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TÓM TẮT
Vân Đồn là huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh có tiềm năng lớn về nuôi nhuyễn
thể. Ngao giá hay còn được gọi là ngao hai cùi (Tapes conspersus Gmelin,
1791) là đối tượng nuôi mới và có giá trị kinh tế ở huyện Vân Đồn. Bài báo
trình bày kết quả điều tra hiện trạng kỹ thuật nuôi ngao giá tại huyện Vân
Đồn. Hầu hết các hộ nuôi cho rằng chưa có qui trình công nghệ nuôi ngao giá
được công bố, các hộ nuôi ngao chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và kỹ thuật
nuôi tu hài để áp dụng nuôi ngao giá. Ngao được nuôi trong lồng nhựa hình
tròn hoặc bầu dục có chứa cát xốp. Các lồng nuôi ngao giá được đặt ở bãi
dưới triều, quanh các đảo. Diện tích trung bình mỗi hộ nuôi ngao giá là 2,0 ±
1,42 ha/hộ với 20.000-70.000 lồng/hộ, mật độ nuôi 60-100 con/lồng. Trên
96% giống ngao ở Vân Đồn được nhập từ tỉnh Khánh Hòa và Trung Quốc,
với cỡ giống thả 0,8-1,2 cm/con. Thời gian nuôi 11-15 tháng/vụ, cỡ thương
phẩm ngao giá 25-30 con/kg. Tỷ lệ sống đạt trung bình 61,02%. Ngao giá
thương phẩm chủ yếu được bán cho Trung Quốc, một phần được tiêu thụ ở thị
trường nội địa. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp phát triển ngao giá ở
Vân Đồn theo hướng bền vững.
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