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TÓM TẮT
Ảnh hưởng của thức ăn tươi và vitamin E (α-tocopherol) đến khả năng thành thục, sức sinh
sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus) được tiến hành
trên cá bố mẹ (4,23 - 4,38 kg/con) nuôi vỗ trong lồng nhựa HDPE (thể tích 100 m3/lồng)
trên biển tại vịnh Vân Phong, Khánh Hòa. Hai thí nghiệm với 4 nghiệm thức thức ăn CT:
100% cá tươi, CT-M-T: 60% cá tươi + 20% mực tươi + 20% tôm biển, CT-M: 60% cá tươi
và 40% mực tươi, CT-T: 60% cá tươi và 40% tôm biển và 5 nghiệm thức thức ăn bổ sung
vitamin E (α-tocopherol): NT1: 0 mg/kg, NT2: 300 mg/kg, NT3: 600 mg/kg, NT4: 900
mg/kg và NT5: 1200 mg/kg thức ăn. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nghiệm thức CT-M-T
gồm 60% cá tạp + 20% mực tươi + 20% tôm tươi và nghiệm thức NT-3 với thức ăn gồm
60% cá tạp + 20% mực tươi + 20% tôm tươi+ 600 mg vitamin E (α-tocopherol)/kg, đã cải
thiện được tỷ lệ cá thành thục, tỷ lệ cá tham gia sinh sản, sức sinh sản, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ
nở của cá, tỷ lệ dị hình, tỷ lệ sống của ấu trùng cá chim vây vàng. Như vậy, thức ăn gồm
60% cá tạp tươi, 20% mực tươi, 20% tôm tươi bổ sung 600 mg vitamin E (α-tocopherol)/kg
được khuyến cáo sử dụng để nuôi vỗ cá chim vây vàng Trachinotus falcatus nhằm nâng
cao hiệu quả sản xuất giống trong thời gian tới.
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