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TÓM TẮT 

Nghiên cứu so sánh hiệu quả của việc sử dụng các nguồn thức ăn khác nhau đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của 
nghêu Bến Tre được thực hiện ở các ao đất có diện tích 500m2 với mật độ nghêu thả 150 con/m2. Thí nghiệm gồm 3 
công thức thức ăn: Sử dụng thức ăn tự nhiên theo chế độ thủy triều (CT1); Sử dụng thức ăn là hỗn hợp tảo được 
sản xuất sinh khối trong ao (CT2); Sử dụng kết hợp giữa thức ăn tự nhiên theo chế độ thủy triều và thức ăn từ ao 
nuôi tảo sinh khối (CT3). Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng NH4

+
 và chlorophyll-a ở công thức CT2 lần lượt là 

0,54 ± 0,04 mg/L và 6,80 ± 0,02 μg/l và cao hơn ở các công thức CT1 và CT3 (P<0,05). Tốc độ tăng trưởng về khối 
lượng và tỉ lệ sống của nghêu đạt cao nhất tại CT3 (0,60 %/ngày và 86,99%) so với công thức 2 (0,37 %/ngày và 
75,45%). Giữa CT1 và CT2 không có sự sai khác về tăng trưởng và tỉ lệ sống (P>0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy 
việc kết hợp hai nguồn thức ăn tự nhiên theo chế độ thủy triều và thức ăn từ ao nuôi sinh khối tảo thích hợp cho nuôi 
nghêu thương phẩm trong ao đất. 

Từ khóa: Ao đất, Meretrix lyrata, nghêu, thức ăn, tăng trưởng, tỉ lệ sống. 

Effectiveness of Feeds Produced in Algae Biomass Ponds on Growth  
and Survival Rates of Ben Tre Clam (Meretrix lyrata) in Earthern Ponds 

ABSTRACT 

The effects of using different feed sources on the growth and survival of the Ben Tre clam were carried out in 
the earthen ponds of 500m2 at a stocking density of 150 clam/m2. The experiment consisted of three food source 
treatments: natural foods in seawater through water exchange (CT1), food from algae biomass production in clam 
ponds(CT2), and a combination of natural foods through water exchange and food from algae biomass ponds 
(CT3). Results showed that NH4 and chlorophyll-a concentrations in the treatment CT2 were 0.54 ± 0.04 mg/L and 
6.80 ± 0.02 μg/L, respectively, and was significantly (P<0,05) higher than those in CT1 and CT2 treatments. 
Growth and survival rates of the clam were highest in CT3 (0.60 %/day and 86.99%, respectively) and were 
significantly higher than those in the treatment CT2 (0.37 %/day and 75.45%). There were no significant difference 
between CT1 and CT2 in growth and survival rates (P>0.05). Research results recommended that combination of 
natural food source in seawater through water exchange and food from algae biomass pond are suitable for 
commercial farming of clams in pond. 

Keywords: Earthen pond, food, growth, hard clam; Meretrix lyrata, survival. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Việt Nam, nuôi nghêu phát triển mạnh 
mẽ trong những năm gần đây không những 
mang lại nguồn thu lớn, góp phần cải thiện sinh 
kế cho cộng đồng cư dân nghèo mà còn thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế cho một số địa phương ven 
biển. Hiện nay, có nhiều hệ thống nuôi nghêu 
khác nhau đang được triển khai trên thế giới 
như nuôi mương nổi, bể (nuôi trong vùng nội 
địa), nuôi khay, túi, nuôi đăng, nuôi vây bãi 
triều có lưới phủ trên bề mặt, nuôi vây trên bãi 
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triều (Jack et al., 2005) và nuôi trong ao (Tang 
et al., 2005). Ở Việt Nam, hình thức nuôi nghêu 
phổ biến là nuôi trên các vùng bãi triều. Hình 
thức nuôi này có ưu điểm là kỹ thuật nuôi đơn 
giản, phù hợp với trình độ canh tác của người 
dân và có chi phí đầu tư thấp, chủ yếu là chi phí 
con giống (60 -70%). Tuy nhiên, thực tế sản 
xuất cho thấy, nghêu nuôi ngoài bãi triều hiện 
đang phải đối mặt với những khó khăn, thách 
thức, đó là nghêu nuôi chết hàng loạt trên diện 
rộng không thể kiểm soát do bệnh dịch bùng 
phát (Ngô Thị Ngọc Thủy, 2011), nguồn nước bị 
ô nhiễm (Nguyễn Đức Bình và cs., 2011), thay 
đổi mùa, sự biến động về độ mặn và thức ăn… 
mà chưa có biện phát hữu hiệu để ngăn ngừa và 
phòng tránh. 

Nuôi nghêu trong các trong ao/đầm phổ 
biến ở Đài Loan. Theo Chien và Hsu (2006) 
khoảng 83% diện tích nuôi nghêu và 94% sản 
lượng nghêu tại Đài Loan năm 2003 là từ nuôi ao. 
Nuôi nghêu trong ao sẽ chủ động được nguồn 
nước, thức ăn, cũng như kiểm soát được quá 
trình phát sinh bệnh và lan truyền bệnh trong 
quá trình nuôi sẽ là một giải pháp hữu hiệu 
giúp nghề nuôi nghêu phát triển ổn định. Nghêu 
là đối tượng ăn lọc, thức ăn chủ yếu là mùn bã 
hữu cơ và tảo (Trương Quốc Phú, 1999). Do vậy, 
nuôi nghêu trong ao thì thức ăn là một trong 
những yếu tố quan trọng. Nhằm tìm ra loại thức 
ăn phù hợp và góp phần xây dựng quy trình 
nuôi nghêu thương phẩm trong ao ở quy mô đại 
trà, nghiên cứu này sẽ tập trung đánh giá ảnh 
hưởng của các nguồn thức ăn khác nhau đến kết 
quả nuôi thương phẩm nghêu trong ao đất. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Thí nghiệm được thực hiện tại trại sản xuất 

nghêu giống thuộc xã Đông Minh, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình trong thời gian 90 ngày từ 
tháng 8 đến tháng 11 năm 2012. Nghêu Bến Tre 
(Meretrix lyrata) dùng trong thí nghiệm được 
sản xuất nhân tạo từ trại sản xuất giống và 
được ương nuôi đến kích cỡ thí nghiệm. 

Ao thí nghiệm nuôi nghêu có diện tích 
500m2, đáy cát-bùn (80% cát, 20% bùn), độ sâu 

từ 0,8 - 1,0m. Ao có thiết kế hệ thống cống cấp 
và thoát nước chủ động. Hệ thống sục khí được 
bố trí để tăng cường ôxy hoà tan trong các ao. 
Bờ ao được vây lưới (kích thước 2ª = 1mm) xung 
quanh ao để hạn chế sự xâm nhập của địch hại 
từ môi trường bên ngoài vào trong ao. Ao sản 
xuất thức ăn (tảo sinh khối) cho nghêu có diện 
tích khoảng 2.000m2, độ sâu nước 1,5 - 2,0m, có 
cống cấp - thoát nước riêng biệt. Nước cấp vào 
ao được lọc qua lưới lọc có kích thước mắt lưới 5-
10μm để hạn chế dịch hại (cua, ốc). Sử dụng hỗn 
hợp môi trường bao gồm (NH2)2CO nồng độ 50 
mg/l; NPK 20-20-15+TE nồng độ 5 mg/l và 
vitamin tổng hợp (B1, B12) với nồng độ 0,2 µg/l 
(Helm and Bourne, 2004) để nuôi cấy tảo trong 
ao. Môi trường dinh dưỡng nuôi cấy tảo được 
hòa tan trong nước ngọt và rải đều khắp ao vào 
buổi sáng (8-10 giờ sáng). Sau 4 - 6 ngày, tảo 
phát triển đạt mật độ phù hợp (màu vàng nâu), 
tiến hành bơm cấp vào ao thí nghiệm. Định kỳ 
cấp bổ sung nước và môi trường để gây nuôi tảo 
7 ngày/lần.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 
Nghêu thả nuôi trong các ao đất với khối 

lượng trung bình 2,16 ± 0,05g và chiều dài vỏ 
trung bình là 19,12 ± 0,03mm. Nghêu được thả ở 
mật độ trung bình 150 con/m2 và được thử 
nghiệm nuôi với 3 công thức thức ăn:  

- Công thức 1 (CT1): Sử dụng thức ăn tự 
nhiên ở nước biển qua việc thay nước theo chế 
độ thủy triều hàng ngày. 

- Công thức 2 (CT2): Sử dụng thức ăn là 
hỗn hợp tảo được sản xuất sinh khối ngay trong 
ao thí nghiệm với môi trường nuôi cấy giống với 
môi trường sử dụng trong ao sản xuất thức ăn. 
Tiến hành thay 30% lượng nước trong các ao thí 
nghiệm với tần suất 15 ngày/lần. Bón bổ sung 
môi trường nuôi tảo 7 ngày/lần. 

- Công thức 3 (CT3): Sử dụng kết hợp giữa 
thức ăn tự nhiên theo chế độ thủy triều và bổ 
sung thức ăn từ ao nuôi sinh khối tảo: Cung cấp 
hỗn hợp tảo cho nghêu định kỳ 2 ngày/lần bằng 
cách bơm nước từ ao sản xuất thức ăn vào ao thí 
nghiệm, với lượng nước bằng 30% lượng nước 
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trong ao thí nghiệm. Trước khi bổ sung thức ăn, 
các ao thí nghiệm đều đóng cống và sau 24 giờ 
kể từ khi bổ sung thức ăn, tiến hành thay nước 
theo chế độ thủy triều. 

Các công thức thí nghiệm được bố trí theo 
kiểu một nhân tố ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 
lần lặp lại.  

2.2.2. Chăm sóc và quản lý ao thí nghiệm 
Trong quá trình thí nghiệm, định kỳ 3 - 5 

ngày/lần tiến hành loại bỏ rong/rêu, rác,... và 
định kỳ 9 - 10 ngày/lần dùng máy thổi sục đáy ao 
nhằm làm tơi xốp đáy ao, đồng thời giải phóng 
chất khoáng vào nước giúp tảo phát triển tốt.   

2.2.3. Phương pháp thu mẫu và xử lý số liệu 
Các thông số môi trường nước như nhiệt độ, 

pH, DO được theo dõi 2 lần/ngày (sáng 6 - 7 giờ và 
chiều 14 - 15 giờ) bằng máy đo DO meter và pH 
meter. Độ mặn được theo dõi hàng ngày bằng 
khúc xạ kế. Các thông số như NH4

+ và PO 3
4  

được đo 7 ngày/lần sử dụng máy so màu điện tử 
DR 890 (Hatch-Hoa Kỳ). Mẫu chlorophyll-a 
được xác định bằng cách thu mẫu định kỳ 30 
ngày/lần. Mẫu được thu vào chai với thể tích 1 
lít, bảo quản lạnh bằng đá trong thùng xốp. Sau 
đó mẫu được gửi đi phân tích tại Phòng môi 
trường và phòng ngừa dịch bệnh- Phân viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản Bắc Trung Bộ. 
Hàm lượng chlorophyll-a được xác định bằng 
phương pháp Cholorophyll 10200 (APHA, 1995). 

Tăng trưởng của nghêu được xác định theo 
cân nặng với định kỳ 30 ngày/lần với số lượng 
mẫu 60 cá thể/ao. Tỷ lệ sống của nghêu được xác 
định sau khi kết thúc thí nghiệm bằng việc định 
lượng trong ô tiêu chuẩn 1m2 với 3 lần lặp ở mỗi 
ao thí nghiệm. Tốc độ tăng trưởng, chỉ số độ béo 
và tỷ lệ sống được tính theo các công thức: 

Tốc độ tăng trưởng tương đối (Specific 
growth rate): SGR (%/ngày) = 100 × (LnWf - 
LnWi)/t 

Chỉ số độ béo (%) = (Khối lượng thịt sấy khô 
× 105)/L3.  

Trong đó: Wi, Wf theo thứ tự là khối 
lượngban đầu và khối lượng khi kết thúc, t là số 
ngày thí nghiệm, L: chiều dài nghêu. 

Tỷ lệ sống SR = 100 × (số nghêu còn lại + số 
nghêu thu mẫu)/(tổng số nghêu ban đầu). 

Các số liệu về giá trị trung bình, độ lệch 
chuẩn được tính toán trên phần mềm SPSS 
18.0. Phân tích ANOVA một nhân tố bằng so 
sánh LSD giữa các giá trị trung bình của các 
công thức thí nghiệm được thực hiện trên phần 
mềm SPSS 16.0 for Windows. Các số liệu được 
xử lý thống kê với độ tin cậy 95% (α = 0,05). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số yếu tố môi trường trong quá 
trình thí nghiệm 

3.1.1. Một số yếu tố môi trường đo hàng 
ngày 

Nhiệt độ nước trong thời gian thí nghiệm 
dao động trong khoảng 23,5 - 28,5oC, trung bình 
25,6 ± 0,30C và có xu hướng giảm dần vào cuối 
giai đoạn thí nghiệm do thí nghiệm được thực 
hiện vào mùa mưa bão và những tháng cuối 
năm (tháng 8-11). Khoảng biến động về nhiệt độ 
trung bình giữa buổi sáng và buổi chiều từ 2,0 - 
2,5oC. Độ mặn biến thiên khá lớn và giá trị 
trung bình thấp do thời gian thí nghiệm trùng 
với thời điểm mùa mưa lũ ở miền Bắc. Độ mặn 
trong các ao thí nghiệm biến động trong khoảng 
từ 7 - 24‰ và trung bình giữa các ao thí nghiệm 
là 13,1 ± 1,4‰. Kết quả phân tích thống kê cho 
thấy không có sự sai khác về nhiệt độ, độ mặn 
trung bình giữa các công thức thí nghiệm trong 
thời nghiên cứu (P > 0,05) (Bảng 2). Theo kết 
quả nghiên cứu của Ngô Thị Thu Thảo và Lâm 
Thị Quang Mẫn (2012b) đối với nghêu ở ba 
nhóm kích cỡ chiều dài trung bình 14mm, 
23mm và 36mm cho thấy nghêu có tỷ lệ sống tốt 
nhất tại độ mặn 10‰ và 28oC, nhiệt độ và độ 
mặn cao làm giảm tỷ lệ sống của nghêu, đặc biệt 
là nghêu kích cỡ lớn. 

Giá trị pH dao động trong khoảng 7,4 - 8,3 
và có biến động khá lớn trong thời gian thí 
nghiệm, hàm lượng oxy hòa tan biến thiên từ 4,2 
- 6,9 mg/l. Nhìn chung, các yếu tố môi trường 
nằm trong giới hạn phù hợp cho sinh trưởng và 
phát triển của nghêu Bến Tre (Boyd, 1990; 
Trương Quốc Phú, 1999; Chien and Hsu, 2006). 
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Bảng 1. Một số yếu tố môi trường đo hàng ngày trong thí nghiệm 

Yếu tố môi trường 
Công thức thí nghiệm 

CT1 CT2 CT3 

Nhiệt độ (0C) Sáng  26,4 ± 0,1a 26,6 ± 0,4a  26,8± 0,3a  

Chiều 28,1 ± 0,5 a 28,7 ± 0,4 a 28,5 ± 0,2a 

pH Sáng 7,5 ± 0,3a 7,9 ± 0,4b  7,7 ± 0,4a  

Chiều 7,8 ± 0,2a 8,1 ± 0,3b 7,9 ± 0,2ab 

DO (mg/l) Sáng 4,66 ± 0,4a  5,45 ± 0,5a 4,76 ± 0,5ab 

Chiều 5,34 ± 0,3a 6,38 ± 0,4b 5,61 ± 0,5a 

Độ mặn (‰) 12,3 ± 1,4a 14,1 ± 1,1 a 12,5 ± 1,8a 

Ghi chú: Số liệu là giá trị TB ± SD, các ký hiệu mũ khác nhau thể hiện sự sai khác nhau trên cùng một hàng có ý nghĩa thống 
kê (P < 0,05). 

3.1.2. Một số yếu tố môi trường đo định kỳ 
Hàm lượng NH4

+ trong thí nghiệm dao động 
0,02 - 0,95 mg/l và có xu hướng tăng theo thời 
gian thí nghiệm. Phân tích thống kê cho thấy 
giá trị NH4

+ trung bình (0,54 ± 0,08 mg/l) ở công 
thức CT2 cao hơn so với công thức CT1 (0,22 ± 
0,06 mg/l) (P < 0,05) nhưng không có sự sai khác 
với công thức CT3 (P > 0,05). Kết quả nghiên 
cứu này tương đồng với kết quả 04 đợt điều tra 
môi trường tại vùng nuôi nghêu Đồng Minh từ 
tháng 6 đến tháng 8 năm 2011 của Nguyễn Đức 
Bình và cs. (2011). Ở vùng nuôi Đông Minh, 
hàm lượng NH4

+ dao động từ 0,10 - 0,34 mg/l, 
trong đó có đợt điều tra NH4

+ dao động từ 0,30 - 
0,34 mg/l (Nguyễn Đức Bình và cs., 2011). Giá 
trị NH4

+ tăng cao trong các ao thí nghiệm của 
CT2 có thể do sự bổ sung NH4

+ từ môi trường 
nuôi cấy tảo ((NH2)2CO) nồng độ 50 mg/l; NPK 
20-20-15 nồng độ 5 mg/l) trực tiếp vào ao. Hơn 
nữa, tần suất thay nước của các ao ở CT2 ít hơn 
so với các ao ở công thức CT1 và CT3, đây là 
nguyên nhân làm NH4

+
 ở các ao của CT2 cao hơn 

so công thức nghêu sử dụng thức ăn từ nước 
biển qua thay nước.  

Giá trị PO4
3- trong suốt thí nghiệm dao 

động trong khoảng 0,07 - 0,61 mg/l, khoảng 
thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của 
nghêu Bến Tre (Boyd, 1990; Trương Quốc Phú, 
1999; Chien and Hsu, 2006). 

Hàm lượng chlorophyll-a trong quá trình 
thí nghiệm dao động từ 0,01 - 10,07 μg/l và khá 
thấp so với yêu cầu của các ao nuôi trồng thuỷ 

sản (50 - 70 µg/l). Phân tích thống kê cho thấy 
hàm lượng chlorophyll- a cao nhất (6,8 ± 0,02 
µg/l) ở công thức CT2 và cao hơn chlorophyll-a ở 
các ao thí nghiệm của các công thức khác (P < 
0,05). Nguyên nhân có thể do việc bổ sung muối 
dinh dưỡng và hạn chế thay nước đã làm bùng 
phát tảo trong các ao nuôi của CT2. Ngược lại 
hàm lượng chlorophyll-a trong các công thức 
CT1 và CT2 khá thấp do tảo trong các ao này là 
thức ăn cho nghêu đồng thời lượng chlorophyll-a 
ở nước biển của vịnh Bắc Bộ khá thấp. Nghiên 
cứu của Trần Văn Điện và cs. (2005) sử dụng tài 
liệu vệ tinh để nghiên cứu phân bố và biến động 
theo mùa của chlorophyll-a ở Vịnh Bắc bộ cho 
thấy hàm lượng chlorophyll-a ở giữa vịnh và 
ven bờ trong thời gian tháng 7 và tháng 11 năm 
2003 dao động trong khoảng 0,5 - 1,0 µg/l, tuy 
nhiên hàm lượng chlorophyll-a ở ven châu thổ 
sông Hồng có thể cao hơn.  

3.2. Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng 
trưởng của nghêu 

Nguồn thức ăn khác nhau có ảnh hưởng tới 
tốc độ sinh trưởng của nghêu trong thí nghiệm. 
Tốc độ sinh trưởng của nghêu có xu hướng tăng 
cao ở tháng đầu tiên và thấp nhất ở tháng thứ 2 
đối với các công thức CT1 và CT3. Ngược lại 
sinh trưởng của nghêu sử dụng thức ăn gây nuôi 
trong ao giảm dần trong thời gian thí nghiệm 
(Bảng 2). Tốc độ tăng trưởng trung bình của 
nghêu nuôi trong ao đất cao nhất (0,60 ± 0,03 
%/ngày) ở công thức sử dụng kết hợp hai 
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Bảng 2. Một số yếu tố môi trường đo định kỳ trong thí nghiệm 

 CT1 CT2 CT3 

NH4
+ (mg/l) 0,22 ± 0,04 a 0,54 ± 0,04 b 0,33 ± 0,06 ab 

PO4
3- (mg/l) 0,21 ± 0,02 a 0,47 ± 0,03 a 0,20 ± 0,04 a 

Chlorophyll-a (μg/l) 0,30 ± 0,04a 6,80 ± 0,02b 1,12 ± 0,02c 

Ghi chú: Số liệu là giá trị TB ± SD, các ký hiệu mũ khác nhau thể hiện sự sai khác nhau trên cùng một hàng có ý nghĩa thống 
kê (P < 0,05). 

nguồn thức ăn là thức ăn tự nhiên và thức ăn từ 
ao nuôi sinh khối (CT3) và cao hơn so với công 
thức sử dụng thức ăn gây nuôi ngay trong ao 
(CT2) (0,37 ± 0,03 %/ngày) (P < 0,05). Tốc độ sinh 
trưởng của nghêu trong thí nghiệm thấp hơn so 
với tốc độ sinh trưởng (1,02 - 1,37 %/ngày) của 
nghêu kích cỡ 0,2g được nuôi trong các bể và cho 
ăn tảo Chlorella có bổ sung chế phẩm sinh học 
trong nghiên cứu của Ngô Thị Thu Thảo và cs. 
(2012); và tương đương 0,32-0,62 %/ngày khi 
nghêu được nuôi ở bãi triều trong nghiên cứu của 
Như Văn Cẩn và cs. (2010). Willows (1992) cho 
rằng, tốc độ tăng trưởng của loài hai mảnh vỏ là 
sự kết hợp giữa thời gian thức ăn lưu giữ trong 
ruột, khả năng tiêu hóa, hệ số thức ăn, số lượng 
và chất lượng thức ăn. Kết quả phân tích dạ dày 
của nghêu cho thấy mùn bã hữu cơ chiếm tới 78 - 
90% trong khi vi tảo chỉ chiếm khoảng 9 - 21% 
(Trương Quốc Phú, 1999). Theo kết quả nghiên 
cứu của Trương Quốc Phú (1998), trong dạ dày 

nghêu có xác mùn bã hữu cơ và 44 loài tảo, trong 
đó tảo silic Bacillariophyta chiếm đa số với 41 
loài (93,18%), tảo giáp Pyrophyta có 1 loài 
(2,27%) và hai loài tảo lam Cyanophyta (4,55%), 
không có sự hiện diện của tảo lục. Trong nghiên 
cứu này, mặc dù chlorophyll-a ở các ao công thức 
CT2 cao hơn công thức khác nhưng tốc độ sinh 
trưởng ở công thức này thấp hơn có thể là do các 
các yếu tố môi trường không thuận lợi (NH4

+ tăng 
cao) hoặc do thành phần thức ăn không phù hợp 
với nghêu. Theo Trương Quốc Phú (1999), nghêu 
nuôi bãi triều thức ăn phần nhiều là mùn bã hữu 
cơ và tần số bắt gặp lên tới 100%. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số độ béo 
của nghêu trong thí nghiệm dao động từ 0,57-
0,67% và không khác biệt thống kê (P > 0,05) 
giữa các công thức thí nghiệm (Bảng 3). Kết quả 
nghiên cứu này tương đồng với các kết quả của 
Ngô Thị Thu Thảo và Lâm Thị Quang Mẫn 
(2012a; 2012b). 

Bảng 3. Sinh trưởng và chỉ số độ béo của nghêu trong thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Công thức thí nghiệm 

CT1 CT2 CT3 

Khối lượng nghêu ban đầu (g) 2,16±0,05a 2,16±0,05a 2,16±0,05a 

Khối lượng nghêu khi kết thúc (g) 3,35±0,05ab 3,02±0,04a 3,72±0,03b 

Tốc độ tăng trưởng (%/ngày)    

Ngày 0-30 0,54±0,03a 0,43±0,02a 0,63±0,03b 

Ngày 30-60 0,43±0,04a 0,38±0,04a 0,57±0,02b 

Ngày 60-90 0,49±0,02b 0,30±0,03a 0,61±0,04b 

Trung bình 0,49±0,04ab 0,37±0,03a 0,60±0,03b 

Độ béo (%) 0,57±0,04a 0,62±0,06a 0,67±0,03a 

Ghi chú: Số liệu là giá trị TB ± SD, các ký hiệu mũ khác nhau thể hiện sự sai khác nhau trên cùng một hàng có ý nghĩa thống 
kê (P < 0,05). 
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3.3. Ảnh hưởng của thức ăn đến tỉ lệ sống 
của nghêu 

Các nguồn thức ăn khác nhau có ảnh 
hưởng đến tỷ lệ sống của nghêu nuôi trong các 
ao đất. Kết quả cho thấy nghêu được cho ăn kết 
hợp hai loại thức ăn cho tỷ lệ sống cao nhất 
(86,99 ± 5,11%) và tỷ lệ sống thấp nhất khi sử 
dụng thức ăn được nuôi cấy ngay trong ao CT2 
(72,39 ± 7,21%). Tuy nhiên, sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê chỉ được thể hiện giữa CT3 và 
CT2 (P < 0,05), còn lại sự sai khác giữa CT2 và 
CT1 không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).  

Tốc độ lọc của nhuyễn thể hai mảnh vỏ ăn 
lọc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hàm lượng 
thức ăn (Widdows et al., 1979); nhiệt độ và 
kích thước của vật chất lơ lửng (Thompson 
and Bayne, 1974). Winter (1978) chỉ rõ rằng 
khi các chất lơ lửng trong nước quá nhiều, việc 
lọc thức ăn của vẹm (Mytilus edulis) có thể 
giảm hoặc dừng hoàn toàn. Trong nghiên cứu 
này, các ao ở công thức thí nghiệm CT2 có 
hàm lượng chlorophyll-a khá cao, đồng thời ít 
thay nước nên các chất lơ lửng trong nước ở 
các ao này có thể đã ảnh hưởng đến tỷ lệ sống 
của nghêu ương trong ao. Hơn nữa, yếu tố môi 
trường NH4

+ tăng cao cũng góp phần làm giảm 

tỷ lệ sống của nghêu ở công thức này so với các 
công thức còn lại. 

Đánh giá chung cho thấy, công thức kết 
hợp giữa thức ăn tự nhiên theo chế độ thủy 
triều và hỗn hợp tảo được sản xuất sinh khối 
trong ao (CT3) là phù hợp cho việc nuôi 
thương phẩm nghêu Bến Tre trong ao ở quy 
mô hàng hóa. Việc kết hợp giữa hai nguồn 
thức ăn đảm bảo cho tốc độ sinh trưởng và tỷ 
lệ sống cao hơn các công thức thức ăn khác 
trong thí nghiệm và đặc biệt là việc bổ sung 
thức ăn hỗn hợp tảo sản xuất trong ao có thể 
chủ động được quanh năm trong khi thức ăn 
tự nhiên theo chế độ thủy triều có những thời 
gian không thể cung cấp được. 

4. KẾT LUẬN 

Các yếu tố môi trường được theo dõi hàng 
ngày trong thí nghiệm đều trong khoảng phù 
hợp với sinh trưởng và phát triển của nghêu. 
Nguồn thức ăn có ảnh hưởng đến tốc độ tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của nghêu nuôi trong ao 
đất. Thức ăn phù hợp nhất cho việc nuôi 
thương phẩm nghêu Bến Tre (M. lyrata) trong 
ao ở quy mô hàng hóa là sử dụng kết hợp giữa 
thức ăn tự nhiên theo chế độ thủy triều và hỗn 
hợp tảo được sản xuất sinh khối trong ao.

 

Hình 1. Tỷ lệ sống của nghêu ở các công thức thức ăn 
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Đây là những nghiên cứu ban đầu đối với nuôi 
nghêu Bến Tre trong ao, do vậy cần có thêm 
những nghiên cứu tối ưu hóa về mật độ, nền đáy 
để hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm 
nghêu Bến Tre trong ao ở quy mô hàng hóa. 
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