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TÓM TẮT 
Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2009, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Sở Khoa học Công 

nghệ Hải Dương đã hợp tác xây dựng một số mô hình nuôi đơn cá Trắm đen thương phẩm ở 3 mật 
độ (0,5; 1; 1,5 và 3 con/m2) và 2 kích cỡ cá thả 40 và 300 g/con. Các mô hình này được thực hiện tại 
huyện Nam Sách và Gia Lộc thuộc tỉnh Hải Dương. Thức ăn sử dụng cho nuôi thử nghiệm được sản 
xuất bởi hãng Cargill, có hàm lượng protein thô từ 28 - 35%. Cá thí nghiệm được cho ăn 2 lần/ngày 
vào 8 giờ sáng và 4 giờ chiều với lượng thức ăn dao động từ 3 - 5% khối lượng cá/ngày. Kết quả cho 
thấy, cá Trắm đen có tốc độ sinh trưởng tốt (5,5 - 8,9 g/con/ngày), tỷ lệ sống cao (79,2 - 91,8%) và 
không mắc bệnh trong thời gian nuôi. Trong số các mô hình được xây dựng, mô hình nuôi đơn cá 
Trắm đen ở mật độ 0,5 con/m2, thả giống cỡ lớn (300 g/con) và thả sớm cho tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ 
sống và hiệu quả kinh tế (500 triệu đồng/ha/năm) cao hơn các mô hình thả giống nhỏ và thả muộn. 

Từ khóa: cá Trắm đen, cá thương phẩm, Hải Dương, nuôi đơn. 

SUMMARY 
From March to December in 2009, under the cooperation between Hanoi University of Agriculture 

and Haiduong Science & Technological Department, black carp (Mylopharyngodon piceus) semi-
intensive culture was caried out in five ponds of households located in Nam Sach and Gia Loc 
districts, Hai Duong province. The fish were stocked at three densities: 0.5, 1, and 3 fish/m2 at 
stocking sizes of 40 and 300 g/fish. The fish were fed commercial pellet produced by Cargill company 
containing 28 - 35% crude protein. The experimental fish were fed twice daily at 8:00 and 16:00 at a 
feeding rate of 3 - 5% of body weight/day. Results showed that fish growth rate was good (5.5 - 8.9 
g/fish/day), high survival (79.2 - 91.8%) and no disease occurred during the experimental period. The 
black carp stocked with big sized seed (300 g/fish) and cultured earlier (in March) with density of 0.5 
fish/m2 was  better in growth, higher survival and more economic efficacy (500 million VND/ha/year) 
than those stocked with small seed (40 g/fish) and cultured later.  

Key words: Black carp, Haiduong, marketable fish, monoculture.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

HiÖn nay trªn thÞ tr−êng thñy s¶n n−íc 
ngät, c¸ Tr¾m ®en lμ s¶n phÈm ®−îc −a 
chuéng. ThÞt c¸ Tr¾m ®en rÊt bæ d−ìng, cã 
hμm l−îng dinh d−ìng cao (19,5% protein, 

5,5% lipid, nhiÒu canxi, photpho, s¾t, c¸c 
vitamin B1, B2...), cã lîi cho søc kháe ng−êi 
giμ, trÎ em, phô n÷ cã thai vμ ng−êi bÞ bÖnh 
tim m¹ch (Tõ GiÊy & Bïi ThÞ Nhu ThuËn, 
1976). Trong y häc ViÖt Nam còng nh− ë 
Trung Quèc, thÞt c¸ Tr¾m ®en lμ mét vÞ 
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thuèc quý ch÷a ®−îc nhiÒu bÖnh nh− ®au d¹ 
dμy m·n tÝnh, phï nÒ, viªm gan, thËn, tª 
thÊp, n©ng cao søc ®Ò kh¸ng, t¨ng c−êng 
miÔn dÞch (Phã Thu H−¬ng, 2006; China 
Fisheries, 2000); mËt c¸ Tr¾m ®en còng lμ 
d−îc liÖu quý ch÷a mê m¾t, m¾t ®á kÐo 
mμng, ®au häng, t¾c häng, ®êm d·i trÎ em... 
Nhu cÇu vÒ c¸ Tr¾m ®en trªn thÞ tr−êng 
hiÖn ®ang rÊt lín, tuy nhiªn l−îng s¶n 
phÈm mμ nu«i trång thñy s¶n t¹o ra l¹i 
ch−a ®¸p øng ®ñ. Tõ tr−íc tíi nay, ng−êi 
d©n ViÖt Nam vÉn th−êng th¶ ghÐp c¸ 
Tr¾m ®en trong ao hoÆc trong ®Çm víi tû lÖ 
thÊp ®Ó tËn dông nguån thøc ¨n tù nhiªn lμ 
èc, do vËy s¶n l−îng c¸ thu ®−îc rÊt thÊp. 
C¸ th−êng ®−îc nu«i trong nhiÒu n¨m míi 
®¹t kÝch cì th−¬ng phÈm ®Ó xuÊt b¸n. XuÊt 
ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi vμ Së Khoa häc & C«ng nghÖ 
H¶i D−¬ng ®· hîp t¸c x©y dùng m« h×nh 
nu«i ®¬n c¸ Tr¾m ®en th−¬ng phÈm ë c¸c 
mËt ®é vμ cì gièng th¶ kh¸c nhau, sö dông 
thøc ¨n c«ng nghiÖp lμ chÝnh. Môc ®Ých cña 
viÖc x©y dùng m« h×nh nh»m t×m ra mËt ®é 
vμ kÝch cì gièng nu«i thÝch hîp cho nu«i ®¬n 
c¸ Tr¾m ®en th−¬ng phÈm.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU  
C¸c m« h×nh ®−îc x©y dùng ë vïng quy 

ho¹ch nu«i trång thñy s¶n thuéc huyÖn Nam 
S¸ch vμ Gia Léc - tØnh H¶i D−¬ng. C¸c ao 
®−îc chän ®Ó x©y dùng m« h×nh lμ nh÷ng ao 
cã nguån n−íc s¹ch, hÖ thèng cÊp vμ tho¸t 
n−íc chñ ®éng; chñ hé cã kinh nghiÖm trong 
lÜnh vùc nu«i c¸c ®èi t−îng thñy s¶n, cã tiÒm 
lùc kinh tÕ vμ qu¶n lý ch¨m sãc tèt. 

Ao thÝ nghiÖm cã diÖn tÝch tõ 1000 - 
3000 m2, cã nguån n−íc s¹ch, ®é s©u mùc 
n−íc tõ 1,7 - 2,5 m, th¶ c¸ ngμy 25/03/2009 
(riªng m« h×nh sè 4 vμ 5 th¶ c¸ muén h¬n 
ngμy 09/05/2009) vμ kÕt thóc giai ®o¹n theo 
dâi vμo 31/12/2009; kÝch cì c¸ Tr¾m ®en 
gièng vμ mËt ®é th¶ cã sù kh¸c nhau gi÷a 
c¸c m« h×nh. C¸c sè liÖu vÒ diÖn tÝch ao, mËt 
®é th¶ vμ kÝch cì c¸ Tr¾m ®en gièng khi th¶ 

®−îc tr×nh bμy t¹i b¶ng 1. C¸ gièng Tr¾m 
®en ®−îc kiÓm tra ngo¹i ký sinh trïng vμ 
t¾m n−íc muèi lo·ng 2% tr−íc khi th¶. 

C¸c m« h×nh ®Òu sö dông thøc ¨n 
Cargill cã hμm l−îng protein gi¶m dÇn tõ 35 
- 28%. C¸m Cargill 35% protein ®−îc sö 
dông tõ th¸ng ®Çu tiªn ®Õn th¸ng nu«i thø 
3, th¸ng nu«i thø 4; 5 sö dông c¸m 30% 
protein, c¸c th¸ng nu«i sau ®ã sö dông c¸m 
Cargill 28% protein ®Õn khi kÕt thóc qu¸ 
tr×nh nu«i. Trong qu¸ tr×nh nu«i, mét sè m« 
h×nh cã sö dông èc lμm thøc ¨n bæ sung khi 
nhiÖt ®é xuèng thÊp, c¸ kh«ng ¨n c¸m vμ 
nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ èc d−íi 2000 ®/kg. Tuy 
nhiªn do l−îng èc thu mua kh«ng ®ñ cung 
cÊp th−êng xuyªn, th−êng chØ thu mua ®−îc 
khi hÖ thèng thñy n«ng c¹n n−íc, b×nh 
th−êng gi¸ èc kh¸ cao, ®èi víi èc cã chÊt 
l−îng cao sö dông lμm mãn èc luéc cã gi¸ 3 -
4.000 ®/kg. Ngoμi ra do trong m« h×nh nu«i 
®¬n c¸ Tr¾m ®en theo ph−¬ng thøc b¸n th©m 
canh sö dông thøc ¨n c«ng nghiÖp nªn ®Ò tμi 
kh«ng khuyÕn khÝch sö dông èc. 

Trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc, c¸c sè yÕu tè 
m«i tr−êng nh−: nhiÖt ®é vμ oxy hßa tan 
®−îc ®o hμng ngμy vμo 6 giê s¸ng, c¸c yÕu tè 
kh¸c nh− pH, ammonia tæng sè, nitrite, 
nitrate ®−îc ®o hμng tuÇn ë tÊt c¶ c¸c m« 
h×nh. MÉu m«i tr−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 
ph−¬ng ph¸p APHA (1998), Boyd vμ Tucker 
(1992).  

Trong qu¸ tr×nh nu«i hμng th¸ng, c¸c hé 
nu«i ®−îc h−íng dÉn sö dông chÕ phÈm vi 
sinh xö lý m«i tr−êng n−íc ao nu«i vμ khi 
ph¸t hiÖn c¸ cã biÓu hiÖn kh¸c th−êng th× ®· 
sö dông kh¸ng sinh thùc vËt trén víi thøc 
¨n cho c¸. 

Tèc ®é sinh tr−ëng cña c¸ Tr¾m ®en ë 
c¸c m« h×nh ®−îc kiÓm tra ®Þnh kú 1 
lÇn/th¸ng vμ kiÓm tra toμn bé khi kÕt thóc 
giai ®o¹n theo dâi b»ng c¸ch c©n, ®o ngÉu 
nhiªn 30 c¸ thÓ ë  mçi ao vμ tÝnh to¸n c¸c chØ 
tiªu nh−: tèc ®é sinh tr−ëng theo ngμy 
(DWG), tØ lÖ sèng (SR), hÖ sè chuyÓn ho¸ 
thøc ¨n (FCR), tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ 
cña tõng lo¹i thøc ¨n, tõng mËt ®é nu«i.  



Kim Văn Vạn, Trần Ánh Tuyết, Trương Đình Hoài, Kim Tiến Dũng   

483 

B¶ng 1. Tãm t¾t bè trÝ thÝ nghiÖm 

Mô hình Diện tích 
(m2) 

Số cá thả 
(con) 

Cỡ cá thả 
(g/con) Ngày thả Mật độ 

(con/m2) 

1 1000 500 300 25/3 0,5 

2 2000 1000 300 25/3 0,5 

3 3000 3000 300 25/3 1 

4 1000 1500 40 9/5 1,5 

5 1000 3000 40 9/5 3 

B¶ng 2. C¸c yÕu tè m«i tr−êng n−íc ë c¸c m« h×nh nu«i ®¬n c¸ Tr¾m ®en  

Mô hình Nhiệt độ 
(oC) 

Oxy 
(mg/l) pH NO2

- 

(mg/l) 
NH3 

(mg/l) 
1 24,3 ± 6,5 4,5 ± 2,7 7,7 ± 1,1 0,20 ± 0,05 0,07 ± 0,006 
2 25,0 ± 5,2 4,7 ± 3,1 7,7 ± 1,2 0,16 ± 0,03 0,06 ± 0,004 
3 25,1 ± 8,5 3,8 ± 2,4 7,4 ± 1,1 0,22 ± 0,04 0,08 ± 0,003 
4 24,1 ± 9,5 4,0 ± 2,5 7,8 ± 1,0 0,18 ± 0,03 0,08 ± 0,004 

5 24,8 ± 11,7 3,6 ± 3,2 8,0 ± 1,4 0,25 ± 0,04 0,09 ± 0,005 

Max 35,7 7,8 8,7 0,35 0,18 
Min 15 3,4 6,5 0,08 0,007 

 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. M«i tr−êng nu«i c¸ Tr¾m ®en ë c¸c 
       m« h×nh  

KÕt qu¶ theo dâi cho thÊy, c¸c yÕu tè 
m«i tr−êng ë c¸c m« h×nh kh«ng cã sù sai 
kh¸c vμ t−¬ng ®èi æn ®Þnh, n»m trong 
kho¶ng thÝch hîp cho sinh tr−ëng vμ ph¸t 
triÓn cña c¸ Tr¾m ®en (B¶ng 2). 

NhiÖt ®é n−íc ë c¸c m« h×nh nu«i ®¬n c¸ 
Tr¾m ®en cã sù biÕn ®éng theo c¸c th¸ng 
trong n¨m, nhiÖt ®é trung b×nh tõ 24,1 - 
25,1°C, cao nhÊt ®¹t 35,7°C vμo trung tuÇn 
th¸ng 7, lμ thêi ®iÓm nãng nhÊt cña mïa hÌ; 
nhiÖt ®é n−íc ®¹t møc thÊp nhÊt lμ 15°C vμo 
mét sè ngμy cña th¸ng 12/2009, khi cã 
nh÷ng ®ît rÐt ®Ëm kÐo dμi. Tuy nhiªn do c¸c 
ao ®Òu cã møc n−íc s©u trªn 1,7 m nªn 
kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng cña c¸ 
Tr¾m ®en. §Æc biÖt qua theo dâi nhËn thÊy 
c¸c ao cã møc n−íc cμng s©u th× biÕn ®éng 
nhiÖt ®é cμng thÊp, cô thÓ ë m« h×nh sè 1 vμ 
2. C¸c yÕu tè m«i tr−êng kh¸c nh− oxy hßa 
tan dao ®éng tõ 3,4 - 7,8 mg/l; pH dao ®éng 
tõ 6,5 - 8,7; NO2

- dao ®éng tõ 0,08 - 0,35 

mg/l; NH3 dao ®éng tõ 0,007 - 0,18 mg/l, ®Òu 
n»m trong kho¶ng thÝch hîp cho sinh tr−ëng 
cña c¸c loμi c¸ n−íc ngät nãi chung vμ c¸ 
Tr¾m ®en nãi riªng. §èi víi m« h×nh c¸ 
Tr¾m ®en, yªu cÇu chÊt l−îng n−íc s¹ch, cã 
hμm l−îng oxy cao th× c¸c m« h×nh ®· ®¸p 
øng rÊt tèt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸ sinh tr−ëng 
vμ ph¸t triÓn tèi ®a. 

3.2. Sinh tr−ëng vμ hÖ sè chuyÓn hãa 
        thøc ¨n 

3.2.1. KÕt qu¶ kiÓm tra sinh tr−ëng cña c¸ 
          Tr¾m ®en 

Do Tr¾m ®en lμ loμi kh¸ nh¹y c¶m víi 
sù thay ®æi cña m«i tr−êng nªn trong qu¸ 
tr×nh nu«i, viÖc ®¸nh b¾t kiÓm tra ®−îc h¹n 
chÕ ®Õn møc tèi ®a. Trong suèt qu¸ tr×nh 
nu«i, c¸ Tr¾m ®en cã tèc ®é lín tèt, kh¶ n¨ng 
sö dông vμ hÊp thu thøc ¨n cã hiÖu qu¶ 
(B¶ng 3). Tèc ®é sinh tr−ëng cña c¸ Tr¾m 
®en ë c¸c m« h×nh dao ®éng tõ 5,5 - 8,9 
g/con/ngμy, cao h¬n so víi tèc ®é sinh tr−ëng 
cña c¸ Tr¾m ®en trong thÝ nghiÖm cña 
Michael Cremer vμ cs. (2004,  2006) (chØ ®¹t 
5 g/con/ngμy). 
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B¶ng 3. KÕt qu¶ theo dâi tèc ®é sinh tr−ëng, tû lÖ sèng vμ 
hÖ sè thøc ¨n cña c¸ Tr¾m ®en 

Cỡ cá khi  
kết thúc giai đoạn

(kg/con) 

Tốc độ 
sinh trưởng 
(g/con/ngày) 

Thức ăn 
sử dụng 

(kg) 

Hệ số thức ăn 
(kg t.ăn/kg cá 

tăng trọng) Mô 
hình 

Cỡ cá 
thả 

(g/con) 

Số 
ngày 
nuôi 

Tỷ lệ 
sống 
(%) Trung 

bình 
Dao 
động 

Trung 
bình 

Dao 
động Cám Ốc Cám Ốc 

1 300 280 91,8 2,9 2,3 - 3,5 8,6 7,4 - 9,8 2.950 5000 2,6 18 
2 300 280 90,5 3,1 2,5 - 3,7 8,9 7,6 - 10,2 7.056 - 2,8  
3 300 280 89,8 2,6 2,0 - 3,2 7,4 6,1 - 8,7 21.735 - 3,5  
4 40 230 79,2 1,6 1,2 - 1,9 6,5 5,0 - 7,9 4.622 - 2,6  
5 40 230 78,9 1,3 0,8 - 1,8 5,5 3,2 - 7,7 8.020 2400 2,8 20 
            

ë c¸c m« h×nh nu«i sè 1, 2 vμ 3, do c¸ 
Tr¾m ®en ®−îc th¶ sím (25/3), sau 280 ngμy 
nu«i c¸ ®Òu ®¹t khèi l−îng trung b×nh trªn 2 
kg/con, mét sè con tréi ®¹t ®Õn 3,5 - 3,7 kg. 
C¸c m« h×nh nμy ®Òu thuéc vïng quy ho¹ch 
nu«i trång thñy s¶n cña huyÖn Nam S¸ch, cã 
nguån n−íc cÊp tõ s«ng Kinh ThÇy, chÊt 
l−îng n−íc lu«n ®−îc ®¶m b¶o. Cì c¸ gièng 
th¶ ë c¸c ao nμy lμ c¸ gièng lín (300 g/con), 
kh¸ ®ång ®Òu vμ ®−îc th¶ sím. Tuy nhiªn, 
tèc ®é sinh tr−ëng cña c¸ Tr¾m ®en cã sù 
kh¸c nhau ë c¸c mËt ®é nu«i kh¸c nhau. M« 
h×nh sè 1 vμ 2 th¶ c¸ Tr¾m ®en ë mËt ®é 0,5 
con/m2, kÕt qu¶ c¸ Tr¾m ®en cã tèc ®é sinh 
tr−ëng cao h¬n m« h×nh sè 3 th¶ c¸ ë mËt ®é 
1 con/m2. Gi÷a m« h×nh nu«i sè 1 vμ sè 2, c¸ 
Tr¾m ®en còng kh¸c nhau vÒ tèc ®é sinh 
tr−ëng, tuy nhiªn sù kh¸c nhau nμy ch−a 
®¸ng kÓ. Tèc ®é sinh tr−ëng cña c¸ Tr¾m ®en 
cao nhÊt lμ c¸ ë ao m« h×nh sè 2 vμ thÊp 
nhÊt ë ao m« h×nh sè 3. §iÒu nμy còng ph¶n 
¸nh kÕt qu¶ sinh tr−ëng cña c¸ ë c¸c ao. 
Nguyªn nh©n do cã sù kh¸c nhau vÒ nhiÒu 
yÕu tè nh− diÖn tÝch, ®é s©u møc n−íc, mËt 
®é c¸ th¶, thêi ®iÓm th¶ vμ chÕ ®é ch¨m sãc 
cña tõng hé. 

ë hai m« h×nh ao nu«i sè 4 vμ 5 thuéc 
huyÖn Gia Léc, c¸ ®−îc th¶ muén h¬n 50 ngμy 
so víi ë c¸c m« h×nh ao nu«i sè 1, 2 vμ 3 
(09/05/2009), ngoμi ra cì c¸ gièng th¶ nhá 
(40 g/con) vμ mËt ®é th¶ cao (lÇn l−ît lμ 1,5 
vμ 3 con/m2). §©y chÝnh lμ nguyªn nh©n ¶nh 
h−ëng tíi tèc ®é sinh tr−ëng cña c¸ Tr¾m 

®en ë c¸c m« h×nh nμy. KÕt qu¶ kiÓm tra cho 
thÊy, c¸ Tr¾m ®en ë 2 m« h×nh nμy cã khèi 
l−îng dao ®éng tõ 1,2 - 1,9 kg ë m« h×nh sè 4 
vμ 0,8 - 1,8 kg ë m« h×nh sè 5, trung b×nh chØ 
b»ng mét nöa so víi c¸ ë c¸c ao m« h×nh sè 1, 
2 vμ 3. Ngoμi ra, cì c¸ Tr¾m ®en ë c¸c m« 
h×nh nu«i mËt ®é 1,5 vμ 3 con/m2 kh«ng ®ång 
®Òu, cã sù chªnh lÖch kh¸ lín vÒ khèi l−îng 
(dao ®éng tõ 0,8 - 1,8 kg/con). V× vËy, cã thÓ 
thÊy r»ng mËt ®é th¶ cao ®· lμm h¹n chÕ tèc 
®é sinh tr−ëng cña c¸ Tr¾m ®en.  

Qua theo dâi, c¸ ë 2 ao m« h×nh sè 4 vμ 5 
khi ®¹t cì 0,5 - 0,7 kg cã hiÖn t−îng næi ®Çu 
do thiÕu khÝ, v× vËy c¸ ®−îc san th−a ®Ó 
gi¶m mËt ®é xuèng cßn 1 con/m2, gióp c¸ cã 
thªm kh«ng gian ®Ó ho¹t ®éng, tõ ®ã sinh 
tr−ëng tèt h¬n vμ tr¸nh sù va ch¹m dÔ lμm 
ph¸t sinh bÖnh. Nhê ®ã c¸ ®· cã tèc ®é lín 
tèt h¬n. MÆc dï vËy nh−ng cì c¸ Tr¾m ®en ë 
2 ao nμy ch−a ®¹t cì xuÊt b¸n, c¸ tiÕp tôc 
®−îc nu«i.  

Trªn thÞ tr−êng, c¸ Tr¾m ®en th−¬ng 
phÈm ®−îc tiªu thô m¹nh nhÊt vμo dÞp TÕt 
Nguyªn §¸n ®Ó phôc vô lμm quμ biÕu hoÆc 
cung cÊp cho c¸c nhμ hμng, kh¸ch s¹n còng 
nh− nhu cÇu ¨n tiÖc, lÔ héi cña ng−êi d©n. 
ThÞ tr−êng ®Æc biÖt −a chuéng c¸ Tr¾m ®en 
cì lín (lo¹i trªn 3 kg/con), tuy nhiªn ë c¸c ao 
m« h×nh sè 1, 2 vμ 3, sè l−îng c¸ ®¹t kÝch cì 
trªn 3 kg ®Ó cã thÓ cung cÊp cho thÞ tr−êng 
chiÕm tû lÖ ch−a nhiÒu, chØ kho¶ng 10 - 15%, 
l−îng c¸ Tr¾m ®en cì tõ 2,0 - 2,5 kg lμ kh¸ 
lín, tiÕp tôc ®−îc nu«i ®Ó cã thÓ xuÊt b¸n. 
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3.2.2. Tû lÖ sèng 

C¸ Tr¾m ®en lμ loμi rÊt kháe, nh−ng 
còng rÊt nh¹y c¶m víi sù thay ®æi cña c¸c yÕu 
tè m«i tr−êng. Nh÷ng thêi ®iÓm thêi tiÕt ©m u 
hoÆc ®¸nh b¾t kiÓm tra kh«ng cÈn thËn ®Òu 
cã thÓ g©y sèc, khiÕn c¸ bá ¨n mét vμi ngμy 
sau ®ã, nÕu nÆng cã thÓ ph¸t sinh bÖnh hoÆc 
chÕt. Do ®ã mäi thao t¸c trong kiÓm tra còng 
nh− chÊt l−îng n−íc ph¶i ®−îc qu¶n lý hÕt 
søc chÆt chÏ. ViÖc kÐo l−íi ®−îc h¹n chÕ tèi ®a 
vμ ph¶i tiÕn hμnh nhÑ nhμng, nhanh gän. 
§Õn 31/12/2009, tÊt c¶ c¸c m« h×nh ®Òu ch−a 
thu ho¹ch, do ®ã sè c¸ cßn l¹i vμ tû lÖ sèng 
®−îc tÝnh to¸n c¨n cø trªn sè c¸ chÕt qua theo 
dâi vμ tæng kiÓm tra cña c¸c chñ m« h×nh. Tû 
lÖ sèng cña c¸ Tr¾m ®en ë c¸c m« h×nh ®Òu 
®¹t kh¸ cao, dao ®éng tõ 78,9 - 91,8%. Trong 
®ã, c¸c ao m« h×nh sè 1, 2 vμ 3 (th¶ c¸ ë mËt 
®é 0,5 vμ 1 con/m2, cì c¸ th¶ 300 g/con) cã tû 
lÖ sèng dao ®éng tõ 89,8 - 91,8%, cao h¬n h¼n 
so víi c¸ ë 2 m« h×nh 4 vμ 5 (th¶ c¸ ë mËt ®é 
1,5 vμ 3 con/m2, cì c¸ th¶ 40 g/con, tû lÖ sèng 
®¹t 78,9 - 79,2%) (B¶ng 3). 

Tuy nhiªn, qua theo dâi ë c¸c m« h×nh 
cho thÊy, sè c¸ chÕt ë hai m« h×nh th¶ mËt 
®é cao chñ yÕu chÕt trong thêi gian ®Çu sau 
khi th¶ (l−îng c¸ chÕt chiÕm gÇn 20% sè c¸ 
th¶) do bÞ s©y s¸t khi vËn chuyÓn. H¬n n÷a, 
2 m« h×nh nμy th¶ c¸ vμo ngμy 9/5, lμ thêi 
®iÓm thêi tiÕt chuyÓn mïa tõ xu©n sang h¹, 
m«i tr−êng vμ nhiÖt ®é th−êng thay ®æi ®ét 
ngét cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c 
vi sinh vËt g©y bÖnh lμm cho c¸ dÔ m¾c bÖnh 
(NguyÔn ThÞ DiÖu Ph−¬ng vμ cs., 2009). Lóc 
nμy c¸ Tr¾m ®en cã søc ®Ò kh¸ng yÕu do tr¶i 
qua qu¸ tr×nh vËn chuyÓn dμi, c¸ ch−a kÞp 
thÝch nghi víi m«i tr−êng nu«i míi nªn bÞ 
sèc, dÔ nhiÔm c¸c bÖnh dÉn tíi chÕt, ®Æc biÖt 
®èi víi c¸ gièng cì nhá cã søc ®Ò kh¸ng kÐm 
h¬n. Sau ®ã trong qu¸ tr×nh nu«i do ®−îc 
ch¨m sãc vμ qu¶n lý tèt nªn søc kháe cña c¸ 
Tr¾m ®en ®· æn ®Þnh vμ kh«ng cã biÓu hiÖn 
bÖnh. C¸c m« h×nh th¶ c¸ Tr¾m ®en gièng 
lín cã tû lÖ c¸ chÕt thÊp h¬n. Nh×n chung c¸c 
m« h×nh ®Òu ®¹t tû lÖ sèng cao. 

3.2.3. HÖ sè thøc ¨n 

C¨n cø vμo kÕt qu¶ cña c¸c m« h×nh 
nu«i th−¬ng phÈm c¸ Tr¾m ®en sö dông èc 
cho thÊy ®Ó t¨ng träng ®−îc 1 kg c¸ Tr¾m 
®en cÇn tiªu tèn 15 - 20 kg èc. Tõ ®ã dùa vμo 
sè l−îng èc mμ c¸c m« h×nh ®· sö dông, −íc 
tÝnh ë m« h×nh sè 1 cã kho¶ng 250 kg vμ m« 
h×nh sè 5 cã kho¶ng 130 kg c¸ t¨ng träng 
nhê sö dông èc. 

Trong 3 m« h×nh th¶ c¸ gièng cì lín, c¸ 
Tr¾m ®en ë m« h×nh sè 1 cã hÖ sè thøc ¨n lμ 
thÊp nhÊt (FCR = 2,6), tiÕp ®Õn lμ m« h×nh sè 
2 cã FCR = 2,8 vμ m« h×nh sè 3 (FCR = 3,5). 
Vμo mét sè thêi ®iÓm rÐt ®Ëm, m« h×nh sè 1 
®· sö dông èc lμm thøc ¨n thay thÕ cho c¸ 
Tr¾m ®en. Do ®ã hÖ sè sö dông thøc ¨n c«ng 
nghiÖp thÊp h¬n. HÖ sè FCR = 2,6 lμ hÖ sè sö 
dông thøc ¨n cã l·i víi ®èi t−îng nu«i lμ c¸ 
Tr¾m ®en bëi ë hÖ sè FCR = 2,6 th× chi phÝ 
tiªu tèn ®Ó t¨ng ®−îc 1 kg c¸ Tr¾m ®en 
kho¶ng 30.000 - 35.000 ®ång, trong khi gi¸ 1 
kg c¸ Tr¾m ®en trªn thÞ tr−êng lu«n cao h¬n 
70.000 ®ång. Sö dông èc lμm thøc ¨n bæ sung 
lμ mét biÖn ph¸p gióp t¨ng tèc ®é sinh tr−ëng 
cña c¸ Tr¾m ®en. Hai m« h×nh nu«i sè 2 vμ 3 
cã hÖ sè FCR cao h¬n. M« h×nh sè 2 do sö 
dông hoμn toμn 100% thøc ¨n lμ c¸m c«ng 
nghiÖp, do vËy l−îng thøc ¨n tiªu tèn cho 1 kg 
c¸ t¨ng träng cã cao h¬n, tuy nhiªn kh«ng 
®¸ng kÓ so víi m« h×nh sè 1. Cßn ë m« h×nh sè 
3, hÖ sè thøc ¨n lªn tíi 3,5, cao h¬n tÊt c¶ c¸c 
m« h×nh nu«i ®¬n kh¸c. Nguyªn nh©n lμ do 
m« h×nh nμy th¶ c¸ víi mËt ®é 1 con/m2, cao 
h¬n 2 m« h×nh sè 1 vμ 2, do vËy ®· lμm gi¶m 
hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n cña c¸ Tr¾m ®en. 

MËt ®é c¸ th¶ cña m« h×nh sè 3 (1 con/m2) 
vÉn thÊp h¬n so víi 2 m« h×nh sè 4 vμ 5 (lÇn 
l−ît th¶ víi mËt ®é 1,5 vμ 3 con/m2). Tuy 
nhiªn hÖ sè sö dông thøc ¨n cña c¸ Tr¾m ®en 
trong 2 m« h×nh 4 vμ 5 kh«ng cao nh− ë m« 
h×nh sè 3, nguyªn nh©n do cì c¸ th¶ ë 2 m« 
h×nh sè 4 vμ 5 cßn nhá (2 m« h×nh nμy th¶ c¸ 
ë cì 40 g/con), do vËy hÖ sè sö dông thøc ¨n 
cña c¸ sÏ thÊp h¬n so víi c¸ lín (m« h×nh 3 
th¶ c¸ gièng lín cì 300 g/con). HÖ sè FCR cña 
2 m« h×nh sè 4 vμ 5 lÇn l−ît lμ 2,6 vμ 2,8 kg 
thøc ¨n cho 1 kg c¸ t¨ng träng. 
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Nh− vËy qua theo dâi ë 5 m« h×nh nu«i 
®¬n c¸ Tr¾m ®en nhËn thÊy m« h×nh th¶ c¸ 
víi mËt ®é 0,5 con/m2 lμ nh÷ng m« h×nh cã 
hÖ sè thøc ¨n thÊp nhÊt. MËt ®é c¸ th¶ 3 
con/m2 lμ mËt ®é th¶ qu¸ cao, ngoμi yÕu tè 
c¹nh tranh vÒ thøc ¨n cßn c¹nh tranh vÒ 
kh«ng gian sèng cã thÓ dÉn ®Õn c¸ bÞ nhiÔm 
c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh, nhÊt lμ khi chÊt 
l−îng n−íc ao kh«ng ®−îc ®¶m b¶o dÉn ®Õn 
gi¶m hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n cña c¸. 

3.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ ë c¸c m« h×nh nu«i 
       ®¬n c¸ Tr¾m ®en 

HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c m« h×nh ®−îc 
−íc tÝnh c¨n cø vμo c¸c chi phÝ vÒ gièng, thøc 
¨n vμ gi¸ c¸ Tr¾m ®en trªn thÞ tr−êng t¹i 
thêi ®iÓm nghiªn cøu (B¶ng 4). 

KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy hiÖu qu¶ cña 
hai m« h×nh sè 4 vμ 5 lμ thÊp h¬n so víi c¸c 
m« h×nh nu«i ®¬n cßn l¹i (hiÖu qu¶ chØ ®¹t 
433 vμ 390 triÖu ®ång/ha/n¨m). §iÒu nμy 
®−îc gi¶i thÝch do cì c¸ gièng th¶ ë hai m« 
h×nh nμy lμ cì c¸ gièng nhá nªn cÇn thêi gian 
nu«i dμi h¬n.  

B¶ng 4 cho thÊy ë 2 m« h×nh cã mËt ®é 
c¸ th¶ cïng lμ 0,5 con/m2, hiÖu qu¶ kinh tÕ 
mμ 2 m« h×nh ®em l¹i gÇn nh− t−¬ng ®−¬ng, 
lÇn l−ît lμ 463 vμ 464 triÖu ®ång/ha/n¨m. 
§©y lμ møc lîi nhuËn cao h¬n rÊt nhiÒu so 
víi c¸c m« h×nh nu«i c¸ truyÒn thèng hoÆc 
c¸c m« h×nh nu«i c¸ Tr¾m ®en lμm chÝnh 
ghÐp víi tû lÖ thÊp. Theo NguyÔn ThÞ DiÖu 

Ph−¬ng & cs. (2009), m« h×nh nu«i truyÒn 
thèng hoÆc th¶ Tr¾m ®en víi tû lÖ thÊp ®¹t 
hiÖu qu¶ cao nhÊt lμ 114,9 triÖu 
®ång/ha/n¨m. §Æc biÖt trong thêi ®iÓm n¨m 
2009, khi thÞ tr−êng c¸ th−¬ng phÈm truyÒn 
thèng rÊt khã b¸n vμ mÊt gi¸. Do ®ã c¸c m« 
h×nh nu«i ®¬n c¸ Tr¾m ®en lμ nh÷ng ®iÓm 
s¸ng trong thêi ®iÓm khã kh¨n cña nghÒ 
nu«i thñy s¶n. 

§èi víi m« h×nh sè 3, c¸ th¶ víi mËt ®é 
cao h¬n (1 con/m2), cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao 
h¬n so víi 2 m« h×nh 1 vμ 2 (532 triÖu 
®ång/ha/n¨m). Tuy nhiªn, chóng t«i kh«ng 
khuyÕn khÝch ¸p dông m« h×nh nμy bëi c¸ th¶ 
víi mËt ®é cao, th−êng xuyªn cã hiÖn t−îng 
næi ®Çu do thiÕu khÝ, ¶nh h−ëng nhiÒu tíi 
sinh tr−ëng vμ hÖ sè sö dông thøc ¨n cña c¸. 
NÕu hé gia ®×nh cã kh¶ n¨ng kinh tÕ tèt, cã 
thÓ trang bÞ mét sè m¸y qu¹t n−íc hoÆc phun 
m−a th× hoμn toμn cã thÓ c¶i thiÖn t×nh tr¹ng 
trªn. Tuy nhiªn vÉn tiÒm Èn nhiÒu rñi ro do 
mÊt ®iÖn, ®Æc biÖt vμo mïa nãng, ®©y lμ vÊn 
®Ò cã thÓ g©y thiÖt h¹i lín cho ng−êi  nu«i.  

V× vËy, ®Ò tμi khuyÕn khÝch ¸p dông 
réng r·i m« h×nh nu«i ®¬n c¸ Tr¾m ®en th¶ 
c¸ gièng lín ë mËt ®é 0,5 con/m2. §èi víi m« 
h×nh th¶ c¸ gièng cì nhá 40 g/con víi mËt ®é 
th¶ 1,5 con/m2, ®Ò tμi khuyÕn c¸o chØ nªn gi÷ 
mËt ®é nμy khi c¸ cßn nhá (®Õn 500 g/con), 
khi c¸ ®· ®¹t cì 0,5 - 0,7 kg trë lªn th× cÇn 
tiÕn hμnh san c¸ ®Ó gi¶m mËt ®é. 

B¶ng 4. ¦íc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c m« h×nh nu«i ®¬n c¸ Tr¾m ®en 

Mô 
hình 

Diện tích 
(m2) 

Số cá thả 
(con) 

Chi phí 
cá giống 

(triệu đồng) 

Chi phí thức ăn 
(triệu đồng) 

Thu từ 
cá Trắm đen 
(triệu đồng) 

Lãi ròng 
(triệu đồng/ha/năm) 

1 1000 500 12 41,6 100,1 464,3 
2 2000 1000 24 94,8 211,6 463,9 
3 3000 3000 72 294,8 526,5 532,2 
4 1000 1500 6 59,2 130,2 433,6* 
5 1000 3000 12 104,8 234,0 390,6* 

* Hiệu quả của hai mô hình số 4 và 5 tính trên 1000 m2 sau khi đã san ao, mật độ 1 con/m2. 
Với giá cám Cargill 35% protein là 14.000 VNĐ/kg, cám Cargill 28% protein là 11.000 VNĐ/kg, giá ốc thu 

mua tại Nam Sách là 1.800 VNĐ/kg, tại Gia Lộc là 1.500 VNĐ/kg và giá cá giống Trắm đen cỡ nhỏ là 100.000 
VNĐ/kg và cá Trắm đen giống cỡ lớn là 80.000 VNĐ/kg; các chi phí khác về công lao động, điện, nước, tiền thuê 
ao... không được tính đến và coi các chi phí khác này là như nhau giữa các mô hình). Trong bảng 4, giá thức ăn 
tính chung là 12.000 VNĐ/kg, giá bán buôn cá Trắm đen thương phẩm là 75.000 VNĐ/kg (tháng 12/2009). 
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4. KÕT LUËN 
C¸c m« h×nh nu«i ®¬n c¸ Tr¾m ®en ®Òu 

®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, lμ b−íc ph¸t 
triÓn míi trong lÜnh vùc nu«i c¸c ®èi t−îng 
thñy ®Æc s¶n. Trong sè c¸c m« h×nh nu«i ®¬n 
c¸ Tr¾m ®en, m« h×nh th¶ c¸ Tr¾m ®en ë 
mËt ®é 0,5 con/m2 vμ th¶ gièng cì lín (300 
g/con) cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao (464 triÖu 
®ång/ha/n¨m), Ýt rñi ro. C¸c m« h×nh th¶ mËt 
®é cao (1,5 con/m2 vμ 3 con/m2) vμ th¶ c¸ 
gièng cì nhá (40 g/con) cho hiÖu qu¶ kinh tÕ 
thÊp h¬n (390 vμ 433 triÖu ®ång/ha/n¨m). 
Thêi ®iÓm th¶ gièng thÝch hîp vμo th¸ng 2 
hoÆc th¸ng 3 vμ th¶ gièng cì lín sÏ tr¸nh 
®−îc thêi ®iÓm dÞch bÖnh bïng ph¸t, gi¶m tû 
lÖ hao hôt, t¨ng thêi gian nu«i gióp c¸ ®¹t 
kÝch cì lín vμo cuèi n¨m ®Ó xuÊt b¸n víi lîi 
nhuËn cao nhÊt.  

TμI LIÖU THAM KH¶O 

APHA (1998). Standard methods for 
examination of water and wastewater, 

20th Edition, United Book Press, USA.  
Boyd, C.E and C.S.Tucker. (1992). Water 

quality and pond soil analyses for 
aquaculture. Auburn University, Alabama.  

China Fisheries (2000). China Fishery 
Statistics. 

China Fisheries (2000). Aquaculture Industry.  
Phã Thu H−¬ng (2006). C¸ Tr¾m phßng ch÷a 

bÖnh bèn mïa............................................... 
http://www.bacninh.gov.vn/Story/XaHoi
PhatTrien/SucKhoe/2006/9/6160.html. 

Michael C. Cremer, Zhang Jian and Zhou  
(2004). Black Carp Fingerling Production 
with Soy-Maximized Feeds. Results of 
ASA/China 2004 Feeding Trial 35-04-82. 
American Soybean Association Room 902, 
China World Tower 2 No. 1 
Jianguomenwai Avenue Beijing 100004, 
P.R. China.  

Michael C. Cremer, Zhou Enhua and Zhang 
Jian (2006). Feeding Trials Demonstrate 
Effectiveness of Soy-Based, High Protein 
Feed for Black Carp Production. ASA-
IM/China Aquaculture Program. Black 
carp, soybean meal, 80:20 pond 
technology, China.  

NguyÔn ThÞ DiÖu Ph−¬ng, Vò V¨n Trung & 
Kim V¨n V¹n (2009). HiÖn tr¹ng nu«i c¸ 
Tr¾m ®en th−¬ng phÈm ë vïng ®ång b»ng 
s«ng Hång. T¹p chÝ Khoa häc vμ C«ng 
nghÖ. N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn N«ng 
th«n. Bé NN&PTNT, ViÖt Nam. Sè 2, 
2009. Trang 80-85. ISSN 0866-7020. 

Tõ GiÊy vμ Bïi ThÞ Nhu ThuËn (1976). 
Thμnh phÇn ho¸ häc thøc ¨n ViÖt Nam. 
ViÖn VÖ sinh dÞch tÔ vμ Côc Qu©n nhu. 

 


