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ABSTRACT 
The study was conducted at the Nghi Loc district - Nghe An province to find suitable food in 
nurseries Trachinotus blochii Lacepede, 1801. The experiment was conducted under 
conditions of phase grid area 2m2, stocking size of fish in the experiments was 1,182cm, three 
different diets were TA1 (HI-PO 7702); TA2 (HI-PO 7703) and TA3 (HI-PO 7704), each 
treatment was three replications in the hapa. Results after 35 days of the experiment, the 
fastest-growing of fish TA1 diet achieved of 0,167 cm/day and survival of 92,33%; TA2 diet 
demonstrated of 0,134 cm/day and 89,66% and lowest result in the TA3 diet was 0,130 
cm/day and 87,0% this difference was statistically significant (p<0,05). The research results 
suggest Trachinotus blochii fingerling stage should be used HI-PO 7702 diet. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tỉnh Nghệ An có 20.500 ha NTTS trong đó diện tích nuôi mặn, lợ 1.500ha. Trong những năm 
gần đây phong trào nuôi trồng thủy sản của tỉnh phát triển mạnh, con tôm vẫn được coi là đối 
tượng nuôi chủ lực. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến nay do biến đổi khí hậu thời tiết diễn biến 
phức tạp, môi trường biến động, hàng năm diễn biến độ mặn ở các vùng nuôi biến đổi nhiều, 
dịch bệnh thường xuyên xảy ra gây ra không ít khó khăn cho nghề nuôi tôm nơi đây.  Trước 
tình hình đó, việc lựa chọn, bổ sung các đối tượng nuôi có khả năng thích nghi cao với biến 
động của môi trường, đáp ứng yêu cầu  phát triển bền vững của nghề nuôi trồng thủy sản và thị 
trường là việc làm cần thiết.   

Trong các loài cá kinh tế có định hướng phát triển trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
như cá vược, cá bống bớp, cá hồng mỹ… thì cá Chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 
1801) là đối tượng có tiềm năng lớn và được lựa chọn nuôi nhiều. Đây là loài cá có giá trị 
kinh tế cao, kích thước cơ thể lớn, tốc độ sinh trưởng nhanh, lại có dáng hình đẹp, thịt thơm 
ngon và ít xương nên được rất nhiều người ưa dùng. Cá Chim vây vàng giai đoạn nhỏ sống 
tập trung thành các nhóm nhỏ ở các dải cát ven bờ hoặc các vịnh đáy bùn gần cửa sông. Khi 
trưởng thành cá thường sống đơn độc và di chuyển tới các rạn đá hoặc san hô để sinh sản. Cá 
Chim vây vàng thuộc loài cá rộng muối, phân bố ở vùng biển nhiệt đới và cận nhệt đới, được 
nuôi chủ yếu ở vùng biển Nam Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia. Vào năm 2003 ở 
Việt Nam, cá Chim vây vàng lần đầu tiên được Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I thử 
nghiệm nuôi thương phẩm trong lồng bằng nguồn giống di nhập từ Đài Loan. Và vào năm 
2006, cá Chim vây vàng lần đầu tiên được sinh sản nhân tạo tại Việt Nam thông qua dự án 
tiếp nhận công nghệ từ Trung Quốc. Kể từ đó cá Chim vây vàng được nuôi tại nhiều cơ sở 
khác nhau tại Việt Nam: Cát Bà, Cửa Lò – Nghệ An... 

Tuy nhiên, quá trình ương nuôi giống cá Chim vây vàng gặp rất nhiều khó khăn về thức ăn, 
mật độ ương nuôi, dịch bệnh, thời tiết… Trong đó việc xác định công thức thức ăn phù hợp 
cho cá Chim vây vàng giai đoạn giống là rất cần thiết. Xuất phát từ những vấn đề trên chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ảnh hưởng của một số công thức thức ăn đến tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của cá Chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) giai 
đoạn cá giống tại Nghi Lộc – Nghệ An”. Nghiên cứu này nhằm xác định công thức thức ăn 
phù hợp trong ương nuôi cá Chim vây vàng để nâng cao tỷ lệ sống và tăng trưởng. Góp phần 
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hoàn chỉnh quy trình sản xuất giống cá Chim vây vàng và phục vụ con giống tốt cho nuôi 
thương phẩm. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 Vật liệu nghiên cứu 

- Cá Chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801) cỡ 1,182 cm 
- Ao 4500 m2, độ sâu 1,3 – 1,5m, giai ương 2m2 
- Thức ăn : HI-PO 7702, HI-PO 7703, HI-PO 7704 

 Thời gian và địa điểm 
- Thời gian nghiên cứu : từ 25/01 – 28/02/2013 
- Địa điểm nghiên cứu : Xã Nghi Hợp – Nghi Lộc – Nghệ An 

 Phương pháp nghiên cứu 
 Phương pháp bố trí thí nghiệm 

            -  Thí nghiệm sử dụng 3 công thức thức ăn, mỗi công thức được lặp lại 3 lần: 
+ TA1: HI-PO 7702 
+ TA2 : HI-PO 7703 
+ TA3 : HI-PO 7704 

Thí nghiệm được bố trí trong các giai, diện tích của giai là 2m2. Hệ thống giai ương được đặt 
trong ao nước tĩnh có diện tích 4500 m2. Khu vực bố trí thì nghiệm đảm bảo xa khu dân cư 
nhằm thuận lợi cho việc bố trí thí nghiệm. 

Thả cá với mật độ 50 con/m2, chiều dài cá thả trung bình 1,182cm/con. Hằng ngày quan sát 
mức độ tiêu thụ thức ăn của cá để điều chỉnh lượng thức ăn. Vào ngày nắng nóng theo dõi 
diễn biến nhiệt độ nước trong ao nuôi. Định kỳ dọn vệ sinh và xác định các chỉ tiêu của cá. 
 Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

Các chỉ tiêu nghiên cứu: tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả kinh tế… đều được xác định 
theo phương pháp thường quy thường sử dụng trong nghiên cứu NTTS. Cụ thể: 

- Tính tỉ lệ sống           

                            A = %100
1
2


T
T          

Trong đó:    A : là tỉ lệ sống của cá 
                    T2:  là tổng số cá thu được khi kết thúc thí nghiệm 

                    T1:  là tổng số cá thả ban đầu 
            - Tăng trưởng về khối lượng 

+ Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối:  ADGW = 
tt
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+ Tốc độ tăng trưởng tương đối (% /ngày): SGRW = 
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          - Tăng trưởng về chiều dài 

+ Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (cm/ngày): ADGL = 
12
12
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  (mm/ ngày) 

+ Tốc độ tăng trưởng tương đối(%/ngày): SGRL  = 
12

12
tt
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  x 100 (%/ ngày) 

Trong đó:  
  W2 : là khối lượng ở thời điểm sau (g). 
  W1: là khối lượng ở thời điếm trước ( g) 
   L1 : là kích thước ở thời điểm trước (mm) 
                         L2 : là kích thước ở thời điểm sau (mm ) 
          t : Là khoảng thời gian giữa 2 lần đo liên tiếp (T2 – T1)   

 Phương pháp xử lý số liệu 
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Tất cả số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học trên phần mềm SPSS 
16.0. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 Kết quả biến động một số yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm 

Trong quá trình thí nghiệm, hệ thống giai ương cá Chim vây vàng đặt trong ao nước 
lợ. Các công thức thí nghiệm bố trí cùng địa điểm nên chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi 
trường như nhau. Các yếu tố môi trường trong quá trình ương nuôi có biến động nhưng trong 
giới hạn thích hợp cho cá Chim vây vàng sinh trưởng và phát triển, cụ thể qua bảng 3.1: 

Bảng 3.1. Diễn biến các yếu tố môi trường trong quá trình ương 
Các chỉ tiêu theo dõi              Sáng                        Chiều                      Dao động 

Nhiệt độ (0C)                     
2,8 ±1,22

0,270,17                
3,0 ±0,24

0,300,19   

Độ mặn (‰)                      
4,8 ±5,12

2,328,18                
5,0 ±1,26

6,325,18   

DO (mg/l)                            
0,4 ±,05

8,53,4                   
0,4 ±,75

4,68,4   

pH                                        7,6 – 8,1                  7,7 – 8,3                   0,1 – 0,5 
                                                                                                          0,1 – 0,6 

Yếu tố pH biến động không lớn trong thời gian tiến hành thí nghiệm. pH buổi sáng dao động 
trong khoảng 7,6 – 8,1 và buổi chiều trong khoảng 7,7 – 8,3; pH trung bình của cả giai đoạn 
thí nghiệm là 7,93 ± 0,91. Sự chênh lệch pH trong ngày không đáng kể. Theo Ngô Vĩnh Hạnh 
(2008) pH tốt nhất cho ương nuôi cá Chim vây vàng là 7,6 – 8,8. So sánh 2 kết quả thì pH 
trong suốt quá trình thí nghiệm đều nằm trong giới hạn thích hợp cho sự sinh trưởng và phát 
triển của đối tượng nuôi. 
Nhiệt độ trong thời gian ương nuôi biến thiên trong khoảng 17 – 300C, trong đó nhiệt độ trung 
bình dao động trong khoảng 22,1 ± 2,8 vào buổi sáng và 24,0 ± 3,0 vào buổi chiều. So sánh 
với kết quả nghiên cứu của Cheng S.C (1990) thì ở mức nhiệt độ từ 16 – 360C cá phát triển 
bình thường và sinh trưởng tốt nhất ở 22 – 280C. Như vậy nhiệt độ trong thời gian thí nghiệm 
là phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cá Chim vây vàng. 

Trong thời gian thí nghiệm, hàm lượng oxy hòa tan (DO) dao động trong khoảng từ 4,3 – 6,4 
mg/l. DO trung bình vào buổi sáng là 5,0 ± 0,4mg/l và 5,7 ± 0,4mg/l vào buổi chiều, chênh 
lệch hàm lượng DO giữa sáng và chiều không lớn. Theo Ngô Vĩnh Hạnh (2008) thì DO thích 
hợp cho cá phát triển là >4mg/l. Vậy có thể thấy được DO trong ao nuôi phù hợp cho sự phát 
triển của cá thí nghiệm. 
Độ mặn đo được trong thời gian thí nghiệm dao động trong khoảng 18,5 – 32,6‰. Độ mặn 
trung bình vào buổi sáng là 25,1 ± 4,8‰ và buổi chiều là 26,1 ± 5,0‰. So với kết quả nghiên 
cứu của Allen và ctv (1970) thì cá sinh trưởng nhanh ở độ mặn 17 - 33‰, còn theo Moe và 
ctv (1968) thì cá Chim vây vàng sẽ chết hoàn toàn ở độ mặn 50‰. Như vậy độ mặn trong ao 
nuôi hoàn toàn thích hợp với sự phát triển của đối tượng nuôi. 

 Ảnh hưởng của các công thức thức ăn lên tỷ lệ sống của cá Chim vây vàng giai 
đoạn giống 

Nhìn vào đồ thị 3.1 chúng ta có thể thấy, nhìn chung tỷ lệ sống của cá tại các công thức thí 
nghiệm khá cao, dao động từ 87% - 92,33%. Cụ thể, sau 35 ngày thí nghiệm cá đạt tỷ lệ sống 
cao nhất công thức TA1 (HI-PO 7702) là 92,33%, tiếp theo là TA2 (HI-PO 7703) đạt 89,66% 
và thấp nhất ở TA3 (HI-PO 7704) với 87,00%. Phân tích ANOVA một nhân tố, kiểm định 
LSD0,05 cho thấy sự sai khác trên có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Điều này cho thấy ương nuôi 
cá Chim vây vàng giai đoạn giống nên sử dụng thức ăn HI-PO 7702 để đạt tỷ lệ sống cao 
nhất. 
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Đồ thị 3.1: Tỷ lệ sống của cá Chim vây vàng ở các công thức trong quá trình thí nghiệm 

 Ảnh hưởng của các công thức thức ăn lên tăng trưởng của cá Chim vây vàng giai 
đoạn giống 

 Tăng trưởng theo trọng lượng (W,g) 

Bảng 3.3.1 Tăng trưởng khối lượng của cá Chim vây vàng ở các công thức thí nghiệm 
Chỉ tiêu                                            TA1                             TA2                              TA3 
W cá thả (g/con)                       0,075a ± 0,003             0,073a ± 0,003             0,074a ± 0,004 
W cá thu (g/con)                       2,452c ± 0,077             2,192b ± 0,061             1,735a ± 0,054 
W cá tăng thêm (g/con)                  2,377                             2,119                           1,661 
ADGw (g/ngày)                         0,131c ± 0,025             0,093b ± 0,009             0,076a ± 0,013 
SGRw (%/ngày)                         5,952c ± 0,594             5,032b ± 0,453             4,197a ± 0,605 

Ghi chú: các chữ cái khác nhau viết kèm bên các giá trị trong cùng hàng biểu thị cho 
sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
Kết quả trình bày ở Bảng 3.3.1 cho thấy tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm, khối lượng trung 
bình của cá không có sự khác nhau (p>0,05). Nhưng trong quá trình thí nghiệm sự sai khác 
giữa các công thức thí nghiệm được thể hiện rõ ràng cả về tăng trưởng trung bình, tăng trưởng 
tuyệt đối và tăng trưởng tương đối của khối lượng. Sự tăng trưởng theo khối lượng trung bình 
của cá Chim vây vàng đạt cao nhất ở TA1 (2,452 g/con), tiếp đến là TA2 (2,192 g/con) và 
thấp nhất ở TA3 (1,735 g/con). Sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm có ý nghĩa về mặt 
thống kê (p<0,05). 
 Tăng trưởng theo chiều dài (SL,cm) 
Bảng 3.3.2 Tăng trưởng chiều dài của cá Chim vây vàng ở các công thức thí nghiệm 

Chỉ tiêu                                            TA1                              TA2                              TA3 
SL cá thả (cm/con)                   1,182a ± 0,005              1,182a ± 0,003            1,183a ± 0,003 
SL cá thu (cm/con)                   5,418c ± 0,078              4,784b ± 0,094            4,411a ± 0,075 
SL cá tăng thêm (cm/con)                4,236                           3,602                            3,228 
ADGL (cm/ngày)                      0,167b ± 0,007              0,134a ± 0,007            0,130a ± 0,009 
SGRL (%/ngày)                        4,100c ± 0,160               3,794b ± 0,173            3,562a ± 0,306 

Ghi chú: các chữ cái khác nhau viết kèm bên các giá trị trong cùng hàng biểu thị cho 
sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
Kết quả theo dõi tăng trưởng chiều dài trung bình được trình bày ở Bảng 3.3.2 cho thấy tại 
thời điểm bắt đầu thí nghiệm chiều dài trung bình của cá không có sự khác nhau (p>0,05). 
Nhưng tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, tốc độ tăng trưởng chiều dài trung bình cũng như tốc 
độ tăng trưởng chiều dài tuyệt đối và tương đối đều có sự sai khác rõ rệt giữa các công thức 
thí nghiệm, các kết quả đều có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Cá Chim vây vàng ở TA1 luôn thể 
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hiện ưu thế hơn cả, chiều dài trung bình đạt (5,418 cm/con), tăng trưởng tuyệt đối chiều dài 
theo ngày (0,167cm/ngày). Tiếp theo là TA2 đạt (4,784 cm/con và 0,134cm/ngày), và thấp 
nhất là TA3 (4,411 cm/con và 0,130cm/ngày) (p<0,05).  
 Hiệu quả kinh tế 

Bảng 3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế khi ương nuôi cá Chim vây vàng (VNĐ) 
Chỉ tiêu đánh giá                                                                     Thức ăn 
                                                                           TA1                  TA2                   TA3       
Giống                                                               400.000              400.000            400.000 
Thức ăn                                                            350.000              300.000            260.000 
Nguyên vật liệu và các chi phí khác                500.000              500.000            500.000 
Tổng chi                                                         1.250.000           1.200.000         1.160.000 
Tổng thu                                                         1.980.000           1.700.000         1.530.000 
Lợi nhuận                                                         730.000              500.000            370.000 
Tỷ suất lợi nhuận (%)                                        58,4                     41,6                  31,9 

Kết quả từ Bảng 3.4 cho ta thấy được, sử dụng thức ăn HI-PO 7702 (TA1) cho tỷ suất lợi 
nhuận đạt 58,4% (tổng lãi/tổng chi phí/m2/vụ) cao hơn so với sử dụng thức ăn HI-PO 7703 
(TA2) và HI-PO 7704 (TA3) với tỷ suất lợi nhuận tương ứng là 41,6% và 31,9%. Sử dụng 
thức ăn ở TA2 và TA3 có giá thành rẻ hơn nhưng đi kèm đó nó lại cho tăng trưởng và tỷ lệ 
sống thấp hơn so với ở TA1 làm cho hiệu quả kinh tế giảm đi. Kết quả cho thấy sử dụng thức 
ăn HI-PO 7702 trong ương nuôi cá Chim vây vàng cho hiệu quả về tăng trưởng, tỷ lệ sống và 
lợi nhuận cao hơn so với thức ăn HI-PO 7703 và HI-PO 7704. 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
KẾT LUẬN 
Thức ăn ảnh hưởng lên tốc đô tăng trưởng của cá Chim vây vàng giai đoạn giống, cá sử dụng 
thức ăn HI-PO 7702 cho tăng trưởng cao nhất so với thức ăn HI-PO 7703 và HI-PO 7704. 
Thức ăn ảnh hưởng lên tỷ lệ sống của cá Chim vây vàng, trong đó cá ương nuôi sử dụng thức 
ăn HI-PO 7702 cho tỷ lệ sống cao nhất (92,33%). 
Sử dụng các loại thức ăn khác nhau trong ương nuôi cá Chim vây vàng sẽ mang lại hiệu quả 
kinh tế khác nhau. Và trong quá trình ương nuôi sử dụng thức ăn HI-PO 7702 cho tỷ suất lợi 
nhuận cao nhất (58,4%). 

ĐỀ NGHỊ 
Khi ương nuôi cá Chim vây vàng nên sử dụng thức ăn HI-PO 7702 để thu được hiệu quả cao 
nhất. 

Cần nghiên cứu lặp lại, cùng với nghiên cứu thử nghiệm một số loại công thức thức ăn khác 
và với các hàm lượng đạm khác nhau lên sự tăng trưởng của cá Chim vây vàng để tạo ra đàn 
giống tốt nhất phục vụ nuôi thương phẩm. 
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