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Tên luận án: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn cho cá mú chấm cam 
(Epinephelus coioides) nuôi thương phẩm. 
Chuyên ngành : Công nghệ thực phẩm đại cương  
Mã số : 2.11.01 
Họ tên NCS : Nguyeãn Vaên Nguyeän 
Người hướng dẫn : PGS.TSKH. Lê Xuân Hải 
                               TS. Nguyễn Văn Hảo 
Tên cơ sở đào tạo : Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 
 
Tóm tắt nội dung luận án 
 
        Một trong những đối tượng cá biển có giá trị kinh tế cao đã và đang được phát 
triển nuôi ở nước ta trong những năm qua là cá mú chấm cam (E.coioides). Tuy nhiên, 
thực trạng cho thấy rằng cá tạp hiện đang là nguồn thức ăn chủ yếu cho cá và đây chính 
là nguyên nhân của hàng loạt các hệ lụy phát sinh làm giảm hiệu quả nuôi và tác động 
ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn là vấn đề cấp 
thiết, mang tính thời sự đối với việc phát triển nuôi loài cá này. 
       Nội dung luận án giải quyết khá toàn diện vấn đề sản xuất thức ăn cho cá mú chấm 
cam dựa trên cơ sở khoa học về sinh học và đặc điểm tiêu hóa của cá, thành phần 
nguyên liệu, kết hợp với bài toán xây dựng công thức thức ăn và tối ưu hóa công nghệ 
sản xuất.  
 
Mục tiêu nghiên cứu 
 
Muïc tieâu chính cuûa ñeà taøi laø xaây döïng coâng ngheä saûn xuaát thöùc aên coâng nghieäp cho 
caù muù chaám cam ôû Vieät Nam phuø hôïp vôùi thöïc traïng, qui moâ vaø xu theá phaùt trieån 
theo höôùng hieäu quaû- beàn vöõng vôùi caùc muïc tieâu cô baûn cuûa coâng trình bao goàm: 
 
 Xaây döïng ñöôïc coâng ngheä saûn xuaát thöùc aên nuoâi caù muù chaám cam phuø hôïp vôùi thöïc 
traïng, qui moâ vaø ñieàu kieän cuûa VN treân cô sôû nghieân cöùu veà sinh hoïc vaø khaû naêng 
tieâu hoùa cuûa caù. 

 
 Taïo ñöôïc vieân thöùc aên nuoâi caù muù chaám cam ñaûm baûo caù phaùt trieån toát, tæ leä soáng 
cao vaø heä soá tieâu toán thöùc aên thaáp. 
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Nội dung nghiên cứu 
Để thực hiện mục tiêu đề ra, các nội dung nghiên cứu đã được tiến hành như sau: 
 
1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá mú chấm cam và đặc tính lý, hóa của  

nguyên liệu làm cơ sở xây dựng công thức thức ăn.  
 
2. Nghiên cứu xây dựng công thức thức ăn nuôi cá mú chấm cam. 

 
 
3. Nghiên cứu qui trình và chế độ công nghệ tạo viên thức ăn nuôi cá mú chấm cam. 
 
4. Nuôi khảo nghiệm, đánh giá hiệu quả thức ăn. 
      Luận án đã thu được một số các kết quả có tính mới và có ý nghĩa khoa học, ý 

nghĩa thực tiễn như sau: 
 
Phương pháp nghiên cứu 
 

Phát hiện hoạt tính enzyme tiêu hóa bằng điện di SDS-PAGE và xác định hoạt 
tính protease, amylase bằng các phương pháp sinh hóa. Dựa vào tỉ lệ acid amin trong 
cơ thịt cá để xác định nhu cầu các acid amin thiết yếu (EAAs) và tyrosine, cystine 
trong thức ăn bằng phương pháp phân tích cơ thể cá. Phân tích và xác định đặc tính lý, 
hóa của nguyên liệu và thức ăn bằng các phương pháp phân tích lý, hóa phổ biến. 
Ngoài ra, kết hợp với phương pháp xác định khả năng tiêu hóa tiêu hóa biểu kiến trong 
việc lựa chọn nguyên liệu Xác định acid amin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp 
(HPLC- Picotag), các acid béo bằng phương pháp sắc ký khí (GC-ISO/CD 5509:94). 
Ngoài ra, sử dụng phương pháp luận tiếp cận hệ thống để phân tích hệ thống ép đùn tạo 
viên thức ăn. Xác định dung trọng theo phương pháp đo khối lượng thức ăn trên một 
đơn vị thể tích (Harper, 1979); độ bền trong nước của viên thức ăn được xác định theo 
phương pháp 28TCN 102:2004. Mô hình hóa toán học quá trình ép đùn tạo viên trên cơ 
sở ma trận qui hoạch tối ưu D, sử dụng phương pháp vùng cấm để tối ưu hóa đa mục 
tiêu xây dựng công thức thức ăn (CTTA) và xác định chế độ công nghệ ép đùn. Nuôi 
cá mú chấm cam trong các bể nuôi có đối chứng bằng thức ăn thương mại để đánh giá 
hiệu quả thức ăn thông qua đánh giá các chỉ tiêu môi trường, tăng trưởng, tỉ lệ sống và 
hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) của cá.  
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Các kết quả chính của luận án 
 

 Đã xác định được một số đặc điểm sinh học của cá mú chấm cam, thành phần 
acid amin thiết yếu, tyrosine, cystine trong cơ thịt cá mú chấm cam giống và 
nhu cầu dinh dưỡng của cá. Kết quả phân tích về đặc điểm sinh hóa là những 
đóng góp, bổ sung thêm nguồn cơ sở dữ liệu cho loài cá này, đồng thời là cơ sở 
khoa học phục vụ cho việc xây dựng công thức thức ăn. 

 Khái quát hóa và xây dựng mô hình nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn vật 
nuôi thủy sản, kết hợp với kết quả phân tính đặc tính lý, hóa của nguyên liệu, 
khả năng tiêu hóa in vivo của cá đối với một số nguyên liệu, thức ăn đã xác định 
và lựa chọn được các nguyên liệu dùng trong tổ hợp công thức thức ăn  như bột 
cá Peru 65%, bã nành Ấn Độ 43%, bột gan mực, bột mì, gluten bột mì, dầu gan 
mực, lecithin, premix khoáng-vitamin và các phụ gia.  

  Xây dựng công thức thức ăn thông qua việc giải bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu 
bằng phương pháp chuyển các giới hạn ràng buộc về thành phần dinh dưỡng 
thành các hàm mục tiêu và xây dựng được CTTA với thành phần nguyên liệu 
bao gồm bột cá Peru 65% chiếm tỉ lệ 45,5%, bã nành Ấn Độ 43% chiếm tỉ lệ 
13,5%, bột gan mực 5%, bột mì 19,2%, gluten bột mì 7,8%, dầu gan mực 3,4%, 
lecithin 1% và premix khoáng-vitamin, các phụ gia, chất bổ sung chiếm 4,6%. 

 Xác định được chế độ tạo viên tối ưu tương ứng với tốc độ cấp liệu 1188 g/ph, 
độ ẩm vật liệu 37,8% và nhiệt độ vùng ép 103,80C, chiều cao viên thức ăn 5 
mm. Sản phẩm thức ăn dạng viên đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cá, có 
tốc độ chìm chậm và độ bền trong nước của viên thức ăn phù hợp với tập tính ăn 
của cá.  

 Thức ăn được sản xuất có dung trọng 0,54 g/cm3 và độ bền trong nước của viên 
thức ăn lớn hơn 2 giờ, có hàm lượng protein 45,58%, ẩm 8,63%, béo 8,56%; xơ 
1,62%; NFE 23,27%; tro thô 12,34%; năng lượng GE (4,33 kcal/g); tỉ lệ P/E 
(105 mg/kcal); tỉ lệ Ca/P là 1,34 và chi phí nguyên liệu trong CTTA là 16.242 
đ/kg. 

 Nuôi in vivo đánh giá hiệu quả thức ăn (FON) cho thấy cá có tốc độ tăng trưởng 
đặc biệt (%/ngày) về chiều dài là 1,08 %/ngày sau 60 ngày nuôi đạt mức tăng 
trưởng chiều dài là 7,9 cm, tốc độ tăng trưởng đặc biệt về khối lượng là 3,26 
%/ngày và khối lượng trung bình là 75,8 g, tỉ lệ sống 100%, hệ số chuyển đổi 
thức ăn FCR là 0,81 và khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) khi so sánh các chỉ tiêu 
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như tăng trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn với lô đối chứng bằng thức ăn thương 
mại. 

 
Ý nghĩa khoa học 
 

1. Giải bài toán tối ưu đa mục tiêu một cách chuẩn xác và chặt chẽ về phương 
diện toán học, cho phép thiết lập cơ sở khoa học về sinh học, toán học để thiết 
lập công thức thức ăn nuôi cá mú chấm cam nói riêng và vật nuôi thủy sản nói 
chung.   

 
2. Khai thác, xử lý và vận dụng triệt để phương pháp mô hình hóa toán học, mô 

phỏng, tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R trong việc nghiên cứu 
ảnh hưởng của chế độ công nghệ ép đùn đến đặc tính vật lý của viên thức ăn, 
cho phép kiểm soát và nâng cao chất lượng viên thức ăn nuôi cá. 

 
Ý nghĩa thực tiễn 
 

1. Xây dựng được công nghệ sản xuất thức ăn nuôi cá mú chấm cam phù hợp 
với thực trạng, qui mô và điều kiện phát triển nuôi cá mú ở nước ta.  

 
2. Chủ động hoàn toàn trong việc xây dựng công thức thức ăn và tạo được thức 

ăn công nghiệp dạng viên phù hợp với sự phát triển của cá mú chấm cam. 
Đồng thời có thể mở rộng việc áp dụng kết quả nghiên cứu cho các đối tượng 
cá biển nuôi khác. 

 
 
                     Người hướng dẫn                                                    Nghiên cứu sinh                               
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