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Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp  
 

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NUÔI RONG SỤN Kappaphycus alvarezii  
TẠI KHÁNH HÒA VÀ TIẾN HÀNH NUÔI THỰC NGHIỆM  

Ở CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC NHAU 
Sinh viên: Nguyễn Nguyên Chiến  Khóa: 2002 – 2006 

Rong Sụn Kappaphycus alvarezii là một loài rong đỏ và là nguồn nguyên liệu chính để chế 
biến Carrageenan. Nhu cầu rong nguyên liệu ngày một tăng trên thế giới trong đó có Việt Nam. 
Rong Sụn có nguồn gốc từ Philippines đã được các nhà khoa học Việt Nam mang về nuôi thử 
nghiệm tại Ninh Thuận từ năm 1993, đến nay, chúng được trồng rộng rãi ở nhiều vùng biển 
phía Nam và được xem như một “cây” xoá đói giảm nghèo cho các tỉnh ven biển Nam Trung 
Bộ, trong đó có tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm nắm rõ tình hình 
nuôi rong Sụn trong địa bàn tỉnh và xác định tốc độ tăng trưởng của rong. 

Những kết quả đạt được: 
 Xác định khu vực nuôi rong Sụn chính yếu trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng, tỉnh Khánh Hòa có 2 khu vực nuôi chính là Đầm Thủy Triều, 
Cam Ranh và Sũng Ké, Vịnh Vân Phong huyện Vạn Ninh.  

 Tổng diện tích nuôi trồng rong Sụn ở 2 khu vực trên trong mùa vụ 2005 – 2006 là 
182 ha trong đó khu vực Vịnh Vân Phong có 120 ha và Đầm Thủy Triều có 62 ha. 

 Tổng sản lượng rong tươi tại Đầm Thủy Triều trong mùa vụ nuôi rong này là 8.264 
tấn, năng suất dao động 18 – 36 tấn/ha. Tỷ suất thu hồi vốn của nghề nuôi rong tại Đầm 
Thủy Triều là 70,41%.  

 Sản lượng rong tươi tại Vịnh Vân Phong trong mùa vụ nuôi là 16.000 tấn. Năng 
suất dao động trong khoảng 19 – 36 tấn/ha. Tỷ suất thu hồi vốn của nghề nuôi rong Sụn tại 
đây là 71,37%. 

 Tiến hành nuôi rong Sụn thực nghiệm tại 2 khu vực khảo sát: Đầm Thủy Triều và 
Vịnh Vân Phong. Tốc độ tăng trưởng của rong Sụn tại Đầm Thủy Triều là 12,8 %/ngày. 
Tốc độ tăng trưởng của rong tại Vịnh Vân Phong là 13,1 %/ngày cao hơn khu vực Đầm 
Thủy Triều. 

Ngoài ra, các thông số môi trường, kỹ thuật nuôi rong Sụn cũng đã được trình bày 
chi tiết trong báo cáo này. 


