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The study was aimed to evaluate effects of broodstock origin and offspring’s initial
size on the growth and survival rates of bighead catfish (Clarias macrocephalus)
fingerlings to provide information for a breeding program of the species. Three
treatments of fingerlings were produced from three sources, including wild
broodstock in Ca Mau and Hau Giang, and cultured fish in Can Tho. Fish was
cultured in 500 L- tanks of a recirculating system and fed with commercial pellet
(containing 40% protein). Each fish source was divided into two initial sizes and
designed into four replicates, except three replicates for Can Tho source. After two
months, weights of fish ranged 5.70-10.20 g and specific growth rates of fish were
4.94-5.28%/day. Can Tho fingerlings had the highest growth rates. However,
differences in growth parameters were not significant among three broodstock
sources and were not affected by the interaction between broodstock sources and the
initial sizes (P>0.05). Feed conversion ratios (FCR) ranged from 0.85 (Can Tho) to
1.57 (Hau Giang). Survival rate of Can Tho fingerlings was highest (57.3%) and Hau
Giang was lowest (25.5%). Broodstock sources and the initial sizes did not
significantly affect FCR and survival rates. Generally, the offspring of bighead catfish
from Can Tho source had better performance of growth and survival compared to
fish from the two wild sources.
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TÓM TẮT
Đề tài này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ và kích cỡ cá
con ban đầu đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng giai đoạn ương từ hương
lên giống để làm cơ sở cho chọn giống cá trê vàng. Ba nguồn cá con được sinh sản
từ ba nguồn cá bố mẹ cá tự nhiên ở Cà Mau, Hậu Giang và cá nuôi ở Cần Thơ. Cá
được nuôi trong bể 500 L được thiết kế hệ thống tuần hoàn và được cho ăn bằng thức
ăn viên công nghiệp (chứa 40% đạm). Mỗi nguồn cá được bố trí với kích cỡ ban đầu
khác nhau trong tổng số 4 lần lặp lại, riêng nguồn cá Cần Thơ được lặp lại 3 lần.
Sau 2 tháng nuôi, khối lượng trung bình của cá ở các nghiệm thức dao động từ 5,7010,20 g và tốc độ tăng trưởng đặc thù (SGR) đạt 4,94-5,28%/ngày. Cá Cần Thơ có
tốc độ tăng trưởng cao nhất, tuy nhiên, sự khác biệt về các chỉ tiêu tăng trưởng giữa
các nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Hệ số thức ăn (FCR) dao động
từ 0,85 (Cần Thơ) đến 1,57 (Hậu Giang). Tỉ lệ sống cao nhất ở cá Cần Thơ (57,3%)
và thấp nhất ở cá Hậu Giang (25,5%). Song, nguồn cá và kích cỡ ban đầu không ảnh
hưởng có ý nghĩa thống kê đối với FCR và tỉ lệ sống. Nhìn chung, nguồn cá nuôi Cần
Thơ có tăng trưởng và tỉ lệ sống tốt hơn so với hai nguồn cá tự nhiên.
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguồn cá thí nghiệm

1. GIỚI THIỆU
Trong cùng một loài, cá có nguồn gốc (quần thể
hay dòng) khác nhau thì thể hiện khác nhau ở nhiều
đặc điểm (Dunham, 2011). Ở cá nheo Mỹ (Italurus
punctatus), dòng cá ảnh hưởng đến tăng trưởng, khả
năng kháng bệnh, tuổi thành thục, sức sinh
sản,…(Dunham & Smith, 1985, trích bởi Dunham
et al., 2001). Nguồn gốc cá bố mẹ cũng ảnh hưởng
đến tăng trưởng và sự phân ly màu sắc ở đàn con của
cá rô phi đỏ Oreochromis sp. (Hulata et al., 1995).
Cá rô đồng (Anabas testudineus) (Dương Thúy Yên
& Dương Nhựt Long, 2013) hay cá sặc rằn
(Trichopodus pectoralis) (Nguyễn Hoàng Thanh và
ctv., 2019) có tốc độ tăng trưởng khác nhau giữa
nguồn cá nuôi và cá tự nhiên. Do ảnh hưởng của
nguồn gốc cá bố mẹ đến tăng trưởng của đàn con
phổ biến ở nhiều loài cá nên đánh giá dòng được
xem là biện pháp đầu tiên để chọn ra nguồn cá tốt
cho các chương trình chọn giống cá (Dunham,
2011).

Nguồn cá bố mẹ gồm một nguồn cá nuôi và hai
nguồn cá thu từ tự nhiên. Cá nuôi được thu từ trại
giống ở Cần Thơ (CT). Cá tự nhiên được thu ở vườn
Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau (CM) và khu bảo tồn
Lung Ngọc Hoàng, Hậu Giang (HG). Cá đã được
nuôi vỗ 3 tháng trong hệ thống tuần hoàn trước khi
cho sinh sản nhân tạo.
Mỗi nguồn cá được cho sinh sản 16 đến 18 cặp.
Cá bột sau khi nở được gom theo nghiệm thức
(nguồn cá) và ương nuôi trong cùng điều kiện đến 2
tháng (cá giống). Khi đó, cá giống được sử dụng
trong thí nghiệm này.
2.2. Bố trí thí nghiệm
Hệ thống thí nghiệm: thí nghiệm được thực hiện
ở trên bể composite với thể tích mỗi bể 500 L (chứa
400 L nước) được thiết kế trong hệ thống tuần hoàn.
Trước khi thí nghiệm, bể composite được xử lý bằng
chlorin và rửa sạch, sau đó vận hành hệ thống tuần
hoàn một tuần trước khi thả cá.

Cá trê vàng (Clarias macrocephalus) có giá trị
kinh tế cao và là đối tượng quan trọng cần áp dụng
chương trình chọn giống bởi chúng có tốc độ tăng
trưởng và tỉ lệ sống tương đối chậm so với các loài
cá nuôi khác. Bên cạnh đó, quá trình thuần hóa lâu
trong điều kiện trại giống trên 30 năm (Duong &
Scribner, 2018), một mặt tạo nên dòng cá thích nghi
tốt với điều kiên nuôi, nhưng mặt khác có thể dòng
cá bị ảnh hưởng của suy thoái cận huyết và biến đổi
di truyền ngẫu nhiên (Tave, 1999). Để kiểm chứng
giả thuyết trên và chọn nguồn cá cho chương trình
chọn giống cá trê vàng, một số nghiên cứu ban đầu
đã đánh giá ảnh hưởng của nguồn bố mẹ nuôi và tự
nhiên khác nhau đến biểu hiện của đàn con (Dương
Thúy Yên và ctv., 2020). Ở giai đoạn ương từ cá bột
lên cá giống, cá có nguồn gốc cá bố mẹ từ trại giống
tăng trưởng nhanh hơn nhưng khác biệt không có ý
nghĩa so với cá có nguồn gốc bố mẹ từ tự nhiên .
Tuy nhiên, trong cùng một nguồn cá, kể cả trong
cùng một bể ương, cá có sự phân hóa sinh trưởng
lớn, dẫn đến sự chênh lệch lớn trong cùng một
nghiệm thức. Vì vậy, ảnh hưởng của kích cỡ cần
được chú ý trong ương cá trê vàng.

Bố trí thí nghiệm: trong cùng một nghiệm thức,
cá có kích cỡ khác nhau được chia làm hai nhóm (cá
lớn và cá nhỏ), mỗi nhóm gồm những cá thể tương
đối đều cỡ và mỗi nghiệm thức có 4 lần lặp lại (Bảng
1). Riêng nghiệm thức CT, sau khi bố trí cá bị chết
1 bể nên chỉ còn 3 lần lặp lại. Cá được ương với mật
độ thả 300 con/bể. Thời gian thí nghiệm là 2 tháng.
Bảng 1. Nguồn cá thí nghiệm, kích cỡ cá và số lần
lặp lại ở các nghiệm thức
Kích cỡ cá (số lần lặp lại)
Cá lớn (g)
Cá nhỏ (g)
Cà Mau (CM)
0,38 (2 lần) 0,18 (2 lần)
Cần Thơ (CT)
0,44 (2 lần) 0,22 (1 lần)
Hậu Giang (HG)
0,23 (2 lần) 0,16 (2 lần)
2.3. Cho ăn, chăm sóc và quản lý
Nguồn cá

Cá được cho ăn thức ăn công nghiệp (nhãn hiệu
Việt Thắng), loại viên nổi, dạng nhỏ vừa với kích cỡ
miệng cá (thay đổi từ 0,6-1 mm). Thức ăn có hàm
lượng đạm 40% và được cho cá ăn 4 lần/ngày (vào
lúc 7h30, 11h, 14h30 và 17h30) với lượng cho ăn
theo nhu cầu của cá. Thức ăn được cân trước khi cho
ăn và cân lại thức ăn thừa để theo dõi lượng thức ăn
sử dụng.

Nghiên cứu này tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của
nguồn cá bố mẹ nuôi và tự nhiên, đồng thời xem xét
ảnh hưởng của kích cỡ cá ban đầu đối với tăng
trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng giai đoạn ương
giống, nhằm bổ sung thông tin cho chương trình
chọn giống cá trê vàng.

Các bể cá được sục khí nhẹ để đảm bảo đủ oxy
hòa tan cho cá phát triển. Mỗi ngày, xả cặn ở bể lắng
và bơm bù lại lượng nước mới. Giai đoạn này
thường xuyên theo dõi biểu hiện sức khỏe của cá.
Những ngày mưa, giảm số lần và lượng cho ăn.
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2.4. Các chỉ tiêu theo dõi

2.6. Phương pháp xử lý số liệu

Các yếu tố môi trường: nhiệt độ được đo 2
lần/ngày (8h và 14h) bằng nhiệt kế. Oxy và pH được
đo 3 ngày/lần bằng máy đo hiệu HANA.

Tỉ lệ sống của cá được chuyển đổi logarit tự
nhiên (Ln(SR)) trước khi phân tích thống kê
(Warton & Hui, 2011). Sự khác biệt về các chỉ tiêu
tăng trưởng, FCR và Ln(SR) của 3 nguồn cá với hai
nhóm kích cỡ ban đầu được kiểm định bằng phương
pháp phân tích ANOVA hai nhân tố. Phép thử
Duncan được áp dụng khi ảnh hưởng của nguồn cá
có ý nghĩa thống kê, ở mức ý nghĩa 0,05. Số liệu
được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0.

Chỉ tiêu tăng trưởng: khối lượng ban đầu của cá
được tính trung bình từ lượng cân tổng cho mỗi bể
chia cho số con (300 con). Khi kết thúc thí nghiệm
sau 2 tháng, cá được cân tổng khối lượng và đếm số
con để tính khối lượng trung bình của cá cuối thí
nghiệm. Đồng thời, mỗi bể được thu ngẫu nhiên 30
cá thể và cân từng con (bằng cân điện tử có độ sai
số 0,01g) để tính sự phân hóa sinh trưởng.
2.5. Các chỉ tiêu tính toán

3. KẾT QUẢ
3.1. Các yếu tố môi trường
Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường cho thấy
nhiệt độ trung bình buổi sáng khoảng 25,2-28,80C,
buổi chiều 25,7-31,80C; pH dao động từ 6,8-8,4;
hàm lượng oxy hòa tan từ 5,1-6,9 mg/L (Bảng 2).

Tỉ lệ sống (survival rate – SR) được xác định sau
khi kết thúc thí nghiệm bằng cách đếm số cá còn lại
ở mỗi bể so với số cá ban đầu:
SR(%)=

𝑆ố 𝑐á 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑜ạ𝑐ℎ
𝑆ố 𝑐á 𝑡ℎả

Bảng 2. Các yếu tố môi trường trong thí nghiệm

𝑥100

Nghiệm thức

Tăng trưởng tuyệt đối ngày (Daily weight gain DWG)

Cà Mau
Cần Thơ
Hậu Giang

DWG (g/ngày) = (Wf –Wi)/T
Tốc độ tăng trưởng đặc thù (Specific growth rate
– SGR):
SGR (%/ngày) =

ln(𝑊𝑓)−ln(𝑊𝑖)
T

Nhìn chung, các yếu tố nhiệt độ và pH có biến
động nhỏ trong thời gian thí nghiệm và không có sự
chênh lệch giữa các bể hay giữa các nghiệm thức.
Khoảng dao động của các yếu tố trên trong khoảng
thích hợp cho sự phát triển của cá trê vàng.
3.2. Tăng trưởng của ba nguồn cá trê vàng
giai đoạn giống

× 100

Trong đó:
Wf : khối lượng cuối; Wi: khối lượng ban đầu;
T: thời gian nuôi

Cá ban đầu có khối lượng khác nhau, trong đó cá
lớn nhất là nguồn cá CT và thấp nhất là nguồn cá
HG (Bảng 1 và 3). Sau 60 ngày, các chỉ tiêu tăng
trưởng khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05) giữa các
nguồn cá và không chịu ảnh hưởng bởi sự tương tác
giữa nguồn cá và kích cỡ ban đầu (Bảng 3). Tuy
nhiên, ảnh hưởng của kích cỡ ban đầu khi bố trí thí
nghiệm đến các chỉ tiêu tăng trưởng của cá là có ý
nghĩa (P<0,05): cá ban đầu lớn hơn có tốc độ tăng
trưởng (DWG và SGR) cao hơn so với cá nhỏ. Xu
hướng này thể hiện ở cả ba nguồn cá. Ví dụ, ở nguồn
cá CT, cá cỡ lớn có DWG là 0,22 g/ngày và SGR là
5,60%/ngày, trong khi DWG và SGR tương ứng ở
cá nhỏ là 0,05 g/ngày và 4,50±0,60 %/ngày.

Hệ số thức ăn (food conversion ratio – FCR)
𝐹𝐶𝑅 =

khối lượng thức ăn cho ăn
tăng trọng của cá

Thức ăn được cân trước khi cho ăn và cân lại
thức ăn thừa sau khi cho ăn để điều chỉnh. Số cá chết
được ghi nhận hàng ngày để tính lượng thức ăn
chính xác.
Sự phân hóa sinh trưởng được đánh giá thông
qua hệ số biến động (coefficient variation - CV)
CV=

Độ 𝑙ê𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛
𝐾ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏ì𝑛ℎ

Nhiệt độ
Oxy hòa
(oC) tan (mg/L)
6,9 – 8,4 25,2 – 31,8
5,2 – 6,6
6,9 – 8,2 25,2 – 30,1
5,1 – 6,1
6,8 – 8,0 25,4 – 30,6
5,1 – 6,9
pH

×100

Độ lệch chuẩn và khối lượng trung bình được
tính từ các cá thể trong cùng một bể.

Mặc dù các chỉ tiêu tăng trưởng khác biệt không
có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức, nhưng
nguồn cá nuôi CT có khối lượng trung bình khi kết
thúc thí nghiệm (10,20±7,70 g) cao hơn so với hai
nguồn cá tự nhiên HG (6,75±6,29 g) và CM
(5,70±2,68 g). Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối

Sự phân hóa sinh trưởng còn được đánh giá dựa
trên tỉ lệ các nhóm khối lượng cá khi thu hoạch (dựa
trên khối lượng của từng cá thể) và so sánh giữa các
nghiệm thức.
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lượng theo ngày (DWG) ở các nghiệm thức dao
động 0,09-0,16 g/ngày và cao nhất là ở cá CT
(0,16±0,13 g/ngày). Tuy nhiên, khi xét về tốc độ
tăng trưởng đặc thù (SGR), sự chênh lệch SGR giữa

3 nghiệm thức là rất nhỏ, dao động từ 4,94 %/ngày
(cá CM) đến 5,28 %/ngày (cá HG) và không có ý
nghĩa thống kê (P>0,05).

Bảng 3. Các chỉ tiêu tăng trưởng của cá trê vàng ở giai đoạn giống
Nguồn cá

Cỡ cá
Cá lớn
Cà Mau
Nhỏ
Trung bình chung
Cá lớn
Cần Thơ
Nhỏ
Trung bình chung
Cá lớn
Hậu Giang
Nhỏ
Trung bình chung
Giá trị P
Nguồn cá (NC)
Cỡ cá ban đầu (C)
NC*C

W0 (g)
0,38
0,18±0,01
0,28±0,11b
0,44
0,22
0,37±0,13c
0,23
0,16
0,19±0,04a

W60 (g) DWG (g/ngày) SGR (%/ngày)
7,67±1,20
0,12±0,02
4,99±0,26
3,76±2,15
0,06±0,04
4,90±0,90
5,70±2,68a
0,09±0,04a
4,94±0,54a
13,66±6,82
0,22±0,11
5,60±0,87
3,27
0,05
4,50
10,20±7,70a
0,16±0,13a
5,23±0,88a
11,56±4,94
0,19±0,08
6,47±0,73
1,87±0,13
0,03±0,00
4,09±0,12
6,75±6,29a
0,11±0,10a
5,28±1,44a

<0,01
<0,01
<0,01

0,69
0,02
0,52

0,70
0,02
0,51

0,77
0,03
0,14

FCR
1,06±0,26
1,03±0,16
1,04±0,18a
0,76±0,12
1,02
0,85±0,17a
0,84±0,08
2,30±1,03
1,57±1,03a
0,24
0,12
0,17

Tốc độ tăng trưởng theo
ngày (g/ngày)

Ghi chú: Giá trị trung bình chung của mỗi chỉ tiêu ở ba nghiệm thức theo sau bởi các chữ cái giống nhau thì khác biệt
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).
W: khối lượng; DWG: Tăng trưởng tuyệt đối ngày; SGR: Tốc độ tăng trưởng đặc thù; FCR: Hệ số thức ăn
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Cần Thơ

Cá nhỏ

Hậu Giang

Nguồn cá
Hình 1. Tốc độ tăng trưởng theo ngày của ba nguồn cá trê giai đoạn giống
và tỉ lệ phân nhóm khối lượng (Hình 2B) của 3
nguồn cá. Ảnh hưởng của nguồn cá và kích cỡ đến
hệ số biến động (CV) không có ý nghĩa thống kê
(P>0,05). Giá trị CV tương đương nhau giữa 3
nguồn cá, dao động từ 98-107% ở nhóm cá lớn và
95-115% ở nhóm cá nhỏ (Hình 2A). Về sự phân
nhóm kích cỡ, trong cả ba nguồn cá, nhóm cá có
khối lượng từ 1 đến 8 g chiếm tỉ lệ cao nhất (từ 44%
ở cá CT và HG đến 55% ở cá CM). Tuy nhiên, trong
mỗi bể nuôi đều có cá thể vượt đàn, cá có khối lượng
>32g chiếm 16,7% ở nguồn cá CT, 8,9% ở cá HG
và 2,9% ở nguồn cá CM (Hình 2B).

3.3. Hệ số thức ăn (FCR)
Hệ số thức ăn (Bảng 3) khác biệt không có ý
nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P>0,05). Tuy
nhiên, nguồn cá CT có FCR (0,85±0,17) thấp hơn so
với cá CM (1,04±0,18) và HG (1,57±1,03). Nguồn
cá HG có hệ số thức ăn cao và dao động lớn do ở
một bể cá nhỏ, cá bị bệnh và tỉ lệ sống thấp, những
cá thể còn sống tăng trưởng chậm dẫn đến FCR cao.
3.4 Sự phân hóa sinh trưởng
Sau 60 ngày nuôi, cá có sự phân đàn lớn thể hiện
qua hệ số biến động ở 2 nhóm khối lượng (Hình 2A)
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Hình 2. Hệ số biến động (A) và tỉ lệ phân nhóm khối lượng (B) của cá trê vàng
ở hai nhóm kích cỡ của nguồn cá CT là 57,3
±17,0%, cao hơn so với cá CM: 35,3±21,0% và HG:
25,5±15,2%. Trong cùng một nguồn cá và cùng
nhóm kích cỡ ban đầu, tỉ lệ sống dao động lớn ở các
bể, như ở nguồn cá lớn CM và CT (Hình 3).

3.5. Tỉ lệ sống
Tỉ lệ sống của cá trê vàng khác biệt không có ý
nghĩa thống kê giữa nguồn cá hay kích cỡ ban đầu
và không phụ thuộc vào sự tương tác của hai yếu tố
này (P>0,05). Tuy nhiên, giá trị trung bình tỉ lệ sống

Hình 3. Tỉ lệ sống của cá trê vàng
cá nuôi CT tăng trưởng nhanh hơn hai nguồn cá tự
nhiên CM và HG.

4. THẢO LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy cá trê vàng từ
nguồn cá nuôi CT cho kết quả tăng trưởng, hệ số
thức ăn và tỉ lệ sống tốt hơn so với hai nguồn cá tự
nhiên CM và HG, mặc dù sự khác biệt các chỉ tiêu
trên giữa các nguồn cá không có ý nghĩa thống kê.
Trong cùng một nguồn cá và cùng nhóm kích cỡ,
tăng trưởng của cá chênh lệch lớn giữa các bể ương.
Ví dụ DWG ở nhóm cá lớn nguồn CT ở 2 bể (2 lần
lặp lại) là 0,30 và 0,14 g/ngày, dẫn đến độ lệch
chuẩn lớn (Hình 1). Điều này đã làm giảm xác suất
tìm ra sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức.
Dù vậy, sự chênh lệch lớn các giá trị trung bình về
khối lượng (hay DWG) giữa các nguồn cá cho thấy

Ở giai đoạn ương từ cá bột lên cá hương, nguồn
cá CT và HG có tốc độ tăng trưởng tương đương
nhau (cá sau 40 ngày đạt khối lượng trung bình 0,20
g), cao hơn nhưng không có ý nghĩa so với nguồn cá
CM (0,18 g). Như vậy, mức chênh lệch khối lượng
giữa nguồn cá CT và hai nguồn cá tự nhiên cao hơn
ở giai đoạn ương giống so với giai đoạn cá hương.
Kết quả này tương tự các nghiên cứu trên các loài cá
đồng khác, khi so sánh nguồn cá nuôi và cá tự nhiên
cho thấy cá nuôi nhìn chung có lợi thế tăng trưởng
hơn nhưng mức độ khác biệt tùy thuộc vào giai đoạn
ương. Đối với cá rô, ở giai đoạn cá bột, các dòng cá
rô tăng trưởng tương đương nhau nhưng càng về sau
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ở giai đoạn giống, cá rô đầu vuông (dòng cá nuôi)
tăng trưởng nhanh hơn so với cá tự nhiên (Dương
Thúy Yên & Dương Nhựt Long, 2013). Cá sặc rằn
giai đoạn ương từ bột lên giống đạt khối lượng cao
nhất ở nguồn cá nuôi Đồng Tháp (9,26 ± 1,18 g),
khác biệt có ý nghĩa so với nguồn cá tự nhiên ở Kiên
Giang và Cà Mau (trung bình lần lượt là 6,40 g và
4,13 g) (Nguyễn Hoàng Thanh và ctv., 2019).

Như vậy, ngoài ảnh hưởng của nguồn cá và kích
cỡ ban đầu, các chỉ tiêu tăng trưởng, tỉ lệ sống, hệ số
thức ăn,… của trê vàng trong giai đoạn ương còn
phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài dẫn đến sự biến động
lớn trong cùng một nghiệm thức. Vấn đề này cần
được khắc phục trong các nghiên cứu tương tự,
trong đó, giải pháp khả thi là tăng số lần lặp lại của
mỗi nhân tố thí nghiệm.

Trong một nghiên cứu trước cùng nguồn cá trê
nuôi CT và cá tự nhiên CM, kết quả cho thấy ở 75
ngày tuổi, cá CM có khối lượng (1,51±0,40 g) lớn
hơn nhưng khác biệt không có ý nghĩa so với cá CT
(1,22±0,11 g) (Dương Thúy Yên và ctv., 2020).
Trong nghiên cứu này cũng ghi nhận sự chênh lệch
lớn về kích cỡ của cá giữa các bể nuôi của cùng một
nguồn cá và giữa các cá thể trong cùng một bể nuôi
(hiện tượng phân đàn). Đây là trường hợp thường
gặp trong ương cá, đặc biệt là những loài cá có tính
ăn nhau và cạnh tranh cao như cá trê vàng (Dương
Thúy Yên và ctv., 2020), cá rô (Morioka et al., 2009;
Dương Thúy Yên và Dương Nhựt Long, 2013), các
loài cá lóc (Tran Thi Thanh Hien et al., 2017)…
Trong nghiên cứu này, để hạn chế sự phân đàn trong
cùng một bể nuôi, cá ban đầu đã được phân thành
hai nhóm kích cỡ. Tuy nhiên, cá trê vàng vẫn phân
đàn nhanh, khoảng một đến hai tuần sau khi bố trí
(quan sát bể ương) và mức độ càng lớn khi cuối giai
đoạn ương, dẫn đến hệ số biến động lớn (Hình 2).
Sự phân nhóm kích cỡ ban đầu cho thấy cá ban đầu
lớn hơn thì có tốc độ tăng trưởng (thể hiện qua các
chỉ tiêu DWG và SGR) nhanh hơn. Kết quả này phù
hợp với nhận định của Hopkins (1992): tốc độ tăng
trưởng của cá phụ thuộc vào kích cỡ và ở giai đoạn
tăng trưởng nhanh (theo dạng lũy thừa), cá lớn hơn
có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, kích cỡ
ban đầu không ảnh hưởng đến hệ số thức ăn và tỉ lệ
sống của cá.

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Nguồn cá trê vàng nuôi CT có tốc độ tăng trưởng
và tỉ lệ sống tốt hơn so với hai nguồn cá tự nhiên
CM và HG. Kích cỡ ban đầu lớn thì tốc độ tăng
trưởng nhanh nhưng không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống
và hệ số thức ăn. Cá trê trong giai đoạn ương giống
có sự phân đàn lớn.
Nghiên cứu cần được tiếp tục để đánh giá
tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá ở giai đoạn thương
phẩm, đồng thời khắc phục sự biến động của các yếu
tố trên trong mỗi nghiệm thức thông qua tăng số lần
lặp lại.
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