
QUẢNG BÌNH: NUÔI THÀNH CÔNG CÁ LĂNG CHẤM Ở AO ĐẤT
Cá lăng chấm được xem là loài cá có giá trị kinh tế cao và là đặc sản nước ngọt hàng đầu ở miền
Bắc. Loài cá quý hiếm hoang dã này vốn chỉ sống ở hệ thống sông Hồng nay đã được nuôi thử
nghiệm thành công ở Quảng Bình.
                                                  Cá lăng chấm được nuôi thành công ở ao đất không chỉ mở ra một
hướng làm giàu mới cho các hộ nuôi trồng thủy sản ở Quảng Bình mà còn góp phần bảo tồn
giống cá lăng chấm quý hiếm hoang dã đang dần cạn kiệt, cần đuợc bảo vệ. Cá lăng chấm rất
giàu chất dinh dưỡng, thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng nên giá thành rất cao. Năm
5/2011, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình đã triển khai mô hình nuôi thử
nghiệm cá lăng chấm thương phẩm trong ao nuôi. Trang trại ông Bùi Viết Phương ở thị trấn Nông
trường Việt trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là đơn vị được chọn làm điểm để triển khai
mô hình nuôi mới này với quy mô 2.200m2. Sau khi nhập mua con giống tại Trung tâm quốc gia
thủy sản nuớc ngọt miền Bắc thuộc Viện Nguyên cứu Nuôi Trồng Thủy sản I tại tỉnh Hải Dương, cá
lăng chấm được thả nuôi với số lượng 1.100 con.  Nuôi cá lăng chấm Cá giống được thả nuôi với
mật độ 0,5con/m2. Trước và trong quá trình nuôi, cán bộ của Trung tâm Khuyến nông-Khuyến
ngư Quảng Bình tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và cùng với chủ trang trại nuôi theo
dõi sát sao tình hình sinh trưởng và phát triển của cá lăng chấm. Sau 17 tháng thả nuôi, cá sinh
trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống khoảng 80%, trong đó trên 60% số cá đạt trọng lượng khoảng
1,3-2kg/con. Sản lượng cá lăng chấm nuôi trong ao khi thu hoạch ước đạt trên 900kg với giá
bán trung bình 200.000đồng/kg, tổng doanh thu uớc đạt gần 200 triệu, trừ chi phí người nuôi
cũng thu lãi gần 50 triệu đồng, cao hơn hẳn các đối tượng nuôi truyền thống. Ông Bùi Viết
Phương hồ hởi chia sẻ loài cá này sống chủ yếu ở hệ thống sông Hồng, tưởng về đây cá lăng
chấm sẽ khó nuôi nhưng thực ra thì chúng lại thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên ở địa phương,
đặc biệt chịu đựng rất tốt với môi trường lạnh, ít bị dịch bệnh, không tốn công chăm sóc. "Đỉnh
điểm, chúng tôi bán được với giá từ 300.000 đến 350.000 đồng/kg. Sau khi bán xong vụ cá
này, chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục đầu tư nuôi tiếp", ông Phương cho biết thêm. Theo đánh giá
của Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình, cá lăng chấm nuôi trong ao thích ứng
tốt với điều kiện nuôi mới, ít dịch bệnh, tỷ lệ sống cao. So với quy trình kỹ thuật nuôi cá Lăng chấm
của Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (sau thời gian nuôi hai năm trọng lượng trung bình đạt
1-1,5kg/con, năng suất đạt 4-5tấn/ha, tốc độ sinh trưởng phát triển cá Lăng chấm của mô hình
nuôi thử nghiệm ở trang trại ông Bùi Viết Phương là rất tốt. Cũng theo Trung tâm Khuyến nông-
Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình, vì nguồn giống cá lăng chấm phải mua ở Trung tâm Quốc gia
giống thủy sản nuớc ngọt miền Bắc tỉnh Hải Dương nên chi phí vận chuyển cao và thiếu chủ động.
Thời gian nuôi kéo dài (từ hai năm trở lên), chi phí đầu tư cao nên hiện nay chỉ có thể thực hiện ở
các trang trại, các công ty thủy sản có tiềm lực. Tuy là đối tượng mới, thị trường chưa quen sử
dụng nhưng cá lăng chấm lại có giá trị dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi,
cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng. Vì thế, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện mô
hình để có điều kiện tuyển chọn đàn cá hậu bị phục vụ nghiên cứu sản xuất giống; tiến tới hoàn
thiện quy trình nuôi cá lăng chấm trong ao đất. Đồng thời, Trung tâm tổ chức tập huấn, hướng
dẫn kỹ thuật cho các hộ dân có nhu cầu học hỏi nuôi lăng chấm thương phẩm trong ao đất. Trong
tương lai, Trung tâm sẽ thực hiện thêm các loại hình nuôi khác như nuôi lồng, nuôi trên ao cát
nhằm tận dụng tiềm năng sẵn có của địa phương. Việc nuôi thử nghiệm thành công cá lăng chấm
thương phẩm trong ao đất đã không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đa dạng



hình thức nuôi, mở hướng đi mới cho nghề nuôi cá nước ngọt ở Quảng Bình mà còn góp phần
b ả o  t ồ n  g i ố n g  c á  q u ý  h i ế m  h o a n g  d ã .
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