất tôm (47,87%). Trong tổng chi 
phí biến đổi của hoạt động sản xuất lúa thì chi 
phí thu hoạch và sau thu hoạch chiếm tỷ lệ cao 
nhất (38,69%), tiếp theo là phân bón (17,40%), 
xuống giống (16,69%), thuốc trừ sâu bệnh 
(9,17%), chuẩn bị đất (9,09%) và các chi phí 
khác. Trong tổng chi phí biến đổi của hoạt động 
sản xuất tôm thì chi phí tôm giống chiếm tỷ lệ 
cao nhất (30,39%), tiếp theo là cải tạo ao/vuông 
(25,75%), lao động (17,29%), bổ sung giống 
thủy sản khác bao gồm cua và cá (14,26%), 
thuốc thú y thủy sản và nhiên liệu (12,31%). Tỷ 
lệ doanh thu của sản xuất tôm (66,34%) là cao 
gấp 2 lần so với sản xuất lúa (33,67%) trong 
tổng doanh thu của mô hình. Tỷ lệ đóng góp 
cho lợi nhuận của mô hình TL từ sản xuất tôm 
(80,96%) là cao gấp 5 lần so với sản xuất lúa 
(19,04%). Tỷ suất lợi nhuận của sản xuất tôm 
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(2,14) là cao hơn rất nhiều so với sản xuất lúa 
(0,46). Với các giá các đầu vào và giá bán sản 
phẩm vào thời điểm điều tra thì diểm hòa vốn 
cho sản suất lúa là khá cao (68,58%) và sản xuất 
tôm là khá thấp (31,88%) so với các năng suất 
trung bình của mô hình TL (Bảng 5). Ngoài ra, 

kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ mô hình TL có 
lợi nhuận dương là 91,23%. Trong cơ cấu thu 
nhập từ thủy sản thì tôm nuôi đóng góp lớn nhất 
(69,1%), kế đó là cua (28,6%) và sau cùng là cá 
(2,3%). Kết quả điều tra cũng ghi nhận có tới 
22,35% mô hình bị thua lỗ về nuôi thủy sản.

Bảng 5. Hiệu quả kinh tế của mô hình tôm-lúa.

Chỉ tiêu Đơn vị tính Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Ghi chú

Chi phí
1. Chi phí biến đổi sản xuất lúa triệu đồng/ha/vụ 12,88 5,3 96,00% của (2)
2. Tổng chi phí sản xuất lúa triệu đồng/ha/vụ 13.42 7,08 52,13% của (5)
3. Chi phí biến đổi sản xuất tôm triệu đồng/ha/vụ 11,77 5,56 95,50% của (4)
4. Tổng chi phí sản xuất tôm triệu đồng/ha/vụ 12,32 5,04 47,87% của (5)
5. Tổng chi phí của mô hình TL triệu đồng/ha/vụ 25,74 12,12
Doanh thu
6. Giá bán lúa ngàn đồng/kg 4,31 0,55
7. Doanh thu từ sản xuất lúa triệu đồng/ha/vụ 19,61 5,4 33,67% của (10)
8. Giá bán tôm ngàn đồng/kg 202,89 35,90
9. Doanh thu từ sản xuất tôm triệu đồng/ha/vụ 38,65 9,42 66,34% của (10)
10. Doanh thu của mô hình TL triệu đồng/ha/vụ 58,26 30,38
Lợi nhuận
11. Lợi nhuận từ sản xuất lúa triệu đồng/ha/vụ 6,19 2,9 19,04% của (13)
12. Lợi nhuận từ sản xuất tôm triệu đồng/ha/vụ 26,33 9,7 80,96% của (13)
13. Lợi nhuận của mô hình TL triệu đồng/ha.năm 32,52 31,03
Tỷ suất lợi nhuận (LN/TCP)
14. Từ sản xuất lúa 0,46
15. Từ sản xuất tôm 2,14
16. Của mô hình TL 1,26
Điểm hòa vốn (TCP/GB)
17. Cho sản xuất lúa T/ha/vụ 3,12
18. Cho sản xuất tôm kg/ha/vụ 60,73

Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ mô hình TL năm 2018 (n=198).

3.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu 
quả sản xuất của mô hình tôm-lúa

Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 
năng suất lúa và tôm của mô hình TL ở Kiên 
Giang được trình bày ở các Bảng 6 và 7.
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Bảng 6. Kết quả phân tích mô hình hồi quy và hiệu quả phân bổ nguồn lực cho sản xuất lúa.

Các biến độc lập
Mô hình hồi quy C-D Hiệu quả phân bổ nguồn lực
Hệ số hồi quy βi Sai số tiêu chuẩn MVP AE = MVP/MFC

Hằng số 3,190 0,874*** - -
Giống (G) 0,487 0,125*** 39,643 17,236
Phân đạm (N) -0,059 0,133 -10,598 -5,299
Phân lân (P) 0,181 0,137* 37,760 18,880
Phân kali (K) 0,061 0,075 31,433 15,716
Lao động (LD) 0,303 0,185 2158,477 30,835
R2 0,492
Hiệu suất theo quy mô (Return to scale) 0,973
Giá trị F 5,126

Ghi chú: *, **, *** là các ký hiệu có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức tương ứng α = 10%, 5% và 1% theo kiểm định 
t. Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ mô hình TL năm 2018 (n=198)

nghĩa 1% và 10% với hệ số ước lượng của biến 
G là 0,487 và của biến P là 0,181 và tương quan 
dương. Nghĩa là, khi lượng giống và phân lân 
tăng thêm 1%, năng suất lúa bình quân sẽ tăng 
thêm 0,487% và 0,181% một cách tương ứng, 
trong trường hợp các yếu tố khác không thay đổi. 
Tổng số các hệ số của biến độc lập (Σβi) là 0,973 
(# 1) cho thấy hiệu quả theo quy mô không tồn 
tại, có nghĩa là tăng các yếu tố đầu vào, ví dụ 1%, 
chỉ làm tăng năng suất lúa gần 1%. Tuy nhiên, 
phân tích hiệu quả sử dụng nguồn lực cho thấy 
hiệu quả phân bổ nguồn lực (AE) của các yếu 
tố giống và phân lân cũng như phân kali và lao 
động là dương (> 1) chỉ ra việc sử dụng các yếu 
tố này thấp hơn mức tối ưu để có năng suất lúa tối 
đa; trong khi AE của yếu tố phân đạm < 1, nghĩa 
là phân đạm đang bị lạm dụng (Bảng 6).

Kết quả mô hình cho sản xuất lúa được diễn 
tả như sau:
ln(YL) = 3,19 + 0,487 lnG – 0,059 lnN + 0,181 
lnP + 0,061 lnK + 0,303 lnLd + 0,068

Đối với kết quả kiểm định mô hình hồi quy 
lnYL, có thể thấy rằng, mô hình đưa ra là hoàn 
toàn phù hợp với thực tế tại mức ý nghĩa thống 
kê 90%, 99%. Hệ số tương quan R2 = 0,492 cho 
thấy mô hình hồi quy có thể giải thích được 
49,2% sự biến động năng suất lúa bởi các biến 
độc lập. Theo kết quả trình bày ở Bảng 6, các 
biến N, K và LD có thể được loại bỏ do p>0,1, 
và chấp nhận các biến độc lập còn lại là G và 
P. Trong các biến đầu vào được sử dụng trong 
mô hình sản xuất, lượng giống (G) và phân lân 
(P) là các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến năng 
suất lúa. Kết quả ước lượng cho thấy ở mức ý 

Bảng 7. Kết quả phân tích mô hình hồi quy và hiệu quả phân bổ nguồn lực cho sản xuất tôm.

Các biến độc lập
Mô hình hồi quy C-D Hiệu quả phân bổ nguồn lực
HS hồi quy βi SS tiêu chuẩn MVP AE = MVP/MFC

Hằng số -1,701 0,983* - -
Cải tạo ruộng (CT) 1,040 0,181 - -
Mật độ thả tôm (MĐ) 0,332 0,145** 7,226 2,891
Số lần thả (LT) 0,093 0,114 - -
Mực nước trên trảng (MN) 0,392 0,233* - -
R2 0,858
Hiệu suất theo quy mô (Return to scale) 1,857
Giá trị F 290,912

Ghi chú: *, **, *** là các ký hiệu có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức tương ứng α = 10%, 5% và 1% theo kiểm định 
t. Nguồn: Kết quả điều tra nông hộ mô hình TL năm 2018 (n=198)
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Kết quả mô hình cho sản xuất tôm được 
diễn tả như sau:
ln(YT) = -1,701 + 1,040 lnCT + 0,332 lnMĐ + 
0,093 lnLT + 0,392 lnMN - 0,459

Đối với kết quả kiểm định mô hình hồi quy 
lnYT, có thể thấy rằng, mô hình đưa ra là hoàn 
toàn phù hợp với thực tế tại mức ý nghĩa thống 
kê 90%, 95%. Hệ số tương quan R2 = 0,858 cho 
thấy mô hình hồi quy có thể giải thích được 
85,8% sự biến động năng suất tôm bởi các biến 
độc lập. Theo kết quả trình bày ở Bảng 7, các 
biến CT và LT có thể được loại bỏ do p>0,1, và 
chấp nhận các biến độc lập còn lại là mật độ thả 
tôm (MĐ) và mực nước trên trảng (MN). Trong 
các biến đầu vào được sử dụng trong mô hình 
sản xuất, mực nước trên trảng (MN) và mật độ 
thả tôm (MĐ) là các yếu tố đầu vào ảnh hưởng 
đến năng suất tôm. Kết quả ước lượng cho 
thấy ở mức ý nghĩa 5% và 10% với hệ số ước 
lượng của biến MN là 0,392 và của biến MĐ 
là 0,332, và tương quan dương. Nghĩa là, khi 
lượng mực nước trên trảng và mật độ thả giống 
tăng thêm 1%, năng suất tôm bình quân sẽ tăng 
thêm 0,392% và 0,332% một cách tương ứng, 
trong trường hợp các yếu tố khác không thay 
đổi. Tổng số các hệ số của biến độc lập (Σβi) là 
1,857 (> 1) cho thấy hiệu quả theo quy mô tồn 
tại, có nghĩa là tăng các yếu tố đầu vào 1% sẽ 
làm tăng năng suất tôm gần 1,86%. Ngoài ra, 
phân tích hiệu quả sử dụng nguồn lực cho thấy 
hiệu quả phân bổ nguồn lực của yếu tố mật độ 
tôm thả AE > 1, nghĩa là yếu tố mật độ tôm thả 
thấp hơn mức tối ưu để có năng suất tôm tối đa 
(Bảng 7).
IV. THẢO LUẬN

Theo Trương Hoàng Minh và ctv. (2013), 
ở Kiên Giang có hai mô hình tôm-lúa: truyền 
thống (TL-TT) với mật độ tôm sú thả 1-3 con/
m2 và tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, và cải 
tiến (TL-CT) với mật độ tôm sú thả 5-8 con/
m2 và bổ sung thức ăn công nghiệp. Cũng theo 
Phù Vĩnh Thái và ctv. (2015), ở tỉnh này có 2 

đối tượng tôm nuôi trong mô hình TL là tôm 
sú (TL-TS) và tôm chân trắng (TL-TCT). Theo 
Phạm Anh Tuấn và ctv. (2016), có hai mô hình 
tôm-lúa ở ĐBSCL: Mô hình bán thâm canh 
với 1 vụ tôm sú và 1 vụ lúa hay 2 vụ tôm chân 
trắng và 1 vụ lúa, và mô hình quảng canh cải 
tiến tôm-lúa. Kết quả của nghiên cứu này cho 
thấy mô hình TL ở 2 huyện An Biên và An Minh 
của Kiên Giang chủ yếu vẫn là mô hình truyền 
thống. Diện tích TL của Kiên Giang có sự biến 
động theo các năm do thay đổi bất thường của 
yếu tố thời tiết (lũ, xâm nhập mặn) (Bảng 1). 
Tuy nhiên, nuôi tôm luân canh với trồng lúa 
được xem là một trong những biện pháp thích 
ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu nên diện tích 
mô hình TL của Kiên Giang vẫn có khuynh 
hướng tăng. Hàng năm, Sở NN&PTNT Kiên 
Giang đều ban hành lịch thời vụ thả tôm giống 
cho các địa phương trong tỉnh dựa trên dự báo 
tình hình thời tiết nhằm giảm rủi ro cho sản xuất 
của mô hình TL.

Kết quả điều tra cho thấy có sự tham gia 
ngày càng nhiều của người trẻ trong sản xuất 
tôm-lúa được thể hiện ở độ tuổi và kinh nghiệm 
thấp. Tuy vậy, trình độ học vấn của các chủ hộ 
nhìn chung là thấp và không vượt quá THPT. Đặc 
điểm này tương tự với một số địa phương khác 
ở ĐBSCL, chẳng hạn như ở các huyện U Minh 
và Thới Bình của tỉnh Cà Mau (Trương Hoàng 
Minh, 2017). Nhìn chung, trình độ học vấn và 
kinh nghiệm nuôi tôm của chủ hộ ở các mô hình 
TL là thấp hơn so với các mô hình nuôi tôm sú 
BTC và TC ở vùng ĐBSCL (Phạm Lê Thông 
và Đặng Thị Phượng, 2015). Phù Vĩnh Thái và 
ctv. (2015) tìm thấy kinh nghiệm có tương quan 
thuận với năng suất (R2 = 0,585 cho mô hình 
TL-TS và 0,741 cho mô hình TL-TCT). Nguyễn 
Thùy Trang và ctv. (2018) khảo sát mô hình TL 
ở An Biên – Kiên Giang nhận thấy kinh nghiệm 
không có tác động có ý nghĩa đến hiệu quả kinh 
tế trong khi trình độ học vấn và tập huấn góp 
phần gia tăng chỉ tiêu này. Theo Phạm Lê Thông 
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và Đặng Thị Phượng (2015), trình độ học vấn 
và tập huấn không có ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh tế của các mô hình nuôi tôm sú BTC và 
TC. Theo Đặng Thị Phượng và ctv. (2020), trình 
độ học vấn có ảnh hưởng có ý nghĩa trong khi 
tập huấn thì không có ảnh hưởng đến hiệu quả 
sản xuất của các mô hình nuôi tôm chân trắng, 
thường có trình độ thâm canh, ở qui mô nông hộ 
vùng ĐBSCL. Điều này cho thấy, dù mô hình 
TL có trình độ thâm canh thấp nhưng tập huấn 
vẫn có ý nghĩa quan trọng khi hạ tầng cơ sở 
phục vụ mô hình này còn thiếu, quy trình nuôi 
chưa hoàn chỉnh và người có học vấn cao có 
khuynh hướng quản lý diện tích mô hình ngày 
càng lớn hơn.

Nhìn chung không có nhiều cải tiến về thiết 
kế ruộng nuôi cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật  
của mô hình TL (Bảng 3) so với kết quả nghiên 
cứu của Trương Hoàng Minh và ctv. (2013) và 
Phù Vĩnh Thái và ctv. (2015) trên cùng địa bàn 
nghiên cứu trước đây. Tỷ lệ sống của tôm ở An 
Biên và An Minh vào thời điểm khảo sát (18,3-
19,1%) là thấp hơn so với thời điểm 2012 (35%) 
trong nghiên cứu của Trương Hoàng Minh và 
ctv. (2013), nhưng cao hơn so với thời điểm 
2014 trong mô hình TL-TS (13,1%) và thấp hơn 
mô hình TL-TCT (33,0%) trong nghiên cứu của 
Phù Vĩnh Thái và ctv. (2015). Tỷ lệ sống này 
cũng thấp hơn so với mô hình TL ở U Minh 
và Thới Bình (25-30%) trong nghiên cứu của 
Trương Hoàng Minh (2017) và ở Thới Bình 
(32,88-36,50%) tỉnh Cà Mau trong nghiên cứu 
của Võ Nam Sơn và ctv. (2018). Tỷ lệ sống thấp 
của tôm ở mô hình TL của Kiên Giang có thể 
do sự suy thoái môi trường và cũng có lẽ do chỉ 
có 20% các mô hình TL ở Kiên Giang sử dụng 
con giống được sản xuất tại địa phương (Bảng 
4) trong khi tỷ lệ này ở Cà Mau là 90-100% 
(Trương Hoàng Minh, 2017). Tỷ lệ nông hộ có 
ương tôm trong vèo có khuynh hướng giảm, đạt 
50% ở mô hình TL-TT vào năm 2012 (Trương 
Hoàng Minh và ctv., 2013), còn 25,8-26,2% vào 

năm 2014 (Phù Vĩnh Thái và ctv., 2015) và 30% 
trong nghiên cứu này. Đa số (70%) mô hình TL 
ở Kiên Giang không tiến hành ương giống và 
hoạt động này không làm tăng có ý nghĩa về 
hiệu quả nuôi (Bảng 4). Điều này có thể giải 
thích cho tỷ lệ 90-100% mô hình TL ở Cà Mau 
không tiến hành ương giống trước khi thả nuôi 
(Trương Hoàng Minh, 2017). Việc cho ăn bổ 
sung đã làm tăng năng suất và lợi nhuận so với 
không cho ăn (Bảng 4). Trương Hoàng Minh 
và ctv., (2013) và Trương Hoàng Minh (2017) 
cũng cho rằng cho ăn thêm làm tăng năng suất 
của mô hình TL-TT với mật độ thả thấp ở Kiên 
Giang và của mô hình TL ở Cà Mau. Thu tỉa đã 
làm gia tăng năng suất so với thu một lần có lẽ 
do số lượng giống thả cao hơn.

Năng suất lúa của mô hình TL trong nghiên 
cứu này (4,55 tấn/ha/vụ) là tương đương với 
năng suất (4,39 tấn/ha/vụ) ở Thới Bình tỉnh Cà 
Mau (Võ Nam Sơn và ctv., 2018). Năng suất 
tôm của mô hình TL trong nghiên cứu này 
(191,53 kg/ha/vụ) thấp hơn rất nhiều so với 
năng suất của mô hình TL-TT (232 kg/ha/vụ) 
cũng như TL-CT (1.217 kg/ha/vụ) vào năm 
2012 trong nghiên cứu của Trương Hoàng Minh 
và ctv. (2013), thấp hơn mô hình TL-TS (320 
kg/ha/vụ) và TL-TCT (632 kg/ha/vụ) vào năm 
2014 trong nghiên cứu của Phù Vĩnh Thái và 
ctv. (2015), và cũng thấp hơn năng suất chung 
(450-470 kg/ha/vụ) của tỉnh Kiên Giang trong 
thời gian 2016-2018 (Sở NN&PTNT, 2018). 
Năng suất tôm của mô hình TL ở An Biên và An 
Minh thấp hơn so với ở U Minh (340 kg/ha/vụ) 
và Thới Bình (355 kg/ha/vụ) trong nghiên cứu 
của Trương Hoàng Minh (2017) và ở Thới Bình 
(491,41-493,48 kg/ha/vụ) trong nghiên cứu của 
Võ Nam Sơn và ctv. (2018). Điều này có thể do 
chất lượng ruộng nuôi tôm của mô hình TL ở 
An Biên và An Minh bị thoái hóa so với các địa 
phương khác của tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. 

Hiệu quả kinh tế của mô hình TL trong 
nghiên cứu này là tương tự với kết quả nghiên 



79TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

cứu của Nguyễn Thùy Trang và ctv. (2018). Tổng 
chi phí cho sản xuất tôm (12,32 tr. đồng/ha/vụ) 
là cao hơn mô hình TL-TT (6,64 tr. đồng/ha/vụ) 
và thấp hơn mô hình TL-CT (88,1 tr. đồng/ha/
vụ) vào năm 2012 (Trương Hoàng Minh và ctv., 
2013); thấp hơn mô hình TL-TS (27,10 tr. đồng/
ha/vụ) và mô hình TL-TCT (51,28 tr. đồng/ha/
vụ) vào năm 2014 (Phù Vĩnh Thái và ctv., 2015) 
ở cùng địa bàn nghiên cứu. Tổng chi phí trong 
nghiên cứu này cao hơn so với ở U Minh (7,47 
tr. đồng/ha/vụ) và Thới Bình (8,39 tr. đồng/ha/
vụ) trong nghiên cứu của Trương Hoàng Minh 
(2017) nhưng thấp hơn ở Thới Bình (24,16-25,03 
tr. đồng/ha/vụ) trong nghiên cứu của Võ Nam 
Sơn và ctv. (2018). Tổng chi phí ở Thới Bình 
trong nghiên cứu sau cao là do trong mô hình 
TL, ngoài tôm, các nông hộ còn thả thêm cua và 
tôm càng xanh. Trong nghiên cứu này, lợi nhuận 
từ sản xuất tôm (26,33 tr. đồng/ha/vụ) là cao hơn 
mô hình TL-TT (18,9 tr. đồng/ha/vụ) và thấp 
hơn mô hình TL-CT (64,7 tr. đồng/ha/vụ) vào 
năm 2012 (Trương Hoàng Minh và ctv., 2013) 
và thấp hơn mô hình TL-TS (44,44 tr. đồng/ha/
vụ) và mô hình TL-TCT (36,05 tr. đồng/ha/vụ) 
vào năm 2014 (Phù Vĩnh Thái và ctv., 2015). 
Lơi nhuận này thấp hơn so với ở U Minh (43,1 
tr. đồng/ha/vụ) và Thới Bình (43,9 tr. đồng/ha/
vụ) trong nghiên cứu của Trương Hoàng Minh 
(2017) và ở Thới Bình (89,65-97,16 tr. đồng/
ha/vụ) trong nghiên cứu của Võ Nam Sơn và 
ctv. (2018). Tỷ suất lợi nhuận của sản xuất tôm 
trong nghiên cứu này (2,14) là thấp hơn so với 
các nghiên cứu của Trương Hoàng Minh và ctv. 
(2013), Trương Hoàng Minh (2017) và Võ Nam 
Sơn và ctv. (2018) nhưng cao hơn so với nghiên 
cứu của Phù Vĩnh Thái và ctv. (2015). Điều này 
cho thấy các chủ hộ của mô hình TL ở địa bàn 
nghiên cứu đã giảm chi phí đầu tư cho sản xuất 
tôm để giảm rủi ro do suy thoái môi trường cũng 
như bất thường về thời tiết, thể hiện ở tỷ suất lợi 
nhuận cao hơn so với năm 2014. Tỷ lệ mô hình 
TL trong nghiên cứu này có lợi nhuận dương là 

91,23% trong khi có tới 22,35% mô hình bị thua 
lỗ về nuôi thủy sản cho thấy tuy tỷ lệ đóng góp 
của sản xuất lúa cho lợi nhuận của mô hình thấp 
(19,04% trong tổng lợi nhuận 32,52 tr. đồng/ha) 
cho thấy sản xuất lúa có vai trò quan trọng trong 
chia sẻ rủi ro của sản xuất tôm.

Trong nghiên cứu này, giống và phân lân 
có tác động đến năng suất lúa và lượng sử dụng 
các yếu tố đầu vào này là thấp hơn mức tối ưu 
để có năng suất tối đa trong khi phân đạm đã bị 
lạm dụng (Bảng 6). Điều này có nghĩa là các 
nông hộ nên tăng lượng giống và phân lân, đồng 
thời giảm lượng phân đạm để tăng năng suất và 
hiệu quả sản xuất lúa. Kết quả này là phù hợp 
với khuyến cáo của Mai Thành Phụng (2019). 
Cũng trong nghiên cứu này, mật độ tôm thả là 
có tác động đến năng suất tôm nuôi và mật độ 
tôm thả trung bình lần đầu hiện nay (2,94 con/
m2) là thấp hơn mật độ tối ưu để có năng suất tối 
đa (Bảng 7). Trương Hoàng Minh và ctv. (2013) 
và Phù Vĩnh Thái và ctv. (2015) nhận thấy mật 
độ thả tôm có tương quan thuận với năng suất. 
Trương Hoàng Minh và ctv. (2013) cho rằng 
mật độ thả tôm sú lần đầu trong mô hình TL-TT 
nên từ 3-4 con/m2 và TL-CT từ 7,5-13 con/m2 
để có năng suất cao nhất. Phù Vĩnh Thái và ctv. 
(2015) tìm thấy năng suất cao nhất ở mật độ thả 
tôm trong mô hình TL-TS là 10-14 con/m2.vụ 
và mô hình TL-TCT là 18-22 con/m2.vụ.

Đã có nhiều công cụ được sử dụng để 
phân tích hiệu quả sản xuất của các mô hình 
nuôi tôm. Phạm Lê Thông và Đặng Thị Phượng 
(2015) sử dụng hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên 
với các biến độc lập là giá chuẩn hóa của các 
đầu vào đã xác định có khoảng 91% mức kém 
hiệu quả về lợi nhuận của nuôi tôm sú TC và 
BTC là do những yếu tố đầu vào mà người nuôi 
tôm có thể kiểm soát. Ảnh hưởng của các yếu 
tố đến hiệu quả kinh tế cũng được xác định bởi 
các hệ số ước lượng (âm hay dương) của các 
biến độc lập được phân tích. Đặng Thị Phượng 
và ctv. (2020) sử dụng hàm năng suất biên ngẫu 



80 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

nhiên đã xác định có khoảng 94,6% mức kém 
hiệu quả về năng suất của nuôi tôm chân trắng 
là do những yếu tố đầu vào mà người nuôi tôm 
có thể kiểm soát. Dựa trên hệ số hiệu quả kỹ 
thuật, các tác giả đã xác định mức hiệu quả sử 
dụng các yếu tố đầu vào trung bình của mô hình 
là 69%. Tương tự, Nguyễn Thùy Trang và ctv. 
(2018) đã xác định mức hiệu quả sử dụng các 
yếu tố đầu vào trung bình của mô hình TL ở 
An Biên – Kiên Giang là 52,1%. Tuy nhiên, các 
nghiên trên đã không xác định được hiệu quả 
sử dụng của từng yếu tố đầu vào của các nguồn 
lực. Nghiên cứu này sử dụng hàm sản xuất biên 
ngẫu nhiên và phân tích hiệu quả của phân bổ 
nguồn lực đã xác định đồng thời ảnh hưởng có 
ý nghĩa của các yếu tố đến năng suất của sản 
xuất lúa (lượng giống và phân lân) và tôm (mật 
độ thả tôm và mực nước trên trảng) cũng như 
hiệu quả sử dụng từng yếu tố đầu vào trong mô 
hình TL ở An Biên và An Minh– Kiên Giang. 
Sử dụng phân tích hiệu quả của phân bổ nguồn 
lực, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho 
nuôi tôm sú ở Bangladesh (Rasha và ctv., 2019), 
ở Indonesia (Indra và ctv., 2020), và nuôi tôm 
sú và tôm chân trắng ở Ấn Độ (Nisar và ctv., 
2021) đã được xác định. Nisar và ctv. (2021) 
nhận thấy không có hiệu suất theo qui mô cho 
nuôi tôm sú và tôm chân trắng ở Ấn Độ. Tuy 
nhiên, kết quả phân tích cho thấy có hiệu suất 
theo qui mô cho sản xuất tôm nhưng không có 
cho sản xuất lúa trong nghiên cứu này.  
V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Không có nhiều thay đổi về thiết kết và 
kỹ thuật canh tác trong mô hình TL ở địa bàn 
nghiên cứu. Có khuynh hướng gia tăng quy mô 
mô hình theo trình độ học vấn của chủ hộ. Cho 
ăn bổ sung và phương pháp thu tỉa cho năng 
suất và hiệu quả kinh tế của nuôi tôm cao hơn. 
Năng suất nuôi tôm có khuynh hướng giảm so 
với các nghiên cứu trước đây. Tỷ lệ của tổng chi 
phí của canh tác lúa cao hơn nuôi tôm nhưng 
tỷ lệ lợi nhuận từ nuôi tôm lại cao hơn canh tác 

lúa. Tỷ suất lợi nhuận của sản xuất tôm là rất 
cao so với sản xuất lúa và sản xuất lúa có vai 
trò quan trọng trong chia sẻ rủi ro của sản xuất 
tôm trong mô hình TL. Lượng giống và phân 
lân là các yếu tố đầu vào ảnh hưởng có ý nghĩa 
đến năng suất lúa. Mực nước trên trảng và mật 
độ thả tôm là các yếu tố đầu vào ảnh hưởng có 
ý nghĩa đến năng suất tôm. Mô hình hồi quy có 
thể giải thích được 49,2% sự biến động năng 
suất lúa và 85,8% sự biến động năng suất tôm 
bởi các biến độc lập. Không có hiệu quả theo 
quy mô cho sản xuất lúa (Σβi = 0,973) nhưng có 
cho sản xuất tôm (Σβi = 1,857). Sử dụng giống 
và phân lân thấp hơn mức tối ưu để có năng suất 
lúa tối đa trong khi phân đạm đang bị lạm dụng; 
tương tự, mật độ tôm thả thấp hơn mức tối ưu để 
có năng suất tôm tối đa theo phân tích hiệu quả 
sử dụng nguồn.

Nghiên cứu này bước đầu dựa vào một số 
yếu tố đầu vào cơ bản để phân tích cho mô hình 
TL theo quy mô nông hộ, cần có các nghiên cứu 
sâu hơn về các mức tối ưu của các yếu tố đầu 
vào để mô hình đạt năng suất và hiệu quả kinh 
tế tối đa.
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EFFICIENT ANALYSIS OF THE RICE-SHRIMP PRODUCTION MODEL 
IN KIEN GIANG PROVINCE

Nguyen Duc Minh1*, Le Ngoc Hanh1, Nguyen Dang Phap1, Le Quang Long2, Huynh Van Nghiep2

ABSTRACT

This study used primary data collected from 198 households aiming to analyze current status and 
economic efficiency of rotated shrimp-rice model in An Bien and An Minh districts, Kien Giang province. 
The study used the Cobb-Douglas production function model to analyze the factors affecting yields and 
allocative efficiency (AE) analysis to assess efficient use of inputs in rice and shrimp production. Results 
of the study showed that there was not much change in field structure and farming methods. The average 
yield of rice production was 4.55 tonnes/ha/crop and shrimp production was 190.5 kg/ha/crop. The ratio 
of total cost for rice cultivation (52.13%) was higher than that of shrimp farming (47.87%) but the ratio 
of profit of the shrimp crop (80.96%) was higher than that of the rice crop (19.04%). The total profit of 
the rice-shrimp model was 32.52 million VND/ha/year. The amounts of seed and P fertilizer use were 
factors significantly affecting to rice yield; while the water level on the pond flatform and stocking 
density were factors significantly affecting to shrimp yield. There was an existence of return to scale 
for shrimp production (Σβi = 1.857) but no for rice production (Σβi = 0.973). Allocative efficiency (AE) 
analysis showed that seed and P fertilizer was underuse while N fertilizer overuse compared to optimum 
levels for maximum rice yield. Similarly, stocking density was underuse compared to optimum level for 
maximum shrimp yield.

Keywords: rotated shrimp-rice, technical efficiency, economic efficiency, resource use efficiency, Kien 
Giang 
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THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG LƯỚI BÉN ĐA KÍCH CỠ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 
ĐA DẠNG CÁ SO VỚI LƯỚI BÉN HIỆN TẠI TRONG QUAN TRẮC 

KHAI THÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Nguyễn Du1*, Huỳnh Hoàng Huy1

TÓM TẮT

Lưới bén hiện tại thông thường chỉ sử dụng một loại kích thước mắt lưới nhất định khi hoạt động, 
do vậy sản lượng đánh bắt được là các loài cá có kích cỡ tương đồng nhau, chưa thể hiện được sự 
đa dạng cao về thành phần loài và kích cỡ loài đánh bắt. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng lưới bén 
đa kích cỡ mắt lưới để đánh giá mức độ đa dạng cá so với lưới bén hiện tại ở Đồng bằng sông Cửu 
Long được thực hiện từ tháng 1 – 6/2021 tại 5 trạm nghiên cứu dọc sông Tiền và sông Hậu ở các 
vùng sinh cảnh dòng chính, vùng cửa sông ven biển và nội đồng ngập lũ. Lưới bén đa kích cỡ được 
cấu tạo gồm 14 mảnh lưới có kích cỡ mắt lưới từ 20 – 150mm (20, 30, 40, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 
110, 120, 130, 140, và 150mm), chiều dài và chiều cao của mỗi mảnh lưới là 8m và 2,5m, được 
kết nối một cách ngẫu nhiên tạo thành tấm lưới có chiều dài 112m. Thời gian thu mẫu mỗi tuần 1 
lần vào thời điểm con nước đứng được thực hiện tại tất cả các trạm nghiên cứu và 5 người dân (1 
người/trạm nghiên cứu) được lựa chọn để thực hiện công việc đánh bắt ngoài thực địa. Mẫu cá khai 
thác được phân loại theo loài, cân, đo, đếm và sử dụng phần mềm Microsoft Excell 2019 và Primer 
6 để phân tích thống kê các chỉ số đa dạng sinh học cá. Kết quả nghiên cứu đã xác định có 51 loài 
cá tôm các loại được đánh bắt, sản lượng khai thác trung bình tại các khu vực đánh bắt dao động 
từ 0,81 – 1,12 kg/ngày/trạm, cường lực khai thác trung bình đạt 0,58 kg/giờ/100m2 lưới, chỉ số đa 
dạng Shannon-Weiner (H’) = 2,85. So sánh với loại lưới bén hiện tại, lưới bén đa kích cỡ có giá 
trị chỉ số đa dạng loài, đa dạng kích cỡ cá và cường lực khai thác cao hơn so lưới bén hiện tại. Có 
thể thay thế lưới bén đa kích cỡ trong việc nghiên cứu quan trắc sản lượng khai thác thủy sản hàng 
ngày sẽ giảm thiểu được nhiều chi phí để thuê nhiều ngư dân tham gia quan trắc trong thời gian dài.

Từ khóa: lưới bén cải tiến, cường lực khai thác, chỉ số đa dạng, Đồng bằng sông Cửu Long.

1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II
* Email: didzu72@yahoo.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các ngư cụ sử dụng để khai thác thủy sản 

ở vùng nội địa vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL)  gồm hơn 120 loại ngư cụ khai thác 
thủy sản (KTTS) đã được miêu tả và phân chia 
thành 13 nhóm (Nguyễn Nguyễn Du và ctv., 
2006). Hầu hết các loại ngư cụ KTTS đều rất 
thô sơ và ngư dân có thể tự chế tạo. Nghề KTTS 
nội địa mang đặc tính quy mô nhỏ nhưng đóng 
một vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm 
và cung cấp thực phẩm hàng ngày cho người 
dân địa phương. Tuy đa dạng về ngư cụ, nhưng 

ngư cụ chủ yếu của nghề khai thác thủy sản nội 
địa là bằng lưới bén và lưới ba màng. Tuy nhiên, 
sản lượng khai thác từ nghề lưới bén hiện tại 
thu được ít loài cá, kém đa dạng thành phần 
loài và đa dạng kích cỡ cá, và hạn chế độ phong 
phú về sản lượng bởi đặc thù chính của chúng 
là mang tính chọn lọc cao với kích thước mắt 
lưới nhất định. 

Lưới bén được sử dụng rất hữu ích cho việc 
theo dõi thường xuyên các quần thể cá vì tương 
đối dễ sử dụng và chi phí tương đối thấp. Loại 
lưới này có thể được sử dụng ở nhiều độ sâu và 
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có thể được sử dụng ở vùng nước nông - nơi 
hầu hết các dụng cụ khai thác khác không thể 
sử dụng được.

Do tính chọn lọc của loại lưới bén hiện tại 
(LBTT), nên các nghiên cứu gần đây của Ủy 
hội sông Mê Công Việt Nam và Quốc tế đã phải 
phối hợp với nhiều ngư dân sử dụng lưới bén 
với nhiều loại kích thước mắt lưới khác nhau 
tại một địa điểm để theo dõi và thu thập dữ liệu 
về các yếu tố khác nhau của quần thể cá (đa 
dạng sinh học đối với các loài cá). Để khắc phục 
những hạn chế hiện nay của việc sử dụng LBTT 
trong nghiên cứu đánh giá sản lượng KTTS, 
một loại lưới bén đa kích cỡ (LBCT) gồm nhiều 
mảnh với nhiều mắt lưới sẽ được sử dụng tốt 
hơn trong nhiều trường hợp. 

Lưới bén đa kích cỡ đã được sử dụng rộng 
rãi ở nhiều quốc gia và đã được sử dụng thành 
công ở lưu vực sông Mê Công trong các nghiên 
cứu về đánh giá các tác động ảnh hưởng (Arthur 
và ctv., 2010, Lorenzen và ctv., 1998), dựa vào 
khả năng bắt được nhiều loài và cường lực khai 
thác (CPUE) của chúng có tương quan với sinh 

khối thực tế của cá trong thủy vực.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu thử nghiệm 

sử dụng lưới bén đa kích cỡ này được áp dụng 
thực hiện tại một số thủy vực ở ĐBSCL để kiểm 
chứng hiệu quả của việc sử dụng loại lưới này 
so với lưới bén hiện tại về mức độ đa dạng loài, 
đa dạng kích cỡ cá và cường lực khai thác nhằm 
góp phần giảm thiểu chi phí trong quan trắc 
nguồn lợi thủy sản. 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01– 

6/2021. 
- Địa điểm nghiên cứu được thực hiện tại 

5 trạm quan trắc dọc sông Tiền và sông Hậu ở 
các vùng sinh cảnh dòng chính, vùng cửa sông 
ven biển và nội đồng ngập lũ nơi mà hiện nay 
các trạm này đang thực hiện quan trắc sản lượng 
khai thác hàng ngày của Ủy hội sông Mê Công 
đại diện và đảm bảo để đánh giá được mức độ 
đa dạng loài, đa dạng kích cỡ cá và cường lực 
khai thác (Bảng 1 và Hình 1). 

Bảng 1. Thông tin các trạm nghiên cứu.

STT Trạm Tên ấp Khu vực
Tọa độ (GPS-

UTM)
Tỉnh

1 Vàm Nao Vàm Nao Thượng nguồn sông Tiền
536694.76 m E 
1166191.04 m N

An Giang

2 Thoại Sơn Tây Sơn Kênh nội đồng
528021.83 m E 
1133301.55 m N

An Giang

3 Vũng Liêm Lăng Hạ nguồn sông Tiền
633808.85 m E 
1117317.05 m N

Vĩnh Long

4 Long Trị Long Trị Cửa sông Tiền
648879.49 m E 
1104313.21 m N

Trà Vinh

5 Cầu Quan Khóm 3 Cửa sông Hậu
623060.90 m E 
1077697.65 m N

Trà Vinh
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Hình 1. Địa điểm các trạm nghiên cứu.

2.2. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
- Đối tượng: lưới bén đa kích cỡ được thiết 

kế có thành phần cấu trúc như Bảng 2. Lưới bén 
cải tiến được cấu tạo gồm 14 mảnh lưới có kích 
cỡ mắt lưới từ 20 – 150mm (20, 30, 40, 40, 60, 
70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, và 150mm), 

chiều dài mỗi mảnh lưới 8m, chiều cao 2,5m 
bằng nhau ở mỗi mảnh lưới, được kết nối một 
cách ngẫu nhiên tạo thành tấm lưới có chiều dài 
112m. Thứ tự kích thước mắt lưới được kết nối 
ngẫu nhiên: 110, 120, 80, 150, 70, 100, 40, 130, 
20, 90, 140, 60, 30, 50.

Bảng 2. Thành phần ngư cụ và ngư dân tham gia tại các khu vực.

Khu vực Ngư cụ khai thác Chiều dài 
(m)

Chiều 
cao (m)

Mắt lưới 
(mm)

Hộ tham gia

Kênh nội đồng Lưới bén đa kích cỡ 112 2,5 20 - 150 Phạm Văn Biển
Lưới bén hiện tại 250 0,6 50 Phạm Văn Biển

Thượng nguồn 
sông Tiền

Lưới bén đa kích cỡ 112 2,5 20 - 150 Nguyễn Thành Kỉnh
200 2,0 50 Phạm Văn Nê

Hạ nguồn  
sông Tiền

Lưới bén đa kích cỡ 112 2,5 20 - 150 Lế Quốc Thắng
Lưới bén hiện tại 500 2,5 40 Lê Phát Đại

Cửa sông Tiền Lưới bén đa kích cỡ 112 2,5 20 - 150 Phan Văn Nhã
Lưới bén hiện tại 500 1,5 50 Phan Van Nhã

Cửa sông Hậu Lưới bén đa kích cỡ 112 2,5 20 - 150 Nguyễn Văn Tỏ
Lưới bén hiện tại 2000 1 50 Nguyễn Văn Tỏ



86 TẠP CHÍ NGHỀ CÁ SÔNG CỬU LONG - SỐ 20 - THÁNG 9/2021

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

 

Giềng phao 

Giềng chì 

14 mãnh lưới 

Phao 

Chì 8m 

Độ dài tấm lưới 112m 

 

Hình 2. Cấu tạo mô phỏng của tấm lưới đa kích cỡ.

 Sản lượng khai thác x 100 

Thời gian khai thác x Diện tích lưới 
CPUE (kg/giờ/100m2) = 

Trong đó: CPUE (Catch per unit effort): 
Sản lượng khai thác cho mỗi ngư cụ (kg); Thời 
gian hoạt động của ngư cụ; Diện tích lưới

- Sử dụng phần mềm thống kê đa dạng sinh 
học Primer 6 để phân tích các chỉ số đa dạng 
sinh học cá:

+ Chỉ số đa dạng Shannon – Weiner (H’) 
(1963) được xác định theo công thức:

H’= -Σpi.lnpi với pi = ni/N. 
Trong đó: ni là số cá thể loài thứ i và N là 

tổng số cá thể trong toàn bộ trong mẫu.
+ Chỉ số phong phú Margalef (d): d =  S-1 

LnN'
  

Trong đó: S là tổng số loài; N là tổng số cá 
thể

+ Chỉ số đồng đều Pielou’s (J’): J'=   H' 
LnS

  

Trong đó: S là tổng số loài, H’ là chỉ số 
Shannon – Wiener

 + Chỉ số tương đồng (SI) ; SI = 2C/(A+B)
Trong đó: C: số lượng loài xuất hiện ở cả 

2 khu vực; A: số loài ở khu vực A; B: số loài ở 
khu vực B

+ Chỉ số mức độ chiếm ưu thế (Concentration 
of Dominance - Cd), chỉ số này được tính theo 
Simpson (1949):   Cd =  ∑ (pi)2

- Vật liệu nghiên cứu: bao gồm cân, thước, 
bộ hình định danh cá vùng ĐBSCL, phiếu ghi 
chép thông tin về ngày, giờ khai thác, ngư cụ, 
sản lượng, số con, chiều dài cá, điều kiện thời 
tiết và thủy văn.

- Thu thập số liệu: Đối với lưới bén đa kích 
cỡ, mẫu cá được thu 1 ngày/tuần vào thời điểm 
con nước đứng (không chảy hoặc chảy yếu), thời 
gian ngâm lưới từ 0,5 – 1 giờ/lần thu. Cá dính ở 
từng mãnh lưới được lưu giữ riêng biệt trong túi 
nylon có ghi chú số ký hiệu cở mắc lưới mà cá 
dính (thẻ mắc lưới) tránh nhằm lẫn với các mẫu 
cá khác dính từ cở mắc lưới khác. Mẫu cá được 
định loại và được cân, đo, đếm và ghi chép và sổ 
nhật ký tại nhà bởi các hộ dân tham gia đã được 
hướng dẫn và tập huấn thành thạo và được kiểm 
tra định kỳ bởi cán bộ giám sát. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số 
liệu

- Các phiếu ghi chép nhật ký của ngư dân 
được thu thập định kỳ trong quá trình thực hiện 
công tác giám sát, kiểm tra thông tin và nhập 
vào cơ sở dữ liệu được thiết kế trên phần mềm 
Microsoft Acsess 2019.

- Số liệu được phân tích và xử lý thống kê 
mô tả, t-test trên phần mềm M.Excel 2019. 

- Cường lực khai thác CPUE trên mỗi loại 
ngư cụ qua các đợt thu mẫu được tính theo công 
thức của Stamatopoulos (2004)
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Trong đó: Cd: Chỉ số mức độ chiếm ưu thế 
hay còn gọi là chỉ số này được tính theo Simpson 
(D); pi = ni/N; ni : Số lượng cá thể của loài thứ 
i ; N : Tổng số lượng cá thể của tất cả các loài
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Sản lượng khai thác trong ngày (kg/
ngày) qua các tháng

Sản lượng khai thác trong ngày qua các 
tháng dao động từ 0,81 – 1,12 kg/ngày ở lưới 
bén đa kích cỡ và từ 5,54 – 8,30 kg/ngày tại lưới 
bén hiện tại (Bảng 3). 

Bảng 3. Sản lượng khai thác trong ngày (kg/ngày) qua các tháng. 

Khu vực Ngư cụ Tháng 
1

Tháng 
2

Tháng 
3

Tháng 
4

Tháng 
5

Tháng 
6

Kênh nội đồng
LB đa kích cỡ 0,36 0,23 0,22 0,26 0,36 0,25

LB hiện tại 1,57 1,45 1,91 1,91 1,76 2,77

Thượng nguồn sông Tiền
LB đa kích cỡ 1,11 1,75 1,92 1,91 1,59 2,10

LB hiện tại 1,79 1,94 1,79 1,62 1,54 1,63

Hạ nguồn sông Tiền
LB đa kích cỡ 0,39 0,44 0,37 0,24 0,71 0,23

LB hiện tại 2,83 3,24 3,41 2,09 3,18 2,46

Cửa sông Tiền
LB đa kích cỡ 0,80 1,58 1,46 2,56 1,82 2,74

LB hiện tại 5,30 0,97 0,97 1,02 1,21 1,56

Cửa sông Hậu
LB đa kích cỡ 1,39 0,79 0,47 0,63 0,19 0,21

LB hiện tại 15,44 28,57 30,95 21,05 23,30 33,09

Trung bình
LB đa kích cỡ 0,81 0,96 0,89 1,12 0,93 1,11

LB hiện tại 5,39 7,24 7,80 5,54 6,20 8,30
Chú thích : LB : lưới bén

Bảng 4. Tổng SLKT (kg/tháng) theo từng loại mắt lưới ở tất cả các sinh cảnh.

Kích cỡ lưới Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tổng
20 2,68 2,52 7,81 5,37 5,50 5,84 29,72
30 2,65 2,22 4,17 7,95 9,77 10,42 37,19
40 7,19 6,32 1,76 10,78 5,43 7,38 38,86
50 1,73 4,30 1,16 8,23 8,11 8,96 32,49
60 2,90 5,80 3,24 6,30 5,16 5,15 28,56
70 1,10 1,29 2,97 7,92 2,58 1,99 17,85
80 1,13 1,61 2,28 4,72 1,83 12,20 23,76
90 0,26  2,28 3,80 1,60 2,60 10,54
100 0,01  0,17 0,25   0,43
110 1,73    0,90  2,63
120 0,05      0,05
130      1,50 1,50
140       0,00
150    3,55   3,55
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3.2. Tổng sản lượng khai thác (kg/tháng) 
theo từng loại mắt lưới ở lưới bén đa kích cỡ

Hầu hết (93,4%) các loại mắt lưới đều bắt 
gặp sự hiện diện cá dính lưới (13/14 loại mắt 
lưới) trong suốt 6 tháng hoạt động, ngoại trừ ở 
kích cỡ mắt lưới 140mm không ghi nhận được 
bất kỳ cá thể cá nào dính lưới. Kết quả của Bảng 
4 đã chỉ ra có 3 nhóm sản lượng khai thác khác 
nhau rõ rệt. Sản lượng khai thác (SLKT) cao 
nhất tập trung vào nhóm lưới có kích cỡ nhỏ (20 
– 60 mm), nhóm lưới có kích cỡ trung (70 – 90 
mm) có SLKT đứng vị trí thứ hai và nhóm còn 
lại (> 100mm) có SLKT thấp nhất, thứ tự các 
nhóm sản lượng dao động lần lượt là 28,56 – 
38,86; 10,54 – 23,76 và 0,00 – 3,55 kg.

Bảng 4 cho thấy loại lưới có kích thước 
càng nhỏ thì khả năng bắt được cá sẽ càng nhiều 

và ngược lại. Tần số dính cá đạt 100% qua tất 
cả các tháng được thấy ở cỡ mắc lưới từ 20 – 
80mm, đạt 83,33% ở cỡ lưới 90mm, đạt 50,00% 
ở cỡ lưới 100mm, đạt dưới 33,33% ở cỡ lưới 
>100mm.

3.3. Cường lực khai thác (kg/giờ/100m2) 
theo từng loại lưới

Cường lực khai thác giữa 2 loại lưới ở từng 
sinh cảnh được thể hiện trong Hình 3. Kết quả 
cho thấy ở tất cả hệ sinh thái trung bình chung 
CPUE của lưới bén đa kích cỡ cao hơn của 
lưới bén hiện tại lần lượt là 0,58 so với 0,39 
kg/giờ/100m2 lưới. Tuy nhiên, hơn 80% tổng số 
sinh cảnh có CPUE của lưới bén hiện tại cao 
hơn của lưới bén đa kích cỡ, ngoại trừ sinh cảnh 
dòng chính ở thượng nguồn sông Tiền thì chỉ số 
này đạt 1,89 so với 0,13 kg/giờ/100m2 lưới.
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Hình 3. Cường lực khai thác (kg/giờ/100m2) theo mỗi loại lưới ở từng HST.

Ghi chú: LBCT: Lưới bén đa kích cỡ; 
LBTT: Lưới bén hiện tại

So với nghiên cứu của MRC, 2020 với các 
trạm thử nghiệm này, cho thấy cường lực khai thác 
ở lưới bén hiện tại là CPUE = 0,31 kg/giờ/100m2 
lưới, lưới bén ba màng hiện tại có CPUE = 0,18 
kg/giờ/100m2 lưới. Từ kết quả này cho thấy, 
cường lực khai thác ở lưới bén đa kích cỡ cao hơn 
1,87 – 3,22 lần so với lưới bén hiện tại.

3.4. Thành phần loài và chỉ số đa dạng 
sinh học các loài thủy sản

3.4.1. Thành phần loài các loài thủy sản
Thành phần các loài thủy sản thu được của 

2 loại lưới bén đa kích cỡ và lưới bén hiện tại 
ở các vùng sinh cảnh được thể hiện ở số lượng 
loài bắt gặp được và được trình bày ở Hình 4. 
Kết quả thu mẫu đã xác định tổng cộng 51 loài 
cá của lưới bén đa kích cỡ và 74 loài cá của 
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bén hiện tại. Do tần suất sử dụng lưới LBTT 
được đánh bắt liên tục hàng ngày số lượng 3 
người tham gia tại mỗi trạm trong khi ở LBCT 

chỉ được sử dụng với tần suất 1 lần/tuần và chỉ 
có 1 người tham gia tại mỗi trạm. 
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Hình 4. Biến động số lượng loài thủy sản thu được của 2 loại lưới tại các sinh cảnh.

3.4.2. Các chỉ số đánh giá độ đa dạng sinh 
học cá 

a) Các chỉ số đa dạng sinh học của các vùng 
sinh cảnh

Mức độ phong phú của loài là tần suất của 
một số loài khác nhau có hiện diện trong một 
cộng đồng sinh thái nhất định chúng là một 
thành tố cấu thành đa dạng loài. 

Bảng 5. Các chỉ số đa dạng sinh học của các vùng sinh cảnh.

Chỉ 
số Ngư cụ Thượng nguồn 

sông Tiền
Cửa sông 

Tiền
Kênh nội 

đồng
Cửa sông 

Hậu
Hạ nguồn 
sông Tiền TPL Chung

S
LBCT 14 29 10 14 21 51
LBTT 21 10 15 30 28 75

N
LBCT 945 2.172 835 1.024 1.012 5.988
LBTT 14.088 3.010 5.154 59.032 22.996 104.280

d
LBCT 1,90 3,64 1,34 1,88 2,89 5,75
LBTT 2,09 1,12 1,64 2,64 2,69 6,40

J’
LBCT 0,55 0,72 0,78 0,66 0,47 0,73
LBTT 0,42 0,51 0,50 0,51 0,45 0,47

H’
LBCT 1,45 2,43 1,79 1,74 1,42 2,85
LBTT 1,28 1,17 1,35 1,73 1,51 2,02

Cd
LBCT 0,63 0,89 0,81 0,74 0,58 0,92
LBTT 0,65 0,63 0,65 0,70 0,67 0,72

Chú thích: LBCT: Lưới bén đa kích cỡ; LBTT: Lưới bén hiện tại

Kết quả Bảng 5 chỉ ra rằng các chỉ số đa 
dạng (H’), tương đồng (J’) và mức độ ưu thế 

(Cd) của lưới bén đa kích cỡ luôn có giá trị cao 
hơn các chỉ số tương ứng của lưới bén hiện tại.
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b) Các chỉ số đa dạng sinh học của cá theo 
từng tháng

Các chỉ số đa dạng sinh học của cá của 2 

loại ngư cụ qua từng tháng được trình bày trong 
Bảng 6.

Bảng 6. Các chỉ số đa dạng sinh học của cá của 2 loại ngư cụ qua từng tháng.

Chỉ số Ngư cụ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tổng 6T

S
LBCT 28 28 31 32 34 31 51
LBTT 38 44 39 45 47 62 74

N LBCT 604 537 1.139 1.300 1.070 1.338 5.988
LBTT 10.011 13.731 16.152 9.535 14018 16.062 79.509

d
LBCT 4,22 4,30 4,26 4,32 4,73 4,17 5,75
LBTT 4,02 4,51 3,92 4,80 4,82 6,30 7,98

J’
LBCT 0,61 0,79 0,73 0,72 0,74 0,74 0,73
LBTT 0,60 0,62 0,61 0,66 0,75 0,67 0,62

H’
LBCT 2,04 2,64 2,50 2,48 2,62 2,54 2,85
LBTT 2,20 2,36 2,25 2,51 2,90 2,77 2,81

Cd
LBCT 0,77 0,90 0,85 0,87 0,89 0,88 0,92
LBTT 0,84 0,86 0,83 0,88 0,93 0,91 0,91

Kết quả Bảng 6 chỉ ra rằng các chỉ số đa 
dạng (H’), độ đồng đều (J’) và mức độ ưu thế 
(Cd) của lưới bén đa kích cỡ luôn có giá trị cao 
hơn các chỉ số tương ứng của lưới bén hiện tại.

So với kết quả các nghiên cứu của MRC từ 

2017 - 2020  cho thấy chỉ số đa dạng sinh học 
như độ đồng đều (J’), chỉ số đa dạng Shannon-
Weiner (H’) và mức độ ưu thế loài (Cd) của lưới 
bén đa kích cỡ có giá trị tương đương so với 
lưới bén hiện tại của MRC (Bảng 7).

Bảng 7. So sánh giá trị các chỉ số đa dạng sinh học giữa LBTT của MRC và LBCT  
của thử nghiệm này.

Nghiên cứu J’ H’(loge) Cd
LBTT_2017 0,63 3,03 0,92
LBTT_2018 0,64 3,05 0,93
LBTT_2019 0,59 2,85 0,91
LBTT_2020 0,59 2,84 0,90
LBCT_2021 0,73 2,85 0,92

Chú thích: LBCT: Lưới bén đa kích cỡ; LBTT: Lưới bén hiện tại

Khi tính toán tỉ lệ tương đồng về thành 
phần loài và số lượng cá ở từng sinh cảnh được 

kết quả thể hiện dưới đây:

               

  Lưới bén đa kích cỡ  Lưới bén hiện tại

Hình 5. Tỉ lệ tương đồng về thành phần loài và số lượng cá ở từng sinh cảnh.
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Kết quả thống kê sinh học cho thấy sự 
tương đồng (SI) giữa tất cả các vùng sinh cảnh 
của cả 2 loại lưới đều có giá trị rất thấp, cụ thể 
ở lưới bén cải tiến SI dao động từ 37,9 – 59,3%, 
trong khi đó ở lưới bén hiện tại tỷ lệ này SI chỉ 
dao động từ 6,4 – 38,9%. Kết quả thể hiện tỉ 
lệ tương đồng trong Hình 5 cho thấy mỗi vùng 
sinh cảnh có đặc trưng riêng và đại diện riêng 
cho từng loài cá khác nhau. Điều này có thể nói 
sự di cư của các loài cá qua lại giữa các vùng 
sinh cảnh này là giới hạn.
VI. KẾT LUẬN 

Lưới bén đa kích cỡ trong thử nghiệm này 
đã đáp ứng được các yêu cầu về chỉ tiêu cần thiết 
trong nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sản và 
đa dạng sinh học cá. Khả năng sử dụng lưới bén 
đa kích cỡ đạt hiệu quả cao hơn lưới bén hiện tại 
ở tính đa dạng sinh học loài và có phương thức 
hoạt động phù hợp với từng điều kiện của mỗi 
vùng sinh cảnh khác nhau. Có thể thay thế lưới 
bén đa kích cỡ trong việc nghiên cứu quan trắc 
sản lượng khai thác thủy sản hàng ngày sẽ giảm 
thiểu được nhiều chi phí để thuê nhiều ngư dân 
tham gia quan trắc trong thời gian dài.
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PILOT TESTING OF USING PANEL MULTI GILLNET TO ASSESS 
FISH ABUNDANCE AND DIVERSITY COMPARED WITH 

TRADITIONAL GILL NET AT MONITORING STATIONS IN THE 
MEKONG DELTA

Nguyen Nguyen Du1*, Huynh Hoang Huy1

ABSTRACT

Traditional gill nets were only used one type of mesh size when operating, so the fish caught production 
were fishes of similar size, and not showing a high value of diversity indicators. A pilot testing of using 
multi panel gill nets to evaluate fish abundance and diversity compared with traditional gill nets in the 
Mekong Delta was carried out from January to June 2021 at 5 stations along the Tien and Hau rivers 
that they were considered to represent floodplains, mainstream, coastal estuaries habitats. The structure 
of multi panel gill nets were composed of 14 pieces of mesh with mesh sizes from 20 - 150mm (20, 
30, 40, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, and 150mm), the length of each piece of netting 
was 8m, the height of 2,5m was equal in each piece, that they randomly connected to form a net with a 
length of 112m. Sampling time was once a week at the time of stablic water and they were carried out 
at all stations. The caught fish samples were weighed, measured, counted recorded logbook and used 
Microsoft Excell 2019 and Primer 6 software for statistical analysis of fish biodiversity indicators. The 
results of the pilot testing of using multi panel gill nets have identified 51 species of fish and shrimp of 
all kinds, the average catch per day at the fishing grounds ranged from 0,81 to 1,12 kg/day, CPUE = 0,58 
kg/h/100m2, the Shannon-Weiner diversity index (H’) = 2,85. Compared with the traditional gill nets, 
the multi panel gill nets have higher value of the index of species diversity, abundance of fish size and 
fishing strength efficiency than that of the traditional gill nets. The multi panel gill nets can be used into 
the monitoring of daily fish catch for replacing traditional gill nets that this will greatly reduce the cost 
to hire many fishermen monitoring in long-term,

Keywords: panel multi gillnet, catch effect, diversity index, Mekong Delta
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