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TÓM T�²T 

B�Õn lo�¥i th�í c ��n viên có có n��ng l�m�çng t�m�kng t�õ nhau (2,93-3,10 kcal/g) nh�mng khác nhau v�Å hàm 
l�m�çng protein và lipid là D1 (35% Pr, 10% L), D2 (42% Pr, 10% L), D3 (42% Pr, 5% L) và D4 (35% Pr, 5% 
L) �ÿ�m�çc s�ñ d�éng �ÿ�Ç th�ñ nghi�Ëm nuôi th�m�kng ph�m cá l��ng vàng (Mystus nemurus) trong l�×ng trên h�× 
ch�í a �ã huy�Ën Yên Thành, Ngh�Ë An. Cá thí nghi�Ëm có c�å ban �ÿ�«u 47,0 ± 1,2 g/con �ÿ�m�çc cho ��n ngày 2 
l�«n �ÿ�Ãn no trong 85 ngày nuôi. Cá s�ñ d�éng th�í c ��n th�í c ��n D2 có hàm l�m�çng protein và lipid cao nh�©t 
t��ng tr�m�ãng nhanh nh�©t, h�Ë s�Õ chuy�Çn �ÿ�Ùi th�í c ��n th�©p nh�©t (P < 0,05). Cá ��n th�í c ��n D4 có t�Õc �ÿ�Ý t��ng 
tr�m�ãng ch�±m nh�©t, hi�Ëu qu�§ s�ñ d�éng protein th�©p nh�©t và h�Ë s�Õ chuy�Çn �ÿ�Ùi th�í c ��n cao nh�©t. Cá ��n th�í c 
��n D3 có t�Õc �ÿ�Ý t��ng tr�m�ãng, hi�Ëu qu�§ s�ñ d�éng protein t�m�kng t�õ nh�m cá ��n th�í c ��n D1 (p>0,05) nh�mng có 
h�Ë s�Õ chuy�Çn �ÿ�Ùi th�í c ��n th�©p h�kn (P <0,05). T�Í l�Ë s�Õng c�ëa cá ��n các lo�¥i th�í c ��n thí nghi�Ëm �ÿ�Åu cao 
(93,3-94,0%) và không có s�õ khác bi�Ët gi�óa các nghi�Ëm th�í c th�í c ��n. D�õa vào k�Ãt qu�§ trên, th�í c ��n D2 
có hàm l�m�çng protein 42% và lipid 10% là th�í c ��n phù h�çp nh�©t cho nuôi th�m�kng ph�m loài cá này trong 
s�Õ 4 lo�¥i th�í c ��n nghiên c�í u. 

T�ï  khóa: Cá l��ng vàng, Mystus nemurus, th�í c ��n  

Using Formulated Diets for Growth-Out Trial of Bragid Catfish ( Mystus nemurus)  
in Cages in Reservoir at Yen Thanh District, Nghe An Province  

ABSTRACT 

Four isoenergic feed pellets of different protein and lipid levels, namely D1 (35% Pr, 10% L), D2 (42% 
Pr, 10% L), D3 (42% Pr, 5% L) and D4 (35% Pr, 5% L), were used to investigate the growth of bagrid 
catfish Mystus nemurus in cages breed  in water reservoir in Yen Thanh, Nghe An. Experimental fish of 
initial size of 47.0 ± 1.2 g were fed twice a day to satiation in 85 days. Fish fed on diet D2 which contained 
the highest protein and lipid levels  showed the best growth rate and the lowest feed conversion ratio (P 
<0.05). Fish fed on D4 diet with the lowest in protein and lipid content yielded the lowest growth rate and 
protein efficiency ratio and the highest feed conversion ratio (P <0.05). Fish fed on diet D3 gave similar 
growth rate, protein efficiency ratio to those fed on diet D1 but had a lower feed conversion ratio (P <0.05). 
Survival rates of fish from all feed treatments were high (93.0-96.0%) and no significant difference was 
found among treatments. Based on these results, diet D2 (42 % protein and 10 % lipid) was recomended 
for maximizing growth rate and feed utilization of Mystus nemurus. 

Keywords: Bagrid catfish, mystus nemurus, feed 
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1. �ô�zT V�qN �ô�• 

Cá l �·ng vàng, Mystus nemurus (tên 
�õ�Óng ngh �Ëa Hemibagrus nemurus), là loài 
cá nhi �Çt �õ�åi phân b �Ô �æ vùng �ôông Nam Á 
(Ng và cs., 2000 a) và là m �×t trong g�² n 
m�Ý�äi loài cá l �·ng (Mystus sp.) phân b �Ô �æ 
Vi �Çt Nam (Nguy �Æn Chung, 2008). �¤ Vi �Çt 
Nam cá sinh s�Ông ch�Ú y�Äu trong các th �Úy 
v�âc n�Ý�åc ng�Ñt ho�¼c n�Ý�åc l�è nh�Á g�²n vùng 
c�àa sông, n�ãi có �õ�× m�¼n d�Ý�åi 6‰ thu �×c l�Ýu 
v�âc các sông �æ mi �Ãn �ôông và �õ�Óng b�¸ng 
sông C�àu Long (Ngu y�Æn Chung, 2008). Cá 
l �·ng vàng là m �×t trong nh �áng loài cá �õ�¼c 
s�®n n�Ý�åc ng�Ñt có th �Ìt th�ãm ngon và b �Õ 
d�Ý�çng và giá tr �Ì th�Ý�ãng m�°i cao. Hi �Çn nay, 
c�Ûng nh�Ý các loài cá b�®n �õ�Ìa cùng h�Ñ nh�Ý cá 
l �·ng ch�³m (Hemibagrus guttatus), l �·ng 
h�²m (M. filamentus), cá l�·ng vàng ngày 
càng b�Ì khai thác nghiêm tr �Ñng nên s�®n 
l �Ý�èng cá t �â nhiên ngày m �×t gi �®m th �³p. 

M�¼c dù cá l�·ng vàng t �·ng tr �Ý�æng 
ch�¶m h �ãn so v�åi m �×t s�Ô loài cá l �·ng khác 
nh �Ý l �·ng nha ( M. wyckiioides), l �·ng h�²m, 
nh �Ýng trong th �¶p k �Ê qua �õã có nhi �Ãu n �Ö 
l �âc trong nghiên c �ßu �õ�Å phát tri �Ån nuôi 
loài cá ti �Ãm n �·ng này. Nghiên c �ßu sinh 
s�®n nhân t �°o cá l�·ng vàng �õã thành công 
t �Þ n�·m 2003 (Nguy �Æn Chung, 2008). Hi �Çn 
nay, loài cá này �õang �õ�Ý�èc nuôi trong l �Óng 
trên sông ho �¼c trong ao �õ�³t v �åi quy mô 
nh�Ï, s�®n l �Ý�èng nuôi còn h �°n ch�Ä. Th �ßc �·n 
nuôi cá l �·ng vàng �õang ph �Ü thu �×c ch�Ú y�Äu 
vào ngu�Ón cá t�°p. Ngu �Ón th �ßc �·n này 
th �Ý�äng không �Õn �õ�Ình v �Ã s�Ô l �Ý�èng, ch�³t 
l �Ý�èng và có nguy c�ã gây ô nhi �Æm môi 
tr �Ý�äng nuôi, lan truy �Ãn d�Ìch b�Çnh cao. S�â 
l �Ç thu �×c vào ngu�Ón th �ßc �·n cá t �°p là m �×t 
trong nh �áng nguyên nhân c �®n tr �æ phát 
tri �Ån ngh �Ã nuôi loài cá này, �õ�¼c bi�Çt là 
phát tri �Ån nuôi trong l �Óng �æ h�Ó ch�ßa mi �Ãn 
núi, n �ãi ti �Äp c�¶n v�åi n gu�Ón th�ßc �·n cá t �°p 
khó h �ãn nhi �Ãu so v�åi vùng �õ�Óng b�¸ng 

duyên h �®i. Vì v �¶y phát tri�Ån th �ßc �·n viên 
công nghi �Çp nh �¸m thay th �Ä cá t�°p �õ�Å nuôi 
loài cá này là r �³t c�²n thi �Ät.  

Protein và lipid là hai y �Äu t �Ô dinh 
d�Ý�çng chính trong th �ßc �·n �®nh h �Ý�æng l �ån 
t�åi t �·ng tr �Ý�æng và hi �Çu qu�® s�à d�Üng th�ßc 
�·n c�Úa cá. Th�ßc �·n có hàm l �Ý�èng protein và 
lipid phù h�è p s�À giúp cá t �·ng tr �Ý�æng nhanh 
và hi �Çu qu�® s�à d�Üng th�ßc �·n cao (h�Ç s�Ô 
chuy�Ån �õ�Õi th �ßc �·n th �³p). Tuy nhiên hi �Åu 
bi �Ät v �Ã nhu c �²u dinh d �Ý�çng c�Úa cá l�·ng 
vàng �õ�Å phát tri �Ån th �ßc �·n viên còn r �³t h�°n 
ch�Ä. Các nghiên c�ßu trên th �Ä gi�åi m �åi ch�Ê 
t�¶p trung vào vào nhu c �²u protein �æ giai 
�õo�°n cá gi�Ông (Khan và cs., 1993; Ng và cs., 
2000b). �ô�Å nhanh chóng xác �õ�Ình �õ�Ý�èc công 
th�ßc th�ßc �·n viên phù h �èp cho cá l�·ng 
vàng, ph �Üc v�Ü s�®n xu �³t th�ßc �·n công 
nghi �Çp c�Úa loài cá này, nghiên c�ßu này ti �Än 
hành th �à nghi�Çm nuôi th �Ý�ãng ph�´m cá v�åi 
m�×t s�Ô lo�°i th �ßc �·n viên có hàm l �Ý�èng 
protein và lipid khác nhau. 

2. V�t T LI �…U VÀ PH �›�¡ NG PHÁP  

2.1. V �¶t li �Çu nghiên c �ßu 

Ph�²n m�Ãm WUFF-DA 2008 �õ�Ý�èc s�à 
d�Üng �õ�Å thi �Ät k�Ä b�Ôn lo�°i th �ßc �·n viên thí 
nghi �Çm có n�·ng l �Ý�èng t �Ý�ãng t �â nhau (2,93 -
3,10 kcal/g th �ßc �·n) nh �Ýng khác nhau v �Ã 
hàm l �Ý�èng protein và lipid, g�Óm: D1: 35% 
Pr, 10% L (protein th �³p và lipid cao); D2: 
42% Pr, 10% L (protein cao và lipid cao); 
D3: 42% Pr, 5% L (protein cao và lipid 
th�³ p) và D4: 35% Pr, 5% L (protein th�³ p và 
lipid th �³p). Nguyên li �Çu dùng ch �Ä bi�Än th�ßc 
�·n thí nghi �Çm bao g�Óm: b�×t cá, b�×t th�Ìt và 
x�Ý�ãng, các h�Ön h�èp khoáng và vitamin 
premix c�Úa hãng Nutriway, ch �³t k �Ät d ính 
global binder c �Úa hãng Glocal, enzyme 
phytase và các nguyên li �Çu c�²n thi �Ät khác. 
Thành ph �²n ph �Ôi tr �×n các nguyên li �Çu và 
k�Ät qu�® phân tích dinh d �Ý�çng các lo�°i th �ßc 
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�·n th �Å hi �Çn �æ B�®ng 1. K�Ät qu�® phân tích 
cho th �³y hàm l �Ý�èng protein, lipid và n �·ng 
l �Ý�èng trong th �ßc �·n g�²n v�åi m �ßc thi�Ät k�Ä. 
Th�ßc �·n thí nghi �Çm �õ�Ý�èc ch�Ä bi�Än t�°i x �Ý�æng 
s�®n xu �³t th�ßc �·n th�Úy s�®n c�Úa Vi�Çn Nghiên 
c�ßu Nuôi tr�Óng Th �Úy s�®n 1.  

Cá l �·ng vàng cùng m �×t �õàn �õ�Ý�èc mua 
t�Þ mi�Ãn Nam và nuôi thu�² n d�Ý�çng 01 
tháng trong l �Óng trên h �Ó ch�ßa Quán Hài, 
huy �Çn Yên Thành, Ngh �Ç An. Trong th �äi 
gian nuôi thu �²n d�Ý�çng cá �õ�Ý�èc cho �·n k�Ät 
h�èp gi �áa cá t�°p và th �ßc �·n công nghi �Çp  

(42% protein) nh �¸m luy �Çn cho cá s�à d�Üng 
hoàn thoàn th �ßc �·n công nghi �Çp tr �Ý�åc khi 
ti �Än hành thí nghi �Çm.  

B�Ô trí thí nghi �Çm: Cá thí nghi �Çm có c�ç 

trung bình 47,0 ±  1,2 g/con �õ�Ý�èc b�Ô trí vào 

12 l �Óng nuôi th �Å tích 5,0 m 2 (1,5 x1,5 x 2,2 

m), m�Öi l�Óng 100 con (m�¶t �õ�× 20 con/m3). 

L �âa ch�Ñn ng�µu nhiên ba l �Óng nuôi cho m �Öi 

lo�°i th �ßc �·n thí nghi �Çm. Cho cá �·n �õ�Än no 2 

l �²n/ngày vào bu �Õi sáng và chi �Ãu. Thí 

nghi �Çm �õ�Ý�èc ti �Än hành trong 85 ngày nuôi. 

  

B�®ng 1. Công th �ßc và thành ph �²n dinh d �Ý�çng c �Úa th �ßc �·n thí nghi �Çm 

Th�íc ��n thí nghi�Ëm 
T�ù l�Ë nguyên li�Ëu (%) 

D1  D2  D3  D4  

B�Ýt cá (60% Pr)  18,2 26,2 25,2 18,2 

B�Ýt th�Ït và x�m�kng 13,0 16,0 16,0 13,0 

Khô �ÿ�Û �n̈ ���Ý (44% Pr) 14,0 18,0 18,0 12,0 

Gluten ngô 4,0 4,0 4,0 4,0 

Men bia khô 5,0 5,0 5,0 5,0 

B�Ýt mì 16,4 16,4 16,4 16,4 

Cám g�¥o 20,2 6,4 12,4 27,2 

D�«u cá 6,5 6,0 1,0 1,5 

Choline Chloride 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dicalcium Phophate 0,5 - - 0,5 

Ch�©t k�Ãt dính 0,2 0,2 0,2 0,2 

Premix Vtm và khoáng 1,0 1,0 1,0 1,0 

L-Lysine HCl 0,2 - - 0,2 

Fermen 0,1 0,1 0,1 0,1 

Phytase 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Thành ph�«n dinh d�m�ång và n��ng l�m�çng các lo�¥i th�íc ��n 

V�±t ch�©t khô (%) 90,8 91,6 91,0 90,3 

Protein thô (%) 35,7 42,1 41,6 34,6 

Lipid khô (%) 10,3 9,7 4,8 5,3 

N��ng l�m�çng (kcal/g)1 2,99 3,16 3,10 2,93 

P/E 2 119,4 133,2 134,2 118,1 

1 N�·ng l�Ý�èng t�Õng s�Ô �õ�Ý�èc tính toán t�Þ hàm l�Ý�èng các ch�³t dinh d�Ý�çng trong th�ßc �·n 
2 Protein/N�·ng l�Ý�èng (P/E) = mg protein/ kcal  
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2.2. Thu và x �à lí m �µu 

�ô�Ình k�é hàng tháng �õo m�µu ng�µu 

nhiên 30 con/l �Óng nuôi và �õo toàn b�× toàn 

b�× cá khi k �Ät thúc thí nghi �Çm. T�· ng tr �Ý�æng 

và hi �Çu qu�® s�à d�Üng th�ßc �·n c�Úa cá �æ các 

nghi �Çm th �ßc �õ�Ý�èc xác �õ�Ình qua các ch�Ê s�Ô: 

kh�Ôi l�Ý�èng cá trung bình khi k �Ät thúc thí 

nghi �Çm, t �Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng kh �Ôi l�Ý�èng 

t�Ý�ãng �õ�Ôi (SGRw %/ngày), hi �Çu qu�® s�à 

d�Üng protein trong th �ßc �·n (PER = kh �Ôi 

l �Ý�èng cá t �·ng/kh �Ôi l �Ý�èng protein s �à d�Üng) 

và h�Ç s�Ô s�à d�Üng th�ßc �·n (FCR = kh �Ôi 

l �Ý�èng cá t�·ng/kh �Ôi l �Ý�èng th �ßc �·n s�à d�Üng). 

Nhi �Çt �õ�×, hàm l �Ý�èng oxy hòa tan và pH 

�õ�Ý�èc �õo hàng ngày b�¸ng máy �õo chuyên 

d�Üng c�Úa hãng MILWAUKEE vào bu �Õi 

sáng (7-8 h) và bu �Õi chi �Ãu (16-17 h). Hàm 

l �Ý�èng NH 3 �õ�Ý�èc �õo hàng tu �²n vào bu�Õi 

sáng (7-8 h) b �¸ng b�× Kit so màu.  

V�¶t ch�³t khô, protein thô và lipid thô 

trong th �ßc �·n �õ�Ý�èc xác �õ�Ình theo các tiêu 

chu�´n Vi �Çt Nam (TCVN) t �Ý�ãng �ßng là TCVN 

4326:2001, TCVN 4328:2001 và TCVN 433 

1:2001. N�·ng l �Ý�èng thô �õ�Ý�èc tính theo lý 

thuy �Ät d �âa vào ph�²n m�Ãm máy tính. 

2.3. X�à lí s �Ô li�Çu 

S�Ô li �Çu trong nghiên c �ßu này �õ�Ý�èc th�Å 
hi �Çn là giá tr �Ì trung bình (TB) ± �õ�× l �Çch 
chu�´n (SD). K �Ät qu �® nghiên c �ßu �õ�Ý�èc so 
sánh b�¸ng cách phân tích ph �Ý�ãng sai m �×t 
nhân t �Ô (one-way ANOVA) và s �à d�Üng 
phép ki �Åm �õ�Ình Duncan �õ�Å xác �õ�Ình s�â 
khác bi �Çt gi �áa các nghi�Çm th �ßc th�ßc �·n v�åi 
�õ�× tin c �¶y 95%. S�Ô li �Çu �õ�Ý�èc x�à lý b�¸ng 
ph�²n m�Ãm th �Ông kê SPSS 16.0. 

3. K �‚ T QU �l  VÀ TH �l O LU �t N  

Bi �Än �õ�×ng nhi �Çt �õ�× n�Ý�åc trung bình 
tháng trong th �äi gian thí nghi �Çm t �·ng t �Þ 
22,1 ± 1,7oC �æ tháng nuôi �õ�²u �õ�Än 30,5 ± 
0,6oC �æ tháng nuôi cu �Ôi. Giá tr �Ì pH n �¸m 
trong kho�®ng 6,6-7,9. Hàm l �Ý�èng ô xy hòa 
tan bi �Än �õ�×ng �æ m�ßc 5,1 �õ�Än 6,8 mg/L. Hàm 
l �Ý�èng NH 3 trong n �Ý�åc nh�Ï h�ãn 0,01 mg/L. 
Các thông s�Ô môi tr �Ý�äng trên nhìn chung 
là phù h �èp cho t�·ng tr �Ý�æng c�Úa cá l�·ng 
vàng, ngo�°i tr �Þ nhi�Çt �õ�× n�Ý�åc trong h �Ó �æ 
tháng nuôi �õ�²u ch�Ýa n�¸m trong kho �®ng 
nhi �Çt �õ�× t �Ôi �Ýu cho loài cá nhi�Çt �õ�åi này. 

T�·ng tr �Ý�æng v�Ã kh �Ôi l�Ý�èng hàng 
tháng c �Úa cá s�à d�Üng các lo�°i th �ßc �·n thí 
nghi �Çm khác nhau th �Å hi �Çn �æ Hình 1. 

 

Hình 1. T �·ng tr �Ý�æng kh�Ôi l�Ý�èng cá theo th �äi gian nuôi 
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Kh �Ôi l �Ý�èng trung bìn h cá �·n th�ßc �·n 

D2 có xu h�Ý�ång l �ån h�ãn cá s�à d�Üng các lo�°i 

th�ßc �·n còn l �°i t �Þ tháng th�ß nh�³t tr �æ �õi. 

Tuy nhiên s �â khác bi�Çt v �Ã kh �Ôi l �Ý�èng cá �æ 

các nghi�Çm th �ßc ch�Ê th �Å hi �Çn có ý ngh�Ëa 

th�Ông kê (P < 0,05) t �°i th �äi �õi �Åm k �Ät thúc 

thí nghi �Çm, sau 85 ngày nuôi. T �°i th �äi �õi �Åm 

này, kh �Ôi l �Ý�èng trung bình c �Úa cá �·n th �ßc 

�·n D2 là l �ån nh �³t (92,1 ± 2,2 g/con). Kh�Ôi 

l �Ý�èng trung bình c �Úa cá �·n th�ßc �·n D1 

(85,1 ± 3,9 g/con) và D3 (86,1 ± 0,8 g/con) 

không khác bi �Çt nhau (P > 0,05) và l �ån h�ãn 

cá s�à d�Üng th�ßc �·n D4 (72,6 ± 2,4 g/con), là 

lo�°i th �ßc �·n có hàm l �Ý�èng protein và lipid 

th�³ p nh �³t.  

S�â khác bi�Çt v �Ã t �Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng 

t�Ý�ãng �õ�Ôi ngày c �Úa cá �æ các nghi�Çm th �ßc 

th�ßc �·n c�Ûng th�Å hi �Çn t�Ý�ãng t �â nh�Ý s�â khác 

bi �Çt v �Ã kh �Ôi l �Ý�èng c�Úa cá t�°i th �äi �õi �Åm k �Ät 

thúc thí nghi �Çm v�åi s�â v�Ý�èt tr �×i c�Úa cá s�à 

d�Üng th�ßc �·n D2 (B �®ng 2). T�Ê l �Ç s�Ông c�Úa cá 

�æ t �³t c�® các nghi�Çm th �ßc �õ�Ãu cao (93,3 - 

94,0%) và không có s�â khác bi�Çt có ý ngh �Ëa 

th�Ông kê (P > 0,05).  

FCR c�Úa cá s�à d�Üng th�ßc �·n D2 (2,1) 

không khác bi �Çt v �åi cá �·n th�ßc �·n D3 (2,3 ) 

và th �³p h�ãn có ý ngh�Ëa th�Ông kê (P < 0,05) so 

v�åi cá �·n th�ßc �·n D1 (2,6) và D4 (3,4). Cá �·n 

th�ßc �·n D4 có FCR cao nh�³t (P < 0,05). Hi �Çu 

qu�® s�à d�Üng protein (PER) c �Úa cá �·n th �ßc 

�·n D2 cao h�ãn cá s�à d�Üng các lo�°i th �ßc �·n 

còn l�°i nh �Ýng không khác bi �Çt có ý ngh�Ëa 

th�Ông kê �õ�Ôi v �åi cá �·n th �ßc �·n D1 và D3 (P > 

0,05). Cá �·n th�ßc �·n D4 có hi �Çu qu�® s�à d�Üng 

protein th�³ p nh �³t (P < 0,05; B �®ng 2). 

K�Ät qu �® thí nghi �Çm này cho th �³y v�åi 
cùng m�ßc n�·ng l �Ý�èng trong th �ßc �·n, cá s�à 
d�Üng th�ßc �·n D2 và D3 có hàm l �Ý�èng 
protein cao, c �Ûng th�Å hi �Çn qua t�Ê l �Ç P/E cao 
(B�®ng 1), cho t�Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng, hi �Çu qu�® 
s�à d�Üng th�ßc �·n cao h�ãn cá �·n hai lo �°i th �ßc 
�·n có hàm l �Ý�èng protein th �³p là D1 và D4. 
�ô�Óng th�äi, khi so sánh theo các c �¼p nghi �Çm 
th�ßc th�ßc �·n cùng t �Ê l �Ç P/E là: D1 và D4, D2 
và D3, cho th �³y cá s�à d�Üng th �ßc �·n có hàm 
l �Ý�èng lipid cao h �ãn �õ�Ãu cho t �Ôc �õ�× t �·ng 
tr �Ý�æng, hi�Çu qu�® s�à d�Üng th�ßc �·n và 
protein cao h �ãn (B�®ng 2). 

K�Ät qu �® này g�èi ý r �¸ng cá l�·ng vàng 
giai �õo�°n nuôi th�Ý�ãng ph�´m có nhu c�²u cao 
c�® v�Ã protein (> 35%) và lipid (> 5%). �ôi�Ãu 
này c�Ûng phù h�èp v�åi k �Ät qu �® nghiên c �ßu 
c�Úa Khan và cs (1993) khi thí nghi �Çm nuôi 
cá l�·ng vàng trong ao �õ�³t v �åi c�ç cá gi�Ông 
25,9 g/con.  

 

B�®ng 2. T�·ng tr �Ý�æng, t �Ê l �Ç s�Ông, h�Ç s�Ô chuy�Ån �õ�Õi th �ßc �·n và hi �Çu qu �® s�à d�Üng 

protein c �Úa cá s �à d�Üng các lo �°i th �ßc �·n khác nhau  

             Công th�íc th �íc ��n Ch�Í tiêu 

     D1      D2      D3      D4 

W cu�Õi (g) 85,1 ± 3,9b 92,1 ± 2,2a 86,1 ± 0,8b 72,6 ± 2,4c 

SGRwt. (%/ngày) 0,71 ± 0,04b   0,82 ± 0,02a 0,73 ± 0,01b 0,51 ± 0,04c 

T�Í l�Ë s�Õng (%) 93,3 ± 1,7  93,7 ± 0,8 93,7 ± 0,6 94,0 ± 2,0 

FCR 2,6 ± 0,2b 2,1 ± 0,2a 2,3 ± 0,1a 3,4 ± 0,2c 

PER 1,22 ± 0,14a 1,26 ± 0,08a 1,13 ± 0,04a 0,93 ± 0,07b 

S�Ô li�Çu là giá tr�Ì TB ± SD. S�Ô li�Çu cùng hàng v�åi kí hi�Çu m�Û khác nhau là khác nhau có ý ngh�Ëa th�Ông kê (P <0,05) 
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Tác gi�® này �õã xác �õ�Ình �õ�Ý�èc hàm l �Ý�èng 
protein t�Ôi �Ýu trong th �ßc �·n cho t �·ng tr �Ý�æng 
là 42%. Tuy nhiên �æ giai �õo�°n cá nh�Ï h�ãn (7-
18 g/con) hàm l �Ý�èng protein protein t�Ô i �Ýu 
trong th �ßc �·n �õ�Ý�èc xác �õ�Ình trong nghiên 
c�ßu Ng và cs. (2000b) là 44 %, cao h�ãn trong 
nghiên c �ßu c�Úa Khan và cs. (1993).  

 Protein, lipid và carbohydrate là 
nh�áng thành ph �²n dinh d �Ý�çng chính c �Úa 
th�ßc �·n. Hàm l �Ý�èng protein và lipid trong 
th�ßc �·n phù h�èp có ý ngh�Ëa quan tr �Ñng cho 
t�· ng tr �Ý�æng c�Úa cá. N�Äu hàm l �Ý�èng lipid 
th�³ p, pr otein có th �Å b�Ì s�à d�Üng �õ�Å cung c�³p 
n�·ng l �Ý�èng cho cá (Garling và cs., 1976). 
Khi hàm l �Ý�èng lipid �õáp �ßng nhu c�²u n �·ng 
l �Ý�èng, protein trong th �ßc �·n có th�Å dành 
cho quá trình �õ�Óng hóa, giúp cá t �·ng tr �Ý�æng 
(Satpathy và cs., 2003). �ôi�Ãu này có th �Å lí 
gi�®i vì sao cá �·n th �ßc �·n D4 có cùng hàm 
l �Ý�èng protein (35 %) nh �Ýng có hàm l�Ý�èng 
lipid (5%) th �³p h�ãn th �ßc �·n D1 (10%) có 
hi �Çu qu�® s�à d�Üng protein th �³p h�ãn và d�µn 
�õ�Än t �Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng ch�¶m h�ãn cá s�à 
d�Üng th�ßc �·n D1 (P < 0,05) m �¼c dù n�·ng 
l �Ý�èng thô c�Úa các lo�°i th �ßc �·n nh �Ý nhau.  

Nghiên c �ßu v�Ã th �ßc �·n nuôi th �Ý�ãng 
ph�´m phù h �èp cho cá l�·ng ch�³m, là loài cá 
cùng gi�Ông v�åi cá l �·ng vàng, �õã xác �õ�Ình �õ�Ý�èc 
hàm l �Ý�èng protein và lipid trong th �ßc �·n 
thích h �èp nh�³t cho t �·ng tr �Ý�æng t �Ý�ãng �ßng là 
45% và 10 % (Nguy�Æn �ô�ßc Tuân, 2008). K �Ät 
qu�® nghiên c�ßu c�Úa chúng tôi và c �Úa các tác 
gi�® tr �Ý�åc (Khan và cs., 1993; Ng và cs., 2000b; 
Nguy �Æn �ô�ßc Tuân, 2008) cho th �³y cá l�·ng 
vàng và l �·ng ch�³m có nhu c�²u protein và 
lipid trong th �ßc �·n khá gi �Ông nhau. 

4. K �‚ T LU �t N VÀ �ô�•  XU �qT  

4.1. K �Ät lu �¶n 

�ôây là nghiên c �ßu �õ�²u tiên v �Ã th �ßc �·n 
viên dùng nuôi th �Ý�ãng ph�´m cá l �·ng vàng. 
D�âa vào t�Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng, hi �Çu qu�® s�à 
d�Üng th�ßc �·n và hi �Çu qu�® s�à d�Üng protein 
c�Úa cá l�·ng vàng, th �ßc �·n có hàm l �Ý�èng 
protein 42% và lipid 10% (D2) là th �ßc �·n 

thích h �èp nh �³t cho nuôi th �Ý�ãng ph�´m loài 
cá này trong s �Ô 4 lo�°i th �ßc �·n nghiên c �ßu.  

4.2. �ô�Ã xu �³t 

K�Ät qu �® nghiên c �ßu b�Ý�åc �õ�²u cho th �³y 
công th�ßc th�ßc �·n th�âc nghi �Çm D2 có th �Å s�à 
d�Üng �õ�Å s�®n xu �³t th�ßc �·n viên nuôi th �Ý�ãng 
ph�´m cá l �·ng vàng. Tuy nhiên, c �²n có thêm 
các nghiên c�ßu �õ�Å ti �Äp t �Üc c�®i ti�Än ch�³t 
l �Ý�èng th �ßc �·n (ví d �Ü gi�®m FCR, t�· ng t �Ôc �õ�× 
t�· ng tr �Ý�æng c�Úa cá) �õ�Óng th �äi làm rõ hi �Çu 
qu�® kinh t �Ä c�Úa lo�°i th �ßc �·n này, ví d�Ü so 
sánh v�åi vi �Çc s�à d�Üng m�×t s�Ô lo�°i th �ßc viên 
công nghi �Çp khác hi �Çn có trên th �Ì tr �Ý�äng 
nh�Ý th�ßc �·n nuôi cá lóc.  
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