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ASBTRACT 
The study was carried out in a recirculation system of the Experimental Station, Faculty of 
Fisheries, Nong Lam University to evaluate the feasibility of using Pro-pep F as a fish meal 
replacer in practical diets of the red tilapia (Oreochromis spp.) juvenile. This experiment 
consisted of 5 treatments: Treatment 1 (Fish meal: 12%; Pro-Pep F: 0%, served as a control 
treatment); Treatment 2 (Fish meal: 6%; Pro-Pep F: 7.2%); Treatment 3 (Fish meal: 0%; Pro-
Pep F: 14.4%); Treatment 4 (Fish meal: 6%; Pro-Pep F: 6%); Treatment 5 (Fish meal: 0%; 
Pro-Pep F: 12%). Fish with initial weight of 5.0 g were randomly stocked into 80-L fiberglass 
tanks at 15fish/tank. There were 4 replicates for each treatment. The results showed that final 
mean weight, FCR and survival rate of the red tilapia in all 5 treatments were not significantly 
different (P>0.05). However these values belonged to Pro-Pep F supplementation treatments 
were higher than that of the control treatment. The results indicated that Pro-Pep F could 
completely replace fish meal in practical diets for red tilapia juvenile. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.) là một trong những loài cá nuôi chủ lực của Việt Nam, đứng 
thứ hai về sản lượng chỉ sau cá tra. Phương thức nuôi chủ yếu là nuôi thâm canh trong lồng bè 
với năng suất cao. Trong mô hình này, chi phí chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng chi phí sản xuất 
là thức ăn (khỏang 80%).Hầu hết người dân đều sử dụng thức ăn viên nổi trong nuôi thâm 
canh cá rô phi đỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây giá thức ăn tăng nhanh chóng nên ảnh hưởng 
lớn đến lợi nhuận của người nuôi. Trong ngành sản xuất thức ăn viên nổi cho cá rô phi đỏ, các 
nhà máy thức ăn thường bổ sung một tỷ lệ nhất định bột cá vào thức ăn viên, đặc biệt là ở giai 
đoạn cá giống. Bột cá thường được sử dụng làm nguồn protein chính trong việc sản xuất thức 
ăn công nghiệp cho các loài động vật thủy sản do hàm lượng đạm, khoáng chất và vitamin 
cao, hàm lượng cân bằng của các acid amin thiết yếu và acid béo và dễ tiêu hóa. Vì vậy bột cá 
là nguồn protein đắt nhất trong khẩu phần thức ăn của các loài gia súc, gia cầm và động vật 
thủy sản (Tacon, 1993). Tuy nhiên nguồn cung cấp hạn chế cùng với việc tăng nhu cầu sử 
dụng làm thức ăn cho gia súc gia cầm đã làm giảm sự phụ thuộc vào bột cá trong ngành sản 
xuất thức ăn công nghiệp thủy sản (El-Sayed, 1999). Hơn nữa, tác động môi trường trong việc 
đánh bắt cá tự nhiên làm bột cá ngày càng được quan tâm. Do đó việc thay thế bột cá bằng 
nguồn protein có nguồn gốc động và thực vật khác được chú ý nhiều.Để cải thiện lợi nhuận từ 
nghề nuôi cá rô phi đỏ, cần thiết phải nghiên cứu thay thế bột cá bằng những nguồn protein 
khác rẻ tiền hơn nhằm giảm chi phí sản xuất mà vẫn giữ được năng suất và chất lượng sản 
phẩm. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trên cá rô phi nhằm thay thế bột cá bằng các lọai 
protein có nguồn gốc từ thực vật và động vật trên cạn và đã mang lại những thành tựu đáng kể 
(Novoa và ctv, 1997; El-Sayed, 1998; Fasakin và ctv, 1999; Abdelghany, 2003; El-Saidy và 
Gaber, 2003; Richter và ctv, 2003; El-Saidy và Gaber, 2004; Fasakin và ctv, 2005; Gaber, 
2006; Borgeson và ctv, 2006). 
Pro-Pep F là sản phẩm protein được thủy phân từ ruột non lợn. Sản phẩm này chứa các acid 
amin tự do với hàm lượng khá cao, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của vật nuôi, bao gồm cá, 
tôm, gia cầm, heo,…Đây còn là một nguồn protein dễ tiêu hóa cho vật nuôi giai đoạn còn nhỏ 
khi hệ tiêu hóa chưa phát triển hòan chỉnh. Tác động tích cực của Pro-Pep F đến các loài vật 
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nuôi đã được minh chứng qua nhiều nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên cho đến nay hiệu quả 
của việc bổ sung Pro-Pep F vào thức ăn lên thành tích của cá rô phi đỏ giai đọan giống vẫn 
chưa được nghiên cứu. Chính vì thế, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng 
thay thế bột cá của Pro-Pep F trong thức ăn của cá rô phi đỏ giống. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nguồn cá thí nghiệm 
Nghiên cứu được thực hiện tại Trại Thực Nghiệm Thủy Sản - khoa Thủy Sản trường Đại Học 
Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Cá rô phi đỏ (O. spp.) được mua từ Trại giống Phú Hữu, Quận 9, 
TP.HCM để bố trí thí nghiệm. Cá giống được thả nuôi trong bể xi măng có thể tích 4 m3 trong 
1 tuần cho quen với điều kiện thí nghiệm. Sau giai đọan này, lựa chọn những con khỏe mạnh, 
đồng cỡ, không dị tật để bố trí thí nghiệm. 

Mô tả thí nghiệm 
Thí nghiệm này được thực hiện nhằm xác định mức thay thế bột cá bằng Pro-Pep F trên cá rô 
phi đỏ giống. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, thực hiện trong 12 tuần 
trong hệ thống tuần hòan khép kín với 5 nghiệm thức (1, 2, 3, 4 và 5), tương ứng với mức bổ 
sung bột cá và Pro-Pep F khác nhau. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Công thức thức ăn 
của 5 nghiệm thức được trình bày ở Bảng 1. 
Bảng 1: Công thức thức ăn của 5 nghiệm thức thí nghiệm 

Nguyên liệu (g/100g) Nghiệm thức 
1 2 3 4 5 

Bột cá 60% 12,0 6,0 0,0 6,0 0,0 
Bã nành 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
Pro-Pep F* 0,0 7,2 14,4 6,0 12,0 
Cám gạo 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
Bột khoai mì 16,90 14,60 12,29 15,86 14,76 
Dầu cá biển 1,50 1,65 1,85 1,70 1,95 
Premix 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
DCP 1,35 2,00 2,60 2,00 2,60 
Choline chloride 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Vitamin C 35% (Stay C) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
DL - Methionine 0,15 0,20 0,24 0,15 0,15 

* Sản phẩm Pro-Pep F do công ty International Nutrition, Nebraska, Hoa Kỳ cung cấp. Thành phần 
dinh dưỡng của sản phẩm này được trình bày ở Bảng 2. 
Bảng 2: Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm Pro-Pep F 

Thành phần Tỷ lệ Thành phần Tỷ lệ 
Protein thô 51,2% Alanine 2,0% 
Chất béo thô 5,9% Arginine 3,0% 
Xơ 3,5% Aspartic acid 4,1% 
Tro 11,7% Cystine 0,7% 
Vật chất khô 95,8% Glutamic acid 6,8% 
Calcium 0,4% Glycine 1,5% 
Phosphorus 0,6% Histidine 1,5% 
Potassium 2,1% Isoleucine 1,9% 
Sodium 2,5% Leucine 3,5% 
Chloride 0,3% Lysine 3,2% 
Magnesium 0,3% Methionine 0,8% 
Sulfur 1,6% Phenylalanine 2,0% 
Zinc 50 ppm Proline 2,3% 
Iron 120 ppm Serine 1,9% 
  Threonine 1,7% 
  Tryptophan 0,6% 
  Tyrosine 2,0% 
  Valine 2,1% 
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Cá thí nghiệm với trọng lượng trung bình 5,0 g được bố trí vào cácbể composite thể tích 80 lít 
với số lượng 15 con/bể. Cá ở các nghiệm thức được cho ăn với tỷ lệ như nhau (5-10% trọng 
lượng thân, tùy thuộc vào kích cỡ) và được chia đều thành 2 lần (7h30 và 16h30). Lượng thức 
ăn tiêu thụ trong mỗi bể được ghi chép hàng ngày để tính toán hệ số chuyển đổi thức ăn 
(FCR) khi kết thúc thí nghiệm. Cá được cân và đếm mỗi tuần 1 lần nhằm điều chỉnh tỷ lệ cho 
ăn cũng như theo dõi tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống. Trong thời gian tiến hành thí nghiệm, 
hàm lượng oxy hòa tan, nhiệt độ nước và pH được đo mỗi ngày 1 lần bằng máy YSI 550 
(công ty YSI, Hoa Kỳ) và máy đo pH cầm tay. Hàm lượng nitơ tổng (TAN) và nitritđược đo 
mỗi tuần 2 lần bằng phương pháp quang phổ (Solorzano, 1969). Khi kết thúc thí nghiệm, cá 
trong mỗi bể được cân tổng trọng lượng và đếm để tính trọng lượng trung bình, hệ số chuyển 
đổi thức ăn (FCR) và tỷ lệ sống. 

Phân tích thống kê 
Việc phân tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm Minitab 13.0 và trắc nghiệm Tukey 
nhằm tìm sự khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) về mặt thống kê đối với chỉ tiêu trọng lượng trung 
bình, FCR và tỷ lệ sống giữa các nghiệm thức lúc kết thúc thí nghiệm. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Chất lượng nước 
Giá trị của các thông số chất lượng nước trong suốt quá trình thí nghiệm được trình bày ở 
Bảng 3. 
Bảng 3: Các thông số chất lượng nước trong quá trình tiến hành thí nghiệm 

Thông số Giá trị (Trung bình ± SD) 
DO (mg/L) 6,3 ± 0,5 

Nhiệt độ (oC) 28,9 ± 0,7 
pH 7,3 ± 0,3 

NH3 (mg/L) 0,006 ± 0,006 
Nitrite (mg/L) 0,099 ± 0.075 

Số liệu ở Bảng 3 cho thấy trong suốt quá trình tiến hành thí nghiệm, các thông số chất lượng 
nước đều được duy trì ở phạm vi tối ưu cho sự tăng trưởng và phát triển của cá rô phi (El 
Gamal,1988; Wangead và ctv., 1988; Watanabe và ctv., 1993; El-Shafai và ctv., 2004). Do đó 
các thông số chất lượng nước không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. 

Thành tích của cá thí nghiệm 
Sau 12 tuần thí nghiệm, số liệu về các chỉ tiêu trọng lượng trung bình (TLTB) cuối, hệ số 
chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống của cá rô phi đỏ ở các nghiệm thức được trình bày trong 
bảng 4. 
Bảng 4: Trọng lượng trung bình cuối, hệ số chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống của cá rô phi đỏ 
ở các nghiệm thức 

Chỉ tiêu Nghiệm thức 
            1 2  3     4 5 

TLTB đầu (g) 5,0 ± 0,1 5,0 ± 0,0 5,0 ± 0,1 5,0 ± 0,1 5,0 ± 0,1 
TLTB cuối (g) 60,8 ± 4,5a 73,5 ± 16,1a 68,5 ± 2,0a 72,0 ± 12,3a 67,3 ± 5,0a 
FCR 2,00 ± 0,06a 1,82 ± 0,20a 1,84 ± 0,10a 1,84 ± 0,16a 1,86 ± 0,07a 
Tỷ lệ sống (%) 76,7 ± 6,7a 85,0 ± 6,4a 78,3 ± 6,4a 78,3 ± 3,3a 80,0 ± 9,4a 
Ghi chú: Các ký tự giống nhau cùng hàng không có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05) 
Kết quả ở Bảng 4 cho thấy trọng lượng trung bình cuối, FCR và tỷ lệ sống của cá rô phi đỏ 
của tất cả 5 nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Các thông số 
quan trọng nhất trong sản xuấtcá rô phi nói chung và cá rô phi đỏ nói riêng là tốc độ tăng 
trưởng và FCR. Trong thí nghiệm này, mặc dù trọng lượng trung bình cuối sai khác không có 
ý nghĩa giữa các nghiệm thức, tuy nhiên giá trị của chỉ tiêu này ở các nghiệm thức bổ sung 
Pro-Pep F cao hơn so với nghiệm thức sử dụng bột cá. Đặc biệt, nghiệm thức 3 và 5 là hai 
nghiệm thức sử dụng Pro-Pep F thay thế hòan tòan bột cá vẫn cho tốc độ tăng trưởng cao hơn 
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nghiệm thức 1 (đối chứng) dù rằng sự sai khác về trọng lượng trung bình cuối của 3 nghiệm 
thức này không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Điều này có nghĩa rằng khi bổ sung Pro-
Pep Fđể thay thế một phần hoặc tòan bộ lượng bột cá trong thức ăn của cá rô phi đỏ sẽ mang 
lại tốc độ tăng trưởng cao hơn so vớiviệc chỉ sử dụng bột cá. Tương tự như vậy, giá trị FCR ở 
các nghiệm thức bổ sung Pro-pep F cũngthấphơn so với nghiệm thức đối chứng dù rằng sự 
khác biệt này không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05). Sở dĩ việc bổ sung Pro-Pep F vào 
thức ăn cho cá rô phi đỏ mang lại kết quả tương đương hoặc tốt hơn so với bột cá là vì sản 
phẩm này được thủy phân bằng enzyme nên trong sản phẩm tồn tại nhiều acid amin tự do 
hoặc các chuỗi peptide ngắn. Do đó chúng dễ được hấp thu và tiêu hóa bởi động vật thủy sản, 
đặc biệt là giai đọan còn nhỏ. Chính vì vậy, việc sử dụng sản phẩm này trong sản xuất thức ăn 
của tôm cá giai đọan giống là điều cần thiết nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế của nghề nuôi và 
giảm mức độ ô nhiễm môi trường. 
Trên thế giới, việc sử dụng các nguồn đạm động vật trên cạn, đặc biệt là các phụ phẩm từ nền 
công nghiệp giết mổ nhằm thay thế bột cá trong thức ăn của cá rô phi đã được nghiên cứu 
nhiều. Bột xương thịt, sản phẩm phụ trong quá trình chế biến thịt có nguồn gốc từ gia súc, gia 
cầm, là nguồn đạm động vật khá tốt và đã được sử dụng để thay thế bột cá trong một số 
nghiên cứu trên cá rô phi. Wu và ctv. (1999) kết luận rằng việc sử dụng bột xương thịt với tỷ 
lệ 6% để thay thế bột cá không ảnh hưởng đến tăng trưởng của loài O. niloticus. El-Sayed 
(1998) cũng đạt được tốc độ tăng trưởng tương đương khi O. niloticus được cho ăn thức ăn 
chứa 40% bột xương thịt dung để thay thế 30% bột cá. Tacon và ctv. (1983) xác định rằng bột 
xương thịt cùng với việc bổ sung methionine có thể thay thế 50% hàm lượng protein của bột 
cá trong khẩu phần thức ăn 45% protein dùng cho cá bột loài O. niloticus. 
Ngòai bột xương thịt, việc sử dụng nguồn đạm thực vật như bánh dầu đậu nành để thay thế 
bột cá trong thức ăn của cá rô phi cũng được nghiên cứu nhằm giảm sự phụ thuộc vào bột cá 
trong ngành sản xuất thức ăn thủy sản. Davis và Stickney (1978) công bố rằng đối với thức ăn 
có hàm lượng protein là 36%, bánh dầu đậu nành có thể thay thế hoàn toàn bột cá vì hàm 
lượng các acid amin thiết yếu cao hơn nhu cầu dinh dưỡng của O. aureus. Ngược lại, Shiau và 
ctv. (1989) cho rằng ở khẩu phần thức ăn chứa 35% protein, việc thay thế bột cá bằng 30% 
bánh dầu đậu nành làm giảm tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá rô phi lai 
(O. niloticus x O. aureus) vì sự mất cân bằng về hàm lượng các acid amin thiết yếu và sự hiện 
diện của chất ức chế enzyme trypsin. Tuy nhiên, ở khẩu phần thức ăn chứa 24% protein thì 
bánh dầu đậu nành có thể thay thế đến 67% bột cá. Viola và ctv. (1988) không tìm thấy sự 
khác biệt về tăng trưởng của cá rô phi lai khi sử dụng bánh dầu đậu nành thay thế bột cá nếu 
thức ăn được bổ sung thêm 3% dicalcium phosphate. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Qua kết quả thí nghiệm này chúng tôi nhận thấy sản phẩm Pro-Pep F hoàn toàncó thể thay thế 
bột cá trong thức ăn của cá rô phi đỏ giai đọan giống. Việc bổ sung Pro-Pep F vào thức ăn cho 
cá rô phi đỏ giúp cá tăng trưởng nhanh, giảm chi phí thức ăn, gia tăng hiệu quả kinh tế và 
giảm mức độ ô nhiễm môi trường. Vì vậy sản phẩm này nên được sử dụng trong việc sản xuất 
thức ăn giai đọan giống cho cá rô phi nói chung và cá rô phi đỏ nói riêng nhằm giảm sự phụ 
thuộc vào bột cá, giúp ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững hơn trong tương lai. 
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