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Báo cáo chuyên đề

Nghiên cứu nuôi cá nâu kết hợp với
tôm sú thâm canh trong bể
Người báo cáo: Ts. Lý Văn Khánh

Giới thiệu
• Nuôi trồng thủy sản bền vững
• Đa dạng hóa đối tượng nuôi
• Các mô hình nuôi thủy sản kết hợp đang được nghiên cứu và
phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình
• Cá nâu được nuôi phổ biến trong các mô hình quảng canh
kết hợp với các đối tượng khác ở vùng nước lợ
• Cá nâu là đối tượng có nhiều triển vọng trong nuôi ghép với
tôm sú ở các mô hình quảng canh cải tiến và mô hình tôm
rừng
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Nội dung
- Đặc điểm sinh học cơ bản của cá nâu
- Đặc điểm sinh học cơ bản của tôm sú
- Các mô hình nuôi thủy sản.
- Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong nuôi
thâm canh tôm sú

Mục tiêu
Tìm ra mật độ cá nâu thích hợp trong mô hình nuôi kết
hợp tôm sú.
 Góp phần cải tiến mô hình nuôi tôm bán thâm canh
và thâm canh, cải thiện môi trường nuôi, nâng cao thu
nhập.
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Đặc điểm sinh học cơ bản của cá nâu
• Cá nâu là loài cá có giá trị kinh tế cao, thịt ngon và được thị
trường ưa chuộng.
• Cá nâu sống ở biển, nước lợ và nước ngọt (sông và hồ),
những nơi có đá ngầm, các hốc, rễ cây và chà
• Cá thường phân bố nhiều ở những nơi có chế độ triều dao
động thường xuyên, có giá thể và sống theo bầy đàn
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Đặc điểm sinh học cơ bản của cá nâu
• Cá nâu ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau như giun, giáp
xác, côn trùng, các vật chất có nguồn gốc thực vật, tảo,...
• Cá nâu là loài cá ăn tạp thiên về thực vật, thức ăn của cá là tảo
Enteromorpha, tảo Chaetomorpha, tảo silic, tảo
Euglenophyta,…
• Cá nâu 3-15 ngày tuổi có khuynh hướng chọn lựa phiêu sinh
động vật làm thức ăn và cá nâu 15-30 ngày tuổi có sự lựa chọn
phiêu sinh thực vật làm thức ăn.
• Cá nâu trưởng thành có thành phần thức ăn trong dạ dày và
ruột là mùn bã hữu cơ chiếm đến 97,8% và các loài tảo chiếm
6
2,25%
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Đặc điểm sinh học cơ bản của cá nâu
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Đặc điểm sinh học cơ bản của cá nâu
• Cá nâu có thể nuôi đơn, có thể nuôi ghép với các loài thủy
sản khác, nhất là trong mô hình tôm - rừng.
• Nuôi kết hợp với tôm sú nhằm cải thiện môi trường nước ao
nuôi tôm
• Cá có thể được dùng làm cá cảnh.
• Cá nâu có thể nuôi vỗ thành thục tốt trong bể
• Cá nâu đã cho sinh sản nhân tạo thành công và cá sử dụng
tốt thức ăn công nghiệp

8
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Đặc điểm sinh học cơ bản của tôm sú
Quá trình lột xác của tôm gồm 4 bước:
• Tiền lột xác: Sự kết dính giữa biểu mô và
vỏ tôm bị lỏng lẻo ra.
• Lột xác: Cơ thể nhanh chóng rút ra khổi vỏ
cũ
• Hậu lột xác: Cơ thể hấp thu nước để nở
rộng vỏ và lớn lên.
• Giữa chu kỳ lột xác: Cơ thể cứng lại nhờ
chất khoáng và chất đạm
Quá trình lột xác chịu ảnh hưởng bởi: giai
đoạn, sinh lý, dinh dưỡng và môi trường

Đặc điểm sinh học cơ bản của tôm sú

Kích cỡ tôm (g)

Chu kỳ lột xác
(ngày)

Tôm Post

2-3

2-3

8-9

3-5

9-10

5-10

10-11

10-15

11-12

15-20

12-13

20-40

14-15

Tôm cái (50-70)

18-21

Tôm đực (50-70)

23-30

Thời gian
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Đặc điểm sinh học cơ bản của tôm sú
–
–
–
–
–

Ăn tạp thiên về động vật
Ăn đáy
Ăn nhiều vào ban đêm
Ăn lẫn nhau
Thay đổi theo giai đoạn, sinh lý,
môi trường

Thức ăn tôm sú gồm các loài giáp xác nhỏ (cua và tôm),
nhuyễn thể, cá nhỏ, giun nhiều tơ, côn trùng, tảo, mùn bã,
bùn…
Tôm sú thích ăn những động vật sống tầng đáy và có kích
thước tương đối lớn, di động chậm chạm hơn là ăn xác chết và
mùn bã

Đặc điểm sinh học cơ bản của tôm sú

Nhu cầu dinh dưỡng của tôm sú
Trọng
lượng
tôm (g)

Nhu cầu đạm
trong thức ăn
(%)

Nhu cầu lipid
trong thức ăn
(%)

0-0,5
0,5-3
3-15
15-40

45
40
38
36

7,5
6,7
6,3
6,0

Nhu cầu
Cholesterol
trong thức ăn
(%)
0,4
0,35
0,3
0,25
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Đặc điểm sinh học cơ bản của tôm sú

Môi trường
– Nhiệt độ:
– Độ mặn:
–
–
–
–

25--30oC
3-45%o
(15-25%o)
7.5--8.5
>3 mg/lít
<0.1mg/lít
không có

pH:
Oxy:
NH3:
H2S:

Các mô hình nuôi thủy sản
NUÔI THỦY SẢN
ĐỘ MẶN

NHÓM ĐỐI
TƯỢNG

Nước ngọt
Giáp
xác

Cá

PHƯƠNG
TIỆN NUÔI

MỨC THÂM CANH

Lợ - mặn

Ao
Quảng
canh

Nhuyễn
thể
Lồng
Bán thâm
canh

Rongtảo
Nuôi hở
Thâm
canh

Bể
Siêu
thâm
canh
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Các mô hình nuôi thủy sản kết hợp
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mô hình tôm sú kết hợp cá rô phi
Mô hình tôm sú kết hợp cá măng và cua lột
Mô hình tôm sú kết hợp cua và vọp
Mô hình tôm sú kết hợp sò huyết
Mô hình tôm sú kết hợp sò huyết và cua
Mô hình tôm sú kết hợp tôm càng xanh
Mô hình tôm sú kết hợp tôm càng xanh và cua
Mô hình tôm kết hợp rừng
Mô hình cua kết hợp rừng

Các mô hình nuôi thủy sản kết hợp
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Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
Phương pháp nghiên cứu
– Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức:
• (i) 0 cá nâu/m3 + 40 tôm sú/m3
• (ii) 4 cá nâu/m3 + 40 tôm sú/m3
• (iii) 8 cá nâu/m3 + 40 tôm sú/m3
• (iv) 12 cá nâu/m3 + 40 tôm sú/m3.
– Thể tích bể 0,5m3
– Wcá = 17,1g/con
– Wtôm=0,39g/con, Ltôm= 3,97cm/con
– Cho ăn 3 ngày/lần bằng thức ăn công nghiệp

Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
 Các chỉ tiêu theo dõi
– Nhiệt độ, pH, nitrite, TAN, độ kiềm: 15 ngày/lần
– Chiều dài và khối lượng tôm, cá đo 45 ngày/lần
– TLS và sinh khối xác định sau 90 ngày nuôi
 Xử lý số liệu bằng Excell và SPSS 16.0.
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Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
• Các yếu tố thủy lý
Nhiệt độ (oC)

pH

Nghiệm thức
Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

0 cá nâu + 40 sú

27,6±0,14

29,5±0,37

8,39±0,03

8,74±0,04

4 cá nâu + 40 sú

27,6±0,17

29,6±0,32

8,39±0,01

8,77±0,06

8 cá nâu + 40 sú

27,5±0,04

29,5±0,17

8,38±0,01

8,75±0,03

12 cá nâu + 40 sú

27,4±0,08

29,1±0,15

8,36±0,01

8,73±0,04

Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
• Các yếu tố thủy hóa
Nghiệm thức

TAN (mg/L)

Nitrite (mg/L) Độ kiềm (mgCaCO3/L)

0 cá nâu + 40 sú

0,12±0,04

0,10±0,04

118±5,91

4 cá nâu + 40 sú

0,14±0,07

0,12±0,04

114±1,48

8 cá nâu + 40 sú

0,36±0,43

0,36±0,31

119±1,48

12 cá nâu + 40 sú

0,17±0,04

0,52±0,49

118±1,48
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Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
• Tăng trưởng về khối lượng cá nâu
Nghiệm thức
(con/m3)

Khối lượng
Ban đầu

Tốc độ tăng trưởng khối lượng
Tuyệt đối
(g/ngày)

3 tháng

Đặc biệt
(%/ngày)

0 cá nâu+40 sú

-

-

-

-

4 cá nâu+40 sú

17,1±0,00a

56,8±7,91b

0,442±0,088b

1,328±0,150b

8 cá nâu+40 sú

17,1±0,00a

42,3±2,87a

0,280±0,032a

1,004±0,074a

12 cá nâu+40 sú 17,1±0,00a

38,9±3,38a

0,243±0,038a

0,911±0,097a

Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
• Tăng trưởng về chiều dài cá nâu
Nghiệm thức
(con/m3)

Chiều dài
Ban đầu

0 cá nâu+40 sú
4 cá nâu+40 sú 8,17±0,00a
8 cá nâu+40 sú 8,17±0,00a
12 cá nâu+40 sú 8,17±0,00a

3 tháng
9,72±0,33b
8,98±0,18a
8,72±0,38a

Tốc độ tăng trưởng chiều dài
Tuyệt đối
Đặc biệt
(cm/ngày)
(%/ngày)
b
b
0,017±0,004
0,192±0,038
a
0,009±0,002
0,105±0,023a
0,006±0,004a 0,071±0,050a
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Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú

Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
• Tăng trưởng về khối lượng tôm
Nghiệm thức
(con/m3)
0 cá nâu+40 sú
4 cá nâu+40 sú
8 cá nâu+40 sú
12 cá nâu+40 sú

Khối lượng
Ban đầu

3 tháng

0,39±0,00a 5,98±0,12b
0,39±0,00a 3,76±0,83ab
0,39±0,00a 5,29±2,23ab
0,39±0,00a 2,97±0,37a

Tốc độ tăng trưởng khối lượng
Tuyệt đối
Đặc biệt
(g/ngày)
(%/ngày)
0,062±0,001b 3,033±0,023c
0,037±0,009ab 2,499±0,249ab
0,054±0,025ab 2,836±0,444bc
0,029±0,004a 2,248±0,143a
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Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
• Tăng trưởng về chiều dài tôm
Chiều dài

Nghiệm thức
(con/m3)

Ban đầu

0 cá nâu+40 sú
4 cá nâu+40 sú
8 cá nâu+40 sú
12 cá nâu+40 sú

3,97±0,00a
3,97±0,00a
3,97±0,00a
3,97±0,00a

3 tháng
8,61±0,22b
7,38±0,57ab
8,19±1,15b
6,83±0,33a

Tốc độ tăng trưởng chiều dài
Tuyệt đối
Đặc biệt
(cm/ngày)
(%/ngày)
b
0,052±0,002
0,860±0,029b
0,038±0,006ab 0,686±0,086ab
0,047±0,013b 0,797±0,151b
0,032±0,004a 0,602±0,054a

Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
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Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
• Tỷ lệ sống sinh khối cá nâu
Nghiệm thức

Tỷ lệ sống (%)

Sinh khối (g/m3)

0 cá nâu+40 tôm sú

-

-

4 cá nâu+40 tôm sú

100±0,00a

227±31,6a

8 cá nâu+40 tôm sú

100±0,00a

338±22,9b

12 cá nâu+40 tôm sú

100±0,00a

467±40,5c

Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
• Tỷ lệ sống và sinh khối tôm
Nghiệm thức

Tỷ lệ sống (%)

Sinh khối (g/m3)

0 cá nâu+40 tôm sú

100±0,00a

239±4,69c

4 cá nâu+40 tôm sú

98,3±2,89a

148±33,9ab

8 cá nâu+40 tôm sú

90,0±10,0a

186±60,6bc

12 cá nâu+40 tôm sú

95,0±8,66a

114±23,5a
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Ảnh hưởng của mật độ cá nâu trong
nuôi thâm canh tôm sú
 Kết luận
- Mật độ cá nâu nuôi kết hợp tôm sú không làm ảnh hưởng
đến tỷ lệ sống của tôm sú.
- Khi nuôi ghép cá nâu với mật độ 8 cá + 40 sú thì tốc độ tăng
trưởng và sinh khối của tôm nuôi đạt kết quả tốt so với các
nghiệm thức nuôi ghép khác.
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