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TÓM TẮT 
Nghiên cứu về khả năng sử dụng thức ăn chế biến (TACB) trong nước của cá hồi Vân 

(Oncorhynchus mykiss) được thực hiện ở giai đoạn phát triển cá hương cỡ xấp xỉ 1g lên cá 
giống cỡ xấp xỉ 10g. Thí nghiệm được bố trí với 3 loại TACB khác nhau và 1 thức ăn đối chứng 
nhập khẩu từ Pháp. Kết quả cho thấy sau 60 ngày thí nghiệm, tỷ lệ sống của cá nuôi bằng thức 
ăn đối chứng và các TACB đều trên 90%. Hệ số chuyển đổi thức ăn chế biến (FCR) dao động từ 
1,84 - 2,03 trong khi của thức ăn Pháp là 1,78. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (ADG, g/con/ngày) 
của cá sử dụng thức ăn chế biến tương đối cao (0,12 - 0,14) kém không đáng kể so với thức ăn 
của Pháp (0,16). Thức ăn chế biến có hàm lượng đạm 49% có thể sử dụng thay thế thức ăn nhập 
khẩu từ Pháp mà không làm ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển của cá, đồng thời tiết kiệm 
được khoảng 30% chi phí sản xuất. 

Từ khóa: Cá giống, Oncorhynchus mykiss, thức ăn. 

SUMMARY 
A study was carried out to investigate possibility of using locally produced feed for rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) juveniles from fries of 1g/fish to fingerlings of 10g/fish.  The experiment was 
designed with three types of locally produced feed and an imported feed from France as reference. 
Results showed that after 60 days, the survival rate of the fish fed locallyproduced and reference 
feeds were more than 90%.  The locally produced feeds could be used for rearing rainbow trout from 1 
gto 10 g/fish. Feed conversion ratio (FCR) of fish fed locally produced feeds ranged from 1.84 to 2.03, 
while the FCR of fish fed imported feed was 1.78. The average daily gain (ADG, g/fish /day) of the fish 
fed locally produced feeds was relatively high (0.12 - 0.14) and compatative to the fish fed French feed 
(0.16). It was therefore concluded that  locally produced feed with 49% protein could be used to 
replace feed imported from French for rainbow trout without reduced performance while saving about 
30% of production cost.   

Key words: Fingerling, feed, Oncorhynchus mykiss.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
C¸ håi lμ lo¹i thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh 

d−ìng cao, thÞt c¸ håi giμu axit bÐo omega 3 
cã t¸c dông rÊt tèt trong viÖc x©y dùng tÕ 

bμo n·o cña con ng−êi ®Æc biÖt lμ cña trÎ 
em, ng−êi giμ, nh÷ng ng−êi lao ®éng trÝ ãc 
nhiÒu. Ngoμi ra axit bÐo omega 3 trong thÞt 
c¸ håi cßn cã t¸c dông ®iÒu hßa huyÕt ¸p, 
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phßng tr¸nh c¸c bÖnh vÒ tim m¹ch, h¹n chÕ 
qu¸ tr×nh l·o hãa cña ng−êi cao tuæi 
(Blanchet vμ cs., 2005; Conner, 1997; 
Steffens, 1997). C¸ håi V©n ®−îc ®−a vμo 
nu«i ë ViÖt Nam tõ n¨m 2005 vμ ®ang lμ ®èi 
t−îng nu«i mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, 
tËn dông ®−îc nguån n−íc l¹nh tiÒm n¨ng ë 
c¸c tØnh miÒn nói.  

Thøc ¨n cho c¸ håi ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n 
tõ c¸ h−¬ng tíi c¸ th−¬ng phÈm ®Òu ph¶i 
nhËp ngo¹i lμ mét trong sè c¸c nguyªn nh©n 
chÝnh lμm cho gi¸ thμnh c¸ håi trªn thÞ 
tr−êng n¨m 2010 cßn rÊt cao vμ kÐm æn ®Þnh 
(180.000 – 450.000 ®ång/kg). ViÖc dùa hoμn 
toμn vμo nguån thøc ¨n nhËp khÈu ¶nh 
h−ëng rÊt lín ®Õn tÝnh chñ ®éng trong ngμnh 
nu«i c¸ håi ViÖt Nam. VÝ dô: do mét sè trôc 
trÆc trong thñ tôc h¶i quan, sù chËm trÔ 
trong viÖc vËn chuyÓn cña tμu quèc tÕ… thøc 
¨n nhËp ngo¹i tõ ch©u ¢u kh«ng vÒ tíi ViÖt 
Nam theo ®óng thêi h¹n, dÉn ®Õn c¸ bÞ bá 
®ãi hoÆc bÞ cho ¨n c¸c thøc ¨n kh«ng phï 
hîp trong thêi gian dμi, g©y ¶nh h−ëng 
nghiªm träng ®Õn tû lÖ sèng, chÊt l−îng thÞt 
c¸ vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ.  

ViÖc nghiªn cøu s¶n xuÊt trong n−íc 
thøc ¨n cho c¸ håi V©n giai ®o¹n c¸ h−¬ng 
lªn gièng lμ rÊt cÇn thiÕt nh»m lμm gi¶m gi¸ 
thμnh con gièng, chñ ®éng cung cÊp ®ñ con 
gièng ®Ó më réng quy m« nu«i th−¬ng phÈm, 
®−a s¶n phÈm c¸ håi nhanh ®Õn víi ng−êi 
tiªu dïng ViÖt Nam.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

C¸ håi V©n thÝ nghiÖm lμ c¸ 45 ngμy 
tuæi,  khèi l−îng ≈ 1g/con ®−îc s¶n suÊt t¹i 
Trung t©m Nghiªn cøu c¸ n−íc l¹nh (Th¸c 
B¹c - Sa Pa - Lμo Cai), thuéc ViÖn Nghiªn 
cøu Nu«i trång thñy s¶n 1.  

Nguyªn liÖu sö dông trong chÕ biÕn thøc 
¨n thÝ nghiÖm gåm: Bét c¸ Peru, hçn hîp 

vitamin vμ kho¸ng cña h·ng Nutriway, 
®−êng sacaroza, bét s¾n, lysine, methionine, 
dÇu c¸, chÊt t¹o mμu, chÊt kÕt dÝnh. 

§Þa ®iÓm nghiªn cøu: Trung t©m nghiªn 
cøu c¸ n−íc l¹nh (Th¸c B¹c - Sa Pa - Lμo 
Cai) trùc thuéc ViÖn Nghiªn cøu Nu«i trång 
thñy s¶n 1 vμ Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Bè trÝ thÝ nghiÖm: ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn 
hμnh trong c¸c bÓ cã thÓ tÝch 0,1m3. C¸ 
h−¬ng 45 ngμy tuæi (≈ 1 g/con) ®−îc bè trÝ 
ngÉu nhiªn vμo c¸c bÓ víi mËt ®é 400 con/bÓ 
(t−¬ng ®−¬ng 4.000 con/m3). Thêi gian thÝ 
nghiÖm lμ 60 ngμy. C¸ ®−îc cho ¨n 4 lo¹i 
thøc ¨n bao gåm thøc ¨n ®èi chøng (TA§C) 
vμ 3 lo¹i thøc ¨n chÕ biÕn (TACB) lμ TACB1, 
TACB2, TACB3. Thö nghiÖm víi mçi lo¹i 
thøc ¨n ®−îc lÆp l¹i 3 lÇn.  

TA§C lμ thøc ¨n nhËp khÈu cña h·ng 
TROUW FRANCE (Ph¸p). §©y lμ thøc ¨n 
dμnh cho giai ®o¹n c¸ h−¬ng cã ký hiÖu: T – 
1.5 Nutra MP,  hμm l−îng protein lμ 52% vμ 
lipit 20% (B¶ng 1).  

TACB1, TACB2, TACB3 lμ 3 lo¹i thøc 
¨n chÕ biÕn t¹i Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi, cã hμm l−îng protein vμ lipit lÇn 
l−ît: TACB1 (49,36%: 22,60%); TACB2 
(49,79%: 22,40%); TACB3 (49,81%: 20,95%). 
ViÖc thiÕt lËp c¸c c«ng thøc thøc ¨n thÝ 
nghiÖm dùa trªn nguyªn t¾c gi÷ hμm l−îng 
®¹m cè ®Þnh trong kho¶ng 47 - 50%, gi¶m 
dÇn tû lÖ sö dông bét c¸ (tõ 68,2% xuèng 
54,25%) b»ng c¸ch dïng c¸c nguån ®¹m thùc 
vËt. Khi gi¶m tû lÖ bæ sung bét c¸ cÇn ph¶i 
bæ sung mét sè axit amin tæng hîp nh»m t¹o 
sù c©n b»ng vÒ tû lÖ c¸c axit amin trong 
khÈu phÇn thøc ¨n. Trong thÝ nghiÖm nμy, 2 
axit amin lμ methionin vμ lysine ®−îc bæ 
sung  v× chóng lμ 2 axit amin kh«ng thay thÕ 
bÞ thiÕu trong ®¹m thùc vËt so víi ®¹m bét 
c¸. Tû lÖ phèi trén nguyªn liÖu vμ thμnh 
phÇn hãa häc cña c¸c lo¹i thøc ¨n ®−îc tr×nh 
bμy trong b¶ng 1. 
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B¶ng 1. B¶ng phèi liÖu vμ thμnh phÇn hãa häc cña c¸c thøc ¨n tù chÕ 
cho c¸ håi V©n  

Tỷ lệ nguyên liệu (%) TACB1 TACB2 TACB3 TAĐC 

Bột cá Peru (CP 72%; CL 8,83%)* 68,20 61,18 54,25 - 

Phụ phẩm vừng (CP 25%; CL 27%)* 0,00 5,94 5,92 - 

Đậu tương (CP 40%; CL 16,3%)* 0,00 10,23 22,97 - 

Bột sắn (CP 2,7%; CL 0,6%)* 9,44 5,94 3,01 - 

Đường sacaroza 2,80 0,00 0,00 - 

Dầu cá 16,77 13,80 10,82 - 

Premix 2,79 2,78 2,78 - 

Methionine 0,00 0,06 0,13 - 

Lysine 0,00 0,06 0,13 - 
TỔNG 100,00 100,00 100,00 - 

Thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm 

Vật chất khô (%) 94,96 95,18 96,21 - 
Protein thô (% chất khô) 49, 10 48, 41 48, 35 52 
Lipit thô (% chất khô) 22,60 22,40 20,95 20 
Tro (% chất khô) 15,51 14,26 13,31 11 

* CP là hàm lượng protein thô và CL là hàm lượng lipit thô tính theo % của nguyên liệu. 

Ch¨m sãc vμ qu¶n lý: C¸ ®−îc cho ¨n tõ 
®Õn no mçi ngμy 4 lÇn vμo lóc 6h, 10h, 14h, 
18h. Theo dâi ghi nhËn ho¹t ®éng b¾t måi, 
b¬i léi cña c¸, l−îng thøc ¨n c¸ ¨n vμo vμ 
®Õm sè c¸ chÕt hμng ngμy. Xi ph«ng c¸c bÓ  
thÝ nghiÖm hμng ngμy. Trong suèt thêi gian 
thÝ nghiÖm nhiÖt ®é n−íc trong kho¶ng 
14,50C ®Õn 190C, oxy tõ 6,3 mg/lÝt ®Õn 7,8 
mg/lÝt vμ pH tõ 7,2 - 7,6. §iÒu kiÖn m«i 
tr−êng trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm hoμn toμn 
phï hîp víi ®Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng cña c¸ 
håi. C¸ ®−îc nu«i trong hÖ thèng n−íc ch¶y 
víi tèc ®é n−íc 1,2 lÝt/phót. Khi kÕt thóc thÝ 
nghiÖm c¸ ®−îc ®Õm vμ c©n tæng khèi l−îng 
c¸ theo tõng bÓ thÝ nghiÖm, gi¸ trÞ trung 
b×nh c¸ thÓ (g/con) theo tõng bÓ ®−îc tÝnh 
b»ng tû sè gi÷a tæng khèi l−îng c¸ trong bÓ 
chia cho sè con.  

Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch hãa häc: C¸c chØ 
tiªu ph©n tÝch gåm cã vËt chÊt kh«, protein 
th«, lipid th« vμ kho¸ng tæng sè. VËt chÊt 
kh« ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p sÊy kh« 
®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é 1050C 
(AOAC, 1995); Protein th« ®−îc x¸c ®Þnh 

theo ph−¬ng ph¸p Kjeldahl (AOAC, 1995); 
Lipit th« ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p 
chiÕt ph©n ®o¹n ete (AOAC, 1995); Kho¸ng 
tæng sè ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®èt 
5500C/5h (AOAC, 1995). 

 §¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu: Thu nhËn thøc 
¨n (FC – feed consumption); Tèc ®é t¨ng 
tr−ëng b×nh qu©n ngμy ADG (Average Daily 
Growth); Tèc ®é t¨ng tr−ëng ®Æc tr−ng SGR  
(Specific  Growth Rate); HiÖu qu¶ sö dông 
protein PER (Protein Efficiency Ratio); TÝch 
luü protein PR (Protein Retention); Tû lÖ 
sèng TLS (%); HÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n FCR  
(Feed Conversion Ratio); Chi phÝ thøc ¨n cho 
1 kg c¸ t¨ng träng (®ång/kg). 

2.3. Ph−¬ng ph¸p thu mÉu vμ xö lý sè liÖu 
Tû lÖ sèng cña c¸ ®−îc theo dâi hμng 

ngμy th«ng qua ®Õm sè c¸ chÕt ë mçi bÓ  thÝ 
nghiÖm. Khèi l−îng (g) cña c¶ l« c¸ trong 
tõng bÓ ®−îc x¸c ®Þnh khi b¾t ®Çu vμ kÕt 
thóc thÝ nghiÖm. C¸c sè liÖu vÒ tû lÖ sèng, 
t¨ng tr−ëng, hÖ sè sö dông thøc ¨n, hiÖu qu¶ 
sö dông protein, tÝch lòy protein, ®−îc tÝnh 
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to¸n gi¸ trÞ trung b×nh ®é lÖch chuÈn cña 
gi¸ trÞ trung b×nh (SE). So s¸nh sù kh¸c 
biÖt gi÷a c¸c nghiÖm thøc ®−îc thùc hiÖn theo 
 

ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ph−¬ng sai 1 nh©n tè 
ANOVA b»ng tiªu chuÈn Duncan víi ®é tin 
cËy 95% sö dông phÇn mÒm Minitab. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Tû lÖ sèng 

Sau 60 ngμy thÝ nghiÖm víi c¸ cã kÝch cì 
ban ®Çu xÊp xØ 1g/con, c¸ cho ¨n thøc ¨n ®èi 
chøng cña Ph¸p (TA§C) ®¹t tû lÖ sèng cao 
nhÊt 96%. Kh«ng cã sù kh¸c biÖt (P>0,05) vÒ 
tû lÖ sèng cña c¸ cho ¨n c¸c thøc ¨n chÕ biÕn 
TACB1, TACB2, TACB3 vμ tû lÖ sèng ®Òu 
®¹t trªn 91% (H×nh 1). 

Tû lÖ sèng cña c¸ phô thuéc vμo rÊt nhiÒu 
yÕu tè kh¸c nhau nh−: chÊt l−îng n−íc, nhiÖt 
®é n−íc, thøc ¨n, oxy hßa tan, mËt ®é... Tû lÖ 
sèng mong ®îi ë c¸c trang tr¹i −¬ng nu«i c¸ håi 
V©n lμ trªn 90%. Cã thÓ kÕt luËn, c¸c ®iÒu kiÖn 
tiÕn hμnh thÝ nghiÖm trong nghiªn cøu nμy lμ 
rÊt tèt. §ång thêi b−íc ®Çu kÕt luËn TACB1, 
TACB2, TACB3 ®¸p øng c¸c nhu cÇu dinh 
d−ìng tèi thiÓu ®Ó duy tr× sù sèng cña c¸.    

3.2. Tèc ®é t¨ng tr−ëng 

Sau 60 ngμy nu«i thÝ nghiÖm tèc ®é t¨ng 
tr−ëng cña c¸ ë c¸c c«ng thøc thøc ¨n ®−îc 
®¸nh gi¸ th«ng qua 3 chØ tiªu sau: Khèi 
l−îng trung b×nh WG (g/con), t¨ng tr−ëng 
b×nh qu©n ngμy ADG (g/con/ngμy) vμ t¨ng 
tr−ëng ®Æc tr−ng SGR (%/ngμy) (B¶ng 2)....... 
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H×nh 1. Tû lÖ sèng cña c¸ håi V©n sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau 
sau 60 ngμy nu«i 

B¶ng 2. T¨ng tr−ëng cña c¸ håi V©n sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau 
sau 60 ngμy nu«i 

Chỉ tiêu TACB1 TACB2 TACB3 TAĐC 

Wđ (g/con) 0,95±0,05a 1,13±0,05a 0,97±0,14a 0,96±0,04a

Wc (g/con) 9,39 ± 1,33b 8,40 ± 0,78c 8,32 ± 0,79c 10,62 ± 1,37a

ADG (g/con/ngày) 0,14±0,00b 0,12±0,01c 0,12±0,00c 0,16±0,00a

SGR (%/ngày) 3,73±0,02b 3,55±0,02c 3,53±0,01c 3,94±0,04a

WG (g/con) 8,44± 0,07b 7,25± 0,24c 7,34± 0,08c 9,65± 0,08a

Các giá trị trong cùng hàng có mang chữ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
         Wđ, Wc: khối lượng cá lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm; Giá trị thể hiện là số trung bình và độ lệch chuẩn của  
                       giá trị trung bình.  
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KÕt qu¶ vÒ tèc ®é t¨ng tr−ëng cña c¸ håi 
cho thÊy, c¸ sö dông thøc ¨n Ph¸p (TA§C) cho 
kÕt qu¶ t¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi ADG cao nhÊt 
(0,16 g/con/ngμy). C¸ nu«i b»ng thøc ¨n chÕ 
biÕn TACB2 vμ TACB3 cã tèc ®é t¨ng tr−ëng 
tuyÖt ®èi nh− nhau vμ ®Òu ®¹t 0,12 g/con/ngμy. 
TACB1 cho kÕt qu¶ t¨ng tr−ëng tuyÖt ®èi 0,14 
g/con/ngμy, tuy kÐm h¬n thøc ¨n cña Ph¸p 
nh−ng cao h¬n TACB2 vμ TACB3.  

KÕt qu¶ vÒ khèi l−îng c¸ khi kÕt thóc thÝ 
nghiÖm vμ t¨ng träng cña c¸ sau 60 ngμy thÝ 
nghiÖm còng t−¬ng tù kÕt qu¶ vÒ tèc ®é t¨ng 
tr−ëng tuyÖt ®èi. C¸ ®−îc ¨n thøc ¨n Ph¸p 
(TA§C) ®¹t khèi l−îng cao nhÊt 10,62 g/con, 
tiÕp ®Õn lμ TACB1 9,39 g/con. C¸ ¨n TACB2 
vμ TACB3 kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ khèi 
l−îng c¸ sau thÝ nghiÖm còng nh− vÒ khèi 
l−îng c¸ t¨ng lªn sau 60 ngμy nu«i. 

Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy, t¨ng 
tr−ëng tuyÖt ®èi ADG, khèi l−îng c¸ t¨ng lªn 
WG, khèi l−îng c¸ khi kÕt thóc thÝ nghiÖm  
cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa (P<0,05) gi÷a c¸c 
c«ng thøc thøc ¨n vμ xÕp theo thø tù gi¶m 
dÇn nh− sau: TA§C, TACB1, TACB2 = 
TACB3. Do vËy, ®Ó lùa chän thøc ¨n tù chÕ 
cho kÕt qu¶ t¨ng tr−ëng cao nhÊt ta sÏ lùa 
chän TACB1. 

3.3. ChÊt l−îng protein 

ChÊt l−îng protein cña c¸c c«ng thøc 
thøc ¨n thÝ nghiÖm ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua 
2 chØ tiªu lμ hiÖu qu¶ sö dông protein (PER) 
vμ tÝch luü protein (PR). PER vμ PR cμng lín 
chÊt l−îng protein cμng tèt. 

HiÖu qu¶ sö dông protein PER (g c¸ 
t¨ng träng/ g protein c¸ tiªu thô) cña c¸ sö 
dông c¸c thøc ¨n thÝ nghiÖm kh¸c nhau dao 

®éng tõ 1,06 - 1,22 (B¶ng 3). HiÖu qu¶ sö 
dông protein ë c¸ sö dông thøc ¨n Ph¸p 
TA§C, TACB1 cao h¬n ë TACB2, TACB3, 
tuy nhiªn kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a TA§C 
vμ TACB1 còng nh− kh«ng cã sù kh¸c biÖt 
gi÷a TACB2 vμ TACB3. Trong thÝ nghiÖm 
nμy PER thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi thÝ 
nghiÖm cña TrÇn ThÞ N¾ng Thu (2009), 
trong thÝ nghiÖm ®ã PER dao ®éng tõ 2,59 
®Õn 2,87. §iÒu nμy cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch 
b»ng sù kh¸c nhau cña chÊt l−îng protein, 
tuy ®· bæ sung 2 axit amin thiÕu lμ lysine vμ 
methionin nh−ng cã thÓ cßn ph¶i bæ sung c¸c 
axit amin kh¸c ®Ó t¹o tû lÖ c¸c axit amin cÊu 
thμnh protein c©n ®èi h¬n. Do c¸ håi V©n lμ 
loμi c¸ ¨n ®éng vËt trong tù nhiªn nªn chóng 
®ßi hái thøc ¨n cã hμm l−îng ®¹m cao vμ cã 
chÊt l−îng tèt. Nguån nguyªn liÖu cung cÊp 
®¹m chÝnh trong nghiªn cøu nμy lμ bét c¸, 
bét ®Ëu t−¬ng vμ phô phÈm võng. Theo 
nhiÒu nghiªn cøu kh¸c nhau, nh÷ng nguyªn 
liÖu nμy rÊt thÝch hîp trong s¶n xuÊt thøc ¨n 
cña c¸ håi (Gatlin vμ cs., 2007; Gomes vμ cs., 
1995; Glencross vμ cs., 2004). 

TÝch lòy protein PR (protein c¸ tÝch 
tô/protein c¸ tiªu thô, %) cña c¸ ¨n c¸c thøc 
¨n kh¸c nhau dao ®éng tõ 13,91% - 16,68% 
(B¶ng 3). C¸ ®¹t PR cao nhÊt khi sö dông 
TA§C tuy kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa 
thèng kª khi so s¸nh víi TACB2. Khi so s¸nh 
PR ë c¸ sö dông TACB2 vμ TACB3 cho thÊy 
kÐm h¬n TA§C vμ TACB1, kh«ng cã sù kh¸c 
biÖt vÒ PR ë c¸ sö dông hai lo¹i thøc ¨n nμy. 
KÕt qu¶ vÒ chØ tiªu PR ë c¸ sö dông c¸c lo¹i 
thøc ¨n kh¸c nhau còng hoμn toμn t−¬ng tù 
kÕt qu¶ nhËn ®−îc cña chØ tiªu PER.   

B¶ng 3. HiÖu qu¶ sö dông vμ tÝch lòy protein cña c¸ håi 
sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau

Chỉ tiêu TACB1 TACB2 TACB3 TAĐC 

PER 1,17±0,02a 1,08±0,04b 1,06±0,04b 1,22±0,01a

PR (%) 15,21±0,38ab 13,28±0,70c 14,17±0,17bc 16,68±1,14a

FCR 1,84±0,04b 2,02±0,07a 2,03±0,07a 1,78±0,02b

       Các giá trị trong cùng hàng có mang chữ khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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3.4. HÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n 

§©y lμ mét chØ tiªu quan träng sö dông 
®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng thøc ¨n vμ tÝnh gi¸ 
thμnh thøc ¨n. FCR ®−îc tÝnh b»ng l−îng 
thøc ¨n tiªu tèn ®Ó ®¹t ®−îc 1 kg c¸ t¨ng 
träng. Trong thùc tÕ s¶n xuÊt cÇn t×m c¸ch 
h¹ thÊp FCR nh»m h¹ gi¸ thμnh c¸ thμnh 
phÈm. HÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n FCR gi÷a 
c¸c c«ng thøc thøc ¨n dao ®éng tõ (1,78 - 
2,03), TACB2 (2,02) vμ TACB3 (2,03) kh«ng 
cã sai kh¸c (P>0,05), TA§C (1,78) vμ TACB1 
(1,84) kh«ng sai kh¸c (P>0,05), TA§C cã 
FCR thÊp h¬n TACB2 vμ sù kh¸c biÖt nμy cã 
ý nghÜa thèng kª (P<0,05). Nh− vËy, cã thÓ 
xÕp theo thø tù t¨ng dÇn FCR cña c¸c c«ng 
thøc thøc ¨n nh− sau: TA§C = TACB1, 
TACB2 = TACB3. 

HÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n trong thÝ 
nghiÖm nμy cao h¬n nhiÒu so víi thÝ nghiÖm 
cña TrÇn ThÞ N¾ng Thu (2009) khi nu«i c¸ håi 
V©n 70 con/bÓ  (thÓ tÝch 0,4 x 0,24 x 0,2 m) c¸ 
cã khèi l−îng ban ®Çu lμ 1,4 g nh−ng l¹i 
thÊp h¬n nhiÒu so víi thÝ nghiÖm cña §inh 
V¨n Trung vμ cs. (2009) nu«i c¸ cã khèi 
l−îng ban ®Çu 1,6 g trong bÓ composite mËt 
®é 4000 con/bÓ. TrÇn ThÞ N¾ng Thu (2009) 
nhËn thÊy khi thay thÕ bét c¸ b»ng kh« dÇu 
võng ®· lμm t¨ng hÖ sè chuyÓn ®æi thøc ¨n 
FCR. ë tû lÖ thay thÕ 52% bét c¸ b»ng kh« 
dÇu võng FCR = 0,92 trong khi FCR = 0,76 
khi sö dông thøc ¨n 100% bét c¸. Cßn so víi 
FCR = 2,7 trong nghiªn cøu cña §inh V¨n 
Trung vμ cs. (2009), hÖ sè FCR = 1,84 cña 
nghiªn cøu nμy thÊp h¬n kho¶ng 30%. Cã 
thÓ gi¶i thÝch sù kh¸c biÖt lμ do hμm l−îng 
protein cña thøc ¨n chÕ biÕn trong nghiªn 
cøu nμy  cao h¬n trong nghiªn cøu cña §inh 

V¨n Trung vμ cs. (2009) lμ 7,9%, tû lÖ c¸c 
axit amin trong c¸c thÝ nghiÖm trªn còng 
kh¸c nhau. 

Qua theo dâi, nghiªn cøu nμy cho thÊy, 
c¸ nu«i b»ng thøc ¨n TACB1 cã tèc ®é t¨ng 
tr−ëng nhanh h¬n nu«i b»ng thøc TACB2 vμ 
TACB3 nh−ng chËm h¬n nu«i b»ng thøc ¨n 
cña Ph¸p. Tuy nhiªn, sù kh¸c biÖt vÒ tèc ®é 
t¨ng tr−ëng cña c¸ nu«i b»ng TACB1 vμ 
thøc ¨n cña Ph¸p kh«ng nhiÒu, do ®ã cã thÓ 
kh¼ng ®Þnh r»ng ®èi víi thøc ¨n cho c¸ håi 
V©n giai ®o¹n tõ 1 g ®Õn 10 g ë thÝ nghiÖm 
nμy th× thøc ¨n TACB1 cho hiÖu qu¶ −¬ng 
nu«i tèt nhÊt vμ cã thÓ sö dông thay thÕ 
thøc ¨n Ph¸p. 

3.5. Thμnh phÇn dinh d−ìng c¸  

Thμnh phÇn dinh d−ìng c¸ tr−íc vμ sau 
thÝ nghiÖm ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 4. 
Thμnh phÇn chÊt kh« vμ kho¸ng cña c¸ t¨ng 
lªn ®¸ng kÓ sau 60 ngμy sö dông c¸c lo¹i 
TACB vμ thøc ¨n nhËp khÈu cña Ph¸p. Tr¸i 
ng−îc víi chÊt kh« vμ chÊt kho¸ng, thμnh 
phÇn chÊt ®¹m trong c¸ gi¶m sau qu¸ tr×nh 
thÝ nghiÖm. 

3.6. HiÖu qu¶ kinh tÕ 

Chi phÝ s¶n xuÊt 1 kg t¨ng träng c¸ Håi 
v©n ®−îc tÝnh to¸n th«ng qua gi¸ nguyªn liÖu 
cho 1 kg thøc ¨n mua t¹i thêi ®iÓm th¸ng 1 
n¨m 2010 vμ chi phÝ phô kh¸c nh− ®iÖn, c«ng 
lao ®éng, khÊu hao trang thiÕt bÞ, dÞch vô... 
Nghiªn cøu nμy −íc tÝnh chi phÝ cho nguyªn 
liÖu chiÕm 80% gi¸ thμnh thøc ¨n vμ c¸c chi 
phÝ phô kh¸c chiÕm 20%. Thøc ¨n ®èi chøng 
TA§C cña Ph¸p ®−îc tÝnh theo gi¸ b¸n trªn 
thÞ tr−êng Sapa lμ 62.000 ®ång/kg (B¶ng 5). 

B¶ng 4. Thμnh phÇn dinh d−ìng cña c¸ håi sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau

Chỉ tiêu Cá trước thí nghiệm TACB1 TACB2 TACB3 TAĐC 

Chất khô (%) 19,76 27,34 26,28 27,72 26,67 

Protein (% chất khô) 65,1 56,46 55,28 54,43 57,50 

Khoáng (% chất khô) 9,9 27,50 32,10 33,50 30,00 
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B¶ng 5. Ph©n tÝch s¬ bé chi phÝ thøc ¨n −¬ng trong bÓ 

Thức ăn Giá  1 kg thức ăn (đ) Giá nguyên liệu cho 1 kg tăng trọng (đ) 
TACB1 42.125 77.510 
TACB2 39.263 79.310 
TACB3 37.375 75.871 
TAĐC 62.000 110.360 

   

Thøc ¨n nμo cã gi¸ thμnh ®Ó ®¹t 1 kg c¸ 
t¨ng träng thÊp nhÊt sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ 
kinh tÕ cao nhÊt cho ng−êi nu«i. B¶ng 5 cho 
thÊy TACB3 cã møc chi 75.871 ®ång/kg c¸ 
t¨ng träng sÏ cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. 
Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh TACB1, TACB2, 
TACB3 th× sù kh¸c biÖt vÒ gi¸ thμnh cho 1 
kg t¨ng träng c¸ kh«ng nhiÒu, ®Æc biÖt trong 
tr−êng hîp −¬ng nu«i c¸ gièng. MÆt kh¸c, 
xÐt vÒ tèc ®é t¨ng tr−ëng ADG, WG, SGR, 
hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n FCR, hiÖu qu¶ sö 
dông vμ tÝch lòy protein PER, PR th× TACB1 
®Òu cho kÕt qu¶ tèt nhÊt. C¸c th«ng sè vÒ 
ADG, WG, SGR, FCR, PER, PR tèt nhÊt ë 
TACB1 nªn nÕu sö dông TACB1 trong s¶n 
xuÊt sÏ gióp tiÕt kiÖm thêi gian −¬ng nu«i vμ 
gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr−êng.  

KÕt qu¶ b¶ng 5 cho thÊy, nÕu sö dông 
thøc ¨n Ph¸p ®Ó −¬ng nu«i c¸ håi th× chi phÝ 
cÇn bá ra ®Ó thu ®−îc 1 kg c¸ t¨ng träng lμ 
110.360 ®ång, cao h¬n so víi TACB1, TACB2, 
TACB3 lÇn l−ît lμ 30 %, 28% vμ 31%, hay nã 
mét c¸ch t−¬ng ®èi th× sö dông thøc ¨n tù chÕ 
sÏ tiÕt kiÖm ®−îc kho¶ng  30% chi phÝ. 

XÐt vÒ nhiÒu chØ tiªu, TACB1 cho hiÖu 
qu¶ cao nhÊt, cô thÓ lμ: kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng cao nhÊt, hÖ sè thøc ¨n cao h¬n 
kh«ng ®¸ng kÓ so víi thøc ¨n cña Ph¸p vμ 
cho c¸ xuÊt sím nhÊt trong 4 lo¹i thøc ¨n 
thö nghiÖm. 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò XUÊT 

4.1. KÕt luËn 

Thøc ¨n chÕ biÕn trong n−íc hoμn toμn 
cã thÓ sö dông ®Ó −¬ng nu«i c¸ håi V©n giai 
®o¹n c¸ h−¬ng 1 g lªn c¸ gièng 10 g. ViÖc sö 
dông thøc ¨n tù chÕ biÕn cã hμm l−îng ®¹m 

49% cho phÐp tiÕt kiÖm ®−îc kho¶ng 30% chi 
phÝ s¶n xuÊt so víi viÖc sö dông thøc ¨n 
nhËp khÈu cña Ph¸p. 

4.2. §Ò xuÊt 
CÇn nghiªn cøu viÖc bæ sung axit amin 

trong thøc ¨n chÕ biÕn ®Ó ®¹t tû lÖ axit amin 
®¸p øng nhu cÇu dinh d−ìng cña c¸ håi giai 
®o¹n c¸ h−¬ng lªn c¸ gièng. 
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