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TÓM TẮT: Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của Astaxanthin bổ sung trong thức ăn lên
tăng trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc da của cá khoang cổ Nemo Amphiprion ocellaris thương mại.
Năm lô thí nghiệm được thực hiện với hàm lượng astaxanthin tổng hợp (Carophyll Pink 10% CWS)
bổ sung vào trong thức ăn là: 0, 50, 100, 150 và 200 mg/kg. Cá thí nghiệm có khối lượng và chiều
dài trung bình ban đầu tương ứng là 1,16 ± 0,22 g và 33,05 ± 3,29 mm. Cá được cho ăn với khẩu
phần 5% khối lượng thân trong 8 tuần. Sau 56 ngày nuôi màu sắc da của cá được đánh giá bằng
phương pháp cho điểm sử dụng thước so màu Clownfish Exercise có thang điểm từ 1 tới 10. Thang
điểm màu sắc của 5 lô bổ sung 0, 50, 100, 150 và 200 mg Astaxanthin/kg thức ăn lần lượt là: 2,12 ±
0,08; 3,79 ± 0,1; 5,31 ± 0,14; 7,78 ± 0,09; 8,04 ± 0,12. Kết quả cho thấy những lô thí nghệm có bổ
sung Astaxanthin làm tăng màu sắc da của cá so với lô đối chứng (P<0,05) nhưng không có sự
khác biệt có ý nghĩa về tăng trưởng và tỷ lệ sống giữa các lô thí nghiệm với nhau (P > 0,05).
Từ khóa: Astaxanthin, cá khoang cổ Nemo, màu sắc, tăng trưởng, tỷ lệ sống.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Phong trào nuôi và buôn bán cá cảnh biển
đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Số liệu
thống kê cho thấy những loài cá cảnh biển
thuộc họ Pomacentridae chiếm ưu thế do kích
thước cá nhỏ, màu sắc hấp dẫn và khâu chăm
sóc đơn giản, dễ dàng, tỷ lệ sống trong nuôi
nhốt cao [1]. Cá khoang cổ Nemo là một trong
những loài cá khoang cổ được ưa chuộng nhất
vì chúng có màu sắc, hình dạng đẹp và dễ thích
nghi trong điều kiện nuôi giữ [2]. Trong nghề
nuôi cá cảnh, màu sắc là một trong những đặc
điểm ảnh hưởng đến giá cả thị trường và đóng
một vai trò quan trọng trong việc đánh giá tổng
thể cá nuôi [3]. Tuy nhiên, nuôi trong môi
trường nhân tạo cá Nemo sinh trưởng chậm và
nhạt màu, vì thế vấn đề cải thiện tăng trưởng và
màu sắc của cá Nemo cần được quan tâm.

Astaxanthin là một loại carotenoid tạo sắc
tố hiện diện ở một số loài thủy sản [4]; làm cho
cơ, da và trứng thủy sản có màu vàng, cam hay
đỏ. Bổ sung astaxanthin vào thức ăn giúp cải
thiện tăng trưởng [5-7], tỷ lệ sống [7-10], miễn
dịch [11-16], sinh sản [17, 18] và giảm stress
[19-21] của một số đối tượng thủy sản. Nghiên
cứu của Choubert và Storebaklen (1989) ở cá
hồi cầu vồng cho thấy sự gia tăng sắc tố trong
cơ là do sự tăng lên của carotenoid trong khẩu
phần thức ăn [17]. Tuy nhiên, khi hàm lượng
astaxanthin trong cơ thể quá cao thì cá sẽ tự
thải ra môi trường, cá chỉ cho màu sắc đẹp nhất
khi bổ sung hàm lượng tối ưu astaxanthin vào
khẩu phần thức ăn. Trong một nghiên cứu về cá
hồi Đại Tây Dương, khi nuôi cá với các nồng
độ astaxanthin khác nhau (từ 0 mg/kg đến
200 mg/kg), Torrissen và nnk., (1995) đã kết
luận rằng không có sự sai khác về màu sắc
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trong thịt cá phi lê khi tăng hàm lượng
astaxanthin trên 60 mg/kg [22]. Kết quả nghiên
cứu của Olsen và Mortensen (1997) cho thấy
bổ sung astaxanthin với hàm lượng 70 mg/kg
thức ăn có ảnh hưởng rõ rệt nhất trên phần cơ
đỏ của cá [23]. Nghiên cứu của Bell và nnk.,
(2000), chỉ ra rằng astaxanthin trong chế độ ăn
uống chỉ làm tăng sắc đỏ và hồng ở thịt cá mà
không ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng và
sức sống của hồi Đại Tây Dương [24]. Ngoài
ra, astaxanthin còn có tác động đến sức sinh
sản của và chất lượng trứng trên cá vàng
Carassius auratus [25]. Tuy nhiên, astaxanthin
có ảnh hưởng như thế nào đến cá Nemo thương
mại vẫn chưa biết đến.
Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực
hiện đề tài: “Ảnh hưởng của astaxanthin bổ
sung vào thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và
màu sắc da cá khoang cổ Nemo (Amphiprion
ocellaris Cuvier, 1830) thương mại” nhằm
cung cấp cho thị trường trong nước và xuất
khẩu những lô cá có màu sắc đẹp, khỏe mạnh,
đáp ứng nhu cầu của người chơi cá cảnh.

40C cho đến khi sử dụng. Mỗi bể đều cho ăn
với một lượng thức ăn như nhau.
Astaxanthin được sử dụng trong thí nghiệm
có tên thương mại là Carophyll Pink 10% CWS
(Thụy Sĩ).
Thiết kế thí nghiệm
Cá khoang cổ được phân bố ngẫu nhiên vào
15 bể thí nghiệm, mật độ 30 con/bể. Với 5
nghiệm thức: 0 mg/kg (đối chứng), 50 mg/kg,
100 mg/kg, 150 mg/kg, 200 mg/kg. Mỗi
nghiệm thức gồm 3 bể ngẫu nhiên và được cho
ăn thức ăn tương ứng với từng nghiệm thức.
Thời gian thí nghiệm kéo dài trong 56 ngày,
tương ứng với thời gian nuôi thương mại trước
khi xuất bán ra thị trường.
Cá được cho ăn một ngày 2 lần vào lúc
8:00 và 16:00 với khẩu phần 5% khối lượng cơ
thể. Sau khi cho ăn 1 giờ tiến hành xi phông
loại bỏ chất thải, thức ăn dư thừa và cấp lại
lượng nước đã mất do xi phông.

Thời gian, địa điểm và đối tượng nghiên cứu

Các thông số môi trường nước như nhiệt
độ, pH, độ mặn được kiểm tra hằng ngày và
TAN (NH3/NH4+) được đo hằng tuần đồng thời
duy trì các thông số môi trường trong ngưỡng
thích nghi của cá.

Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Hải
dương học từ tháng 4-8/2015 trên đối tượng
nghiên cứu là cá Nemo (Amphiprion ocellaris
Cuvier, 1830) 12 tuần tuổi.

Tỷ lệ sống được theo dõi hàng ngày, định
kỳ 2 tuần/lần sẽ tiến hành xác định khối lượng
và chiều dài của cá trong mỗi bể. Chỉ tiêu màu
sắc được xác định vào ngày thứ 56.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp xác định các thông số nghiên
cứu

Vật liệu nghiên cứu

Các chỉ tiêu môi trường: Nhiệt độ (0C), pH,
độ mặn (‰), được xác định bằng máy Horiba
U10 (1 lần/ngày vào lúc14 h), chỉ số TAN xác
định bằng phương pháp Indophenol blue.
Trong quá trình nuôi thí nghiệm các yếu tố môi
trường nước dao động không lớn (bảng 1), nằm
trong giới hạn thích ứng cho sự sinh trưởng và
phát triển của cá khoang cổ Nemo [26, 27].

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU

Chọn 450 con cá Nemo 12 tuần tuổi (cá
nuôi sau 20 tuần sẽ xuất bán ra thị trường) có
khối lượng và chiều dài trung bình là 1,16 ±
0,22 g và 33,05 ± 3,29 mm được sản xuất tại
trại thực nghiệm Phòng Công nghệ Nuôi trồng,
Viện Hải dương học.
Sử dụng thức ăn công nghiệp NRD 5/8
(INVE) có hàm lượng protein > 55%, lipid >
9%, chất xơ < 1,9%, độ ẩm < 8%, tro < 14,5%
làm nguyên liệu ban đầu. Thức ăn được chế
biến tương ứng với 5 nghiệm thức được bổ
sung hàm lượng astaxanthin khác nhau:
0 mg/kg (đối chứng), 50 mg/kg, 100 mg/kg,
150 mg/kg, 200 mg/kg để khô và bảo quản ở
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Bảng 1. Các yếu tố môi trường trong thời gian
nuôi thí nghiệm
Nhiệt độ
0
( C)

Độ mặn (‰)

27 - 29

33 - 35

(28,51 ± 0,12) (33,51 ± 0,16)

pH

NH3/NH4
(mg/l)

7,8 8,3

0 - 0,01

+

DO (mg/l)
4,5 - 5,8
(4,92 ± 0,26)

Ảnh hưởng của astaxanthin bổ sung …
Các chỉ số sinh trưởng cá:
Tỷ lệ sống được quan sát và ghi số lượng cá
chết hàng ngày.
Chiều dài và khối lượng cá được xác định
14 ngày/lần.
Các công thức tính:
Tỷ lệ sống:
S (%) 

Nt
No

 100

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài:
SGRL (% / ngày ) 

ln L2  ln L1
t 2  t1

 100

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối
lượng:
SGRW (% / ngày ) 

ln W2  ln W1
t2  t1

 100

Mức tăng khối lượng trung bình hàng tuần:
AWG(g/tuần)= (We - Ws)/Nw

1

2

3

4

5

Khối lượng tăng thêm (BWI) [28]: BWI=
We – Ws
Tỷ lệ khối lượng tăng thêm (PBWI) [29]:
PBWI= [(We – Ws)/We] ×100
Tốc độ tăng trưởng hàng ngày (DGR) [30]:
DGR= [(We – Ws)/d]×100.
Trong đó: Nt - số cá thí nghiệm ở thời điểm t
(con); No - số cá thí nghiệm ban đầu (con); L1,
L2 - chiều dài của cá tương ứng ở thời điểm t1,
t2 (cm); W1, W2 - khối lượng cá tương ứng ở
thời điểm t1, t2 (g); t1, t2 - thời gian đo lần trước
và lần sau (ngày); W - khối lượng cá khi kết
e
thúc thí nghiệm; W - khối lượng cá khi bắt đầu
s
thí nghiệm; N - thời gian thí nghiệm tính theo
w
tuần; d - số ngày thí nghiệm.
Các chỉ tiêu về màu sắc:
Sử dụng 50 phiếu điều tra để phỏng vấn du
khách và người nuôi cá cảnh biển sau 56 ngày
thí nghiệm với 2 chỉ tiêu sau:
1) Màu sắc của cá được đánh giá bằng
phương pháp cho điểm sử dụng thước so màu
Clownfish Exercise có thang điểm từ 1 tới 10.

6

7

8

9

10

[Nguồn: Seyedi và nnk., 2013 [31]]
2) Đánh giá mức độ thẩm mĩ về màu sắc
của 5 lô theo thang 5 bậc (Theo mức độ tính
thẩm mĩ giảm dần).
Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng phương pháp phân tích phương sai
một yếu tố (one-way ANOVA) trên phần mềm
SPSS 18.0 để so sánh sự khác nhau giữa các
nghiệm thức thí nghiệm với độ tin cậy 95%.
Số liệu được biểu diễn chủ yếu dưới dạng
Giá trị trung bình ± Sai số chuẩn (SE).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnh hưởng của astaxanthin tới tăng trưởng
của cá khoang cổ Nemo thương mại

Chỉ số tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Nemo
sau 56 ngày nuôi thí nghiệm được thể hiện ở
bảng 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, không có
sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các chỉ số
tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá khoang cổ
Nemo khi sử dụng các hàm lượng astaxanthin
khác nhau bổ sung vào thức ăn (P > 0,05).
Kết quả nghiên cứu này tương đồng với
nghiên cứu của Bell và nnk., (2000), bổ sung
astaxanthin trong thức ăn không cải thiện tăng
trưởng và tỉ lệ sống của hồi Đại Tây Dương
(Salmosalar) [24]. Nghiên cứu của Seydie và
nnk., (2013) cho thấy việc bổ sung astaxanthin
với các nồng độ khác nhau không làm thay đổi
các chỉ số tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá
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khoang cổ Nemo 30 ngày tuổi [31]. Bên cạnh
đó, bổ sung astaxanthin vào thức ăn không cải
thiện tăng trưởng của một số đối tượng thủy

sản như: cá hồi vân [32]; trên cá tráp (Sparus
aurata) [33]; cá dĩa [34], …

Bảng 2. Ảnh hưởng của astaxanthin tới sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá khoang cổ Nemo
Giá trị
SGRL (%/ngày)
SGRW (%/ngày)
AWG (g/tuần)
BWI (g)
PBWI (%)
DGR (% g/ngày)
S (%)

Lô 1

Lô 2

Lô 3

Lô 4

Lô 5

0,11± 0,013
0,46 ± 0,017
0,05± 0,001
0,36 ± 0,017
22,8 ± 0,75
0,65 ± 0,019
94,33 ± 2,963

0,96 ± 0,007
0,37 ± 0,028
0,04 ± 0,004
0,29 ± 0,032
18,8± 1,27
0,51 ± 0,054
95,33 ± 2,333

0,13 ± 0,015
0,38 ±0,089
0,04 ± 0,010
0,31 ± 0,084
19,2 ± 3,97
0,55 ± 0,15
96,67 ± 2,028

0,13 ±0,020
0,36 ± 0,043
0,04 ± 0,004
0,28 ± 0,0367
18,3± 1,96
0,5 ± 0,066
96,67 ± 2,028

0,1 ± 0,003
0,35± 0,068
0,03 ± 0,006
0,27 ± 0,053
17,6 ±3,08
0,48 ± 0,094
94,33 ± 1,333

Ghi chú: Số liệu trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số chuẩn.

Tuy nhiên, một số công trình nghiên cứu
khác kết luận rằng, bổ sung astaxanthin vào
thức ăn giúp cải thiện tăng trưởng và tỷ lệ sống
như trên cá hồi Đại Tây Dương [5, 6]; tôm he
Nhật Bản [8, 10]; tôm thẻ chân trắng [7]; …
Bên cạnh đó, nghiên cứu của Paripatananont và
nnk., (1999), chỉ ra rằng astaxanthin bổ sung
vào thức ăn tuy không ảnh hưởng đến quá trình
sinh trưởng nhưng lại góp vai trò quan trọng
trong việc cải thiện tỷ lệ sống của cá vàng [9].
Vai trò của astaxanthin lên các đối tượng thủy
sản có sự sai khác nhau có thể là do mỗi loài có
một đặc tính riêng, một nhu cầu sống riêng. Vì
thế, một chất bổ sung có thể tốt với đối tượng

nuôi này nhưng lại không có tác dụng với đối
tượng nuôi khác.
Ảnh hưởng của astaxanthin tới màu sắc của
cá khoang cổ Nemo thương mại
Màu da cá Nemo
Sau 56 ngày nuôi, màu sắc của cá Nemo đã
được cải thiện rõ rệt thể hiện ở thang điểm so
màu (bảng 3). Thang điểm màu đạt giá trị cao
nhất là 8,04 ± 0,12 ở lô 5 thay vì 2,12 ± 0,09 ở
lô đối chứng (p < 0,05). Tuy nhiên, không có
sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa lô 4 và
lô 5 (p > 0,05).

Bảng 3. Ảnh hưởng của astaxanthin tới màu sắc của cá khoang cổ Nemo thương mại
Lô 1
(0 mg/kg)
Thang điểm màu

a

2,12 ± 0,09

Lô 2
(50 mg/kg)
b

3,79 ± 0,10

Lô 3
(100 mg/kg)
c

5,31 ± 0,15

Lô 4
(150 mg/kg)
d

7,78 ± 0,09

Lô 5
(200 mg/kg)
d

8,04 ± 0,12

Ghi chú: Số liệu trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số chuẩn. Số liệu cùng hàng có
các chữ cái khác nhau thể hiện sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Kết quả nghiên cứu này tương tự như
những nghiên cứu trước đây, astaxanthin giúp
cải thiện màu sắc cá hồi cầu vồng sau 9 tuần
nuôi [32]; cá hồi Đại Tây Dương sau 12 tuần
nuôi [24]; cá dĩa sau 15 ngày nuôi [34]; tôm sú
sau 120 ngày nuôi [35].
Mức độ thẩm mĩ của màu sắc cá Nemo
Kết quả phỏng vấn du khách và người nuôi
về mức độ thẩm mĩ màu sắc của cá Nemo ở 5
lô với hàm lượng astaxanthin bổ sung khác
nhau được thể hiện ở hình 1.
324

Trong đó, tính thẩm mĩ được đánh giá cao
nhất lô 5 (54%), tiếp theo là lô 4 (chiếm 46%).
Điều này cho thấy ở hai lô 4 (150 mg/kg) và
lô 5 (200 mg/kg) cho màu sắc cá có tính thẩm
mĩ gần như tương đồng nhau, sự chênh lệch là
không lớn, do vậy việc lựa chọn hàm lượng
astaxanthin ở lô 4 sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế
trong việc sản xuất thương mại cá khoang cổ
Nemo, tránh được sự lãng phí cho việc bổ sung
astaxanthin với liều cao vào thức ăn. Điều này
hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của
Choubert và Storebaklen (1989) [17]. Theo
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nghiên cứu Choubert và Storebaklen (1989) ở
cá hồi cầu vồng đã nhận định rằng “Khi hàm
lượng astaxanthin trong cơ thể quá cao thì cá sẽ
tự thải ra môi trường, cá chỉ cho kết quả tốt
nhất khi bổ sung hàm lượng tối ưu astaxanthin
vào khẩu phần thức ăn”.

Hình 1. Mức độ thẩm mĩ của các lô cá Nemo
thí nghiệm (tính thẩm mĩ giảm dần)
KẾT LUẬN
Astaxanthin bổ sung vào thức ăn (sau 56
ngày nuôi) không ảnh hưởng đến tăng trưởng và
tỷ lệ sống của cá khoang cổ Nemo thương mại.
Hàm lượng tối ưu bổ sung astaxanthin vào
thức ăn cho cá Nemo thương mại là 150 mg/kg
giúp cá cải thiện màu sắc và tính thẩm mĩ sau
56 ngày nuôi.
Lời cảm ơn: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Ban lãnh đạo Viện Hải dương học, Phòng Công
nghệ Nuôi trồng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất
về thời gian, cơ sở vật chất và trang thiết bị thí
nghiệm để chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.
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EFFECT OF DIETARY ASTAXANTHIN ON GROWTH, SURVIVAL
RATE AND PIGMENTATION OF COMMERCIAL CLOWNFISH,
Amphiprion ocellaris
Ho Son Lam, Nguyen Tuong Vy, Phan Thi Ngoc
Institute of Oceanography-VAST
ABSTRACT: This study examined the influence of astaxanthin added to food on growth,
survival rate and pigmentation of commercial false clownfish, Amphiprion ocellaris. Five
experiments were performed with synthetic astaxanthin contents: 0; 50; 100; 150 and 200 mg/kg
diets. Mean weight and mean length of fish were 1.16 ± 0.22 gand and 33.05 ± 3.29 mm
respectively. Fish were fed by 5% of their live weight during the examination of 8 weeks. After 56
days of experiments, the skin pigmentation levels were analysed using Clownfish Exercise
pigmentation chart which has a scale from 1 to 10. Color scales of 5 experiments: 0; 50; 100; 150
and 200 mg Astaxanthin/kg diets were 2.12 ± 0.08, 3.79 ± 0.1, 5.31 ± 0.14, 7.78 ± 0.09, 8.04 ± 0.12
respectively. The result showed that the dietary astaxanthin could increase coloration of skin
compared with the control group which had the lightest color (P < 0.05) but there were no
significant effects on growth and survival rate of clownfish (P > 0.05).
Keywords: Astaxanthin, clownfish, coloration, growth, survival rate.
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