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TÓM T�²T 

S�ñ d�éng enzyme trong th�í c ��n nuôi tr�×ng th�ëy s�§n là m�Ýt trong nh�óng h�m�ßng nghiên c�í u dinh 
d�m�ång hi�Ën nay góp ph�«n gi�§m ô nhi�Ém môi tr�m�áng, t��ng hi�Ëu qu�§ kinh t�Ã. Th�ñ nghi�Ëm nuôi cá h�×i vân t�ï  
t�ï  150 g/con �ÿ�Ãn 450 g/con nh�µm �ÿánh giá hi�Ëu qu�§ c�ëa vi�Ëc b�Ù sung enzyme vào th�í c ��n cho cá h�×i. Thí 
nghi�Ëm s�ñ d�éng 03 lo�¥i th�í c ��n khác nhau: th�í c ��n t�õ s�§n xu�©t không b�Ù sung enzyme (CT1), th�í c ��n t�õ 
s�§n xu�©t có b�Ù sung 6000 IU amylase, 2000 IU protease và 2000 IU phytase trên 1 kg th�í c ��n (CT2) và 
th�í c ��n RAISIO c�ëa Ph�«n Lan (CT3). K�Ãt qu�§ nghiên c�í u cho th�©y cá s�ñ d�éng th�í c ��n thí nghi�Ëm cho t�ù 
l�Ë s�Õng trên 97%. T�Õc �ÿ�Ý t��ng tr�m�ãng bình quân ngày (ADG g/con/ngày) c�ëa CT1 là 3,18 g/con/ngày, CT2 
là 3,48 g/con/ngày, CT3 là 3,65 g/con/ngày, s�õ sai khác có ý ngh�a th�Õng kê (P<0,05). Thu nh�±n th�í c ��n 
(FC) dao �ÿ�Ýng trong kho�§ng 343-360 g th�í c ��n/con và không có s�õ sai khác gi�óa các công th�í c (P>0,05). 
H�Ë s�Õ chuy�Çn �ÿ�Ùi th�í c ��n (FCR) t�ï  1,12-1,31 và không có s�õ sai khác gi�óa th�í c ��n s�§n xu�©t trong n�m�ßc 
có b�Ù sung enzyme và th�í c ��n nh�±p ngo�¥i (P>0,05). K�Ãt qu�§ nghiên c�í u b�m�ßc �ÿ�«u cho th�©y, th�í c ��n có 
b�Ù sung enzyme cho hi�Ëu qu�§ t�Õt h�kn so v�ßi th�í c ��n không b�Ù sung enzyme và có th�Ç thay th�Ã �ÿ�m�çc th�í c 
��n nh�±p ngo�¥i trong nuôi cá h�×i vân giai �ÿo�¥n 150-450 g/con. 

T�ï  khóa: Enzyme amylase, enzyme protease, enzyme phytase, Oncorhynchus mykiss, th�í c ��n. 

Assessing the Effective of Feed Added with Mixed of Enzyme  
to Culture Rainbow Trout ( Oncorhynchus mykiss) at the First Commercial Stage  

ABSTRACT 

 Adding enzyme in feed in order to increase food digestibility, reducing pollution and increasing 
economical efficiency are being focused in fish nutrition research in recently. The rainbow trout at the size 
from 150 g to 450 g were cultured to evaluate the effect of the addition of enzymes to the feed for rainbow 
trout. This study used 3 different feed formulations: feed without enzyme supplement (CT1), feed was 
added with mixed of 6000 IU amylase, 2000 IU protease and 2000 IU phytase/1 kilogram (CT2) and a feed 
control RAISIO - Finland (CT3). The results shown that the survival rates are more than 97%. The Average 
Daily Growth rate (g/fish/day) of CT1 was 3.18, CT2 was 3.48, CT3 was 3.65 and significant difference (P 
< 0.05). The Food Comsumption ranged from 343 to 360 g of feed/fish and there was no significant 
difference between the three feed formulars (P > 0.05). The Food Conversion Ratio ranged from 1.12 to 
1.31 and there was no significant different between CT2 and CT3  (P > 0.05). The initial research 
results show that food added enzyme is better than it did not added enzyme and can replace for imported 
feed to culture rainbow trout at the size of 150-450 g.  

Keywords: Food, enzyme amylase, enzyme protease, enzyme phytase, Oncorhynchus mykiss. 
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1. �ô�zT V�qN �ô�• 

Cá h�Ói vân (Oncorhynchus mykiss) là 
loài cá n �Ý�åc l�°nh có giá tr �Ì kinh t �Ä �õ�Ý�èc 
nh�¶p vào Vi �Çt Nam t �Þ n�·m 2005 và �õang 
�õ�Ý�èc nuôi ph �Õ bi�Än t�°i các vùng có ngu�Ón 
n�Ý�åc l�°nh trong c �® n�Ý�åc. Hi �Çn th�ßc �·n cho 
cá h�Ói �õ�Ý�èc nh�¶p kh �´u ch�Ú y�Äu t�Þ Ph�²n 
Lan, Pháp, Trung Qu �Ôc… nên ng�Ý�äi nuôi 
không ch �Ú �õ�×ng �õ�Ý�èc th�ßc �·n, chi phí th �ßc 
�·n cao và không �Õn �õ�Ình. Vi �Çc nghiên c�ßu 
s�®n xu �³t thành công th�ß c �·n �æ tron g n�Ý�åc 
s�À góp ph�²n h �°n ch�Ä s�â l �Ç thu �×c vào th�ßc 
�·n nh �¶p kh �´u, giúp ng �Ý�äi nuôi m �æ r �×ng s�®n 
xu�³t và h�°  giá thành s �®n ph �´m cá h�Ói �æ 
n�Ý�åc ta. B�Õ sung enzyme vào th �ßc �·n cho cá 
nói chung và cho cá h �Ói nói riêng nh �¸m m�Üc 
�õích t �·ng c�Ý�äng kh�® n�·ng tiêu hóa các ch �³t 
dinh d �Ý�çng nh �Ý protein, lipid, photpho, 
tinh b �×t, gi �®m thi �Åu ô nhi�Æm môi tr �Ý�äng, 
kích thích t �·ng tr �Ý�æng và mang l �°i hi �Çu 
qu�® kin h t �Ä cao cho ng�Ý�äi nuôi. 

Hi �Çn nay, ch �Ýa có công b�Ô nào v�Ã �õánh 
giá hi �Çu qu�® c�Úa vi�Çc b�Õ sung h�Ön h�èp 
enzyme trong s �®n xu �³t th�ßc �·n �õ�Ôi v �åi sinh 

tr �Ý�æng và phát tri �Ån c�Úa cá h�Ói t �°i Vi�Çt 
Nam, �õ�Å làm c�ã s�æ cho vi�Çc s�®n xu �³t th�ßc 
�·n �õ�°i trà và ti�Än t�åi th �Ý�ãng m�°i hóa th �ßc 
�·n. Vì v �¶y m�Üc �õích c�Úa nghiên  c�ßu này 
nh�¸m �õánh giá hi �Çu qu�® c�Úa vi�Çc b�Õ sung 
enzyme amylase, protease và phytase vào 
th�ßc �·n t �â s�®n xu �³t khi nuôi cá h �Ói vân giai 
�õo�°n �õ�²u th �Ý�ãng ph�´m. 

2. V�t T LI �…U VÀ PH �›�¡ NG PHÁP  

2.1. V �¶t li �Çu nghiên c �ßu 

Cá thí nghi�Çm: Thí nghi �Çm s�à d�Üng 
1350 con cá h�Ói vân có kh �Ôi l�Ý�èng trung 
bình 150 g/con. Cá �õ�Ý�èc nuôi t �°i Trung tâm 
Nghiên c �ßu Th�Úy s�®n n�Ý�åc l�°nh Sapa, Lào 
Cai t �Þ tháng 9 �õ�Än tháng 12 n �·m 2011. 

Th�ßc �·n thí nghi�Çm: S�à d�Üng 3 lo�°i 
th�ßc �·n khác nhau là th �ßc �·n không b �Õ 
sung enzyme (CT1) và th �ßc �·n có b�Õ sung 3 
enzyme (amylase, protease và phytase) 
(CT2) và th �ßc �·n c�Úa Raisio (CT3). Hai lo�°i 
th�ßc �·n (CT1 và CT2) �õ�Ý�èc s�®n xu �³t t�° i 
Vi �Çn Nghiên c�ßu Nuôi tr�Óng Th �Úy s�®n 1.  

 

B�®ng 1. Thành ph �²n dinh d�Ý�ç ng th �ßc �·n thí nghi �Çm 

Thành ph�«n dinh d�m�ång CT1 CT2 CT3 (TA Raisio) 

V�±t ch�©t khô (%) 9,20 8,69 6,80 

Protein thô (%) 42,05 41,59 41,67 

Lipid thô (%) 19,85 21,00 25,82 

Tro (%) 13,70 13,82 6,48 

X�k thô (%) 1,21 1,10 0,74 

N��ng l�m�çng (MJ/kg) 20,11 20,33 22,98 

Enzyme amylase (UI/kg TA) 110 6400 - 

Enzyme protease (UI/kg TA) 0 1950 - 

Enzyme phytase (UI/kg TA) 0 2100 - 

Ghi chú: "-" không xác �õ�Ình. Các ch�Ê tiêu v�¶t ch�³t khô, protein thô, lipid thô, x�ã thô �õ�Ý�èc phân tích 
t�°i Vi�Çn Nghiên c�ßu Nuôi tr�Óng Th�Úy s�®n 1; ho�°t l�âc c�Úa enzyme �õ�Ý�èc phân tích t�°i Vi�Çn Công ngh�Ç 
Th�âc ph�´m. 
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�� ánh giá hi�Ëu qu�§ s�§n xu�©t c�ëa th�í c ��n t�õ s�§n xu�©t.... 

Thành ph �²n nguyên li �Çu ph �Ôi tr �×n trong 
CT1 và CT2 là: B �×t cá: 55%; d�²u cá: 20%; 
gluten ngô: 8%; b �×t m �é: 5%; khô �õ�Ö t �Ý�ãng: 
7%; s�¹n lát: 4%; còn l �°i là vitamin, khoáng, 
ch�³t ch�Ông m�Ôc, ch�Ông oxy hóa, ch�³t k�Ät 
dính, astaxanthin . T�ë l �Ç s�à d�Üng các 
nguyên li �Çu trong vi �Çc xây d�âng công th�ßc 
th�ßc �·n �õ�Ý�èc d�âa theo khuy�Än cáo c�Úa Cho 
(1980) và Tacon (1990). 

Th�ßc �·n CT2 �õ�Ý�èc b�Õ sung enzyme v�åi 
li �Ãu l �Ý�èng lý thuy �Ät là 6000IU amylase /kg 
th�ßc �·n; 2000 IU protease/kg th �ßc �·n; 2000 
IU phytase/kg th �ßc �·n. Vi �Çc b�Õ sung lo�°i 
enzyme và hàm l �Ý�èng enzyme trong th �ßc 
�·n �õ�Ý�èc d�âa trên các nghiên c �ßu c�Úa 
Maugle & cs. (1983), Furné & cs. (2005) và 
Sugiura & cs. (2001). Li �Ãu l �Ý�èng này có 
tính �õ�Än kh �® n�·ng enzyme gi �®m ho�°t l �âc 
tron g môi tr �Ý�äng n�Ý�åc l�°nh. K �Ät qu�® phân 
tích ho �°t tính enzyme cho th �³y th �ßc �·n 
CT1 tuy không b �Õ sung amylase nh �Ýng v�µn 
có ho�°t tính enzyme này là do trong m �×t s�Ô 
lo�°i nguyên li �Çu nh �Ý b�×t m �é có ch�ßa 
enzyme amylase (B �®ng 1).  

2.2. Ph �Ý�ãng pháp nghiên c �ßu 

B�Ô trí thí nghi�Çm: Thí nghi�Çm �õ�Ý�èc b�Ô 
trí t �°i các b�Å xi m �·ng ng�·n l �Ý�åi v �åi kích 
th�Ý�åc 1,6x4,0x2,0 m/ô thí nghi �Çm, m�¶t �õ�× 
th�® 150 con/ô. Th�äi gian nuôi 90 ngày, t �Þ 
tháng 9 �õ�Än tháng 12/2011. M �Öi công th �ßc 
thí nghi �Çm �õ�Ý�èc l�¼p l �°i 03 l �²n. 

Ch�·m sóc và qu�®n lý: Cá �õ�Ý�èc cho �·n 
ngày 4 l �²n vào lúc 6h, 10h, 14h và 18h v �åi 
l �Ý�èng th �ßc �·n t�Þ 1,13-2,85 % kh�Ôi l�Ý�èng c�ã 
th�Å/ngày (www.coppens.eu). Các b�Å thí 
nghi �Çm �õ�Ý�èc c�³p n�Ý�åc ch�®y liên t �Üc, th�ßc 
�·n th�Þa và c�¼n b�´n �õ�Ý�èc xi phông lo �°i b�Ï 
hàng ngày.  

Các y�Äu t�Ô môi tr �Ý�äng nh �Ý oxy hòa tan, 
nhi �Çt �õ�× n�Ý�åc, pH �õ�Ý�èc theo dõi hàng ngày 
vào lúc 6h và 14h. Các y �Äu t�Ô môi tr �Ý�äng 
NO2, NH 3, PO4, H2S và CO2 �õ�Ý�èc ki �Åm tra 

vào lúc 6h hàng ngày. �ô�Ình k �é 1 tháng cân 
m�µu 1 l �²n �õ�Å ki �Åm tra t �Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng. S�Ô 
m�µu cá ki �Åm tra là 30 con/1 ô thí nghi �Çm. 

Ph�Ý�ãng pháp phân tích hóa h�Ñc: Các 
ch�Ê tiêu �õ�Ý�èc phân tích bao g �Óm �õ�× �´m, 
protein thô, lipid thô, tro, x �ã thô và n�· ng 
l �Ý�èng thô. Trong �õó �õ�× �´m �õ�Ý�èc xác �õ�Ình 
theo TCVN 4326-86, protein thô �õ�Ý�èc xác 
�õ�Ình theo TCVN 4328-86, lipid thô �õ�Ý�èc 
xác �õ�Ình theo TCVN 4331-86, tro thô �õ�Ý�èc 
xác �õ�Ình theo TCVN 4327-1993, x �ã thô 
�õ�Ý�èc xác �õ�Ình theo TCVN 4329-1993 và 
n�·ng l �Ý�èng thô �õ�Ý�èc tính gián ti �Äp thông 
qua các ch�Ê s�Ô nh�Ý protein, lipid và 
cacbonhydrat. 

Ho�°t l �âc c�Úa enzyme amylase trong 
th�ßc �·n �õ�Ý�èc xác �õ�Ình theo ph �Ý�ãng pháp 
Somogyi Nelson (Nelson, 1944); enzyme 
protease �õ�Ý�èc xác �õ�Ình d �âa trên c�ã s�æ th�Úy 
phân casein b �æi enzyme có trong d �Ìch ch�Ä 
ph�´m nghiên c �ßu, �õ�Ình l �Ý�èng axit amin 
�õ�Ý�èc t�°o thành trong ph �®n �ßng th�Úy phân 
b�¸ng ph�®n �ßng màu v �åi thu �Ôc th�à Folin & 
Ciocalteu’s regent, d �âa vào �õ�Ó th�Ì chu�´n 
c�Úa tyrosine �õ�Å tính l �Ý�èng s�®n ph�´m t �Ý�ãng 
�ßng do enzyme xúc tác t �°o nên và enzyme 
phytase �õ�Ý�èc xác �õ�Ình theo ph �Ý�ãng pháp 
c�Úa Shimizu & cs. (1992).  

Các ch�Ê tiêu �õánh giá: T�ë l �Ç s�Ông SR 
(Survival Rate) = (S �Ô cá thu ho �°ch/S�Ô cá 
th�®)*100; Kh �Ôi l�Ý�èng cá t �·ng lên WG 
(Weight Gain) = Kh �Ôi l�Ý�èng cá thu - Kh �Ôi 
l �Ý�èng cá th�®; T�Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng bình quân 
ngày ADG (Average Daily Growth) = (Kh �Ôi 
l �Ý�èng cá thu -  Kh �Ôi l �Ý�èng cá th �®)/Ngày 
nuôi; Thu nh �¶n th �ßc �·n FC (Feed 
Consumption) = Kh �Ôi l�Ý�èng th �ßc �·n �õã s�à 
d�Üng/T�Õng s�Ô cá; H�Ç s�Ô chuy �Ån �õ�Õi th �ßc �·n 
FCR (Feed Conversion Ratio) = Kh �Ôi l�Ý�èng 
th�ßc �·n �õã s�à d�Üng/(Kh�Ôi l�Ý�èng cá thu- 
Kh �Ôi l�Ý�èng cá th �®). Chi phí th �ßc �·n = FCR* 
giá th �ßc �·n.  
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S�Ô li �Çu �õ�Ý�èc x�à lý trên ph �²n m�Ãm 
Microsoft Excel và Minitab 16. 

3. K �‚ T QU �l  VÀ TH �l O LU �t N  

3.1. M �×t s�Ô y�Äu t �Ô môi tr �Ý�äng trong quá 
trình nuôi 

Nhi �Çt �õ�× n�Ý�åc trong quá trình thí 
nghi �Çm có s�â bi�Än �õ�×ng theo tháng. Nhi �Çt 
�õ�× n�Ý�åc dao �õ�×ng trong kho �®ng 10-19 0C, 
cao nh�³t vào tháng 9, 10 và th �³p nh �³t vào 
cu�Ôi tháng 11, �õ�²u tháng 12 khi có nh�áng 
�õ�èt rét kéo dài. Các y �Äu t�Ô môi tr �Ý�äng khác 
nh�Ý oxy hòa tan dao �õ�×ng trong kho �®ng 
6,5-7,5 mg/l; pH dao �õ�×ng t �Þ 7,0-8,0; NO2 
<0,1 mg/l; NH 3 có màu �ßng v�åi thang 0,0 
mg/l;  PO4 <0,1 mg/l; CO 2 cho thang màu 
xanh lá cây �õ�¶m, �õi �Ãu này ch �ßng t�Ï l �Ý�èng 
CO2 trong môi tr �Ý�äng phù h �èp v�åi cá; H 2S 
<0,02 mg/l. Các y �Äu t �Ô môi tr�Ý�äng trên �õ�Ãu 
phù h �èp cho sinh tr �Ý�æng và phát tri �Ån c�Úa 
cá h�Ói vân (Segdwick, 1988; Stevenson, 
1987; Klontz, 1991; Cho và Cowey, 2000).  

3.2. T �·ng tr �Ý�æng c �Úa cá thí nghi �Çm  

T�·ng tr �Ý�æng c�Úa cá thí nghi�Çm �õ�Ý�èc 
�õánh giá qua kh�Ôi l �Ý�èng cá t �·ng lên (g/con) 
và t �Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng bình quân ngày 
(g/con/ngày) (B�®ng 2). 

Cá s�à d�Üng th �ßc �·n Ph�²n Lan (CT3) 
cho t�·ng tr �Ñng cao nh�³t (317,22 g/con) và có 
s�â khác bi�Çt so v�åi 2 lo �°i th �ßc �·n t �â s�®n 
xu�³t còn l �°i (P<0,05). Cá s�à d�Üng th�ßc �·n 

có b�Õ sung enzyme (CT2) cho kh �Ôi l�Ý�èng 
t�· ng lên l �ån h�ãn cá s�à d�Üng th �ßc �·n không 
b�Õ sung enzyme (CT1) (P<0,05), c�Ü th�Å là 
kh�Ôi l�Ý�èng cá t �·ng lên �æ CT2 l �ån h�ãn so v�åi 
CT1 là 26,44 g/90 ngày nuôi.  

T�Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng bình quân ngày c �Úa 
cá thí nghi �Çm �æ các công th�ßc khác nhau có 
s�â sai khác có ý ngh�Ëa th �Ông kê (P<0,05). 
Cá s�à d�Üng th �ßc �·n nh �¶p c�Úa Ph�²n Lan cho 
t�Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng cao nh�³t (3,65 
g/con/ngày), ti �Äp �õ�Än là cá s�à d�Üng th�ßc �·n 
có b�Õ sung enzyme (3,48 g/con/ngày) và cu�Ôi 
cùng là cá s�à d�Üng th�ßc �·n không b �Õ sung 
enzyme. Vi �Çc cá s�à d�Üng th�ßc �·n CT2 cho 
t�Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng l �ån h�ãn so v�åi cá s�à d�Üng 
th�ßc �·n CT1 hoàn toàn phù h �èp v�åi nghiên 
c�ßu v�Ã b�Õ sung enzyme vào trong th �ßc �·n 
cho cá trê c�Úa Yasemin và Funda (2010), cá 
h�Ói vân c �Úa Vielma & cs. (2004). 

N�Äu coi t �Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng bình quân 
ngày c�Úa cá s�à d�Üng th �ßc �·n CT3 nh �¶p 
ngo�°i là 100% thì t �·ng tr �Ý�æng c�Úa cá s�à 
d�Üng th�ßc �·n ch�Ä bi �Än CT1 và CT2 l �²n l �Ý�èt 
là 87,12% và 95,34%. Nh�Ý v�¶y, v�åi vi �Çc b�Õ 
sung enzyme vào trong th �ßc �·n (CT2) giúp 
cá tiêu hóa và h �³p thu th �ßc �·n t�Ôt h �ãn và 
cho t�Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng t�Ý�ãng �õ�Ý�ãng v�åi th �ßc 
�·n nh �¶p kh �´u. 

3.3. Thu nh �¶n th �ßc �·n (FC) 

K�Ät qu �® nghiên c�ßu cho th �³y, thu 
nh�¶n th �ßc �·n c�Úa cá h�Ói �æ các công th�ßc 
CT1 là cao nh�³ t (360,18g th �ßc �·n/con), 

 

B�®ng 2. Các ch �Ê tiêu �õánh giá trong thí nghi�Ç m (Trung bình± SE) 

Ch�Í tiêu CT1 CT2 CT3 

Kh�Õi l�m�çng cá th�§ (g/con) 151±2,23a 150,8±2,44a 151,44±2,3a 

Kh�Õi l�m�çng cá thu (g/con) 427,67±1,6c 453,67±1,54b 468,44±1,39a 

Kh�Õi l�m�çng cá t��ng thêm (g/con)  276,67±2,41c 303,11±1,47b 317,22±1,06a 

T�Õc �ÿ�Ý t��ng tr�m�ãng (g/con/ngày) 3,18±0,03c 3,48±0,02b 3,65±0,01a 

Ghi chú: Các giá tr�Ì trong cùng m�×t dòng có ch�á cái khác nhau ch�Ê s�â sai khác có ý ngh�Ëa th�Ông kê (P<0,05).
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ti �Äp theo là t h�ßc �·n CT3 v �åi m �ßc thu nh�¶n 
356,2 g th �ßc �·n/con và th �³p nh �³t là th �ßc �·n 
CT2 (343,98 g th �ßc �·n/con). Tuy nhiên, khi 
phân tích ph �Ý�ãng sai m �×t nhân t�Ô thì th �³y 
không có s�â sai khác gi �áa các công th�ßc v�Ã 
thu nh �¶n th �ßc �·n (P>0,05). Nh �Ý v�¶y, th �ßc 
�·n thí nghi �Çm �õ�®m b�®o tính ngon mi �Çng �õ�Ôi 
v�åi cá h�Ói và xét v �Ã m�¼t th�Ông kê thì vi �Çc b�Õ 
sung hay không b �Õ sung enzyme không �®nh 
h�Ý�æng �õ�Än kh �® n�·ng thu  nh�¶n th �ßc �·n c�Úa 
cá h�Ói vân. 

3.4. T �ë l�Ç s�Ông 

Trong thí nghi �Çm này, t �ë l �Ç s�Ông c�Úa cá 

h�Ói vân s�à d�Üng kh�´u ph �´n �·n CT1 là 

97,11%; CT2 và CT3 là 97,33% và không có 

s�â sai khác có ý ngh�Ëa th �Ông kê gi �áa các 

nghi �Çm th �ßc. Nh�Ý v�¶y, th�ßc �·n thí nghi �Çm 

�õ�®m b�®o cung c�³p ch�³t dinh d �Ý�çng m�ßc t�Ôi 

thi �Åu �õ�Å duy trì s �â s�Ông c�Úa cá h�Ói vân giai 

�õo�°n gi �Ông và vi �Çc b�Õ sung enzyme hay 

không b �Õ sung enzyme trong th �ßc �·n �õ�Ãu 

không �®nh h �Ý�æng �õ�Än t �ë l �Ç s�Ông c�Úa cá h�Ói.  

3.5. �ôánh giá hi �Çu qu �® kinh t �Ä 

Hi �Çu qu�® kinh t�Ä �õ�Ý�èc s�ã b�× �õánh giá 

trên hai ch �Ê tiêu là h �Ç s�Ô chuy�Ån �õ�Õi th �ßc �·n 

và chi phí th �ßc �·n trên 1kg t �·ng tr �Ñng.  

3.5.1. H �Ç s�Ô chuy�Ån �õ�Õi th �ßc �·n 

K�Ät qu�® nghiên c �ßu �æ B�®ng 3 cho th �³y 

h�Ç s�Ô chuy�Ån �õ�Õi th �ßc �·n (FCR) trong thí 

nghi �Çm này dao �õ�×ng t �Þ 1,12-1,31. Th�ßc �·n 

CT3 có h�Ç s�Ô th�ßc �·n th�³ p nh �³t (1,12) 

nh�Ýng l�°i không có s�â sai khác so v�åi th �ßc 

�·n CT2 (P>0,05). Trong hai công th �ßc th�ßc 

�·n t�â ch�Ä thì CT2 cho h �Ç s�Ô chuy�Ån �õ�Õi th �ßc 

�·n nh �Ï h�ãn so v�åi CT1 (P<0,05). Nh �Ý v�¶y, 

v�åi vi �Çc b�Õ sung enzyme vào trong kh �´u 

ph�²n �·n giúp cá s �à d�Üng th�ßc �·n t�Ôt h �ãn. 

3.5.2. Chi phí th �ßc �·n 

Hi �Çu qu�® kinh t�Ä �õ�Ý�èc �õánh giá thông 

qua chi phí th �ßc �·n cho 1 kg t�· ng tr �Ñng. 

Vi �Çc s�®n xu �³t th�ßc �·n thí nghi�Çm ch�Ýa 

�õ�Ý�èc th �Ý�ãng m�°i hóa nên vi �Çc tính giá 

thành cho 1 kg th �ßc �·n �õ�Ý�èc tính s �ã b�× theo 

giá nguyên li �Çu t�°i th �äi �õi �Åm mua (tháng 7 

n�·m 2011) và các chi phí ph �Ü khác. Trong 

�õó, giá nguyên li �Çu chi �Äm kho �®ng 80% và 

20% là các chi phí khác nh �Ý (�õi �Çn, bao bì, 

nhân công, v �¶n chuy�Ån, kh �³u hao trang 

thi �Ät b �Ì...). V�åi quy mô s �®n xu �³t thí nghi �Çm 

nên giá thành 1 kg th �ßc �·n cao do giá 

nguyên li �Çu mua l �¿ cao, kh�³u hao và các chi 

phí khác cho 1 kg c �Ûng cao h�ãn. Giá th �ßc 

�·n nh �¶p ngo�°i (CT3) �õ�Ý�èc tính theo giá bán 

trên th �Ì tr �Ý�äng �æ Sapa t �°i th �äi �õi �Åm ti �Än 

hành nghiên c �ßu là 50.000 VND/kg. S �ã b�× 

�õánh giá hi �Çu qu�® kinh t �Ä �õ�Ý�èc th�Å hi �Çn 

qua b�®ng 3. 

Cá s�à d�Üng th�ßc �·n có b�Õ sung enzyme 

có chi phí th �ßc �·n t h�³p h�ãn 5.118 VND/kg 

t�· ng tr �Ñng so v�åi chi phí th �ßc �·n c�Úa cá s�à 

d�Üng th�ßc �·n không b �Õ sung enzyme.  

 

B�®ng 3. H�Ç s�Ô chuy�Ån �õ�Õi th �ßc �·n và chi phí th �ßc �·n 

Ch�Í tiêu CT1 CT2 CT3 

H�Ë s�Õ chuy�Çn �ÿ�Ùi th�íc ��n (FCR) 1,31±0,032a 1,14±0,02b 1,12±0,032b 

Giá th�íc ��n (VND/kg th�íc ��n) 33.447 33.945 50.000 

Chi phí th�íc ��n (VND/kg t��ng tr �Ñng) 43.815  38.697 56.000 

Ghi chú: Các giá tr�Ì trong cùng m�×t dòng mang ch�á cái khác nhau ch�Ê s�â sai khác có ý ngh�Ëa th�Ông kê (P<0,05)  
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 V�¶y, b�Õ sung enzyme vào th �ßc �·n cho 
cá h�Ói mang l�° i hi �Çu qu�® kinh t �Ä cao h�ãn so 
v�åi không b �Õ sung enzyme. Th �ßc �·n nh �¶p 
ngo�°i do ph �Ü thu�×c vào th�Ì tr �Ý�äng và ch�Ìu 
nhi �Ãu chi phí trung gian, v �¶n chuy �Ån nên 
giá th�ßc �·n cao, do �õó chi phí th �ßc �·n cho 
m�×t kg t�· ng tr �Ñng cao h�ãn so v�åi th �ßc �·n t�â 
s�®n xu �³t trong n �Ý�åc là 12.185 VND/kg t �·ng 
tr �Ñng (CT1) và 17.303 VND/kg kg t �·ng 
tr �Ñng) (CT2).  

Xét trên t �Õng th �Å v�Ã t�Ôc �õ�× t �·ng tr �Ý�æng, 
t �ë l�Ç s�Ông và h�Ç s�Ô chuy�Ån �õ�Õi th �ßc �·n thì 
th �ßc �·n t �â s�®n xu �³t có b�Õ sung enzyme mang 
l�°i hi �Çu qu�® cao h�ãn so v�åi th �ßc �·n không b �Õ 
sung enzyme và chi phí th �ßc �·n gi �®m h�ãn 
nhi �Ãu so v�åi s�à d�Üng th �ßc �·n ngo�°i.  

4. K �‚ T LU �t N 

Th�ßc �·n �õ�Ý�èc s�®n xu �³t trong n �Ý�åc v�åi 
hàm l �Ý�èng protein là 42% và lipid là 20% có 
b�Õ sung 6000 IU enzyme amylase, 2000 IU 
enzyme protease và 2000 IU phytase trên 1 
kilogam th �ßc �·n cho hi �Çu qu�® t �Ôt h�ãn so v�åi 
th�ßc �·n không b �Õ sung enzyme và có th �Å 
thay th �Ä �õ�Ý�èc th�ßc �·n nh �¶p ngo�°i trong 
nuôi cá h �Ói giai �õo�°n 150-450 g/con. 
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