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ABSTRACT 

The study was aimed to evaluate effects of broodstock sources on growth and 
survival rate of snakeskin gourami in the nursing stage. Three sources of 
broodstock including cultured fish in Dong Thap, wild fish in Ca Mau and 
Kien Giang provinces were reared for three months in hapas. The fry were 
artificially propagated from 15 pairs of breeders of each sources and kept 
separate by families during incubation. After 24 hours, the fry were pooled by 
broodstock sources (3 treatments) and stocked in 6 ponds (area of 
200m2/pond) at the density of 500 fry/m2. After 2.5 months of rearing, the final 
mean weight of fingerlings from Dong Thap, Kien Giang and Ca Mau were 
9.26 ± 1.18 g, 6.43 ± 1.07g and 4.13 ± 1.2 g, respectively. Dong Thap fish had 
the highest growth and the most uniform size, significantly different from Ca 
Mau and Kien Giang fish (P<0.05). However, survival rate of Dong Thap fish 
(22.3 ± 1.3%) was lower than that of Kien Giang (27.6 ± 1.7%) (P=0.06) and 
Ca Mau (26.2 ± 1.1%) (P=0.13). Feed conversion ratios were similar 
(P>0.05) among treatments (from 1.16 to 1.20). The fingerling yields were not 
significantly different among three sources, averaged from 4,654 to 5,214 
kg/ha. Research results of fry from Dong Thap broodstock faster grow than 
those of Kien Giang and Ca Mau sources. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nguồn cá bố mẹ đến tăng 
trưởng và tỉ lệ sống của cá sặc rằn ở giai đoạn ương giống. Cá bố mẹ từ ba 
nguồn: cá nuôi Đồng Tháp, cá tự nhiên Cà Mau và Kiên Giang đã được nuôi 
vỗ 3 tháng trong giai. Cá bột được sinh sản nhân tạo từ 15 cặp bố mẹ của mỗi 
nguồn và ấp riêng theo từng cặp. Sau khi nở 24 giờ, cá bột được gom lại theo 
3 nghiệm thức (nguồn cá) và được bố trí trong 6 ao (diện tích mỗi ao 200 m2) 
với mật độ 500 con/m2. Sau 2,5 tháng ương, khối lượng trung bình của cá 
Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau lần lượt là 9,26 ± 1,18 g, 6,43 ± 1,07g và 
4,13 ± 1,2 g. Cá Đồng Tháp tăng trưởng nhanh nhất và đồng đều nhất, khác 
biệt có ý nghĩa so với hai nguồn cá còn lại (P<0,05). Tuy nhiên, tỉ lệ sống của 
cá Đồng Tháp (22,3 ± 1,3%) thấp hơn so với cá Kiên Giang (27,6 ± 1,7%) 
(P=0,06) và Cà Mau (26,2 ± 1,1%) (P=0,13). Hệ số chuyển hóa thức ăn của 
cá tương đương (P>0,05) ở ba nghiệm thức (từ 1,16 đến 1,20). Năng suất cá 
sặc rằn khác biệt không có ý nghĩa giữa ba nguồn cá, trung bình từ 4.654 đến 
5.214 kg/ha. Kết quả nghiên cứu nguồn cá bột từ cá bố mẹ Đồng Tháp cho 
tăng trưởng nhanh hơn so với nguồn Kiên Giang và Cà Mau. 

Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Thanh, Dương Nhựt Long và Dương Thúy Yên, 2019. So sánh tăng trưởng và tỉ lệ 
sống của cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis Regan, 1910) giai đoạn ương giống từ ba nguồn cá bố 
mẹ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 96-102. 
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1 GIỚI THIỆU 

Cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis Regan, 
1910) còn gọi là cá sặc bổi hay cá lò tho, phân bố ở 
các nước vùng Nam Á và Đông Nam Á như Ấn Độ, 
Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt 
Nam (Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương, 
1993). Đây là loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế, có 
chất lượng thịt thơm ngon nên được nhiều người tiêu 
dùng ưa chuộng. Hiện nay, cá sặc rằn đang trở thành 
đối tượng nuôi quan trọng, cung cấp nguyên liệu chế 
biến khô ở nhiều tỉnh thành vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long.  

Cá sặc rằn đã được nghiên cứu nhiều về đặc điểm 
sinh học. Cá có cơ quan hô hấp phụ nên có thể sống 
được ở điều kiện nước thiếu hoặc không có dưỡng 
khí (Biswas, 1993). Cá có khả năng sống và chịu 
đựng được môi trường nước bẩn có hàm lượng vật 
chất hữu cơ cao, môi trường có độ pH nước thấp từ 
4 - 4,5. Nhiệt độ thích hợp cho cá từ 24 - 30◦C 
(Dương Nhựt Long và ctv., 2014). Thức ăn cho cá 
bột ban đầu là động vật phiêu sinh như luân trùng, 
chất hữu cơ lơ lửng trong nước. Ở giai đoạn nuôi 
thương phẩm, cá ăn phiêu sinh thực vật, mùn bã hữu 
cơ và thức ăn công nghiệp.  

Nghiên cứu trước đây cho thấy, cá sặc rằn tăng 
trưởng chậm hơn so với một số loài cá nuôi khác 
như cá lóc, cá rô, do đó thời gian nuôi kéo dài (Lê 
Như Xuân, 1993). Vì vậy, để đạt năng suất cao, vấn 
đề chọn lọc tạo ra nguồn cá giống có chất lượng, 
cung cấp cho người nuôi cần được quan tâm. Hiện 
nay, nguồn cá giống cung cấp cho các mô hình nuôi 
còn nhiều hạn chế, con giống được sản xuất từ chính 
hộ nuôi, cá bố mẹ sử dụng qua nhiều lần sinh sản, 
rất dễ dẫn đến sự suy giảm về chất lượng giống, cá 
dễ nhiễm bệnh, tỉ lệ sống thấp, năng suất cùng chất 
lượng cá nuôi thương phẩm bị ảnh hưởng (Dương 
Nhựt Long và ctv., 2014).  

Để thực hiện chương trình chọn giống đạt hiệu 
quả, việc chọn lựa nguồn cá bố mẹ có chất lượng là 
vấn đề cần thiết và là bước đi quan trọng trong công 
tác chọn lọc giống (Dunham, 2011). Nghiên cứu 
trước đây trên cá rô đồng (Anabas testudineus) cho 
thấy cá bố mẹ có nguồn gốc khác nhau thì tăng 
trưởng và tỉ lệ sống của đàn con cũng khác nhau 
(Bành Tuấn Đức và Dương Thúy Yên, 2013). Nhằm 
cung cấp thông tin cho chương trình chọn giống cá 
sặc rằn, nghiên cứu so sánh tăng trưởng và tỉ lệ sống 
của cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis Regan, 1910) 
giai đoạn ương giống từ ba nguồn cá bố mẹ được 
thực hiện.  

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và địa điểm bố trí thí nghiệm 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3/2016 – 
9/2016 tại trại nghiên cứu ứng dụng Khoa học – 
Công nghệ, Sở Khoa học - Công nghệ, xã Láng 
Biển, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Nguồn cá sặc rằn thí nghiệm 

Cá bột sặc rằn dùng cho thí nghiệm được sinh 
sản từ 3 nguồn cá bố mẹ, trong đó cá nguồn Cà Mau 
và Kiên Giang được thu từ tự nhiên, cá sặc rằn 
nguồn Đồng Tháp được mua từ trại giống đã và đang 
sản xuất ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Cá 
bố mẹ từ ba nguồn được nuôi vỗ trong 3 giai lưới có 
diện tích mỗi giai 9 m2, mật độ thả nuôi 0,5 kg/m2. 
Cá được cho ăn 2 lần/ngày, bằng thức ăn viên có 
hàm lượng đạm (40%), khẩu phần 2%/khối lượng 
cá/ngày, bổ sung vitamin E và vitamin C (1%) 1 
lần/tuần. Sau 3 tháng nuôi, cá thành thục tốt và được 
tiến hành cho cá sinh sản. Chọn cá cá cái bụng to 
mềm, lỗ hậu môn lồi và có màu ửng hồng, cá đực 
màu sắc sặc sỡ, phần tia mềm ở lưng dài khỏi gốc vi 
đuôi. Dùng kích dục tố HCG + não thùy thể cá chép 
với liều lượng 3,000 UI HCG + 3 não thùy thể cá 
chép tiêm cho 1 kg cá cái và cá đực dùng bằng 1/3 
liều cá cái (Phạm Minh Thành và Nguyễn Văn 
Kiểm, 2009). Cá sau khi tiêm được cho vào mỗi thau 
(hoặc xô) 1 cặp cá. Mỗi nguồn cá bố trí 15 cặp. Sau 
24 giờ, cá cái sinh sản xong có bọt màu vàng rơm, 
vớt trứng sang bể ấp. Sau khi cá nở được 24 giờ, cá 
được tập hợp theo nghiệm thức (nguồn cá bố mẹ) và 
chuẩn bị bố trí thí nghiệm ương. 

2.2.2 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức là cá 
bột từ 3 nguồn cá bố mẹ, gồm nguồn cá nuôi ở Đồng 
Tháp (ĐT); nguồn cá tự nhiên ở Cà Mau (CM) và 
nguồn cá tự nhiên ở Kiên Giang (KG). 

Cá bột một ngày tuổi được bố trí ngẫu nhiên 
trong 6 ao đất có cùng diện tích 200 m2/ao, độ sâu 
mực nước từ 1,2 - 1,5 m và mật độ ương là 500 
con/m2. Thời gian ương giống là 2,5 tháng. Cá được 
quản lý và chăm sóc theo qui trình kỹ thuật sản xuất 
giống cá sặc rằn (Phạm Minh Thành và Nguyễn Văn 
Kiểm, 2009). Các khâu chính trong qui trình như 
sau: Ao được cải tạo bằng cách tát cạn nước, sên vét 
đáy bằng phẳng, bờ được đắp, gia cố chắc chắn. Sau 
đó ao được bón vôi, 10 kg/100 m2 và phơi từ 3 ngày. 
Ao được cấp nước vào với mức nước từ 1,2 – 1,5m. 
Trước khi thả cá bột, ao được gây màu, tạo thức ăn 
tự nhiên bằng bột đậm đặc có hàm lượng đạm 42%, 
liều lượng từ 0,5 kg/100 m2. Khẩu phần thức ăn cung 
cấp cho cá ương được tính như sau:  
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Bảng 1: Khẩu phần thức ăn cho cá ương 

TT 
Thời gian 

(ngày) 
Khẩu phần (%/khối 

lượng thân) 
1 1 - 7 120 
2 8 - 14 100 
3 15 - 21 80 
4 22 - 28 40 
5 29 - 56 20 - 30 
6 57 - 75 12 - 15 

2.2.3 Phương pháp thu mẫu và phân tích số 
liệu 

a. Thu mẫu môi trường nước ao ương: Các 
yếu tố môi trường nước định kỳ thu 15 ngày/ lần 
như nhiệt độ, pH, oxy được đo bằng máy đo hiệu 
HANNA, TAN 4500-NH3 F. Phương pháp 
Phenate (APHA, AWWA and WEF, 1999) và phân 
tích ở phòng phân tích nước của Khoa Thủy sản, 
Đại học Cần Thơ.  

b. Thu mẫu tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá 
giống: Cá được thu mẫu định kỳ 15 ngày/lần, dùng 
chài ở 3 điểm đầu, giữa và cuối ao, mỗi lần thu 
ngẫu nhiên 30 con/ao để cân khối lượng (độ chính 
xác 0,01 g). Tỉ lệ sống của cá được xác định khi 
thu hoạch. 

Các chỉ tiêu được tính như sau: 

+ Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (g/ngày) DWG 
(Daily weight gain)  

DWG (g/ngày) = 
 

 
  

Trong đó:   Wt2: khối lượng cá ương tại thời điểm 
t2 

Wt1: khối lượng cá ương tại thời điểm t1 

+ Sự phân hóa sinh trưởng được đánh giá dựa 
trên tỉ lệ của các nhóm khối lượng cá khi thu hoạch 
và hệ số biến động (Coefficient variation, CV) của 
khối lượng cá 

 CV (%) = 100*độ lệch chuẩn/giá trị trung 
bình 

Trong đó: độ lệch chuẩn và giá trị trung bình 
được tính trên số mẫu cân khối lượng cá khi thu 
hoạch của từng ao (30 mẫu cá). 

+ Tỉ lệ sống (%): Sau 2,5 tháng ương (thu hoạch 
toàn bộ cá trong ao)  

Tỉ lệ sống (%) = 
ố á  ạ

ố á ố í ươ
  x 100 

+ Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR (Feed 
conversion ratio) = Lượng thức ăn ăn vào (g)/khối 
lượng cá gia tăng (g). 

+ Năng suất cá thu (kg/ha) =  tổng khối lượng cá 
thu hoạch (kg)/diện tích ương (ha).    

2.3 Phương pháp xử lí số liệu 

Giá trị trung bình về tỉ lệ sống và hệ số biến động 
khối lượng của cá ở ba nghiệm thức được so sánh và 
kiểm tra sự khác biệt thống kê bằng phương pháp 
phân tích ANOVA một nhân tố và phép thử 
DUNCAN ở mức ý nghĩa 10% (do điều kiện thí 
nghiệm ngoài thực địa). Số liệu tăng trưởng qua các 
giai đoạn thu mẫu được phân tích theo số đo lặp lại 
(repeated measurements). Phần mềm thống kê IBM 
SPSS 20.0 được sử dụng để xử lí số liệu. 

3 KẾT QUẢ & THẢO LUẬN 

3.1 Các yếu tố môi trường nước   

Kết quả ghi nhận qua các đợt thu mẫu (Bảng 2) 
cho thấy, nhiệt độ trong các ao ương dao động từ 
27,9 – 31,8oC. Theo Dương Nhựt Long và ctv. 
(2014) nhiệt độ nước thích hợp cho cá sặc rằn sinh 
trưởng và phát triển tốt trong các loại thủy vực từ 27 
- 30oC, đồng thời cá sặc rằn có khả năng chịu đựng 
được sự biến động lớn về nhiệt độ nước, do vậy giá 
trị nhiệt độ ghi nhận ở thí nghiệm là không ảnh 
hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của cá sặc 
rằn ở giai đoạn ương giống. 

  Bảng 2: Một số chỉ tiêu môi trường trong thời gian ương giống cá sặc rằn 

Môi 
trường 

Nghiệm thức 
(Nguồn cá) 

Thời gian ương (ngày) 
Lúc thả 15 30 45 60 75 

Nhiệt độ 
(0C) 

Kiên Giang 29,5±0,4 31,8±0,1 30,6±0,0 29,4±0,1 30,7±0,0 30,6±0,0 
Đồng Tháp 28,2±0,0 31,7±0,4 30,8±0,4 29,3±0,1 31,0±0,1 30,8±0,4 
Cà Mau 27,9±0,0 31,7±0,1 30,7±0,1 29,3±0,0 31,2±0,3 30,7±0,1 

pH 
Kiên Giang 7,0±0,7 6,8±0,6 6,8±0,4 4,8±0,1 6,8±0,4 7,0±0,0 
Đồng Tháp 7,1±1,0 7,4±0,2 7,3±0,1 7,0±0,7 6,8±0,4 7,0±0,7 
Cà Mau 7,2±0,6 6,0±0,3 7,1±0,4 6,5±0,0 6,8±0,4 7,5±0,0 

DO 
(mg/L) 

Kiên Giang 4,58±0,02 3,80±0,90 3,40±0,28 4,74±0,16 4,43±0,33 3,44±0,14 
Đồng Tháp 5,00±0,28 4,12±0,16 4,08±0,18 3,51±0,11 4,71±0,06 4,10±0,42 
Cà Mau 4,82±0,07 4,47±0,74 4,50±0,99 4,19±0,37 4,18±0,04 4,49±0,37 

TAN 
(mg/L) 

Kiên Giang 0,05±0,02 0,50±0,27 0,49±0,31 0,28±0,03 0,17±0,08 0,51±0,11 
Đồng Tháp 0,04±0,01 0,40±0,22 0,25±0,08 0,33±0,08 0,20±0,03 0,42±0,11 
Cà Mau 0,05±0,01 0,43±0,11 0,20±0,04 0,25±0,06 0,21±0,08 0,21±0,13 
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f

Giá trị pH nước nhìn chung tương đương ở các 
ao giữa các nghiệm thức, dao động trong khoảng từ 
6,0 – 7,5, trừ nghiệm thức cá Kiên Giang tại thời 
điểm 45 ngày ương có pH thấp nhất là 4,8. Tại thời 
điểm này, do ao thả cá Kiên Giang có nhiều rau 
muống, khi vệ sinh làm khuấy động nền đáy ao 
ương, làm cho pH giảm. Theo Trương Quốc Phú 
(2006), pH thích hợp cho các loài động vật thủy sản 
dao động từ 6,5 – 9, tuy nhiên cá có khả năng chịu 
đựng được pH dao động từ 4 – 11, do đó pH trong 
ao không ảnh hưởng đến cá ương. Hàm lượng DO 
trong các ao thí nghiệm ở mức cao, dao động từ 3,4 
- 5 mg/L. Theo Boyd (1990), hàm lượng oxy hòa tan 
trong các ao nuôi thủy sản thích hợp cho hầu hết các 
loài cá là lớn hơn 3 mg/L). Hàm lượng TAN trong 
suốt quá trình thí nghiệm dao động từ 0,02 - 0,52 
mg/L, những giá trị này đều nằm trong giới hạn an 
toàn cho nhiều loài cá ương (≤ 2 mg/L).  

Như vậy, những thông số môi trường ghi nhận 
trong quá trình thí nghiệm không ảnh hưởng bất lợi 
cho sự tăng trưởng và phát triển của cá sặc rằn giai 
đoạn ương giống.     

3.2 Tỉ lệ sống của cá sặc rằn trong giai đoạn 
ương giống 

Kết thúc giai đoạn ương giống, tỉ lệ sống của cá 
giống sặc rằn đạt trung bình từ 22,3% đến 27,6% 
(Hình 1). Trong đó, cá Đồng Tháp (22,3 ± 1,3%) 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 
thức Cà Mau (26,2 ± 1,1%) (P=0,13), nhưng thấp 
hơn so với nguồn cá Kiên Giang (27,6 ± 1,7%) gần 
mức ý nghĩa (P =0,06). Tỉ lệ sống của cá ở nghiệm 
thức Cà Mau và Kiên Giang thì khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (P=0,62). 

Theo Đinh Hùng Cường (2015), khi ương cá trên 
bể lót bạt (4 m2) với mật độ 700 con/m2, nguồn cá 
Cà Mau có tỉ lệ sống 21,6% cao hơn so với nguồn 
cá Đồng Tháp 18,5%.  Trong nghiên cứu này, sự 

khác biệt về tỉ lệ sống của cá ương giống giữa ba 
nghiệm thức tương đối nhỏ, hay nói cách khác, 
nguồn cá bố mẹ ảnh hưởng không nhiều đến tỉ lệ 
sống đàn con. Điều này do tỉ lệ sống của cá ở giai 
đoạn ương giống từ ba nguồn cá bố mẹ khác nhau 
còn phụ thuộc nhiều yếu tố như địch hại, bệnh,…. 

 

Hình 1: Tỉ lệ sống của cá sặc rằn sau 2,5 tháng 
ương 

3.3 Tăng trưởng của cá sặc rằn 

3.3.1 Tăng trưởng của cá sặc rằn qua các giai 
đoạn 

Kết quả tăng trưởng của cá sặc rằn giống trong 
2,5 tháng ương được thể hiện ở Hình 2. Tính chung 
cho các giai đoạn thu mẫu, cá Đồng Tháp tăng 
trưởng nhanh hơn có ý nghĩa so với hai nguồn cá Cà 
Mau và Kiên Giang (P<0,05). Trong khi đó, khối 
lượng của cá Cà Mau và Kiên Giang khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05). Tăng trưởng nhanh của cá 
Đồng Tháp thể hiện từ 15 ngày ương. Sau 30 ngày 
ương, sự khác biệt về tăng trưởng của cá Đồng Tháp 
càng thể hiện rõ, cá Đồng Tháp đạt khối lượng trung 
bình 2,82 ± 0,98 g/con, cao hơn gấp đôi so với 
nguồn Cà Mau (1,12 ± 0,72 g/con) và Kiên Giang 
(1,71 ± 0,79 g/con). 

 

Hình 2: Tăng trưởng của cá ương 
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Giai đoạn sau 45 ngày ương, khoảng chênh lệch 
về khối lượng của cá sặc rằn càng lớn, trong đó 
nguồn cá Đồng Tháp có khối lượng lớn nhất (4,17 ± 
1,15 g/con,), kế đến là nguồn cá Kiên Giang (2,36 ± 
0,72 g/con) và thấp nhất là nguồn Cà Mau (2,29 ± 
0,87 g/con). Sau 2,5 tháng ương, cá nguồn Đồng 
Tháp có khối lượng lớn nhất (9,26 ± 1,18 g/con), kế 
tiếp là nguồn cá Kiên Giang (6,43 ± 1,07 g/con), 
thấp nhất là cá nguồn Cà Mau (4,13 ± 1,20 g/con).  

Như vậy, trong cùng điều kiện ương, nguồn cá 
bố mẹ sặc rằn khác nhau ảnh hưởng đến tăng trưởng 
của cá con. Trong đó, nguồn cá nuôi Đồng Tháp có 
tăng trưởng cao nhất. Đây có thể là lợi thế của cá sặc 
rằn nuôi Đồng Tháp, khi cá đã thích nghi với điều 
kiện nuôi qua một số thế hệ. Tuy nhiên, tăng trưởng 
nhanh của cá Đồng Tháp so với hai nguồn cá tự 
nhiên còn có thể do ảnh hưởng từ tỉ lệ sống khác 
nhau, từ đó dẫn đến mật độ về sau khác nhau giữa 
các nghiệm thức. Khi tỉ lệ sống thấp, mật độ cá ương 

sẽ thấp do đó cá ương sẽ cho tăng trưởng nhanh hơn 
(Trzebiatowski et al., 1981). 

Tăng trưởng của cá sặc sằn trong nghiên cứu này 
cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Đinh Hùng 
Cường (2015) ương cá sặc rằn trong bể, khối lượng 
cá đạt trung bình 3,4 g/con. Sự khác biệt về điều kiện 
ương ảnh hưởng đến tăng trưởng của cá sặc rằn, cá 
ương trong ao lớn nhanh hơn trên bể do có thêm 
nguồn thức ăn tự nhiên (Phạm Minh Thành và 
Nguyễn Văn Kiểm, 2009).  

3.3.2 Sự phân hóa sinh trưởng của cá giống  

Đánh giá sự đồng đều về kích cỡ giống thu hoạch 
sau 2,5 tháng ương cho thấy, cá giống nguồn Đồng 
Tháp có khối lượng lớn nhất 11,9 g/con, nhỏ nhất là 
7,2 g/con, trong đó nhóm cá có khối lượng từ 8,1 – 
10 g/con chiếm tỉ lệ nhiều nhất 56,7%; cá có khối 
lượng từ 6 - 8g chiếm tỉ lệ 20% và sau cùng nhóm 
cá có khối lượng > 10 g/con chiếm tỉ lệ 23,3%. 

   

 

Hình 3: Sự phân hóa khối lượng cá giống sặc rằn ở các nguồn cá thí nghiệm  



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 55, Số 3B (2019): 96-102 

 101 

Đối với nguồn cá Kiên Giang, khối lượng cá dao 
động từ 2,5 – 9,7 g/con trong đó nhóm cá có khối 
lượng từ 2,5 – 6 g/con chiếm tỷ lệ 75%, kế đến khối 
lượng cá dao động từ 6,1 – 8 g/con chiếm tỷ lệ 10% 
và sau cùng nhóm cá có khối lượng >8g/con chiếm 
tỷ lệ 15%. Cà Mau, khối lượng cá dao động từ 2,1 - 
7,3 g/con, trong đó nhóm cá có khối lượng từ 2 – 4 
g chiếm tỉ lệ cao nhất 53,3%, kế đến là nhóm 4,1 – 
6 g chiếm 40%, cuối cùng là nhóm > 6 g chiếm 
6,7%. Cá giống sặc rằn nguồn Đồng Tháp có kích 
thước lớn và đồng đều hơn so với cá giống từ 2 
nguồn cá Cà Mau và Kiên Giang.  

Mức độ phân hóa sinh trương của cá còn được 
đánh giá qua hệ số biến động (CV) về khối lượng 
(Bảng 2). Cá Đồng Tháp có hệ số CV thấp nhất 
(12,7%), khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) so với cá Cà 
Mau (29,2%) và Kiên Giang (26,6%). Điều này 

chứng tỏ, cá Đồng Tháp lớn đồng đều hơn hai nguồn 
cá còn lại. 

3.4 Hệ số chuyển hóa thức ăn và năng suất 
thu hoạch của ba nguồn cá sặc rằn 

Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR của cá ương 
giống từ nguồn cá bố mẹ Đồng Tháp (1,26 ± 0,09), 
Cà Mau (1,20 ± 0,04) và Kiên Giang (1,16 ± 0,03) 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Năng 
suất cá sặc rằn khi thu hoạch khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê giữa 3 nghiệm thức (P>0,05), trung 
bình dao động từ 4,654 kg/ha (Cà Mau) đến 5,214 
kg/ha (Đồng Tháp). Nguồn cá ương giống từ Kiên 
Giang và Cà Mau có tăng trưởng thấp hơn nguồn cá 
ương giống từ Đồng Tháp, song tỉ lệ sống cao hơn, 
do đó cho kết quả năng suất tương đương giữa ba 
nguồn cá.  

Bảng 3: Hệ số biến động về khối lượng (CV), hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) và năng suất thu hoạch 
của ba nguồn cá sặc rằn 

Nguồn cá CV (%)  FCR Năng suất (kg/ha) 
Đồng Tháp 12,7 ± 0,6a 1,26 ± 0,09a 5.214 ± 232a 

Cà Mau 29,2 ± 3,5b 1,20 ± 0,04a 4.654 ± 456a 

Kiên Giang 26,6 ± 3,0b 1,16 ± 0,03a 5.127 ± 292a 

Giá trị thể hiện là số trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái giống nhau thì khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết Luận 

Các yếu tố môi trường trong quá trình ương 
giống cá sặc rằn tương đương nhau giữa ba nghiệm 
thức, tuy có biến động nhỏ, nhưng vẫn phù hợp cho 
sinh trưởng và phát triển của cá.    

Nguồn cá bố mẹ ảnh hưởng đến tăng trưởng của 
đàn con. Cá nguồn nuôi Đồng Tháp có tỉ lệ sống 
thấp nhất, nhưng tăng trưởng nhanh nhất và đồng 
đều nhất, khác biệt có ý nghĩa so với nguồn cá tự 
nhiên Kiên Giang.  

Hệ số chuyển hóa thức ăn và năng suất của cá 
ương khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa ba 
nguồn cá.  

4.2 Đề xuất 

Tiếp tục đánh giá biểu hiện (tăng trưởng, tỉ lệ 
sống) của đàn con từ ba nguồn cá ở giai đoạn nuôi 
thương phẩm để có thông tin đầy đủ cho chương 
trình chọn giống cá sặc rằn.  
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