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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện trên 3 nghiệm thức (10, 20, 30 con/l) với mục tiêu tìm ra mật độ ương thích hợp cho 
ấu trùng cá song chuột (Cromileptes altivelis) giai đoạn từ cá bột lên cá hương. Ấu trùng cá được ương ở mật độ 10 
và 20 con/l đạt tốc độ sinh trưởng đặc trưng (0,063 và 0,0625%/ngày) cao hơn so với ương ở mật độ 30 con/l 
(0,0563%/ngày; P<0,05). Tương tự, cá được ương ở mật độ 10 và 20 con/l đạt chiều dài cuối (34,45 và 33,33mm) 
cao hơn đáng kể ở mật độ 30 con/l (25,23mm; P<0,05). Tỷ lệ sống của ấu trùng đạt được ở mật độ ương 10, 20 
con/l (6,45% và 6,30%) cao hơn đáng kể so với mật độ ương 30 con/l (5,6%; P<0,05). Kết quả nghiên cứu chỉ ra 
rằng, mật độ ương thích hợp cho ấu trùng cá song chuột giai đoạn từ cá bột lên cá hương là 20 con/l nhằm đảm bảo 
tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế. 

Từ khóa: Cá song chuột, Cromileptes altivelis, mật độ ương, tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống. 

Effect of Stocking Density on Growth and Survival Rate of Mouse Grouper  
(Cromileptes altivelis) Larvae From Fry to Fingerling Stage 

ABSTRACT 

The study was carried out  to identify the most suitable stocking density for mouse grouper larvae (Cromileptes 
altivelis) from fry to fingerling stage. The larvae were reared at the densities of 10, 20  and 30 individuals/l. Lower 
stocking densities, at 10 and 20 individuals/l  were  more favorable for specific growth rate (0.063 and 0.0625%/day), 
final total length (34.45 and 33.33mm) and survival rate (6.45 and 6.30%) (P<0.05). Results showed that the most 
appropriate density for rearing the mouse grouper from fry to fingerling stage is 20 individuals/l to optimize the 
growth, survival rate and economic efficiency. 

Keywords: Cromileptes altivelis, mouse grouper, stocking density, growth rate, survival rate. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá song là loài cá được nuôi phổ biến nhất 
và cho sản lượng cao nhất tại vùng Châu Á Thái 
Bình Dương, trong đó có Việt Nam (SEAFDEC, 
2001). Một trong các loài cá song đang được 
người dân quan tâm và nuôi ở các trang trại 
nuôi biển là cá song chuột (Cromileptes 
altivelis) do chúng có giá trị kinh tế cao. 
Muchtadi (2007) khảo sát giá bán trên thị 

trường cho thấy giá 1kg cá song chuột sống có 
thể đạt tương đương 1.050.000 VND tại thị 
trường Indonexia, trong khi đó tại thị trường 
Hồng Kông giá bán của cá song chuột là 92 US$ 
(McGilvary & Chan, 2003). Do giá bán của cá 
song chuột cao nên dẫn đến việc khai thác quá 
mức nguồn lợi cá song này ngoài tự nhiên. Do 
đó, việc nghiên cứu nuôi cá song chuột là yêu 
cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
và giảm áp lực lên quần thể tự nhiên. Để phát 
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triển nuôi cá song chuột thì vấn đề con giống 
chất lượng đang là một trở ngại lớn, không chỉ 
đối với nghề nuôi cá biển nói chung và nuôi cá 
song chuột nói riêng. Một trong những khâu khó 
khăn nhất trong việc sản xuất giống cá song 
chuột chính là việc ương con giống giai đoạn từ 
cá bột lên cá hương. Tỷ lệ sống và tốc độ sinh 
trưởng của cá song chuột giai đoạn từ cá bột lên 
hương chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như môi 
trường, thức ăn và mật độ.  

Mật độ ương được xem là một trong những 
yếu tố quan trọng nhất trong nuôi trồng thủy 
sản do chúng ảnh hưởng trực tiếp tới sinh 
trưởng, tỷ lệ sống, sức khỏe của cá, phương pháp 
chăm sóc và năng suất thu hoạch. Tăng mật độ 
thả sẽ làm tăng stress cho cá (Leatherland & 
Cho, 1985), làm tăng nhu cầu về năng lượng, 
giảm sinh trưởng và khả năng sử dụng thức ăn 
(Hengsawat et al., 1997). Do đó, mật độ tối ưu 
cần phải xác định cho mỗi loài và mỗi giai đoạn 
của ấu trùng cá để có thể quản lý một cách hiệu 
quả và làm tối đa năng suất và lợi nhuận 
(Rowland et al., 2006). Nghiên cứu này được 
thực hiện để tìm ra mật độ thích hợp ương cá 
song chuột giai đoạn từ cá bột lên cá hương để 
đem lại hiệu quả cao nhất. Đây là một khâu 
quan trọng trong việc hoàn thiện quy trình sản 
xuất giống cá song chuột. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là ấu trùng cá song 

chuột (Cromileptes altivelis) mới nở (0 ngày 
tuổi) với chiều dài toàn thân trung bình: 2,0 ± 
0,09mm (n = 30). Nguồn cá thí nghiệm được sản 
xuất tại Trại thực nghiệm - Trung tâm Quốc gia 
giống Hải sản miền Bắc - Viện nghiên cứu Nuôi 
trồng thủy sản 1. Nguồn nước sử dụng cho thí 
nghiệm được bơm trực tiếp từ biển qua hệ thống 
lọc cát, sau đó xử lý nước bằng chlorine 25ppm 
trong 2 ngày rồi trung hòa bằng sodium 
thiosulphat với tỷ lệ trung hòa là 1:1. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm được thực hiện với 3 nghiệm 

thức: 10, 20 và 30 con/l, mỗi nghiệm thức được 

lặp lại 3 lần trong 9 bể composit có thể tích 450 
l/bể, trong điều kiện chiếu sáng (17 giờ sáng và 
7 giờ tối). Thời gian thí nghiệm là 45 ngày, các 
nghiệm thức được tiến hành cùng thời điểm. 

Nghiệm thức 1: Ấu trùng ương ở mật độ 10 
con/l. 

Nghiệm thức 2: Ấu trùng ương ở mật độ 20 
con/l. 

Nghiệm thức 3: Ấu trùng ương ở mật độ 30 
con/l. 

Chăm sóc quản lý: giai đoạn đầu sục khí 
nhẹ, điều chỉnh sục khí tăng dần tuỳ theo tuổi 
cá. Xi phông 2 lần/ngày vào 10 giờ và 17 giờ. 
Trong giai đoạn đầu (đến 11 ngày tuổi) không 
thay nước. Khi cá bắt đầu ăn thức ăn nhân tạo 
thì thay 20-30% nước/ngày, thông qua việc xi 
phông đáy bể bằng vòi nhỏ, sau đó cấp nước từ 
từ vào bể ương đạt tới mức yêu cầu. Một số yếu 
tố môi trường nước được kiểm tra hàng ngày vào 
6 và 14 giờ. Duy trì mật độ tảo Isochrysis 
galbana và Nannochloropsis oculata 3×105 tế 
bào/ml trong bể ương để làm thức ăn, mật độ tảo 
được xác định bằng buồng đếm hồng cầu. Luân 
trùng và artemia được đếm bằng buống đếm 
Newbauer vào mỗi buổi sáng và được cường hóa 
trước khi cho ấu trùng ăn. Thức ăn tổng hợp 
được sử dụng cho thí nghiệm là Otohimi (Nhật 
Bản). Quá trình chăm sóc ấu trùng cá được thể 
hiện chi tiết trong hình 1. 

2.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 

2.3.1. Phương pháp xác định tốc độ sinh 
trưởng 

Sử dụng kính hiển vi quang học có gắn trắc 
vi thị kính để đo chiều dài của ấu trùng cá, khi 
cá lớn hơn sử dụng kính phóng đại để đo chiều 
dài của cá. Chiều dài toàn thân được tính từ 
miệng cá đến cuối vây đuôi. 

Tốc độ sinh trưởng đặc trưng về chiều dài 
(SGR) được xác định theo công thức:  

SGRL (%/ngày) = 100 x (LnL2 - LnL1)/ (T2 - T1) 
Trong đó: 
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Hình 1. Sơ đồ chăm sóc ấu trùng cá song chuột 

SGRL: tốc độ tăng trưởng đặc trưng về 
chiều dài (%/ngày); 

L1: chiều dài toàn thân của cá ở thời điểm 
T1 (mm); 

L2: chiều dài toàn thân của cá ở thời điểm 
T2 (mm).  

2.3.2. Phương pháp xác định tỷ lệ sống 
Tỷ lệ sống được xác định bằng cách đếm 

toàn bộ số cá tại thời điểm kết thúc thí nghiệm 
và tính toán theo công thức: 

S (%) = 100 x SC/ SD 
Trong đó: 
S: Tỷ lệ sống của cá (%); 
SC: Số cá còn lại khi kết thúc thí nghiệm (con); 
SD: Số cá ban đầu (con). 

2.3.3. Phương pháp xác định một số yếu tố 
môi trường 

Các thông môi trường nước như nhiệt độ 
nước, hàm lượng oxy hòa tan, pH (đo 2 
lần/ngày), hàm lượng nitơ dạng nitrit (NO2

-) và 
amoniac (NH3) (đo 2 lần/tuần) được kiểm tra 
định kỳ bằng các dụng cụ chuyên dụng và test 
thử (nhiệt kế, test oxy, pH, test nitrit và test 

ammonium). Các thông số môi trường nước được 
duy trì trong khoảng thích hợp đối với sự sinh 
trưởng và phát triển của cá. 

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu 
Các số liệu sau khi thu thập được phân tích 

bằng phép phân tích phương sai (ANOVA) một 
nhân tố trên phần mềm SPSS 16.0. Khi có sự 
khác biệt giữa các giá trị trung bình về chiều 
dài, tốc độ tăng trưởng đặc trưng và tỷ lệ sống 
của các nghiệm thức, phép kiểm định Duncan’s 
Test được sử dụng để xác định sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với mức ý nghĩa P<0,05. Tất cả 
các số liệu trong thí nghiệm được trình bày dưới 
dạng Trung bình (mean) ± Độ lệch chuẩn (SD). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

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

Nhìn chung, một số yếu tố chất lượng môi 
trường nước nằm trong khoảng thích hợp cho 
sinh trưởng của ấu trùng cá song chuột trong 
suốt thời gian thí nghiệm. Nhiệt độ dao động từ 
27-30ºC, độ mặn từ 28-32‰, pH từ 7,7-8,1; hàm 
lượng oxy hòa tan 4,5-5,5 mg/l; hàm lượng NH3 
<0,01 mg/l và hàm lượng NO2

- <0,3 mg/l. 
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3.2. Ảnh hưởng của mật độ ương lên tốc độ 
sinh trưởng của ấu trùng cá song chuột 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật độ ương 
có ảnh hưởng lớn đến tốc độ sinh trưởng đặc 
trưng về chiều dài toàn thân của ấu trùng cá 
song chuột giai đoạn từ bột lên hương.  

Trong đó, cá được nuôi ở mật độ 10 con/l cho 
tốc độ sinh trưởng đặc trưng cao nhất (0,063 ± 
0,001 %/ngày), tiếp theo là ương ở mật độ 20 
con/l (0,0625 ± 0,001 %/ngày) và thấp nhất ở 
mật độ 30 con/l (0,0563 ± 0,001 %/ngày). Tuy 
không có sự sai khác đáng kể về tốc độ sinh 

trưởng đặc trưng ở mật độ 10 và 20 con/l 
(P>0,05) nhưng cao hơn đáng kể so với nghiệm 
thức còn lại 30 con/l (P<0,05; Hình 2). 

Tương tự tốc độ sinh trưởng đặc trưng, mật độ 
ương cũng ảnh hưởng đến chiều dài cuối của ấu 
trùng cá. Trong đó, cá được ương ở mật độ 10 con/l 
đạt chiều dài lớn nhất (34,45 ± 2,31mm), tiếp theo 
là ở mật độ 20 con/l (33,33 ± 2,33mm). Tuy sự sai 
khác về chiều dài cuối thí nghiệm của hai nghiệm 
thức này là không có ý nghĩa (P>0,05) nhưng cao 
hơn đáng kể so với nghiệm thức ương ở mật độ 30 
con/l (25,23 ± 3,21mm; P<0,05, Hình 3). 
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Hình 2. Ảnh hưởng của mật độ ương đến tốc độ sinh trưởng đặc trưng  
của ấu trùng cá song chuột giai đoạn từ cá bột lên cá hương 

Ghi chú: Các ký tự chữ cái khác nhau trên cột thể hiện sự khác biệt thống kê, P<0,05. 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của mật độ ương đến chiều dài cuối của cá song chuột 
Ghi chú: Các ký tự chữ cái khác nhau trên cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05 
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3.3. Ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống 
của ấu trùng giai đoạn từ cá bột lên cá 
hương 

Tỷ lệ sống của ấu trùng cá song chuột giai 
đoạn từ cá bột lên cá hương cũng chịu ảnh 
hưởng lớn bởi mật độ ương. Sau 45 ngày thí 
nghiệm, cá được ương ở mật độ 10 con/l đạt tỷ lệ 
sống cao nhất (6,45 ± 0,28%), tiếp theo là cá 
được ương ở mật độ 20 con/l (6,30 ± 0,30%). Tuy  
sự sai khác về tỷ lệ sống giữa hai nghiệm thức 
này là không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) 
nhưng cao hơn đáng kể so với nghiệm thức còn 
lại (5,60 ± 0,34%; P<0,05; Hình 4). 

Gia tăng mật độ ương trên một đơn vị diện 
tích hay thể tích mà vẫn đảm bảo tốc độ sinh 
trưởng và tỷ lệ sống cao cho đối tượng nuôi là 
một trong những điểm then chốt để nâng cao 
năng suất và hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng 
thủy sản (Canario et al., 1998; Johnston, 2000; 
Jorgensen et al., 1993; Papoutsoglou, 1998; Li et 
al., 2012). Tuy nhiên, điều này liên quan mật 
thiết đến nhiều vấn đề như thiết kế hệ thống 
nuôi, chế độ cho ăn, kỹ thuật chăm sóc, quản lý 
môi trường và phòng trừ dịch bệnh (Li et al., 
2012). Tác động tiêu cực của việc gia tăng mật 
độ nuôi có thể nhận thấy như bất thường về tập 
tính, sức khỏe và các hoạt động sinh lý của cá, 
từ đó làm cá dễ bị stress, nhiễm bệnh, sinh 

trưởng chậm và gia tăng tỷ lệ chết (Jorgensen et 
al., 1993). 

Trong nghiên cứu này, ấu trùng cá song 
chuột ương ở giai đoạn từ cá bột lên cá hương ở 
mật độ 10 và 20 con/l cho tốc độ sinh trưởng đặc 
trưng và chiều dài cuối cao hơn so với mật độ 30 
con/l. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của nhiều tác giả trước đó trên một số loài cá 
song khi cho rằng gia tăng mật độ nuôi làm giảm 
tốc độ sinh trưởng của cá. Tốc độ sinh trưởng 
chậm ở lô mật độ 30 con/l có thể do sự cạnh tranh 
thức ăn, không gian sống chật hẹp, cá bị stress, 
chất lượng nước suy giảm… Ngoài ra, việc gia 
tăng mật độ nuôi còn làm giảm hiệu quả sử dụng 
thức ăn, hàm lượng một số loại hormone sinh 
trưởng, khả năng tiêu hóa thức ăn và tỷ lệ ăn 
mồi của cá (EI-Sayed et al., 1995). 

Tương tự tốc độ sinh trưởng, ở trong nghiên 
cứu hiện tại, ấu trùng cá song chuột ương ở mật 
độ 10 và 20 con/l cho tỷ lệ sống cao hơn so với 
mật độ ương 30 con/l. Kết quả này cũng hoàn 
toàn phù hợp với nghiên cứu ảnh hưởng của mật 
độ lên hiệu quả ương giống trên cá Takifugu 
rubripes (Tomonari Kotani et al., 2009). Nhiều 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ương nuôi cá ở mật 
độ cao làm gia tăng lượng chất thải, ô nhiễm 
môi trường, cá dễ bị stress và nhiễm bệnh (Li et 
al., 2012), hậu quả làm giảm tỷ lệ sống trong 
quá trình ương (Papoutsoglou, 1998). 
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Hình 4. Tỷ lệ sống của cá song chuột giai đoạn từ cá bột lên cá hương ở 3 mật độ ương 
Ghi chú: Các ký tự khác nhau trên cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê, P<0,05 
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4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 
Ấu trùng cá song chuột ương ở mật độ 10 và 

20 con/l đạt tốc độ sinh trưởng đặc trưng cao 
nhất (0,063 và 0,0625 %/ngày), thấp nhất là mật 
độ 30 con/l (0,0563 %/ngày). Tương tự, ấu trùng 
được ương ở mật độ 10 và 20 con/l đạt chiều dài 
cuối (34,45 và 33,33mm), cao hơn so với mật độ 
ương 30 con/l (25,23mm). 

Tỷ lệ sống của ấu trùng ở mật độ 10 và 20 
con/l (6,45 và 6,30%) cao hơn so với ương ở mật 
độ 30 con/l (5,60%). 

Như vậy, mật độ ương 20 con/l thỏa mãn 
các tiêu chí về tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và 
diện tích ương nuôi cho ấu trùng cá song chuột 
giai đoạn từ cá bột lên cá hương.  

4.2. Đề xuất 
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương lên 

tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá song chuột 
giai đoạn từ cá bột lên cá hương trong ao đất.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố 
môi trường nước như: nhiệt độ, độ mặn, chế độ 
chiếu sáng… nhằm tạo môi trường thích hợp cho 
ương nuôi ấu trùng cá song chuột. 
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