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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những năm gần đây, mặc dù ngành chăn 

nuôi phải đối diện với không ít khó khăn do 
thời tiết, biến đổi khí hậu, các bệnh truyền 
1 Trung tâm NCPT Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA
2 Viện Chăn nuôi
* Tác giả liên hệ: TS. Hoàng Tuấn Thành, GĐ Trung tâm 
NCPT Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA. Điện thoại: 0903355003; 
Email: thanhvigova@yahoo.com

nhiễm nguy hiểm phát sinh và lây lan ở động 
vật song ngành chăn nuôi gia cầm vẫn có sự 
tăng trưởng. Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn) cho biết, năm 2021, 
đàn gia súc, gia cầm của cả nước phát triển 
khá tốt, trong đó gia cầm đạt khoảng 525 triệu 
con, tăng 5,8% so với năm 2020. Tuy nhiên, 
các giống gia cầm bản địa đang chịu những 
ảnh hưởng tiêu cực từ sự cạnh tranh rất lớn 
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ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT 
CỦA NGAN XÁM NUÔI BẢO TỒN TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Hoàng Tuấn Thành1* Nguyễn Thị Hồng Trinh1, Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thị Thủy Tiên1, 

Phạm Công Hải1, Nguyễn Đức Thỏa1, Phạm Hải Ninh2 và Phạm Công Thiếu2

Ngày nhận bài báo: 31/3/2022 - Ngày nhận bài phản biện: 05/4/2022
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 21/4/2022

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của ngan Xám với số 

lượng 120 con (60 con đực và 60 con cái) được nuôi bảo tồn trong điều kiện chăn nuôi nông hộ 
tại Đồng Nai. Ngan Xám 1 ngày tuổi có màu lông đa dạng, vàng, xám đốm và đen đốm. Chân và 
mỏ phần lớn có màu vàng, vàng đốm đen. Ngan trưởng thành cả trống và mái đều có ngoại hình 
đặc trưng với màu lông xám đốm trắng, chân và mỏ vàng đốm đen, mào đỏ tươi, phần đầu con 
mái nhỏ và thon hơn so với con trống. Lúc 20 tuần tuổi con trống và con mái lần lượt có dài thân 
29,83-24,14cm, vòng ngực 42,62-35,31cm, dài lườn 18,10-14,88 cm, cao chân 6,71-5,60cm, dày ức 
2,01-2,04cm và dài lông cánh 20,14-23,11cm. Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con và hậu bị >98%. 
Khối lượng trống 24 tuần tuổi 3.415,42g con mái 2.032,31g. Tuổi đẻ đầu 183 ngày, NST 14 tuần đẻ 
28,71 quả/mái, TTTA/10 trứng 5,62kg và tỷ lệ ấp nở khá cao: tỷ lệ phôi 90,22%, tỷ lệ nở/trứng ấp 
82,22% và tỷ lệ ngan loại 1/ngan nở 95,13%. 

Từ khóa: Ngan Xám, đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh sản, sinh trưởng.
ABSTRACT

Morphological characteristics and productive performances of Gray Muscovi ducks 
raising for genetical conservation in Dongnai province

This study aimed to describe the variations in morphological characteristics and evaluate pro-
ductive performances of Gray Muscovi ducks that was raised in conservation in Dongnai with a 
total of 120 birds. The result shows that appearance characteristics at 1 day old with various feather 
colors: yellow, yellow with gray spots and yellow with black spots. Legs and bill were mostly 
yellow or black-yellow. Adult muscovy ducks have the most popular appearance characteristics 
with white-gray feather color, yellow or black-yellow legs, yellow or black-yellow bill, bright red 
crest. The head of hens was smaller and slimmer than of the drakes. Body length, circumferen-
ce chest, breast length, leg height, breast thickness and wing length were 29.83-24.14cm, 42.62-
35.31cm, 18.10-14.88cm, 6.71-5.60cm, 2.01-2.04cm and 20.14-23.11cm, respectively. Survival rate of 
ducklings and broods was over 98%. Body weight of male at 24 weeks of age was 3,415.42g and 
female was 2,032.31g. Laying age was 183 days, egg yield  was 28.71 eggs/hen/14 laying weeks, FCR 
were 5.62 for 10 eggs and hatching rate was high: embryo rate was 90.22%, hatching/incubated egg 
rate reached 82.22% and the ratio of type 1-ducks /hatched ducks was 95.13%.

Keywords: Gray Muscovy duck, morphological characteristics, reproductive performance, growth 
performance.
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của những giống gia cầm cao sản nhập nội. 
Chính vì vậy, việc khai thác nguồn gen của các 
giống vật nuôi bản địa để ứng phó với những 
tác động tiêu cực này và hướng tới phát triển 
chăn nuôi bền vững đã được nhiều quốc gia 
trên thế giới thực hiện do giống bản địa có 
khả năng thích nghi tốt hơn với các vùng có 
điều kiện tự nhiên không thuận lợi và khí hậu 
khắc nghiệt. Cho đến nay, nước ta mới chỉ có 
3 giống ngan nội chính được nghiên cứu là 
ngan trắng hay còn gọi là ngan Ré, ngan loang 
đen- trắng còn gọi là ngan Sen, ngan đen gọi 
là ngan Trâu (Cục Chăn nuôi, 2009). Ngan 
Xám cũng là một giống ngan nội, hiện nay còn 
tồn tại với số lượng rất ít, được nuôi ở một 
số hộ gia đình khu vực Tây Nguyên và Đông 
Nam bộ. Ngan Xám có đặc điểm chung của 
giống ngan nội là chịu được môi trường khắc 
nghiệt của địa phương, kháng bệnh tốt và thịt 
thơm ngon so với ngan nhập nội. Vì vậy việc 
nuôi bảo tồn và tiến hành đánh giá đặc điểm 
ngoại hình cũng như khả năng sản xuất của 
giống ngan Xám này là cần thiết, nhằm bảo 
tồn nguồn gen quý, duy trì đa dạng sinh học 
và định hướng nghiên cứu phát triển nguồn 
gen quý này.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian
Tổng số 120 con (60 trống, 60 mái) ngan 

Xám 01 ngày tuổi được nuôi tại hộ gia đình 
xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai, từ tháng 
01/2021 đến tháng 02/2022.
2.3. Phương pháp

Ngan được nuôi theo phương thức nhốt 
hoàn toàn, có mương tắm, nuôi chung trống 
mái từ 01 ngày tuổi (NT) đến khi sinh sản. Tỷ 
lệ ghép trống/mái khi sinh sản là 1/6. Chế độ 
dinh dưỡng: ngan được cho ăn bằng thức ăn 
hỗn hợp với thành phần dinh dưỡng được 
trình bày tại Bảng 1. 

Đàn ngan được phòng bệnh định kỳ bằng 
thuốc và vắc xin theo hướng dẫn của Trung 
tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia 
cầm VIGOVA.

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng thức ăn 

Chỉ tiêu
Ngan con Ngan dò, hậu bị Ngan đẻ

0-3TT 4-22TT >22TT
ME, kcal/kg 2.875 3.000 2.600
Protein, % 20 17,5 18
Canxi, % 0,8-1,5 1-2,4 3-5
Phot pho, % 0,6-1,1 0,6-1,5 0,6-1,1
Xơ thô, % 7 9 7
Lysine, % 0,9 0,9 0,9
Methionine, % 0,7 0,7 0,7

Đặc điểm sinh học: Đặc điểm ngoại hình 
gồm màu lông, màu mỏ, màu da chân ở các 
thời điểm 1 ngày tuổi, 8 tuần tuổi và 22 tuần 
tuổi bằng cách quan sát.

Một số chỉ tiêu về kích thước các chiều đo 
cơ thể, độ dày cơ ức: lấy mẫu ngẫu nhiên 30 
trống và 30 mái để đo kích thước một số chiều 
đo cơ thể gồm: dài thân, vòng ngực đo bằng 
thước dây, dài lườn, cao chân bằng thước 
compa điện tử, dài lông cánh bằng thước đo 
chuyên dụng, đo độ dày cơ ức sử dụng máy 
siêu âm RENCO của Mỹ vào các thời điểm  8, 
20 và 38TT. 

Một số chỉ tiêu sinh trưởng và sinh sản 
thường quy và kích thước các chiều đo: Theo 
phương pháp đánh giá của Bùi Hữu Đoàn và 
ctv (2011).

Phương pháp đo dày thịt ức (Oviedo-
Rondon và cs., 2007 và Farhat, 2009): Dụng 
cụ sử dụng là máy siêu âm RENCO của Mỹ. 
Đo tại vị trí cách đầu xương lưỡi hái ở giữa 
ngực hướng từ trên xuống dưới dọc theo thân 
ngan 2cm và cách đường phân chia giữa ngực 
1,5cm về phía ngực trái. Khi đo nhổ sạch lông 
ở vị trí đo 2x2cm, dùng gell bôi lên bề mặt da 
và đặt đầu dò siêu âm vuông góc với bề mặt 
da, sau đó nhấn nút hiển thị kết quả.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xử lý và tính toán các 
tham số thống kê mô tả trên phần mềm Excel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm ngoại hình
Ngan Xám mới nở có màu lông rất đa 

dạng: lông vàng 43,33%, xám đốm 42,50% và 
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đen đốm 14,17%; chân, mỏ có 63,33% màu 
vàng, 25,0% vàng đốm đen và còn lại là màu 
xám đen (11,67%).
Bảng 2. Đặc điểm ngoại hình của ngan Xám (%)

Bộ 
phận Đặc điểm 1NT

(n=120)
8TT 

(n=118)
38TT 

(n=116)

Lông

Vàng 43,33 0,00 0,00
Xám đốm 42,50 44,92 80,17
Đen đốm 14,17 12,71 7,76
Xám tuyền 0,00 42,37 12,07

Mỏ
Vàng 63,33 77,97 90,52
Vàng đốm đen 25,00 14,41 9,48
Đen 11,67 7,63 0,00

Chân
Vàng 63,33 77,97 91,38
Vàng đốm đen 25,00 14,41 8,62
Đen 11,67 7,63 0,00

Ngan Xám lúc 8TT có sự thay đổi về 
màu sắc lông so với ngan mới nở. Màu lông 
đã chuyển thành xám đốm, đen đốm và xám 
chiếm tỷ lệ lần lượt là 44,92; 12,71 và 42,37%. 
Chân và mỏ có màu vàng, đốm đen và đen 
chiếm tỷ lệ lần lượt là 77,97; 14,41 và 7,63%. 
Ngan Xám trưởng thành cả trống và mái đều 
có bộ lông đặc trưng với màu lông xám đốm 
trắng là chủ yếu (80,17%), xám tuyền (12,07%) 
còn lại là lông đen đốm trắng. Chân và mỏ 
vàng chiếm >90,0%, số còn lại vàng có vài đốm 
đen. Mào đỏ tươi, ở con trống mào dày hơn 
con mái. Phần đầu con mái nhỏ và thon hơn 
so với con trống và tất cả con trống đều to hơn 
con mái.
3.2. Kích thước một số chiều đo cơ thể 

Kích thước các chiều đo như dài thân, 
vòng ngực, dài lườn, cao chân lúc 8TT ở con 
trống đều cao hơn ở con mái. Lúc 20 và 38TT, 
sự chênh lệch này càng rõ hơn. Độ dày ức lúc 
8TT chưa có sự khác biệt giữa con trống và 
mái, đến 38TT sự khác biệt rõ hơn: con trống 
cao hơn con mái 11,7%. So với ngan Trâu, ngan 
Xám có các chỉ tiêu thấp hơn ở tất cả các giai 
đoạn tuổi. Lúc 8TT, dài thân của ngan Trâu là 
24,64 và 21,15cm, dài lườn 15,78 và 12,68cm, 
dài lông cánh 11,65 và 12,00cm; lúc 38 tuần 
tuổi dài thân 31,40 và 26,05cm; dài lườn 22,93 
và 17,80cm; cao chân 10,35 và 7,53cm; dài 
lông cánh là 26,58 và 23,13cm (Nguyễn Quý 

Khiêm và ctv, 2021). Ngan Sen và ngan Ré có 
dài thân ở con trống là 30,4-31,3cm, dài lườn 
21,7-22,5cm; con mái dài thân 24,7-24,7cm; 
dài lườn 16,4-16,7cm (Phùng Đức Tiến và ctv, 
2004). Như vậy, ngan Xám có kích thước dài 
thân, dài lườn ngắn hơn so với ngan Trâu, 
ngan Ré và tương đương với ngan Sen ở các 
nghiên cứu trên.
Bảng 3. Kích thước chiều đo theo tuổi (n=30, cm)

Chỉ 
tiêu

Tính 
biệt

8TT 20TT 38TT
Mean±SD Mean±SD Mean±SD

Dài 
thân 

Trống 23,17±2,21 29,83±2,15 30,91±2,85
Mái 19,99±1,46 24,14±1,70 24,74±1,16

Vòng 
ngực 

Trống 30,04±3,66 42,62±1,57 47,22±1,39
Mái 26,88±2,82 35,31±0,91 38,28±1,35

Dài 
lườn

Trống 10,67±1,00 18,10±1,10 19,14±1,59
Mái 9,83±0,68 14,88±0,85 15,90±0,72

Cao 
chân

Trống 5,68±0,52 6,71±0,17 7,71±0,39
Mái 4,71±0,35 5,60±0,29 5,65±0,32

Lông 
cánh

Trống - 20,14±0,74 26,00±0,84
Mái - 23,11±0,98 23,20±0,78

Dày 
ức

Trống 0,86±0,09 2,01±0,25 2,34±0,31
Mái 0,85±0,11 2,04±0,24 2,01±0,17

3.3. Tỷ lệ nuôi sống
Ngan Xám có tỷ lệ nuôi sống (TLNS) rất 

cao, từ 0 đến 22 tuần tuổi (TT) đạt 96,67%, 
trong đó giai đoạn 0-8TT đạt 98,33% cho thấy 
ngan con có khả năng thích nghi tốt với môi 
trường. Theo Nguyễn Quý Khiêm và ctv 
(2021), TLNS của ngan Trâu 1-8TT là 97,57-
98,43% và 9-26TT là 97,86-98,29%. Phạm Công 
Thiếu và ctv (2018) nuôi bảo tồn ngan Trâu 
cho biết TLNS đạt 95,40-96,17% ở giai đoạn 
ngan con, 90,80-91,47% ở giai đoạn hậu bị. 
Phạm Công Thiếu và ctv (2016) nuôi bảo tồn 
ngan Sen đạt TLNS ở giai đoạn 1-8TT là 95,65-
96,23% và 9-25TT là 90,74-91,30%. Như vậy, 
TLNS của ngan Xám cao hơn so với 1 số giống 
ngan bản địa khác nuôi tại Việt Nam.

Bảng 4. Tỷ lệ nuôi sống của Ngan Xám 

Giai đoạn đầu kỳ (con) Tỷ lệ nuôi sống (%)
0-8 TT 120 98,33
9-22 TT 118 98,31
0-22 TT 120 96,67
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3.4. Khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn
3.4.1.  Khả năng sinh trưởng

Khối lượng trung bình 1 ngày tuổi (NT) 
của ngan Xám trống là 49,15g và 48,62g đối 
với con mái. Kết thúc giai đoạn ngan con (1-
8TT), ngan trống đạt 1.883,01g và ngan mái 
đạt 1.275,23g. Từ sau 8TT, sự chênh lệch 
KL giữa con trống và con mái khá cao; lúc 
24TT, con trống đạt 3.415,42g và con mái đạt 
2.032,31g. So với ngan Trâu, KL con trống lúc 
8TT là 2.030,78g, con mái 1.262,84g; lúc 24TT 
con trống 3.521,67g và con mái 2.122,33g 
(Nguyễn Quý Khiêm và ctv, 2021); ngan Sen 
nuôi nhốt lúc 8TT con trống 1.876,53g và ngan 
mái 1.279,26g; lúc 26TT, ngan trống 3.120,5g 
và ngan mái 2.011,67g (Nguyễn Văn Duy, 
2020). Như vậy, KL ngan Xám trống và mái 
trưởng thành nhỏ hơn ngan Trâu, nhưng lớn 
hơn ngan Sen.

Bảng 5. Khối lượng ngan Xám (Mean±SD, g)

Tuần tuổi Trống (n=30) Mái (n=30)
1 NT 49,15±4,35 48,62±3,56
2 224,66±41,41 220,48±38,26
4 684,48±116,66 658,20±97,56
6 1.234,50±277,80 1.186,40±156,20
8 1.883,01±255,18 1.275,23±196,62
10 2.675,10±421,16 1.574,63±205,66
12 2.761,07±363,88 1.722,77±229,58
14 2.861,03±303,58 1.838,83±131,64
16 3.018,41±304,55 1.892,62±138,22
18 3.162,76±338,94 1.915,86±142,37
20 3.285,71±404,93 1.919,31±143,87
22 3.308,26±359,20 1.983,14±148,45
24 3.415,42±325,14 2.032,31±151,48

3.4.2. Thức ăn tiêu thụ
Kết quả nghiên cứu lượng thức ăn tiêu 

thụ (LTATT) của đàn ngan Xám khi kết thúc 
giai đoạn ngan con (1-8 tuần tuổi) là 3.959,40g 
tương đương 70,70 g/con/ngày. Kết thúc giai 
đoạn sinh trưởng (1-22 tuần tuổi), LTATT của 
ngan Xám là 17.994,0g tương đương 116,84 
g/con/ngày. Kết quả trên thấp hơn ở ngan 
Trâu, TTTA giai đoạn 1-8 tuần tuổi ngan trống 
4.921g, ngan mái 3.017g (Nguyễn Quý Khiêm 
và cs, 2021) và thấp hơn nhiều so với các dòng 
ngan cao sản như R71, kết thúc giai đoạn (1-

22 tuần tuổi) LTATT của trống 26,91kg, mái 
15,34kg (Phạm Hồng Đức, 2008), điều này là 
hợp lý vì KL của ngan Xám nhỏ hơn.

Bảng 6. Lượng thức ăn tiêu thụ theo tuổi

Tuần tuổi g/con/giai đoạn g/con/ngày
1-2 225,18 16,08
3-4 830,88 59,35
5-6 1.368,33 97,74
7-8 1.535,00 109,64
1-8 3.959,40 70,70
9-10 1.758,33 125,60
11-12 1.920,34 137,17
13-14 1.966,10 140,44
15-16 2.084,75 148,91
17-18 2.067,80 147,70
19-20 2.101,69 150,12
21-22 2.135,59 152,54
9-22 14.034,60 143,21
1-22 17.994,00 116,84

3.5. Năng suất sinh sản 
Ngan Xám có KL con mái khi đẻ là 

2.086,37g, tuổi đẻ là 183 ngày, KL ngan mái lúc 
38 tuần tuổi là 2.276,67g.

Bảng 7. Tuổi đẻ và KL ngan mái (n=57)

Chỉ tiêu Mean±SD
Tuổi đẻ đầu (ngày) 183
KL đẻ đầu (g) 2086,37±141,82
KL lúc 38 tuần tuổi (g) 2276,67±241,87

Khối lượng trứng bình quân 14 tuần đẻ 
đạt 70,37 g/quả, tăng dần theo tuần tuổi: từ 
66,26g ở 2 tuần đẻ đầu tăng lên 72,86g ở tuần 
đẻ 13-14. Theo nghiên cứu của Phạm Công 
Thiếu và ctv (2018), nuôi bảo tồn ngan Trâu, 
tuổi đẻ là 205 ngày, KLT 68,43g, lúc 38 tuần 
tuổi KLT 77,06g. Theo khảo sát của Nguyễn 
Văn Duy (2020), ngan Sen nuôi sinh sản có 
tuổi đẻ 189-203 ngày. Phùng Đức Tiến và cs 
(2010) nghiên cứu khả năng sản xuất của ngan 
Pháp ông bà R71 nhập nội mái B có tuổi đẻ 
211 ngày; mái D là 201 và 213 ngày. Theo Phạm 
Thùy Linh và ctv (2019), ngan  lai F1(TrxR41) 
tuổi đẻ 186 ngày tuổi, khối lượng trứng bình 
quân là 65,12g, KLT lúc 38 tuần tuổi đạt 78,40g. 
Kết quả trên cho thấy ngan Xám thành thục 
sớm hơn và KLT nhỏ hơn so với ngan Trâu, 
ngan lai và ngan nhập nội. 
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Bảng 8. Tỷ lệ đẻ, NST, TTTA /10 trứng, KLT 

Tuần 
tuổi

Tuần 
đẻ

Tỷ lệ 
đẻ, %

NST, 
quả/mái

TTTA/10 
trứng, kg

KLT, g
Mean±SD

26-27 1-2 14,54 2,04 9,42 66,26±4,61
28-29 3-4 42,60 5,96 3,22 69,24±5,42
30-31 5-6 51,53 7,21 2,66 68,32±6,02
32-33 7-8 34,44 4,82 3,98 70,71±5,12
34-35 9-10 26,79 3,75 5,11 72,56±4,35
36-37 11-12 21,17 2,96 6,26 72,63±5,02
38-39 13-14 14,03 1,96 8,68 72,86±5,61
TB 1-14 29,30 - 5,62 70,37±5,59

Năng suất trứng 14 tuần đẻ đạt 28,71 quả/
mái tương ứng tỷ lệ đẻ 29,30%. TTTA/10 trứng 
trung bình 14 tuần đẻ là 5,62kg, ở giai đoạn 
1-2 tuần đẻ TTTA 9,42kg, 3-4 tuần đẻ giảm còn 
3,22kg khi năng suất trứng tăng dần và đến 
tuần đẻ 5-6 TTTA/10 quả là 2,66kg sau đó NST 
giảm dần nên TTTA tăng dần lên, đến 14 tuần 
đẻ tiêu tốn 8,68 kg/10 quả. Theo Phạm Thùy 
Linh và ctv (2019) đàn ngan lai F1(TrxR41) 
NST/mái sau 38 tuần tuổi (12 tuần đẻ) 32,76 
quả. NST của ngan Trâu nuôi bảo tồn 69,04 
quả/mái/năm, TTTA/10 trứng 8,5kg (Phạm 
Công Thiếu và ctv, 2018). Theo Nguyễn Quý 
Khiêm và ctv (2021), NST của ngan Trâu sau 
12 tuần đẻ là 24,43 quả; NST mái/năm 85,39 
quả, TTTA/10 trứng 7,15kg. Theo khảo sát của 
Nguyễn Văn Duy (2020), ngan Sen nuôi sinh 
sản có tỷ lệ đẻ 13-17%, NST/mái/năm 60 quả, 
TTTA/10 trứng 7,42kg. Theo khảo sát ngan 
Nam bộ của Phạm Mạnh Hưng và cs (2015) 
số lứa đẻ/năm  là 3,9 lứa (3-5 lứa), số trứng/
năm 56,34 quả (39-85  quả). Kết quả theo dõi 
bước đầu cho thấy ngan Xám có NST cao hơn 
các giống ngan bản địa khác như ngan Trâu 
và ngan Sen nhưng thấp hơn so với ngan lai 
TxR41. Cần tiếp tục theo dõi NST của đàn 
ngan Xám ở các tuần đẻ tiếp theo để đánh giá 
chính xác hơn.
3.6. Tỷ lệ ấp nở trứng

Tổng số lượng trứng đem ấp trong tuần 
đẻ thứ 4 là 60 quả, tỷ lệ trứng có phôi đạt 
86,67%, tỷ lệ nở/ trứng ấp 81,67% và tỷ lệ ngan 
loại 1/ngan nở 93,88%. Tỷ lệ ấp nở tăng dần, 
ở tuần đẻ 12 tỷ lệ trứng có phôi đạt 94,0% và 
tỷ lệ nở/ trứng ấp 83,0% và tỷ lệ ngan loại 1/
ngan nở 95,17%. Trung bình 4-12 tuần đẻ, tỷ 

lệ trứng có phôi đạt 90,22% và tỷ lệ nở/trứng 
ấp 82,22% và tỷ lệ ngan loại 1/ngan nở 95,13%. 
Theo Phạm Thùy Linh và ctv (2019), tỷ lệ trứng 
có phôi của đàn ngan lai F1(TxR41) đạt 94,99%, 
tỷ lệ nở/tổng ấp đạt 88,41%, tỷ lệ nở loại I/tổng 
nở đạt 95,74%. Theo Phùng Đức Tiến và ctv 
(2010), ngan Pháp ông bà R71 nhập nội có tỷ 
lệ phôi 91,16-93,07%; tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 
80,67-82,49%. Tỷ lệ trứng có phôi của ngan Trâu 
95,45%, tỷ lệ nở/trứng ấp 80,19%, tỷ lệ nở/tổng 
trứng có phôi 84,02% (Nguyễn Quý Khiêm và 
ctv, 2021). Kết quả trên cho thấy với điều kiện 
nuôi dưỡng và tỷ lệ trống mái như trên cho tỷ 
lệ ấp nở trứng của ngan Xám khá tốt, tương 
đương với các giống ngan nội nước ta.

Bảng 9. Tỷ lệ ấp nở trứng 

Tuần đẻ Trứng ấp
 (quả)

Tỷ lệ 
phôi (%)

Nở/trứng 
ấp (%)

Loại I/
số nở

4 60 86,67 81,67 93,88
8 100 90,00 82,00 96,34
12 100 94,00 83,00 95,18

Tổng/TB 260 90,22 82,22 95,13

4. KẾT LUẬN
Ngoại hình tương đối đặc trưng của ngan 

Xám với màu lông xám đốm trắng, chân, mỏ 
vàng. Phần đầu con mái nhỏ và thon hơn 
so với con trống và con trống to hơn con 
mái. Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con và 
hậu bị >98%. Khối lượng trống 24 tuần tuổi 
3.415,42g con, mái 2.032,31g. Tuổi đẻ 183 ngày, 
năng suất trứng 14 tuần đẻ 28,71 quả/mái với 
TTTA/10 quả trứng 5,62kg. Tỷ lệ ấp nở của 
ngan Xám đạt cao: tỷ lệ phôi 90,22%, tỷ lệ nở/
trứng ấp đạt 82,22% và tỷ lệ ngan loại 1/ngan 
nở 95,13%.

Cần tiếp tục theo dõi đánh giá năng 
suất sinh sản đàn ngan Xám và theo dõi ở 
các phương thức nuôi khác nhau để có định 
hướng nghiên cứu phát triển đàn và đưa vào 
sản xuất.

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu này là kết quả thực hiện nhiệm vụ 

quỹ gen cấp Bộ "Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật 
nuôi“ do Viện Chăn nuôi chủ trì.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên tổng số 212 cơ sở chăn nuôi gà tại 12 huyện/thành phố của 5 tỉnh 

vùng Tây Nguyên được lựa chọn ngẫu nhiên để khảo sát thực trạng về chăn nuôi gà. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy chăn nuôi gà của vùng Tây Nguyên chủ yếu là chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ chiếm 
94,34%, chăn nuôi theo quy mô trang trại chỉ chiếm 5,66% (trung bình 3.500 con/trại). Năng suất và 
hiệu quả chăn nuôi gà đẻ và gà thịt ở các trang trại cao hơn so với các nông hộ chăn nuôi (P<0,05). 
Thức ăn công nghiệp được sử dụng chủ yếu trong các trang trại (100% với gà đẻ và 87,5% với gà thịt), 
trái lại trong nông hộ thức ăn tự trộn kết hợp với thức ăn công nghiệp là chiếm tỷ lệ cao nhất ở gà đẻ 
(60,98%) và gà thịt thức ăn tự trộn cao nhất với 51,46%. Trên 30% số trang trại và nông hộ có dự kiến 
mở rộng quy mô chăn nuôi và chỉ có ít cơ sở chăn nuôi muốn thay đổi về con giống cũng như loại 
thức ăn sử dụng nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi. Việc phát triển các cơ sở sản xuất giống gà và 
các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi là rất cần thiết cùng với đó là xây dựng các cơ sở chăn nuôi 
an toàn sinh học nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi cho vùng Tây Nguyên.

Từ khóa: Thực trạng chăn nuôi gà, năng suất, Tây Nguyên.

1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2 Trường Đại học Tây Nguyên
* Tác giả liên hệ: GS.TS. Vũ Đình Tôn, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Điện thoại: 0913033177; Email: 
vdton@vnua.edu.vn
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tây Nguyên là vùng cao nguyên rộng 

lớn với diện tích 5.450,7 nghìn ha chiếm 
16,45% tổng diện tích cả nước. Diện tích đất 
nông nghiệp của vùng Tây Nguyên là 2.421,3 
nghìn ha chiếm 44,42% và diện tích đất lâm 
nghiệp là 2.489,5 nghìn ha chiếm 45,67% tổng 
diện tích đất tự nhiên (Tổng cục thống kê, 
2019) là điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát 
triển chăn nuôi trong đó có chăn nuôi gà. Tuy 
nhiên, hiện tại ngành chăn nuôi trong đó có 
chăn nuôi gà ở Tây Nguyên chưa phát triển 
tương xứng với tiềm năng của vùng. Số trang 
trại chăn nuôi của vùng Tây Nguyên đạt tiêu 
chí kinh tế trang trại theo thông tư 27/2011/
TTBNNPTNT chỉ là 1.162 trang trại, chỉ chiếm 
5,49% trong tổng số 21.158 trang trại chăn 
nuôi của cả nước (Hoàng Kim Giao, 2019). Số 
lượng đàn gà của vùng Tây Nguyên năm 2019 
là 21,938 triệu con, chỉ chiếm 5,73% trong tổng 
đàn gà của cả nước (Tổng cục thống kê, 2019). 
Như vậy, vùng Tây Nguyên có lợi thế về điều 
kiện tự nhiên để phát triển chăn nuôi gà bởi 
diện tích đất rộng và hệ thống trồng cây nông 
lâm nghiệp phát triển. Để có cơ sở khoa học 
cho công tác xây dựng chiến lược phát triển 
chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng 
tại vùng Tây Nguyên thì việc đánh giá về thực 
trạng phát triển chăn nuôi gà của vùng Tây 
Nguyên là cần thiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Tổng số 212 cơ sở chăn nuôi gà tại 12 

huyện/thành phố thuộc 5 tỉnh vùng Tây 
Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk 
Nông và Lâm Đồng. 
2.2. Phương pháp

Chọn mẫu được dựa trên phương pháp 
phân tầng, nghiên cứu được thực hiện trên 
5 tỉnh vùng Tây Nguyên, mỗi tỉnh lựa chọn 
tối thiểu 2 huyện hoặc thành phố, mỗi huyện 
hoặc thành phố chọn tối thiểu 1 xã hoặc thị 
trấn (TT) và được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Địa điểm nghiên cứu khảo sát

Tỉnh Thành phố/Huyện Xã/Thị trấn
Kon 
Tum

TP. Kon Tum Đắk Cấm, Vinh Quang
Đắk Hà Đắk Ngọc, Đắk La

Gia 
Lai

Đắk Pơ Phú An, Hà Tam
Kbang Nghĩa An, TT Kbang

Đắk 
Lắk

Eakar Cư Huê, Ea krmút
TP. Buôn Mê Thuật Hòa Khánh, Eakao

Đắk 
Nông

Cư Jút Nam Dong, Tâm Thắng
Krông Nô Đắk Sôr, Nam Đà

Lâm 
Đồng

Lâm Hà Đông Thanh, Nam Ban
Đức Trọng Liên Nghĩa, Hiệp Thạch
Đa Huoai TT. Ma Đa Guôi

Đạ Tẻh TT. Đạ Tẻh
Thông tin thứ cấp được tổng hợp từ số liệu 

công bố, báo cáo khoa học, tài liệu thống kê. 

ABSTRACT
The current situation of chicken production development in Tay Nguyen area

 A total of 212 chicken farms belonging 12 districts/cities of 5 provinces in the Tay Nguyen 
areas were randomly surveyed to access the chicken production’s situation. The results showed 
that chicken raising in the Tay Nguyen was mainly in the household farms accounting for 94.34%, 
large chicken farms represent a very small proportion (5.66%). The productivity and efficiency 
of layer and broiler production on farms were higher than that of household farms (P<0.05). The 
industrial feed is mainly used on farms (100% with layer hens, 87.5% with broilers). In contrast, at 
the household farms, chicken feed is used mainly by commercial feed and self-mixed feed (60.98% 
for layers and 39.77% for broilers) and there were 51.46% of household farms using self-mixed feed 
for broilers. More than 30% of farms and households plan to expand their livestock production and 
only a few farms want to change breeds and types of feed used to improve livestock productivity. 
The development of chicken breed farms and feed factories is essential along with applying 
biosecure farms to improve the productivity and efficiency of chicken production for Tay Nguyen 
region. 

Keywords: Chicken production’s situation, productivity, Tay Nguyen area.
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Thông tin sơ cấp được khảo sát trên 12 huyện 
hoặc thành phố và 22 xã hoặc thị trấn thuộc 5 
tỉnh của vùng Tây Nguyên. Các mẫu khảo sát 
cơ sở chăn nuôi được chọn ngẫu nhiên. Tổng 
số mẫu khảo sát là 212 mẫu, trong đó tỉnh Kon 
Tum 46 mẫu, Gia Lai 43 mẫu, Đắc Lắc 48 mẫu, 
Đăk Nông 33 mẫu và Lâm Đồng 42 mẫu và 
khảo sát 70 mẫu các cá nhân, tổ chức, cơ quan 
quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực chăn 
nuôi thú y gồm: Kon Tum 13 mẫu, Gia Lai 16 
mẫu, Đắc Lắc 20 mẫu, Đăk Nông 10 mẫu và 
Lâm Đồng 11 mẫu. Sử dụng bộ câu hỏi bán 
cấu trúc để thu thập các thông tin quy mô 
chăn nuôi, năng suất chăn nuôi, nguồn thức 
ăn sử dụng, định hướng chăn nuôi, những 
thuận lợi và khó khăn phát triển chăn nuôi gà 
ở Tây Nguyên. 
2.3. Xử lý số liệu

Dựa trên các số liệu thu thập được với 
17 biến định lượng, từ các biến này bốn biến 
định lượng liên quan đến quy mô chăn nuôi 
gồm tổng số gà, số lượng gà thịt, số lượng gà 
đẻ, diện tích chuồng nuôi được lựa chọn làm 
thành phần chính trong phân tích thống kê. 
Tiến hành phân tích theo phương pháp phân 
tích thành phần chính (Principal Component 
Analysis - PCA) trên phần mềm R để phân 
nhóm cơ sở nuôi gà. Sau đó số liệu được xử lý 
theo phương pháp thống kê mô tả và ANOVA 
một nhân tố trên phần mềm Minitab 16. Kiểm 
định sự khác biệt trung bình giữa hai nhóm 
quy mô nuôi gà bằng sample t-test, mức ý 
nghĩa P<5%. Các tham số thống kê gồm giá trị 
trung bình cộng (Mean) và sai số chuẩn (SE)

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phát triển chăn nuôi gà ở Tây Nguyên
Trong mười năm qua, đàn gà ở các tỉnh 

Tây Nguyên phát triển tương đối ổn định và 
có xu hướng tăng nhanh trong hai năm gần 
đây: năm 2019 đàn gà tại khu vực Tây Nguyên 
đạt 21,938 triệu con, trong đó gà thịt là chủ 
yếu, chiếm tới 76,12% và gà đẻ trứng là 23,88%. 

Trong khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk là 
tỉnh có lượng gà lớn nhất đạt 10,8 triệu con 
chiếm gần 49% số lượng gà cả vùng và là 
tỉnh có số lượng gà đứng thứ 10 cả nước. Sau 
tỉnh Đắk Lắk là tỉnh Lâm Đồng có số lượng 
đàn gà chiếm 22% tổng đàn gà của vùng Tây 
Nguyên. Ba tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum 
phát triển chăn nuôi gà kém hơn so với hai 
tỉnh trên. Số lượng đàn gà tỉnh Gia Lai chiếm 
13%; tỉnh Đắk Nông là 10% và Kon Tum với 
số lượng đàn gà thấp nhất vùng chỉ chiếm 
6% (Hình 1 và Hình 2). Tuy nhiên, về tốc độ 
phát triển đàn gà trong giai đoạn 2010-2019 
cho thấy Lấm Đồng là tỉnh có tốc độ phát 
triển lớn nhất (20,10%/năm), sau đó đến tỉnh 
Kon Tum là 17,81%/năm, tỉnh Gia Lai có tốc 
độ phát triển đàn gà là 16,14%/năm, tỉnh Đăk 
Nông có tốc độ phát triển là 16,14% và Đăk 
Lăk là tỉnh có tốc độ phát triển đàn gà thấp là 
12,08%. Tốc độ phát triển đàn gà tại khu vực 
Tây Nguyên tăng nhanh trong năm vừa qua 
một phần nguyên nhân là do sau dịch tả lợn 
Châu Phi người dân không dám tái đàn mà 
chuyển sang chăn nuôi gà.

Hình 1. Biến động về số lượng gà các tỉnh  
Tây Nguyên giai đoạn 2010-2019 (TCTK, 2020)

Hình 2. Phân bố đàn gà ở các tỉnh Tây Nguyên
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Vùng Tây Nguyên nuôi hai loại gà chính 
là gà thịt và gà đẻ trứng. Năm 2019, số lượng 
gà thịt công nghiệp của vùng Tây Nguyên là 
2,86 triệu cọn, chỉ chiếm 17,17% trong tổng 
đàn gà thịt của vùng. So với với quy mô của cả 
nước cho thấy tỷ lệ gà thịt công nghiệp chiếm 
tới 23,38% tổng đàn gà thịt. Ngược lại đối với 
gà thịt, chăn nuôi gà đẻ trứng tại vùng Tây 
Nguyên thì chủ yếu là nuôi gà công nghiệp 
có năng suất trứng cao. Số lượng gà đẻ trứng 
công nghiệp của vùng Tây Nguyên năm 2019 
là 2,17 triệu con, chiếm 41,38% trong tổng đàn 
gà sinh sản của vùng. Tỷ lệ này tương đương 
với với tỷ lệ gà đẻ trứng công nghiệp trên quy 
mô cả nước chiếm 41,57% tổng đàn gà sinh 
sản (Niên giám thống kê, 2020). Mức độ phát 
triển nuôi gà công nghiệp là không đều giữa 
các tỉnh vùng Tây Nguyên (Hình 3).

Hình 3. Số lượng gà công nghiệp tại các tỉnh 
Tây Nguyên

Nuôi gà thịt công nghiệp phát triển nhiều 
nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Năm 2019 số lượng gà 
thịt nuôi công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk chiếm 
tới 64,49% tổng đàn gà thịt công nghiệp trong 
vùng, sau đó đến tỉnh Lâm Đồng số lượng gà 
thịt nuôi công nghiệp chiếm 18,35%, tỉnh Đắk 
Nông là 10,29%, hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai 
tỷ lệ này tương ứng là 3,49% và 3,38% tổng 
đàn gà thịt trong vùng  (Niên giám thống kê, 
2020).

Đối với gà đẻ trứng nuôi công nghiệp 
thì Lâm Đồng có số lượng gà đẻ trứng công 
nghiệp cao nhất chiếm 49,48% số lượng gà 
đẻ công nghiệp trong vùng, Đắk Lắk chiếm 
46,42%, ba tỉnh Kon Tumn Gia Lai, Đắk Nông 

chỉ chiếm 1,97; 1,49 và 0,65% tổng đàn gà đẻ 
trong vùng tương ứng.
3.2. Đặc điểm và năng suất của các cơ sở 

Kết quả phân tích thành phần chính PCA 
đã phân các cơ sở chăn nuôi gà vùng Tây 
Nguyên thành hai nhóm chăn nuôi (P<0,001), 
trong đó nhóm thứ nhất (cluster 1-màu đen) 
có 200 cơ sở nuôi gà là nhóm nuôi quy mô nhỏ 
(chăn nuôi nông hộ) chiếm tới 94,34% số hộ 
điều tra và nhóm thứ hai nuôi gà quy mô lớn 
(chăn nuôi trang trại) (cluster 2-màu đỏ) chỉ 
có 12 cơ sở chỉ chiếm 5,66% số cơ sở điều tra. 
Hình 4 cũng cho thấy sự biến động về quy mô 
nuôi khác nhau giữa hai nhóm quy mô nuôi. 
Nhóm nuôi quy mô nhỏ có mức độ biến động 
nhỏ hơn so với nhóm nuôi quy mô trang trại. 
Thông tin chi tiết về quy mô nuôi gà được 
trình bày trong bảng 2.

Các trang trại chăn nuôi với quy mô khá 
lớn, trại có quy mô nhỏ nhất là 2.000 con/lứa 
và nhiều nhất là 8.000 con/lứa. Trong số 12 
trang trại, có 6 trang trại chăn nuôi gà đẻ: 4 
trang trại chỉ nuôi gà đẻ và 2 trang trại vừa 
nuôi gà đẻ vừa nuôi gà thịt; có 6 trang trại chỉ 
nuôi gà thịt. Ở các nông hộ quy mô đàn gà 
trung bình là 97,02 con/lứa và chủ yếu là nuôi 
gà thịt (171 hộ, chiếm 85,5%). So sánh quy mô 
chăn nuôi nông hộ của vùng Tây Nguyên với 
các vùng chăn nuôi khác, theo Nguyễn Thị 
Kim Khang và ctv (2009) điều tra 408 hộ chăn 
nuôi gia cầm tại 5 quận/huyện của thành phố 
Cần Thơ cho biết các nông hộ chăn nuôi với 
số lượng nhỏ, trung bình 34,24-58,25 con/hộ. 
Nguyễn Thị Thúy Mỵ và ctv (2009) điều tra 
thực trạng chăn nuôi gà trong nông hộ tại 5 xã 
phía Tây thành phố Thái Nguyên cho biết có 
44,25% số hộ có quy mô trung bình nhỏ hơn 50 
con, 24,69% hộ có quy mô 50-100 con và 3,67% 
có quy mô >200 con.  

Bảng 2. Quy mô chăn nuôi gà trong các cơ sở 

Loại 
gà

Trang trại Nông hộ
P

n Mean±SE n Mean±SE
Số gà 12 3.500,00±557,32 200 97,02±14,67 **
Gà đẻ 6 5.000,00±50,01 41 82,63±19,66 **
Gà thịt 8 3.000,00±666,67 171 88,05±14,48 **
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Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn chủ 
yếu nuôi các giống gà đẻ siêu trứng như giống 
gà Isa-Brown, Hyline, Ai Cập… Các nông hộ 
nhỏ với quy mô trung bình là 82,63 con/lứa 
chủ yếu sử dụng các giống gà đẻ là giống gà 
địa phương hoặc gà lai như gà Ri, gà H’Mông, 
gà lai Lương Phượng,…Đối với chăn nuôi gà 
thịt tại vùng Tây Nguyên, các cơ sở chăn nuôi 
sử dụng các giống gà thịt lông màu có nguồn 
giống tương đối đa dạng chủ yếu từ các công 
ty như Minh Dư, Cao Khanh, Dabaco, Japfa, 
CP với thời gian nuôi 3-4 tháng.

Các trang trại chăn nuôi sử dụng giống gà 
chuyên trứng và có sự đầu tư hơn về chuồng 
trại, kỹ thuật chăm sóc nên năng suất cao hơn 
so với các nông hộ. Thời gian khai thác trứng 
ở các trang trại kéo dài hơn khoảng 2,77 tháng 

so với nhóm nuôi quy mô nông hộ (P<0,05). 
Thời gian khai thác, năng suất trứng cao hơn 
nên tiêu thốn thức ăn để sản xuất 10 quả trứng 
ở nhóm nuôi quy mô trang trại là thấp hơn so 
với nhóm nuôi nông hộ (P<0,05). 

Thời gian nuôi gà thịt ở nhóm nuôi quy 
mô trang trại và nông hộ không có sự khác 
nhau (P>0,05). Thời gian nuôi thịt ở quy mô 
trang trại trung bình là 3,93 tháng, còn với 
các nông hộ trung bình 4,08 tháng. Tuy nhiên, 
khối lượng gà xuất bán ở nhóm nuôi quy mô 
trang trại là cao hơn so với nhóm nuôi gà 
quy mô nông hộ (P<0,05). Mức tiêu tốn thức 
ăn cho một kilogam tăng khối lượng ở nhóm 
chăn nuôi quy mô trang trại là 3,02kg thức ăn 
thấp hơn so với nhóm nuôi quy mô nông hộ là 
3,32kg thức ăn (P<0,01). 

Hình 4. Phân nhóm cơ sở nuôi gà theo quy mô

Bảng 3. Năng suất chăn nuôi gà tại các cơ sở điều tra vùng Tây Nguyên

Loại gà Năng suất
chăn nuôi ĐVT

Trang trại (n=12) Nông hộ (n=200)
P

n Mean±SE Min Max n Mean±SE Min Max

Sinh sản
SLT/mái/năm quả 6 286,67±1,67 285,00 290,00 41 112,00± 9,95 50,00 250,00 **

Thời gian khai thác tháng 6 12,67±0,67 12,00 14,00 41 9,90±0,35 7,00 14,00 *
TTTA/10 trứng kg 6 2,23±0,03 2,29 2,30 41 2,60±0,05 2,20 3,00 *

Thịt
Thời gian nuôi tháng 8 3,93±0,13 3,50 4,50 171 4,08±0,07 3,50 6,00 ns

KL xuất bán kg 8 2,67±0,05 2,50 2,80 171 2,36±0,02 1,50 3,00 *
TTTA/kg TKL kg 8 3,02±0,01 3,00 3,05 171 3,32±0,01 3,00 3,70 **
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Hoàng Thị Anh Phương và ctv (2018) khi 
nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của gà lai 
(Tam Hoàngx(RixMía)) được nuôi hoàn toàn 
bằng thức ăn công nghiệp có khối lượng trung 
bình lúc 16 tuần tuổi là 2,17kg, tiêu tốn thức 
ăn 3kg thức ăn/kg TKL. Mai Thị Xoan (2014) 
cho biết gà Lương Phượng nuôi tại Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk có khối lượng trung bình lúc 
11 tuần tuổi là 2,09kg với mức tiêu tốn 2,69kg 
thức ăn/kg TKL.

Có ba hình thức sử dụng thức ăn trong 
chăn nuôi gà đẻ và gà thịt là sử dụng hoàn 
toàn thức ăn công nghiệp (TACN), thức ăn 
tự phối trộn (TAPT) và kết hợp sử dụng cả 
TACN và TAPT.
Bảng 4. Thức ăn sử dụng nuôi gà ở Tây Nguyên

Loại 
gà Sử dụng TA

Trang trại Nông hộ
n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%)

Gà 
đẻ

TACN 6 100 7 17,07
TAPT (*) - - 9 21,95

TACN+TAPT - - 25 60,98

Gà 
thịt

TACN 7 87,5 15 8,77
TAPT - - 88 51,46

TACN+TAPT 1 12,5 68 39,77

Ghi chú: (*) phối trộn sản phẩm nông nghiệp (ngô, thóc, 
cám gạo…) và thức ăn đậm đặc

Hình thức sử dụng TACN là phổ biến 
trong chăn nuôi quy mô trang trại. Tất cả các 
trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng đều sử dụng 
TACN và 87,5% đối với trang trại nuôi gà thịt. 
Trong nhóm chăn nuôi gà thịt quy mô trang 
trại chỉ có một trang trại sử dụng TACN kết 
hợp với TAPT. Ngược lại, nhóm nuôi quy mô 

nông hộ sử dụng hoàn toàn TACN chiếm tỷ lệ 
rất thấp với 7 hộ nuôi gà đẻ (17,07%) và có 15 
hộ nuôi gà thịt (8,77%). Ở quy mô chăn nuôi 
nông hộ, đối với gà đẻ trứng hình thức nuôi 
gà bằng TACN kết hợp với TAPT là phổ biến 
với 60,98% tổng số hộ nuôi gà đẻ trong nhóm. 
Ở hình thức này giai đoạn úm gà 1-4 tuần 
tuổi gà được nuôi bằng thức ăn hỗn hợp công 
nghiệp hoàn chỉnh sau đó chuyển sang giai 
đoạn sử dụng TAPT từ các nguyên liệu sẵn có 
như ngô, thóc, cám gạo với thức ăn đậm đặc 
công nghiệp. Còn đối với chăn nuôi gà thịt 
ở nhóm nuôi quy mô nhỏ hình thức nuôi gà 
bằng TAPT là phổ biến với 51,46% số hộ nuôi 
gà thịt trong nhóm. Hình thức này giúp tận 
dụng nguồn thức ăn sẵn có, giảm chi phí mua 
thức ăn cho gà và phù hợp với quy mô chăn 
nuôi nhỏ. Ngoài ra, tại các nông hộ thường sử 
dụng các giống gà lai, gà địa phương có khả 
năng sản xuất thấp hơn giống gà cao sản nên 
người chăn nuôi có thể sử dụng thêm nguồn 
thức ăn có sẵn kết hợp với TACN để hạ giá 
thành sản xuất.
3.3. Tình hình dịch bệnh ở đàn gà

Tình hình dịch bệnh trong các cơ sở chăn 
nuôi gà điều tra được trình bày tại bảng 5 cho 
thấy vào mùa mưa tỷ lệ gà mắc bệnh cao hơn 
so với mùa khô, cụ thể số cơ sở chăn nuôi có 
gà đẻ và gà thịt mắc bệnh lần lượt là 13 và 38 
cơ sở chăn nuôi (chiếm 27,66% số cơ sở nuôi 
gà đẻ và 21,23% số cơ sở nuôi gà thịt). Đối 
với mùa khô, tỷ lệ mắc bệnh ít hơn, có 9 cơ sở 
nuôi gà đẻ (chiếm 19,15%) và gà thịt là 25 cơ 
sở (chiếm 13,97%).

Bảng 5. Bệnh trên đàn gà trong các cơ sở điều tra theo mùa

Chỉ tiêu
Mùa khô Mùa mưa

Gà đẻ (n=47) Gà thịt (n=179) Gà đẻ (n=47) Gà thịt (n=179)
Số CS Tỷ lệ (%) Số CS Tỷ lệ (%) Số CS Tỷ lệ (%) Số CS Tỷ lệ (%)

Số hộ có gà mắc bệnh 9 19,15 25 13,97 13 27,66 38 21,23
Bệnh Newcastle 5 10,64 7 3,91 5 10,64 17 9,50
Bệnh Cúm gia cầm 3 6,38 4 2,23 2 4,26 6 3,35
Bệnh Tụ huyết trùng 3 6,38 7 3,91 7 14,89 23 12,85
Bệnh Marek 0 0,00 1 0,56 3 6,38 0 0,00
Bệnh hô hấp mãn tính 7 14,89 18 10,06 10 21,28 29 16,20
Bệnh Gumboro 1 2,13 3 1,68 5 10,64 18 10,06
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Có 5 loại bệnh mà đàn gà đẻ tại Tây Nguyên 
mắc phải ở cả 2 mùa là bệnh Newcastle, bệnh 
Cúm gia cầm, bệnh Tụ huyết trùng, bệnh CRD 
và bệnh Gumboro. Riêng mùa mưa, thì gà đẻ 
mắc thêm bệnh Marek. Ở mùa khô, bệnh phổ 
biến trên gà ở các cở sở nuôi gà đẻ là bệnh 
Newcastle với tỷ lệ hộ có gà mắc là 10,64%. 
Vào mùa mưa, bệnh trên gà đẻ phổ biến hơn 
là là bệnh CRD (chiếm 21,28%), sau đó đến 
bệnh tụ huyết trùng (chiếm 14,89%).

Bệnh trên gà thịt nuôi tại vùng Tây Nguyên 
ngoài các bệnh gặp phải giống như trên gà sinh 
sản thì trên gà thịt còn có bệnh Marek xảy ra ở 
cả hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Ở mùa khô, 
bệnh trên đàn gà thịt phổ biến nhất là bệnh 
CRD với tỷ lệ là 10,29%. Mùa mưa bệnh trên 
đàn gà thịt phổ biến nhất là bệnh CRD với tỷ lệ 
16,20%, tiếp đến là bệnh tụ huyết trùng 12,85% 
và bệnh Newcastle là 9,5%. 

Kết quả điều tra tỷ lệ số hộ tiêm phòng 
cho đàn gà khá thấp (Bảng 6), tỷ lệ cơ sở có 
tiêm phòng cho gà đẻ là 34,04%, tỷ lệ này ở 
các cơ sở nuôi gà thịt vào mùa khô và mùa 
mưa lần lượt là 21,79% và 27,93%. Do vùng 
Tây Nguyên không bắt buộc tiêm phòng vác 
xin trên đàn gà, chủ yếu chỉ tuyên truyền vận 
động người chăn nuôi chủ động trong các tác 
tiêm phòng cho đàn gà nên tỷ lệ phòng bệnh 
cho đàn gà nuôi tại vùng Tây Nguyên là thấp. 

Bảng 6. Phòng bệnh trên gà trong các cơ sở

Loại vac xin
Gà thịt (n=179) Gà đẻ 

(n=47)Mùa khô Mùa mưa
CS % CS % CS %

Số hộ tiêm  39 21,79 50 27,93 16 34,04
Newcastle 31 17,32 48 26,82 15 31,91
Cúm gia cầm 15 8,38 14 7,82 4 8,51
Tụ huyết trùng 20 11,17 30 16,76 11 23,40
Marek 11 6,15 0 0 8 17,02
Gumboro 10 5,59 22 12,29 8 17,02

Đối với gà thịt thì người chăn nuôi áp 
dụng quy trình phòng bệnh ít nghiêm ngặt 
hơn do thời gian nuôi ngắn, tỷ lệ hộ phòng 
bệnh Newcastle là cao nhất trong các bệnh và 
người chăn nuôi thường chỉ phòng 1 lần bằng 
cách nhỏ vác xin lasota và không tiêm vác xin 
nhắc lại lần 2. Đồng thời do phòng bệnh bằng 

nhỏ lasota dễ làm và làm khi gà còn nhỏ nên 
dễ bắt gà hơn.

Công tác phòng bệnh cho đàn gà được các 
trang trại quan tâm nhiều hơn so với các nông 
hộ. Đây là những tiềm ẩn về nguy cơ đàn gà bị 
bệnh rồi bùng phát dịch bệnh và lây lan sang 
các hộ chăn nuôi khác.
3.4. Định hướng, thuận lợi và khó khăn trong 
phát triển chăn nuôi gà

Định hướng về phát triển chăn nuôi trong 
các cơ sở ở vùng Tây Nguyên được trình bày 
ở bảng 7 Cho thấy phần lớn các cơ sở chăn 
nuôi ở cả 2 nhóm đều không có kế hoạch tăng 
quy mô chăn nuôi chiếm 66,67% đối với nhóm 
nuôi quy mô trang trại và 66,5% đối với nhóm 
nuôi quy mô nông hộ. Chỉ có 33,33% trang 
trại có định hướng tăng quy mô chăn nuôi và 
33,5% số hộ dự kiến tăng quy mô chăn nuôi. 

Bảng 7. Định hướng chăn nuôi gà của các hộ 
chăn nuôi

Định hướng  
chăn nuôi

Trang trại (n=12) Nông hộ (n=200)
Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%)

Tăng quy 
mô 

Không 8 66,67 133 66,50
Có 4 33,33 67 33,50

Thay đổi 
giống 

Không 10 83,33 159 79,50
Có 2 16,67 41 20,50

Thay đổi 
thức ăn

Không 12 100 184 92,00
Có - - 16 8,00

Có 2 trang trại (chiếm 16,67%) dự kiến sẽ 
thay đổi con giống từ giống gà đẻ siêu trứng 
sang giống gà đẻ trứng khác và có 20,5% số 
hộ muốn thay đổi con giống sang giống mới 
có năng suất trứng cao hơn, khả năng chống 
chịu bệnh tật tốt hơn, dễ nuôi hơn như chuyển 
sang nuôi gà lai Ai cập, gà lai của Dabaco, 
người chăn nuôi nhận định chọn những giống 
gà có vỏ trứng màu trắng sẽ dễ tiêu thụ hơn. 

Ở quy mô nuôi trang trại không có sơ sở 
nào có dự định thay đổi trong sử dụng thức 
ăn nuôi gà như hiện nay. Đối với cở chăn nuôi 
quy mô nhỏ thì có 16 hộ dự kiến thay đổi sử 
dụng thức ăn nuôi gà hiện nay. Số cơ sở chăn 
nuôi này muốn chuyển sang sử dụng thức ăn 
công nghiệp kết hợp sử dụng thức ăn tự phối 
trộn để cải thiện năng suất chăn nuôi.  
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Có ba yếu tố thuận lợi để phát triển chăn 
nuôi gà bao gồm diện tích đất, thức ăn sẵn có 
và con giống. Phần lớn người chăn nuôi cho 
rằng có thuận lợi về diện tích đất (66,67% các 
trang trại và 51% các hộ). Với diện tích đất 
rộng và chủ yếu là diện tích trồng các loại cây 
công nghiệp là điều kiện để sử dụng nguồn 
chất thải từ hoạt động chăn nuôi, giảm thiểu 
tối đa ô nhiễm môi trường, ngoài ra có thể dễ 
dàng áp dụng biện pháp chăn nuôi gà an toàn 
sinh học. Yếu tố con giống được cho là thuận 
lợi do có thể mua khá dễ dàng trong vùng 
mặc dù tại vùng Tây Nguyên không có các 
cơ sở sản xuất giống. Theo Trần Quang Hạnh 
(2016), gà Ri Ninh Hòa được nuôi tại nông hộ 
của tỉnh Đăk Lăk có khả năng sinh trưởng và 
phát triển tốt trong điều kiện tại địa phương. 
Nguyễn Tấn Vui và Lương Thúy Lan (2016), 
giống gà Mía và gà Đông Tảo có khả năng 
sinh trưởng, tỷ lệ nuôi sống và năng suất thịt 
cao khi nuôi tại Buôn Hồ, Đăk Lăk. Kết quả 
này tương tự nghiên cứu tác giả Nguyễn Văn 
Diên và Nguyễn Quốc Hiếu (2017). 

Có 6 yếu tố khó khăn trong chăn nuôi gà 
bao gồm khó khăn về thời tiết, vốn, lao động, 
con giống, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị 
bệnh và dịch bệnh. 

Đối với các trang trại, khó khăn nhất 
chính là nguồn vốn để chăn nuôi và vấn đề 
dịch bệnh với tỷ lệ 33,33%. Khó khăn về vốn 
chủ yếu do tiếp cận với vốn và lượng vốn vay. 
Những khó khăn về dịch bệnh được các trang 
trại cho là sự xuất hiện bệnh khá thường xuyên 

của đàn gà. Tiếp theo là những khó khăn về 
kỹ thuật chăn nuôi chủ yếu liên quan đến các 
quy trình chăn nuôi  và kỹ thuật  phòng trị  
bệnh cho đàn gà.

Với các nông hộ cũng gặp một số khó 
khăn về vốn, kỹ thuật chăn nuôi và dịch bệnh. 
Nhiều hộ cho rằng nguồn vốn để phát triển 
chăn nuôi không thỏa mãn, kỹ thuật chăn nuôi 
chưa năm chắc cho nên năng suất chăn nuôi 
không cao và kém hiệu quả. Vấn đề về dịch 
bệnh còn nan giải đặc biệt là vào mùa mưa do 
mùa mưa thời tiết mưa nhiều, độ ẩm lớn hơn 
gà phải nhốt trong chuồng là chính nên nguy 
cơ phát bệnh trong các đàn gà gia tăng.

4. KẾT LUẬN
Chăn nuôi gà tại vùng Tây Nguyên phát 

triển mạnh nhất tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng 
so với 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông. 
Chăn nuôi gà của vùng Tây Nguyên chủ yếu 
là gà thịt chiếm tới 76,12%, gà đẻ chỉ chiếm 
23,88%. Tỉnh Đắk Lắk chăn nuôi gà thịt phát 
triển hơn so với các tỉnh khác trong vùng, gà đẻ 
trứng phát triển mạnh ở hai tỉnh Lâm Đồng và 
Đắk Lắk so với những tỉnh còn lại trong vùng.

Chăn nuôi gà nông hộ quy mô nhỏ chiếm 
chủ yếu trong vùng với 94,44%, chăn nuôi 
theo quy mô trang trại lớn chỉ chiếm một phần 
rất nhỏ (5,56%) số cơ sở chăn nuôi. 

Thức ăn công nghiệp được sử dụng phổ 
biến hơn trong chăn nuôi quy mô trang trại so 
với nhóm chăn nuôi quy mô nông hộ. Ở nhóm 
nuôi quy mô nông hộ chủ yếu là sử dụng thức 

Bảng 8. Thuận lợi và khó khăn trong chăn nuôi gà ở các cơ sở điều tra

Điều kiện Chỉ tiêu
Mùa khô Mùa mưa

Trang trại (n=12) Nông hộ (n=200) Trang trại (n=12) Nông hộ (n= 200)
n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%)

Thuận lợi
Diện tích đất 8 66,67 102 51,00 8 66,67 102 51,00

Thức ăn 5 41,67 75 37,50 6 50,00 64 32,00
Con giống 6 50,00 60 30,00 6 50,00 57 28,50

Khó khăn

Thời tiết 0 0,00 20 10,00 1 8,33 13 6,50
Vốn 4 33,33 75 37,50 4 33,33 75 37,50

Lao động 2 16,67 9 4,50 2 16,67 9 4,50
Con giống 2 16,67 19 9,50 3 25,00 18 9,00

Kĩ thuật 3 25,00 70 35,00 3 25,00 79 39,50
Dịch bệnh 4 33,33 41 20,50 4 33,33 93 46,50
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ăn công nghiệp kết hợp với sử dụng thức ăn 
tự phối trộn. 

Có ba yếu tố thuận lợi chính trong phát 
triển chăn nuôi gà là diện tích đất đai rộng, 
thức ăn sẵn có và con giống. Trong đó yếu 
tố thuận lợi về diện tích đất lớn được nhiều 
người chăn nuôi ghi nhận hơn. Khó khăn về 
vốn và dịch bệnh là những cản trở quan trọng 
trong phát triển chăn nuôi gà đặc biệt là vào 
mùa mưa.

Để phát triển chăn nuôi gà tại vùng Tây 
Nguyên cần phát triển các cơ sở sản xuất 
giống tại chỗ nhằm cung cấp con giống chất 
lượng tốt và phù hợp với vùng Tây Nguyên. 
Xây dựng cơ sở sản xuất thức ăn, nghiên cứu 
các công thức thức ăn tự phối trộn sử dụng 
các nguyên liệu sẵn có của vùng. Đồng thời 
cần nghiên cứu phát triển chăn nuôi gà theo 
hướng an toàn sinh học và tăng cường công 
tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm 
của vùng Tây Nguyên. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong chăn nuôi gia cầm đẻ trứng nói 

chung và gà đẻ trứng, tỷ lệ đẻ và năng suất 
trứng (NST) là hai tính trạng kinh tế quan 
trọng. Những tính trạng này chịu ảnh hưởng 
bởi nhiều yếu tố như giống, thức ăn, chuồng 
trại, quy trình chiếu sáng, điều kiện chăm sóc 
nuôi dưỡng, vv. 

Đường cong NST cộng dồn của gia cầm 
được mô tả tương tự như đường cong sinh 
trưởng (Darmani và France, 2019). Do đó, các 
đường cong sinh trưởng có thể được sử dụng 
để mô tả NST cộng dồn của gia cầm nói chung 
và gà đẻ trứng. Mô hình hoá NST cộng dồn 
của gà bằng các hàm sinh trưởng nhằm dự 
đoán được diễn biến quá trình đẻ trứng của 
đàn gà ở bất kỳ thời điểm nào của quá trình 
nuôi. Đồng thời, dựa trên các hàm này có thể 
dự báo được NST cộng dồn tiệm cận, cũng 
như NST/mái/tuần trong mọi thời điểm của 

giai đoạn đẻ tứng, từ đó giúp cho việc chăm 
sóc, nuôi dưỡng, quản lý và mang lại hiệu quả 
kinh tế cao trong chăn nuôi gà đẻ trứng.

Quy luật đẻ trứng của nhiều giống gà đã 
được các nhà nghiên cứu mô hình hoá nhằm 
giúp cho việc dự báo về NST, tỷ lệ đẻ, NST/
mái/tuần của gà ở mọi thời điểm. Sử dụng 
hàm hồi quy phi tuyến để mô tả động thái 
tỷ lệ đẻ, NST ở gà đã được đề cập đến trong 
nhiều nghiên cứu trước đây như của Minh và 
ctv (1995); Narinc và ctv (2014); Otwinowska-
Mindur và ctv (2016); Darmani và France 
(2019); Omotayo (2019); Akilli và Gorgulu 
(2019, 2020); Omomule và ctv (2020); Wolc và 
ctv (2020).

Ở Việt Nam, gần đây cũng đã có một vài 
nghiên cứu về động thái tỷ lệ đẻ của gà. Hà 
Xuân Bộ và ctv (2022b, 2022a) đã nghiên cứu 
lựa chọn hàm hồi quy phi tuyến phù hợp để 
mô tả động thái tỷ lệ đẻ của gà D310 - một 

Theo dõi NST từ tuần tuổi 19 (tuần đẻ 0) đến tuần tuổi 49 (tuần đẻ 25) đối với 360 gà mái D310 và 
tuần tuổi 47 (tuần đẻ 23) đối với 288 gà mái IB. Năm hàm hồi quy phi tuyến tính (Monomolecular, 
Gompertz, Logistic, Richards và Lopez) được sử dụng để đánh giá tính phù hợp với động thái NST 
của gà D310 và IB. Hàm Lopez được coi là phù hợp nhất với động thái NST của gà D310, IB với hệ 
số xác định cao nhất (99,96 và 99,92%) và AIC (724,78 và 960,36), BIC (743,49 và 978,68) thấp nhất. 
Số trứng/mái/tuần (NEPt) đạt cực đại tuần đẻ thứ 10 (5,53 quả/mái/tuần) đối với gà D310 và tuần 
đẻ thứ 13 (6,73 quả/mái/tuần) đối với gà IB. Hàm Lopez là phù hợp nhất trong việc mô tả NST cộng 
dồn của gà D310 và gà IB. 

Từ khóa: Đường cong năng suất trứng cộng dồn, gà D310, gà Isa Brown, hàm hồi quy phi tuyến tính.
ABSTRACT

Modelling cumulative egg production curves of D310 and Isa Brown hens using classical 
growth functions

This study was conducted to describe the cumulative egg production and determine the 
best models to estimate cumulative egg production of D310 and Isa Brown (IB) hens raised at 
experimental farm, Faculty of Animal Science of Vietnam National University of Agriculture from 
December 2020 to May 2021. The cumulative egg production was collected from 19 weeks of age 
(the zero week egglaying) to 49 weeks of age (25 weeks of egglaying period) from 360 D310 hens 
and to 47 weeks of age (23 weeks of egglaying period) from 288 IB hens. Five nonlinear models 
(Monomolecular, Gompertz, Logistic, Richards and Lopez) were used to be fitted the data of 
cumulative egg production for D310 and IB hen. The Lopez function could be well described 
cumulative egg production of D310 and IB hens with the highest coefficient of determination (99.96 
and 99.96%) and the lowest AIC (724.78 and 960.36), BIC (743.49 and 978.68). The number of eggs 
produced (NEPt) reached maximum at 10th week egglaying (5.53 eggs per hen per week) for D310 
hens and the 13th week egglaying (6.73 eggs per hen per week) for IB hens. The cumulative egg 
production of D310 and IB hens can be well described by applying the Lopez function.

 Keywords: Cumulative egg production curves, D310 hens, Isa Brown hens, nonlinear models.
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giống gà đẻ trứng hồng của công ty TNHH 
MTV gà giống Dabaco và gà Isa Brown (IB). 
Tuy nhiên, các nghiên cứu sử dụng hàm hồi 
quy phi tuyến tính để mô tả tỷ lệ đẻ, NST 
cộng dồn của gà tại Việt Nam còn khá hạn 
chế và mới chỉ dừng lại ở việc xác định hàm 
hồi quy phi tuyến tính nào phù hợp nhất với 
đối tượng nghiên cứu mà thôi. Đặc biệt, chưa 
có nghiên cứu nào tại Việt Nam sử dụng hàm 
hồi quy phi tuyến để mô hình hoá NST cộng 
dồn và ước tính số trứng/mái/tuần. Do đó, 
nghiên cứu này nhằm xác định được hàm hồi 
quy phi tuyến tính phù hợp nhất để mô tả quy 
luật NST từ đó ước tính được NST cộng dồn 
theo tuần đẻ, NST/mái/tuần và NST/mái/tuần 
trung bình cả kỳ và từ đó đề xuất các biện 
pháp chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đối với 
gà D310 và IB.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Tổng số 360 gà mái D310 và 280 gà mái 

IB được nuôi tại trại thực nghiệm Khoa Chăn 
nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 
tháng 12/2020 đến tháng 5/2021. Theo dõi NST 
từ tuần tuổi 19 (tuần đẻ 0) đến tuần tuổi 49 
(tuần đẻ 25) đối với gà mái D310 và tuần tuổi 
47 (tuần đẻ 23) đối với gà IB.
2.2. Phương pháp

Gà được chia ngẫu nhiên về 12 lô (30 con/
lô đối với gà D310 và 24 con/lô đối với gà 
IB) nuôi theo phương thức nuôi nhốt trong 
chuồng bán kín, trên nền xi măng có độn lót 
và được cho ăn, uống nước tự do. Gà đẻ được 
nuôi với khẩu phần gồm protein 16,5% và 
năng lượng trao đổi 2.750 kcal/kg. Số trứng đẻ 
ra và số mái có mặt được ghi chép hàng ngày 
trong tuần. 

Số liệu về NST của 360 gà mái D310 và 
280 gà mái Isa Brown (IB) được sử dụng riêng 
để khảo sát bằng 5 hàm sinh trưởng, gồm Mo-
nomolecular, Gompertz, Logistic, Richards 
và Lopez theo mô tả của Darmani và France 
(2019). Hàm hồi quy mô tả NST cộng dồn của 
gà D310 và IB được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Hàm sinh trưởng sử dụng trong 
nghiên cứu

Hàm Công thức

Monomoleucular t
t 0CEP [( w )e ]−β= α − α −

Gompertz t

0
[(ln )(1 e )]

w
t 0CEP w e

−βα −

=

Logistic
0

t t
0 0

w
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α
=

+ α −Richards
0

t n n n t 1/n
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CEP
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Lopez n n
0

t n n
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CEP

( t )
β + α

=
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CEPt: NST cộng dồn của gà tại tuần đẻ t, α: NST cộng 
dồn tiệm cận; w0: NST ban đầu; β, n là những tham số 
quyết định hình dạng của đường cong NST cộng dồn và 
e - số Euler (~ 2,718282).

2.3. Xử lý số liệu
Các giá trị “Starting value” của các tham 

số α, β, k, n và w0 sử dụng trong nghiên cứu 
này được ước tính dựa trên kết quả công bố 
của Darmani và France (2019). Các tham số α, 
β, k, n và w0 của năm hàm (Monomolecular, 
Gompertz, Logistic, Richards và Lopez) được 
ước tính bằng câu lệnh nlsLM trong gói min-
pack.lm (Elzhov và ctv, 2016) của phần mềm R 
4.0.5. Tiêu chuẩn thống kê để chọn mô hình tối 
ưu được dựa vào tiêu chuẩn thông tin Akaike 
(AIC, Akaike‘s information criterion) và BIC 
(Bayesian information criterion). Mô hình có 
giá trị AIC, BIC thấp nhất và hệ số xác định 
(R2) lớn nhất được xem là mô hình tối ưu nhất. 
Tiêu chuẩn thông tin Akaike và BIC được xác 
định bằng hàm AIC và BIC với phần mềm R 
4.0.5.

Sau khi xác định được hàm phù hợp nhất, 
phần mềm R 4.0.5 được sử dụng để ước tính 
NST cộng dồn ở tuần đẻ t (CEPt) theo công 
thức của hàm đó bằng câu lệnh predict. Số 
trứng/mái/tuần (NEPt) là sự chênh lệch số 
lượng trứng ở tuần đẻ t so với tuần trước đó 
(NEPt = CEPt - CEPt-1). Khi ước tính NST cộng 
dồn của gà theo hàm sinh trưởng nào thì giá 
trị này chính là đạo hàm bậc 1 của hàm đó vì 
nó thể hiện sự thay đổi số lượng trứng của gà 
khi tăng một đơn vị tuổi (NEPt = dCEPt/dt). 
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Năng suất trứng trung bình cả kỳ (ANEPt) 
được tính bằng số trứng cộng dồn cả kỳ chia 
cho số tuần đẻ đã nuôi theo công thức ANEPt 
= (CEPt - w0)/t; trong đó CEPt là NST cộng dồn 
ở tuần đẻ t và w0 là NST ở tuần đẻ đầu tiên. 
Giá trị ANEPt đạt cực đại (ANEPmax) được 
xác định khi ANEPt = NEPt.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mô tả năng suất trứng cộng dồn của gà 
D310 và IB bằng một số hàm sinh trưởng

Các tham số ước tính và tham số đánh 
giá mức độ tin cậy của hàm mô tả NST cộng 
dồn đối với gà D310 và IB được trình bày tại 
bảng 2.

Bảng 2. Tham số ước tính và đánh giá mức độ tin cậy của hàm mô tả NST cộng dồn  
đối với gà D310 và IB

Giống gà Hàm α±SE β±SE n±SE w0±SE AIC BIC R2

D310

Monomoleucular 3.868±141 0,001±0,0005 - -4,40±0,19 1.003,88 1.018,85 99,91
Gompertz 159±1,89 0,105±0,002 - 4,84±0,20 1.489,53 1.504,50 99,57
Logistic 133±1,46 0,20±0,004 - 8,65±0,305 1.790,56 1.805,53 98,87
Richards 348±49,27 0,02±0,004 -0,86±0,04 1,00±0,001 1.364,85 1.383,57 99,71
Lopez 509±21,89 61,30±3,28 1,22±0,01 -1,55±0,17 724,78 743,49 99,96

IB

Monomoleucular 9.735±192 0,001±0,001 - -9,71±0,47 1.434,90 1.449,55 99,56
Gompertz 117±2,26 0,11±0,001 - 3,32±0,16 1.358,98 1.373,63 99,66
Logistic 144±1,66 0,22±0,004 - 7,04±0,28 1.656,90 1.671,55 99,04
Richards 349±21,51 0,04±0,003 -0,63±0,03 1,00±0,002 990,92 1.009,24 99,91
Lopez 422±20,32 38,44±2,05 1,46±0,02 -1,38±0,26 960,36 978,68 99,92

Năng suất trứng cộng dồn tiệm cận ước 
tính thấp nhất ở hàm Logistic (133 quả) đối 
với gà D310, hàm Gompertz (117 quả) đối 
với gà IB và cao nhất ở hàm Monomoleucular 
(3.868 quả đối với gà D310 và 9.735 quả đối 
với gà IB). Năng suất trứng cộng dồn tiệm cận 
ước tính của các hàm Gompertz, Logistics, Ri-
chards và Lopez đều phù hợp so với thực tế. 
Trong khi đó, hàm Monomoleucular cho tham 
số α (NST cộng dồn tiệm cận) cao hơn nhiều 
so với thực tế có thể đạt được ở gà D310 và gà 
IB. Vì vậy, hàm Monomoleucular không phù 
hợp để mô tả đường cong NST tiệm cận của 
gà D310 và gà IB. Tham số đánh giá mức độ 
tin cậy của các hàm mô tả NST cộng dồn đối 
với gà D310 và gà IB đều gần bằng nhau. Điều 
này cho thấy rằng năm hàm (Monomolecular, 
Gompertz, Logistic, Richards và Lopez) đều 
sử dụng được để mô tả động thái NST đối với 
gà D310 và gà IB. Tuy nhiên, trong các hàm 
đó, hàm Lopez được coi là phù hợp nhất để 
mô tả động thái NST của gà D310, IB vì có hệ 
số xác định cao nhất (99,96 và 99,92%) và AIC 
(724,78 và 960,36), BIC (743,49 và 978,68) thấp 
nhất. Tuy nhiên, sự phù hợp của các hàm này 

đối với gà D310, IB chỉ được đảm bảo trong 
giới hạn từ 24 đến 26 tuần đẻ vì có sự khác 
nhau khá lớn về các tham số ước tính. Nghiên 
cứu này đã xác định được hàm hồi quy phi 
tuyến tính Lopez là phù hợp nhất để mô tả 
NST cộng dồn của gà D310 và IB. 

Kết quả công bố Darmani và France (2019) 
chỉ ra rằng hàm Richards và Lopez là phù hợp 
trong việc mô tả động thái về tỷ lệ đẻ của gà 
Hy-line Brown, Arbor Acres, Ross 308 và Ro-
wan 708. Như vậy, kết quả nghiên cứu này về 
mô tả NST cộng dồn của gà D310, IB bằng các 
hàm hồi quy phi tuyến tính phù hợp với kết 
quả đã công bố của Darmani và France (2019). 
Hệ số xác định của hàm Lopez trong nghiên 
cứu này có xu hướng thấp hơn với kết quả 
công bố của Darmani và France (2019) với R2 = 
99,99%, nhưng cao hơn so với kết quả công bố 
của Bindya và ctv (2010).
3.2. Ước tính năng suất trứng cộng dồn, số 
trứng/mái/tuần đối với gà D30, IB theo tuần đẻ

Kết quả ước tính NST cộng dồn (CEPt), 
số trứng/mái/tuần (NEPt), NST trung bình cả 
kỳ/mái/tuần (ANEPt) thực tế và ước tính bằng 
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hàm Lopez qua các tuần đẻ (TĐ) đối với gà 
D310 và gà IB được trình bày tại bảng 3, hình 

1 và 2, trong đó có so sánh với số liệu khảo sát 
thực tế.

Bảng 3. Năng suất trứng cộng dồn (CEPt), số trứng/mái/tuần (NEPt), năng suất trứng trung bình 
cả kỳ/mái/tuần (ANEPt) thực tế và ước tính bằng hàm Lopez qua các tuần đẻ (TĐ)  

đối với gà D310 và gà IB

Giống 
gà

Thực tế Hàm Lopez
TĐ CEPt NEPt ANEPt TĐ CEPt NEPt ANEPt TĐ CEPt NEPt ANEPt TĐ CEPt NEPt ANEPt

D310

0 0,10 - - 13 65,13 5,26 5,00 0 -1,55 - - 13 65,04 5,47 5,12
1 1,03 0,93 0,93 14 70,38 5,26 5,02 1 1,75 3,30 3,30 14 70,47 5,43 5,14
2 4,80 3,76 2,35 15 75,56 5,17 5,03 2 6,09 4,34 3,82 15 75,85 5,38 5,16
3 9,95 5,15 3,28 16 80,79 5,23 5,04 3 10,87 4,79 4,14 16 81,18 5,33 5,17
4 15,54 5,59 3,86 17 85,98 5,19 5,05 4 15,94 5,06 4,37 17 86,45 5,27 5,18
5 21,18 5,64 4,21 18 91,12 5,14 5,06 5 21,18 5,24 4,55 18 91,66 5,21 5,18
6 26,87 5,69 4,46 19 96,34 5,22 5,07 6 26,55 5,37 4,68 19 96,81 5,15 5,18
7 32,50 5,63 4,63 20 101,55 5,21 5,07 7 32,00 5,45 4,79 20 101,89 5,08 5,17
8 38,03 5,53 4,74 21 106,65 5,10 5,07 8 37,50 5,50 4,88 21 106,90 5,01 5,16
9 43,64 5,61 4,84 22 111,79 5,14 5,08 9 43,02 5,52 4,95 22 111,85 4,94 5,15
10 49,11 5,47 4,90 23 116,85 5,05 5,08 10 48,55 5,53 5,01 23 116,72 4,87 5,14
11 54,60 5,49 4,95 24 121,87 5,03 5,07 11 54,07 5,52 5,06 24 121,51 4,80 5,13
12 59,86 5,26 4,98 25 126,90 5,03 5,07 12 59,57 5,50 5,09 25 126,24 4,73 5,11

IB

0 0,15 - - 12 64,25 6,49 5,34 0 -1,38 - - 12 64,02 6,72 5,45
1 0,92 0,78 0,78 13 70,77 6,52 5,43 1 0,66 2,04 2,04 13 70,75 6,73 5,55
2 3,03 2,11 1,44 14 77,30 6,53 5,51 2 4,19 3,53 2,79 14 77,46 6,71 5,63
3 7,09 4,06 2,31 15 83,79 6,49 5,58 3 8,59 4,40 3,32 15 84,13 6,67 5,70
4 12,75 5,66 3,15 16 90,21 6,42 5,63 4 13,61 5,02 3,75 16 90,74 6,61 5,76
5 18,92 6,17 3,76 17 96,66 6,45 5,68 5 19,11 5,50 4,10 17 97,29 6,54 5,80
6 25,27 6,34 4,19 18 103,10 6,44 5,72 6 24,97 5,86 4,39 18 103,75 6,46 5,84
7 31,67 6,40 4,50 19 109,53 6,43 5,76 7 31,12 6,14 4,64 19 110,11 6,36 5,87
8 38,15 6,47 4,75 20 115,92 6,39 5,79 8 37,47 6,36 4,86 20 116,37 6,26 5,89
9 44,69 6,54 4,95 21 123,64 7,72 5,88 9 43,98 6,51 5,04 21 122,53 6,15 5,90

10 51,24 6,55 5,11 22 128,64 5,00 5,84 10 50,60 6,62 5,20 22 128,56 6,04 5,91
11 57,76 6,52 5,24 23 134,98 6,35 5,86 11 57,29 6,69 5,33 23 134,49 5,92 5,91

Hình 1. Năng suất trứng thực tế (CEPreal) và năng 
suất trứng (CEPLop), số trứng/mái/tuần (NEPLop), 

năng suất trứng trung bình cả kỳ/mái/tuần (AN-
EPLop) ước tính bằng hàm Lopez qua các tuần đẻ 

(TĐ) đối với gà D310

Hình 2. Năng suất trứng thực tế (CEPreal) và 
năng suất trứng (CEPLop), số trứng/mái/tuần 

(NEPLop), năng suất trứng trung bình cả kỳ/mái/
tuần (ANEPLop) ước tính bằng hàm Lopez qua 

các tuần đẻ (TĐ) đối với gà IB
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Năng suất trứng cộng dồn (CEPt), số 
trứng/mái/tuần (NEPt), NST trung bình cả kỳ/
mái/tuần (ANEPt) ước tính bằng hàm Lopez 
(bảng 3) rất sát so với số liệu khảo sát thực tế ở 
gà D310 và gà IB. Điều này chỉ ra rằng không 
cần đếm số trứng cũng có thể ước tính được 
NST cộng dồn của gà D310, IB theo tuổi đẻ với 
độ chính xác cao. Giá trị NEPt ước tính theo đạo 
hàm bậc 1 của hàm Lopez cũng rất sát so với 
số liệu khảo sát thực tế, phản ánh xu hướng 
tăng dần từ tuần đẻ đầu tiên và đạt cao nhất 
ở một tuần đẻ nào đó sau đó giảm dần. Giá trị 
NEPt ước tính đạt cao nhất ở tuần đẻ thứ 10 
(5,53 quả/mái/tuần) đối với gà D310 và tuần đẻ 
thứ 13 (6,73 quả/mái/tuần) đối với gà IB sau đó 
giảm dần theo quy luật hiệu suất giảm dần. Kết 
quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả đã 
công bố của Darmani và France (2019).

4. KẾT LUẬN
Trong 5 hàm hồi quy phi tuyến tính, hàm 

Lopez là phù hợp nhất trong việc mô tả NST 
cộng dồn của gà D310 và gà IB. Số trứng/mái/
tuần (NEPt) tăng dần trong những tuần tuổi 
đầu, đạt cực đại tuần đẻ thứ 10 (5,53 quả/
mái/tuần) đối với gà D310 và tuần đẻ thứ 13 
(6,73 quả/mái/tuần) đối với gà IB, sau đó giảm 
xuống theo quy luật hiệu suất giảm dần.
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Năng lượng trao đổi (ME) và protein thô 
(CP) trong khẩu phần ăn có mối quan hệ chặt 
chẽ với nhau, nhất là trong gia cầm. Vì vậy, 
khi xây dựng khẩu phần ăn cho gia cầm cần 
chú trọng đến 2 yếu tố đó. Năng lượng rất cần 
thiết cho sự duy trì, sinh trưởng, phát triển cơ 
thể và tạo sản phẩm. Mỗi hoạt động sống của 
cơ thể động vật đều gắn liền với quá trình sử 
dụng và trao đổi năng lượng. Quá trình này 
đòi hỏi sự lấy vào các chất dinh dưỡng để bù 
đắp vào chỗ vật chất của cơ thể đã bị đốt cháy, 
tạo ra năng lượng tích luỹ cho cơ thể lớn lên và 
phát triển. Protein trong nuôi dưỡng gà thịt là 
một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp 
đến sức khỏe, sức sản xuất và chất lượng sản 
phẩm. Người ta cho rằng, 20-25% sức sản xuất 
của gà thịt ảnh hưởng trực tiếp bởi protein.

Gà Liên Minh là giống gà quý của huyện 
đảo Cát Hải nói riêng và thành phố Hải Phòng 
nói chung, một trong những sản phẩm đặc 
trưng của đảo Cát Bà - một trong mười tám đặc 
sản của Hải Phòng được chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu. Theo nghiên cứu của Trịnh Phú Cử 

(2012), một số thông tin về tình trạng giống và 
các chỉ tiêu của giống gà Liên Minh đã được 
công bố: đặc điểm ngoại hình lúc 01 ngày 
tuổi toàn thân màu vàng nhạt hoặc vàng và ở 
lưng có vùng đen xám; gà trống trưởng thành 
có màu lông đỏ tía ở cổ, lưng và cánh, lông ở 
bụng màu vàng rơm, lông đuôi và một số lông 
ở cánh có màu đen ánh xanh, một số con vùng 
cổ tiếp giáp với thân được điểm thêm một số 
đốm đen và gà mái lông màu vàng rơm, lông 
đuôi và một số lông cánh màu đen, một số con 
có đốm đen hoa mơ ở vùng cổ tiếp giáp với 
thân. Gà Liên Minh có mỏ, da chân màu vàng, 
đặc biệt da chân có màu vàng đậm hơn so 
với các giống gà khác. Gà có mào cờ, đến tuổi 
thành thục mào và tích tai khá phát triển. Khảo 
sát đặc điểm chăn thả, sinh sản, sinh trưởng và 
giá gà Liên Minh trên 30 hộ tại xã Trân Châu, 
huyện Cát Hải đã chỉ ra rằng, gà Liên Minh 
nuôi tại hộ theo phương thức chăn thả, đẻ lúc 
197,5 ngày tuổi tương ứng với khối lượng (KL) 
2,25 kg/con, sản lượng trứng 75,6 quả/mái/
năm, KL trứng 49,8g. Giá thành của gà Liên 

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mức năng lượng và protein thích hợp trong khẩu 

phần nuôi gà Liên Minh thương phẩm giai đoạn 0-18 tuần tuổi tại Trung tâm Phát triển Khoa học và 
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: thí nghiệm được bố trí theo phương pháp đồng thời 2 nhân tố. Nhân 
tố 1 là 3 mức năng lượng trao đổi: 2.800, 2.900, 3.000kcal cho giai đoạn 0-4tt; 2.900, 3.000, 3.100kcal cho 
2 giai đoạn 5-8 và 9-18tt; nhân tố thứ hai là 3 mức protein thô: 18; 19; 20% cho giai đoạn 0-4tt; 16; 17; 
18% cho giai đoạn 5-8tt; 14,5; 15,5; 16,5% cho giai đoạn 9-18tt cho từng mức năng lượng. Kết quả cho 
thấy: nuôi gà Liên Minh thương phẩm với khẩu phần ăn có ME*CP tương ứng theo 3 giai đoạn 0-4, 
5-8 và 9-18 tuần tuổi là 3.000kcal*20%, 3.100kcal*18%, 3.100kcal*16,5% là thích hợp nhất.

Từ khóa: Gà lai GB hướng trứng, năng lượng, protein.
ABSTRACT

Determination of energy and protein levels in diet for Lien Minh broiler  
from 0 to 18 weeks of age

The study was conducted at Science Technology Development And Innovation Center in 
order to determine appropriate energy and protein levels in diet for for Lien Minh broiler from 0 
to 18 weeks of age. The experiment was arranged with 2 factors at the same times: the first was the 
exchange energy with three levels such as 2.800, 2,900, 3,000kcal for 0-4 weeks of age; 2,900, 3,000, 
3,100kcal for both 5-8 and 9-18 weeks of age); the second was the three protein levels 18, 19, 20 
for 0-4 weeks of age; 16, 17, 18% for 5-8 weeks of age; 14.5, 15.5, 16.5% for 9-18 weeks of age. The 
results showed that the best performance was illustrated when chickens were feed with energy and 
protein levels of 3,000kcal*20%, 3,100kcal*18%, 3,100kcal*16.5% in diet for 0-4, 5-8 and 9-18 weeks 
of age. 

Keywords: LienMinh chicken breed, commercial LienMinh chicken, energy, protein.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
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Minh thương phẩm cao gấp 2,5-3 lần so với 
các giống gà nhập nội (Doan và ctv, 2016). Trần 
Thị Bình Nguyên và ctv (2015) đã nghiên cứu 
về sự đa dạng di truyền gà Liên Minh tại thôn 
Liên Minh và một số đặc điểm về sinh trưởng 
và sinh sản ở gà Liên Minh nuôi bán chăn thả. 

Trong giai đoạn 2013-2016, Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 
thành phố Hải Phòng được Bộ KH&CN cho 
phép thực hiện nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác 
và phát triển giống gà Liên Minh tại Hải Phòng”. 
Nhiệm vụ đã đánh giá được các đặc điểm 
ngoại hình đặc trưng của giống gà Liên Minh. 
Đồng thời đã tạo ra được đàn gà Liên Minh 
hạt nhân gồm 300 con, có năng suất cao hơn 
so với quần thể. Tuy nhiên, kết quả của nhiệm 
vụ quỹ gen chưa xác định được mức ME và 
CP thích hợp cho giống gà Liên Minh. Để 
góp phần phát triển rộng rãi việc chăn nuôi 
gà Liên Minh - một sản phẩm quý của Hải 
Phòng và chăn nuôi có hiệu quả, việc nghi-
ên cứu xác định mức ME và CP thích hợp là 
cần thiết nhằm góp phần hoàn thiện qui trình 
chăn nuôi gà Liên Minh thương phẩm trong 
điều kiện chăn nuôi ở nước ta. Do vậy, đến 
năm 2019 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ thành phố Hải Phòng nay là 
Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo được Bộ KH&CN cho phép 
chủ trì thực hiện dự án: “Sản xuât thử nghiệm 
gà Liên Minh tại Hải Phòng và một số tỉnh 
lân cận”, mã số NVQG-2019/DA.06 do Ths. 
Nguyễn Đình Vinh làm chủ nhiệm.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm
Nghiên cứu được tiến hành trên gà Liên 

Minh thương phẩm 0-18 tuần tuổi, tại Trại 
chăn nuôi gà của Trung tâm Ứng dụng TB 
KHCN TP. Hải Phòng, từ tháng 8/2019 đến 
tháng 01/2020.
2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm về sự ảnh hưởng của ME và 
CP đến các chỉ tiêu trong chăn nuôi gà Liên 
Minh được chia theo 3 giai đoạn: 0-4, 5-8 và 
9-18 tuần tuổi. Khẩu phần TA được thiết kế 

dựa trên TCVN226-2007 cho từng giai đoạn. 
Thí nghiệm được thiết kế đồng thời với 2 nhân 
tố: 1 là 3 mức ME và 2 là 3 mức CP (Bảng 1). 
Bảng 1. ME và CP trong khẩu phần thí nghiệm 

0-4 tuần tuổi 5-8 tuần tuổi 9-18 tuần tuổi
ME CP ME CP ME CP

2.800
18

2.900
16

2.900
14,5

19 17 15,5
20 18 16,5

2.900
18

3.000
16

3.000
14,5

19 17 15,5
20 18 16,5

3.000
18

3.100
16

3.100
14,5

19 17 15,5
20 18 16,5

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ nuôi sống (TLNS, 
%); KL cuối kỳ; tiêu tốn thức ăn (TTTA, kg/
kg), hiệu quả sử dụng thức ăn (HQSDTA, kg/
kg); chi phí thức ăn (CPTA, đ/kg TKL) và chỉ 
số sản xuất (PN) của gà Liên Minh thương 
phẩm theo 3 giai đoạn 0-4, 5-8 và 9-18 tuần 
tuổi được xác định theo phương pháp của Bùi 
Hữu Đoàn và ctv (2011).
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được tổng hợp và xử lý bằng phần 
mềm Excel 2007 và Minitab 16 với sự sai khác 
được xác định ở mức P<0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của ME và CP đến tỷ lệ nuôi 
sống

Sự thay đổi về mức ME và CP trong khẩu 
phần (KP) chăn nuôi gà Liên Minh thương 
phẩm ở các giai đoạn không ảnh hưởng rõ rệt 
đến TLNS trên các đàn gà: đạt 96,67-98,89% 
ở giai đoạn 0-4 tuần tuổi; 92,25-96,67% ở giai 
đoạn 5-8 tuần tuổi và 95,24-96,43% ở giai đoạn 
9-18 tuần tuổi (Bảng 2). Kết quả này cao hơn so 
với giống gà Lạc Thủy: 84,22% giai đoạn 0-18 
tuần tuổi (Nguyễn Hoàng Thịnh và Nguyễn 
Thị Châu Giang, 2020); 94,67% giai đoạn 0-4 
tuần tuổi và 94,00% giai đoạn 0-8 tuần tuổi 
(Nguyễn Thị Mười, 2021); 94,00 và 94,75% 
giai đoạn 0-4 tuần tuổi của gà trống và mái; 
94,50 và 95,16% giai đoạn 0-19 tuần tuổi của 
gà trống và mái (Trần Ngọc Tiến, 2021).
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3.2. Ảnh hưởng của ME và CP đến sinh 
trưởng tích lũy

Khối lượng sống (sinh trưởng tích lũy) 
của gà ở các KP CP thấp, trung bình và cao 
theo quy luật tăng dần, kết thúc 18 tuần tuổi 
lần lượt là 1.482,57; 1.551,26 và 1.635,67 g/con. 
So sánh các cặp đôi của các KP TN đều có sự 
sai khác nhau. Tăng khối lượng cũng theo quy 
luật như KL sống. Có sự ảnh hưởng tương tác 
rõ rệt của đồng thời 2 nhân tố ME và CP lên 
KL gà ở các tuần tuổi. 
3.2.1. Giai đoạn 0-4 tuần tuổi

Với cùng một mức ME, khi tăng CP từ 
18% lên 19 và 20%, KL gà cũng tăng (Bảng 2). 
Kết thúc tuần tuổi thứ 4, trong cùng mức ME 

2.800 kcal/kg TA, khi tăng CP từ 18% lên 19 và 
20%, KL gà tăng rõ rệt và lần lượt là 200,07; 
220,46 và 242,77g. Tương tự, trong cùng mức 
ME 2.900 kcal/kg TA, khi tăng CP từ 18% lên 
19% và 20%, KL gà tăng từ 224,83g lên 265,42 
và 307,36g. Ở mức ME 3.000 kcal/kg TA, khi 
tăng CP từ 18% lên 19 và 20%, KL gà tăng từ 
225,83g lên 268,1 và 323,2g. Tuy nhiên, KL gà 
TN không có sự sai khác có ý nghĩa thống 
kê giữa các khẩu phần ME*CP là 2.800*19, 
2.900*18 và 3.000*18. Khối lượng cơ thể gà 
cũng tương đương nhau giữa các NT ME*CP 
là 2.900*19 và 3.000*19. Khẩu phần thức ăn có 
ME*CP là 3.000 kcal*20% cho kết quả về KL gà 
ở các tuần tuổi đạt cao nhất.

Bảng 2. Ảnh hưởng của ME và CP khẩu phần ăn đến một số chỉ tiêu gà Liên Minh thương phẩm  

Giai đoạn ME CP
Chỉ tiêu

TLNS (%) KL cuối kỳ (g) TTTA (kg/kg) CPTA (đ/kg TKL) PN

0-4 tuần tuổi

2.800
18 96,67 200,07f 1,64a 14,811 42,12
19 97,78 220,46e 1,51c 13,803 50,98
20 97,78 242,77d 1,41e 12,972 60,13

2.900
18 98,89 224,83e 1,56b 14,168 50,9
19 97,78 265,42c 1,36f 12,418 68,15
20 96,67 307,36b 1,28g 11,804 82,9

3.000
18 96,67 225,03e 1,47d 13,399 53,46
19 96,67 268,10c 1,30g 11,898 72,02
20 98,89 323,20a 1,22h 11,346 93,56

5-8 tuần tuổi

2.900
16 94,25 563,21f 2,41a 21.702,05 78,66
17 95,45 612,37e 2,33b 21.284,55 89,55
18 95,45 658,83c 2,13c 19.777,05 105,39

3.000
16 96,55 601,60e 2,21d 20.055,75 93,87
17 96,55 683,62c 2,12c 19.504,0 111,19
18 96,63 731,28b 1,88e 17.512,2 134,13

3.100
16 96,55 645,55d 2,06c 18.735,7 108,10
17 96,59 688,47c 1,91e 17.667,5 124,45
18 96,63 774,46a 1,75f 16.362,5 152,79

9-18 tuần tuổi

2.900
14,5 96,34 1.754,33k 3,73a 32.096,65 64,79
15,5 95,24 1.828,33i 3,72a 32.494,2 66,87
16,5 96,43 1.861,67g 3,54b 31.329,0 72,45

3.000
14,5 95,24 1.847,89h 3,51b 30.308,85 71,63
15,5 95,24 1.932,67f 3,49b 30.485,15 75,34
16,5 96,51 1.979,67c 3,32c 29.714,0 82,14

3.100
14,5 96,43 1.963,33d 3,32c 28.867,4 81,46
15,5 96,47 2.048,89-b 3,12d 27.409,2 90,46
16,5 95,35 2.109,67a 2,95f 26.550,0 97,34

Ghi chú: Giá trị Mean trong cùng cột của từng giai đoạn tuổi có chữ cái khác nhau là sự sai khác có ý nghĩa (P<0,05)
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3.2.2. Giai đoạn 5-8 tuần tuổi
Trong giai đoạn 5-8 tuần tuổi (Bảng 2), KP 

có ME và CP cao thì KL gà Liên Minh thương 
phẩm cao hơn so với KP có ME và CP thấp: Với 
mức ME*CP là 3.100kcal*18% cho KL kết thúc 
8 tuần tuổi đạt cao nhất (774,46g), tiếp đến là 
KP có ME*CP là 3.000kcal*18%, đạt 731.28g, 
thấp nhất ở KP có ME*CP là 2.900kcal*16%. 
Như vậy, KP có ME*CP thấp ảnh hưởng xấu 
đến sinh trưởng của gà. Kết quả này tương 
đương với gà Mía lúc 8 tuần tuổi đat 637,3-
658,4g ở con trống và ở con mái là 556,7-583,4g 
Ngô Thị Kim Cúc và ctv (2013).

Có sự ảnh hưởng tương tác giữa mức 
ME và CP trong KP đến KL của gà Liên Minh 
thương phẩm (Bảng 2): khi giảm ME và tăng 
CP, KL lúc kết thúc 8 tuần tuổi tương đương 
nhau; điều này được thể hiện ở kết quả TN 
khi sử dụng mức ME*CP là 3.000kcal*17% 
(683.62g), tương đương kết quả của đàn gà sử 
dụng KP 2.900*18% (658.83g); tương tự KP có 
ME*CP là 2.900 kcal*17% cũng cho kết quả về 
sinh trưởng tích lũy của gà ở kết thúc 8 tuần 
tuổi là tương đương.
3.2.3. Giai đoạn 9-18 tuần tuổi

Trong giai đoạn 9-18 tuần tuổi, KP có mức 
ME và CP cao thì KL gà Liên Minh thương 
phẩm đạt cao hơn so với KP có mức ME và CP 
thấp. Ví dụ, ở cùng mức ME*CP là 3.100kcal, 
khi CP là 16,5% cho KL kết thúc 18 tuần tuổi 
đạt cao nhất (2.109,67g), nhưng gà ở KP có CP 
là 15,5%, đạt 2.048,89g và thấp nhất ở KP có CP 
là 14,5% (1.963,33). Trong lúc đó, ở KP có ME 
thấp (2.900kcal), khi CP là 16,5%, KL kết thúc 
18 tuần tuổi tuy đạt cao nhất (1.861,67g), tiếp 
đến là gà ở KP có CP là 15,5%, đạt 1.828,33g 
và thấp nhất ở KP này khi CP là 14,5% thì KL 
chỉ đạt 1.754,33g. Như vậy, KP có ME*CP thấp 
ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của gà. Kết 
quả này ở KP có ME 2.900kcal và CP là 16,5% 
cao hơn so với kết quả 1.768,80 và 1.571,00g 
trên gà trống và mái gà Lạc Thủy nuôi trong 
nông hộ lúc 18 tuần tuổi (Nguyễn Hoàng 
Thịnh và Nguyễn Thị Châu Giang, 2020).

Có sự ảnh hưởng tương tác giữa mức ME 
và CP trong KP đến sinh trưởng tích lũy của 

gà Liên Minh thương phẩm khi thay đổi ME 
và CP, KL gà có sự khác nhau rõ rệt. 
3.3. Ảnh hưởng của ME và CP đến tiêu tốn 
thức ăn của gà Liên Minh thương phẩm

Có sự tương tác rõ rệt giữa 2 nhân tố ME 
và CP trong KP ăn đến TTTA trong chăn nuôi 
gà Liên Minh thương phẩm qua các giai đoạn 
(Bảng 2).
3.3.1. Giai đoạn 0-4 tuần tuổi

Trong cùng mức ME 2.800kcal, khi tăng 
CP từ 18% lên 19 và 20%, TTTA ở các giai đoạn 
có sự thay đổi rõ rệt: đến 1 tuần tuổi, giảm từ 
1,48kg TA/kg TKL xuống còn 1,2 kg/kg; đến 2 
tuần tuổi, giảm từ 1,52 kg/kg xuống còn 1,44 
kg/kg; 3 tuần tuổi giảm từ 1,67 kg/kg xuống 
1,43 kg/kg; ở tuần tuổi thứ 4 giảm từ 1,77 kg/
kg xuống 1,46 kg/kg. Tính chung cho cả giai 
đoạn, với cùng mức ME 2.800 kcal/kg TA, khi 
tăng CP từ 18 lên 20%, TTTA giảm từ 1,64 kg/
kg xuống 1,41 kg/kg (giảm 14%). Điều này có 
thể lý giải là do với mức ME thấp, việc tăng 
CP sẽ đảm bảo mức dinh dưỡng gần với nhu 
cầu của gà Liên Minh thương phẩm.

Ở các KP có cùng ME 2.900kcal, khi tăng 
CP từ 18% lên 19 và 20%, TTTA ở các tuần tuổi 
giảm dần từ CP thấp (18%) đến CP cao (20%): 
ở 1 tuần tuổi giảm từ 1,40 kg/kg xuống còn 
0,83 kg/kg; ở 2 tuần tuổi, giảm từ 1,43 kg/kg 
xuống còn 1,26 kg/kg; ở 3 tuần tuổi giảm từ 
1,62 kg/kg xuống 1,37 kg/kg và ở tuần tuổi 
thứ 4 giảm từ 1,65 kg/kg xuống 1,5 kg/kg. 
Tính chung cho cả giai đoạn 0-4 tuần tuổi, với 
cùng mức ME 2.900 kcal/kg TA, khi tăng CP 
từ 18 lên 20%, TTTA giảm từ 1,56 kg/kg xuống 
1,28kg TA/kg TKL. 

Tương tự như các mức CP trên, ở mức ME 
3.000kcal, khi tăng CP từ 18% lên 19 và 20%, 
TTTA ở các tuần tuổi giảm dần từ lô TN sử 
dụng mức CP thấp (18%) đến lô TN sử dụng 
KP có CP cao (20%). Trung bình cả giai đoạn 
1-4 tuần tuổi, với ME 3.000 kcal/kg TA, khi 
tăng CP từ 18 lên 20%, TTTA giảm từ 1,47 kg/
kg xuống 1,22kg TA/kg TKL. 
3.3.2. Giai đoạn 5-8 tuần tuổi

Với cùng mức ME là 2.900kcal, khi tăng 
CP từ 16% lên 17 và 18%, TTTA ở các tuần tuổi 
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có sự thay đổi rõ nét: ở 5 tuần tuổi giảm từ 
3,25kg TA/kg TKL xuống còn 2,08 kg/kg; ở 6 
tuần tuổi, giảm từ 2,04 kg/kg xuống 1,85 kg/
kg; ở 7 tuần tuổi, giảm từ 2,38 kg/kg xuống 
2,15 kg/kg và ở tuần tuổi thứ 8 giảm từ 2,45 
kg/kg xuống 2,34 kg/kg . Tính chung cho cả 
giai đoạn, với cùng mức ME 2.900 kcal/kg TA, 
khi tăng CP từ 16% lên 18%, TTTA giảm từ 
2,41 kg/kg xuống 2,13kg TA/kg TKL.

Ở các lô TN có cùng mức ME 3.000kcal, 
khi tăng CP từ 16% lên 17 và 18%, TTTA ở các 
tuần tuổi giảm dần từ lô TN sử dụng mức CP 
thấp (16%) đến lô TN sử dụng CP cao (18%). 
Tính chung cho cả giai đoạn, với cùng mức 
ME 3.000 kcal/kg TA, khi thay đổi mức CP 
tăng từ 16% lên 18%, TTTA giảm từ 2,21 kg/kg 
xuống 1,88kg TA/kg TKL. 

Tương tự, ở mức ME 3.100kcal, khi tăng 
CP từ 16% lên 17 và 18%, TTTA ở các tuần tuổi 
giảm dần từ lô TN sử dụng CP thấp (16%) đến 
lô sử dụng khẩu phần CP cao (18%). Trung 
bình cả giai đoạn 5-8 tuần tuổi, với cùng mức 
ME 3.100 kcal/kg TA, khi tăng CP từ 16% lên 
18%, TTTA giảm từ 2,06 kg/kg xuống 1,75kg 
TA/kg TKL. 
3.3.3. Giai đoạn 9-18 tuần tuổi

Hệ số TTTA giai đoạn 9-18 tuần tuổi giảm 
từ 3,66 xuống 3,44 và 3,13 khi tăng mức ME từ 
14,5% lên 15,5 và 16,5%. Tương tự, TTTA giảm 
từ 3,52 kg TA/kg TKL xuống 3,44 và 3,27 kg 
TA/kg TKL khi tăng mức CP từ 14,5% lên 15,5 
và 16,5%.

So sánh TTTA của các lô TN với các mức 
ME và CP khác nhau cho thấy: trung bình cả 
giai đoạn TN, gà ở KP có ME*CP là 2.900*14,5% 
và 2.900*15,5%, TTTA ở mức cao nhất (3,73 và 
3,kg/kg) nghĩa là HQSDTA thấp nhất. Tiếp 
đến là gà ở KP có ME*CP là 2.900kcal*16,5%; 
3.000kcal*14,5% và 3.000kcal*15,5% (3,54, 
3,51 và 3,49 kg/kg). Hệ số TTTA thấp dần ở 
các khẩu phần có ME*CP là 3.000kcal*16,5% 
và 3.100*14,5%, nhưng vẫn cao hơn gà ăn KP 
ME*CP là 3.100kcal*15,5%. Đồng thời, có thể 
nhận thấy, ở các KP có ME thấp, nhưng CP cao 
cho kết quả tương đương khẩu phần có ME 
cao nhưng CP thấp. Điều này có thể lý giải là 

do nhu cầu về ME của gà Liên Minh thương 
phẩm là cao, khi sử dụng KP có ME thấp, CP 
sẽ chuyển hóa để bù đắp phần ME thiếu hụt. 
3.4. Chỉ số sản xuất 

Giai đoạn 0-4 tuần tuổi: Kết quả chỉ số sản 
xuất (PN) của gà Liên Minh thương phẩm với 
cùng mức ME thì chỉ số sản xuất PN của gà ăn 
khẩu phần có CP cao cao hơn so với KP có CP 
trung bình và thấp. Tuy nhiên, khi đánh giá 
ảnh hưởng đồng thời của nhân tố ME và CP 
đến chỉ số PN thì khẩu phẩn có mức ME*CP 
là 3.000 kcal*20% cho PN cao nhất (93,56), tiếp 
đến là khẩu phần có ME*CP là 2.900 kcal*20% 
cho PN là 82,9; các KP còn lại có PN thấp hơn 
so với 2 KP có mức ME*CP còn lại.

Giai đoạn 5-8 tuần tuổi: khẩu phần có mức 
ME*CP là 3.100 kcal*18% cho PN cao nhất và 
thấp nhất ở KP có ME*CP là 2.900*16%.

Giai đoạn 9-18 tuần tuổi: Chỉ số PN của gà 
ăn khẩu phần có ME cao và CP cao đều cao hơn 
so với khẩu phần có ME trung bình và thấp. 
Ở KP có ME*CP là 3.100*16,5% là 97,34 là cao 
nhất trong thí nghiệm này. Khẩu phần ăn có 
ME*CP là 2.900kcal*14,5% và 2.900kcal*15,5% 
cho PN thấp nhất (64,79 và 66,87).

4. KẾT LUẬN 
1. Các khẩu phần ăn cho gà Liên Minh 

thương phẩm với các mức ME và CP khác 
nhau không ảnh hưởng rõ đến TLNS trên các 
đàn gà thí nghiệm. 

2. Mức ME và CP khác nhau ảnh hưởng rõ 
rệt đến sinh trưởng tích lũy của gà Liên Minh 
thương phẩm: KL kết thúc 18 tuần tuổi đạt cao 
nhất ở lô sử dụng KP có ME cao (3.000-3.100-
3.100kcal); Khẩu phần có CP 20-19-16,5% cho 
sinh trưởng tích lũy tốt nhất; Tương tác giữa 
ME và CP ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng 
tích lũy. Khẩu phần có ME*CP là 3.000kcal*20% 
giai đoạn 0-4 tuần tuổi; 3.100kcal*18% giai 
đoạn 5-8 tuần tuổi và 3.100kcal*16,5% giai 
đoạn 9-18 tuần tuổi là phù hợp nhất cho sinh 
trưởng của gà Liên Minh thương phẩm.

3. Yếu tố ME và CP ảnh hưởng rõ rệt đến 
HQSDTA: Khẩu phần ăn có ME tương ứng 
với 3 giai đoạn là 3.000, 3.100, 3.100 kcal/kg 
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TA cho HQSDTA tốt nhất; HQSDTA tốt nhất 
với CP của 3 giai đoạn 20, 18 và 16,5%; ME*CP 
theo 3 giai đoạn 3.000kcal*20%, 3.100kcal*18%, 
3.100kcal*16,5% cho gà Liên Minh thương 
phẩm đạt HQSDTA tốt nhất, TTTA thấp nhất.

4. Chỉ số sản xuất của gà Liên Minh 
thương phẩm với các mức ME và CP khác 
nhau, tuy có sự tăng khi cả 2 yếu tố đều cao 
hơn nhưng không có ý nghĩa thống kê. 

Như vậy, nuôi gà Liên Minh thương phẩm 
nên sử dụng KP có ME*CP theo 3 giai đoạn 
0-4, 5-8 và 9-18 tuần tuổi là 3.000kcal*20%, 
3.100kcal*18% và 3.100kcal*16,5% là thích 
hợp nhất.
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Thương và Bùi Ngọc Cường (2021). Khả năng sản xuất 
của gà Lạc Thủy nuôi sinh sản trong nông hộ tại Hòa 
Bình. Tạp chí KHKT Chăn nuôi, 264(4.21): 85-90.

10. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2265:2007: Thức ăn chăn 
nuôi-Thức ăn hỗn hợp cho gà (Animal feeding stuffs - 
Compound feeds for chickens).
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, phong trào 

chăn nuôi bò lai hướng thịt ở huyện Bàu Bàng 
cũng như trong toàn tỉnh Bình Dương đang 
phát triển theo hướng nâng cao năng suất và 
chất lượng. Các cấp chính quyền của huyện 
Bàu Bàng đã rất quan tâm và có nhiều chương 
trình hỗ trợ để nâng cao năng suất và chất 
lượng đàn bò. Tuy nhiên công tác chăn nuôi 
bò thịt của huyện vẫn mang tính tự phát, số 
trang trại chăn nuôi bò thịt còn ít. Số bò thịt có 
xu thế giảm năm sau ít hơn năm trước. Theo 
chi cục thống kê huyện Bàu Bàng (2018-2020), 
tính đến tháng 12/2020 số bò trong toàn huyện 
là 2.673 con bò bằng 67,28% so với cùng kỳ 
2019 (3.975 con). Phần lớn nông hộ chăn nuôi 
bò theo phương thức truyền thống, qui mô 
chăn nuôi nhỏ, chủ yếu nuôi giống bò lai Zebu 
năng suất và chất lượng chưa cao, tỷ lệ bò lai 
hướng thịt còn thấp. Các hộ chăn nuôi chưa 
chủ động sản xuất thức ăn thô xanh, chưa tận 
dụng được nhiều phụ phế phẩm nông nghiệp 
làm thức ăn cho bò. Vì vậy ảnh hưởng đến khả 
năng sản suất của đàn bò thịt tại địa phương.

Để xác định hiện trạng tình hình chăn 
nuôi bò thịt của huyện Bàu Bàng chúng tôi 
đã tiến hành điều tra khảo sát hiện trạng 
chăn nuôi bò thịt tại huyện Bàu Bàng, tỉnh 
Bình Dương.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

2.1. Địa điểm và thời gian
Điều tra tại các nông hộ, trang trại tại 4 xã 

của huyện Bàu Bàng: Lai Hưng, Trừ Văn Thố, 
Long Nguyên và Cây Trường, từ tháng 3/2021 
đến tháng 6/2021.
2.2. Nội dung và phương pháp

Điều tra tổng thể: Điều tra tổng thể 57 hộ 
(nông hộ, trang trại) chăn nuôi bò thịt. Điều 
tra tình hình chăn nuôi, cơ cấu đàn và cơ cấu 
giống bò, phương thức chăn nuôi, công tác 
chăm sóc nuôi dưỡng, thức ăn và khẩu phần 
và công tác  phòng bệnh trên đàn bò.

Thu thập thông tin theo phương 
pháp thẩm định nông thôn có sự tham gia 
của người dân PRA (Participatory Rural 
Apraisal). Thông tin sơ cấp được thu thập 
thông qua các cuộc phỏng vấn chính thức 
người trực tiếp chăn nuôi bò tại các nông hộ, 
trang trại. Thông tin phỏng vấn theo mẫu của 
phiếu điều tra in sẵn. 

Chọn mẫu điều tra: Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn kết hợp 
với trạm Chăn nuôi Thú y và hội Nông dân của 
huyện Bàu Bàng, chọn ngẫu nhiên những nông 
hộ, trang trại chăn nuôi bò của 4 xã: Lai Hưng, 
Trừ Văn Thố, Long Nguyên và Cây Trường. 

Mẫu điều tra nông hộ, trang trại: Thông tin 
chung và thông tin kỹ thuật. 

sẵn. Kết quả cho thấy. Bò lai chiếm tỷ lệ 100% tổng đàn với 5 nhóm bò lai: Zebu, Charolais, Angus, 
Droughtmaster và BBB. Bò lai Zebu chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt 80,91% và Droughtmaster thấp nhất, 
chỉ 0,82%. Đối tượng nuôi chủ yếu là bò sinh sản. Người dân đã đầu tư, ứng dụng kỹ thuật trong 
chăn nuôi bò như trồng cỏ, sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, trồng bắp, gieo tinh nhân tạo, 
tiêm phòng bệnh tật.

Từ khóa: Tình hình chăn nuôi bò, bò lai hướng thịt.
ABSTRACT

Current situation of beef crosbred cattle in Bau Bang district, Binh Duong province
The survey was carried out at farmer households and farms in 4 communes of Lai Hung, Tru 

Van Tho, Long Nguyen and Cay Truong, Bau Bang district, Binh Duong province from March 
2021 to Jun 2021 using PRA (Participatory Rural Appraisal) tools. Primary information is collected 
through direct interviews of farmers using a prepared questionaires. Crossbreeding cattle accou-
nts for a high proportion of the population (100%) which 5 groups: Crossbred of Zebu, Charolais, 
Angus, Droughtmaster, and BBB. Crossbred of Zebu was the highest with 80,91%. Droughtmaster 
cattle was the lowest with 0,82% of population. The main species are cows. The farmers invested 
and applied technique in husbandry such as grass cultivation, using by-products, corn cultivation, 
artificial insemination, desease vaccination.

Keywords: Situation of cattle raising, beef crossbred cattle.
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Thông tin chung: Số nhân khẩu, diện tích 
đất trồng cỏ, số năm nuôi bò thịt, phương thức 
phối giống cho bò, sổ sách quản lý, ghi chép 
về khẩu phần, phối giống, phòng bệnh và tình 
trạng vệ sinh chuồng trại.

Thông tin kỹ thuật: Quy mô, cơ cấu đàn bò và 
cơ cấu giống bò; phương thức chăn nuôi; thức 
ăn và khẩu phần, công tác phòng bệnh cho bò.

Phỏng vấn: Sử dụng các dạng câu hỏi, các 
câu hỏi này đã được mã hóa để thuận tiện cho 
việc xử lý thông tin báo cáo.

Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn trực 
tiếp tại các hộ chăn nuôi bò, phỏng vấn viên 
ghi nhận ý kiến người trả lời một cách trung 
thực, độc lập. 
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu điều tra được xử lý theo phương 
pháp thống kê mô tả. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thông tin chung về các hộ điều tra 
Kết quả điều tra về tình hình chăn nuôi 

tại các hộ được thể hiện bảng 1 cho thấy: 
Tổng số hộ điều tra là 57 hộ. Số hộ chăn nuôi 
bò là người Kinh có 57 hộ chiếm 100%. Chủ 
hộ điều tra là nam chiếm 71,93%, nữ chiếm 
28,07%. Tuổi trung bình của chủ hộ 45,99 
tuổi. Số năm nuôi bò trung bình là 10,29 năm. 
Trình độ văn hóa của chủ hộ chăn nuôi bò ở 
cấp 3 là cao nhất chiếm 50,88%, thấp nhất là 
cấp 1 chiếm 1,75%. Trình độ chủ hộ ở cấp 2 
và trên phổ thông lần lượt là: 38,60 và 8,77%. 
Không có trường hợp không biết chữ. Các hộ 
chăn nuôi là hội viên hội Nông dân là 39 hộ 
chiếm 68,42% và chưa phải hội viên là 18 hộ 
chiếm 31,58%.

Bảng 1. Thông tin chung về các hộ điều tra tại 4 xã của huyện Bàu Bàng

Chỉ tiêu
Lai Hưng Trừ Văn Thố Long Nguyên Cây Trường Chung

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ %
Tổng số hộ điều tra 22 9 19 7 57
Số hộ người Kinh nuôi bò 22 100,00 9 100,00 19 100,00 7 100,00 57 100,00
Hộ người đồng bào nuôi bò 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Chủ 
hộ 

Nam 17 77,27 7 77,78 11 57,89 6 85,71 41 71,93
Nữ 5 77,27 2 22,22 8 42,11 1 14,29 16 28,07
Tuổi trung bình 45,50 51,11 42,05 45,29 45,99
Số năm nuôi bò 10,73 10,24 9,32 10,86 10,29

Trình 
độ 
văn 
hóa 
chủ 
hộ

Không biết chữ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cấp 1 0 0,00 0 0,00 1 5,26 0 0,00 1 1,75
Cấp 2 13 59,09 3 33,33 4 21,05 2 28,57 22 38,60
Cấp 3 7 31,82 5 55,56 13 68,42 4 57,14 29 50,88
Trên phổ thông 2 9,09 1 11,11 1 5,26 1 0,00 5 8,77

Hội 
viên 
Hội 
Nông 
dân

Có 15 68,18 8 88,89 11 57,89 5 71,43 39 68,42
Không 7 31,82 1 11,11 8 42,11 2 28,57 18 31,58
Nhân khẩu 87,00 40 76 32 235
Nhân khẩu/hộ 3,95 4,44 4,00 4,57 4,24
a/ 1 đến 3 4 18,18 4 44,44 5 26,32 1 14,29 14 24,56
b/ Từ 4-6 18 81,82 4 44,44 14 73,68 6 85,71 42 73,68
c/ Từ 7 trở lên 0 0,00 1 11,11 0 0,00 0 0,00 1 1,75
Số lao động chính/hộ 2,14 54,08 2,75 61,88 2,51 62,77 3,24 70,83 2,66 62,68
Diện tích đất nông nghiệp/hộ 0,64 1,13 1,58 1,94 1,32
Cây lâu năm 0,39 60,28 0,83 73,89 1,19 75,09 1,55 79,83 0,99 74,78
Trồng cỏ 0,25 39,72 0,29 26,11 0,37 23,60 0,55 28,33 0,37 27,82

Tổng số nhân khẩu các hộ điều tra là 235 
nhân khẩu. Số nhân khẩu/hộ chăn nuôi bò 

trung bình 4,24 người/hộ, cao nhất là từ 4-6 
nhân khẩu/hộ, chiếm tỷ lệ 73,68%; thấp nhất 
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là từ 7 nhân khẩu/hộ trở lên chiếm 1,75%; từ 
1-3 nhân khẩu/hộ trở lên chiếm 24,56%. Số 
lao động chính trên hộ trung bình 2,66 người/
hộ, chiếm 62,68%, với tỷ lệ này rất thuận lợi 
cho việc chăn nuôi bò thịt và phát triển kinh 
tế gia đình.

Diện tích đất nông nghiệp tại các hộ điều 
tra dao động từ 0,64 đến 1,94 ha/hộ, bình quân 
1,32 ha/hộ. Chủ yếu 2 loại đất trồng cây chính 
đó là diện tích đất trồng cây lâu năm (74,78%) 
và diện tích trồng cỏ nuôi bò bình quân 0,37 
ha/hộ. Đây cũng là đặc thù của cây trồng vùng 
đất xám Bình Dương. Điều này thuận lợi cho 
việc chăn nuôi bò theo hướng chủ động được 
nguồn thức ăn tại địa phương.
3.2. Quy mô và cơ cấu giống bò 

Kết quả điều tra về qui mô chăn nuôi bò 
tại các nông hộ thể hiện ở bảng 2 cho thấy tỷ lệ 
hộ nuôi bò với qui mô 1-5 con chiếm 31,58%; 
qui mô 6-10 con chiếm 33,33%; qui mô trên 10 
con chiếm 29,82%. Bình quân số bò trên một 
hộ chăn nuôi 10,75 con/hộ. Theo Phạm Văn 
Quyến và ctv (2021), qui mô chăn nuôi tại tỉnh 
Đắk Lắk cho thấy tỷ lệ hộ nuôi bò với qui mô 
1-5 con chiếm 27,69%; qui mô 6-10 con chiếm 

50,77%, qui mô trên 10 con chiếm 21,54. Bình 
quân số bò trên một hộ chăn nuôi 8,06 con/hộ. 
Phạm Văn Quyến và ctv (2021), qui mô chăn 
nuôi tại TP. Hồ Chí Minh được phân bố đều 
ở các qui mô 1-4 con/hộ, 5-9 con/ hộ và trên 
9 con/hộ. Số bò bình quân/hộ đạt 11,19 con. 
Theo Nguyễn Bình Tường và ctv (2018), khảo 
sát thực trạng chăn nuôi bò thịt tại An Giang 
cho biết, có 43,9 phần trăm hộ chăn nuôi bò 
cái sinh sản và lấy thịt. Qui mô đàn trung bình 
4,9 con/hộ, 1-5 con bò/hộ chiếm 74,7 %. Theo 
Phạm Thế Huệ và ctv (2018), đánh giá hiện 
trạng chăn nuôi bò thịt tại huyện EaKar, tỉnh 
Đắk Lắk, cho thấy các hộ chăn nuôi bò thịt tại 
địa phương có qui mô trung bình 5,1 con/hộ,  
trên 5 con chiếm tỷ lệ 53,3%. Văn Tiến Dũng 
và ctv (2009), khi nghiên cứu qui mô chăn 
nuôi bò tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk cho thấy: 
Qui mô chăn nuôi từ 1-5 con chiếm 67,77%; 
từ 6-10 con chiếm 24,44% và qui mô trên 10 
con chiếm 7,77%. Từ số liệu điều tra cho thấy 
qui mô chăn nuôi tại huyện Bàu bàng nhìn 
chung vẫn chủ yếu là qui mô vừa theo hướng 
hộ gia đình và sự chênh lệch quy mô của các 
hộ không quá lớn.

Bảng 2. Qui mô và cơ cấu giống bò trong các hộ điều tra

Chỉ tiêu
Lai Hưng Trừ Văn Thố Long Nguyên Cây Trường Chung

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ %
Số hộ điều tra 22 9 19 7 57

Qui mô 
chăn 
nuôi

Từ 1-5 con 5 22,73 3 33,33 8 42,11 2,00 28,57 18 31,58
Từ 6-10 con 9 40,91 4 44,44 4 21,05 2,00 28,57 19 33,33
Trên 10 con 5 22,73 2 22,22 7 36,84 3,00 42,86 17 29,82
Số bò bình quân/hộ 9,23 8,22 8,37 25,29 10,75

Cơ cấu 
theo 
nhóm 
giống

Lai Zebu 188 92,61 59 79,73 137 86,16 112 63,28 496 80,91
Lai Charolais 7 3,45 9 12,16 12 7,55 38 21,47 66 10,77
Lai Angus 0 0,00 4 5,41 2 1,26 5 2,82 11 1,79
Lai Droughtmaster 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 2,82 5 0,82
Lai BBB 8 3,94 2 2,70 8 5,03 17 9,60 35 5,71
Cộng 203 100,00 74 100,00 159 100,00 177 100,00 613 100,00

 Về cơ cấu, giống bò lai chiếm 100% trong 
các hộ điều tra, trong đó lai Zebu chiếm nhiều 
nhất (80,91%), lai Charolais 10,77%, lai BBB 
5,71%, lai Angus 1,79%, lai Droughtmaster 
0,82% (Bảng 2). Theo Phạm Văn Quyến và 
ctv (2021), tại tỉnh Đắk Lắk bò lai chiếm tỷ 
lệ cao trong đàn (80,44%), trong đó lai Zebu 

nhiều nhất (48,19%), lai BBB 13,65%, lai Angus 
10,02%, lai Charolais 6,11%, lai Droughtmaster 
2,48% và bò Vàng chiếm 19,56%. Kết quả 
nghiên cứu của Phạm Văn Quyến và ctv 
(2021) tại TP. Hồ Chí Minh cho biết bò lai 
chiếm 95,46% tổng đàn, trong đó bò lai Zebu 
chiếm 77,15%, bò lai Cha 6,47%, bò lai Red 
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Angus và bò lai BBB cùng 5,38%, bò lai Wagyu 
3,05% và bò lai Droughtmaster 2,57%, nhóm 
bò Vàng chiếm 4,54%. Kết quả nghiên cứu của 
Vũ Văn Đông và ctv (2019) trên 15 huyện, thị 
thành phố theo 5 khu vực trong toàn tỉnh Đắk 
Lắk cho biết về cơ cấu giống bò, bò lai chiếm 
tỷ lệ 55,66%; bò Vàng chiếm tỷ lệ 43,34%. 
Trong số bò lai thì số lượng bò lai Sind và bò 
lai Brahman vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất (33,24 
và 17,09%) phần còn lại là các nhóm bò lai 
chuyên thịt như lai Red Angus; lai Limousine; 
lai Droughmaster và lai khác. Theo Ngô Thị 
Kim Chi (2020), tại huyện Krông Bông, trong 
các nông hộ nuôi vỗ béo bò thịt, tỷ lệ bò Vàng 
chiếm tỷ lệ thấp (18,12%), tỷ lệ bò Lai Sind đạt 
50,00%, tỷ lệ bò lai Brahman là 16,00% và tỷ lệ 
bò lai chuyên thịt khác (Lai ½ Red Angus, ½ 
Droughtmaster, ½ Limousine, ½ BBB với bò 
Lai Sind) là 15,88%. Theo chúng tôi kết quả cơ 
cấu giống bò có sự khác nhau là do khác nhau 
về địa điểm, thời gian, số lượng mẫu và cơ cấu 

quy mô hộ điều tra. Từ cơ cấu giống bò cho 
thấy người dân đã không còn nuôi giống bò 
Vàng địa phương hiệu quả thấp. Đàn bò cái 
nền Zebu đang chiếm tỷ lệ cao, các nhóm bò 
lai hướng thịt chưa được người dân chú trọng 
đưa vào trong chăn nuôi bò thịt.
3.3. Cơ cấu đàn bò theo độ tuổi 

Kết quả điều tra về cơ cấu đàn bò theo độ 
tuổi trong các hộ điều tra cho thấy tỷ lệ bò cái 
sinh sản cao chiếm 49,27% và mục đích chăn 
nuôi bò sinh sản là chủ yếu nhằm sản xuất, 
cung cấp con giống cho các địa phương khác, 
một phần con giống dùng thay thế đàn và bò 
thịt cung cấp cho các lò mổ. Tỷ lệ bò cái tơ 
13 - 36 tháng tuổi chiếm 7,02% trong tổng đàn 
và chiếm 12,46 so với đàn cái sinh sản. Đây là 
nguồn bò cái hậu bị đảm bảo được việc thay 
đàn, loại thải và chọn lọc đàn bò cái sinh sản. 
Bò đực giống chiếm tỷ lệ nhỏ (0,65%), bò đực 
thiến và bò kéo xe không có trong chăn nuôi 
hộ gia đình đối với các hộ điều tra bảng 3.

Bảng 3. Cơ cấu đàn bò theo độ tuổi trong các hộ điều tra

Chỉ tiêu
Lai Hưng Trừ Văn Thố Long Nguyên Cây Trường Chung

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ %
Số hộ điều tra 22 9 19 7 57
Bê đực con <= 6 tháng 37 18,23 13 17,57 17 10,69 14 7,91 81 13,21
Bê cái con <= 6 tháng 18 8,87 8 10,81 22 13,84 20 11,30 68 11,09
Bê đực 7-12 tháng 8 3,94 5 6,76 3 1,89 10 5,65 26 4,24
Bê cái 7-12 tháng 5 2,46 2 2,70 3 1,89 7 3,95 17 2,77
Bê đực 13-24 tháng 23 11,33 0 0,00 11 6,92 4 2,26 38 6,20
Bò đực 25-36 tháng 4 1,97 4 5,41 6 3,77 20 11,30 34 5,55
Bê cái 13-24 tháng 6 2,96 0 0,00 5 3,14 8 4,52 19 3,10
Bò cái 25-36 tháng 0 0,00 4 5,41 4 2,52 16 9,04 24 3,92
Bò cái sinh sản (đã đẻ) 100 49,26 38 51,35 87 54,72 77 43,50 302 49,27
Bò đực giống 2 0,99 0 0,00 1 0,63 1 0,56 4 0,65
Bò đực thiến 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bò kéo xe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cộng 203 100,00 74 100,00 159 100,00 177 100,00 613 100,00

3.4. Phương thức chăn nuôi bò
Số hộ trồng cỏ cho chăn nuôi bò khá cao, 

trung bình là 85,96% (77,27-100%), chủ yếu 
là các giống cỏ Sả và cỏ VA06. Điều này cho 
thấy trình độ nuôi bò của người dân đã được 
cải thiện đáng kể, đã chuyển đổi từ đất nông 
nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ hoặc tận 

dụng khu đất trống để trồng cỏ nuôi bò. Từ 
việc trồng cỏ thâm canh kết hợp các phụ phẩm 
nông nghiệp của địa phương người dân đã 
chủ động nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc.

Theo kết quả điều tra về phương thức 
chăn nuôi, số hộ nuôi bò nhốt hoàn toàn, bổ 
sung thức ăn tại chuồng chiếm 40,35%, bán 
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chăn thả 57,89%, chăn thả hoàn toàn 1,75% 
được thể hiện ở bảng 4. Số hộ có phân nhóm 
nuôi bò chiếm 54,39% và không phân nhóm 
45,61%. Theo Phạm Văn Quyến và ctv (2021), 
phương thức chăn nuôi bò tại tỉnh Đắk Lắk  
cho thấy số hộ nuôi nhốt hoàn toàn, bổ sung 
thức ăn tại chuồng chiếm 45,38%, bán chăn 
thả 41,54%, chăn thả hoàn toàn 13,08%. Theo 
Ngô Thị Kim Chi (2020), tại huyện Krông 
Bông, tỷ lệ các hộ nuôi theo phương thức nuôi 
nhốt trong chuồng chiếm tỷ lệ tương đối cao, 
đạt 95,00%, còn lại là tỷ lệ các hộ nuôi theo 
phương thức kết hợp giữa chăn thả và nuôi 
nhốt, không có hộ nào nuôi theo phương thức 
chăn thả hoàn toàn. Kết quả nghiên cứu của 
Phạm Văn Quyến và ctv (2019) tại Trà Vinh 
về phương thức chăn nuôi cho biết: 86,67% 
số hộ nuôi nhốt hoàn toàn; 13,33% số hộ nuôi 
bò dưới hình thức chăn thả có quản lý. Theo 
nghiên cứu của Văn Tiến Dũng (2012), khi 
điều tra thực trạng chăn nuôi bò tại 3 xã (xã 
Ea Dar, xã Cư Ni và xã Ea Pal) huyện Ea Kar 
cho thấy: Bò chủ yếu được nuôi theo phương 
thức chăn thả và nhốt tại chuồng vào ban đêm 
(36-90%).

Hệ thống chuồng nuôi bò tại các hộ điều 
tra cho thấy: Khung chuồng nuôi bằng gỗ 
chiếm tỷ lệ cao nhất với 66,67% và khung bê 
tông với 33,33%. Nền chuồng chủ yếu là láng 
xi măng với 82,46%, chăn nuôi bằng nền đất 
vẫn chiếm 17,54%. Máng uống bằng xi măng 
chiếm 70,18% còn lại làm bằng các vật dụng 
khác chiếm 29,82%. Từ kết quả trên cho thấy, 
người dân có xu hướng đầu tư cho chăn nuôi 
bò thịt, từ phương thức nuôi chăn thả và bán 
chăn thả sang nuôi nhốt hoàn toàn nên cần có 
chuồng chắc chắn để tiện cho việc chăm sóc 
nuôi dưỡng và có điều kiện để quản lý phối 
giống, kiểm soát dịch bệnh và ứng dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật khác trên đàn bò. Kết 
quả nghiên cứu của Ngô Thị Kim Chi (2020) về 
hệ thống chuồng nuôi tại huyện Krông Bông, 
tỉnh Đắk Lắk cho thấy, có 100,00% số hộ chăn 
nuôi bò đều có chuồng nuôi, có 68,00% số hộ 
có chuồng nuôi kiên cố và 32,00% số hộ có 
chuồng nuôi bán kiên cố, không còn chuồng 
nuôi thô sơ.

Bổ sung thức ăn tại chuồng: số hộ nuôi 
bò bổ sung thức ăn tại chuồng như cỏ trồng 
85,86%, cỏ tự nhiên 78,95%, rơm khô 52,63% 
và phụ phẩm khác 3,51%. Thức ăn tinh bổ 
sung tại chuồng trong đó: Bổ sung cám gạo 
có tỷ lệ cao nhất chiếm 40,35%, cám hỗn hợp 
33,33%, bổ sung cám ngô là 17,54 ngoài ra các 
hộ chăn nuôi còn bổ sung các phụ phẩm khác 
như bột sắn, xác mì khô chiếm tỷ lệ 8,77%. 
Trung bình 1 ngày thức ăn tinh bổ sung cho bò 
1-1,5kg/con/ngày; 100% hộ chăn nuôi bò thịt 
đã chủ động bổ sung muối và 26,32% sử dụng 
đá liếm cho bò. Song song với việc bổ sung 
thức ăn tinh và thô xanh hàng ngày cho bò, 
một số hộ chăn nuôi đã chủ động dự trữ thức 
ăn thô xanh cho mùa khô bằng các hình thức 
như: Dự trữ rơm khô, ủ rơm ure để nâng cao 
chất lượng thức ăn từ đó nâng cao hiệu quả 
kinh tế chăn nuôi bò thịt trên địa bàn. 

Theo Ngô Thị Kim Chi (2020), tại huyện 
Krông Bông, tỷ lệ các hộ sử dụng các loại cỏ tự 
nhiên cho bò nuôi vỗ béo là 6,00%. Diện tích 
đồng cỏ tự nhiên ngày càng giảm, nguồn thức 
ăn tự nhiên dần được thay thế bằng các loại cỏ 
trồng. Tỷ lệ các hộ trồng cỏ cho bò nuôi vỗ béo 
tại huyện Krông Bông đạt 100,00%. Về việc 
sử dụng một số loại phụ phẩm nông nghiệp 
tại huyện Krông Bông, tỷ lệ sử dụng rơm khô 
là 65,00%. Kết quả nghiên cứu của Văn Tiến 
Dũng và ctv (2018) về tình hình sử dụng thức 
ăn cho gia súc nhai lại tại Tây Nguyên cho 
thấy: Tại Đắk Lắk tỷ lệ hộ trồng cỏ cho nuôi bò 
chiếm 86,11%; hộ sử dụng cỏ tự nhiên chiếm 
70,56% và 43,33% hộ sử dụng phụ phẩm nông 
nghiệp làm thức ăn cho chăn nuôi bò. Kết quả 
nghiên cứu của Trương La và ctv (2016) về 
hiện trạng chăn nuôi bò thịt trong nông hộ tại 
tỉnh Lâm Đồng cho biết: 47,25 % hộ chăn nuôi 
bò thịt thường xuyên dùng cỏ tự nhiên cho 
chăn nuôi bò. Theo nghiên cứu của Văn Tiến 
Dũng (2012), khi điều tra thực trạng chăn nuôi 
bò tại 3 xã (xã Ea Dar, xã Cư Ni và xã Ea Pal) 
huyện Ea Kar cho thấy: Phần lớn các nông hộ 
dựa vào cỏ tự nhiên để nuôi bò, một số hộ đã 
chủ động trồng cỏ phục vụ cho việc nuôi nhốt 
bò tại chuồng và bổ sung thức ăn tinh và thức 
ăn thô khi cỏ tự nhiên không đáp ứng được 
nhu cầu của đàn bò.   
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3.5. Công tác quản lý kỹ thuật, phối giống 
cho đàn bò tại nông hộ

Số hộ chăn nuôi bò thịt tham gia tập huấn 
thường xuyên còn thấp (12,28%), số hộ tham 
gia tập huấn không thường xuyên 68,42% và 
số hộ không tham gia tập huấn là 19,30%. Đây 
cũng là mặt hạn chế của các hộ chăn nuôi bò 
thịt, khi các hộ không được thường xuyên tập 
huấn về kỹ thuật, tiến bộ khoa học trong chăn 
nuôi bò thịt thì việc áp dụng vào trong chăn 
nuôi hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Từ 
kết quả này cần tăng cường tuyên truyền các 
hộ chăn nuôi bò thịt tham gia tập huấn, tiếp 
tục mở các lớp tập huấn và thay đổi phương 
thức tập huấn để gia tăng sự tham gia của 
người chăn nuôi để phổ biến các kiến thức 
mới đến với người chăn nuôi được thể hiện 
bảng 5.

Công tác phối giống cho bò tại các hộ 
điều tra cho thấy: Bò được gieo tinh nhân tạo 
78,95%, sử dụng đực giống phối giống chiếm 
8,77%, số hộ sử dụng cả 2 phương thức gieo 
tinh và sử dụng đực giống là 12,28%. Về tình 
hình điều trị thú y: 91,23% số hộ chăn nuôi 
thuê kỹ thuật viên điều trị bệnh cho bò và 
chỉ có 8,77% số hộ tự điều trị bệnh cho đàn 
bò. Về sổ sách theo dõi của các hộ còn thấp, 
sổ quản lý đàn gia súc có 31,58% số hộ có sổ 
quản lý đàn gia súc và sổ quản lý phối giống, 
sinh sản; 78,95% số hộ có sổ ghi chép thức ăn, 
khẩu phần và số hộ có sổ ghi chép bệnh tật, 
thú y đều có tỷ lệ 19,30% số hộ nuôi bò. Đây 
cũng là một vấn đề hạn chế trong chăn nuôi 
của các hộ điều tra. Về tình trạng vệ sinh trại 
tại các hộ điều tra: Vệ sinh tốt 12,28%; khá 
70,18%; trung bình 17,54% không có hộ tình 

Bảng 4. Phương thức chăn nuôi bò

Chỉ tiêu
Lai Hưng Trừ Văn Thố Long Nguyên Cây Trường Chung

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ %
Số hộ điều tra 22 9 19 7 57
Số hộ trồng cỏ cho bò 17 77,27 9 100,00 17 89,47 6 86,71 49 85,96
Phương 
thức chăn 
nuôi 

Nhốt 5 22,73 2 22,22 10 52,63 6 85,71 23 40,35
Bán chăn thả 16 72,73 7 77,78 9 47,37 1 14,29 33 57,89
Chăn thả 1 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Phân 
nhóm bò

Có 9 40,91 6 66,67 11 57,89 5 71,43 31 54,39
Không 13 59,09 3 33,33 8 42,11 2 28,57 26 45,61

Khung 
chuồng 

Bê tông 4 18,18 2 22,22 10 52,63 3 42,86 19 33,33
Gỗ 18 81,82 7 77,78 9 47,36 4 57,14 38 66,67
Sắt 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Nền 
Chuồng 

Xi măng 20 90,91 8 88,89 14 73,68 5 71,42 47 82,46
Đất 2 9,09 1 11,11 5 26,32 2 28,57 10 17,54

Máng 
uống 

Xi măng 11 50,00 7 77,78 16 84,21 6 85,71 40 70,18
Khác 11 50,00 2 22,22 3 15,79 1 14,29 17 29,82

Bổ sung 
thức ăn 
tinh 

Cám hỗn hợp 4 18,18 4 44,44 8 42,11 3 42,86 19 33,33
Cám gạo 15 68,18 3 33,33 4 21,05 1 14,29 23 40,35
Cám ngô 3 13,64 2 22,22 3 15,79 2 28,57 10 17,54
Khác 0 0,00 0 0,00 4 21,05 1 14,29 5 8,77

Thức ăn 
thô xanh 

Cỏ trồng 17 77,27 9 100,00 17 89,47 6 85,71 49 85,96
Cỏ tự nhiên 21 95,45 4 44,44 14 73,68 6 85,71 45 78,95
Rơm khô 12 54,55 4 44,44 11 57,89 3 42,86 30 52,63

Nguồn 
thức ăn 
khác 

Phụ phẩm 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 28,57 2 3,51
Đá liếm 6 27,27 3 33,33 3 15,79 3 42,86 15 26,32
Premix 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Khác (muối) 22 100,00 9 100,00 19 100,00 7 100,00 57 100,00
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trạng vệ sinh yếu kém. Kết quả cho thấy các 
hộ chăn nuôi đã quan tâm đến việc chăm sóc, 

nuôi dưỡng, vệ sinh cho đàn bò nhưng mức 
độ chưa cao.

Bảng 5. Công tác quản lý kỹ thuật, phối giống cho đàn bò tại nông hộ

Chỉ tiêu
Lai Hưng Trừ Văn Thố Long Nguyên Cây Trường Chung

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ %
Số hộ điều tra 22 9 19 7 57

Tham gia 
tập huấn 

Thường xuyên 1 4,55 3 33,33 2 10,53 1 14,29 7 12,28
Không thường xuyên 18 81,82 5 55,56 10 52,63 6 85,71 39 68,42
Không tham gia 3 13,64 1 11,11 7 36,84 0 0,00 11 19,30

Phương 
thức phối 
giống 

Sử dụng bò đực 2 9,09 1 11,11 1 5,26 1 14,29 5 8,77
Mời dẫn tinh viên ngoài 17 77,27 6 66,67 16 84,21 6 85,71 45 78,95
Sử dụng bò đực+gieo tinh 3 13,64 2 22,22 2 10,53 0 0,00 7 12,28

Điều trị 
thú y 

Gia chủ tự điều trị 2 9,09 2 22,22 1 5,26 0 0,00 5 8,77
 Kỹ thuật viên 20 90,91 7 77,78 18 94,74 7 100,00 52 91,23

Sổ quản lý 

Đàn gia súc 4 18,18 5 55,56 6 31,58 3 42,86 18 31,58
Phối giống, sinh sản 19 86,36 8 88,89 14 73,68 4 57,14 45 78,95
Thức ăn, khẩu phần 1 4,55 4 44,44 5 26,32 1 14,29 11 19,30
Ghi chép bệnh tật thú y 1 4,55 4 44,44 5 26,32 1 14,29 11 19,30

Tình trạng 
vệ sinh của 
trại 

Tốt 2 9,09 1 11,11 3 15,79 1 14,29 7 12,28
Khá 15 68,18 7 77,78 12 63,16 6 85,71 40 70,18
Trung bình 5 22,73 1 11,11 4 21,05 0 0,00 10 17,54
Kém 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3.6. Công tác phòng bệnh cho bò
Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho 

bò ở các nông hộ điều tra thực hiện tốt, số hộ 
tham gia tiêm phòng đạt tỷ lệ cao, đạt 98,25%, 
tập trung chủ yếu là 2 loại vắc xin lở mồm 
long móng và tụ huyết trùng. Ngoài ra một 
số hộ chăn nuôi cũng đã chủ động trong việc 
phòng các bệnh về nội, ngoại ký sinh trùng 
trong chăn nuôi như: Ký sinh trùng đường 
ruột chiếm 19,30%, ký sinh trùng đường máu 
12,28% và tẩy uế chuồng trại đạt 19,30% và 
phòng một số bệnh khác 7,02%. Theo nghiên 

cứu của Ngô Thị Kim Chi (2020) cho biết: Tại 
huyện Krông Bông, công tác phòng chống 
dịch bệnh, 100,00% số hộ điều tra áp dụng 
biện pháp tiêm phòng vắc xin và định kỳ tẩy 
ký sinh trùng cho đàn bò trong quá trình nuôi 
dưỡng. Văn Tiến Dũng, (2012), khi điều tra 
thực trạng chăn nuôi bò tại 3 xã (xã Ea Dar, 
xã Cư Ni và xã Ea Pal) huyện Ea Kar cho thấy 
tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 87%. Như vậy, ngoài 
việc nâng cao chất lượng giống, chuyển đổi 
phương thức chăn nuôi, các nông hộ đã ý thức 
được công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn 
bò nhằm hạn chế tình trạng dịch bệnh xảy ra. 

Bảng 6. Công tác phòng bệnh trên đàn bò

Chỉ tiêu
Lai Hưng Trừ Văn Thố Long Nguyên Cây Trường Chung

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ %
Số hộ điều tra 22 9 19 9 57
Lở mồm long móng 21 95,45 9 100,00 19 100,00 7 100,00 56 98,25
Tụ huyết trùng 21 95,45 9 100,00 19 100,00 7 100,00 56 98,25
Ký sinh trùng đường ruột 5 22,73 1 11,11 4 21,05 1 14,29 11 19,30
Ký sinh trùng đường máu 3 13,64 0 0,00 3 15,79 1 14,29 7 12,28
Tẩy uế 2 9,09 1 11,11 5 26,32 3 42,86 11 19,30
Khác 0 0,00 0 0,00 3 15,79 1 14,29 4 7,02
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4. KẾT LUẬN 
Quy mô chăn nuôi trong nông hộ vừa là 

chủ yếu 6-10 con (33,33%). Bò lai chiếm 100% 
tổng đàn với 5 nhóm lai Zebu, Charolais, BBB, 
Angus và Droughtmaster và lần lượt theo tỷ 
lệ 80,91; 10,77; 5,71; 1,79 và 0,82%. Đối tượng 
nuôi chủ yếu là bò sinh sản. Người dân đã đầu 
tư, ứng dụng kỹ thuật trong chăn nuôi bò như 
làm chuồng trại, trồng cỏ, sử dụng phế phụ 
phẩm nông nghiệp, gieo tinh nhân tạo và tiêm 
phòng một số bệnh tật. 
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Bông, tỉnh Đắk Lắk. Luận văn Thạc sỹ. Trường Đại học 
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Trần Văn Trước (2019). Kết quả điều tra, khảo sát tình 
hình phát triển chăn nuôi bò và thị trường tiêu thụ thịt 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện tại, việc sử dụng các sản phẩm 

probiotic nhằm tăng cường sức khỏe cho bộ 
máy tiêu hóa của vật nuôi được xem là một 
giải pháp hữu hiệu và phổ biến. Trên gia cầm, 
1Trường Đại học Tiền Giang
2Trường Đại học Cần Thơ
3Trường Đại học Tây Đô
*Tác giả liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ, Khoa Nông 
nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Điện thoại: 0989828295; 
Email: ntngu@ctu.edu.vn

một số nghiên cứu đã ứng dụng thành công 
chế phẩm probiotic mang lại hiệu quả tích cực 
đến tốc độ tăng trưởng của gà thịt (Lei và ctv, 
2015; Ahiwe và ctv, 2021), kiểm soát các bệnh 
đường ruột, ngăn ngừa viêm ruột hoại tử 
(Jayaraman và ctv, 2013), kiểm soát bệnh cầu 
trùng (Dalloul và ctv, 2003). Bên cạnh đó, việc 
ứng dụng probiotic trong chăn nuôi heo cũng 
đã mang lại nhiều thành công như cải thiện 
tốc độ sinh trưởng và giảm tiêu tốn thức ăn 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

XÁC ĐỊNH MẬT SỐ VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MUỐI MẬT CỦA  
VI KHUẨN PROBIOTIC TRONG CÁC SẢN PHẨM MEN VI SINH 

SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI
Lê Ngọc Mẫn1, Trần Văn Bé Năm2, Lê Minh Thành2, Lưu Huỳnh Anh2, Phạm Thị Ngọc Yến2, 
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Ngày nhận bài báo: 21/3/2022 - Ngày nhận bài phản biện: 05/4/2022
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 21/4/2022

TÓM TẮT
Nghiên cứu hiện tại được tiến hành với mục tiêu xác định được mật số và khả năng chịu 

muối mật của vi khuẩn Lactobacillus acidophilus và nấm men Saccharomyces cerevisiae hiện hữu trong 
các sản phẩm men vi sinh trên thị trường. Từ 20 sản phẩm men vi sinh, ghi nhận được 5 chủng 
thuộc chi Lactobacillus, 4 chủng thuộc chi Bacillus, 2 chủng thuộc chi Bifidobacterium và 1 chủng 
thuộc chi Saccharomyces, còn lại là loài Aspergillus oryzae. Đánh giá mật số Lactobacillus acidophilus 
và Saccharomyces cerevisiae trên 8 sản phẩm thu thập, kết quả cho thấy số lượng của 2 loài này giảm 
(11,4-42,6%) so với thông tin ghi trên bao bì. Về khả năng chịu muối mật, 2 loài trên có khả năng 
sống và phát triển tốt trong môi trường muối mật 0,3%. Như vậy, sau thời gian 7-9 tháng sản phẩm 
men vi sinh được lưu hành trên thị trường, mật số của vi khuẩn Lactobacillus acidophilus và nấm 
men Saccharomyces cerevisiae giảm nhưng một trong những đặc điểm probiotic quan trọng là khả 
năng chịu muối mật thì vẫn khá ổn định.

Từ khóa: Chế phẩm, muối mật, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae.
ABSTRACT

Determination of density and bile salt tolerance of probiotic bacteria in commercial 
products used for animal production

The present study was conducted with the objective of determining the density and tolerance to 
bile salts of Lactobacillus acidophilus and Saccharomyces cerevisiae yeast present in probiotic products 
on the market. From 20 probiotic products, 5 strains of the genus Lactobacillus, 4 strains of the 
genus Bacillus, 2 strains of the genus Bifidobacterium and 1 strain of the genus Saccharomyces were 
recorded, and the remaining species was Aspergillus oryzae. The results of assessing the density 
of Lactobacillus acidophilus and Saccharomyces cerevisiae on 8 products showed that the number of 
these two species decreased (11.4-42.6%) compared to the information stated on the package. In 
terms of tolerance to bile salts, these two species were able to live and grow well in 0.3% bile salt 
environment. Thus, probiotic products after 7-9 months being circulated on the market, the density 
of Lactobacillus acidophilus and Saccharomyces cerevisiae decreased, yet one of the important probiotic 
characteristics, the tolerance to bile salts, was relatively stable.

Keywords: Bile salt, Lactobacillus acidophilus, Probiotic, Saccharomyces cerevisiae.
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ở heo cai sữa (Kantas và ctv, 2015), heo tăng 
trưởng (Meng và ctv, 2010) và giảm chi phí 
thức ăn (Phan Kim Đăng và ctv, 2016). Ngoài 
ra, các sản phẩm probiotic cũng góp phần xử 
lý môi trường chăn nuôi giúp vật nuôi tăng 
trưởng tốt hơn (Đoàn Thị Vân và ctv, 2021). 
Công bố của Gorobets và ctv (2021) cũng cho 
thấy chế phẩm probiotic giúp heo tăng trọng 
cao hơn nhóm đối chứng trong giai đoạn 48 
đến 148 ngày tuổi. Với vai trò quan trọng như 
trên, hiện tại trên thị trường Việt Nam các sản 
phẩm probiotic khá đa dạng về thành phần 
chủng, loài từ nhiều nguồn phân lập khác 
nhau. Tuy nhiên, trong quá trình lưu hành, do 
ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là khâu 
bảo quản và thời gian bảo quản, mật số và đặc 
điểm probiotic của các nhóm vi sinh vật có mặt 
trong sản phẩm có thể bị ảnh hưởng. Nghiên 
cứu hiện tại được tiến hành nhằm khảo sát 
thành phần vi sinh thường sử dụng, số lượng 
và khả năng chịu muối mật của các nhóm vi 
khuẩn probiotic phổ biến trong các sản phẩm 
men vi sinh sử dụng trong chăn nuôi gia súc, 
gia cầm.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thu thập và xử lý mẫu
Tổng cộng 20 sản phẩm (SP) được sử 

dụng để ghi nhận tần số của các chủng vi 
sinh vật được sử dụng. Các SP được thu thập 
tại các cửa hàng và đại lý bán lẻ trên địa bàn 
Thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Đa số 
các SP có hạn sử dụng là 24 tháng, ngoại trừ 
SP1 và SP3 có hạn dùng là 12 tháng và SP4 
có hạn dùng là 18 tháng. Thời điểm phân tích 
mẫu dao động 7-9 tháng sau khi SP được lưu 
hành trên thị trường.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phân lập, định danh Lactobacillus 
acidophilus và nấm men Saccharomyces 
cerevisiae

Quy trình phân lập vi khuẩn Lactobacillus 
acidophilus (L. acidophilus) và nấm men 
Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) được 
thực hiện theo phương pháp của Weiss và ctv 
(2005). Quy trình được lập lại nhiều lần cho 

đến khi thu được khuẩn lạc rời có hình dạng, 
kích thước và màu sắc đồng nhất. Vi khuẩn 
và nấm men thuần được giữ giống trong ống 
Eppendorf 2ml chứa môi trường NB lỏng, ở 
nhiệt độ 8°C. Định danh sơ bộ L. acidophilus 
thông qua kiểm tra khả năng di động và 
nhuộm Gram (Cao Ngọc Điệp và Nguyễn 
Hữu Hiệp, 2008).
2.2.2. Hình thái vi khuẩn L. acidophilus và 
nấm men S. cerevisiae

Quan sát kính hiển vi xác định vi khuẩn 
gram dương bắt màu tím hay xanh đen của 
Crystaviolet và vi khuẩn gram âm bắt màu 
hồng của Safra (Weiss và ctv, 2005). Đối với 
nấm men, quan sát kính hiển vi xác định S. 
cerevisiae có hình dạng tròn đều, nhô, có màu 
trắng đục và đồng nhất (Lương Đức Phẩm, 
2006).
2.2.3. Mật số vi khuẩn L. acidophilus và nấm 
men S. cerevisiae

Sản phẩm probiotic thương mại được 
cân đúng như chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm 
hòa tan với 9ml nước cất vô trùng trong ống 
nghiệm, lắc đều cho chế phẩm tan hoàn toàn. 
Pha loãng mẫu với 6 nồng độ khác nhau, ủ 
mẫu ở 37°C cho khuẩn lạc phát triển. Chọn 
các mức pha loãng có số lượng khuẩn lạc rời 
nhau rõ để đếm số khuẩn lạc, mỗi khuẩn lạc 
phát triển từ một tế bào vi khuẩn, vì vậy từ 
đếm khuẩn lạc có thể xác định được mật số vi 
khuẩn và nấm men tại mức pha loãng tương 
ứng, từ đó xác định được mật số ban đầu 
(Hoben và Somasegaran, 1982).
2.2.4. Khả năng chịu muối mật của L. acidop-
hilus và nấm S. cerevisiae

Thí nghiệm được tiến hành theo phương 
pháp của Gilliland và ctv (1984) ở nồng độ 
muối mật là 0,3%. Các dòng vi khuẩn, nấm 
được nuôi tăng sinh trong môi trường lỏng 
NB, được lắc trên máy lắc với tốc độ 120 vòng/
phút ở 37°C sau 24 giờ đến 36 giờ. Sau đó 
mang dịch tăng sinh đo OD (108 cfu/ml) với 
bước sóng 600 nm. Tiếp theo hút 1,5 ml dung 
dịch chứa các dòng vi khuẩn, nấm đã đo OD 
cho vào Eppendorf 2 ml (mỗi mẫu 4 ống Ep-
pendorf tương ứng với bốn khung giờ 0h, 1h, 
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2h, 3h) tiến hành ly tâm 2.000 vòng/phút trong 
15 phút ở 4°C để thu cặn, hút 1,5 ml nước cất 
vô trùng cho vào Eppendorf để rửa tế bào, thu 
cặn, nuôi cấy và đếm mật số.
2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được tổng hợp và xử lý bằng phần 
mềm Microsoft Excel 2013 và Minitab 16.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Các chủng vi sinh vật thường gặp trong 
men vi sinh

Kết quả khảo sát 20 sản phẩm men vi sinh 
ghi nhận tất cả 13 chủng vi sinh vật bao gồm 
5 chủng thuộc chi Lactobacillus, 4 chủng thuộc 
chi Bacillus, 2 chủng thuộc chi Bifidobacterium 
và 1 chủng thuộc chi Saccharomyces, còn lại là 
loài Aspergillus oryzae. Trong đó, vi khuẩn L. 
acidophilus và nấm men S. cerevisiae với sự xuất 
hiện trong các sản phẩm rất cao, lần lượt là 60, 
55% số SP probiotic được khảo sát (Hình 1). 
Kết quả phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Huyền và ctv (2014) khi khảo sát 24 SP 
men vi sinh trên thị trường ghi nhận 8 chủng 
thuộc chi L. acidophilus chiếm 79,2% trong số 
SP probiotic thu được, hai chủng thuộc chi 
Streptococcus, một chủng thuộc chi Bacillus là 
Bacillus clausii, còn lại là các chủng Bifidobac-
terium spp.

Hình 1. Tần số xuất hiện của một số chủng, 
loài vi sinh vật sử dụng làm probiotic

3.2. Hình thái vi khuẩn L. acidophilus và nấm 
S. cerevisiae

Kết quả khảo sát đặc điểm hình thái 
khuẩn lạc của các vi khuẩn L. acidophilus và 

nấm men S. cerevisiae trên môi trường PDA 
cho thấy hầu hết đều phát triển tốt, khuẩn lạc 
được quan sát rõ sau 12-24 giờ khi ủ ở nhiệt 
độ 37°C. Trong các SP được khảo sát, có 8 sản 
SP vi khuẩn L. acidophilus (SP1, SP2, SP3, SP4, 
SP5, SP6, SP7, SP8) cho thấy các khuẩn lạc có 
hình dạng là hình cầu, nhô ra khỏi mặt agar 
và có màu vàng nhạt. Kết quả phù hợp với ng-
hiên cứu của Tô Minh Châu (2000), cho rằng 
các khuẩn lạc đều có hình cầu, nhô cao và có 
màu vàng nhạt đồng nhất. 

Bên cạnh đó, có 6 SP chứa nấm men S. ce-
revisiae được ký hiệu SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, 
SP7 cho thấy chỉ đồng nhất một dạng khuẩn 
lạc mọc tròn đều, nhô và có màu trắng đục, có 
hình oval đặc trưng với tỷ lệ 100%. Kết quả phù 
hợp với nghiên cứu của Hartwell (1974) khi 
quan sát hình thái nấm S. cerevisiae cũng ghi 
nhận đều có hình oval, đây là điểm đặc trưng 
để nhận dạng các dòng nấm men. Ngoài ra, 
kết quả phù hợp với nghiên cứu của Jermini 
và Schmidt-Lorenz (1987) cho rằng khuẩn lạc 
của nấm men khi phân lập nấm men tự nhiên 
trên môi trường PDA đều có hình tròn láng, 
trắng đục, bìa nguyên và mô.
3.3. Khả năng di động, kiểu bắt màu nhuộm 
Gram của vi khuẩn L. acidophilus
3.3.1. Khả năng di động 

Kết quả cho thấy 100% SP chứa vi khuẩn 
L. acidophilus và vi khuẩn này không có khả 
năng di động. Kết quả này phù hợp với công 
bố của Nguyễn Lân Dũng và ctv (2000), tác giả 
cho rằng, vi khuẩn L. acidophilus không có khả 
năng di động, nhưng chúng có khả năng bám 
dính rất tốt trong thành ruột nhằm cạnh tranh 
vi trí với các vi khuẩn bất lợi khác.
3.3.2. Kiểu bắt màu nhuộm Gram

Kết quả nhuộm Gram cho thấy 100% các 
mẫu có chứa vi khuẩn bắt màu tím (Gram 
dương), hình que ngắn, kết chuỗi hay riêng 
lẻ. Kết quả phù hợp với nghiên cứu của Pyar 
và Peh (2014), cho rằng khi nhuộm vi khuẩn 
L. acidophilus trên môi trường LB là vi khuẩn 
Gram dương, hình que ngắn. 



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 278 - tháng 6 năm 202238

3.4. Khảo sát mật số vi khuẩn Lactobacilus 
acidophilus

Bảng 1. Số lượng vi khuẩn nhãn và thực tế 
(cfu/g)

SP Trên nhãn Thực tế % giảm
SP1 1×108 1,58×105 35,0
SP2 2×108 1,15×105 39,0
SP3 6×1010 1,12×107 34,6
SP4 1×108 3,80×106 17,8
SP5 2×109 1,18×106 34,7
SP6 1×108 1,51×106 22,8
SP7 106-109 2,08×105 11,4-40,9
SP8 5×1010 1,37×106 42,6

Qua bảng 1 cho thấy, tổng số 8 SP được 
khảo sát đều ghi nhận các vi khuẩn đều còn 
sống nhưng mật số của tất cả các SP đều giảm 
so với thông tin ghi trên nhãn (11,4-42,6%). 
Trong đó, SP4 và SP6 có sự thay đổi về mật 
số L. acidophilus thấp hơn so với những SP 
còn lại. Kết quả nghiên cứu phù hợp với 
công bố của Nguyễn Thị Huyền và ctv (2014) 
khi khảo sát trên 24 SP men vi sinh trên thị 
trường dùng cho người ở Hà Nội. Theo đó, 

các vi khuẩn probiotic còn sống trong tất cả 
các chế phẩm nhưng có 5 SP với số lượng vi 
khuẩn thấp hơn nhiều so với công bố trên 
nhãn và ngược lại, có 13 SP chứa nhiều chủng 
vi sinh vật hơn so với các chủng được công bố 
trên nhãn. Ngoài ra, nghiên cứu của Nimrat 
và Vuthiphandchai (2011) xác định trên 12 
SP probiotic dùng cho thủy sản tại Thái Lan 
cũng ghi nhận các vi khuẩn chết dần trong 
quá trình lưu trữ và bảo quản.
3.5. Khả năng chịu muối mật của L. 
acidophilus

Kết quả tại bảng 2 ghi nhận tất cả các SP 
chứa L. acidophilus đều thể hiện khả năng chịu 
muối mật tốt. Trong đó, khả năng chịu muối 
mật tốt nhất trong cùng mốc thời gian cho 
thấy mốc thời gian T0 SP2 có mật số trung bình 
cao nhất (9,56 log cfu/ml) (P≤0,001). Sau 3 giờ, 
mật số trung bình của vi khuẩn trong SP2 vẫn 
cao nhất (8,26 log cfu/ml) (P≤0,001). Khi xét về 
tính ổn định thì tại các mốc thời gian T1-T3, SP4 
có mật số trung bình tương đối tốt với các giá 
trị lần lượt là 7,95; 7,65; 7,18 log cfu/ml.

Bảng 2. Mật số vi khuẩn theo thời gian trong điều kiện có muối mật 0,3%

SP
Mật số trung bình vi khuẩn (log cfu/ml)

T0 T1 T2 T3 P
SP1 4,43d±0,03B 4,55e±0,07B 4,74f±0,01A 4,83f±0,02A 0,000
SP2 9,56a±0,06A 6,70b±0,06C 9,75a±0,02A 8,26a±0,02B 0,000
SP3 4,83c±0,06C 5,71c±0,04A 5,78d±0,04A 5,10e±0,02B 0,000
SP4 5,83b±0,02D 7,95a±0,00A 7,65b±0,04B 7,18b±0,00C 0,000
SP5 4,39d±0,06C 4,44e±0,02C 4,91e±0,02B 6,69c±0,03A 0,000
SP6 4,73c±0,04D 5,62cd±0,06B 6,49c±0,02A 5,08e±0,06C 0,000
SP7 4,43d±0,01D 5,53cd±0,04B 4,81ef±0,03A 4,92f±0,03C 0,000
SP8 4,44d±0,01D 5,45d±0,03B 4,83ef±0,03C 6,16d±0,04A 0,000

P 0,000 0,000 0,000 0,000

Ghi chú: Các giá trị trên cùng cột với các chữ cái a, b, c, d hoặc trên cùng hàng với các chữ cái A, B, C, D khác nhau 
thì khác biệt có ý nghĩa ở mức P<0,05; T0, T1, T2, T3 tương ứng với 0, 1, 2 và 3 giờ tiếp xúc với muối mật 0,3%.

Kết quả nghiên cứu của Pyar và Peh 
(2014) cho thấy khả năng sống của vi khuẩn 
L. acidophilus giảm với sự gia tăng nồng độ 
muối mật, khả năng dung nạp muối mật của 
L. acidophilus là 75,5% ở nồng độ muối mật 
0,3%. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả 
của một nghiên cứu khác phản ánh rằng các 
chủng vi khuẩn probiotic gần như không bị 

ảnh hưởng bởi muối mật và pH thấp của dịch 
dạ dày (Boonkumklao và ctv, 2006; Jensen và 
ctv, 2012).
3.6. Khả năng chịu muối mật của S. cerevisiae

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, nấm men S. 
cerevisiae trong tất cả các SP đều thể hiện khả 
năng chịu muối mật tốt. Trong đó, ở mốc thời 
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gian T0, SP2 thể hiện khả năng chịu muối tốt 
nhất với mật số trung bình (6,68 log cfu/ml) 
(P<0,001). Tại các mốc thời gian T0-T3, SP5 có 
mật số trung bình ổn định và có chiều hướng 
tăng dần. Trong đó, SP4 có mật số trung bình 
tăng dần ở mốc thời điểm từ T0-T2 nhưng 
sau đó giảm nhẹ ở thời điểm T3. Từ kết quả 
kiểm tra muối mật của 6 mẫu SP được kí hiệu 
(SP2, SP3, SP4, SP5, SP7) cho thấy tất cả các 
SP đều thể hiện khả năng chịu muối mật tốt. 
Tuy nhiên, SP5 cho thấy khả năng sinh trưởng 

của S. cerevisiae trong điều kiện muối mật 0,3% 
là tốt nhất. Kết quả phù hợp với nghiên cứu 
của Fakruddin và ctv (2017), tác giả đã chứng 
minh S. cerevisiae tồn tại ở điều kiện muối mật 
với nồng độ 0,1-0,4%. Bên cạnh đó, nghiên 
cứu của Kim và ctv (2007) và Trần Quốc Việt 
và ctv (2009) cũng cho thấy, các chủng vi sinh 
vật thử nghiệm đều có khả năng tồn tại trong 
môi trường chứa muối mật với nồng độ 0,3% 
trong một thời gian nhất định. 

Bảng 3. Mật số trung bình nấm log (cfu/ml) theo thời gian trong điều kiện có muối mật (0,3%)

SP
Mật số vi khuẩn trung bình nấm log (cfu/ml)

T0 T1 T2 T3 P
SP2 5,63c±0,04D 6,70a±0,03A 5,88d±0,02C 6,23c±0,02B 0,000
SP3 4,63d±0,04D 5,58c±0,07B 6,58c±0,05A 5,12d±0,06C 0,000
SP4 4,57de±0,03D 4,68d±0,03C 6,59c±0,01A 4,92d±0,03B 0,000
SP5 6,47b±0,03C 5,80b±0,02D 6,81b±0,04B 8,04b±0,02A 0,000
SP6 4,43e±0,02B 5,55c±0,06A 3,81e±0,03C 3,87e±0,08C 0,000
SP7 6,68a±0,03D 6,81a±0,03C 7,97a±0,02B 9,18a±0,02A 0,000
P 0,000 0,000 0,000 0,000

4. KẾT LUẬN 
Trong 20 SP men vi sinh khảo sát có 13 

loài vi sinh vật được sử dụng và ghi thông 
tin trên nhãn, trong đó chiếm tần số cao nhất 
là B. subtilis, L. acidophilus và S. cerevisiae. Sau 
7-9 tháng lưu hành, mật số của vi khuẩn L. 
acidophilus và nấm men S. cerevisiae trong 
các SP bị giảm (11,4-42,6%), tuy nhiên chúng 
vẫn có khả năng sinh sống và phát triển tốt 
trong môi trường muối mật 0,3%, là một trong 
những đặc điểm quan trọng của nhóm vi sinh 
vật sử dụng làm probiotic phục vụ trong chăn 
nuôi gia súc, gia cầm.
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XÁC ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG VÀ PROTEIN THÍCH  HỢP CHO 
GÀ LAI HƯỚNG TRỨNG GB GIAI ĐOẠN 20-72 TUẦN TUỔI

Phạm Thị Thanh Bình1*, Nguyễn Thị Hải1, Nguyễn Thị Mười1, Trần Thị Thu Hằng1 và Đào Đoan Trang1
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mức năng lượng trao đổi (ME) và protein thô (CP) 

thích hợp trong khẩu phần nuôi gà lai GB hướng trứng giai đoạn 20-72 tuần tuổi tại Trung tâm 
Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn 
2 nhân tố: Nhân tố 1 là 3 mức ME (2.650, 2.750, 2.850 kcal) và nhân tố thứ hai là 3 mức CP (16,5; 17,0 
và 17,5%). Thí nghiệm được chia làm 9 lô, mỗi lô lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại gồm 50 mái. Kết quả 
cho thấy: với mức ME 2750kcal/kg TĂ và CP 17%, nuôi gà lai GB giai đoạn 20-72 tuần tuổi đạt hiệu 
quả cao nhất: năng suất trứng/mái đạt 268,20 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 1,53kg, chi phí thức 
ăn/10 trứng là 14.448 đồng.

Từ khóa: Gà lai GB hướng trứng, năng lượng, protein.
1Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
*Tác giả liên hệ: Ths. Phạm Thị Thanh Bình, Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi - Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội; Điện thoại: 0982217287; Email: binhpham7287@gmail.com
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trứng là một thực phẩm phổ biến được sử 

dụng trong nhiều món ăn vì chúng là nguồn 
cung cấp lớn protein, các khoáng chất và 
vitamin có giá trị khác. Theo số liệu của FAO, 
tổng sản lượng trứng trên thế giới là 1,528 
tỷ quả vào năm 2018, tăng lên ở năm 2019 là 
1,577 tỷ quả. Thị phần sản xuất lớn nhất trong 
năm 2019 (gần 64% tổng sản lượng) thuộc 
về các nước châu Á, trong đó Trung Quốc có 
tỷ trọng sản xuất lớn trong khu vực với việc 
ung ứng khoảng 576 tỷ quả. (Global Poultry 
Industry and Trends Magazine, November 
2021). Những nghiên cứu gần đây đã chỉ 
ra rằng một số các điều chỉnh về mức năng 
lượng và protein trong khẩu phần thức ăn giai 
đoạn đẻ trứng có ảnh hưởng tới sản lượng 
trứng của gia cầm như nghiên cứu xác định 
mức protein thích hợp trong khầu phần nuôi 
gà VBT giai đoạn đẻ trứng của Bạch Mạnh 
Điều và ctv (2018); nghiên cứu xác định mức 
năng lượng và protein thích hợp trong khầu 
phần nuôi gà Lạc Thủy giai đoạn 21-42 tuần 
tuổi của Phạm Thị Thanh Bình và ctv (2018); 
Nhu cầu vầ năng lượng và protein đối với gà 
Ai Cập trong quá trình sản xuất trứng sớm 
Syafwan and Noferdiman (2020).

Gà lai hướng trứng GB được tạo ra từ tổ 
hợp lai giữa gà trống VCN-G15 với gà mái Isa 
Brown. Gà GB có ngoại hình đẹp, dễ nuôi, vỏ 
trứng màu hồng nhạt rất phù hợp với thị hiếu 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có 
nhiều công trình nghiên cứu về giống gà này, 
đặc biệt là về dinh dưỡng. Vì vậy, để tăng sản 

lượng trứng đáp ứng nhu cầu của người chăn 
nuôi cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, 
đặc biệt là ở giai đoạn đẻ trứng. 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đưa 
ra những khuyến cáo về mức năng lượng và 
protein trong thức ăn hỗn hợp của gà lai GB 
hướng trứng giai đoạn 20-72 tuần tuổi sẽ góp 
phần hoàn thiện qui trình kỹ thuật nuôi dưỡng 
giống gia cầm này trong điều kiện chăn nuôi 
ở nước ta. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm
Gà lai GB tại thời điểm kết thúc 19 tuần 

tuổi (tt) được sử dụng để khảo sát nhu cầu 
năng lượng trao đổi (ME), protein thô (CP) 
trong giai đoạn 20-72tt. 

Khẩu phần thức ăn cho gà thí nghiệm 
được phối trộn từ các nguyên liệu: Ngô hạt 
nhập khẩu, khô đậu 46%, cám trích ly, dầu 
đậu tương, cám gạo, bột đá vôi, bột thịt xương 
50%, muối, NaHCO3, dicanxi photphat, 
Sobemix 41 và các axitamin khác.

Thí nghiệm (TN) được tiến hành từ tháng 
1/2020 đến tháng 6/2021, tại Trung tâm Thực 
nghiệm và Bảo tồn vật nuôi - Thụy Phương, 
Bắc Từ Liêm. Hà Nội.
2.2. Bố trí thí nghiệm và chỉ tiêu theo dõi

Trong giai đoạn gà con, dò hậu bị, toàn 
bộ gà TN được nuôi bằng khẩu phần có hàm 
lượng dinh dưỡng như nhau. Sau khi kết thúc 
giai đoạn hậu bị (19tt), gà TN được chia làm 9 
lô, mỗi lô 3 lần lặp lại. Thí nghiệm được thiết 

ABSTRACT
Determining energy and protein levels in diet for GB laying chicken from 20 to 72 weeks of age

The study was conducted at Animal Experiments and Domestic Animal Conservation Center 
in order to determine appropriate energy and protein levels in diet for for GB laying chicken from 
20 to 72weeks of age. The experiment was was arranged with 2 factors: The first was the exchange 
ME levels:  2,650, 2,750, and 2,850 kcal and the second was the CP levels: 16.5, 17.0 and 17.5%. The 
experiment was divided into 9 plots, each plots was devided in to 3 groups as replicates under the 
completely randomized design, there were 50 females in each replicate. The results showed that 
the best performance was illustrated when chickens were feed with 2,750 kcal and 16.5% protein 
in diet. The number of eggs/hen was 268.20 eggs, feed consumption was 1.53kg, and feed cost/10 
eggs was 12,448 VND. 

Keywords: GB laying chicken, energy, protein.
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kế ngẫu nhiên hoàn toàn với hai nhân tố: (1) 
mức ME (3 mức 2.650 kcal/kg (I), 2.750 kcal/
kg (II), 2.850 kcal/kg) (III) và (2) mức CP trong 
khẩu phần (3 mức: 16,5% (i), 17,0% (ii), 17,5% 
(iii)). Tổng số 3x3 = 9 lô TN, mỗi lô có 3 lần lặp 
lại, mỗi lần lặp lại gồm 50 mái (Bảng 1).

Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần 

nguyên liệu thức ăn, tiến hành xây dựng các 
công thức thức ăn TN bằng việc sử dụng phần 
mềm xây dựng khẩu phần của Mỹ (Brill). 

Giai đoạn 0-4tt: ăn tự do cả ngày lẫn đêm; 
5-6tt: ăn tự do cả ngày đến 10h đêm; 7-19tt: ăn 
hạn chế theo mức ăn của gà VCN-G15 nuôi tại 
Trung tâm. 

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm gà lai GB hướng trứng

Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9
ME (kcal/kg TĂ) 2.650 2.750 2.850
Protein (%) 16,5 17,0 17,5 16,5 17,0 17,5 16,5 17,0 17,5
Tổng số gà (con) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Số con/lần lặp lại (con) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Số lần lặp lại 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần nuôi gà lai GB hướng trứng

Nguyên liệu (%) Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9
Ngô hạt nhập khẩu 44,21 46,33 45,34 55,26 54,8 54,31 63,68 62,08 60,56
Khô đậu tương 46 11,87 14,92 16,18 13,09 14,59 16,09 14,91 16,28 17,65
Cám trích ly ấn độ 10 7,58 7,58 6,96 5,92 4,88 2,5 2,5 2,5
Bột đá vôi 8,24 9,19 8,93 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
DDGS ngô 7 5 5 0 0 0 0 0 0
Khô cọ 7 6 6 6 6 6 0 0 0
Cám gạo 11% CP 5,75 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Bột thịt xương 50 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Sobemix 41 vịt đẻ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Muối ăn 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
NaHCO3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
DCP (khoáng) 0,13 0,18 0,17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
DL-methionin 99% 0,12 0,12 0,12 0,07 0,07 0,1 0,1 0,15 0,12
Chất chống mốc (moldstop) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Cholin chloride 60 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Cathan Plus 10% 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0
Chất chống oxy hóa (Globatiox) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Phylink 5000 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Dầu đậu tương 0 0 0 0,05 0,05 0,05 0,24 0,42 0,6
Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CP (%) 16,5 17 17,5 16,5 17 17,52 16,51 17,04 17,53
Năng lượng thô (kcal/kg) 4,022 3,982 3,997 4013 4018 4,024 4016 4,028 4040
ME(kcal/kg) 2.650 2.650 2.650 2.750 2.750 2.750 2.850 2.851 2.851
Lysin (%) 0,822 0,864 0,897 0,844 0,878 0,912 0,797 0,831 0,866
Methionin (%) 0,406 0,406 0,412 0,35 0,35 0,386 0,375 0,43 0,406
Met+Cys (%) 0,725 0,728 0,74 0,657 0,663 0,705 0,681 0,742 0,724
Canxi (%) 3,5 3,824 3,737 3,515 3,518 3,521 3,509 3,513 3,517
Photpho tổng số (%) 0,845 0,784 0,787 0,803 0,792 0,782 0,733 0,737 0,742
Photpho tiêu hóa (%) 0,4 0,4 0,4 0,491 0,492 0,492 0,478 0,48 0,483
Đơn giá (đ/kg) 9,261 9,405 9,498 9,335 9,443 9,575 9,794 10,014 10,164
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Kết thúc giai đoạn nuôi hậu bị, chọn 
những cá thể đồng đều về ngoại hình và khối 
lượng (KL), phân ngẫu nhiên vào các lô TN, 
mỗi lô gồm 50 mái. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ đẻ (TLĐ), năng 
suất trứng (NST), tiêu tốn thức ăn (TTTA)/10 
trứng của gà lai GB hướng trứng giai đoạn 20-
72 tuần tuổi.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu TN được thu thập hàng ngày, cập 
nhật bằng phần mềm excel 2010 và được xử 
lý thống kê bằng ANOVA trên phần mềm 
SAS phiên bản 9.0. Phép thử Duncan được sử 

dụng để so sánh các giá trị trung bình với độ 
tin cậy 95%.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khối lượng gà lai GB lúc bắt đầu thí 
nghiệm

Để kiểm tra sự đồng đều của gà mái TN, 
sau khi phân lô, cân từng cá thể ở từng lô, từng 
lần lặp lại. Kết quả được thể hiện ở bảng 3 cho 
thấy gà mái của 9 lô lúc bắt đầu phân lô tại 
thời điểm kết thúc 19tt là tương đương nhau, 
đạt 1.431,37-1.475,10g (P=0,998). Như vậy, gà 
TN có sự đồng đều giữa các lô. 

Bảng 3. Khối lượng cơ thể gà mái gà lai GB lúc bắt đầu thí nghiệm (g)

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9 SEM P
Mean 1.452,00 1.461,50 1.444,10 1.459,20 1.447,80 1.435,57 1.470,83 1.475,10 1.431,37

77,189 0,998
SD 130,23 134,10 137,21 125,29 132,37 114,00 128,93 123,97 115,45

3.2. Ảnh hưởng của các mức năng lượng và protein đến tỷ lệ đẻ của gà lai GB
Bảng 4. Ảnh hưởng của các mức năng lượng và protein đến tỷ lệ đẻ của gà lai GB (%)

Tuần tuổi
Năng lượng (kcal/kgTA) Protein (%)

I (2.650) II (2.750) III (2.850) i (16,5) ii (17) iii (17,5)
 20-72TT 71,21b 71,96a 71,64a 71,52 71,39 71,90 

SEM 0,40 0,46
P 0,0024 0,0649

Ảnh hưởng tương tác giữa mức năng lượng và protein
Tuần tuổi Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9

20-23 20,29 21,16 21,60 22,35 23,44 22,24 20,81 21,05 19,80
24-27 48,90 50,30 51,78 51,69 52,18 50,92 49,94 51,67 49,07
28-31 76,23 78,96 78,94 79,19 78,94 78,88 78,53 77,43 78,03
32-35 77,07 80,60 80,43 80,67 81,68 81,27 79,75 79,72 79,88
36-39 75,43 78,02 77,50 79,02 79,88 80,94 78,98 76,88 75,90
40-43 79,35 81,01 80,85 81,54 81,12 81,68 82,43 80,47 79,58
44-47 78,92 79,04 80,05 81,87 79,25 81,20 81,31 79,55 81,00
48-51 77,27 76,60 78,48 78,61 77,43 81,35 78,88 77,84 75,95
52-55 79,19 76,44 77,81 76,84 77,06 77,11 78,27 77,07 79,24
56-59 78,92 76,97 78,20 77,24 78,44 77,17 79,24 77,57 79,64
60-63 80,68 79,84 80,66 79,65 80,88 79,62 81,26 80,32 82,10
64-67 79,22 78,05 78,23 77,25 78,51 77,74 79,31 77,56 81,28
68-71 75,58 73,86 73,48 72,52 73,85 73,33 74,55 72,94 78,23
71-72 64,32 60,35 60,35 59,45 60,85 60,10 61,02 60,51 65,74
Trung bình 70,88c 71,02c 71,73b 71,67b 72,09a 72,10a 72,00ab 71,05c 71,87ab

SEM 0,192
P 0,0001

Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Gà lai GB hướng trứng có TLĐ tăng nhanh 
từ tuần 24 đến 31 (Bảng 4), nhưng tốc độ tăng 
TLĐ qua các tuần giữa các nhóm gà được ăn 
khẩu phần khác nhau là khác nhau.

Nhóm gà được ăn khẩu phần có ME 
2.750kcal/kg và CP 17,0% (lô 5) có tốc độ đạt 
đỉnh cao sớm nhất (tuần 32-35), các nhóm còn 
lại đạt TLĐ đỉnh cao muộn hơn (tuần 40-43), 
riêng đối với nhóm gà được ăn ăn khẩu phần 
có ME cao nhất 2.850kcal/kg và CP 17,5% (lô 
9) mặc dù tốc độ tăng TLĐ không nhanh như 
những nhóm còn lại, nhưng duy trì được TLĐ 
>75% trong một thời gian dài. Chính vì thế, 
xét chung cả giai đoạn 20-72tt, nhóm gà được 
ăn khẩu phần có ME trung bình (nhóm II) và 
cao (nhóm III) có TLĐ cao hơn so với nhóm gà 
được nuôi với khẩu phần có ME thấp (nhóm I) 
(P<0,05). Điều này cho thấy nhu cầu ME trong 
khẩu phần ăn của gà lai GB hướng trứng thích 
hợp trong khoảng 2.750-2.850 kcal/kg.  

Kết quả ở bảng 4 chỉ ra rằng, các mức CP 

khác nhau trong khẩu phần không làm ảnh 
hưởng đến TLĐ của gà lai GB hướng trứng. 
Tuy nhiên, khi xem xét ảnh hưởng tương tác 
giữa các mức ME và CP trong khẩu phần thì 
bắt đầu từ tuần thứ 5 của TN, TLĐ của các lô 
có sự sai khác theo xu hướng tăng khi nuôi với 
khẩu phần có ME và CP phù hợp. Tính đến 
72tt, gà nuôi ở khẩu phần 5 và khẩu phần 6 
với mức ME 2.750 kcal/kg TA và CP lần lượt là 
17,0% 17,5% cho TLĐ đạt tương đương nhau 
và cao nhất (72,09% và 72,10%); lô có TLĐ 
thấp nhất là lô 1 với mức ME 2.650 kcal/kg TĂ 
và CP 16,5% (70,88%). Sai khác về TLĐ giữa 
các lô TN có ý nghĩa thông kê ( P<0,05).
3.2. Ảnh hưởng của các mức năng lượng và 
protein đến năng suất trứng của gà lai GB  

NST và TLĐ là hai chỉ tiêu tỷ lệ thuận 
với nhau. Chính vì vậy, nếu các mức CP khác 
nhau trong khẩu phần không làm ảnh hưởng 
đến TLĐ thì cũng không ảnh hưởng đến NST 
của đàn gà. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của mức năng lượng và protein đến năng suất trứng của gà lai GB  
20-72 tuần tuổi (quả)

Tuần tuổi
Năng lượng (kcal/kgTA) Protein (%)

I (2.650) II (2.750) III (2.650) i (16,5) ii (17) iii (17,5)
 20-72 265,27b 267,83a 266,92a 266,46 265,91 267,65 

SEM 1,400 1,624
P 0,0024 0,0828

Ảnh hưởng tương tác giữa mức năng lượng và protein
Tuần tuổi Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9

20-23 5,68 5,92 6,05 6,26 6,56 6,23 5,83 5,90 5,54 

20-27 19,3 7 20,01 20,54 20,73 21,17 20,49 19,81 20,36 19,28 

20-31 40,72 42,12 42,65 42,90 43,28 42,57 41,80 42,04 41,13 

20-35 62,30 64,69 65,17 65,49 66,14 65,33 64,13 64,37 63,50 

20-39 83,42 86,53 86,87 87,62 88,51 87,99 86,24 85,89 84,75 

20-43 105,63 109,22 109,51 110,45 111,22 110,86 109,32 108,42 107,03
20-47 127,73 131,35 131,92 133,37 133,41 133,60 132,09 130,70 129,71
20-51 149,37 152,80 153,90 155,38 155,10 156,37 154,18 152,49 150,98
20-55 171,54 174,20 175,68 176,90 176,67 177,96 176,09 174,07 173,16 

20-59 193,64 195,75 197,58 198,52 198,63 199,57 198,28 195,79 195,46
20-63 216,23 218,11 220,16 220,83 221,28 221,86 221,03 218,28 218,45 

20-67 238,41 239,96 242,07 242,46 243,26 243,63 243,24 240,00 241,21 

20-71 259,57 260,64 262,64 262,76 263,94 264,16 264,12 260,42 263,11
20-72 264,07c 264,87c 266,87b 266,92b 268,20a 268,37a 268,39a 264,66c 267,72ab

SEM 0,626
P 0,0001



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 278 - tháng 6 năm 2022 45

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, mức ME khác 
nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến NST (P=0,0024). 
Năng suất trứng/mái/72tt của gà TN ăn khẩu 
phần có mức ME 2.750 kcal/kgTA đạt cao nhất 
(267,83 quả), sau đó đến lô ăn khẩu phần với 
mức ME 2.850 kcal/kgTA đạt 266,92 quả và 
thấp nhất ở lô với mức ME 2.650 kcal/kgTA 
là 265,27 quả. Mức CP khác nhau không làm 
ảnh hưởng tới NST của gà mái (P=0,0828). 
Năng suất trứng của các lô TN với khẩu phần 
có mức CP 16,5; 17; 17,5% đạt lần lượt 266,46; 
265,91 và 267,65 quả. 

Khi xem xét đến ảnh hưởng tương tác 
giữa 2 nhân tố ME và CP thì phải đến 39tt mới 
có sự chênh lệch rõ rệt về NST cộng dồn giữa 
các lô. Sự chênh lệch này vẫn tiếp tục duy trì 
ở các tuần đẻ tiếp theo. Đến 72 tuần tuổi, NST 
của lô 5, 6 và 7 cho kết quả cao nhất (268,20-

268,39 quả), cao hơn lô có NST thấp nhất (lô 1, 
2) là 3,33-4,32 quả.

Tác giả Diêm Công Tuyên và ctv (dẫn 
theo Trần Ngọc Tiến, 2018) khi nghiên cứu 
khả năng sản suất của gà mái ¾ Ai Cập (♂Ai 
Cập x ♀F1(VGA) và ♂Ai Cập x ♀ F1(AVG)) 
cho biết NST/72tt đạt 222,7-228,6 quả, thấp 
hơn so với năng suất trứng của gà GB trong 
thí nghiệm này. 
3.3. Ảnh hưởng của các mức năng lượng và 
protein đến tiêu tốn thức ăn/10 trứng và chi 
phí thức ăn/10 trứng của gà lai GB

Gà lai hướng trứng, NST cao, TTTA ít nên 
trong giai đoạn sinh sản áp dụng chế độ cho 
ăn tự do. Kết quả về TTTA/10 trứng và chi phí 
TA (CPTA) của gà ở các lô TN với các mức ME 
và CP khác nhau được trình bày chi tiết tại 
bảng 6.

Bảng 6. Ảnh hưởng của năng lượng và protein đến TTTA/10 trứng (kg) và CPTA/10 trứng (đồng) 
của gà lai GB 

Tuần tuổi Mức năng lượng (kcal/kgTA) Mức protein (%)
I (2.650) II (2.750) III (2.850) i (16,5) ii (17) iii (17,5)

 21-72 1,63 a 1,55b 1,53b 1,58 1,57 1,56
SEM 0,02 0,05
P 0,001 0,834

Ảnh hưởng tương tác giữa mức năng lượng và protein
Tuần tuổi Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 Lô 6 Lô 7 Lô 8 Lô 9

20-23 5,81 5,71 5,36 4,10 4,68 5,12 5,27 5,44 5,66
24-27 2,71 2,68 2,42 2,38 2,12 2,47 2,16 2,36 2,31
28-31 1,23 1,22 1,04 1,10 1,07 1,23 1,00 0,96 0,96
32-35 1,22 1,16 1,18 1,04 1,05 0,99 0,95 0,94 0,96
36-39 1,46 1,43 1,41 1,20 1,19 1,15 1,18 1,23 1,27
40-43 1,70 1,60 1,57 1,54 1,44 1,54 1,53 1,52 1,49
44-47 1,55 1,45 1,40 1,39 1,28 1,39 1,40 1,42 1,50
48-51 1,59 1,60 1,56 1,56 1,43 1,49 1,55 1,57 1,64
52-55 1,55 1,52 1,51 1,59 1,53 1,57 1,58 1,59 1,53
56-59 1,55 1,47 1,57 1,70 1,54 1,47 1,57 1,58 1,41
60-63 1,48 1,42 1,52 1,46 1,60 1,42 1,53 1,53 1,49
64-67 1,41 1,53 1,71 1,46 1,73 1,55 1,56 1,49 1,46
68-71 1,44 1,65 1,78 1,48 1,78 1,63 1,61 1,48 1,44
71-72 1,63 1,93 2,08 1,70 2,11 1,89 1,85 1,70 1,54
20-72 1,64a 1,63a 1,62a 1,56b 1,53bc 1,55b 1,54bc 1,54bc 1,52c

SEM 0,02
P 0,0001
Giá/kg TA 9.261 9.405 9.498 9.335 9.443 9.575 9.794 10.014 10.164
CPTA/10trứng 15.188ab 15.330a 15.387a 14.563cd 14.448d 14.841cb 15.083ab 15.422a 15.449a

SEM 0,0195
P 0,0001
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Hiệu quả sử dụng TA giai đoạn đẻ trứng 
được đánh giá bằng TTTA/10 quả trứng. Mục 
tiêu quan trọng của chăn nuôi gà đẻ trứng là 
duy trì TLĐ, NST ở mức cao và CPTA thấp.

Cũng tương tự như các giống gia cầm 
khác, gà lai GB hướng trứng có xu hướng 
giảm TTTA khi hàm lượng ME trong khẩu 
phần tăng. Kết quả ở bảng 6 cho thấy, nhóm 
gà lai GB hướng trứng được ăn khẩu phần có 
hàm lượng ME thấp cho TTTA/10 trứng tính 
đến 72 tuần tuổi là cao nhất (1,63kg), nhóm 
gà được ăn khẩu phần ăn có ME trung bình 
và cao đạt tương đương nhau (1,55 và 1,53kg) 
(P<0,001). Mặt khác, các mức CP khác nhau 
không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu TTTA/10 
trứng của các nhóm gà TN. 

Khi tính toán TTTA/10 trứng cho thấy, 
nhóm gà được ăn khẩu phần có mức ME 
trung bình (2.750 kcal/kg) cho giá trị thấp 
nhất. Có kết quả này là do giá thành TA của 
nhóm khẩu phần này cũng ở mức trung bình 
so với hai nhóm khẩu phần còn lại. Mặt khác, 
do NST của gà ở nhóm này nằm trong nhóm 
gà có NST cao dẫn đến TTTA/10 trứng giảm 
nên CPTA thấp nhất. Cụ thể, gà nuôi ở lô 5 có 
TTTA/10 trứng và CPTA/10 trứng thấp nhất 
(1,53kg và 14.448 đồng).

4. KẾT LUẬN 
Từ những kết quả nghiên cứu như đã 

trình bày ở trên, nhận thấy gà sử dụng khẩu 
phần với mức ME 2.750 kcal/kg và CP 17% cho 
NST/mái/72tt đạt 268,20 quả và chi phí TA/10 
trứng là thấp nhất (14.448 đồng). Vì vậy, nên 
sử dụng mức ME 2.750 kcal/kg và CP 17% để 
nuôi gà lai GB hướng trứng giai đoạn 20-72 
tuần tuổi.
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Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học An Giang với mục tiêu xác định ảnh hưởng 

của bổ sung B. subtilis trong khẩu phần lên khả năng sinh trưởng và thân thịt của gà Minh Dư. Thí 
nghiệm được tiến hành trên 120 gà Minh Dư từ 4 đến 14 tuần tuổi với 4 nghiệm thức: đối chứng 
(ĐC, không bổ sung B. subtilis) và 3 nghiệm thức BAS0.2; BAS0.4 và BAS0.6 là các mức bổ sung B. 
subtilis tương ứng trong khẩu phần. Thí nghiệm sử dụng 10 con gà (5 trống và 5 mái) trên 1 đơn vị 
thí nghiệm và 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy khối lượng cơ thể của gà Minh Dư ở các nghiệm thức 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay ngành chăn nuôi đang chuyển 

dần theo phương thức chăn nuôi tập trung, 
xu hướng này đã và đang gây ô nhiễm môi 
trường, làm cho diễn biến dịch bệnh trên đàn 
vật nuôi ngày càng phức tạp và khó kiểm soát. 
Để phát triển chăn nuôi gà trong bối cảnh dịch 
bệnh diễn biến phức tạp thì kháng sinh là giải 
pháp được sử dụng phổ biến (Dương Thị Toan 
và ctv, 2015). Kháng sinh tồn dư trong sản 
phẩm thịt, tăng nguy cơ lây truyền vi khuẩn 
kháng thuốc, ảnh hưởng đến các loại vi khuẩn 
có lợi trong cơ thể, làm giảm sự đáp ứng miễn 
dịch gây dị ứng, ung thư, rối loạn giới tính, 
ngộ độc cấp tính. Vì vậy, để phát triển chăn 
nuôi gà bền vững, nhất thiết phải có giải pháp 
chăn nuôi sạch và năng suất cao (Ar’Quette 
và ctv, 2018).

Bacillus là nhóm vi khuẩn được sử dụng 
phổ biến làm probiotic cho người và vật nuôi 
vì chúng có khả năng cạnh tranh với các vi 
khuẩn gây bệnh qua cơ chế cạnh tranh vị trí 
bám dính và sản sinh ra chất kháng khuẩn 
bacteriocins. Hơn nữa, Bacillus được ưa 
chuộng do có giá thành rẻ, dễ pha trộn, chịu 
được tác động nhiệt trong quá trình chế biến 
thức ăn,…Các loài vi khuẩn Bacillus thường 
được dùng làm probiotic là B. subtilis, B. 
coagulans, B. licheniformis (Lê Thị Hải Yến và 
Nguyễn Đức Hiền, 2016).

Gà Minh Dư là giống gà đang được nuôi 
phổ biến ở các trang trại với đặc điểm nổi trội 
là khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt 
ngon phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. 
Trên cơ sở đó đề tài được thực hiện với mục 
đích xác định ảnh hưởng của các mức bổ sung 
B. subtilis trong khẩu phần lên khả năng sinh 
trưởng và thân thịt của gà Minh Dư.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu và địa điểm
Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 120 

gà con Minh Dư 4 tuần tuổi, có khối lượng 
(KL) trung bình là 0,498±0,02kg. 

Chuồng gà TN có chiều dài 1,5m, rộng 
1m, cao là ,5m, cách mặt đất 0,5m. Sàn chuồng 
rải trấu có trộn men vi sinh tạo đệm lót sinh 
học để giảm mùi hôi.

Thức ăn (TA) sử dụng trong TN có mã 
số 6942 của Công ty trách nhiệm hữu hạn De 
Heus.

Thí nghiệm được tiến hành tại Trại thực 
nghiệm, Trường Đại học An Giang và mẫu 
phân tích được tiến hành tại Khu TN trung 
tâm, Trường Đại học An Giang.
2.2. Bố trí thí nghiệm và chỉ tiêu theo dõi
2.2.1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 3 

thí nghiệm cao hơn ĐC. Bổ sung B. subtilis trong khẩu phần đã làm gia tăng khối lượng gà cũng 
như cải thiện tăng khối lượng bình quân trên ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn. 

Từ khóa: Khả năng ăn vào, gà Minh dư, probiotic, sinh trưởng.
ABSTRACT

Effects of supplementing Bacillus subtilis on growth and meat production  
of Minh Du chicken

The present study was conducted at An Giang University with the objective of determining 
effects of supplementing B. subtilis on growth capacity and meat production of Minh Du chicken. 
The experiment was carried out on 120 Minh Du broiler chicken from 4 to 14 age weeks. The 
experiment were 4 treatments with control (no Bacillus subtilis addition), Experimental treatments 
BAS0.2, BAS04 and BAS0.6 with adding 0.2, 0.4 and 0.6% B. subtilis, respectively. The experiment 
was used 10 chicks per units and 3 replications. The results showed that increased body weight of 
Minh Du broiler chicken in experimental treatments was higher than control treatments (P<0.05). 
The supplementation of B. subtilis increased final live weight of the birds, as well as improved 
weight gain and feed conversion ratio.

Keywords: Feed intake, Minhdu poultry, probiotic, growth.
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lần lặp lại, mỗi đơn vị TN 10 con gà (5 trống 
và 5 mái). Bốn NT tương ứng với 4 khẩu phần 
ăn như sau: BAS0.0 là thức ăn hỗn hợp (ĐC) 
không bổ sung B. subtilis; BAS0.2, BAS0.4 và 
BAS0.6 ký hiệu BAS0.2, BAS0.4, BAS0.6 là 
thức ăn hỗn hợp bổ sung B. subtilis ở mức 0,2; 
0,4 và 0,6%. Gà được cho ăn TA TN trong 7 
ngày để thích nghi trước khi bắt đầu TN. Thời 
gian nuôi TN là 10 tuần (tuần tuổi thứ 4 đến 
hết tuần tuổi 14).

Bảng 1. Thiết kế thí nghiệm

Nội dung
Nghiệm thức thí nghiệm

ĐC BAS0.2 BAS0.4 BAS0.6
Số lượng gà, con/ô 10 10 10 10
Số lượng trống/mái 5/5 5/5 5/5 5/5
Tổng số gà TN, con 30 30 30 30
Tuổi bắt đầu TN, tt 4 4 4 4
Thời gian TN, tuần 10 10 10 10

2.2.2. Phương pháp tiến hành
Gà TN có chế độ chăm sóc và vệ sinh như 

nhau: cho ăn 2 lần/ngày vào 8 giờ sáng (50% 
khẩu phần) và 14 giờ chiều (50% khẩu phần); 
nước được cung cấp cho gà uống tự do; các 
vitamin và khoáng chất được cung cấp cho gà 
vào nước uống định kỳ 1 tuần 2 lần; gà được 
tiêm các loại vacxin phòng bệnh theo lịch. 

Tất cả gà TN được cân 2 tuần/lần để thay 
đổi lượng TA phù hợp theo khối lượng (KL) cơ 
thể. Các chỉ tiêu theo dõi là lượng thức ăn tiêu 
thụ (TATT) hàng ngày, khả năng sinh trưởng 
và các chỉ tiêu thân thịt của gà Minh Dư khi bổ 
sung B. subtilis trong khẩu phần.

B. subtilis được sử dụng là sản phẩm 
nghiên cứu của Nguyen Tuyet Giang và ctv 
(2019). Probiotic được phun ướt vào thức ăn mỗi 
ngày và trộn với các tỷ lệ 0,2; 0,4 và 0,6% vào 
thức ăn hỗn hợp cho gà với mật số 108 CFU/g. 
2.2.3. Thu thập số liệu

Lượng TATT được tính bằng Lượng TA 
cho ăn (g) - Lượng TA thừa (g)/số gà

Xác định tăng khối lượng (TKL) và cường 
độ sinh trưởng của gà: Gà được cân 2 tuần/
lần vào một ngày cố định vào buổi sáng trước 
khi cho ăn và được tính: TKL=(KL sau TN-KL 
đầu TN).

Sau khi kết thúc TN, mỗi đơn vị TN chọn 
1 trống và 1 mái có KL trung bình của ô để 
giết mổ xác định các chỉ tiêu thân thịt: tỷ lệ 
(TL) thân thịt (%) = KL thân thịt/KL sống x100; 
TL thịt đùi (%) = KL thịt đùi trái (g)*2/KL thân 
thịt x100; TL thịt ức (%) = KL thịt ức trái (g)*2/
KL thân thịt x100 và TL mỡ bụng. Chất lượng 
thịt được đánh giá gồm độ pH của thịt ức gà 
tại thời điểm giết mổ và sau khi bảo quản 24 
giờ; tỷ lệ mất nước sau bảo quản và chế biến.
2.3. Xử lý số liệu

Các số liệu thô của TN được xử lý sơ bộ 
trên bảng tính Microsoft Excel 2007, sau đó xử 
lý bằng phương pháp phân tích phương sai 
(ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng  quát 
(GLM) trên phần mềm Minitab version 13. 
Nếu có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức 
độ P<0,05 hay P<0,01 thì các NT được so sánh 
theo từng cặp bằng phương pháp kiểm định 
Tukey, 95% CI.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của Bacillus subtilis trong 
khẩu phần lên khả năng sinh trưởng

Ảnh hưởng của bổ sung B. subtilis trong 
khẩu phần lên khả năng sinh trưởng của 
gà Minh Dư thể hiện ở bảng 2 cho thấy KL 
trung bình của gà ở thời điểm bắt đầu TN ở 
các NT không có sự khác biệt lớn. Kết thúc 
TN ở 14 tuần tuổi, gà TN có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05) với các giá trị 1,92; 
1,95; 2,04 và 2,17 kg/con. Gà Minh Dư được 
báo cáo là sau 6 tuần tuổi KL là 1.047,20±6,46-
1.096,00±6,84 g/con. Đến 8 tuần tuổi, sinh 
trưởng tích lũy đạt 1.651,60±9,91-1740,80±6,46 
g/con. Sau 14 tuần tuổi, sinh trưởng tích lũy 
đạt 2.485,0±9,381-2724,30±15,4 g/con (Nguyễn 
Mạnh Hà và ctv, 2018). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng 
của việc bổ sung B. subtilis vào khẩu phần ăn 
đến khả năng tăng khối lượng bình quân của 
gà ở các nghiệm thức qua các tuần tuổi lần lượt 
là dao động 17,62-25,48 g/con/ngày cao hơn so 
với nghiệm thức đối chứng là 15,0-21,9 g/con/
ngày. Mức tăng khối lượng bình quân của gà 
giữa các nghiệm thức giai đoạn 4-8 tuần tuổi 
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khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 
Từ tuần tuổi thứ 8 đến tuần tuổi thứ 14, TKL 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05): 

bổ sung 0,6% B. subtilis trong khẩu phần đạt 
mức TKL cao nhất.

Bảng 2. Ảnh hưởng của bổ sung B. subtilis trong khẩu phần lên khả năng sinh trưởng  
của gà Minh Dư

Chỉ tiêu
Nghiệm thức thí nghiệm

SE P
BAS0.0 BAS0.2 BAS0.4 BAS0.6

Khối lượng
KL bắt đầu TN, kg/con 0,51 0,49 0,50 0,51 0,01 0,53
KL kết thúc TN, kg/con 1,92c 1,95c 2,04b 2,17a 0,02 0,01
KL tăng, kg/con 1,41c 1,46c 1,50b 1,67a 0,02 0,01

Tăng khối lượng

TKL g/con/ngày 20,19c 20.90c 22,14b 23,81a 0,22 0,01
Tuần 4-6 21,67 21,43 21,90 24,05 0,65 0,09
Tuần 6-8 21,90b 21,67b 24,05ab 25,48a 0,51 0,01
Tuần 8-10 21,67ba 21,19b 22,38ab 25,00a 0,75 0,04
Tuần 10-12 20,71b 22,62ba 24,52a 25,24a 0,71 0,01
Tuần 12-14 15,00b 17,62ab 17,86ab 19,29a 0,69 0,02

Ghi chú: BAS0.0; BAS0.2; BAS0.4 và BAS0.6 là bổ sung B. subtilis ở các mức 0; 0,2; 0,4 và 0,6% trong khẩu phần.
Trong cùng cột, giữa các giá trị mang chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Bổ sung probiotic trong khẩu phần của gà 
Nòi lai giai đoạn sinh trưởng cũng được báo 
cáo là cải thiện khả năng sinh trưởng và giảm 
HSCHTA. Nghiên cứu của Lâm Thái Hùng và 
Lý Thị Thu Lan (2020) trên 120 gà Nòi lai với 
các mức bổ sung 0, 0,1; 0,2 và 0,3% probiotic 
trong khẩu phần cho tăng khối lượng trung 
bình/ngày (TKL) là 14,86; 15,70; 17,50 và 18,49 
g/con/ngày (P<0,001) và hệ số chuyển hóa thức 
ăn (HSCHTA) là 2,79; 2,65, 2,38 và 2,26 tương 
ứng với các mức bổ sung probiotic sung 0; 0,1; 
0,2 và 0,3%.   

Nghiên cứu của Nguyễn Tiến Toàn và 
Đỗ Văn Ninh (2013) cho thấy việc bổ sung 
probiotic vào khẩu phần TA với hàm lượng 
0,2-0,6% đã giúp cải thiện tốc độ sinh trưởng 
của gà địa phương với khả năng sinh trưởng 
đạt 9,74, 20,31 và 18,28 g/con/ngày so với đối 
chứng là 9,74, 20,31 và 18,28 g/con/ngày tại 
giai đoạn 4-8, 8-12 và 12-16. Kết quả nghiên 
cứu của Candrawati và ctv (2014) cũng cho 
thấy bổ sung probiotic trong khẩu phần cho 
gà thịt với tỷ lệ 0,2, 0,4 và 0,6% đã làm tăng 
khối lượng tích lũy, tăng hiệu quả sử dụng 
thức ăn, tăng tỷ lệ thịt ức và giảm tỷ lệ mỡ 
bụng so với ĐC. Báo cáo của Wang và ctv 

(2016) cũng cho thấy gà thịt được cho ăn khẩu 
phần bổ sung B. subtilis có mức TKL cao hơn 
so với các khẩu phần khác (P=0,039). Các tác 
giả cho thấy các bào tử của B. subtilis trong 
thức ăn có thể giúp gà thịt đạt KL giết thịt sớm 
hơn. Do đó, chế phẩm sinh học được khuyến 
nghị là lựa chọn thay thế tiềm năng cho các 
chất kháng vi sinh vật trong khẩu phần ăn của 
gà, đặc biệt là trong thức ăn gà giai đoạn sinh 
trưởng và xuất chuồng.
3.2. Khả năng ăn vào và hệ số chuyển hóa 
thức ăn của gà Minh Dư

Kết quả ở bảng 3 cho thấy mức ăn vào của 
gà TN không khác biệt (P>0,05) ở giai đoạn 
4-12 tuần tuổi. Qua giai đoạn 12-14 tuần tuổi, 
mức ăn vào có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê. Tuy nhiên, HSCHTA của gà TN có sự khác 
biệt ở hầu hết các tuần tuổi TN (P<0,05). Hệ số 
chuyển hóa thức ăn toàn kỳ cao nhất ở ĐC với 
giá trị 3,32, giảm dần khi bổ sung B. subtilis 
trong khẩu phần và mức thấp nhất NT 0,6% B. 
subtilis với giá trị 2,80 (P<0,05). Trong nghiên 
cứu của Nguyễn Mạnh Hà và ctv (2018) trên 
gà Minh Dư cho thấy HSCHTA ở giai đoạn 
tuần tuổi 16 khi bổ sung bột tỏi trong khẩu 
phần biến động 2,89-3,19. 
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3.3. Ảnh hưởng của bổ sung Bacillus subtilis 
lên thành phần thân thịt 

Các chỉ tiêu về chất lượng thịt của gà TN 
thể hiện ở bảng 4 cho thấy TL thân thịt của 
gà có sự khác biệt giữa các NT (P<0,05): thấp 
nhất là ĐC (63,76%), kế tiếp là NT 0,2 và 0,4% 
B. subtilis và TL thân thịt cao nhất NT 0,6% 
B. subtilis với giá trị 69,26%. Các chỉ tiêu về 
TL thịt ức và thịt đùi không có sự khác biệt 
giữa các NT (P>0,05). Các chỉ tiêu về pH cũng 
như TL mất nước bảo quản (TLMNBQ) và chế 
biến (TLMNCB) không có sự khác biệt giữa 
các NT (P>0,05). Nghiên cứu của Trần Quốc 
Việt và ctv (2008) cho thấy bổ sung B. subtilis 
vào khẩu phần của gà thịt cho hiệu quả rõ 
rệt, làm tăng khả năng tiêu hóa 3-7%, tốc độ 
sinh trưởng tăng 4,7%, HSCHTA giảm 7,6%. 
B. subtilis là một loại vi khuẩn phổ biến được 
sử dụng trong ngành công nghiệp và được 
chứng minh là có tác dụng cải thiện chiều cao 
lông nhung ruột. Tăng chiều cao và cấu trúc 
của lông nhung cho phép cải thiện quá trình 
tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng (Erfani 
và ctv, 2013; Mohamed và ctv, 2020). Trong 
nghiên cứu của Nguyễn Tiến Toàn và Đỗ Văn 
Ninh (2013) về ảnh hưởng của việc bổ sung 
probiotic đến tốc độ sinh trưởng và chất lượng 
thịt gà ta với các mức 0,2, 0,4 và 0,6%. Kết quả 
cũng cho thấy việc bổ sung 0,2-0,6% probiotic 
trong khẩu phần giúp tăng tốc độ sinh trưởng 
và tăng HQSDTA.

Bảng 4. Thành phần thân thịt của gà thí nghiệm

Tuần tuổi Nghiệm thức thí nghiệm SE P
ĐC BAS0.2 BAS0.4 BAS0.6

TLthân thịt, % 63,76b66,43ab 66,69ab 69,26a 0,77 0,01
TLthịt đùi, % 26,16 25,48 25,77 26,29 1,06 0,94
TLthịt ức, % 21,74 22,78 23,33 23,15 0,60 0,33
TLmỡ bụng, % 2,09 1,89 1,13 1,80 0,35 0,32
pH 15 phút 6,33 6,26 6,49 6,49 0,12 0,46
pH 24 giờ 5.92 5,88 5,69 5.88 0,11 0,51
TLMNBQ, % 2,75 2,77 2,78 2,80 0,05 0,89
TLMNCB, % 17,85 16,6 17,68 17,23 0,81 0,71

Nghiên cứu của Từ Quang Trung và Lê 
Phương Dung (2020) trên gà Cobb 500 cho 
thấy gà được bổ sung chế phẩm Bacillus đã 
làm tăng TL nuôi sống, tăng sức đề kháng và 
làm giảm TL chết. Gà được bổ sung Bacillus 
trong khẩu phần ăn cho sinh trưởng cao hơn 
7,67% và làm giảm TTTA cho 1kg TKL là 
5,86%. Kết quả cũng cho thấy chỉ tiêu như TL 
thân thịt, TL thịt đùi, thịt ngực, TL thịt đùi + 
ngực và TL mỡ bụng của gà được bổ sung chế 
phẩm Bacillus cao hơn lần lượt là 0,52; 0,73; 
0,62; 1,35 và 0,07% so với ĐC. Tương tự, Trần 
Anh Tuyên và ctv (2019) nghiên cứu trên gà Ri 
Dabaco được bổ sung 0,2 và 0,3% chế phẩm 
probiotic để đánh giá khả năng sinh trưởng, 
chuyển hóa thức ăn, TL nhiễm bệnh và năng 
suất thân thịt. Kết quả cho thấy việc sử dụng 
0,3% chế phẩm probiotic trong khẩu phần tác 
động rõ rệt tới khả năng TKL, hệ số chuyển 
hóa thức ăn, phòng bệnh và năng suất thân 
thịt, TKL tăng 11,81%, HSCHTA tăng 10,8%, 

Bảng 3. Lượng thức ăn tiêu thụ và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi

Chỉ tiêu Tuần tuổi
Nghiệm thức thí nghiệm

SE P
ĐC BAS0.2 BAS0.4 BAS0.6

Lượng thức tiêu thụ,  
g/con/ngày

Tuần 4-6 40,24 37,38 39,29 40,95 1,10 0,22
Tuần 6-8 54,76 50,00 50,00 52,14 1,70 0,25
Tuần 8-10 70,24 70,00 69,76 69,29 0,91 0,89
Tuần 10-12 83,81 79,05 77,14 81,19 1,90 0,18
Tuần 12-14 85,00ab 80,95b 81,19b 90,71a 1,35 0,07

Hệ số chuyển hóa thức ăn, 
kg/kg

Tuần 4-6 1,89a 1,88ab 1,71bc 1,64c 0,04 0,01
Tuần 6-8 2,50a 2,31ab 2,09b 2,05b 0,08 0,02
Tuần 8-10 3,24ab 3,31a 3,13ab 2,79b 0,10 0,03
Tuần 10-12 4,07a 3,50ab 3,15b 3,22b 0,16 0,03
Tuần 12-14 5,67a 4,62b 4,56b 4,72b 0,14 0,01
Toàn thí nghiệm 3,32a 3,07b 2,85bc 2,80c 0,05 0,01
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TL nuôi sống 100%, nâng cao TL thịt xẻ. Kết 
quả của các nghiên cứu này cho thấy hiệu 
quả sử dụng probiotic trong khẩu phần TA 
chăn nuôi gà nhằm tăng tốc độ sinh trưởng, 
HQSDTA cũng như cải thiện chất lượng thịt.

4. KẾT LUẬN
Bổ sung B. subtilis vào khẩu phần của 

gà Minh Dư làm tăng khả năng sinh trưởng: 
TKL là 20,9-23,81 g/con/ngày, cao nhất ở mức 
0,6% trong khẩu phần; HSCHTA là 2,80-3,32, 
thấp nhất ở NT bổ sung 0,6% B. subtilis. Như 
vậy, bổ sung B. subtilis ở mức 0,6% trong khẩu 
phần đã cải thiện khả năng sinh trưởng cũng 
như HSCHTA của gà Minh Dư giai đoạn 4-14 
tuần tuổi.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiêu thụ thịt gia cầm trên toàn thế giới 

được dự đoán tăng 12,5% từ năm 2019 đến 
2028 (Shahbandeh, 2019). Bên cạnh gà thịt 
tăng tưởng nhanh, sự tiêu thụ gà thịt tăng 
trưởng chậm đã tăng nhanh trong những năm 
gần đây ở nhiều nước như Ý, Trung Quốc, 
Nhật, và hầu hết các nước Đông Nam Á, trong 
đó có Việt Nam. Điều này có thể là do kiểu 
gen của gà tăng trưởng chậm có các tính năng 
độc đáo như ngon miệng hơn (lượng inosine 
5’-monophosphate cao), lực cắt và hàm lượng 
collagen cao, tỷ lệ axit béo n-3 cao và n-6/n-3 
thấp trong mở thịt, protein cao, ít chất béo và 
cholesterol so với kiểu gen gà thịt tăng trưởng 
nhanh (Jaturasitha và ctv, 2008; Rikimaru 
và Takahashi, 2010; Yongsawatdigul và ctv, 

2016). Gà Korat, một dòng gà thịt tăng trưởng 
chậm mới, được lai tạo ở Thái Lan giữa gà 
trống bản địa Thái Lan (Leung Hang Khao) và 
gà mái SUT (dòng gà lai tổng hợp thông qua 
một chương trình lai tạo của trường Suranaree 
University of Technology). Khối lượng sống 
của gà Korat là 1,3kg ở 63 ngày tuổi và 1,6-
1,8kg ở 84 ngày tuổi (Maliwan và ctv, 2019). 
Điều thú vị là thịt của nó có ít chất béo trong 
khi protein và lực cắt cao (Yongsawatdigul và 
ctv, 2016) và hoạt động chống oxy hóa cao hơn 
so với gà thịt tăng trưởng nhanh (Sangsawad 
và ctv, 2016).

Chiến lược cho ăn nhằm mục tiêu để 
giúp gà thể hiện tối đa tiềm năng di truyền 
của chúng. Nhu cầu năng lượng trao đổi (ME) 
và protein thô (CP) của gà Korat đã được xác 

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện để xác định nhu cầu lysine cho gà thịt tăng trưởng chậm từ 

1 đến 21 ngày tuổi. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018 tại Suranaree 
University of Technology, Thái Lan. Tổng số 540 con gà Korat một ngày tuổi được bố trí ngẫu nhiên 
vào 5 nghiệm thức khẩu phần với 6 lần lặp lại (18 con/ đơn vị thí nghiệm) trong bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên. Gà thí nghiệm được cho ăn 5 mức độ lysine tổng số là 0,99; 1,09; 1,19; 1,29 và 1,39% 
(0,87; 0,97; 1,07; 1,17 và 1,27% lysine tiêu hóa). Kết quả cho thấy, gà Korat có phản ứng đáng kể 
(P<0,05) với các mức độ lysine khẩu phần khác nhau trong các chỉ tiêu được đo lường như tăng 
khối lượng cơ thể, hệ số chuyển hóa thức ăn, axit uric trong huyết tương trong khi sự thay đổi 
lượng lysine khẩu phần không ảnh hưởng đến lượng thức ăn ăn vào của gà Korat. Nhu cầu lysine 
được xác định bằng cách sử dụng “Broken-line regression analysis” cho tăng khối lượng cơ thể, 
hệ số chuyển hóa thức ăn, axit uric lần lượt là 1,20; 1,15; 1,24% lysine tổng số hay 1,08; 1,03; 1,12% 
lysine tiêu hóa. Kết luận, nhu cầu lysine tổng số cho gà Korat là 1,20% (1,08% lysine tiêu hóa) dựa 
trên trung bình các tiêu chí được đo lường. 

Từ khóa: Lysin, gà thịt tăng trưởng chậm, năng suất tăng trưởng.
ABSTRACT

Lysine requirements of slow-growing broiler from 1 to 21 days of age
This study was conducted to estimate the lysine requirement of Korat chickens from 1 to 21 

d-old. The experiment was done from September 2017 to March 2018 at Suranaree University of 
Technology, Thailand. A total of 540 chickens were randomly arranged to five dietary treatments 
with 6 replicates (18 birds per unit) in a completely randomized design. Experimental birds were 
fed 5 levels of total lysine: 0.99, 1.09, 1.19, 1.29, and 1.39% (0.87, 0.97, 1.07, 1.17, and 1.27% digestible 
lysine). The results showed that the Korat chickens exhibited significant (P < 0.05) responses to 
dietary lysine levels in body weight gain, feed conversion ratio, uric acid in plasma while the 
alteration of dietary lysine content did not affect feed intake of Korat chickens. The estimates of 
total lysine requirements using the broken-line regression analysis for body weight gain, feed 
conversion ratio, and uric acid were 1.20, 1.15, and 1.24% (1.08, 1.03, and 1.12% digestible lysine), 
respectively. In conclusion, the estimated lysine requirements for Korat chickens were 1.20% total 
lysine or 1.08% digestible lysine based on the averages of measured criteria. 

Keywords: Lysine, slow-growing broiler, growth performance.
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định bởi Maliwan và ctv (2018, 2019). Tuy 
nhiên, nhu cầu về protein trên thực tế là yêu 
cầu về các axit amin có trong protein khẩu 
phần. Xây dựng khẩu phần ăn dựa trên axit 
amin không chỉ đạt hiệu suất sinh trưởng tối 
ưu mà còn thải nitơ tối thiểu ra môi trường. 
Hơn nữa, việc xác định nhu cầu lysine (Lys) 
chính xác cũng trở nên quan trọng vì Lys được 
chọn làm axit amin tham chiếu cho khái niệm 
“protein lý tưởng” (Baker và ctv, 2002), nghĩa 
là biết được mức Lys khẩu phần sẽ xác định 
được mức axit amin thiết yếu còn lại trong 
khẩu phần ăn theo tỷ lệ cố định đối với Lys. Vì 
những lý do trên, chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này với mục đích ước tính mức Lys khẩu 
phần tối ưu cho gà thịt tăng trưởng chậm giai 
đoạn 1-21 ngày tuổi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm 

Thí nghiệm (TN) được thực hiện trên 
gà Korat một ngày tuổi, từ tháng 9/2017 đến 
tháng 3/2018 tại trường Suranaree University 
of Technology, Thái Lan.

2.2. Bố trí thí nghiệm 
Tổng số 540 con gà Korat một ngày tuổi 

được nuôi trong chuồng hở, thông gió tự 
nhiên, với chu kỳ chiếu sáng 23 giờ. Gà được 
nuôi trên nền bê tông phủ trấu được khử 
trùng. Nhiệt được cung cấp bằng cách sử 
dụng bóng đèn hồng ngoại 175W phía trên 
gà. Nhiệt  được cung cấp trong tuần đầu tiên 
là 35°C và giảm 3°C mỗi tuần. Mỗi ô chuồng 
được trang bị một máng ăn và một bình uống 
trong 10 ngày tuổi đầu tiên. Từ ngày thứ 11 
trở đi, vòi uống tự động và máng ăn treo được 
sử dụng để cung cấp thức ăn. Cả thức ăn và 
nước đều được cung cấp không giới hạn trong 
suốt quá trình thí nghiệm. 

Bảng 1. Thành phần nguyên liệu thức ăn (%) của khẩu phần thí nghiệm

Thành phần
Mức độ lysine khẩu phần, %

0,99/0,871 1,09/0,97 1,19/1,07 1,29/1,17 1,39/1,27
Bắp vàng 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81
Bánh dầu đậu nành 25,01 25,01 25,01 25,01 25,01
Khô bắp 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Dầu cám 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Calcium carbonate 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79
Monocalcium phosphate 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54
Sodium chloride 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
Premix2 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Axit Glutamic, tinh khiết 99% 1,41 1,21 1,01 1,81 1,61
Bột bắp 1,61 1,68 1,76 1,83 1,91
DL-Met, tinh khiết 99% 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
L-Lys HCl, tinh khiết 78% 0,00 0,13 0,25 0,38 0,50
L-Thr, tinh khiết 98,5% 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41
L-Arg, tinh khiết 99% 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
L-Ile, tinh khiết 99% 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
L-Val, tinh khiết 99% 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
L-Trp, tinh khiết 98,5% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tổng, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1Giá trị axit amin tiêu hóa của khẩu phần được tính toán bằng cách sử dụng hệ số tiêu hóa được báo cáo bởi 
Ajinomoto Heartland LLC (2009) cho từng loại thực liệu thức ăn (bắp vàng, bánh dầu đậu nành và khô bắp), trong 
khi hệ số tiêu hóa của các axit amin tổng hợp (Lys, Met, Thr, Arg, Ile, Val, Trp) được giả định là 100%.
2Premix (0,5%) cung cấp (trong 1kg khẩu phần): vitamin A 15.000IU; vitamin D3 3.000IU; vitamin E 25IU; 
vitamin K3 5mg; vitamin B1 2mg; vitamin B2 7mg; vitamin B6 4mg; vitamin B12 25mg; axit pantothenic 11,04mg; 
axit nicotinic 35mg; axit folic 1mg; biotin 15μg; choline chloride 250mg; Cu 1,6mg; Mn 60mg; Zn 45mg; Fe 80mg; 
I 0,4 mg; Se 0,15mg.
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Có 5 mức độ Lys tổng số trong khẩu phần, 
cụ thể 0,99; 1,09; 1,19; 1,29 và 1,39% (0,87; 0,97; 
1,07; 1,17 và 1,27% Lys tiêu hóa). Thành phần 
nguyên liệu của khẩu phần TN được trình bày 
trong bảng 1 và thành phần hóa học của khẩu 
phần được thể hiện trong và bảng 2. Khẩu 
phần TN được phối hợp để gặp nhu cầu năng 
lượng và protein được đề nghị bởi Maliwan 
(2018, 2019). Các thành phần dinh dưỡng khác 
trong khẩu phần được xây dựng đáp ứng hoặc 

vượt quá nhu cầu dinh dưỡng theo khuyến 
cáo bởi NRC (1994), ngoại trừ Lys. L-glutamic 
và bột bắp được sử dụng để thay thế các mức 
độ khác nhau của Lys để duy trì ME và CP 
như nhau trong khẩu phần. Các nguyên liệu 
thức ăn được phân tích CP và axit amin trước 
khi xây dựng khẩu phần. 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn 
toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) khẩu 
phần và 6 lần lặp lại với 18 con/đơn vị TN. 

Bảng 2. Thành phần hóa học của khẩu phần thí nghiệm

Thành phần
Mức độ lysine khẩu phần, %

0,99/0,87 1,09/0,97 1,19/1,07 1,29/1,17 1,39/1,27

Thành phần 
được tính toán

ME, kcal/kg 2.980 2.981 2.982 2.983 2.984
CP, % 21,26 21,26 21,26 21,26 21,26
Lys, % 0,99 1,09 1,19 1,29 1,39
Met, % 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Met + Cys, % 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
Thr, % 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
Arg, % 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
Ca, % 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
P hữu dụng, % 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Thành phần 
được phân tích

DM, % 89,85 89,88 89,83 89,76 89,65
CP, % 20,74 20,65 20,85 21,20 21,19
CF, % 2,89 2,95 2,94 2,90 2,93
EE, % 4,18 4,27 4,20 4,23 4,13
Ash, % 5,28 5,29 5,25 5,24 5,25

Thức ăn được lấy mẫu ngay sau khi phối 
trộn các nguyên liệu thức ăn với nhau. Mẫu 
thức ăn được bảo quản ở -20°C trong khi chờ 
phân tích. Khối lượng (KL) cơ thể gà được ghi 
nhận ở đầu và cuối TN. Thức ăn thừa được 
thu thập vào cuối giai đoạn TN.

Cuối giai đoạn thí nghiệm, sau 2 giờ bị bỏ 
đói, các mẫu máu được thu thập từ tĩnh mạch 
cánh hoặc tĩnh mạch cổ của gà (4 con/ô chuồng: 
2 trống và 2 mái). Mẫu máu được đặt trong 
các ống nhựa polypropylene 5 ml có chứa 
lithium heparin và mẫu được giữ trên nước 
đá cho đến khi ly tâm ở 1.734 × g ở 0°C trong 
20 phút. Huyết tương (0,25ml) từ mỗi con gà 
được thu thập và gộp lại theo gà trong mỗi 
ô chuồng. Huyết tương sau đó được gửi đến 
bệnh viện của trường Suranaree University of 
Technology để phân tích axit uric.

Vật chất khô (DM) và xơ thô (CF) của khẩu 
phần thí nghiệm được xác định theo AOAC 
(1990). Lượng CP và chiết xuất béo (EE) được 
phân tích theo AOAC (2006). Lượng Ash được 
xác định theo Thiex và Novotny (2012). Axit 
amin trong bắp vàng, bánh dầu đậu nành và 
khô bắp được phân tích theo AOAC (2000).
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thu thập được phân tích phương 
sai theo mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) 
trên phần mềm SPSS 18.0. Khi ảnh hưởng của 
các NT khẩu phần cho thấy có ý nghĩa thống 
kê, phương pháp Tukey được sử dụng để so 
sánh giá trị trung bình giữa các cặp NT. Ý nghĩa 
thống kê được đặt ở mức P≤0,05. “Broken-line 
regression analysis” được sử dụng để ước 
tính mức Lys tối ưu trong khẩu phần bằng 
quy trình NLIN của phần mềm SAS . 



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 278 - tháng 6 năm 2022 55

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Tỷ lệ chết của gà TN là 0,74% và không 

liên quan đến NT. Gà Korat phản ứng đáng 
kể với tăng mức độ Lys khẩu phần đối với KL 
cơ thể cuối TN (P=0,013), tăng khối lượng tích 
lũy (TKL) (P=0,014), hệ số chuyển hóa thức 
ăn (HSCHTA) (P<0,001) và axít uric trong 
huyết tương (P<0,001) trong khi không có sự 
khác biệt đáng kể trong lượng thức ăn ăn vào 
(P=0,794) giữa các NT khẩu phần (Bảng 3). 

Sự thay đổi mức độ Lys khẩu phần không 
ảnh hưởng đến lượng thức ăn ăn vào của gà 
Korat có thể là do tất cả nghiệm thức khẩu phần 
được phối hợp có lượng ME tương tự nhau 
(từ 2.980 đến 2.984 kcal/kg). MacLeod (1997) 
chứng minh rằng mức năng lượng trong khẩu 
phần là yếu tố quan trọng nhất trong việc điều 
chỉnh lượng ăn vào của gia cầm để đáp ứng 
nhu cầu ME của chúng. Tuyên bố này được 
chứng thực bởi Maliwan và ctv (2018), họ đã 
chỉ ra rằng lượng ăn vào của gà Korat giảm 
đáng kể trong phạm vi 2.750-3.200kcal ME/

kg để giữ cho năng lượng ăn vào của chúng 
không đổi. 

Có sự giảm đáng kể TKL của gà được 
cho ăn khẩu phần có chứa 0,99% Lys tổng số 
(0,87% Lys tiêu hóa) so với 1,19; 1,29 và 1,39% 
(1,07; 1,17 và 1,27% Lys tiêu hóa). Rõ ràng, 
khẩu phần có 0,99% Lys tổng số (0,87% Lys 
tiêu hóa) chứa một lượng không đủ để đảm 
bảo sự tích tụ protein để đạt được mức TKL 
tối ưu của gà Korat. Sự suy giảm tốc độ tăng 
trưởng liên quan đến khẩu phần thiếu Lys có 
thể được giải thích bởi tốc độ tổng hợp protein 
thấp hơn hoặc tốc độ phân hủy proten cao 
hơn, hoặc sự thay đổi đồng thời của cả hai 
thành phần của sự luân chuyển protein trong 
toàn bộ cơ thể (Urdaneta-Rincon và Leeson, 
2004). Sự cải thiện đáng kể HSCHTA liên quan 
đến tăng nồng độ Lys trong khẩu phần là do 
sự tăng đáng kể TKL nhưng lượng thức ăn ăn 
vào không đổi. Sự thiếu Lys trong khẩu phần 
dẫn đến giảm đáng kể TKL và tác động tiêu 
cực đến HSCHTA phù hợp với kết quả của các 
nghiên cứu trước đây.

Bảng 3. Sinh trưởng của gà Korat 1-21 ngày tuổi được cho ăn các mức độ lysine khẩu phần  
khác nhau

Các chỉ tiêu
Mức độ lysine khẩu phần, %

SEM P
0,99/0,87 1,09/0,97 1,19/1,07 1,29/1,17 1,39/1,27

KL lúc 1 ngày tuổi, g 45,67 45,74 45,83 45,83 45,85 0,049 0,760
KL lúc 21 ngày tuổi, g 271,3b 301,5ab 313,5a 315,6a 320,0a 5,262 0,013
TKL, g 225,7b 255,7ab 267,7a 269,7a 274,2a 5,263 0,014
Lượng thức ăn ăn vào, g 442,1 437,1 430,3 428,7 418,4 5,979 0,794
HSCHTA, g/g 1,96a 1,72b 1,62b 1,59b 1,53b 0,035 <0,001
Axit uric, mg% 7,80a 6,25ab 4,94bc 4,95bc 3,52c 0,322 <0,001

Các giá trị trung bình mang các chữ số khác nhau trên cùng hàng là khác biệt có ý nghĩa (P≤0,05).

Bên cạnh năng suất tăng trưởng, axit 
uric trong huyết tương cũng là một chỉ tiêu 
đáng tin cậy để xác định nhu cầu axit amin 
của gà thịt hoặc hiệu quả sử dụng axit amin 
(Donsbough và ctv, 2010) vì axit uric là sản 
phẩm chính cuối cùng của quá trình chuyển 
hóa nitơ ở gà. Số liệu trong nghiên cứu này 
cho thấy rõ ràng rằng axit uric giảm đáng kể 
khi tăng mức Lys trong khẩu phần ăn. Axit 
uric đạt mức cao nhất khi gà ăn khẩu phần 
chứa 0,99% Lys tổng số (0,87% Lys tiêu hóa) 
và cao hơn đáng kể so với axit uric của gà ăn 

khẩu phần chứa 1,19; 1,29 và 1,39% Lys tổng 
số (1,07; 1,17 và 1,27% Lys tiêu hóa). Điều này 
có thể giải thích rằng tất cả các khẩu phần thí 
nghiệm đều được xây dựng với lượng axit 
amin thiết yếu không đổi ngoại trừ Lys. Do 
đó, hiệu quả sử dụng của các axit amin này 
bị hạn chế do khẩu phần thiếu Lys. Kết quả 
là, gà ăn khẩu phần có chứa không đủ lượng 
Lys như 0,99 và 1,09% Lys tổng số (0,87 và 
0,97% tiêu hóa) dẫn đến axit uric cao hơn so 
với gà ăn khẩu phần có đủ hoặc vượt quá nhu 
cầu Lys như 1,19, 1,29 và 1,39% Lys tổng số 
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(1,07; 1,17 và 1,27% tiêu hóa). Rõ ràng, axit 
uric trong huyết tương giảm và TKL tăng khi 
tăng Lys trong khẩu phần đến đúng nhu cầu 

của gà, chỉ có những thay đổi nhỏ xảy ra khi 
mức Lys trong khẩu phần tăng vượt quá mức 
yêu cầu. 

Bảng 4. Mức lysine khẩu phần tối ưu của gà Korat được ước tính bằng “Broken-line regression 
analysis”

Chỉ tiêu Công thức1 Nhu cầu được ước tính R2

Nhu cầu lysine 
tổng số

Tăng khối lượng cơ thể Y = 272,0 - 210,1 x (1,20- 1,20 0,307

Hệ số chuyển hóa thức ăn Y = 1,58 + 2,47 x (1,15- 1,15 0,565

Axit uric Y = 4,24 + 14,30 x (1,24- 1,24 0,649

Nhu cầu lysine 
tiêu hóa

Tăng khối lượng cơ thể Y = 272,0 - 210,1 x (1,08- 1,08 0,307

Hệ số chuyển hóa thức ăn Y = 1,58 + 2,47 x (1,03- 1,03 0,565

Axit uric Y = 4,24 + 14,30 x (1,12- 1,12 0,649

1Sử dụng mô hình Y=L+U×(R-x), trong đó, Y: biến phụ thuộc; x: mức lysine khẩu phần như là biến độc lập; R: phản 
ứng tối ưu của lysine khẩu phần; L: phản ứng tại x=r; và U=độ dốc của đường cong. Trong mô hình này, Y=L khi 
x>R

Sử dụng “Broken-line regression 
analysis”, nhu cầu Lys tổng số của gà Korat 
được ước tính lần lượt là 1,20; 1,15 và 1,24% 
đối với TKL, HSCHTA và axit uric (Bảng 4). 
Nhu cầu Lys tổng số cho gà thịt tăng trưởng 
chậm trong thí nghiệm này (1,20% dựa trên 
trung bình các tiêu chí được đo lường) cao 
hơn nhu cầu cho gà thịt thương phẩm được 
khuyến cáo bởi NRC (1994), đó là 1,10% Lys 
tổng số. Nhìn chung, nhu cầu Lys của gà 
Korat khá cao. Tuyên bố này được thể hiện 
rõ ràng khi nhu cầu Lys của gà Korat được 
tính bằng lượng Lys ăn vào (mg)/TKL (g), tức 
là 19,13 mg/g. Giá trị này cao hơn 23,42% so 
với giá trị trong NRC (1994). Lý do gà Korat 
yêu cầu lượng Lys ăn vào/TKL cao có thể là 
do HSCHTA cao hơn, cụ thể hơn là, do hiệu 
suất sử dụng protein và axit amin thấp hơn, 
đã được chứng minh bởi Tran và ctv (2021). 
Một lý do khác là, yêu cầu về lượng Lys/TKL 
đối với gà Korat cao là do chúng tiêu thụ ít 
thức ăn. Do đó, phải tăng hàm lượng các chất 
dinh dưỡng trong khẩu phần để đáp ứng nhu 
cầu của gà Korat. 

Nhu cầu Lys tiêu hóa của gà Korat được 
ước tính trong nghiên cứu hiện tại (Bảng 4) 
gần với nhu cầu Lys tiêu hóa của gà Cobb 500 
lúc 21 ngày tuổi (1,01 và 1,10% tương ứng 

cho TKL và HSCHTA) (Garcia và Batal, 2005). 
Ngoài ra, Cemin và ctv (2017) cũng xác định 
mức Lys tối ưu của gà thịt trống (Cobb×Cobb 
500) cho TKL và HSCHTA tương ứng là 1,14 
và 1,12% (1-12 ngày tuổi) và 0,96 và 1,03% 
(12-28 ngày tuổi). Tuy nhiên, mức Lys tối ưu 
cho gà Korat thấp hơn so với cho gà thịt tăng 
trưởng nhanh trong một số báo cáo trước đây. 
Ví dụ, Dozier III và Payne (2012) cho biết nhu 
cầu Lys tiêu hóa của gà Hubbard x Cobb 500 
mái 1-15 ngày tuổi dựa trên TKL và HSCHTA 
lần lượt là 1,18 và 1,26%. Hơn nữa, Bernal và 
ctv (2014) báo cáo rằng nhu cầu Lys tiêu hóa 
của Cobb 500 từ 10-21 ngày tuổi lần lượt là 
1,19 và 1,23% dựa trên TKL và HSCHTA. So 
với gà tăng trưởng chậm trong các nghiên cứu 
trước, nhu cầu Lys tiêu hóa cho gà Korat cũng 
gần với nhu cầu Lys tiêu hóa cho gà Lohmann 
White dựa trên TKL và HSCHTA tương ứng 
là 1,01 và 1,11% (Fatufe và ctv, 2004) và cho gà 
New Hampshire x Columbian dựa trên TKL 
và HSCHTA lần lượt là 1,01 và 1,21% (Han 
và Baker, 1991). Điều này rất có thể là do khối 
lượng cơ thể tương tự của gà ở 21 ngày tuổi, 
theo báo cáo của Fatufe và ctv (2004), nghiên 
cứu hiện tại và Han và Baker (1991) là 257, 313 
và 321g tương ứng với nhu cầu Lys tiêu hóa 
trong khẩu phần lần lượt là 1,05, 1,08 và 1,11%.
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Mức Lys tiêu hóa tối ưu được xác định 
trong nghiên cứu này thấp hơn so với trong 
hướng dẫn hiện hành cho gà thịt Ross, cụ 
thể là 1,28 và 1,15% Lys tiêu hóa tương ứng 
giai đoạn 0-10 ngày tuổi và 11-24 ngày tuổi 
(Aviagen, 2019). Bên cạnh đó, so với hướng 
dẫn quản lý gà thịt Cobb (2015), nhu cầu Lys 
tiêu hóa của gà Korat trong giai đoạn 1-21 
ngày tuổi (1,08%) cũng thấp hơn so với nhu 
cầu đối với gà Cobb 500 trong giai đoạn 0 đến 
10 ngày tuổi (1,18%) nhưng cao hơn một chút 
so với giai đoạn 11-22 ngày tuổi. 

4. KẾT LUẬN
Nhu cầu Lys cho gà thịt sinh trưởng chậm 

nuôi trong điều kiện chuồng hở, thông thoáng 
tự nhiên là 1,20% Lys tổng số hoặc 1,08% Lys 
tiêu hóa.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi trên thế 

giới và ở Việt Nam đều rất cao, mà thức ăn 
thường chiếm 60-65% giá thành sản phẩm. 
Thỏ là loài gia súc ăn cỏ, chúng có thể chuyển 
hóa một cách có hiệu quả từ rau cỏ sang thực 
phẩm cho con người, chuyển hóa 20% protein 
ăn được thành thịt. Đáng chú ý là thỏ sinh sản 
nhiều và nhanh, vốn đầu tư ít, thức ăn thỏ rẻ 
tiền, dễ kiếm và không cạnh tranh với các loài 
gia súc khác (Nguyễn Văn Thu và Nguyễn Thị 
Kim Đông, 2011). 
1 Trường Đại học Trà Vinh
2 Trường Đại học Tây Đô
* Tác giả liên hệ: TS. Nguyễn Thùy Linh - Trường Đại học 
Trà Vinh. Số 126 Nguyễn Thiện Thành - Khóm 4, Phường 5, 
Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0907.145.909; 
Email: thuylinh80@tvu.edu.vn

Để chăn nuôi thỏ đạt hiệu quả kinh tế cao, 
ngoài chất lượng con giống tốt và khẩu phần 
dinh đưỡng phù hợp, người chăn nuôi nên bổ 
sung những loại thức ăn có khả năng cải thiện 
năng suất sinh sản vào khẩu phần. Trong 
thành phần lúa mầm chứa nhiều dưỡng chất 
gồm tinh bột, protein là chủ yếu, ngoài ra còn 
chất xơ, chất béo, các vitamin B, K và đặc biệt là 
vitamin E (chứa α-tocopherol) và γ-oryzanol 
là chất chống oxy hóa (Moongngarm và 
Saetung, 2010). Thời gian qua đã có một số 
nghiên cứu sử dụng lúa mầm cải thiện năng 
suất sinh sản trên các đối tượng như cá bố mẹ, 
gà thịt (Linh và ctv, 2020), gà đẻ. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu trên thỏ sinh sản còn hạn chế. 
Hàng năm, Đồng bằng sông Cửu Long tạo 
ra sản lượng lúa gạo rất lớn nên lúa mầm là 

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG LÚA MẦM LÊN KHẢ NĂNG 
SINH SẢN CỦA THỎ CÁI CALIFORNIAN

Nguyễn Thùy Linh1* và Nguyễn Thị Kim Đông2

Ngày nhận bài báo: 21/3/2022 - Ngày nhận bài phản biện: 05/4/2022
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 26/4/2022 

TÓM TẮT
Mục tiêu thí nghiệm là xác định mức tối ưu của lúa mầm trong khẩu phần thỏ cái sinh sản để 

khuyến cáo  cho người chăn nuôi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên trên 
30 thỏ cái sinh sản Californian (5-7 tháng tuổi, khối lượng trung bình 2,60kg) với 5 nghiệm thức 
(NT): là 5 mức độ bổ sung lúa mầm từ 0, 10, 20, 30, 40g/con/ngày, tương ứng với LM0, LM10, LM20, 
LM30, LM40 và 6 lần lặp lại. Các chỉ tiêu thí nghiệm được theo dõi ở mỗi lứa đẻ. Kết quả ghi nhận: 
ở lứa 1 số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ và lượng sữa của thỏ mẹ/ngày tăng 
dần có ý nghĩa (P<0,05) khi tăng các mức bổ sung lúa mầm trong khẩu phần và đạt cao nhất ở NT 
LM30. Qua kết quả thí nghiệm, có thể kết luận rằng bổ sung lúa mầm ở mức 30 g/con/ngày cho 
năng suất sinh sản tốt và khuyến cáo áp dụng trong chăn nuôi.

Từ khóa: Lúa mầm, sinh sản, thỏ Californian.
ABSTRACT

Effect of sprouted rough rice on reproductive performance of Californian rabits
This study was to determine the suitable level of sprouted rough rice in female rabit’s diet to 

give this diet to farmers. The experiment was a completely randomized design on 30 female rabits 
from California breed (from 5-7 months of age and the average body weight was 2.60kg) which had 
5 treatments were 5 levels of srouted rough rice consisting of 0, 10, 20, 30, 40 g/head/day sprouted 
rough rice in the diet, named LM0, LM10, LM20, LM30, LM40, and 6 replicates. The results showed 
that at the first litter, the litter size, survival rate, weaned rabits, amount of milk per litter per day 
increased (P<0.05) when increased level of sprouted rough rice in the diet. It can be concluded that 
the supplement of 30 g/head/day sprouted rough rice increased reproductive performance and can 
be a suitable level for rabit farm application.

Keywords: Srpouted rough rice, reproductive, Californian rabit breed.



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 278 - tháng 6 năm 2022 59

nguồn thức ăn bổ sung cho thỏ sinh sản rẻ tiền 
và dễ tìm. Do đó, việc bổ sung lúa mầm vào 
khẩu phần cho thỏ cái sinh sản có ý nghĩa thiết 
thực. Vì vậy, đề tài này nhằm xác định mức độ 
tối ưu của lúa mầm trong khẩu phần nuôi thỏ 
cái sinh sản Californian để nâng cao năng suất 
sinh sản, từ đó có những khuyến cáo mức độ 
sử dụng lúa mầm cần thiết trong chăn nuôi 
thỏ, tăng lợi nhuận cho nhà chăn nuôi.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Ðối tượng, địa điểm và thời gian
Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 30 

thỏ cái sinh sản giống Californian, 5-7 tháng 
tuổi với khối lượng (KL) trung bình là 2,6kg 
và 10 thỏ đực Californian dùng để phối giống. 
Tất cả thỏ đều được tiêm phòng Birvemectin 
tiêm dưới da để tẩy nội-ngoại kí sinh trùng 
và vaccine phòng bệnh bại huyết trước khi 
TN. Thí nghiệm được tiến hành ở Trại chăn 
nuôi 474C/18 khu Bình An, phường Long 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và 
Phòng thí nghiệm E205 Bộ môn Chăn nuôi, 
Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, 
từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021. 
2.2. Bố trí thí nghiệm 

Chuồng trại: Chuồng lồng, gồm 3 lồng 
chuồng, mỗi dãy gồm 10 ô, mỗi ô nhốt 1 thỏ 
cái; lồng chuồng để nhốt thỏ đực và 1 dãy 
chuồng để nhốt thỏ con. Trong chuồng được 
bố trí máng uống bằng nhựa 250ml. Ngoài ra, 
còn có 25 thao nhựa dùng để cho thỏ ăn bã 
đậu nành trộn lúa mầm và khô dầu đậu nành. 
Thao nhựa được rửa sạch mỗi ngày. Máng 
ăn được ghép bên ngoài ô chuồng để đựng 
rau, cỏ khi cho thỏ ăn, đồng thời thức ăn (TA) 
thừa lưu lại trong máng tránh rơi vãi ra ngoài 
thuận tiện hơn trong việc xác định lượng TA 
thừa vào sáng hôm sau. Tấm bạc được bố trí 
bên dưới mỗi dãy chuồng để hứng phân và 
nước tiểu. Trên mỗi ô chuồng có gắn phiếu ghi 
chú các thông tin ngày phối, thỏ cái phối, kết 
quả và những chi tiết cần thiết.

Thức ăn: Cỏ Lông tây và rau muống được 
cắt trong khuôn viên trại mỗi ngày; bã đậu 
nành được mua tại cơ sở sản xuất chao trong 

thành phố Cần Thơ. Khô đậu nành và lúa hạt 
được mua ở cửa hàng TA gia súc tại Cần Thơ. 
Phương pháp ủ lúa mầm như sau: hạt lúa 
được rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và hạt lép, 
rồi ngâm nước ấm trong 12 giờ, sau đó vớt ra 
để ráo nước, ủ lại bằng vải và đặt trong thùng 
xốp đậy kín. Sau 24 giờ hạt lúa sẽ nảy mầm, 
chiều dài mầm 0,5-1cm.

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí 
hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT): 
tương ứng với 5 mức độ bổ sung lúa mầm 0, 
10, 20, 30, 40 g/con/ngày (LM0, LM10, LM20, 
LM30, LM40) và 6 lần lặp lại. Mỗi đơn vị TN 
là 1 thỏ cái. Sử dụng 10 đực giống Californian 
có chất lượng phối giống tốt trong TN và theo 
dõi 1 lứa đẻ gồm giai đoạn mang thai và nuôi 
con. Thành phần thực liệu của khẩu phần ở 
các NT được trình bày ở bảng 1.
Bảng 1. Thành phần thực liệu TA (g/con/ngày)

Thực liệu LM0 LM10 LM20 LM30 LM40
Cỏ Lông tây 200 200 200 200 200
Rau muống 200 200 200 200 200
Lúa mầm 0 10 20 30 40
Bã đậu nành 250 250 250 250 250

Thỏ được cho ăn 3 lần/ngày: buổi sáng lúc 
8 giờ cho thỏ ăn lá rau muống, buổi chiều lúc 14 
giờ cho thỏ ăn bã đậu nành trộn với lúa mầm 
và khô dầu đậu nành và lúc 17 giờ 30 phút cho 
thỏ ăn cỏ lông tây. Thức ăn được cân trước khi 
cho ăn, thức ăn thừa được thu và cân lại vào 
sáng hôm sau để tính lượng thức ăn ăn vào thật 
sự. Mẫu thức ăn cho ăn và mẫu thức ăn thừa 
được lấy mỗi tuần một lần để phân tích thành 
phần hóa học, từ đó tính được lượng dưỡng 
chất ăn vào trong thời gian thí nghiệm. 

Thành phần hoá học của thức ăn: Mẫu TA 
cho ăn và thừa được thu thập, sấy khô ở nhiệt 
độ 550C, sau đó được nghiền mịn để phân 
tích các dưỡng chất. Vật chất khô (DM) được 
xác định bằng cách sấy ở 1050C trong khoảng 
từ 12 giờ. Vật chất hữu cơ (OM) và khoáng 
(Ash) được xác định bằng cách nung ở 5500C 
trong 3 giờ. Đạm thô (CP) được xác định bằng 
phương pháp Kjeldahl. Béo (EE) được xác 
định bằng cách dùng ethyl ether chiết trong 
hệ thống Soxhlet (AOAC, 1990). Xơ trung tính 
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(NDF) và xơ axit (ADF) được phân tích theo 
Van Soest và ctv (1991). Năng lượng trao đổi 
(ME) của thức ăn được tính theo đề nghị của 
Maertens và ctv (2002).

ME và DCP (protein thô tiêu hóa) được 
ước lượng theo công thức của Maertens và ctv 
(2002):

ME (MJ/kg DM)=DE(0,995-0,048DCP/DE) 
DE (MJ/kg DM)=14,2-

0,205ADF+0,218EE+0,057CP
DCP (%/DM)= -1,15+0,82CP-0,06ADF
Các chỉ tiêu theo dõi: DM, OM, CP ăn vào 

và một số dưỡng chất khác (g/con/ngày), 
thời gian mang thai (TGMT, ngày), số con 
sơ sinh/ổ (SCSS, con). số con sơ sinh sống/ổ 
(SCSSS, con), khối lượng sơ sinh/con (KLSS/
con, g), khối lượng sơ sinh/ổ (KLSS/ổ, g), số 
con cai sữa/ổ (SCCS, con), khối lượng cai 
sữa/con (KLCS/con, g), khối lượng cai sữa/ổ 
(KLCS/ổ, g), lượng sữa thỏ mẹ/ngày (LSM, g), 
lượng sữa thỏ con bú/ngày (LSTCB, g), tỷ lệ 
cai sữa/ổ (TLCS, %) và TKL (g/ngày).
2.3. Xử lý số liệu

Bộ số liệu được thực hiện bằng ANOVA 
theo mô hình GLM của chương trình Minitab 
16 (2010). So sánh sự khác biệt giữa các NT bởi 
phương pháp Tukey. Phương pháp sử dụng 
phần mềm paired t-test của chương trình 
Minitab16 để so sánh một số chỉ tiêu sinh sản 
giữa các NT. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thành phần hóa học của thực liệu dùng 
trong thí nghiệm

Các thành phần hóa học và năng lượng 
của thực liệu dùng trong khẩu phần TN bổ 
sung lúa mầm cho thỏ cái sinh sản được trình 
bày tại bảng 2 cho thấy. 
Bảng 2. Thành phần hóa học, năng lượng (% DM)

Thực liệu DM OM CP EE NDF ADF Ash ME
Rau muống 9,58 89,5 20,4 6,98 34,7 21,2 10,5 11,8
Cỏ Lông tây 16,2 89,8 12,4 3,65 67,8 44,8 10,2 7,91
Lúa mầm 62,1 95,0 10,4 6,95 51,2 31,5 5,0 12,8
Bã đậu nành 12,4 95,7 21,4 8,54 62,8 29,1 4,3 10,6
Khô đậu nành 88,4 93,5 45 3,42 25,4 13,6 6,5 12,8

Hàm lượng DM cỏ Lông tây là 16,2%, 
tương đương với kết quả 17,2% của Bùi 
Minh Hiếu (2011), thấp hơn so với kết quả 
20,46% của Phan Thị Huyền Thoại (2011). 
Sự khác biệt này có thể do cỏ được cắt ở 
những địa điểm khác nhau và độ tuổi thu 
hoạch khác nhau. 

Hàm lượng DM của lúa mầm là 62,1%, CP 
là 10,4%, ME đạt giá trị khá cao (12,8%).

Bã đậu nành có hàm lượng DM là 12,4%, 
tương đương với kết quả của Trần Thị Hồng 
Trang (2013) là 12,5%. Kết quả này có thể 
giải thích do nguồn bã đậu nành được lấy từ 
những cơ sở khác nhau, quy trình chế biến 
đậu nành khác nhau làm ảnh hưởng đến hàm 
lượng các dưỡng chất trong bã đậu nành.

Khô đậu nành có hàm lượng DM là 88,4%, 
thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Kiều Oanh (2013) là 92,1%. Hàm lượng CP là 
45%, cao hơn so với kết quả của Đoàn Hiếu 
Nguyên Khôi (2012) là 42,3%. Như vậy, thành 
phần hóa học và giá trị năng lượng của khô 
đậu nành có hàm lượng DM và CP cao nhất 
88,4 và 45% nên có thể nói khô đậu nành là 
nguồn TA bổ sung đạm rất tốt cho thỏ sinh 
sản. Ngoài ra, bã đậu nành (21,4% CP) và rau 
muống (20,4% CP) cũng là những thực liệu 
cung cấp CP đáng kể. Đặc biệt, năng lượng 
trao đổi của lúa mầm khá cao 12,8% cho thấy 
việc bổ sung lúa mầm còn góp phần cung cấp 
năng lượng đáng kể cho thỏ sinh sản.
3.2. Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ
3.2.1. Giai đoạn mang thai 

Lượng TA tiêu thụ và dưỡng chất ăn vào 
trong giai đoạn mang thai của thỏ giữa các 
NT được trình bày trong bảng 3 cho thấy sự 
khác biệt giữa các NT có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05): DM ăn vào thấp nhất ở LM0 là 116 
g/con/ngày, tăng dần ở 3 NT tiếp theo và đạt 
cao nhất ở LM40 là 131 g/con/ngày. Lượng 
OM ăn vào trong giai đoạn này giữa các NT 
tăng dần (P<0,05): thấp nhất ở LM0 là 107 g/
con/ngày, tăng dần và đạt cao nhất ở LM40 là 
122 g/con/ngày. Lượng CP ăn vào giữa các NT 
là tương đương nhau, khoảng 27,5- 29 g/con/
ngày (P>0,05). 
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Bảng 3. Lượng TA, dưỡng chất của thỏ mang thai

Chỉ tiêu
(g/c/ng)

Nghiệm thức
LM0 LM10 LM20 LM30 LM40 ±SE/P

DM 116d 121cd 125bc 129ab 131a 1,29/0,001
OM 107d 112c 116bc 120ab 122a 1,19/0,001
CP 27,5 28,2 28,3 29 28,9 0,46/0,197
EE 6,81e 7,25d 7,59c 7,92b 8,18a 0,05/0,001
NDF 58,9c 61,4bc 63,5ab 64,8a 65,1a 0,64/0,001
ADF 33,0c 34,4bc 35,7ab 36,5a 36,5a 0,41/0,001
Ash 8,72 8,88 9,03 9,12 8,98 0,11/0,139
ME, MJ/c/n 1,23c 1,30b 1,36b 1,43a 1,47a 0,01/0,001

Ghi chú: Các giá trị trung bình mang các chữ cái khác 
nhau trên cùng hàng thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) 

Lượng EE, NDF, ADF giữa các NT có sự 
khác biệt và có ý nghĩa thống kê (P<0,05), các 
kết quả này có giá trị thấp nhất ở LM0 lần lượt 
là EE 6,81 g/con/ngày, NDF 58,9 g/con/ngày và 
ADF 33 g/con/ngày. Sau đó tăng dần ở LM10, 
LM20, LM30 và LM40 có lượng EE, NDF, ADF 
ăn vào cao nhất với EE 8,18 g/con/ngày, NDF 
65,1 g/con/ngày và ADF 36,5 g/con/ngày.

Lượng ME ăn vào có sự chênh lêch có 
ý nghĩa thống kê (P>0,05) theo chiều hướng 
tăng dần từ LM0 đến LM40. Cụ thế, ME ăn 
vào thấp nhất là 1,23 MJ/con/ngày ở LM0 và 
cao nhất là 1,46 MJ/con/ngày ở LM40.
3.2.2. Giai đoạn nuôi con 

Các kết quả LTAAV, dưỡng chất (DC) ăn 
vào trong các KP ở giai đoạn nuôi con của 
lứa 1 được trình bày trong bảng 4 cho thấy có 
sự sai khác giữa các NT (P<0,05): thấp nhất ở 
LM0 là 124 g/con/ngày, tăng dần ở 3 NT tiếp 
theo và đạt cao nhất ở LM40 là 140g/con/ngày.
Bảng 4. Lượng TA, DC ăn vào thỏ nuôi con lứa 1 

Chỉ tiêu
(g/c/ng)

Nghiệm thức
LM0 LM10 LM20 LM30 LM40 ±SE/P

DM 124c 131b 135ab 138a 140a 1,42/0,001
OM 115c 121b 125ab 129a 131a 1,32/0,001
CP 29,6 30,5 30,8 30,9 31,0 0,52/0,310
EE 7,31e 7,83d 8,16c 8,46b 8,77a 0,07/0,001
NDF 63,2c 66,3b 68,2ab 69,3a 69,5a 0,55/0,001
ADF 35,4c 37,2b 38,3ab 38,9a 38,9a 0,32/0,001
Ash 9,37 9,59 9,74 9,74 9,58 0,10/0,097
ME, MJ/c/n 1,32d 1,41c 1,47bc 1,52ab 1,57a 0,02/0,001

Hàm lượng CP ăn vào tương đương nhau 
giữa các NT, dao động 29,6-31 g/con/ngày 
(P>0,05). Kết quả này cao hơn kết quả 22,1-25,2 
g/con/ngày của Phan Thị Huyền Thoại (2011). 

Lượng ăn vào của các dưỡng chất EE, 
NDF, ADF, Ash có sự khác biệt (P<0,05). Các 
kết quả này thấp nhất ở LM0, tăng dần ở LM10, 
LM20, LM30 và cao nhất ở LM40. 

Lượng ME ăn vào tăng dần (P<0,05) từ 
LM0 đến LM40: thấp nhất là 1,32 MJ/con/ngày 
ở LM0 và cao nhất là 1,57 MJ/con/ngày ở LM40.

Bảng 5. Lượng TA tiêu thụ trong 2 giai đoạn mang thai và nuôi con  
(trạng thái cho ăn và vật chất khô) 

Thực liệu Trạng thái cho ăn (g/con/ngày) DM (g/con/ngày)
LM0 LM10 LM20 LM30 LM40 ±SE/P LM0 LM10 LM20 LM30 LM40 ±SE/P

Rau muống 245a 243a 245a 244a 244a 1,78/0,90 23,4 23,3 23,5 23,4 23,4 0,17/0,90
Cỏ Lông tây 196a 185ab 177b 160c 132d 3,69/0,001 31,7a 30,0ab 28,6b 25,9c 21,4d 0,60/0,001
Lúa mầm 0,00e 10,4d 20,7c 31,0b 41,5a 0,09/0,001 0,0e 6,40d 12,9c 19,3b 25,8a 0,05/0,001
Khô đậu nành 28,4a 28,7a 28,2a 28,8a 28,4a 1,13/0,100 25,1 25,4 24,9 25,4 25,1 0,100/1,00
Bã đậu nành 322b 331a 326ab 322b 322b 1,92/0,015 39,9b 41,0a 40,4ab 39,9b 40,0b 0,24/0,015

Từ bảng 5 cho thấy lượng rau muống, cỏ 
Lông tây và bã đậu nành ăn vào giảm dần khi 
tăng dần các mức bổ sung lúa mầm, trong đó 
cỏ Lông tây và bã đậu nành ăn vào giảm dần 
có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Lượng DM của 
cỏ Lông tây và bã đậu nành cũng giảm dần 
khi tăng dần mức bổ sung lúa mầm (P<0,05).

Lượng TA và DC ăn vào trong cả 2 giai 
đoạn mang thai và nuôi con được thể hiện 
trong bảng 6 cho thấy giữa các NT có sự khác 
nhau (P<0,05): ít nhất là 120 g/con/ngày ở LM0 
và cao nhất là 136 g/con/ngày ở LM40. Lượng 
CP ăn vào chênh lệch không đáng kể giữa 
các NT 28,6-30,0 g/con/ngày (P>0,05). Kết quả 
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này cao hơn kết quả 22,1-25,2 g/con/ngày của 
Phan Thị Huyền Thoại (2011). Lượng Ash ăn 
vào cũng biến động rất ít (P>0,05).
Bảng 6. Lượng TA và dưỡng chất ăn vào trong 

cả 2 giai đoạn mang thai và nuôi con

Chỉ tiêu
(g/con/
ngày)

Nghiệm thức
LM0 LM10 LM20 LM30 LM40 ±SE/P

DM 120d 126c 130bc 134ab 136a 1,16/0,001
OM 111d 117c 121bc 124ab 126a 1,07/0,001
CP 28,6 29,3 29,5 30,0 30,0 0,46/0,129
EE 7,06e 7,54d 7,88c 8,19b 8,48a 0,05/0,001
NDF 61,1c 63,9b 65,8a 67,0a 67,3a 0,45/0,001
ADF 34,2c 35,8b 37,0a 37,7a 37,7a 0,28/0,001
Ash 9,04b 9,24ab 9,38ab 9,43ab 9,28a 0,09/0,043
ME, MJ/c/n 1,27d 1,35c 1,42b 1,48a 1,52a 0,01/0,001

Hàm lượng EE, NDF giữa các NT sai khác 
có ý nghĩa thống kê (P<0,05): thấp nhất ở LM0 
và cao nhất ở LM40. Lượng ADF ăn vào cũng 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05): thấp 
nhất là 34,2 g/con/ngày và cao nhất là 9,28 g/
con/ngày. 

ME ăn vào giữa các NT có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05): thấp nhất ở LM0 (1,27 MJ/con/
ngày), cao nhất ở LM40 (1,52 MJ/con/ngày). 

Nhìn chung, những thỏ được ăn khẩu 
phần có bổ sung lúa mầm với các mức tăng 
dần đều có hàm lượng DM, OM, EE, NDF, 
ADF ăn vào và ME cao hơn so với ĐC. 
Kết quả được giải thích là do thỏ được bổ 
sung lúa mầm đã ăn vào lượng DM, OM, 
EE, NDF, ADF của lúa mầm. Hạt nảy mầm 
như lúa, ngũ cốc, sẽ làm gia tăng các thành 
phần như protein, axit amin và các thành 
phần hoạt tính sinh học như α-tocopherol, 
γ-oryzanol, thiamine, niacin và pyridoxine 
(Moongngarm và Saetung 2010), từ đó, sử 
dụng TA được tốt hơn.
3.3. Kết quả các chỉ tiêu về sinh sản của thỏ

Các chỉ tiêu về sinh sản của các NT được 
trình bày ở bảng 7 cho thấy TGMT lứa 1 giữa 
các NT khá ổn định (P>0,05), dao động trong 
khoảng 29,40-30,02 ngày. Kết quả này là phù 
hợp với kết quả 30 ngày của Nguyễn Văn Thu 
và Nguyễn Thị Kim Đông (2011); 30,0-30,3 
ngày của Nguyễn Sơn (2013). 

Bảng 7.  Chỉ tiêu sinh sản của thỏ ở các NT

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

 LM0 LM10 LM20 LM30 LM40 ± SE/P
TGMT, ng 30,0 29,8 29,4 30,2 30,2 0,40/0,59
SCSS, con 5,40b 5,80ab 6,00ab 6,60a 6,20ab 0,25/0,03
SCSSS, con 5,40b 5,80ab 6,00ab 6,60a 6,20ab 0,25/0,03
KLSS, g 53,0 56,0 53,6 54,4 58,0 4,28/0,14
KLSS/ổ, g 287 325 322 359 360 17,8/0,05
SCCS, con 5,40b 5,80ab 5,80ab 6,40a 6,20ab 0,22/0,04
KLCS, g 335 342,8 334 331,6 329 4,28/0,23
KLCS/ổ, g 1.811 1.990 1.936 2.123 2.038 82,9/0,14
LSM/ng, g 85,2b 88,2ab 92,4ab 93,0ab 94,0a 0,69/0,02
LSTB/ng, g 15,9 15,3 16,1 14,6 15,2 0,79/0,69
TLCS/ổ, % 100 100 97,1 97,1 100 1,81/0,57
TKL, g/ng 9,40 9,56 9,35 9,24 9,02 0,17/0,01
LS/TKL 1,70 1,61 1,72 1,58 1,69 0,09/0,77

Số con sơ sinh/ổ và SCSSS ở lứa 1 tăng dần 
khi cho thỏ được ăn KP có các mức lúa mầm 
tăng dần, sự chênh lệch này có ý nghĩa giữa 
các NT (P<0,05): cao nhất ở KP bổ sung 30g lúa 
mầm (6,6 con) và thấp nhất ở KP không có lúa 
mầm (5,4 con). 

Số con cai sữa/ổ khác biệt có ý nghĩa thống 
kê giữa các NT (P<0,05): thấp nhất là 5,4 con ở 
LM0, cao nhất là 6,4 con ở LM30. Kết quả này 
tương đương với kết quả nghiên cứu của Trần 
Thiên Mai (2013) là 5,67-7 con; của Nguyễn 
Nhật Nam (2013) với 4,33-5,67 con. 

Khối lượng cai sữa và KLCS/ổ khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Khối 
lượng cai sữa/con tăng từ 329 đến 335g, kết 
quả này cao hơn kết quả báo cáo của Đoàn 
Hiếu Nguyên Khôi (2012) dao động 265-323g 
khi nghiên cứu ảnh hưởng của các mức bổ 
sung bánh dầu dừa lên năng suất sinh sản của 
thỏ Californian. Khối lượng cai sữa/ổ giữa các 
NT là 1.811-2.123g, cao hơn kết quả nghiên 
cứu của Nguyễn Nhật Nam (2013) là 1.478-
2.116 g.

Kết quả LSM/ngày tăng dần có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05): cao nhất là 94g ở LM40 và 
thấp nhất là 85,2g ở LM0. Kết quả này cao 
hơn kết quả nghiên cứu của Bùi Minh Hiếu 
(2013) khi thay thế nguồn đạm cỏ Lông tây 
bằng cỏ đậu phộng cho thỏ Californian dao 
động 73,6-97,0g, tuy nhiên thấp hơn nghiên 
cứu của Ngô Thúc Loan (2011) trên cùng thỏ 
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Californian khi bổ sung khoai mì lát vào KP 
đạt 96,8-133g/ngày.

4. KẾT LUẬN
Khẩu phần có bổ sung 30g lúa mầm là tốt 

nhất trong giai đoạn mang thai và nuôi con 
của thỏ Californian, cho các chỉ tiêu sinh sản 
tốt hơn: SCSS, SCCS và LSM/ngày cho kết quả 
tốt nhất.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đàn bò thịt của Việt Nam trong những 

năm gần đây có xu hướng giảm về số lượng, 
phản ánh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng 
của nước ta vào thị trường thế giới. Để chăn 
nuôi bò thịt của nước ta bắt nhịp được với xu 
thế toàn cầu, giữ được thị trường trong nước 
và góp phần cho xuất khẩu thì chăn nuôi thâm 
canh bò có năng suất, chất lượng cao trong các 
trang trại lớn và các trang trại vệ tinh với mức 
đầu tư công nghệ cao là xu thế tất yếu.
1Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam
*Tác giả liên hệ: TS. Đỗ Văn Thu, Viện Công nghệ sinh học, 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Điện thoại: 0915266001; 
Email: dvthu@ibt.ac.vn

Theo số liệu thống kê 2015 của Việt Nam, 
các chương trình Zebu hóa đã được tiến hành 
sâu rộng, tạo ra đàn bò lai Zebu (LZB) trên 
3,04 triệu con trong tổng đàn gần 5,40 triệu bò 
thịt (56,65%), đàn bò lai có khối lượng và chất 
lượng vượt trội so với đàn bò địa phương. 
Đây là nguồn nguyên liệu quý giá và phong 
phú cho việc nhân nhanh bò lai với nguồn 
tinh của các giống bò nổi tiếng đã được kiểm 
chứng về chất lượng và hiệu quả kinh tế trên 
thế giới, sản xuất ra đàn bò thịt vừa có năng 
suất chất lượng cao vừa có tính thích nghi với 
đa dạng các vùng khí hậu của nước ta.

Việc tạo ra bê lai từ tinh bò siêu thịt 
Blanc Blue Belge (BBB) đông lạnh nhập ngoại 

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

SỬ DỤNG TINH BÒ SIÊU THỊT BLANC BLUE BELGE PHỐI 
GIỐNG CHO ĐÀN CÁI LAI ZEBU TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA 

(QUẢNG BÌNH), ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG 
ĐÀN BÒ THỊT CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Đỗ Văn Thu1*, Trần Xuân Khôi1 và Lê Thị Huệ1

Ngày nhận bài báo: 10/02/2022 - Ngày nhận bài phản biện: 22/02/2022
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 11/3/2022

TÓM TẮT
Thụ tinh nhân tạo tinh bò Blanc Blue Belge (BBB) đông lạnh cho 330 bò cái lai zebu (LZB) được 

tuyển chọn tại Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho tỷ lệ cao: bò có chửa đến mãn kỳ là 70,75%. Quan sát 231 
ca đẻ có 84,4% ca đẻ bình thường, chỉ có 36 ca (15,6%) cần hỗ trợ. Hiện tượng sát nhau ở mức 7,8%. Tỷ 
lệ sống sau khi sinh rất cao: 228 bê (98,7%). Không có bò mẹ nào chết khi sinh bê, có 11 bò mẹ (4,8%) 
chậm động dục trở lại sau khi đẻ. Khối lượng trung bình đàn bê lai sơ sinh là 30,06±2,10kg), vào thời 
điểm 4 tháng tuổi là 160,95±9,73kg. Kết quả này tương đương với các kết quả tạo bò lai F1BBB tại Việt 
Nam, chứng tỏ có thể mở rộng áp dụng công thức lai này tại Quảng Bình.

Từ khóa: Thụ tinh nhân tạo, Tinh bò BBB, tỷ lệ chửa, khối lượng.
ABTRACT

Utilization of supermeat Blanc Blue Belge semen to fertilize zebu-crossbred cows in 
Tuyen Hoa (Quang Binh) to improve productivity, quanlity of local meat cattles

Insemenation of imported Blanc Blue Belge (BBB) freezing semens in to 330 zebu crossbred 
(LZB) cows of Tuyen Hoa (Quang Binh) showed hight rate of full term pregnancy 70.75%. In 231 
cases of giving birth of crossbred BBB calves have been observed 228(84.4%) normal; only 36(15.6%) 
wereneeded assisted. Rate of placental retention was in the range 7.6%. Living calves along period 
from birth to taking of from mother was hight 228(98.7%) and no mother cow was deathat giving 
birth of calf, only 11 (4.8%) mother cows were delay to returne estrus again. The average weigh of 
new born crossbred calves (30,06±2,10kg), and the average body weigh of this ones at age 4 months 
(160,95±9,73kg) were registed. It was comparable with other F1BBB crossbred cattle  in Viet Nam; 
showed to be expanding this crossbred particularly in Quảng Bình.  

Keywords: AI, semen of BBB, rate of pregnancy, weight.
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tại Công ty Giống gia súc Hà Nội; bê lai 
F1(BBBxLZB) có khối lượng vượt trội, có tốc độ 
tăng khối lượng nhanh, có hệ số sử dụng thức 
ăn lý tưởng và có chất lượng thịt đáp ứng các 
nhu cầu của thị trường (https://nongnghiep.
vn/2012) là một cú hích cho hướng chăn nuôi 
bò thịt thâm canh tại Việt Nam. Các nghiên 
cứu tương tự đã được tiến hành tại nhiều địa 
phương cho kết quả đáng khích lệ (Đặng Thái 
Nhị và ctv, 2020).

Tuyên Hóa (Quảng Bình) thuộc vùng 
chăn nuôi Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung, nơi có tỷ lệ bò thịt lớn nhất nước ta, 
luôn chiếm khoảng 40% đàn bò trong toàn 
quốc, nơi có đàn bò lai Zebu nhiều thế hệ, có 
khối lượng và thể hình lớn được nuôi thích 
nghi nhiều năm. Việc đưa tinh bò siêu thịt 
BBB vào thụ tinh nhân tạo (TTNT) cho đàn cái 
LZB như vậy sẽ tạo ra một đàn lai đa huyết 
thống, trước mắt cải thiện ngay năng suất chất 
lượng đàn bò thịt tại địa phương đồng thời 
tạo ra nguồn bò lai F1BBB chất lượng, nuôi bò 
thâm canh công nghệ cao, tạo ra chuỗi giá trị 
hàng hóa có tính khác biệt cho chăn nuôi bò 
của địa phương, nâng cao thị phần chăn nuôi 
cũng như cải thiện đời sống người dân.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
 Đàn bò cái lai F1(BBBxLZB) được lai tạo, 

nuôi thích nghi tại huyện Tuyên Hóa (Quảng 
Bình), được tuyển chọn kỹ từ đàn cái lai đã đẻ 
ít nhất 2 lứa của các hộ chăn nuôi thuộc 17 xã, 
huyện Tuyên Hóa. Đàn bò được nuôi bán thâm 
canh, chăn thả kết hợp với bổ sung thức ăn thô 
xanh, thức ăn công nghiệp tại chuồng hàng 
ngày. Thức ăn có  thành phần, năng lượng, đạm, 
khoáng, vitamin,.. được điều chỉnh cân đối cho 
bò cái sinh sản. Tinh bò đông lạnh giống BBB 
được cung cấp từ nguồn nhập từ Bỉ; bảo quản 
liên tục trong Nitơ lỏng, kiểm tra định kỳ 3 
tháng, đảm bảo có hoạt lực ít nhất 40%. 
2.2. Phương pháp
2.2.1. Khám sản khoa cho bò cái sinh sản

Những bò cái sinh sản được khám buồng 
trứng và tử cung bằng phương pháp sờ nắn 

trực tiếp. Bò được theo dõi và đánh giá trạng 
thái tử cung, những bò có chu kỳ thì tử cung 
thường mền nhuận khác với bò không có chu 
kỳ: khô cứng hoặc mềm, nhão; buồng trứng 
bò có chu kỳ có gợn trên bề mặt là buồng 
trứng hoạt động, có nang phát triển hoặc thể 
vàng; Khám sinh sản qua trực tràng để quyết 
định: đợi cho bò động dục tự nhiên để TTNT. 
2.2.2. Theo dõi phát hiện bò động dục

Thời điểm phát hiện bò động dục tốt 
nhất là buổi sáng sớm, buổi chiều muộn và 
buổi tối. Việc phát hiện vào ban đêm là rất 
quan trọng vì có thể dễ dàng quan sát thấy 
dịch nhày chảy ra ngoài khi bò nằm. Đây là 
một dấu hiệu quan trọng để phát hiện những 
bò cái động dục ngầm, động dục yếu và thời 
gian động dục ngắn. Đặc biệt, bò nuôi nhốt 
không có điều kiện thể hiện ra bên ngoài dấu 
hiệu động dục như đối với bò chăn thả. Chu 
kì động dục ở bò cái 19-21 ngày, trong đó thời 
gian động dục và bò cái có biểu hiện bên ngoài 
có thể quan sát được chỉ 1-2 ngày. 

Biểu hiện động dục của bò thông qua một 
số dấu hiệu, có thể tất cả các dấu hiệu không 
đồng thời xảy ra hoặc không nhận biết được 
trong cùng một thời điểm, ít nhất một số biểu 
hiện có thể quan sát thấy như: kêu, rống thu 
hút con đực; con vật trở nên bồn chồn không 
yên, dễ kích động, hay đá và có những biểu 
hiện khác thường; Nhảy lên lưng con khác 
hoặc đứng yên cho con khác nhảy. Hiện tượng 
đứng yên chịu cho con khác nhảy là biểu hiện 
đáng tin cậy nhất trong kiểm tra động dục. 
Khi một con bò cái đứng yên chịu cho con 
khác nhảy là nó đang động dục và sẵn sàng 
cho dẫn tinh. Đối với chăn nuôi bò thịt đàn, 
bò cái động dục sẽ thu hút đàn bê đực chưa 
thành thục, người chăm sóc dễ dàng quan sát 
thấy. Khi quan sát kỹ có thể thấy âm hộ trở 
nên đỏ và hơi sưng, dịch trong chảy ra từ âm 
hộ treo lòng thòng hoặc dính vào đuôi.
2.2.3. Thụ tinh nhân tạo cho bò

 Phương pháp dẫn tinh thường quy được 
thực hiện theo quy tắc sáng/chiều và chiều/sáng 
tức là: buổi sáng bò động dục thì dẫn tinh cho 
nó buổi chiều, nếu phát hiện bò động dục vào 
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buổi chiều thì dẫn tinh sáng ngày hôm sau. Như 
vậy, bò động dục được dẫn tinh vào khoảng 
nửa sau của thời gian động dục, khoảng 12 giờ 
đến 18 giờ sau khi bắt đầu động dục. 
2.2.4. Kiểm tra bò có chửa

Bò cái sau khi TTNT được theo dõi, nếu 
trong chu kỳ tiếp theo không động dục lại sẽ 
tiến hành khám thai sau 45-75 ngày. Kết quả 
khám thai qua trực tiếp bằng sờ nắn qua trực 
tràng được ghi nhận bò có chửa hay không. 
Định kỳ khám sau 3 tháng, 6 tháng, trước khi 
đẻ để theo dõi thai và chuẩn bị cho bò đẻ.  
2.2.5. Hộ lý đỡ đẻ cho bò

Căn cứ vào nhật ký TTNT với tinh bò BBB 
và ngày dự tính bò đẻ để đưa vào khu vực theo 
dõi trước 5-10 ngày so với ngày dự tính. Bò đẻ 
con lai BBB chắc chắn KL bê to hơn nhiều so 
với con lai Zebu. Do vậy, theo dõi bò đẻ để hỗ 
trợ kéo thai bò ra là điều cần chú ý ngay từ 
lúc bò có dấu hiệu sắp sinh, có ít nhất 2 người 
để hỗ trợ bò đẻ. Dấu hiệu bò sụt mông là dấu 
hiệu chắc chắn nhất bò sắp đẻ. Trường hợp bò 
đẻ bình thường, cần hỗ trợ bò đến vị trí đã 
được trải tấm lót hoặc trải rơm, trấu, mùn cưa, 
để bê con ra khỏi cơ thể mẹ được đỡ cho rơi 
nhẹ xuống nền, tránh các tổn thương. Cuống 
rốn tự đứt hoặc được cắt 10-12cm cách rốn 
bê, không thắt mà sát trùng bằng Betadine. 
Bê mới sinh được móc nhớt từ mũi và miệng, 
được vỗ mạnh vào phần ngực để hoạt hóa tim 
phổi; bóc móng và tập cho bê đứng lên; Bê sẽ 
tự tìm đến vú mẹ, trong trường hợp ngược lại 
cần thiết phải hỗ trợ bê tìm vú mẹ để bú được 
sữa đầu. 

 Trường hợp bê bị ngạt phải khắc phục 
ngay bằng: thổi ngạt; hô hấp nhân tạo; kích 
thích bê bật thở; Đối với bò mẹ, cho uống 
lại nước ối nếu lấy được khi vỡ ối, kiểm tra 
màng nhau xem liệu có khả năng sót nhau, 
cố định bò mẹ cho bê bú trong trường hợp 
bò mẹ không chịu cho con bú. Nếu nhau thai 
không ra hết trong vòng 12 giờ được xem là 
sát nhau cần tiêm oxytoxin 6 đv/100kg hoặc 
thụt rivanol 1%, 600ml vào tử cung, Các can 
thiệp lớn kiểu như bò đẻ khó do ngược thai 
hoặc thai quá to cần có bác sỹ thú ý và tiến 

hành mổ lấy thai. Bò sau 3 chu kỳ không có 
biểu hiện động dục lại được tính là bò chậm 
động dục lại sau sinh, cần can thiệp.
2.2.6. Nuôi dưỡng và đánh giá khối lượng bê

Nuôi dưỡng bò mẹ thời gian sau khi đẻ 
cần thiết gia tăng đạm tiêu hóa, khoáng, vi 
tamin do yêu cầu bò mẹ có đủ dinh dưỡng để 
tạo sữa nuôi bê và phục hồi chức năng sinh 
sản. Đối với bê theo mẹ, theo dõi để bê được bú 
mẹ đầy đủ và cùng tập ăn các loại thức ăn như 
rơm khô, cỏ phơi tái, và các loại thức ăn thông 
thường một cách tự nhiên. Trong trường hợp 
bò mẹ bỏ con không cho bú, nuôi bê bằng sữa 
đầu của bò mẹ khác nhiều sữa trong tuần đầu, 
sau đó dùng sữa tươi bò Hà Lan để thay thế 
hoặc sữa bột công nghiệp. Bê được cân ngay 
sau khi đẻ để đánh giá KL sơ sinh, 4 tháng tuổi 
(tt) và  6tt (thời điểm cai sữa) với cân bàn có 
thiết kế cũi và dụng cụ thích hợp.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thu được tiến hành xử lý bằng 
phần mềm Excell. Đối với số liệu về động dục 
và sinh sản bò được so sánh giữa các tỷ lệ, sự 
khác nhau có ý nghĩa được kiểm tra bằng χ2, 
sự sai khác có ý nghĩa với P<0,05. Đối với số 
liệu về tăng khối lượng (TKL), các giá trị được 
trình bày dưới dạng Mean±SE, các nhóm được 
so sánh bằng hàm t-test, với P<0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tuyển chọn và đánh giá đàn bò Lai Zebu
Để chuẩn bị đàn cái LZB, đã phỏng vấn 

người nuôi về tình trạng sinh đẻ; loại bỏ 
những bò không đạt tiêu chuẩn vế ngoại 
hình, KL và thể trạng cũng như bò có tiền sử 
sinh sản không tốt. Khi khám sinh sản bằng 
phương pháp sờ nắn qua trực tràng cho số 
bò đã qua vòng tuyển sơ bộ, đã chọn được 
340 bò có buồng trứng hoạt động (có nang to 
hoặc thể vàng hoạt động); trong 340 bò này 
đã tiến hành loại bỏ những bò có cổ tử cung 
nhão, cổ tử cứng hoặc dị dạng và tuyển chọn 
được 330 bò đạt tiêu chuẩn cả về trạng thái 
sinh sản (Bảng 1) cũng như về thể trạng, KL, 
ngoại hình (Bảng 2). 
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Như vậy, đàn bò cái nền LZB 330 con đã 
được tuyển chọn phân bố tại 5 địa bàn là các 
xã gần nhau có hình thể lớn, KL trung bình 
là 338,2±17,6 (320-547)kg; các bò này đã đẻ 
4,4±0,5 (3-7) lứa; có điểm thể trạng 3-4 điểm 
(thang 5 điểm).
3.2. Kết quả thụ tinh nhân tạo

Tỷ lệ đậu thai sau TTNT bò LZB với tinh 
bò BBB tại các địa điểm triển khai cao: trung 
bình đạt 71,52% (68,57-73,08%) sau TTNT lần 
1 và trung bình 68,09% (63,64-77,78%) sau 
TTNT lần 2. Tỷ lệ đậu thai đạt 70,75%. Kết quả 
này cho thấy nhờ tuyển chọn kỹ đàn bò cái 
nền có hoạt động sinh sản cao cũng như việc 
theo dõi bò động dục và chọn đúng thời điểm 
dẫn tinh mà kết quả đậu thai tương đương 
với bò cái được nhảy trực tiếp. Điều này cũng 

khẳng định về chất lượng của tinh trùng bò 
BBB đông lạnh cũng như tính chuyên nghiệp 
của các dẫn tinh viên; Số liệu này là phù hợp 
với thông báo của các nghiên cứu tiến hành 
trên bò LBr ở Việt Nam với các nguồn tinh 
giống khác hay trên bò Brahman thuần (Br) 
ở nước ngoài với nguồn tinh BBB (Lunstra và 
Cundiff, 2003). Như vậy, với 2 lần TTNT với 
tinh bò BBB, từ 330 bò cái tuyển chọn đã có 
236 bò đậu thai ngay lần dẫn tinh thứ 1 và 64 
bò đậu thai sau lần dẫn tinh thứ 2; cả hai đợt 
đã có 300 bò có chửa chờ đẻ. Cần 1,41 liều tinh 
cho 1 bò cái có chửa. Kết quả này tương tự 
như TTNT tinh bò BBB vào đàn cái là Br thuần 
(Đặng Thái Nhị và ctv, 2020) hay TTNT tinh 
bò ngoại vào đàn cái nội ở Điện Biên hoặc LS 
ở Hưng Yên (Lê Văn Ty và ctv, 2015; Đỗ Văn 
Thu và ctv, 2022).   

Bảng 1. Kết quả khám sinh sản đàn bò cái lai Zebu tại Tuyên Hóa

Nhóm Số bò được 
khám

Cổ tử cung Tử cung 
mền, 

nhuận

Buồng trứng Bò đạt  
tiêu chuẩnCứng Dị thường Nang phát triển Thể vàng hoạt động

1 65 0 2 63 43 22 63
2 68 0 2 66 45 23 66
3 72 1 1 70 42 30 70
4 54 0 1 53 33 21 53
5 81 2 1 78 55 26 78
Tổng 340 3 7 330 218 122 330

Bảng 2. Khối lượng và lứa đẻ của bò cái lai Zebu tại Tuyên Hóa 

Nhóm Số lượng (n) KL (kg) Lứa đẻ (lứa) Địa điểm (xã)
1 63 348,6±19,6 4,2±0,4 Thuận Hoá, Đồng Lê, Đồng Hóa, Thạch Hóa
2 66 323,7±17,2 4,5±0,6 Sơn Hoá, Lê Hóa, Kim Hóa
3 70 332,8±26,8 4,2±0,4 Phong Hóa, Văn Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa
4 53 335,9±11,5 4,3±0,5 Thạch Hóa, Đông Hóa,Sơn Hóa
5 78 340,4±16,4 4,7±0,5 Phong Hóa, Đức Hóa
Tổng 330 338,1±17,6 4,4±0,5 17 xã của huyện Tuyên Hóa

Bảng 3. Tỷ lê đậu thai sau TTNT bò LZB với tinh bò BBB

Nhóm Số 
bò

Đậu thai sau TTNT lần 
1 (n, %)

Đậu thai sau TTNT lần 
2 (n, %)

Tổng số đậu thai 
(n, %)

Số lần TTNT:  
1 ca chửa

1 63 45 (71,43) 14 (77,78) 59 (72,84) 1,37
2 66 48 (72,73) 12 (66,67) 60 (71,43) 1,40
3 70 48 (68,57) 14 (63,64) 62 (67,39) 1,44
4 53 38 (71,70) 10 (66,67) 48 (70,59) 1,42
5 78 57 (73,08) 14 (66,67) 71 (71,72) 1,40
Tổng 330 236 (71,52) 64 (68,09) 300 (70,75) 1,41
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3.3. Hộ lý bò đẻ, chăm sóc ban đầu cho bê sơ 
sinh và bò cái sau khi đẻ

Theo dõi 231 ca đẻ của bò lai Zebu sinh 
con lai F1(BBBxLZB) cho thấy có 195 (84,4%) ca 
đẻ thường và 36 (15,6%) ca bò đẻ khó phải can 
thiệp trợ giúp kéo bê ra. Có 18 (7,8%) trường 
hợp bò đẻ bị sát nhau. Có 11(4,8%) bò mẹ chậm 
phục hồi chức năng sinh sản: chậm động dục 
trở lại (quá 90 ngày sau khi sinh bê); trong 11 
bò này có 9 bò bị sát nhau. Có 3(1,3%) bê chết 
ngay sau khi sinh ra và chỉ có 1/231 trường 
hơp bò sinh đôi (Bảng 3). Những thông số này 
là phù hợp với tổng kết về sinh bê của các đàn 
bò lai: tỷ lệ đẻ khó, sát nhau, bê chết, bò mẹ 
chậm động dục trở lại nằm trong giới hạn cho 
phép, tương đương với các thông báo trước 
đây (Đặng Thái Nhị và ctv, 2020). Điều này 
cũng làm dịu nỗi lo lắng rằng con lai bò BBB 
có kích thược lớn, gây khó đẻ và các hệ lụy 
khi bò cái sinh con. Tuy nhiên, việc chọn bò 
cái LZB KL lớn, thể hình phù hợp để đưa vào 
TTNT với tinh BBB là cần thiết cũng như việc 
giảm thức ăn tinh trong khẩu phần bò mẹ có 
chửa cũng cần được tính đến. Bê không phát 
triển quá to làm giảm nguy cơ xấu cho bò mẹ 
khi đẻ, nhất là ở địa phương, nơi thiếu dụng 
cụ cũng như chuyên gia để mổ bò lấy thai như 
Tuyên Hóa.  

Bảng 3. Theo dõi và hộ lý bò đẻ

Chỉ số Số lượng (%)
Số ca bò đẻ theo dõi được 231
Số ca đẻ thường 195  (84,4)
Số ca đẻ có can thiệp 36    (15,6)
Số ca đẻ sát nhau 18     (7,8)
Số  ca bò mẹ chậm động dục 11     (4,8)
Số ca bê chết sau sinh 3       (1,3)
Số ca bò đẻ sinh đôi 1     (0,04)

3.4. Khối lượng bê lai F1(BBBxLZB)
Bê lai F1(BBBxLZB) có KL sơ sinh là 

30,06±2,10kg (27-36kg) và 4 tháng tuổi đạt 
160,95kg (143-180)kg. Trong 4 tháng đầu, TKL 
đàn lai F1(BBBxLZB) đạt 1.091 (967-1.200) g/
ngày. Tốc độ này là tương đương với bò lai 
F1(BBBxBr) và lớn hơn F1(BBBxLS) (Lunstra và 
Cundiff, 2003; Casas và ctv, 2011; Đặng Thái 
Nhị và ctv, 2020).

Bảng 4. Khối lượng bê lai F1(BBBxLZB) theo tuổi

Địa 
bàn

KL sơ sinh (kg) KL bê 4tt (kg)

Số bê Mean±SE Số bê Mean±SE

1 41 30,85±2,03 15 161,67±7,72
2 44 30,41±1,99 22 161,67±7,72
3 49 31,18±2,36 32 158,88±9,07
4 40 30,08±1,83 24 159,75±11,03
5 54 30,41±2,09 28 160,18±11,25
Tổng 228 30,06±2,10 121 160,95±9,73

Việc lai tạo thành công giữa bò BBB với 
LZB tại Tuyên Hóa ghi nhận thêm một địa 
điểm ở miền Trung nước ta đã nuôi được con 
lai BBB. Mặc dù chưa có các thử nghiệm so 
sánh đồng thời cùng thời gian, cùng địa điểm, 
nhưng KL đàn F1(BBBxLZB) so sánh với các 
công thức lai khác đã có tại Việt Nam (Bảng 
5) cho thấy có ưu thế hơn ở sơ sinh và 4 tháng 
tuổi. Lai nhiều giống kiểu BBBxLZB vừa cải 
thiện được KL, cải thiện được chất lượng thịt 
cũng như hiệu quả sử dụng thức ăn sẽ là lựa 
chọn tốt nhất nâng cao năng suất, chất lượng 
thịt bò hiện nay tại Việt Nam, đặc biệt ở những 
vùng còn nhiều khó khăn như Quảng Bình.

Bảng 5. So sánh KL của các cặp lai hiện có

Các công thức phối giống Sơ 
sinh

Cai sữa 
(6tt)

F1(BBBxLZB), Tuyên Hóa 30,06 160,95*
F1(BBBxBr) Sao Đỏ 34,8 255,9
F1(BBBxLS) 27,0 174,0
F1(Limousine x LS) 26,0 132,0
F1(Charolais x LS) 23,1 115,9
F1(Simmental x LS) 21,5 115,2
F1(Brahman x LS) 21,2 93,1
F2(Brahman x LS) 20,8 115,6
F1(DroughtMaster x LS) 24,5 137,5
F1(Angus x LS) 24,1 115,9
F1(Santa Getrudis x LS) 18,7
Laisind 21,9 91,0

Nguồn: Đặng Thái Nhị và ctv, 2020; Lê 
Viết Ly và ctv, 2002; Đinh Văn Cải và ctv, 2001; 
Đinh Văn Tuyền và ctv, 2008; Phạm Thế Huệ 
và ctv, 2008; * Cai sữa 4 tháng tuổi.

4. KẾT LUẬN
Tinh bò siêu thịt BBB áp dụng để TTNT 

cho đàn cái LZB được tuyển chọn tại Tuyên 
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Hóa (Quảng Bình) cho tỷ lệ có chửa đến mãn 
kỳ 70,75%; khoảng 1,4 liều tinh cho 1 bò có 
chửa.

Tỷ lệ bò cái LZB sinh bê lai F1(BBBxLZB) 
bình thường đạt 84,4%, tỷ lệ bò sát nhau là 
7,8%, tỷ lệ bê chết sau khi sinh 1,3%, tỷ lệ bò 
chậm động dục trở lại 4,8% là chấp nhận được. 

Khối lượng lai F1(BBBxLZB) tạo ra tại 
Tuyên Hóa sơ sinh là 30,06kg, 4 tháng tuổi là 
160,95kg, là nằm trong giới hạn so sánh đối 
với con lai F1(BBBxLZB) với các giồng như Br, 
LS, thể hiện rõ ưu thế của bò lai BBB.

Đề nghị áp dụng TTNT cho bò LZB với 
tinh bò BBB cho các địa phương khác của tỉnh 
Quảng Bình và các tỉnh miền Trung để cải 
thiện năng suất, chất lượng bò thịt và thịt bò 
ở khu vực này.
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(mã số: DADL-2011/15), Báo cáo kết quả khoa học công 
nghệ dự án SXTN.

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK BỌC VI SINH THÚC ĐẨY 
TĂNG TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG 
SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ A380 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ KÍNH

Phan Thị Thu Hiền1* 

Ngày nhận bài báo: 20/11/2021 - Ngày nhận bài phản biện: 20/12/2021
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 30/12/2021

TÓM TẮT
Cây ngô (Zea mays L.) là cây lương thực có vai trò quan trọng đứng thứ hai sau lúa. Cây ngô 

còn là cây thức ăn chủ lực có vai trò quan trọng đứng thứ nhất nhì cho chăn nuôi vừa là sử dụng 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây ngô (Zea mays L.) là cây lương thực 

có vai trò quan trọng đứng thứ hai sau lúa của 
con người. Ngoài việc cung cấp lương thực 
cho con người, cây ngô còn là nguồn thức ăn 
chủ lực trong chăn nuôi gia súc nhỏ và gia 
cầm: hạt ngô để nuôi lợn, gà, ngan, ngổng và 
một phần cho chăn nuôi gia súc lớn vì có giá 
trị dinh dưỡng cao. Bên cạnh đó, cây ngô còn 
có vai trò quan trọng trong chăn nuôi gia súc 
lớn, cung cấp một khối lượng thức ăn xanh 
cho bò, trâu, dê, cừu với chất lượng tốt. Hiện 
nay, nhu cầu sử dụng ngô ngày càng tăng 
nhưng diện tích trồng lại đang bị thu hẹp dần. 
Việc thâm canh, tăng vụ kết hợp với bón phân 
không cân đối đã làm gia tăng việc sử dụng 
phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật và 
ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường. Trong 
hệ thống canh tác bền vững, phân bón sinh 
học là lựa chọn thay thế cho pjaan bón hoá học 
giúp tăng cường sự phát triển, năng suất và 
chất lượng của cây trồng (Ajmal và ctv, 2018). 
Ngoài ra, vi sinh vật cũng rất cần thiết cho 

việc thúc đẩy tuần hoàn chất dinh dưỡng của 
thực vật, làm giảm nhu cầu cao về phân bón 
hoá học (Çakmakçı và ctv, 2006).

Việc sử dụng các sản phẩm nông nghiệp 
như bổ sung vi khuẩn thúc đẩy tăng trưởng 
thực vật có thể là một giải pháp thay thế bền 
vững để tăng hiệu quả sử dụng chất dinh 
dưỡng trong nông nghiệp nhiệt đới (Martins 
và ctv, 2018; Galindo và ctv, 2018a, b; 2019 a, 
b). Những vi khuẩn này có thể kích thích sự 
phát triển của thực vật bằng một loạt các cơ chế 
như: Khả năng hoà tan photphat (Ludueña và 
ctv, 2018; Qi và ctv, 2018), tăng khả năng cung 
cấp dinh dưỡng (Galindo và ctv, 2018b). 

Một số nghiên cứu cho thấy, thành phần 
P trong đất được cho là rất khó hòa tan và 
cây khó hấp thụ. Vì vậy, một số nghiên cứu 
đã công bố có một số nhóm sinh vật có khả 
năng hòa tan P từ đất, đá để đưa vào quá trình 
hấp thụ chất dinh dưỡng của cây (He và ctv, 
2002). Một số vi khuẩn trong sinh quyển được 
coi là yếu tố kích thích sinh trưởng thực vật 
Plant growth-promotingrhizobacteria (PGPR) 

hạt trong chăn nuôi tiểu gia súc, gia cầm vừa là nguồn thức ăn thô xanh tốt nhất cho gia súc ăn cỏ. 
Để nâng cao năng suất cây ngô, việc sử dụng các sản phẩm nông nghiệp như cấy vi khuẩn thúc đẩy 
tăng trưởng thực vật có thể là một giải pháp thay thế bền vững để tăng hiệu quả sử dụng chất dinh 
dưỡng trong nông nghiệp nhiệt đới. Nghiên cứu đánh giá về ảnh hưởng của phân bón NPK bọc vi 
sinh đến khả năng sinh trưởng của giống ngô A380 trên địa bàn Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 
cho kết quả tốt hơn đối chứng khi không sử dụng vi sinh vật kích thích tăng trưởng cây trồng, tuy 
nhiên không có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 0,05. Trong số các công thức đó, công thức 100kg 
N/ha + 60kg P2O5/ha + 60kg K2O/ha Paenibacillus polymyxa là tốt nhất, tiếp theo là công thức 100kg 
N/ha + 60kg P2O5/ha + 60kg K2O/ha + Rhodobacter capsulatus và thấp nhất là công thức 100kg N/ha + 
60kg P2O5/ha + 60kg K2O/ha + Bacillus licheniformis. 

Từ khoá: NPK, ngô, vi sinh vật thúc đẩy tăng trưởng thực vật, A380.
ABSTRACT

Effects of growth-promoted north NPK fertilizer on growth and yield of maize variety 
A380 under greenhouse conditions

Maize (Zea mays L.) is the second most important food crop after rice for people as well as 
for animal husbandry: grain for pigs, chichenks and green volume for cattle, goat... The use of 
agricultural products such as inoculation of plant growth-promoting bacteria could be a sustainable 
alternative to increasing nutrient efficiency in tropical agriculture. The study evaluating the effect 
of microbial coated NPK fertilizer on the growth of maize variety A380 in Ngoc Thanh, Phuc Yen, 
Vinh Phuc gave better results than the control, but there was no statistical significance at P<0.05 
level. In which coating formula 100kg N/ha + 60kg P2O5/ha + 60kg K2O/ha Paenibacillus polymyxa 
is the best, followed by formula 100kg N/ha + 60kg P2O5/ha + 60kg K2O/ha + Rhodobacter capsulatus 
and lastly is formula 100kg N/ha + 60kg P2O5/ha + 60kg K2O/ha + Bacillus licheniformis.

Keywords: NPK, Maize, Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR), A380.
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có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống thực 
vật, có khả năng hòa tan P trong đất đá và các 
thành phần vô cơ trong phân bón bằng cách 
tạo ra các acid hữu cơ và proton H+, các ion 
dễ hấp thụ (acidotic), ngoài ra, các vi khuẩn 
này đều tiết ra các enzyme photphatase - đây 
là enzyme tham gia phân giải các nhóm chất 
photphat, giúp cho quá trình hấp thụ chúng 
trong cây được tốt hơn  (Brazilian National 
Water Agency (ANA), 2015). Ngoài ra, nhóm 
vi khuẩn này còn tham gia vào quá trình hòa 
tan sắt trong đất, cố định Nitơ khí quyển và 
tạo ra một số phytohoocmon khi cây đang 
trong giai đoạn phát triển khác nhau (Gray và 
Smith 2005; Idris và ctv 2007). Ngoài việc thúc 
đẩy khả năng tăng trưởng thực vật, thể hiện 
các chức năng sinh học, các nhóm vi khuẩn 
này cũng tham gia vào các chức năng kiểm 
soát các tính trạng sinh lý của cây như: tiết 
chất kháng sinh, cạnh tranh chất dinh dưỡng, 
sản xuất enzyme lytic, cảm ứng sức đề kháng 
ở thực vật (Bais và ctv, 2006). Ngoài ra, ngày 
càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhóm 
vi khuẩn PGPR đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo ra khả năng chống chịu của thực vật 
đối với các áp lực phi sinh học như hạn hán, 
ngập mặn… (Wang và ctv, 2012). Các chủng 
Bacillus từ các loài như B. subtilis, B. cereus, B. 
licheniformis, B. pumilus, B. amyloliquefaciens, B. 
polymyxa, và B. megaterium đã được báo cáo là 
đã cộng sinh vào rễ, thân rễ của một số loài 
thực vật như cà chua, chuối, cải dầu, lúa mì, 
táo, ớt đỏ và Arabidopsis và thúc đẩy sự phát 
triển của các cây trồng này, góp phần tăng 
năng suất, khả năng kháng bệnh, chịu hạn và 
khả năng xử lý kim loại nặng (Chen và ctv, 
2013).

Hiện nay, đã có nghiên cứu phân lập, 
các chủng vi khuẩn thuộc nhóm Bacillus và 
nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến sự 
phát triển, năng suất của cây ngô. Kết quả cho 
thấy, chủng vi khuẩn Bacillus subtilis giúp cải 
thiện khả năng nảy mầm của hạt, cây ngô tăng 
trưởng tốt, năng suất tăng 42% trong đó, hàm 
lượng protein và sinh khối khô tăng lần lượt là 
34 và 64% (Traoré và ctv, 2016). Ngoài ra, Zhou 
và ctv (2016) công bố về tác dụng của vi khuẩn 

Bacillus cereus AR156 đến khả năng phát triển 
của cây Arabidopsis và mối tương tác giữa gen 
Atabcc5 đến khả năng hấp thụ P ở rễ.

Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào về việc 
sử dụng các vi sinh vật thúc đẩy sinh trưởng 
ở thực vật để nâng cao khả năng tạo sinh khối 
và tăng năng suất của cây ngô, phục vụ cung 
cấp thức ăn gia súc. Chính vì vậy, nghiên cứu 
đánh giá về ảnh hưởng của phân bón NPK bọc 
vi sinh đến khả năng sinh trưởng của giống 
ngô A380 là cần thiết không chỉ trên địa bàn xã 
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc mà cho cả 
vùng trung du và miền núi Việt Nam.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm 
Giống ngô A380 cung cấp bởi Viện di 

truyền nông nghiệp, Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam; phân NPK bọc vi sinh làm 
Phân bón sinh học của Tổng công ty Phân bón 
và Hóa chất Dầu khí được thử nghiệm phủ các 
nhóm vi sinh vật thúc đẩy phát triển thực vật 
khác nhau, được thực hiện từ tháng 01/2020 
đến tháng 12/2020, tại Ngọc Thanh, Phúc Yên, 
Vĩnh Phúc.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Đất để trồng ngô được thực hiện theo 
đúng quy trình canh tác làm đất gieo ngô của 
Đào Thị Thu Hương và ctv (2018) với một vài 
điểm cải biến.

Thí nghiệm được thiết kế theo khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên (CRD), với bốn lần xử lý và 
bốn lần lặp lại. Bốn công thức bao gồm phủ 
phân NPK tổng hợp có vi khuẩn thúc đẩy 
tăng trưởng thực vật (PGPB): 

Đối chứng (ĐC): 100kg N/ha + 60kg P2O5/
ha + 60kg K2O/ha

Công thức 1 (CT1): 100kg N/ha + 60kg 
P2O5/ha + 60kg K2O/ha + Paenibacillus polymyxa

Công thức 2 (CT2): 100kg N/ha + 60kg 
P2O5/ha + 60kg K2O/ha + Rhodobacter capsulatus

Công thức 3 (CT3): 100kg N/ha + 60kg 
P2O5/ha + 60kg K2O/ha + Bacillus licheniformis

Mỗi ô thí nghiệm được bố trí trên diện 
tích 30m2. 
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2.3. Xử lý số liệu
Dữ liệu được phân tích bằng phương 

pháp phân tích một chiều (ANOVA). Sự khác 
biệt đáng kể giữa các phương tiện được so 
sánh bằng cách sử dụng thử nghiệm đa dải 
Duncan ở P ≤0,05. Phân tích thống kê được 
thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm SPSS 
phiên bản 16.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của phân bón NPK bọc vi 
sinh đến sự sinh trưởng của giống ngô A380
Bảng 1. Ảnh hưởng của bón phân NPK bọc vi sinh 

đến sinh trưởng của giống ngô A380 (ngày)

Công 
thức

Gieo-
mọc

Gieo-trỗ 
cờ

Gieo-phun 
râu

ĐC 3 49 53
CT1 3 47 51
CT2 3 47 52
CT3 3 48 52
CV (%) 2,4 1,2
LSD0,05 1,7 1,1

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón 
NPK bọc vi sinh đến sự sinh trưởng của giống 
ngô A380, kết quả cho thấy không có sự sai 
khác về thời gian từ gieo đến mọc mầm (3 
ngày) giữa các công thức bón phân khác nhau. 
Sở dĩ không có sự sai khác là vì đây là giai 
đoạn cây ngô ít ảnh hưởng bởi môi trường 
bên ngoài. Thời gian từ gieo đến trỗ cờ, gieo 
đến phun râu có xu hướng dài hơn trong khi 
thời gian từ khi gieo đến khi chín sinh lý lại 
ngắn hơn khi bón phân với lượng ít hơn. Cụ 
thể, khi không bón phân NPK bọc vi sinh cho 
ngô (CT3), ngô trỗ cờ sau 49 ngày gieo, phun 
râu sau 53 ngày. Trong khi đó, khi sử dụng 
phân bón NPK bọc vi sinh cho cây ở CT1, CT2 
và CT3, cây ngô A380 có thời gian gieo - trỗ 
cờ và gieo - phun râu đạt tương ứng là 47 và 
48 ngày. Như vậy, khi sử dụng phân bón NPK 
bọc vi sinh, đều có tác động tích cực đến thời 
gian trỗ cờ  và phun râu ở giống ngô A380. 
Tuy nhiên, sự khác biệt này là không lớn. Kết 
quả thu được phù hợp với kết quả của Traoré 
và ctv (2016). Khi sử dụng các chủng vi khuẩn 
thuộc các chủng Bacillus, nhóm nghiên cứu 
này đã chứng minh các chủng này có tác dụng 

giúp kích thích khả năng sinh trưởng của 
giống ngô Sotubaka.
3.2. Ảnh hưởng của phân bón NPK bọc vi 
sinh đến các yếu tố cấu thành năng suất và 
năng suất của giống ngô A380

Sự sinh trưởng, năng suất và sản lượng 
của cây ngô bị ảnh hưởng đáng kể bởi các liều 
lượng kết hợp khác nhau của phân bón tiêu 
chuẩn và các chủng vi khuẩn khác nhau. Sự 
gia tăng chiều cao cây ngô có sự thay đổi khi 
có sự hiện diện của vi khuẩn thúc đẩy tăng 
trưởng thực vật, tuy nhiên, sự khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê. Chiều cao thân cây ngô, 
chiều cao đóng bắp và số lá tỷ lệ thuận với 
liều lượng phân bón. Chiều cao thân cây ngô, 
chiều cao đóng bắp và số lá tỷ lệ thuận với 
lượng đạm bón. 
Bảng 2. Ảnh hưởng của bón phân NPK bọc vi 
sinh đến các yếu tố cấu thành năng suất của 

giống ngô A380

Công 
thức

Cao 
cây 
(cm)

Cao 
đóng 

bắp (cm)

Tỷ lệ cao 
đóng bắp/cao 

cây (%)

Số lá/
cây
(lá)

ĐC 162,41 42,50 26,17 14
CT1 184,30 52,30 27,38 16,7
CT2 181,40 51,10 28,16 16,2
CT3 180,40 50,70 28,10 15,8
CV (%) 0,3 0,5 2,8
LSD0,05 0,62 0,49 0,88

Công thức 1 cho chiều cao cây là 184,30cm, 
chiều cao đóng bắp là 52,30cm và số lá/cây là 
16,7 lá, cao nhất trong số các công thức và cao 
hơn so với công thức đối chứng. Tiếp theo là 
CT2 và CT3 lần lượt cho chiều cao cây là 181,40 
và 180,40cm và chiều cao đóng bắp là 51,10 
và 50,70cm, đều cao hơn so với công thức đối 
chứng. Chiều cao đóng bắp có ảnh hưởng tới 
việc thu nhận phấn của bắp dẫn tới ảnh hưởng 
đến năng suất cây ngô. Chiều cao đóng bắp 
phụ thuộc vào tính di truyền, điều kiện khí 
hậu. Trong điều kiện nhiệt độ cao, dinh dưỡng 
đầy đủ, cây sinh trưởng tốt, bắp đóng cao hơn 
bình thường (Ngô Hữu Tình, 2003).

Số hàng hạt/bắp dao động trong khoảng 
8,30-10,60 hàng. Ở công thức không sử dụng 
phân NPK bọc vi sinh chỉ đạt 8,30 hàng là thấp 
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nhất và có sự sai khác ở mức ý nghĩa P=0,05 
với các công thức sử dụng NPK bọc vi sinh. 
Số hàng hạt/bắp đạt cao nhất là 10,60 hàng ở 
CT1. Khối lượng bắp tươi và khối lượng hạt/
bắp tăng theo lượng phân bón cho cây. Cụ thể, 
công thức ĐC cho khối lượng bắp tươi chỉ là 
79,99g và khối lượng hạt/bắp là 21,42g, đều 
đạt thấp nhất, tiếp đến là CT3 (58,41g hạt/bắp) 
và CT2 (60,32g hạt/bắp). CT1 cho khối lượng 
bắp tươi (155,14g) đạt cao hơn so với ĐC và 
cao hơn so với các công thức còn lại. Kết quả 
thu được phù hợp với kết quả của Traoré và 
ctv (2016). Khi sử dụng các chủng vi khuẩn 
thuộc nhóm kích thích tăng trưởng thực vật, 
nhóm nghiên cứu này đã chứng minh các 
chủng này có tác dụng giúp kích thích khả 
năng sinh trưởng của giống ngô Sotubaka và 
cho kết quả năng suất tăng 42% so với nhóm 
đối chứng.
Bảng 3. Ảnh hưởng của bón phân NPK bọc vi 

sinh đến năng suất của giống ngô A380

Công 
thức

Số hàng hạt/
bắp (hàng)

KL bắp tươi 
(g)

KL hạt/
bắp (g)

ĐC 8,30 79,99 21,42
CT1 10,60 155,14 62,74
CT2 10,30 150,23 60,32
CT3 10,00 147,70 58,41
CV (%) 3,40 0,32 0,58
LSD0,05 0,66 0,79 6,51

Thí nghiệm này của chúng tôi cho thấy, 
khi sử dụng phân bón NPK bọc vi sinh có tác 
động tích cực đến các yếu tố cấu thành năng 
suất và năng suất của giống ngô A380. 

KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu phân NPK bọc vi 

sinh cho giống ngô A380 trên tại Ngọc Thanh, 
Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho kết quả tốt hơn đối 
chứng khi không sử dụng vi khuẩn thúc đẩy 
tăng trưởng thực vật. Trong đó, công thức 
100kg N/ha + 60kg P2O5/ha + 60kg K2O/ha 
Paenibacillus polymyxa là tốt nhất, tiếp theo là 
công thức 100kg N/ha + 60kg P2O5/ha + 60kg 
K2O/ha + Rhodobacter capsulatus và thấp nhất là 
công thức 100kg N/ha + 60kg P2O5/ha + 60kg 
K2O/ha + Bacillus licheniformis. Khuyến nghị 
tiếp tục khảo nghiệm trên nhiều vùng trồng, 

thổ nhưỡng, cây trồng khác nhau để đưa vào 
ứng dụng chế phẩm vi sinh này nhằm ghi nhận 
tiến bộ kỹ thuật, phục vụ sản xuất tốt hơn.
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ẢNH HƯỞNG PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG  
PHÁT TRIỂN VÀ TẠO SINH KHỐI CÂY CỎ VOI (Pennisetum 

purpurem Schum.) PHỤC VỤ CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN  
TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

Phan Thị Thu Hiền1* 
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TÓM TẮT
Cây cỏ Voi (Pennisetum purpurem Schum.) có nguồn gốc từ Nam Phi, là cây trồng có khả năng 

sinh trưởng nhanh, năng suất chất xanh cao, được sử dụng làm thức ăn cho gia súc. Kết quả nghiên 
cứu ảnh hưởng của phân bón bô cơ đến khả năng phát triển và tạo sinh khối cây cỏ Voi phục 
vụ chăn nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy công thức phân bón VC3 (Ure 350 kg/ha - Lân 750 kg/
ha - Kali 300 kg/ha) được khẳng định là phù hợp với điều kiện đất tại tỉnh Vĩnh Phúc cho các chỉ 
tiêu sinh trưởng và phát triển (bao gồm cả năng suất) của cỏ Voi cao nhất. Khi so sánh với các thí 
nghiệm của các tác giả khác, công thức phân bón này đã cải thiện được đáng kể khả năng phát triển 
và tạo sinh khối của cây cỏ Voi.

Từ khóa: Cỏ Voi, tỉnh Vĩnh Phúc, phân bón vô cơ, chăn nuôi.
ABSTRACT

Effect of organic fertilizers on the ability to grow and create biomass of Elephant grass                               
for ruminant in Vinh Phuc province 

Elephant grass (Pennisetum purpurem Schum.) is native to South Africa. It is a fast-growing, 
high-yielding crop that is used as fodder for livestock. The results of the study on the effect of 
organic fertilizers on the ability to grow and create biomass of elephant grass for livestock in Vinh 

1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 
* Tác giả liên hệ: TS. Phan Thị Thu Hiền, Giảng viên chính. Khoa Sinh - KTNN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Điện thoại: 
0977970375; Email: phanthithuhien@hpu2.edu.vn.



CHĂN NUÔI  ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

KHKT Chăn nuôi số 278 - tháng 6 năm 2022 75

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, chăn nuôi gia súc ăn cỏ đang là 

một trong những ngành sản xuất nông nghiệp 
đang được chú trọng vì ít anh hưởng đến sự 
cạnh tranh ngũ cốc với con người. Vì vậy, việc 
tìm ra những giống cây thức ăn cho gia súc 
giàu dinh dưỡng và năng suất cao có ý nghĩa 
rất quan trọng trong việc phát triển của ngành 
chăn nuôi (Dương Hữu Thời và ctv, 1981).

Cây cỏ Voi (Pennisetum purpurem Schum.) 
có nguồn gốc từ Nam Phi, là cây trồng có khả 
năng sinh trưởng nhanh, năng suất cao, được 
sử dụng làm thức ăn cho gia súc. Ngoài ra, cỏ 
Voi còn có tác dụng chống xói mòn và được 
ứng dụng trong quản lý dịch hại tổng hợp. Cây 
cỏ Voi được canh tác tại nhiều vùng nguyên 
liệu, là thức ăn không thể thiếu cho các gia súc 
lớn như trâu, bò, ngựa, Voi, cá… (Rusdy và 
Muhammad, 2016). Cỏ Voi là 1 trong những 
cây trồng khó có thể thay thế trong thức ăn 
thô xanh của ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ 
của Việt Nam.

Trên thế giới, đã có rất nhiều nghiên cứu 
nhằm tăng năng suất cây cỏ Voi. Wang và ctv 
(2002) đã nghiên cứu tăng năng suất cây cỏ 
Voi trong điều kiện mặn. Nghiên cứu chỉ ra 
rằng cỏ Voi rất nhạy cảm với tác động của 
mặn, và việc nghiên cứu phương pháp duy trì 
độ mặn tương đối thấp trong đất để đạt được 
tốc độ sinh trưởng và sản xuất sinh khối cao. 
Ferreira và ctv (2018) đã nghiên cứu thời điểm 
cắt cỏ Voi để giữ cỏ Voi có năng suất ổn định 
và thành phần dinh dưỡng cao nhất. Kết quả 
cho thấy, từ 76 ngày trở đi, hàm lượng tro đạt 
giá trị dưới 9,29% và protein thô dưới 7,16%, 
năng suất cỏ khô băm nhỏ là 12,91 tấn/ha. Để 
nâng cao chất lượng và sản lượng cỏ Voi khô, 
giống BRS Canará phải được thu hoạch từ 60 
đến 76 ngày.

Ở Việt Nam, cũng có nhiều kết quả nghiên 
cứu về cây cỏ Voi. Cụ thể, Hồ Quốc Đạt và ctv 
(2016) đã nghiên cứu khả năng sinh trưởng và 
phát triển của cây cỏ Voi trên vùng đất nhiễm 
phèn của tỉnh Trà Vinh. Kết quả cho thấy năng 
lượng phân bón từ HH1 Ure 150 kg/ha - Lân 
250 kg/ha - Kali 100 kg/ha), HH2 (Ure 250kg/
ha - Lân 500kg/ha - Kali 200kg/ha) và HH3 
(Ure 350kg/ha - Lân 750kg/ha - Kali 300kg/ha) 
đã góp phần làm tăng các chỉ tiêu sinh trưởng 
và năng suất của cây cỏ Voi đáp ứng nhu cầu 
chăn nuôi đang phát triển mạnh hiện nay. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 
nhiều vùng núi có tỷ lệ xói mòn và hoang hóa 
cao, trong khi nhu cầu chăn nuôi bò thịt ngày 
càng cao vì nhu cầu thịt bò của cộng đồng là rất 
lớn. Việc canh tác cây cỏ Voi trên địa bàn là cần 
thiết để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi ngày càng 
lớn. Trong các hướng sản xuất, việc nghiên cứu 
ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến khả năng 
phát triển và tạo sinh khối cây cỏ Voi trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc là rất cần thiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Giống cỏ, thời gian và địa điểm 
Giống cỏ Voi VA06 (Pennisetum purpureum 

Schum.) được cung cấp bởi Viện Di truyền nông 
nghiệp, Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam 
và được ươm 10 ngày trước khi trồng.Nghiên 
cứu được thực hiện từ tháng 01/2018 đến tháng 
1/2019, tại Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
2.2. Phương pháp 

Thí nghiệm (TN) được bố trí gồm 4 công 
thức với 3 mức độ bón phân hóa học là VC1: 
Ure 150kg/ha - Lân 350 kg/ha - Kali 100 kg/
ha), VC2: Ure 250kg/ha - Lân 450 kg/ha - Kali 
200 kg/ha, VC3: Ure 350 kg/ha - Lân 750 kg/ha 
- Kali 300 kg/ha và 1 nghiệm thức đối chứng 
là VC4: không bón phân hóa học. Thí nghiệm 
được lặp lại 3 lần.

Phuc province showed that the fertilizer formula VC3 (Ure 350 kg/ha - Lan 750 kg/ha) - Potassium 
300 kg/ha) was concluded to be suitable for soil conditions in Vinh Phuc province for the highest 
growth and development parameters (including yield) of elephant grass. Compare with other 
authors, this fertilizer formulation significantly improved the growth and biomass production of 
elephant grass.

Keywords: Eephant grass, Vinh Phuc province, inorganic fertilizer, breed.
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Tổng diện tích thí nghiệm là 300m2 gồm 
3 lô, mỗi lô 64m2 cho 1 lần lặp lại có 4 nghiệm 
thức (NT), mỗi NT là 16m2, được phân thành 
4 hàng, mỗi hàng cách nhau 60cm.

Thời điểm lấy mẫu vào buổi sáng: 7-10h, 
sau khi cỏ được trồng 15, 30, 45, 60 ngày đối 
với lứa 1 và 15, 30, 45 đối với các lứa 2, 3, 4, 5. 
Sử dụng mẫu cắt với thời gian đồng nhất là 45 
ngày tuổi.
2.4. Xử lý số liệu

Xử lý số liệu và phân tích phương sai bằng 
mô hình tuyến tính tổng quát (General Linear 
Model) của chương trình Minitab Release 16.0 
(2013) để kiểm định mức độ khác biệt ý nghĩa 
của các nghiệm thức và trắc nghiệm thức vào 
Tukey với mức độ chính xác 95%. So sánh 
các kết quả của các nghiệm thức tại cùng thời 
điểm thí nghiệm.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến chiều 
cao cây 

Khi tiến hành nghiên cứ ảnh hưởng của 
phân bón vô cơ đến chiều cao cây cỏ Voi, kết 
quả cho thấy, ở công thức VC1 cho chiều cao 
cây thấp nhất so với các công thức còn lại. 
Công thức VC3 cho chiều cao cây đạt kết quả 
cao nhất. Điều này có thể do lượng phân bón 
ở VC3 phù hợp và tạo được độ pH trung tính 
nên cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt.

Bảng 1. Ảnh hưởng phân bón đến chiều cao 
cây (cm)

Lứa 
cắt

Công thức
SEM P

VC1 VC2 VC3 VC4
1 118,51 118,20 132,43 99,81 2,365 0,001
2 144,64 171,42 183,52 118,44 3,462 0,001
3 158,40 170,63 192,22 133,69 4,755 0,001
4 155,14 172,47 188,41 135,24 5,412 0,001
5 154,46 168,91 184,54 132,47 5,754 0,002
CV, % 10,31 14,67 13,64 11,17

Ghi chú: Trong cùng hàng các số có cùng ký tự giống 
nhau thì không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (P≤0,05).

Kết quả này phù hợp với kết quả thí 
nghiệm của Hồ Quốc Đạt và ctv (2016) cho 
chiều cao cỏ Voi trung bình là 191,01cm và cao 

hơn so với thí nghiệm của Trần Phương Tùng 
(2011) cho chiều cao chỉ có 167,93cm. Nguyên 
nhân có thể là do Trần Phương Tùng bố trí thí 
nghiệm vào lúc mùa nắng dẫn đến thiếu nước 
và khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trong 
đất kém.
3.2. Ảnh hưởng của phân vô cơ đến chiều dài 
thân chính

Phân tích kết quả bảng 2 cho thấy các 
nghiệm thức thể hiện chiều dài thân chính 
chịu ảnh hưởng của phân hóa học. Nghiệm 
thức VC3 lứa 3 lúc cỏ Voi 45 ngày tuổi đạt 
chiều dài thân chính đỉnh điểm là 97,74cm. 
Tại thời điểm này, độ pH = 6-7, tác dụng của 
phospho làm giảm hoạt tính ion H+ nên trung 
hòa độ chua của đất nên cây phát triển rất tốt. 
Lứa 3 của nghiệm thức VC3 đều cho giá trị 
của chiều cao cây và chiều dài thân chính cao 
nhất trong điều kiện thí nghiệm này, cỏ Voi 
trong nghiệm thức bón phân VC3 có chiều cao 
chính là 88,61cm và có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với nghiệm thức không bón phân 
VC4 là 61,28cm. Nhìn chung, giá trị của chiều 
dài thân chính cho kết quả 97,74cm tương tự 
như của chiều cao cây.
Bảng 2. Ảnh hưởng phân bón đến dài thân (cm)

Lứa cắt
Công thức

SEM P
VC1 VC2 VC3 VC4

1 59,74 60,55 66,78 50,81 1,125 0,001
2 72,07 81,24 88,71 61,28 0,917 0,001
3 77,54 83,17 97,74 63,39 1,231 0,001
4 76,99 80,84 96,42 62,98 0,914 0,001
5 76,87 78,52 93,87 61,85 0,823 0,001
CV, % 10,87 12,02 14,31 8,71

3.3. Ảnh hưởng của phân vô cơ đến chiều cao 
thảm cây

Kết quả tại bảng 3 cho thấy chiều cao 
thảm chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố phân hóa 
học, chiều cao thảm trung bình của các mức 
bón phân lân nhiều. Cụ thể, lứa 3 của nghiệm 
thức VC3 (Ure 350kg/ha - Lân 750kg/ha - Kali 
300kg/ha) có chiều cao thảm đạt đỉnh điểm 
là 195,70cm. Nhìn chung, giá trị của chiều 
cao thảm cũng cho kết quả tương tự như của 
chiều cao cây và chiều dài thân chính.
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Bảng 3. Ảnh hưởng phân bón đến chiều cao thảm

Lứa 
cắt

Công thức
SEM P

VC1 VC2 VC3 VC4
1 127,14 123,58 133,18 102,47 5,891 0,029
2 149,22 173,24 184,47 123,77 2,012 0,001
3 161,42 178,52 195,70 133,65 3,225 0,001
4 160,53 176,74 194,54 135,74 3,217 0,001
5 158,03 175,08 190,63 136,62 2,569 0,001
CV, % 9,16 14,16 14,66 11,32

3.4. Ảnh hưởng của phân vô cơ đến số chồi 
Với mức bón phân VC3, cây cỏ Voi nảy 

chồi nhiều nhất ở lứa cắt thứ 3 và lứa cắt thứ 4 
và sau đó giảm nhẹ, tại thời điểm lứa 4 lúc cỏ 
45 ngày tuổi nghiệm thức VC3 có số chồi cao 
nhất là 32,91 chồi/bụi. Tại thời điểm này, cây cỏ 
Voi phát triển mạnh về các chỉ tiêu sinh trưởng.

Bảng 4. Ảnh hưởng phân bón đến số chồi 
(chồi/bụi)

Lứa 
cắt

Công thức
SEM P

VC1 VC2 VC3 VC4
1 8,03 8,09 11,64 5,30 0,575 0,001
2 14,09 15,57 18,34 6,87 0,514 0,001
3 18,77 24,51 30,74 9,81 0,788 0,001
4 17,84 24,58 32,91 9,54 1,144 0,001
5 15,46 22,57 31,42 9,56 1,204 0,001
CV, % 28,45 37,42 38,42 25,10

Kết quả này tương tự với kết quả của Hồ 
Quốc Đạt và ctv (2012) 28,36-31,22 chồi/bụi. Tuy 
nhiên, so với thí nghiệm của Nguyễn Tường Cát 
(2005) có số chồi lứa 3 chỉ đạt 11,65 chồi/bụi thấp 
hơn nhiều so với kết quả trong nghiên cứu này. 
Nguyên nhân giải thích cho sự khác biệt này có 
thể là do sai số trong quá trình lấy mẫu hay sự 
khác biệt về điều kiện thí nghiệm. 

Trong thí nghiệm này, công thức phân 
bón của công thức 3 (VC3) cho kết quả tốt nhất 
và xấu nhất là đối chứng VC4. Lứa 1 cho các 
chỉ tiêu sinh trưởng thấp nhất và khác biệt so 
với các lứa còn lại, trong khi lứa 3-4 cho các chỉ 
tiêu cao nhất.
3.5. Ảnh hưởng của phân vô cơ đến năng suất 
chất xanh

Đối với năng suất chất xanh, các công thức 
VC1, VC2 và VC3 không có sự khác biệt có ý 
nghĩa, nhưng các nghiệm thức này khác biệt 

mang ý nghĩa thống kê (P<0,001) so với công 
thức đối chứng VC4. Năng suất chất xanh của 
mức bón phân VC3 có giá trị cao nhất là 66,42 
tấn/ ha.

Bảng 5. Ảnh hưởng phân bón đến năng suất 
(tấn/ha)

Năng suất
(tấn/ha)

Công thức
SEM P

VC1 VC2 VC3 VC4
NSCX 50,74 57,41 66,42 14,78 3,452 0,001
NSCK 8,75 9,05 8,87 2,63 0,507 0,001
NSCP 0,72 0,92 1,20 0,16 0,067 0,001

Ghi chú: Trong cùng hàng, các số có cùng ký tự 
giống nhau thì không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 
(P≤0,05). NSCX: Năng suất chất xanh (tấn/ha); NSCK: 
Năng suất chất khô (tấn/ha); NSCP: Năng suất protein 
thô (tấn/ha).

Năng suất chất xanh trong nghiên cứu này 
cao hơn thí nghiệm của Nguyễn Tường Cát 
(2005) là 26,8 tấn/ha, Nguyễn Văn Lộc (2008) 
là 26,17 tấn/ha và Lê Xuân Tiên (2011) là 19,68 
tấn/ ha. Nguyên nhân của sự khác biệt này có 
thể là do thời điểm thí nghiệm khác nhau. 
3.6. Ảnh hưởng của phân vô cơ đến thành 
phần hóa học của cỏ Voi

Kết quả bảng 6 cho thấy thành phần hóa 
học của cỏ Voi chủ yếu phụ thuộc vào giống 
và các yếu tố thời tiết, vụ mùa, cách thu hoạch 
và thời gian thu hoạch, không chịu ảnh hưởng 
nhiều bởi yếu tố phân bón. Kết quả này tương 
tự như thí nghiệm của Hồ Quốc Đạt (2010) có 
%CP là 8,30±0,68 với mức phân (Ure 250kg/
ha - Lân 500kg/ha - Kali 200kg/ha) và %CP 
8,37±0,70 với mức bón phân là (Ure 350kg/ha 
- Lân 750kg/ha - Kali 300kg/ha).
Bảng 6. Ảnh hưởng phân bón đến thành phần 

hoá học

Chỉ 
tiêu

Công thức
SEM P CV

(%)VC1 VC2 VC3 VC4
DM 17,74 15,41 13,22 16,02 1,307 0,674 11,21
CP 8,72 10,05 10,52 6,44 0,891 0,042 20,57
CF 27,72 30,90 28,77 33,07 2,247 0,471 8,43
Ash 19,25 18,34 18,04 18,01 1,214 0,271 11,27

Ghi chú: DM: Hàm lượng vật chất khô (%); CP: Hàm 
lượng protein thô (%); CF: Hàm lượng chất xơ (%); 
Ash: Hàm lượng tổng khoáng (%).
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4. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân 

bón vô cơ đến khả năng phát triển và tạo sinh 
khối cây cỏ Voi phục vụ chăn nuôi tại tỉnh 
Vĩnh Phúc cho thấy: công thức phân bón VC3 
(Ure 350 kg/ha - Lân 750 kg/ha - Kali 300 kg/
ha) được kết luận là phù hợp với điều kiện đất 
tại tỉnh Vĩnh Phúc cho các chỉ tiêu sinh trưởng 
và phát triển (bao gồm cả năng suất) của cỏ 
Voi cao nhất. Khi so sánh với các thí nghiệm 
của các tác giả khác, công thức phân bón này 
đã cải thiện được đáng kể khả năng phát triển 
và tạo sinh khối của cây cỏ Voi.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của phương pháp làm khô đến thành 

phần hóa học và màu sắc của bột lá Chùm ngây (Moringa oleifera L.). Mẫu lá Chùm ngây tươi được 
làm khô với ba nghiệm thức (NT) là rải phơi ở điều kiện nhiệt độ phòng 29±4,5oC (RT) và sấy đối 
lưu ở 55oC (T55) và 65oC (T65). Kết quả cho thấy nhiệt độ càng cao thì thời gian làm khô càng ngắn, 
dài nhất ở NTRT (144 giờ), kế đến là NTT55 (4,5 giờ) và ngắn nhất ở NTT65 (1,7 giờ). Về thành phần 
hóa học cho thấy hàm lượng các chất dinh dưỡng tăng lên trong các mẫu bột lá, ngoại trừ vitamin 
C. Hàm lượng protein và xơ không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT. Tỷ lệ khoáng tổng 
số, carbohydrate không xơ tăng lên trong khi canxi, sắt và vitamin C giảm cùng với mức tăng nhiệt 
độ sấy. Phân tích màu sắc cho thấy khi sấy ở nhiệt độ cao, sản phẩm bột lá Chùm ngây sẽ có màu 
tối hơn, độ xanh lá và xanh dương tăng lên (L* giảm trong khi a* và b* tăng). Từ các kết quả có thể 
thấy rằng 55oC là nhiệt độ thích hợp để sấy lá Chùm ngây. Bột lá Chùm ngây thành phẩm giữ được 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chùm ngây có tên khoa học là Moringa 

oleifera L., thuộc họ Chùm ngây (Moringaceae), 
là loài thực vật thân gỗ mềm, phát triển nhanh, 
phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới, đặc biệt ở khu vực Nam Á. Tất cả 
các bộ phận của Chùm ngây như rễ, lá, vỏ cây, 
hoa, vỏ quả và hạt đều có công dụng riêng như 
kháng oxy hóa, giúp lợi tiểu, hạ sốt, kháng 
viêm, hạ huyết áp, chống đông máu, kháng 
ung thư,… Đặc biệt, lá Chùm ngây được sử 
dụng rộng rãi do hàm lượng dinh dưỡng cao 
hơn rất nhiều so với các loại thực vật khác, có 
thể cung cấp lượng protein cao gấp 9 lần so 
với sữa chua, canxi gấp 17 lần so với sữa tươi, 
vitamin C gấp 7 lần  so với cam, vitamin A gấp 
10 lần so với cà rốt, sắt gấp 25 lần sắt so với cải 
bó xôi (Spinacia oleracea) và kali gấp 15 lần so 
với chuối (Gopalakrishnan và ctv, 2016). Bột 
lá Chùm ngây được sử dụng phổ biến trong 
thực phẩm, vitamin có thể được pha với nước 
và dùng như một loại đồ uống hoặc bổ sung 
vào món cháo ăn dặm, giúp bổ sung lượng 
rau xanh cần thiết cho cơ thể. Những năm gần 
đây, lá Chùm ngây được sử dụng như một 
nguyên liệu thay thế nguồn thức ăn protein 

truyền thống cho nhiều đối tượng vật nuôi 
như heo, gà, bò và các loài động vật thủy sản 
(Su và Chen, 2020).

Nhằm hạn chế các tổn thất sau khi thu 
hoạch, giúp kéo dài thời gian sử dụng, thuận 
tiện trong chế biến, vận chuyển và bảo quản, 
lá Chùm ngây thường được sấy khô và nghiền 
thành sản phẩm bột. Sấy khô là phương pháp 
sử dụng nhiệt để làm giảm lượng nước có trong 
nguyên liệu (Ahmed và ctv, 2013; Kakade và 
Neeha, 2014). Nhiệt độ sấy quá thấp sẽ kéo dài 
thời gian sấy, độ khô không đạt yêu cầu sẽ làm 
cho sản phẩm dễ bị ẩm mốc, hư hỏng. Sấy ở 
nhiệt độ cao có thể rút ngắn thời gian sấy nhưng 
lại dẫn đến một loạt các thay đổi vật lý như biến 
màu, mất mùi thơm hoặc làm giảm giá trị dinh 
dưỡng của sản phẩm sau khi sấy (Zhang và ctv, 
2017; Thamkaew và ctv, 2020). Từ đó, nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm tìm ra phương 
pháp sấy phù hợp để thu được sản phẩm bột lá 
Chùm ngây có độ ẩm đạt yêu cầu, đồng thời giữ 
được tối đa màu sắc và thành phần dinh dưỡng 
như protein, khoáng, vitamin.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 

1/2021 đến tháng 4/2021, tại khu thí nghiệm 

màu sắc gần giống với nguyên liệu lá tươi, có độ ẩm 4,45%, 29,25% protein, 10,51% khoáng, 43,19% 
carbohydrate không xơ, 894,07 mg/100g canxi, 21,32 mg/100g sắt và 143,72 mg/100g vitamin C. 

Từ khóa: Màu sắc, nhiệt độ sấy, lá Chùm ngây, thành phần hóa học.
ABTRACT

Effects of drying methods on the quality of Moringa (Moringa oleifera L.) leaf powder
The study was conducted to investigate the effect of drying temperature on the chemical 

composition and color of Moringa ((Moringa oleifera L.) leaf powder. Fresh Moringa leaf samples 
were dried either at room temperature (RT) 29±4,5oC or convectively dryer at 55oC (T55) and 65oC 
(T65) treatments. The results showed that the higher the temperature, the shorter the drying time, 
being longest in the RT treatment (144 hours), followed by the T55 treatment (4.5 hours) and 
shortest in the T65 treatment (1.7 hours). The results of chemical composition showed that the 
nutrients increased after drying, except for vitamin C. The protein and fiber contents were not 
statistically different among treatments. The percentages of ash, non-fiber carbohydrates increased 
while calcium, iron and vitamin C decreased with the increase of drying temperature. Under high 
temperature, the Moringa leaf powder showed a darker color with an increase in greenness and 
blueness (lower L* but higher in a* and b*). It can be concluded that 55oC is the ideal temperature 
for drying Moringa leaves. The Moringa leaf powder retains fresh leaf color, containing of 4.45% 
moisture, 29.25% protein, 10.51% ash, 43.19% non-fiber carbohydrates, 894.07 mg/100g calcium, 
21.32 mg/100g iron and 143.72 mg/100g vitamin C. 

Keywords: Chemical composition, color, drying temperature, Moringa leaves.
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Trung tâm của Trường Đại học An Giang. Lá 
Chùm ngây tươi sử dụng trong nghiên cứu 
này được thu hái của những cây từ 2 năm tuổi 
trở lên tại tỉnh An Giang. Lá được lựa chọn 
có màu xanh đậm, không quá già hoặc quá 
non và không bị bệnh đốm lá. Lá Chùm ngây 
sau khi thu hoạch được rửa sạch, để ráo nước 
trước khi làm khô. Lá được tách khỏi cuống 
và được chia làm ba phần tương ứng với ba 
NT: RT (room temperature, để khô ở nhiệt độ 
phòng), T55 (sấy ở 55oC) và T65 (sấy ở 65oC). 
Mỗi NT được lặp lại 3 lần.  

Cân 300g lá Chùm ngây tươi và trải 
đều trên khay lưới kim loại có kích thước 
1.000×600×20mm, độ dày mẫu khoảng 5mm. 
Lá được đặt ở phòng có nhiệt độ trung bình 
29±4,5oC, độ thông thoáng khí tốt. Độ ẩm của 
nguyên liệu được xác định thường xuyên 
đến khi đạt giá trị không thay đổi. Phương 
pháp sấy đối lưu được thực hiện trong tủ sấy 
Memmert UF750 (Đức). Tủ sấy được điều 
chỉnh ở các mức nhiệt độ 55oC và 65oC khoảng 
30 phút cho ổn định trước khi bắt đầu sấy. Độ 
ẩm của nguyên liệu được xác định sau mỗi 30 
phút trong suốt quá trình sấy và dừng khi độ 
ẩm của nguyên liệu giảm đến giá trị dưới 7%. 
Theo khuyến cáo của Wickramasinghe và ctv 
(2020), đối với lá Chùm ngây, độ ẩm dưới 7% 
được xem là có thể hạn chế sự phát triển của vi 
sinh vật và đạt yêu cầu để bảo quản. Lá Chùm 
ngây sau khi làm khô được xay thành bột và 
rây qua cỡ sàng 3mm rồi cho vào túi nilon để 
bảo quản ở điều kiện 2-4oC, trước khi phân 
tích màu sắc và các thành phần hóa học. Các 
chỉ tiêu nghiên cứu bao gồm: 

Thời gian làm khô (giờ) được xác định là 
khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi độ 
ẩm không đổi đối với phương pháp làm khô 
ở nhiệt độ phòng và dưới 7% đối với phương 
pháp sấy đối lưu (nhiệt nóng).

Độ màu phản ánh giá trị cảm quan của 
sản phẩm, được xác định bằng máy đo màu 
sắc cầm tay Konica Minolta Model CR-20 với 
nguồn sáng tiêu chuẩn D65 (CIE standard 
illuminant D65). Màu sắc của bột lá Chùm 
ngây được thể hiện qua các chỉ tiêu: L*, a* 

và b* tương ứng với độ sáng (0 = đen, 100 
= trắng), màu đỏ (giá trị (+): đỏ, giá trị (−): 
xanh lá cây) và b (giá trị (+): vàng, giá trị (−): 
xanh dương) với bảng màu và màu vàng 
(CIE, 1978). Chênh lệch màu sắc giữa mẫu lá 
Chùm ngây tươi và các mẫu bột lá sau khi làm 
khô được xác định thông qua giá trị ΔE* bởi 

công thức: ΔE* = 

. Trong đó, ΔL*, Δa* 

và Δb* lần lượt là chênh lệch giữa giá trị L*, a* và b* 

của mẫu lá tươi và các mẫu bột lá sau khi làm khô.
Thành phần hóa học của lá Chùm ngây 

tươi và các sản phẩm bột lá được thể hiện qua 
các chỉ tiêu như hàm lượng đạm thô, xơ thô, 
béo thô, khoáng tổng số dựa trên tiêu chuẩn 
AOAC (2005). Hàm lượng carbohydrate 
không xơ được tính dựa trên các thành phần 
hóa học khác, bằng 100 trừ cho tổng các giá trị 
độ ẩm + protein + tro + béo + xơ.

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 
và phân tích phương sai bằng mô hình tuyến 
tính tổng quát của Minitab 16. Sự sai khác 
giữa các trung bình nghiệm thức được so sánh 
bằng phép thử Tukey ở mức ý nghĩa 5%.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian 
làm khô

Theo Zhang và ctv (2017), nhiệt độ sấy 
thích hợp có thể rút ngắn thời gian sấy, thuận 
lợi tách ẩm ra khỏi nguyên liệu mà không 
gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 
Thời gian sấy được tính từ lúc bắt đầu quá 
trình sấy và kết thúc khi độ ẩm của nguyên 
liệu đạt yêu cầu (không thay đổi với RT và 
dưới 7% đối với T55 và T65). Kết quả ở Bảng 
1 cho thấy nhiệt độ sấy là yếu tố chính quyết 
định thời gian sấy. Nghiệm thức T65 có thời 
gian sấy ngắn nhất (1,7 giờ), kế đến là T55 
(4,5 giờ) và dài nhất là ở RT (144,0 giờ). Trong 
nghiên cứu này, thời gian làm khô tự nhiên 
ở nhiệt độ phòng mất khoảng 6 ngày, tương 
đương với kết quả của Joshi và Mehta (2010), 
đến khi lá khô hoàn toàn, trở nên giòn và dễ 
gãy khi chạm vào.
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Bảng 1. Ảnh hưởng của phương pháp làm khô

Chỉ tiêu RT T55 T65
Nhiệt độ (oC) 29 55 65
Thời gian (giờ) 144,00 4,50 1,70
So sánh (lần) 57,60 1,80 1,00

So với NT T65, thời gian làm khô lá của 
hai NT T55 và RT dài hơn gấp 1,8% lần và 57,6 
lần, hoặc có thể nói so với phương thức làm 
khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng thì sấy đối lưu 
ở nhiệt độ 55oC và 65oC đã rút ngắn thời gian 
sấy từ 32,0 đến 57,6 lần. Kết quả này phù hợp 
với nguyên lý xử lý nhiệt, đó là nhiệt độ càng 
cao thì khả năng truyền nhiệt vào nguyên liệu 
càng tăng, kết quả là lượng nước của nguyên 
liệu sẽ bốc hơi nhanh hơn, giúp rút ngắn thời 
gian của quá trình làm khô (Zhang và ctv, 
2017).
3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thành phần 
hóa học của bột lá

Lá Chùm ngây được xem là bộ phận có 
giá trị nhất của cây Chùm ngây, để tăng giá 
trị sử dụng, người ta thường sấy khô tạo sản 
phẩm bột lá Chùm ngây (Trương Thị Hồng 
Hải và ctv, 2016). Tuy nhiên, nếu nhiệt độ 
sấy quá cao sẽ tạo ra lớp màng khô cứng bên 
ngoài nguyên liệu, làm cho độ ẩm bên trong 
khó bốc hơi. Đồng thời, quá trình sấy ở nhiệt 
độ cao, tiếp xúc với oxy không khí và thời gian 
sấy kéo dài và có thể gây ra một số biến đổi 
trong thành phần hóa học, làm giảm giá trị 
cảm quan và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. 
Ngược lại, nhiệt độ sấy quá thấp sẽ làm chậm 

quá trình bốc hơi nước, thời gian sấy kéo dài 
làm ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng 
khác và gây tiêu tốn năng lượng; đồng thời 
độ ẩm còn lại sẽ tạo điều kiện cho vi sinh vật 
hoạt động làm hư hại sản phẩm (Zhang và ctv, 
2017). 

Lá Chùm ngây tươi sử dụng trong nghiên 
cứu có hàm lượng dinh dưỡng tương đương 
72,24% độ ẩm, 10,26% protein, 3,03% khoáng 
tổng số, 2,92% chất béo, 2,20% chất xơ, 9,35% 
carbohydrate không xơ, 232,25 mg/100g canxi, 
4,45 mg/100g sắt và 273,85 mg/100g vitamin 
C. Độ ẩm ban đầu của nguyên liệu là thành 
phần ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm 
khô, đồng thời độ ẩm còn lại sau khi làm khô 
là yếu tố quyết định đến chất lượng và thời 
gian bảo quản của sản phẩm (Zhang và ctv, 
2017). Trong quá trình sấy, độ ẩm giảm xuống 
là nguyên nhân dẫn đến các biến đổi hóa lý 
trong sản phẩm. Kết quả ở Bảng 2 cho thấy sự 
gia tăng đáng kể ở hầu hết các thành phần hóa 
học của bột lá Chùm ngây (gấp 2-5 lần so với 
lá tươi), ngoại trừ vitamin C. Kết quả này cho 
thấy bột lá Chùm ngây là nguồn dinh dưỡng 
tiềm năng cho con người và động vật. 

Bột lá Chùm ngây ở cả ba NT RT, T55 
và T65 có sự khác biệt ở hầu hết các chỉ tiêu 
nghiên cứu (P<0,001), ngoại trừ hàm lượng 
protein thô và chất xơ (P>0,05). Hàm lượng 
khoáng tổng số và carbohydrate không xơ 
trong bột lá cao hơn trong khi các thành phần 
như canxi, sắt và vitamin C giảm đáng kể khi 
nhiệt độ sấy tăng lên.

Bảng 2. Thành phần hóa học của bột lá Chùm ngây 

Chỉ tiêu RT T55 T65 SEM p
Độ ẩm, % 9,84a 4,45b 5,27b 0,28 0,000
Protein, % 29,40 29,25 28,54 0,33 0,230
Khoáng tổng số, % 7,48c 10,51b 12,15a 0,18 0,000
Chất béo, % 6,93a 6,64a 4,69b 0,16 0,000
Chất xơ, % 5,78 5,97 4,78 0,28 0,047
Carbohydrate không xơ, % 40,57b 43,19a 44,57a 0,33 0,000
Ca, mg/100g 1.114,38a 894,07b 734,29c 20,38 0,002
Fe, mg/100g 21,95a 21,32a 17,19b 0,67 0,027
Vitamin C, mg/100g 154,20a 143,72a 114,16b 1,89 0,001
Thất thoát vitamin C, % 43,69b 47,52b 58,31a 0,69 0,001

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05).
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Thành phần dinh dưỡng được quan tâm 
nhiều nhất trong lá Chùm ngây là protein. 
Tuy nhiên, protein dễ bị tổn thất khi sấy ở 
nhiệt độ cao; vì vậy, trong quá trình sản xuất 
lá Chùm ngây cần phải lựa chọn phương 
pháp và chế độ sấy thích hợp để giữ lại tối đa 
thành phần này. Trong lá tươi, protein chiếm 
10,26%, tương đương với kết quả nghiên cứu 
của Alakali và ctv (2015) nhưng cao hơn so 
với kết quả của Nguyễn Thị Thùy Minh và 
ctv (2016). Trong các mẫu bột lá sau khi làm 
khô, hàm lượng protein khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (P>0,05), dao động 28,54-
29,40% (Bảng 2). Tương tự như protein, tỷ lệ 
chất xơ (4,78-5,97%) không chịu sự ảnh hưởng 
của nhiệt độ sấy, trong khi hàm lượng chất 
béo cao nhất được tìm thấy trong mẫu bột lá 
Chùm ngây sấy ở 55oC. Cùng với sự tăng của 
nhiệt độ sấy, hàm lượng khoáng tổng số cũng 
tăng lên, cao nhất ở nghiệm thức T65 (12,15%) 
và thấp nhất ở RT (7,48%). 

Mẫu bột lá sấy khô ở 65oC có hàm lượng 
vitamin C thấp nhất (114,16 mg/100g). Đồng 
thời có thể thấy tỷ lệ thất thoát vitamin C tăng 
lên cùng với sự gia tăng nhiệt độ sấy. Kết quả 
này phù hợp với nhận định của Thamkaew và 
ctv (2020), rằng lượng nước bay hơi trong quá 
trình sấy có liên quan chặt chẽ với việc giảm 
các hợp chất dễ bay hơi, đặc biệt là các chất có 
ái lực cao với nước, dẫn đến một loạt các biến 
đổi không thuận nghịch bên trong tế bào, đặc 
biệt là protein và vitamin C. Ali và ctv (2017) 
giải thích rằng vitamin C là thành phần hòa 
tan trong nước, khá nhạy cảm với oxy và nhiệt 
độ, việc thất thoát vitamin C trong quá trình 
sấy có thể do quá trình oxy hóa các nhóm 
hydroxyl thành axit dehydroascorbic ở nhiệt 
độ cao. Nhìn chung, các thông số hóa học của 
lá Chùm ngây tươi và các mẫu bột lá sau khi 
sấy đều nằm trong khoảng công bố của Ali và 
ctv (2017), sự chênh lệch nếu có là do khác biệt 
về thời điểm, phương pháp thu hoạch, thiết bị 
và kỹ thuật sấy.
3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến màu sắc bột 
lá Chùm ngây

Các phương pháp chế biến nông sản sau 
thu hoạch, chẳng hạn như sấy, giúp hạn chế sự 

biến đổi của nguyên liệu trong quá trình bảo 
quản. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với không khí 
nóng quá lâu có thể làm giảm chất lượng sản 
phẩm do xảy ra các phản ứng màu và phân 
hủy các chất có trong nguyên liệu. Màu của 
sản phẩm sau khi sấy là chỉ tiêu chất lượng 
cảm quan quan trọng của các sản phẩm sấy, 
nhất là các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật. 
Màu sắc của sản phẩm càng giống với màu 
của nguyên liệu ban đầu thì càng bắt mắt và 
càng dễ được người tiêu dùng chấp nhận. Đối 
với các loại rau lá xanh, màu sắc phụ thuộc 
chủ yếu vào sự có mặt của chất diệp lục, một 
chất màu tự nhiên dễ bị phân hủy trong quá 
trình sấy (Pathare và ctv, 2013). Lá Chùm ngây 
chứa hàm lượng diệp lục tương đối cao, đây là 
hợp chất dễ bị phân hủy trong quá trình nhiệt 
hóa (Abdulkadir và ctv, 2015). Kết quả ở Bảng 
3 cho thấy ảnh hưởng của phương pháp sấy 
và nhiệt độ sấy đến các chỉ tiêu màu sắc của 
bột lá Chùm ngây. 

Lá Chùm ngây tươi có các giá trị màu sắc 
L*, a* và b* tương đương 48,08, -15,62 và 11,17.  
Nhiệt độ sấy có tác động đáng kể (P<0,001) 
đến độ đậm nhạt (L*), màu đỏ (a*), màu vàng 
(b*) và sự chênh lệch về màu sắc (∆E*) của các 
mẫu bột lá so với lá tươi. Giá trị L* của các 
mẫu bột lá thấp hơn so với lá tươi và giảm 
dần (sẫm màu hơn) khi nhiệt độ sấy tăng lên. 
Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao (55°C và 65°C), 
các phản ứng hóa học có thể xảy ra dẫn tới sự 
hình thành một số chất sẫm màu, do đó sản 
phẩm bột Chùm ngây mặc dù vẫn giữ được 
màu xanh lá đặc trưng nhưng có màu tối hơn 
so với mẫu làm khô ở nhiệt độ phòng (29°C) 
(Hình 1). Tương tự với L*, giá trị b* của bột 
lá giảm dần cùng với mức tăng của nhiệt độ 
sấy. Tuy nhiên, giá trị a* và ΔE* của các nghiệm 
thức tăng dần khi nhiệt độ sấy tăng lên. Kết 
quả này phù hợp với nhận định của Premi 
và ctv (2010), rằng a* có giá trị càng cao (sắc 
xanh lá cây tăng lên) khi nhiệt độ sấy tăng lên, 
trong khi b* giảm dần (chuyển dần từ vàng 
sang xanh dương). Điều này chứng tỏ khi sấy 
ở nhiệt độ cao, sản phẩm bột lá Chùm ngây 
sẽ có màu tối hơn, độ xanh lá và xanh dương 
tăng lên.
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Theo Wickramasinghe và ctv (2020), 
màu xanh tự nhiên của lá được quy định 
bởi hỗn hợp của hai loại chất diệp lục và 
trong quá trình sấy chúng bị phân giải thành 
pyropheophytin và pheophytin. Chất diệp lục 
a có màu xanh lam và chất diệp lục b có màu 
xanh lục vàng. Chất diệp lục a kém bền hơn 
so với chất diệp lục b; do đó, ở nhiệt độ cao, 
chất diệp lục a bị phân hủy nhanh hơn chất 
diệp lục b, tạo thành màu vàng xanh khác với 
màu xanh lá cây tự nhiên. Đồng thời, độ vàng 
(b*) của lá giảm có thể do sự phân hủy của sắc 
tố carotenoid trong quá trình sấy (Razak và 
ctv, 2016). Nhìn chung, các mẫu bột lá Chùm 
ngây ở nghiệm thức nhiệt độ phòng (RT) và ở 
nghiệm thức T55 có các giá trị màu sắc (L*, a*, 
b* và ΔE*) gần hơn với mẫu lá tươi. Tuy nhiên, 
thời gian sấy của nghiệm thức RT dài hơn 
đáng kể so với nghiệm thức T55 (Bảng 1). 

4. KẾT LUẬN
Từ các kết quả trên cho thấy để đạt được 

ẩm độ và chất lượng theo yêu cầu, thông số 
thích hợp để sấy lá Chùm ngây là ở 55oC, trong 
thời gian 4,5 giờ. Bột lá Chùm ngây thành 
phẩm giữ được màu sắc gần giống với nguyên 
liệu lá tươi, có độ ẩm 4,45%, chứa 29,25% 
protein, 10,51% khoáng, 43,19% carbohydrate 
không xơ, 894,07 mg/100g canxi, 21,32 mg/100g 
sắt và 143,72 mg/100g vitamin C. Đây là cơ 
sở quan trọng để hoàn thiện quy trình sấy lá 
Chùm ngây và là tiền đề cho các nghiên cứu sử 
dụng bột lá Chùm ngây làm thức ăn chăn nuôi, 
góp phần đa dạng hóa ứng dụng của nguồn 
nguyên liệu này trong sản xuất nông nghiệp.
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TÌNH HÌNH BỆNH PARVOVIRUS TRÊN CHÓ 
TẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y PET HEALTH THÁI NGUYÊN

Đặng Hồng Quyên1*, Trần Thị Tâm1 và Vi Thị Cúc1
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành để xác định tỷ lệ nhiễm canine parvovirus (CPV) trên chó có biểu 

hiện lâm sàng đặc trưng tại phòng khám Thú y Pet health Thái Nguyên dựa vào kít chẩn đoán 
nhanh CPV-Ag. Kết quả cho thấy 65 trong tổng số 172 con chó tiêu chảy phân có lẫn máu nghi bị 
mắc bệnh Parvovirus, chiếm tỷ lệ là 37,79%. Chó ở giai đoạn 6-12 tuần tuổi có tỷ lệ nhiễm CPV cao 
nhất (50,77%) và thấp nhất ở trên 24 tuần tuổi là 3,08% (P<0,05). Các giống chó có tỷ lệ nhiễm khác 
nhau, tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm chó giống ngoại là 81,54% cao hơn nhóm chó giống nội 18,48%, nhưng 
không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm bệnh theo giới tính. Tuy nhiên, chó chưa tiêm phòng có tỷ lệ 
nhiễm cao (60%) so với chó đã được tiêm phòng (40%) (P<0,05). Có 80% chó mắc bệnh CPV được 
điều trị khỏi bệnh.

Từ khóa: Chó, canine parvovirus, Thái Nguyên.
ABSTRACT 

Parvovirus disease in dogs in Pet health Thái Nguyên
The study was conducted to determine the prevalence of canine parvovirus (CPV) infection 

in dogs with typical clinical manifestations at Thai Nguyen Pet Health Veterinary Clinic, that was 
based on CPV-Ag rapid diagnostic kit. The results showed that 65 out of 172 dogs with bloody 
stools were suspected of having Parvovirus disease, accounting for 37.79%. Dogs at the age of 6-12 
weeks had the highest rate of CPV infection (50.77%), and dogs over 24 weeks of age had the lowest 
infection rate, equivalent to 3.08% (P<0.05). Different dog breeds had different infection rates, the 
incidence rate for the foreign breed dog group was 81.54%, higher than the corresponding domestic 
dog group with the corresponding rate of 18.48%, but there was no difference in the infection rate 
by gender. However, unvaccinated dogs had a higher infection rate (60%) than vaccinated dogs 
(40%) (P<0.05). 80% of dogs with CPV have been cured of the disease. 

Keywords: Dogs, canine parvovirus, Thai Nguyen.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời gian gần đây, số lượng thú 

cảnh đang tăng lên khá nhanh ở cả thành thị 
và nông thôn. Đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay 
đang có xu hướng muốn có cho mình một 
người bạn là thú cưng. Việc nhận nuôi một 
chú chó hoặc mèo mang lại nhiều lợi ích cho 
không chỉ người nuôi mà còn nhiều lợi ích 
cho cộng đồng. Hàng ngày, những chú chó 
trợ giúp con người trong rất nhiều công việc 
khác nhau: từ những công việc bình thường 
như giữ nhà, bảo vệ, chăn gia súc cho đến 
những công việc ngoài chiến trường thì chó 
được sử dụng để canh gác, trinh sát và theo 
dõi, chó cảnh sát để đuổi bắt hay truy tìm, chó 
thăm dò và cứu hộ làm nhiệm vụ tìm kiếm 
cứu hộ. Những công việc phức tạp, khó khăn 
nguy hiểm trong các lĩnh vực như nghiên cứu 
vũ trụ, y học, địa chất, thể thao… cũng không 
thiếu sự tham gia của những chú chó.

Tuy nhiên, trong chăn nuôi chó hiện nay 
gặp vấn đề là số lượng chó mắc các bệnh 
truyền nhiễm ngày càng nhiều, làm thiệt hại 
đối với người nuôi chó là rất lớn. Trong các 
bệnh thường gặp, hội chứng nôn mửa, tiêu 
chảy ra máu gây thiệt hại không nhỏ về kinh 
tế cho những hộ nuôi chó. Có nhiều nguyên 
nhân gây nên hội chứng nôn mửa, tiêu chảy 
ở chó như: Virus (Parvovirus, Care virus…), Ký 
sinh trùng (cầu trùng, giun móc...)…. Trong 
đó, bệnh Parvovirus là một bệnh truyền nhiễm 
cấp tính do Canine Parvovirus type 2 gây ra 
(CPV2) gây viêm dạ dày ruột, nôn mửa, tiêu 
chảy ra máu, tỉ lệ chết cao. Bệnh xảy ra nhiều 
trên chó con tuổi 6-12 tuần với hai thể bệnh 
hay gặp: Thể tim và thể tiêu hóa, bệnh tiến 
triển nhanh gây tỷ lệ chết rất cao. Gây thiệt hại 
nặng nề về mặt kinh tế lẫn tinh thần cho chủ 
vật nuôi. Xuất phát từ thực tiễn trên chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh 
Parvovirus trên chó tại phòng khám thú y Pet 
health Thái Nguyên.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và địa điểm
Chó ở các độ tuổi khác nhau tại Phòng 

khám thú y Pet health Thái Nguyên.

2.2. Phương pháp 
2.2.1. Chẩn đoán bệnh viêm dạ dày ruột bằng 
kit test CPVAg (CPV - Ag Rapid test kit)

Chó nghi mắc bệnh: Với những chó có triệu 
chứng lâm sàng bao gồm: Sốt kéo dài từ khi 
phát bệnh đến khi chó bị ỉa chảy nặng; nôn mửa, 
ủ rũ, bỏ ăn; đi ỉa chảy, phân thối những ngày sau 
đó phân có màu hồng hoặc có lẫn máu tươi, có 
lần cả niêm mạc ruột và chất keo nhầy, mùi tanh 
rất đặc trưng như ruột cá mè phơi nắng. Chúng 
được xếp vào nhóm nghi mắc CPV-2 và tiến 
hành theo dõi.

Phương pháp chẩn đoán bệnh bằng test 
CPVAg: Thiết bị này dựa vào nguyên lý ELI-
SA để phát hiện kháng nguyên của virus 
Parvo trên chó từ các mẫu phân xét nghiệm. 
Hai kháng thể đơn dòng chuyên biệt từ bộ 
kit kết hợp với các điểm quyết định kháng 
nguyên khác nhau của kháng nguyên cần 
chẩn đoán. Sau khi cho bệnh phẩm thấm vào 
vị trí đệm cellulozo của thiết bị, các kháng 
nguyên của virus Parvo sẽ di chuyển và kết 
hợp với hợp chất thể keo màu vàng chứa 
kháng thể đơn dòng kháng virus Parvo, để 
tạo thành phức hợp ‘Kháng nguyên-Kháng 
thể’. Sau đó, phức hợp này kết hợp với 
kháng thể đơn dòng kháng virus Parvo khác 
trong màng nitơ-cellulozo của thiết bị, để 
tạo thành hợp chất kẹp hoàn chỉnh ‘Kháng 
thể-Kháng nguyên-Kháng thể’. Kết quả xét 
nghiệm được biểu lộ qua sự xuất hiện các 
vạch C và T theo nguyên lý của “phép sắc ký 
miễn dịch”. Xét nghiệm nhanh để phát hiện 
kháng nguyên của virus Parvo trên chó; Cho 
kết quả nhanh trong vòng 5-10 phút; Kit test 
phát hiện kháng nguyên virus Parvo trên chó 
từ các mẫu phân. 

Thao tác xét nghiệm: Lấy mẫu phân bằng 
một que lấy bệnh phẩm và đưa que vào lọ 
chứa 1ml chất pha loãng; Khuấy động xoay 
tròn que trong chất pha loãng để phân hòa 
đều tạo thành hỗn dịch; Lấy mẫu phân pha 
loảng với 1 ống nhỏ giọt; Nhỏ 3-4 giọt mẫu 
vào vùng S của thiết bị xét nghiệm; Đọc kết 
quả xét nghiệm trong vòng 5-10 phút. Kết quả 
âm tính cần xem xét sau 10 phút để khẳng 
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định chắc chắn. Vệt màu đỏ tía sẽ xuất hiện 
trên vạch chứng C không liên quan đến kết 
quả xét nghiệm. Sự xuất hiện của vệt khác trên 
vạch mẫu T xác định kết quả xét nghiệm.

Vạch chứng C: Vạch này sẽ luôn luôn xuất 
hiện bất kể có sự hiện diện hay không của 
kháng nguyên virus Parvo. Nếu vạch này 
không xuất hiện, test xem như không có giá 
trị; có thể do chất pha loãng không tinh khiết 
và thiếu mẫu xét nghiệm. Cần làm lại với chất 
pha loãng mới.

Vạch mẫu T: Xác định sự hiện diện của 
kháng nguyên virus Parvo.

Âm tính: Chỉ xuất hiện vạch chứng C.
Dương tính: Xuất hiện cả vạch mẫu T và 

vạch chứng C.
Làm lại khi: Cả hai vạch mẫu T và C đều 

không xuất hiện hoặc chỉ có vạch T xuất hiện.
2.2.2. Phương pháp điều trị

Chó bị bệnh được giữ lại phòng khám để 
điều trị theo 2 phác đồ sau:

Phác đồ I Phác đồ II
Tên thuốc Cách dùng Tên thuốc Cách dùng

Unasyn 0,1 ml/1kg KL Tĩnh mạch Unasyn
Catosal®10%

0,1 ml/1kg KL Tĩnh mạch
0,5 ml/1kg KL Tĩnh mạchCatosal®10% 0,5 ml/1kg KL Tĩnh mạch

Vitamin 34 Inj 0,2 ml/1kg KL Tĩnh mạch Vitamin 34 Inj 0,2 ml/1kg KL Tĩnh mạch
Vitamin C 10% 0,5 ml/ 1kg KL Tĩnh mạch Vitamin C 10% 0,5 ml/ 1kg KL Tĩnh mạch
Atropin 0,16 ml/5 kg KL tiêm bắp Atropin 0,16 ml/5 kg KL tiêm bắp
Transamin Injection 0,5 ml/5 kg KL tiêm bắp Transamin Injection 0,5 ml/5 kgP tiêm bắp
Ringer lactat 40 ml/kg KL truyền tĩnh mạch Ringer lactat 40 ml/kg KL truyền tĩnh mạch
Glucose 5% 30 ml/kg KL truyền tĩnh mạch Glucose 5% 30 ml/kg KL  truyền tĩnh mạch

Kháng thể 
(anti parvovirus) 0,2 ml/kg KL truyền tĩnh mạch

2.3. Xử lý số liệu
Số liệu trong thí nghiệm được xử lý bằng 

chương trình Excel 2007 và phép thử χ2 trong 
phần mềm thống kê Minitab version 16.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình nhiễm bệnh do Parvovirus ở chó
3.1.1. Tỷ lệ chó nhiễm bệnh theo lứa tuổi

Ở mỗi lứa tuổi khác nhau con vật có đặc 
điểm sinh lý và sức đề kháng khác nhau nên 
khả năng nhiễm bệnh là khác nhau. 

Bảng 1. Tỷ lệ chó mắc bệnh Parvovirus  
theo tuổi

Lứa tuổi Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%)
<6 tuần tuổi 23 35,38a

6-12 tuần tuổi 33 50,77a

13-24 tuần tuổi 7 10,77b

>24 tuần tuổi 2 3,08b

Tổng 65 100
Kết quả ở bảng 1 cho thấy, tỷ lệ chó nhiễm 

bệnh Parvovirus giảm dần theo lứa tuổi của 
chó, chó có lứa tuổi ít sẽ có tỷ lệ nhiễm cao hơn 

so với các lứa tuổi lớn hơn, cụ thể chó dưới 6 
tuần tuổi và chó ở lứa tuổi từ 6 - 12 tuần tuổi 
có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất chiếm 35,38% và 
50,77% (P >0,05). Ở chó có độ tuổi từ 13 - 24 
tuần tuổi tỷ lệ nhiễm là 10,77% và trên 24 tuần 
tuổi tỷ lệ nhiễm là 3,08%, sự khác nhau có ý 
nghĩa thống kê P<0,05. 

Sự biến động về tỷ lệ nhiễm bệnh 
Parvovirus ở chó theo tuổi được giải thích do 
chó ở giai đoạn nhỏ hơn 12 tháng tuổi, cơ thể 
bắt đầu phát triển và hoàn thiện dần các bộ 
phận và chức năng của cơ thể, hệ vi sinh vật 
đường ruột thay đổi do có sự thay đổi về khẩu 
phần ăn, chuyển từ bú sữa mẹ sang ăn thức 
ăn. Các biểu mô ruột phát triển mạnh mẽ, mặt 
khác hệ miễn dịch của chó trong giai đoạn 
này cũng chưa phát triển hoàn chỉnh là điều 
kiện thuận lợi để Parvovirus tấn công. Appel 
và ctv (1979) và McCandlish (1998) cho biết, 
bệnh Parvovirus gây ra trên chó ở mọi lứa tuổi 
nhưng nghiêm trọng hơn ở chó con. Bệnh 
được coi là mối đe dọa nhất đối với chó con 
giữa thời gian cai sữa và 6 tháng tuổi. Các đợt 
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bùng phát bệnh viêm ruột và gây tử vong do 
Parvovirus gây ra trên chó trưởng thành cũng 
được ghi nhận (Decaro và ctv, 2008). 

Theo nghiên cứu Nguyễn Thị Yến Mai và 
ctv (2018) chó từ 2 đến nhỏ hơn 3 tháng tuổi 
có tỷ lệ nhiễm bệnh Parvovirus cao (82,61%) và 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với chó ở độ tuổi 
từ 3 đến nhỏ hơn 4 tháng tuổi (50%). Kết quả 
này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
Phan Thị Hồng Phúc và ctv (2019).

Như vậy, tỷ lệ nhiễm bệnh Parvovirus ở chó 
theo lứa tuổi tại phòng khám thú y Pet health 
Thái Nguyên mà chúng tôi nghiên cứu phù hợp 
với nhận xét của các tác giả trên. 
3.1.2. Tỷ lệ chó nhiễm bệnh theo giống

Mỗi giống chó có nguồn gốc xuất xứ khác 
nhau cho nên sức đề kháng cũng khác nhau 
vì thế khả năng nhiễm bệnh cũng khác nhau. 
Kết quả được trình bày ở bảng 2 cho thấy, tỷ 
lệ trung bình chó nhiễm bệnh do Parvovirus ở 
các giống chó ngoại cao hơn so với các giống 
chó nội (81,54% so với 18,46%), sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05).
Bảng 2. Tỷ lệ mắc bệnh do Parvovirus theo giống

Giống Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%)
Chó ngoại 53 81,54a

Chó nội 12 18,46b

Tổng 65 100
Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy, các 

giống chó ngoại được nuôi dưỡng ở Việt 
Nam vẫn chưa thích nghi tốt với khí hậu thời 
tiết nên tỷ lệ nhiễm bệnh Parvovirus cao hơn 
so với giống chó nội. Mặt khác do nhu cầu 
nuôi chó ngoại của người dân gia tăng, số 
lượng chó ngoại du nhập vào nước ta ngày 
càng nhiều. Quá trình vận chuyển, sự thay 
đổi môi trường sống, cách nuôi dưỡng chăm 
sóc làm cho sức đề kháng của các giống chó 
ngoại giảm tạo điều kiện thuận lợi cho virus 
xâm nhập và gây bệnh. 

Theo McCandlish (1998), tất cả các giống 
chó đều có nguy cơ nhiễm bệnh Parvovirus gây 
ra nhưng mức độ bệnh trầm trọng khiến chó 
mau suy kiệt nhất dễ xảy ra ở giống Rottweiler 
và Dobermans. Saasa và ctv (2016) cũng cho 

rằng, bệnh Parvovirus ở chó đang lan rộng ở 
Việt Nam và gây tiêu chảy nhưng không phân 
biệt về giống. Đánh giá này cũng có giới hạn ở 
phòng khám vì hiện nay còn do tập quán của 
người chăn nuôi và tự điều trị nhất là nuôi chó 
nội nên số lượng chó nội đưa tới phòng khám 
là ít so với chó ngoại.
3.1.3. Tỷ lệ chó nhiễm bệnh theo giới tính

Theo Singh và ctv (2013) cho biết: sự mẫn 
cảm đối với Parvovirus ở chó cái và chó đực 
là như nhau. Chúng tôi đã tiến hành theo dõi 
chó mắc bệnh Parvovirus tại phòng khám thú y 
Pet health Thái Nguyên. Kết quả được thể hiện 
qua bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ mắc bệnh theo giới tính

Tính biệt Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%)
Đực 35 53,85a

Cái 30 46,15a 
Tổng 65 100

Qua kết quả bảng 3 cho thấy, tỷ lệ chó 
nhiễm Parvovirus theo tính biệt đực và cái lần 
lượt là 53,85 và 46,15% (P>0,05). Nguyễn Thị 
Yến Mai và ctv (2018), báo cáo tỷ lệ nhiễm 
Parvovirus ở chó cái là 45,71%, chó đực là 
42,69%; Nguyễn Văn Dũng và ctv (2018) khi 
nghiên cứu về bệnh Parvovirus ở chó cũng 
cho biết, giới tính ở chó không ảnh hưởng tỷ 
lệ nhiễm bệnh do Parvovirus. Điều này có thể 
giải thích dựa vào các nghiên cứu về dịch tễ 
và ký chủ chính của CPV-2, cả chó đực và chó 
cái thì mẫn cảm đối với CPV-2 là như nhau 
(Vivek và ctv, 2013). Như vậy, tỷ lệ nhiễm bệnh 
Parvovirus ở chó theo giới tính tại phòng khám 
thú y Pet health Thái Nguyên mà chúng tôi nghi-
ên cứu cũng phù hợp với nhận xét của các tác 
giả trên. 
3.1.4. Tỷ lệ chó nhiễm bệnh do Parvovirus theo 
tỷ lệ tiêm phòng

Với mục đích xác định mức độ phòng 
bệnh của các hộ nuôi chó, từ đó xây dựng 
phác đồ điều trị thích hợp và hiệu quả điều trị 
cao. Do vậy, khi tiến hành khảo sát trên 65 con 
chó mắc bệnh để xác định tỷ lệ nhiễm bệnh 
giữa chó đã được tiêm phòng vaccine và chưa 
được tiêm.
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Bảng 4. Chó bị bệnh Parvovirus theo tiêm phòng

Tiêm phòng Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%)
Chưa tiêm 39 60,00a

Tiêm 1 mũi 20 30,77b

Tiêm 2 mũi 4 6,15c

Tiêm 3 mũi 2 3,08c

Tổng 65 100

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang ký tự khác 
nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, chó chưa qua 
tiêm phòng có tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất 60%, 
tiêm phòng 1 mũi tỷ lệ nhiễm bệnh 30,77% 
và tỷ lệ thấp nhất ở nhóm chó tiêm phòng 3 
mũi 3,08%, sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt 
thống kê (P<0,05). Từ đó cho thấy, chó chưa 
được tiêm phòng có tỷ lệ nhiễm bệnh cao 
hơn nhiều so với chó đã được tiêm phòng. 
Kết quả này cho thấy vaccin có khả năng bảo 
hộ đàn chó trước sự tấn công của mầm bệnh 
nhưng không hoàn toàn. Kaur và ctv (2015) 
cho biết, tỷ lệ nhiễm CPV-2 trên chó đã tiêm 
phòng là 32,69%, trong khi đó tỷ lệ nhiễm 
CPV-2 trên chó chưa tiêm phòng là 67,30%. 
Điều này chứng tỏ chó chưa được tiêm phòng 
tỷ lệ nhiễm bệnh luôn cao hơn chó đã được 
tiêm vaccine. Do vậy ngoài điều kiện chăm 
sóc và chế độ dinh dưỡng thì vaccine cũng là 
một biện pháp tối ưu để bảo vệ chó khỏi nguy 
cơ nhiễm bệnh. Việc chó đã được tiêm phòng 
vẫn nhiễm bệnh có thể giải thích do chưa tiêm 
đủ 3 mũi vaccine hay bản thân cơ thể không 
tạo được đáp ứng miễn dịch với vaccine, do 
tiêm phòng vào giai đoạn ủ bệnh nên không 
phát hiện triệu chứng hoặc có thể do chủ nuôi 
không tuân thủ theo lịch tiêm phòng vaccine, 
có thể do các biến thể CPV-2 của vaccine chưa 
phù hợp với các biến thể CPV - 2 lưu hành 
ở thực địa vì CPV - 2 có 3 biến thể kháng 
nguyên, trong khi các vaccine thông thường 
chỉ có 1 type (Martella và ctv, 2005).

Nhiều trường hợp sau khi tiêm vaccine lần 
1 lại phát bệnh ngay vì trước khi tiêm cơ thể 
đã nhiễm virus và đang trong giai đoạn ủ bệnh 
khi tiêm vaccine vào vô tình lại kích bệnh phát 
triển nhanh hơn. Còn trường hợp tiêm vaccine 
rồi mà vẫn nhiễm bệnh đó cũng có nhiều 

nguyên nhân như khả năng miễn dịch mà cơ 
thể sản sinh sau khi tiêm các loại vaccine (miễn 
dịch đặc hiệu) sẽ bị giảm dần theo thời gian, 
do vậy mà tiêm một mũi vaccine thời gian bảo 
hộ ngắn. Vì thế, cần tiêm liều nhắc lại để thiết 
lập lại khả năng miễn dịch này. Ngoài ra, tình 
trạng sức khỏe, tuổi tác và các yếu tố di truyền 
ảnh hưởng đến hoạt động sản sinh kháng thể 
chống lại bệnh của cơ thể sau khi được tiêm 
chủng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
hoàn toàn phù hợp với kết quả của Ling M. và 
ctv (2012) cho rằng những chó đã được tiêm 
vaccine trong vòng một năm tuổi thì vẫn có thể 
bị Parvovirus nhưng với tỷ lệ rất thấp.  

Việc phòng bệnh bằng vaccine vẫn có hiệu 
quả tích cực trong việc làm giảm khả năng bị 
nhiễm virus (McCandlish, 1998). Do vậy, ngoài 
điều kiện chăm sóc và dinh dưỡng thích hợp 
thì vaccine là biện pháp tối ưu để bảo vệ chó 
khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Như vậy, việc tiêm 
phòng vacxin cho vật nuôi là rất quan trọng. Từ 
đó, khuyến cáo chủ vật nuôi nên tiêm phòng 
cho chó của mình ít nhất là 2 mũi vaccine vào 
năm đầu tiên và hàng năm tái chủng 1 lần.
3.2. Hiệu quả điều trị bệnh Parvovirus ở chó

Bệnh Parvovirus không có thuốc điều trị 
đặc hiệu do vậy chúng tôi chủ yếu sử dụng 
thuốc điều trị triệu chứng và nâng cao sức 
đề kháng cho vật nuôi. Kết quả điều trị  với 2 
phác đồ được trình bày ở bảng 5 cho thấy kết 
quả điều trị ở phác đồ II cao hơn phác đồ I với 
các tỷ lệ tương ứng là 86,67% và 73,33%. Tuy 
nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (P>0,05) ở 2 phác đồ điều trị. Kết quả điều 
trị cho chó bị bệnh do Parvovirus cho thấy tỷ lệ 
điều trị khỏi bệnh là 80%. Kết quả này tương 
tự nghiên cứu của Nguyễn Thị Yến Mai và ctv 
(2018) với tỷ lệ khỏi bệnh là 84,29% và cao hơn 
kết quả của Trần Ngọc Bích và ctv (2013) với 
tỷ lệ điều trị khỏi bệnh là 65,10%.

Bảng 5. Kết quả điều trị Parvovirus trên chó

Phác 
đồ

Số điều trị (con) Số khỏi 
(con)

Tỷ lệ (%)

I 15 11 73,33a

II 15 13 86,67a

Tổng 30 24 80
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Tỷ lệ khỏi bệnh thường không cao là do 
bệnh do virus gây nên vì vậy không có thuốc 
điều trị đặc hiệu, mà chỉ sử dụng các loại thuốc 
để điều trị các triệu chứng của bệnh, nâng 
cao sức đề kháng và khả năng phòng chống 
vi khuẩn bội nhiễm đường tiêu hóa cho con 
vật. Khi Parvovirus xâm nhập vào cơ thể chó, 
chúng sẽ tấn công vào tế bào biểu mô của ruột 
phá hủy các tế bào biểu mô hốc và làm ruột bị 
viêm, hoại tử, điều này làm cho con vật mắc 
bệnh gặp khó khăn trong khả năng tiêu hóa, 
hấp thu từ đó làm cho con vật dễ bị tiêu chảy, 
gây mất nước. Vì vậy, liệu pháp hỗ trợ truyền 
dịch với Lactate Ringer’s và glucose 5% nhằm 
bù lại lượng nước bị mất và chất điện giải theo 
phân ra ngoài một cách hiệu quả nhằm giúp 
cơ thể chống chọi với bệnh để vượt qua giai 
đoạn suy kiệt (Lobetti, 2003).

Qua việc điều trị cho thấy được tầm quan 
trọng của việc bổ sung kháng thể cho vật bị 
bệnh. Việc bổ sung kháng thể bổ sung cho hệ 
miễn dịch càng khỏe mạnh, giúp thúc đẩy quá 
trình tìm kiếm và vây bắt các tác nhân gây hại, 
tiêu diệt virus và vi khuẩn. Ngoài ra chúng 
còn giúp trung hòa độc tố từ các yếu tố gây 
bệnh, ngăn chặn khả năng phát tán trong cơ 
thể. Tuy đạt hiệu quả cao nhưng vì giá thành 
của kháng thể tương đối cao nên chi phí điều 
trị rất đắt, do đó người dân sử dụng phác đồ 
II để điều trị bệnh còn ít. Tuy nhiên việc điều 
trị chỉ đạt kết quả cao với những con mới 
bị bệnh, khi sức khỏe còn tốt, chưa mất quá 
nhiều nước và điện giải, chưa ỉa chảy nặng, 
thể trạng tốt và điều trị tích cực. Trong thực 
tế đa số các ca bệnh đều được phát hiện muộn, 
con vật tiêu chảy máu, mất nước và suy kiệt 
nặng, chủ nuôi không tuân thủ theo liệu trình 
điều trị liên tục nên cơ hội cứu sống con vật là 
rất thấp (McCandlish, 1998). 

4. KẾT LUẬN 
Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm ruột do Parvovirus 

trên chó cao nhất là 6-12 tuần tuổi (50,77%) và 
sau đó giảm dần qua các tháng tuổi và không 
phụ thuộc vào giới tính. Các giống chó ngoại 
bị mắc bệnh (81,54%) cao hơn so với giống 
chó nội (18,46%). Chó bị nhiễm Parvovirus do 

không được tiêm phòng có tỷ lệ 60% cao hơn 
chó được tiêm phòng (40%). Hiệu quả điều 
trị của bệnh đạt tỷ lệ tương đối cao với 80%, 
và ở phác đồ điều trị phác đồ II có sử dụng 
kháng thể đạt 86,67% có cao hơn ở phác đồ I 
đạt 73,33%. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Appel M.J.G., Scott F.W. and Carmichael L.E. (1979). 

Isolation and immunization studies of a canine parvo-
like virus from dogs with haemorrhagic enteritis. Vet. 
Rec., 105: 156-59.

2. Trần Ngọc Bích, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Yến Mai 
và Nguyễn Quốc Việt (2013). Khảo sát tỷ lệ bệnh do 
parvovirus trên chó từ 1 đến 6 tháng tuổi ở thành phố 
cần thơ. Tạp chí KH Trường Đại học Cần Thơ, 28: 15-20.

3. Decaro N., Desario C., Elia G., Martella V., Mari V., 
Lavazza A, Nardi M. and Buonavoglia C. (2008). 
Evidence for immunisation failure in vaccinated adult 
dogs infected with Canine parvovirus type 2c. Microbiol.-
Quarterly J. Microbiol. Sci., 31(1); 125-30. 

4. Nguyễn Văn Dũng, Phạm Xuân Thảo, Vũ Kim Chiến và 
Ken Maeda (2018). Dịch tễ học phân tử Parvovirus trên 
chó nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí KHKT Thú 
y, XXV(4): 12-16.

5.  Kaur G., Chandra M., Dwivedi P. and Sharma N. (2015). 
Antigenic typing of canine parvovirus using differential 
PCR. Virus disease, 25(4): 481-87

6. Ling M., J.M. Norris, M. Kelman and M.P. Ward (2012). 
Risk factors for death from canine parvoviral-related 
disease in Australia.Vet. Microbiol., 158(3-4): 280-90.

7. Nguyễn Thị Yến Mai, Trần Ngọc Bích và Trần Văn Tha-
nh (2018). Tình hình bệnh Parvovirus trên chó tại Bệnh xá 
Thú y - Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí KH Trường Đại 
học Cần Thơ. 54(4B): 45-49.

8. Lobetti (2003). Canine Parvovirus and Distemper. In: 
28th world congress of world small animal veterinary 
association, Oct., 24-27, Bangkok, Thailand.

9. Martella V., Decaro N., Elia G. and Buonavoglia C. (2005). 
Surveillance activity for canine Parvovirus in Italy. J. Vet. 
Med. Bio, 52: 312-15.

10. McCandlish (1998). Canine parvovirus infection, 
In:NeilT. German, Canine Medicine and Therapeutics, 
4th ed, Pp.127-30, Blackwell Science.

11. Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Văn Lương, Lê Thị Khá-
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực tế cho thấy, bên cạnh việc phát triển 

chăn nuôi lợn theo phương thức công nghiệp 
thì ngày nay ở một số xã vùng sâu tại các 
huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn có nhiều nông hộ 
vẫn còn áp dụng chăn nuôi theo phương thức 
bán công nghiệp, truyền thống và hầu hết còn 
chưa chú trọng đến biện pháp phòng bệnh cho 
vật nuôi, đặc biệt là thói quen định kỳ tẩy giun 
sán cho lợn. Do vậy, ở nơi đây lợn mắc bệnh 
ký sinh trùng nói chung và bệnh do giun tròn 
Oesophagostomum nói riêng còn khá nhiều. Khi 
bị nhiễm giun Oesophagostomum, chúng tôi 
1 Trường CĐ Kinh tế - Kỹ Thuật - ĐHTN
* Tác giả liên hệ: TS. Nguyễn Thị Bích Ngà, Trường CĐ 
Kinh tế-Kỹ Thuật - ĐHTN. Địa chỉ: Tổ 15, phường Thinh 
Đán, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Điện thoại: 
0397916299; Email: nguyennga160182@gmail.com

thấy lợn sinh trưởng chậm, gầy gò, tăng tiêu 
tốn thức ăn và gây thiệt hại đáng kể về kinh tế 
cho người chăn nuôi. Để thấy rõ hơn tác động 
gây bệnh của giun tròn Oesophagostomum đối 
với lợn, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu một 
số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng ở lợn nhiễm 
giun tròn Oesophagostomum tại một số huyện 
thuộc tỉnh Bắc Kạn. Kết quả nghiên cứu là cơ 
sở khoa học để chẩn đoán về mặt lâm sàng, 
bệnh lý của lợn bệnh, đồng thời có ý nghĩa 
trong việc chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh 
này cho người chăn nuôi.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu và thời gian
- Mẫu phân lợn ở các lứa tuổi nuôi tại một 

số địa phương thuộc tỉnh Bắc Kạn.

ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ VÀ LÂM SÀNG BỆNH DO GIUN TRÒN 
OESOPHAGOSTOMUM GÂY RA Ở LỢN TẠI TỈNH BẮC KẠN

Nguyễn Thị Bích Ngà1*, Đỗ Thị Vân Giang1 và Vũ Thị Ánh Huyền1

Ngày nhận bài báo: 31/3/2022 - Ngày nhận bài phản biện: 05/4/2022
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 21/4/2022

TÓM TẮT
Xét nghiệm phân của 1970 lợn bình thường và 552 lợn tiêu chảy tại tỉnh Bắc Kạn, kết quả cho 

thấy: có 25,91% số lợn bị tiêu chảy nhiễm giun Oesophagostomum; tỷ lệ nhiễm giun Oesophagostomum 
ở lợn bình thường là 20,20%. Lợn nhiễm giun Oesophagostomum nặng có triệu chứng: lợn gầy, da khô, 
lông xù, niêm mạc mắt nhợt nhạt, kém ăn, tiêu chảy; tỷ lệ chung lợn có biểu hiện lâm sàng tại Bắc Kạn 
là 16,27%.  Lợn nhiễm giun Oesophagostomum có số lượng hồng cầu và hàm lượng huyết sắc tố giảm, 
số lượng bạch cầu tăng. Mổ khám 317 lợn thấy có nhiều giun Oesophagostomum ký sinh, niêm mạc 
manh tràng, kết tràng có nhiều nốt loét, xuất huyết từng đám, trong lòng kết tràng và manh tràng 
chứa dịch màu hồng. Các biến đổi vi thể ở manh tràng và kết tràng là: biểu mô bị phá hủy, tăng sinh 
tế bào viêm; ấu trùng giun Oesophagostomum tập trung thành nang trong niêm mạc ruột già. 

Từ khóa: Lợn, tỷ lệ nhiễm, mổ khám, Oesophagostomum, triệu chứng, bệnh tích.
ABSTRACT

Clinical features and lesions in pigs infected with Oesophagostomum in Bắc Kạn province 
Stool test results of 1970 normal pigs and 552 pigs with diarrhea in Bac Kan province showed 

that: 25.91% of pigs with diarrhea were infected with Oesophagostomum worm; in normal pigs were 
20.20%. Pigs infected with severe Oesophagostomum worms had symptoms: thin, dry skin, ruffled 
fur, pale eye mucosa, poor appetite, and diarrhea; the overall rate of pigs showing clinical signs in 
Bac Kan was 16.27%. Pigs infected with Oesophagostomum worms had reduced red blood cell count 
and hemoglobin content and increased white blood cell count. When 317 pigs were dissected, there 
were many parasitic Oesophagostomum worms, the mucosa of the cecum and colon had many ulcers, 
bleeding in clusters, and the lumen of the colon and cecum contained pink fluid. Microscopic 
changes in the cecum and colon are: epithelial destruction and proliferation of inflammatory cells; 
Oesophagostomum larvae are concentrated in cysts in the lining of the large intestine.

Keywords: Pigs, prevalence, Oesophagostomum, symtoms, lesion.
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- Lợn nhiễm giun tròn Oesophagostomum.
- Bệnh phẩm của lợn bệnh (các phần ruột già). 
- Kính hiển vi quang học, buồng đếm Mc. 

Master, cốc, lọ thủy tinh, lam kính, lamen và 
dụng cụ thí nghiệm khác.

Thời gian nghiên cứu từ tháng 12/2020 
đến tháng 12/2021.
2.2. Phương pháp

- Thu thập mẫu phân lợn theo phương pháp 
lấy mẫu phân tầng (Nguyễn Như Thanh, 2000).

- Xác định tỷ lệ nhiễm bằng phương pháp 
Fullerborn theo tài liệu của Nguyễn Thị Kim 
Lan (2012).

- Quan sát biểu hiện lâm sàng (theo tài  
liệu của Hồ Văn Nam (1982).

- Mổ khám lợn bị bệnh bằng phương pháp 
mổ khám phi toàn diện (Skrjabin, 1963).

- Số lượng hồng cầu, bạch cầu, hàm 
lượng huyết sắc tố được xác định trên máy 
ABX Micros tại phòng huyết học - Bệnh viện 
Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 

- Số liệu được xử lý theo phương pháp 
thống kê sinh học (Nguyễn Văn Thiện và ctv, 
2002) trên phần mềm Excel.

3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum 
theo trạng thái phân

Để xác định tỷ lệ nhiễm giun 
Oesophagostomum theo trạng thái phân, kiểm 
tra 552 mẫu phân tiêu chảy và 1.970 mẫu phân 
bình thường của lợn ở 4 huyện thuộc tỉnh Bắc 
Kạn. Kết quả được trình bày ở bảng 1 cho thấy 
lợn tiêu chảy và lợn có trạng thái phân bình 
thường đều có giun tròn Oesophagostomum 

ký sinh; có 143/552 lợn tiêu chảy nhiễm giun 
Oesophagostomum, chiếm tỷ lệ 25,91%, cao hơn 
so với lợn có trạng thái phân bình thường là 
20,20%. Thân Thị Đang (2010) cũng đã cho biết 
lợn có phân bình thường và tiêu chảy khi kiểm 
tra đều thấy nhiễm giun sán. Song, ở lợn tiêu 
chảy, tỷ lệ nhiễm giun sán cao hơn nhiều so với 
lợn có trạng thái phân bình thường. Kết quả 
nghiên cứu của này của chúng tôi phù hợp với 
nhận xét của tác giả. Như vậy, có thể thấy rằng, 
giun tròn Oesophagostomum cũng là một trong 
những tác nhân gây tiêu chảy ở lợn.

Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm giun tròn 
Oesophagostomum theo trạng thái phân

Trạng thái Kiểm tra 
(con)

Bị nhiễm 
(con)

Tỷ lệ
 (%)

Tiêu chảy 552 143 25,91
Bình thường 1.970 398 20,20
Tính chung 2.522 541 21,50

3.2. Tỷ lệ lợn nhiễm giun tròn Oesophagostomum 
có biểu hiện lâm sàng của bệnh

Quan sát triệu chứng lâm sàng ở những 
lợn chỉ nhiễm giun Oesophagostomum mà 
không nhiễm bất kỳ loài giun, sán hay các 
bệnh truyền nhiễm khác để xác định tỷ lệ 
và biểu hiện lâm sàng của lợn khi nhiễm 
giun Oesophagostomum ở 4 huyện thuộc tỉnh 
Bắc Kạn. Kết quả được trình bày ở bảng 2 
cho thấy kiểm tra 541 lợn nhiễm giun tròn 
Oesophagostomum ở 4 huyện nghiên cứu thuộc 
tỉnh Bắc Kạn thì 88 lợn có biểu hiện triệu 
chứng lâm sàng, chiếm tỷ lệ 16,27%. Trong 
đó, huyện Ngân Sơn có 39/190 lợn có triệu 
chứng lâm sàng cao nhất, chiếm tỷ lệ 20,53%, 
tiếp theo là huyện Bạch Thông (16,52%), Ba 
Bể (15,15%) và Chợ Mới (9,62%). 

Bảng 2. Tỷ lệ lợn nhiễm giun tròn Oesophagostomum có biểu hiện lâm sàng 

Huyện Lợn nhiễm 
(con)

Lợn có triệu 
chứng (con)

Tỷ lệ
(%) Triệu chứng chủ yếu

Ngân Sơn 190 39 20,53

Lợn gầy,  niêm mạc nhợt nhạt
Da khô, lông xù, kém ăn
Một số lợn tiêu chảy nặng, phân lẫn máu, chất nhầy

Bạch Thông 115 19 16,52
Ba Bể 132 20 15,15
Chợ Mới 104 10 9,62
Tính chung 541 88 16,27
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Qua xét nghiệm phân cho thấy, biểu hiện 
lâm sàng có ở tất cả những lợn nhiễm giun 
tròn Oesophagostomum với cường độ nặng và 
rất nặng. Ngoài ra, một số lợn nhiễm ở cường 
độ trung bình cũng thấy thể hiện triệu chứng 
lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng quan sát 
thấy ở đây tương đồng với mô tả của tác giả 
Nguyễn Thị Kim Lan (2012). Kết quả trên cho 
thấy khi lợn nhiễm giun Oesophagostomum 
làm chậm sự sinh trưởng và phát triển của 
của lợn, làm tăng tiêu tốn thức ăn và giảm 
hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 
3.3. Chỉ số huyết học của lợn nhiễm giun tròn 
Oesophagostomum và lợn khỏe

Kết quả xét nghiệm 20 mẫu máu của 10 

lợn khỏe và 20 mẫu máu của 10 lợn chỉ nhiễm 
giun tròn Oesophagostomum cùng tuổi để đánh 
giá một số chỉ tiêu huyết học như số lượng hồng 
cầu, bạch cầu và hàm lượng huyết sắc tố (Bảng 
3) cho thấy số lượng hồng cầu của lợn khỏe là 
5,48±0,07 triệu/mm3 máu, số lượng bạch cầu 
là 15,50±0,15 nghìn/mm3 máu và hàm lượng 
huyết sắc tố là 11,39±0,12g%. So sánh với dẫn 
liệu của Cao Văn và Hoàng Toàn Thắng (2003), 
số lượng hồng cầu của lợn khoẻ là 4,7-5,8 triệu/
mm3 máu; số lượng bạch cầu là 15 nghìn/mm3 

máu và hàm lượng huyết sắc tố là 10,5-11,5g% 
thì số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu và 
hàm lượng huyết sắc tố của những lợn này đều 
nằm trong giới hạn sinh lý máu bình thường. 

Bảng 3.  Một số chỉ tiêu huyết học của lợn bị giun tròn Oesophagostomum và lợn khỏe  
(Mean±SD, n=20)

Chỉ số máu Lợn khỏe Lợn  nhiễm giun Oesophagostomum P

Số lượng hồng cầu (triệu/mm3 máu) 5,48±0,07 4,11±0,06 P<0,001
Số lượng bạch cầu (nghìn/mm3 máu) 15,50±0,15 22,13±0,15 P<0,001
Hàm lượng huyết sắc tố (g%) 11,39±0,12 9,01±0,11 P<0,001

So sánh một số chỉ số máu của lợn khỏe và 
lợn nhiễm giun tròn Oesophagostomum chúng 
tôi thấy: số lượng hồng cầu, hàm lượng huyết 
sắc tố trung bình của lợn bệnh tương ứng là 
4,11 triệu/mm3 máu và  9,01g% thấp hơn so 
với lợn khỏe; số lượng bạch cầu lợn bệnh là 
22,13 nghìn/mm3 máu cao hơn so với lợn khỏe. 
Sự khác nhau này là rõ rệt với P<0,001.

Số lượng bạch cầu ở lợn tăng lên là chỉ tiêu 
phản ánh chức năng bảo vệ cơ thể trước yếu tố 
bệnh lý. Trong nghiên cứu này của chúng tôi, 
yếu tố bệnh lý là giun tròn Oesophagostomum 
ký sinh ở lợn làm cho hồng cầu và hàm lượng 
huyết sắc tố giảm là hậu quả của quá trình giun 
Oesophagostomum ký sinh hút máu của ký chủ 
làm ký chủ không đủ dinh dưỡng để sinh trưởng, 
phát triển làm cho lợn  gầy yếu, chậm lớn.

3.4. Bệnh tích đại thể ở cơ quan tiêu hóa lợn 
nhiễm giun tròn Oesophagostomum  

Thí nghiệm đã mổ khám lợn ở 4 huyện 
thuộc tỉnh Bắc Kạn để đánh giá tác động 
của giun tròn Oesophagostomum đối với vật 
chủ, quan sát biến đổi đại thể ở manh tràng, 
kết tràng của những lợn chỉ nhiễm giun tròn 

Oesophagostomum. Kết quả về bệnh tích đại 
thể do giun Oesophagostomum gây ra cho 
lợn được trình bày ở bảng 4 cho thấy tại Bắc 
Kạn, mổ khám 317 lợn có 105 lợn nhiễm giun 
Oesophagostomum, trong đó, 29 lợn có bệnh tích 
đại thể, chiếm tỷ lệ là 27,62%, biến động 16,67-
37,50%. Khi mổ khám chúng tôi nhận thấy, 
bệnh tích ruột già lợn bị tổn thương: Niêm mạc 
manh tràng và kết tràng bị xuất huyết, có các 
nốt loét, lòng manh tràng và kết tràng chứa 
nhiều dịch màu nâu hồng, trong xoang ruột có 
nhiều giun Oesophagostomum ký sinh.

Nếu so sánh tỷ lệ biểu hiện triệu chứng 
lâm sàng của lợn nhiễm giun Oesophagostomum 
(16,27%) với tỷ lệ lợn có bệnh tích qua mổ 
khám (27,62%) thì tỷ lệ lợn có bệnh tích cao 
hơn. Điều đó cho thấy, một số lợn có bệnh tích 
nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng rõ rệt, có 
thể là do ở một số lợn thấy số lượng giun ký 
sinh không nhiều, có bệnh tích nhưng chưa 
nặng và điển hình, vì vậy chưa biểu hiện triệu 
chứng lâm sàng ở lợn. Kết quả nghiên cứu này 
của chúng tôi tương đồng với dẫn liệu của tác 
giả Leland (2005).
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Bảng 4. Bệnh tích đại thể ở lợn do giun tròn 
Oesophagostomum gây ra

Huyện
Lợn mổ 
khám
(con)

Lợn 
nhiễm
(con)

Số lợn có 
bệnh tích 

(con)
Tỷ lệ 
(%)

Ngân Sơn 65 24 9 37,50
Bạch Thông 86 29 10 34,48
Ba Bể 76 22 5 22,73
Chợ Mới 90 30 5 16, 67
Tính chung 317 105 29 27,62
3.5. Bệnh tích vi thể ở ruột già của lợn nhiễm 
giun Oesophagostomum

Thí nghiệm đã quan sát được các biến 
đổi vi thể ở ruột già của lợn do giun tròn 
Oesophagostomum gây ra qua phương pháp 
làm tiêu bản tổ chức học theo qui trình tẩm 
đúc parafin nhuộm Hematoxilin - Eosin. 
Kết quả được trình bày ở bảng 5 cho thấy, 
giun Oesophagostomum ký sinh tập trung ở 
manh tràng và kết tràng lợn. Trong đó, giun 
Oesophagostomum ký sinh ở kết tràng nhiều 
hơn so với manh tràng. Vì vậy, tỷ lệ và mức 
độ biến đổi bệnh tích vi thể ở kết tràng cao và 
nặng hơn manh tràng.

Bảng 5. Tỷ lệ tiêu bản có bệnh tích vi thể

Nguồn gốc Số tiêu bản 
nghiên cứu

Số tiêu bản 
biến đổi vi thể

Tỷ lệ 
(%)

Manh tràng 26 14 53,85
Kết tràng 26 21 80,77
Trực tràng 26 0 0,00

Hình 1. Giun Oesophagostomum ký sinh ở 
ruột già lợn

Những biến đổi vi thể mà chúng tôi thấy: 
niêm mạc ruột già bị phá hủy, bong tróc, 
thoái hóa, tăng sinh tế bào viêm (Hình 1) và 
ấu trùng giun Oesophagostomum tập trung 
thành nang trong niêm mạc ruột già (Hình 
2). Những biến đổi vi thể quan sát được ở thí 
nghiệm này phù hợp với sự mô tả của các tác 
giả trong và ngoài nước (Trịnh Văn Thịnh và 
ctv, 1982; Skrjabin, 1963).

  
Hình 2. Ấu trùng giun Oesophagostomum tập 

trung thành nang trong niêm mạc kết tràng lợn

4. KẾT LUẬN
Tỷ lệ lợn nhiễm giun Oesophagostomum có 

biểu hiện lâm sàng 16,27%: lợn gầy, kém ăn; 
da khô, lông xù; phân khi lỏng, khi táo; một số 
lợn tiêu chảy nặng, phân lẫn máu, chất nhầy. 
Giun tròn Oesophagostomum là một trong các 
tác nhân gây tiêu chảy ở lợn. Lợn bị bệnh giun 
Oesophagostomum có bệnh tích đại thể và những 
biến đổi vi thể rõ ràng. Bệnh tích đại thể gồm: 
ruột già lợn bị tổn thương; niêm mạc manh 
tràng và kết tràng bị xuất huyết, có các nốt loét; 
lòng manh tràng và kết tràng chứa nhiều dịch 
màu nâu hồng, trong xoang ruột có nhiều giun 
Oesophagostomum ký sinh. Bệnh tích vi thể tập 
trung chủ yếu ở kết tràng của lợn: niêm mạc 
ruột già bị bong tróc, thoái hóa, tăng sinh tế 
bào. Lợn bị bệnh giun Oesophagostomum có số 
lượng hồng cầu và hàm lượng huyết sắc tố 
giảm, số lượng bạch cầu tăng.
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1. Thực trạng phát triển khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo và đóng góp của nó vào 
phát triển kinh tế - xã hội 
1.1. Những kết quả đạt được trong mấy năm qua

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế sâu rộng, nguồn nhân lực chất 
lượng cao cùng với khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trở thành 
yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng 
sản xuất hiện đại, là chìa khóa quyết định 
tốc độ và chất lượng phát triển của các quốc 
gia và nền kinh tế. Đối với Việt Nam, vai trò 
của KH&CN trong công cuộc đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn được 
Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Nghị quyết 
Trung ương 6, khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/
TW), Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư 
năm 2019 và nhiều văn kiện, nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã tái 
khẳng định KH&CN là quốc sách hàng đầu, 
là nền tảng động lực phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, văn kiện Đại 
hội XIII của Đảng đã đánh giá đầy đủ và toàn 
diện đóng góp của KH&CN và ĐMST vào 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 
giai đoạn vừa qua.

KH&CN từng bước khẳng định vai trò 
động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiềm 
lực KH&CN quốc gia được tăng cường. Khoa 
học xã hội đã đóng góp tích cực, cung cấp luận 
cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, 
chủ trương, cơ chế, chính sách và định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một 
số lĩnh vực khoa học tự nhiên đạt trình độ tiên 
tiến của khu vực và thế giới. Hạ tầng nghiên 
cứu trong một số lĩnh vực trọng điểm như 
công nghệ sinh học, hoá dầu, vật liệu, tự động 
hoá, nano, công nghệ tính toán, y học… được 
tăng cường. Hệ tri thức Việt số hoá được hình 
thành và phát triển. Hoạt động xúc tiến, hỗ 

trợ tìm kiếm, trao đổi, chuyển giao công nghệ 
được đẩy mạnh. Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ quốc gia đi vào hoạt động đã phát 
huy hiệu quả trong việc tài trợ cho các hoạt 
động nghiên cứu cơ bản, góp phần gia tăng số 
lượng các công bố quốc tế.

Hệ thống bảo hộ, thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ ngày càng hoàn thiện, phù hợp với cam 
kết quốc tế, phục vụ cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc 
đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia ngày càng được xây dựng và 
hoàn thiện, hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Cơ 
sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia bước 
đầu hình thành. Các khu công nghệ cao đã 
góp phần thu hút các dự án ứng dụng công 
nghệ cao của các tập đoàn công nghệ hàng 
đầu thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia được hình thành và có 
những bước phát triển nhanh chóng, tạo ra 
một thế hệ doanh nghiệp mới kinh doanh dựa 
trên tài sản trí tuệ và có tiềm năng tiếp cận thị 
trường toàn cầu.

Những đóng góp quan trọng của KH&CN 
và ĐMST trong thành tựu phát triển chung 
của đất nước giai đoạn vừa qua được thể hiện 
qua các kết quả nổi bật sau:

1) Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 
đã đóng góp vào xây dựng chủ trương, đường 
lối, chính sách, trực tiếp nhất là Dự thảo Văn 
kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện 
các chương trình, nhiệm vụ khoa học lớn như: 
Đề án Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt 
Nam; xây dựng bộ Địa chí quốc gia Việt Nam; 
phục vụ nghiên cứu các xu thế mới của thế 
giới như Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2) Khoa học cơ bản đạt được nhiều thành 
tựu thể hiện qua các chỉ số xếp hạng, công bố 
nghiên cứu quốc tế. Số lượng bài báo công bố 
quốc tế ISI (ISIKNOWLEDGE) của Việt Nam 
trong giai đoạn 2016-2020 tăng trung bình 
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20%. Riêng trong năm 2020, công bố quốc 
tế của Việt Nam tăng 45% so với năm 2019. 
Một số lĩnh vực khoa học tự nhiên như: Toán 
học, Vật lý, Hóa học tiếp tục giữ thứ hạng cao 
trong khu vực ASEAN.

3) Khoa học công nghệ ứng dụng thể hiện 
qua trình độ công nghệ có những bước tiến rõ 
nét. Chỉ số đóng góp của năng suất các nhân 
tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng từ 33,6% 
bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 45,2% giai 
đoạn 2016-2020 (vượt mục tiêu 35%); KH&CN 
ngày càng đóng góp nhiều vào giá trị gia tăng 
của sản phẩm hàng hóa (trên 30% giá trị gia 
tăng trong sản xuất nông nghiệp, 38% trong 
sản xuất giống cây trồng, vật nuôi). Hoạt động 
KH&CN liên tục đổi mới, đẩy mạnh, tham gia 
trong tất cả các khâu trong quá trình sản xuất 
của các ngành lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, 
công nghiệp, giao thông, xây dựng, an ninh, 
quốc phòng.

4) Tốc độ tăng năng suất lao động bình 
quân giai đoạn 2016-2020 là 5,8%/năm (cao 
hơn mức 4,3%/năm của giai đoạn 2011-2015).

5) Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm 
công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu 
hàng hoá tăng từ 19% năm 2010 lên khoảng 
50% năm 2020. 

6) Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam 
(GII) trong những năm gần đây liên tục tăng 
vượt bậc, năm 2020 xếp thứ 42/131 quốc gia, 
dẫn đầu nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập 
và đứng thứ 3 trong ASEAN sau Singapore và 
Malaysia. 

7) Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo Việt Nam bắt đầu được hình thành 
và phát triển. Hiện nay có khoảng hơn 3.000 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt 
Nam (Thống kê ước tính từ Topica Founder 
Institute giai đoạn 2012-2019). Số lượng vốn 
được công bố đầu tư vào các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo đạt xấp xỉ 1 tỷ đô-la 
Mỹ liên tiếp trong 2 năm gần đây, tăng gấp 3 
lần so với năm 2017, đưa Việt Nam trở thành 
quốc gia năng động thứ 3 Đông Nam Á về 
khởi nghiệp sáng tạo (Theo báo cáo của ESP 
Capital năm 2019). 

8) Nguồn lực tài chính từ xã hội cho 
KH&CN tăng mạnh. Tỷ trọng đầu tư giữa 
Nhà nước và doanh nghiệp được cải thiện theo 
chiều hướng tích cực. Nếu như 10 năm trước 
đây kinh phí hoạt động KH&CN chủ yếu dựa 
vào ngân sách nhà nước (chiếm khoảng 70-
80% tổng đầu tư cho KH&CN), thì đến nay 
đầu tư cho KH&CN từ ngân sách nhà nước và 
từ doanh nghiệp đã tương đối cân bằng với tỷ 
lệ tương ứng là 52 và 48%. 

9) Nghiên cứu KH&CN đã có nhiều đóng 
góp tích cực trong hoạt động phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 (đầu tư nghiên cứu khoa 
học và công nghệ trong một thời gian dài là 
nền tảng để các tổ chức nghiên cứu phát triển 
nhanh các sản phẩm như Test Kit, Vacxin, 
Robot tự hành, công nghệ truy vết...

10) Hệ thống các tổ chức KH&CN phát 
triển mạnh, đội ngũ nhân lực KH&CN phát 
triển cả về số lượng và chất lượng với khoảng 
72.990 cán bộ nghiên cứu tương đương toàn 
thời gian (đạt 7,6 người/vạn dân), trong đó 
nhiều nhà khoa học có uy tín, được thế giới công 
nhận. Hệ thống sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng ngày càng hoàn thiện góp 
phần khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng 
tạo trong nước, tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm, hàng hóa.

11) Đóng góp của KHCN&ĐMST trong 
các ngành:

Trong nông nghiệp: KH&CN đóng góp 
trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông 
nghiệp, 38% sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, 
góp phần đưa Việt Nam vào nhóm các nước 
xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, hồ 
tiêu, cao su, điều nhân.

Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao 
thông: Hoạt động KHCN&ĐMST tiếp tục góp 
phần hỗ trợ phát triển sản phẩm của doanh 
nghiệp theo chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm, 
hàng hóa mang nhãn hiệu Việt Nam có giá trị 
gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường; 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; giải quyết được bài toán thay thế 
nhập khẩu, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, làm chủ 
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công nghệ trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, 
thiết bị điện, công nghiệp hỗ trợ,…

Trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng: Nhiều công nghệ và kỹ thuật tiên 
tiến đã được áp dụng trong chẩn đoán và điều 
trị, giúp nâng cao rõ rệt chất lượng dịch vụ 
khám, chữa bệnh, giảm chi phí cho người dân 
và xã hội. Dù là nước đang phát triển, Việt 
Nam đã nằm trong tốp 3 nước ASEAN và 43 
nước trên thế giới tự sản xuất được vắc xin, 
rất thành công trong công tác phòng ngừa và 
thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; 
làm chủ được các kỹ thuật và công nghệ y 
học hiện đại ở trình độ cao như ghép tạng và 
đa tạng,… Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, 
chúng ta đã kịp thời đặt hàng nghiên cứu, phát 
triển kit xét nghiệm nhanh, hỗ trợ truy vết 
người tiếp xúc, thiết kế, sản xuất robot, máy 
thở, phác đồ điều trị và kháng thể đơn dòng 
để sản xuất thuốc đặc hiệu điều trị Covid-19, 
sản xuất vacxin. 

Trong quốc phòng và an ninh quốc gia: Đã 
thiết kế, chế tạo mới và cải tiến được nhiều loại 
vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao; 
xây dựng được các hệ thống giám sát và kiểm 
soát an toàn, an ninh thông tin trên không 
gian mạng. 85% vũ khí trang bị kỹ thuật của 
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có nguồn 
gốc từ kết quả nghiên cứu trong nước, đáp ứng 
các yêu cầu tác chiến. 
1.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù có những đóng góp trong tăng 
trưởng kinh tế và phát triển xã hội nhưng thực 
trạng hoạt động KHCN&ĐMST còn có một số 
hạn chế như sau:

- KH&CN chưa thực sự trở thành động 
lực và nền tảng cho phát triển KT-XH, cho tăng 
trưởng, tái cơ cấu kinh tế và tăng năng suất lao 
động xã hội. Nhiều quy hoạch, kế hoạch phát 
triển ngành, lĩnh vực và địa phương chưa dựa 
trên cơ sở khoa học chuyên sâu, dẫn đến đầu 
tư dàn trải, thiếu tính khả thi. Một số nhiệm 
vụ nghiên cứu chưa bám sát yêu cầu sản xuất 
và đời sống.

- Trình độ KH&CN quốc gia nhìn chung 
còn khoảng cách so với nhóm đầu khu vực 
Đông Nam Á. Trừ một số lĩnh vực có tốc độ 
đổi mới công nghệ khá nhanh như công nghệ 
thông tin - viễn thông, dầu khí, hàng không, 
tài chính - ngân hàng,… nhiều doanh nghiệp 
trong lĩnh vực sản xuất vẫn đang sử dụng 
công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của 
thế giới. Năng lực hấp thụ công nghệ, đổi 
mới công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh 
nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế. Năng 
lực nghiên cứu ứng dụng của các viện nghiên 
cứu, trường đại học còn khiêm tốn.

- Hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách 
còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự tạo động lực 
cho phát triển KH&CN và ứng dụng kết quả 
KH&CN vào sản xuất. Đặc biệt là các chính 
sách kinh tế (chính sách đầu tư, thuế, đấu 
thầu,…) đang cản trở sự hấp thụ công nghệ 
của doanh nghiệp.

- Đầu tư cho KH&CN còn hạn chế; tỷ lệ 
chi cho KH&CN trên GDP chưa tương xứng 
với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước. Đội 
ngũ cán bộ KH&CN tuy có tăng về số lượng 
nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thiếu các 
tập thể khoa học mạnh, các chuyên gia đầu 
ngành có khả năng dẫn dắt các hướng nghiên 
cứu mới hoặc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ 
quốc gia ở trình độ quốc tế. Hiệu quả hoạt 
động của các tổ chức KH&CN công lập chưa 
cao. Hợp tác quốc tế chưa đi vào chiều sâu, 
thiếu trọng tâm, chưa chú trọng đến chuyển 
giao, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị 
cho hoạt động KH&CN còn thiếu và chưa đồng 
bộ. Ở các địa phương, ngân sách đầu tư phát 
triển cho KH&CN còn được phân bổ, sử dụng 
chưa đúng mục đích; máy móc, trang thiết bị 
của các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, 
trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng còn nghèo nàn và lạc hậu, chưa được 
đầu tư, mua sắm kịp thời và đồng bộ. 

- Cơ chế, chính sách chưa tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho các sản phẩm KH&CN 
trong nước và nước ngoài được trao đổi, 
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mua bán trên thị trường. Còn thiếu những cơ 
chế, chính sách thực sự khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư đổi mới, nhập khẩu công nghệ, 
nhất là đối với những ngành, lĩnh vực chủ lực, 
mũi nhọn để nhanh chóng ứng dụng vào sản 
xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm mới có giá 
trị gia tăng cao. Nhìn chung, các trung tâm 
dịch vụ KH&CN còn chưa thực sự phát huy 
hiệu quả trong việc thúc đẩy dịch vụ môi giới, 
chuyển giao, tư vấn, đánh giá, định giá, thẩm 
định, giám định công nghệ.

- Hệ thống ĐMST quốc gia ở Việt Nam 
đang trong quá trình hình thành, các thành tố 
và các mối quan hệ giữa các thành tố trong hệ 
thống ĐMST quốc gia đang từng bước hoàn 
thiện và còn mờ nhạt. Hoạt động NC&PT 
trong khu vực doanh nghiệp còn hạn chế. 
Năng lực áp dụng và hấp thụ công nghệ của 
doanh nghiệp còn rất thấp. Hoạt động đào tạo 
trong các trường đại học còn thiếu sự gắn kết 
với nghiên cứu khoa học. Thiếu gắn kết hiệu 
quả giữa các trường đại học, viện nghiên cứu 
và doanh nghiệp.

- Chưa thiết kế được nhiều nhiệm vụ 
KH&CN có tầm vóc và phạm vi tác động sâu 
rộng liên ngành do đó mục tiêu cụ thể của 
một số chương trình KH&CN còn chưa đạt 
được như kỳ vọng, chưa tạo được kết quả, sản 
phẩm KH&CN thực sự mang tính đột phá. 

- Trình độ công nghệ nước ta còn thấp, hoạt 
động đổi mới, ứng dụng và làm chủ công nghệ 
của các doanh nghiệp chưa tích cực và hiệu quả.

Những vấn đề nêu trên có nhiều nguyên nhân, 
trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu sau:

i) Về việc hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý 
liên quan:

- Còn có khoảng cách giữa nhận thức và 
hành động của các cấp, các ngành về vai trò của 
KH&CN dẫn tới các khó khăn trong tổ chức 
thực hiện, đưa pháp luật, cơ chế, chính sách 
trong lĩnh vực KH&CN vào cuộc sống. Nhìn 
chung, nhận thức của các cấp, các ngành và các 
địa phương về vai trò của KHCN&ĐMST còn 
chưa đầy đủ, toàn diện.

- Xã hội và các cơ quan quản lý tài chính 
chưa hiểu rõ đặc thù của hoạt động KH&CN, 

chưa chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên 
cứu khoa học, dẫn tới các khó khăn trong 
đánh giá hiệu quả nhiệm vụ KH&CN. Đặc 
thù của khoa học là quá trình thử và sai, có 
độ trễ (đôi khi tính bằng thập kỷ) để kết quả 
KH&CN được ứng dụng thành công và mang 
lại giá trị gia tăng. 

- Hệ thống các tổ chức trung gian hỗ trợ 
giải mã, hoàn thiện công nghệ, thí nghiệm, thiết 
kế và phát triển sản phẩm, định giá công nghệ 
và tài sản trí tuệ còn thiếu và chưa phát triển. 

- Thông tin, cơ sở dữ liệu, tài liệu về công 
nghệ, sáng chế, kết quả nghiên cứu chưa được 
quan tâm phổ biến tới doanh nghiệp. 

ii) Về phía doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các 

doanh nghiệp khởi nghiệp khó tiếp cận được 
các nguồn vốn, tín dụng để tiến hành đổi mới 
công nghệ do vướng mắc về điều kiện tài sản 
bảo đảm, số năm kinh nghiệm hoạt động,….

 - Nhiều doanh nghiệp chưa có tầm nhìn 
dài hạn về việc cải tiến, đổi mới công nghệ để 
phát triển bền vững; Các nỗ lực đổi mới công 
nghệ tại doanh nghiệp còn mang tính nhỏ lẻ, 
thiếu hệ thống.

iii) Về cơ chế, chính sách:
- Vướng mắc trong quy định dẫn tới Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của các doanh 
nghiệp chưa được sử dụng để đầu tư, đổi mới, 
ứng dụng công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo. 

- Một số cơ chế ưu đãi thuế cho đầu tư 
nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ còn 
khó thực thi do có sự chưa đồng bộ trong các 
quy định pháp luật. 

- Chính sách về mua sắm công chưa tạo 
động lực khuyến khích cho việc sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ là kết quả của hoạt động ng-
hiên cứu khoa học, đổi mới, phát triển công 
nghệ của doanh nghiệp trong nước. 

- Còn thiếu chính sách và các biện pháp 
hỗ trợ của nhà nước cho các doanh nghiệp 
đưa sản phẩm là kết quả của nghiên cứu, phát 
triển, đổi mới công nghệ tiếp cận được với các 
thị trường tiềm năng. 

- Liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa 
doanh nghiệp với viện - trường và các cơ quan 
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quản lý nhà nước trong đổi mới, ứng dụng, 
chuyển giao và phát triển công nghệ còn yếu; 
chưa có cơ chế khuyến khích sử dụng lực lượng 
lao động của viện - trường tham gia vào hoạt 
động đổi mới, cải tiến, phát triển công nghệ tại 
doanh nghiệp. 
2. Nội dung khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo trong Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 2021-2030

Nội dung KHCN&ĐMST đã được chú 
trọng thể hiện một cách hệ thống và nhất quán 
trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng, đặc biệt được thể hiện rõ 
nét trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2021-2030.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm 2021- 2030 đã được thông qua tại 
Đại hội, nội dung về KHCN&ĐMST được thể 
hiện đậm nét, đồng bộ, xuyên suốt trong tất 
cả các phần, từ chủ đề, quan điểm phát triển, 
mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược 
đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 
cụ thể như sau:

- Về chủ đề: KHCN&ĐMST được nêu rõ là 
một cơ sở để huy động mọi nguồn lực, phát 
triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ đề Chiến lược là “Khơi dậy khát vọng 
phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn 
hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy 
động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững 
trên cơ sở KHCN&ĐMST và chuyển đổi số; phấn 
đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công 
nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến 
năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

* Về quan điểm: 
Trong 5 quan điểm của Chiến lược, 

KHCN&ĐMST được thể hiện như sau: Phát 
triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào 
KHCN&ĐMST và chuyển đổi số; chủ động 
nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ 
hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư; Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các 
sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới; Xây 
dựng nền kinh tế tự chủ dựa trên cơ sở làm 

chủ công nghệ và chủ động, tích cực hội nhập, 
đa dạng hoá thị trường, nâng cao khả năng 
thích ứng của nền kinh tế.

* Về mục tiêu chiến lược: 
Trong mục tiêu tổng quát, KHCN&ĐMST 

được khẳng định là cơ sở quan trọng để phát 
triển kinh tế năng động, nhanh và bền vững, 
độc lập, tự chủ. Đồng thời, KHCN&ĐMST 
cũng được thể hiện thông qua các mục tiêu 
cụ thể như đóng góp của năng suất nhân tố 
tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng, tốc độ tăng 
năng suất lao động xã hội, chỉ số phát triển 
con người (HDI),…

* Về đột phá chiến lược: 
KHCN&ĐMST được xác định là một đột 

phá chiến lược (cùng với: đổi mới thể chế kinh 
tế; phát triển nguồn nhân lực; phát huy giá trị 
văn hoá, giá trị con người Việt Nam; phát triển 
hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội). Cụ thể là: 
phát triển mạnh mẽ KHCN&ĐMST và chuyển 
đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh; có thể chế, cơ chế, 
chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghê; 
nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một 
số công nghệ mới…; lấy doanh nghiệp làm 
trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ 
số; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 
gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

* Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp:
+ Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về 

KHCN&ĐMST được đặt ở vị trí thứ 2 trong 
10 nhóm phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
của Chiến lược với tiêu đề là “Phát triển mạnh 
mẽ KHCN&ĐMST nhằm tạo bứt phá nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế”.

+ Các nội dung chủ yếu về KHCN&ĐMST 
như sau:

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, 
pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường và 
thông lệ quốc tế; cho phép thực hiện cơ chế 
thử nghiệm chính sách mới, thúc đẩy triển 
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khai và ứng dụng công nghệ mới, đổi mới 
sáng tạo, mô hình kinh doanh mới; chú trọng 
tháo gỡ các rào cản về hệ thống luật pháp và 
chính sách kinh tế, tài chính đối với hoạt động 
KHCN&ĐMST.

Phát triển mạnh khoa học xã hội và 
nhân văn.

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động 
nghiên cứu, quản lý KHCN&ĐMST.

Quan tâm đầu tư đúng mức nghiên cứu 
khoa học cơ bản; tập trung nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ lõi, công nghệ số; tập trung 
hỗ trợ triển khai nghiên cứu ứng dụng phát 
triển công nghệ cho một số ngành và lĩnh vực 
then chốt.

Cơ cấu lại, nâng cao năng lực, hiệu quả 
các cơ sở nghiên cứu; đẩy mạnh nghiên cứu 
KH&CN trong các doanh nghiệp, trường đại 
học, cơ sở đào tạo gắn với nhu cầu thị trường; 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài hình thành các trung tâm nghiên cứu 
và triển khai, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 

Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ.

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh 
nghiệp công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động các cơ sở nghiên cứu, các phòng 
thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các khu công 
nghệ cao. 

Phát triển mạnh thị trường KH&CN gắn 
với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 
học, công nghệ; tăng cường công tác bảo hộ 
và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; mở rộng và 
nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hài 
hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về 
khoa học, công nghệ.
3. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học 
và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo giai 
đoạn 2021-2025

Những nội dung KHCN&ĐMST trong 
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nói chung và 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021-2030 nói riêng là căn cứ quan trọng để 
ngành KH&CN xây dựng và triển khai các 
nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-
2030. Trước mắt, Bộ KH&CN đang tích cực 
xây dựng nhiều văn bản như: Chiến lược phát 
triển KHCN&ĐMST giai đoạn 2021-2030; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ; Nghị định quy định cơ chế tự 
chủ của các tổ chức KH&CN công lập; Đề án 
quy hoạch tổ chức mạng lưới KH&CN công 
lập giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy doanh 
nghiệp thành trung tâm của hệ thống đổi mới 
sáng tạo thông qua hoạt động đổi mới, hấp 
thụ và làm chủ công nghệ;…, trong đó có 
văn bản quan trọng là Chiến lược phát triển 
KHCN&ĐMST giai đoạn 2021-2030. 

Để KHCN&ĐMST thật sự là lực lượng 
sản xuất trực tiếp, là động lực nâng cao năng 
suất lao động chất lượng, hiệu quả và năng 
lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội thì không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của ngành 
KHCN&ĐMST mà còn cần có sự vào cuộc 
chủ động, tích cực, quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị với sự chung tay, góp sức của tất cả 
các ngành, các cấp, các địa phương, giới trí 
thức, doanh nghiệp và toàn xã hội trong ứng 
dụng và phát triển KHCN&ĐMST.

Những nhóm nhiệm vụ trọng tâm của 
ngành KH&CN cần được tập trung thực hiện 
trong giai đoạn 2021-2025 bao gồm:

1) Hoàn thiện hành lang pháp lý và tập trung 
nguồn lực để thực hiện nội dung đột phá chiến 
lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng

- Thực hiện tốt vai trò điều phối của Bộ 
KH&CN cùng với các bộ, ngành, địa phương 
trong việc quản lý, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt 
động đổi mới sáng tạo trong Viện Nghiên cứu, 
Trường Đại học và đặc biệt là trong doanh 
nghiệp. Triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các hoạt 
động nghiên cứu khoa học, phát triển công 
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nghệ và ĐMST để tạo động lực nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

- Triển khai áp dụng khung thể chế thử 
nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với hoạt 
động nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ và đổi mới sáng tạo trong một số dự án 
KH&CN cụ thể hoặc trong một số nhóm đối 
tượng đặc thù như một số doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo trong một số lĩnh vực, viện 
nghiện cứu, trường đại học,… 

- Bảo đảm tỷ lệ chi NSNN tối thiểu 
2%, phân bổ và sử dụng có hiệu quả và 
trọng tâm nguồn lực NSNN cho hoạt động 
KHCN&ĐMST.

- Khuyến khích nhiều doanh nghiệp thành 
lập và tăng quy mô các Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ, sử dụng Quỹ cho hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ; 
Triển khai các giải pháp để thúc đẩy, khuyến 
khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu 
tư mạnh mẽ cho KHCN&ĐMST.

2) Hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 
gia trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, 
các Viện nghiên cứu và Đại học là các chủ thể nghiên 
cứu mạnh

* Đối với các Viện nghiên cứu, Đại học:
i) Có chính sách khuyến khích chuyển 

dịch, liên thông lao động trình độ cao giữa 
các viện nghiên cứu, trường đại học và khu 
vực doanh nghiệp. Nghiên cứu xây dựng các 
quy định phù hợp để các giảng viên, các bộ 
nghiên cứu ở các trường đại học, viện nghiên 
cứu dành thời gian nhất định trong năm thực 
hiện công tác nghiên cứu, cải tiến, đổi mới 
công nghệ tại doanh nghiệp.

ii) Xây dựng cơ chế ưu tiên tăng cường 
tiềm lực, hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu 
mạnh tham gia nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ, tham gia thực hiện nhiệm vụ 
trong các chương trình KH&CN cấp quốc gia, 
tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế, công bố 
quốc tế.

iii) Xây dựng và thực hiện chương trình 
phát hiện và bồi dưỡng các nhóm nghiên cứu 
trẻ tiềm năng, ươm tạo doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo 
dục đại học.

iv) Xây dựng các quy chuẩn về đạo đức 
nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học phù 
hợp thông lệ quốc tế.

* Đối với doanh nghiệp:
i) Rà soát, sửa đổi các quy định về xét 

duyệt nhiệm vụ KH&CN theo hướng đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi để 
doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và ứng 
dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN vào sản xuất 
- kinh doanh.

ii) Tiếp tục triển khai các chính sách 
để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo, biến khởi nghiệp sáng tạo 
là một trong những động lực đột phá cho đổi 
mới mô hình tăng trưởng.

iii) Xây dựng và phát triển các trung tâm 
đổi mới sáng tạo quốc gia; đẩy nhanh thành 
lập các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia, trước mắt tại Hà Nội, Đà Nẵng, 
Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường liên 
kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và 
ngoài nước. 

iv) Có chính sách thúc đẩy khu vực tư 
nhân, cá nhân và các doanh nghiệp lớn đầu 
tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo; xây 
dựng cơ chế hợp tác công - tư trong đầu tư 
mạo hiểm cho KHCN & ĐMST.

v) Triển khai đồng bộ, tổng thể các giải 
pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp thông 
qua các hoạt động hỗ trợ về đổi mới, chuyển 
giao, ứng dụng và làm chủ công nghệ, tiêu 
chuẩn - đo lường - chất lượng, khai thác sáng 
chế và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, thông tin 
về KH&CN…

3) Tập trung xây dựng năng lực công nghệ 
cốt lõi thúc đẩy năng suất chất lượng, tận dụng 
cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư

 - Triển khai hiệu quả và đồng bộ, có trọng 
điểm các chương trình KH&CN cấp quốc gia 
theo định hướng tái cơ cấu các chương trình 
KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021- 2025 
trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung 
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tâm, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện 1 - 2 chương 
trình, dự án phát triển công nghệ lớn, có tầm 
vóc, với sự tham gia của cả khu vực công và 
tư nhân, có cơ chế thu hút đa dạng nguồn lực 
(vốn đầu tư phát triển, sự nghiệp KH&CN, sự 
nghiệp kinh tế, nguồn lực từ doanh nghiệp,…) 
để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã 
hội (VD: công nghệ lưu trữ năng lượng; công 
nghệ vật liệu mới;…).

- Đầu tư nguồn lực để tổ chức triển khai 
thực hiện chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI), 
chiến lược vũ trụ.

- Phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc 
thành trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát 
triển công nghệ cao, gắn kết với hoạt động của 
Viện VKIST để nghiên cứu, thử nghiệm, phát 
triển công nghệ tiên tiến.

4) Sửa đổi, hoàn thiện chính sách kinh tế, 
quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo

- Tiếp tục tháo gỡ rào cản, vướng mắc từ 
Quy định sử dụng Quỹ phát triển KH&CN 
của doanh nghiệp  để khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động đổi 
mới, ứng dụng, làm chủ công nghệ, đổi mới 
sáng tạo.

- Rà soát, hoàn thiện chính sách về đầu 
tư công để khuyến khích hợp tác công - 
công, công - tư trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định về xây 
dựng dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết 
toán kinh phí phù hợp với đặc điểm của hoạt 
động KHCN&ĐMST đặc biệt là tính rủi ro để 
đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ theo phương thức khoán chi đến 
sản phẩm cuối cùng.

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 
chuyển giao tài sản hình thành trong nhiệm 
vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, chuyển 
giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ vào đời sống.

- Sửa đổi đồng bộ giữa các quy định của 
pháp luật về thuế và quy định pháp luật về 
KH&CN để triển khai có hiệu quả các cơ chế 
ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp cho đầu tư 
nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ; Xây 
dựng cơ chế ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho 
các đối tượng hoạt động nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ.

- Sửa đổi các chính sách về mua sắm công 
để tạo động lực khuyến khích cho việc sử 
dụng sản phẩm, dịch vụ là kết quả của hoạt 
động nghiên cứu khoa học, đổi mới, phát triển 
công nghệ của doanh nghiệp.

5) Chuyển đổi số, hiện đại hoá hoạt động 
quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo

* Chuyển đổi số công tác quản lý nhà 
nước về KH&CN:

i) Số hóa nhiệm vụ KH&CN các cấp để 
công khai minh bạch, đảm bảo xây dựng được 
hệ thống cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN, 
phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu 
tra cứu của nhà khoa học và công dân.

ii) Phát triển cơ sở dữ liệu về tiềm lực 
KH&CN (tổ chức, nhân lực, tài chính, cơ sở vật 
chất, thông tin), bảo đảm được cập nhật theo 
thời gian thực.

iii) Số hóa toàn bộ hoạt động chỉ đạo, điều 
hành và quản lý hồ sơ, công viêc của Bộ, hồ sơ 
công viêc được xử lý trên môi trường mạng 
được kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu.

* Thực hiện công tác cải cách hành chính 
đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch chuyển đổi 
số của Bộ, ngành:

i) Tập trung thực hiện hiệu quả 6 
giải pháp trong Chương trình CCHC của 
Chính phủ.

ii) Sử dụng công nghệ số để kết nối, hỗ trợ 
mạng lưới các nhà quản lý, nhà khoa học, viện 
nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp từ 
Trung ương đến địa phương.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ KH&CN, đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản 



TIN KHCN, VĂN BẢN VÀ KHUYẾN NÔNG

KHKT Chăn nuôi số 278 - tháng 6 năm 2022102

hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh 
và kiểm tra chuyên ngành; lấy người dân và 
nhà khoa học làm trung tâm phục vụ; hướng tới 
cắt giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC 
một cách thực chất. Tập trung tái cấu trúc quy 

trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính. đối với 
công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN tạo điều 
kiện thuận lợi tối đa cho việc cung cấp thông tin 
minh bạch, hỗ trợ cho các nhà khoa học trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ.

SỰ CĂNG THẲNG Ở GÀ CON CÓ THỂ LIÊN QUAN TỚI 
GALACTO - OLIGOSACCHARIDES CỦA ĐẬU NÀNH TRONG 

KHẨU PHẦN THỨC ĂN GÀ GIAI ĐOẠN ĐẦU
Ban Biên tập

1. LỜI MỞ ĐẦU
Trong một bài viết trước đây đã được xuất 

bản trên Tạp chí “The Poultry Site” của nhóm 
tác giả Blanch (2022), đã trình bày những phát 
hiện mới đặc biệt từ Đại học Arkansas về 
tác động tiêu cực của stachyose và raffinose 
galacto-oligosaccharides trong đậu nành 
(GOS) đối với năng suất sản xuất của gà con 
(Teague và ctv, 2021). Lần đầu tiên, mức GOS 
đậu nành tối đa nên có trong khẩu phần ăn 
dành cho gà thịt mới bắt đầu được thiết lập 
là 1,2-2%. Mức GOS đậu nành cao hơn trong 
khẩu phần ăn ban đầu làm giảm hiệu quả sử 
dụng thức ăn. Kết luận rằng, xem xét các tài 
liệu cho thấy rằng mức GOS trong khoảng 
1,75-3,5% có thể được mong đợi trong chế độ 
ăn bắt đầu của gà thịt với 35% bột đậu nành 
(SoybeanMeal – SBM), không có khả năng gà 
con được cho ăn mức GOS vượt quá ngưỡng 
1,2-2% trong thức ăn cuối cùng.

2. LOẠI PROTEIN CHẾ BIẾN NÀO NÊN SỬ DỤNG CHO 
GÀ CON

Trong cùng một nghiên cứu được thực 
hiện tại Đại học Arkansas, tác động của việc 
tăng mức GOS trong chế độ ăn khởi đầu ở cấp 
độ đường ruột và toàn thân cũng được nghiên 
cứu. Vậy mức GOS nào nên được sử dụng cho 
gà con?. Loại protein chế biến nào nên là sản 
phẩm được lựa chọn trong khẩu phần ăn ban 
đầu cho gà con?

Trong quá khứ, Perryman và ctv (2013) đã 
mô tả mối quan hệ giữa hàm lượng GOS trong 

chế độ ăn và tỷ lệ mắc bệnh viêm da chân ở gà. 
Tuy nhiên, cho đến nay, các thử nghiệm đáp 
ứng theo liều lượng với GOS ở gà vẫn chưa 
được thực hiện để tìm hiểu xem liệu có mức 
tối đa nào tạo ra chất độn chuồng hay không, 
hay ngược lại, phản ứng là tuyến tính và do 
đó, không có mũ lưỡi trai. Trong nghiên cứu 
của nhóm tác giả tại Đại học Arkansas, với mức 
GOS là 0-3,6% trong chế độ ăn bắt đầu của gà 
con (được phân tích là <0,53-3,05%), một tác 
động tuyến tính và có ý nghĩa của mức GOS 
đối với độ ẩm trong phân gà đã được quan sát 
(Hình 1). Mức GOS trong thức ăn ban đầu càng 
cao thì hàm lượng ẩm trong phân càng cao.

Như đã được trình bày trong một bài 
viết trước trên trang web này (Blanch, 2020), 
stachyose và raffinose không được tiêu hóa, 
có tác dụng thẩm thấu trong phần tá tràng và 
hỗng tràng của đường ruột cho đến khi chúng 
được lên men ở amidan manh tràng. Tuy 
nhiên, như chúng ta đã thấy, chỉ một phần nhỏ 
GOS này được lên men. Do đó, áp suất thẩm 
thấu cao hơn từ việc tiêu thụ một lượng đậu 
nành độc hại GOS tạo ra hệ tiêu hóa nước bất 
thường làm tăng tỷ lệ thức ăn đi qua ở gà thịt. 
Do đó, loại phân lỏng này là do thức ăn gây ra 
và ban đầu không liên quan đến bất kỳ bệnh 
nhiễm trùng vi khuẩn nào. Do đó, ở một mức 
độ nào đó, hàm lượng GOS cao trong chế độ 
ăn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi 
của gà con. Do đó, lời khuyến nghị rằng hàm 
lượng GOS trong thức ăn ban đầu nên giảm 
xuống dưới ngưỡng nêu trên, bằng cách sử 
dụng nguồn protein đậu nành sạch.
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Hình 1. Ảnh hưởng của GOS đậu nành trong 
khẩu phần khởi động đến độ ẩm phân ở 14 

ngày tuổi

Ghi chú: Excreta Moisture = Độ ẩm bài tiết, P: Xác 
suất, ANOVA: Phân tích phương sai, GOS linear: quan 
hệ đường thẳng GOS, GOS quadratic: Quan hệ bậc 2 
GOS, NS: không có ý nghĩa.

Phát hiện mới nhất trong nghiên cứu này 
là GOS đậu nành trong thức ăn khởi đầu không 
chỉ có tác dụng ở cấp độ ruột mà còn có tác dụng 
ở cấp độ toàn thân. Do đó, như trong Hình 2, 
đã quan sát thấy ảnh hưởng tuyến tính của hàm 
lượng GOS trong chế độ ăn bắt đầu lên tỷ lệ dị 
dưỡng và tế bào lympho (H:L) trong máu. Khi 
hàm lượng GOS trong chế độ ăn kiêng tăng lên, 
tỷ lệ H:L trong máu cũng tăng lên.

Hình 2. Ảnh hưởng của mức GOS đậu nành 
trong khẩu phần ăn ban đầu đến tỷ lệ dị 

dưỡng và tế bào lympho (H:L) trong máu của 
gà con ở 14 ngày tuổi

Ghi chú: SPI là Soy protein Isolate
Người ta thừa nhận rằng căng thẳng gây 

ra những thay đổi đáng kể trong tỷ lệ H:L 
ở chim, ít nhất là do sự gia tăng hormone 
glucocorticoid, corticosterone. Trong mọi 
trường hợp, tỷ lệ H:L trong máu là một dấu 
hiệu tốt của sự căng thẳng ở gà thịt. Như 
được chỉ ra bởi Scanes (2016), đã có một loạt 
các nghiên cứu báo cáo rằng tỷ lệ H:L và 

corticosterone trong máu của gà tăng cao do 
nhiều yếu tố gây căng thẳng như sau: thách 
thức E. coli và Salmonella, nhịn ăn, hạn chế 
thức ăn, căng thẳng nhiệt, nguồn chiếu sáng, 
căng thẳng cùm hoặc vận chuyển. Điểm mới 
của nghiên cứu của chúng tôi với sự hợp tác 
của Đại học Arkansas là lần đầu tiên người ta 
chỉ ra rằng GOS khó tiêu trong đậu nành cũng 
có thể là một trong những yếu tố gây căng 
thẳng dẫn đến tỷ lệ H:L cao ở gà non.

Căng thẳng có thể gây ra một số tác động ở 
gà như giảm khả năng sinh trưởng, giảm tổng 
hợp protein và tăng suy thoái cơ xương, suy 
giảm hệ thống miễn dịch hoặc giảm chức năng 
tiêu hóa (Scanes, 2016). Do đó, bất kỳ loại căng 
thẳng nào trong thời kỳ khởi động sẽ có hậu 
quả đối với sự tăng trưởng và sức khỏe của 
chim trong suốt phần đời còn lại của chúng. 
Điều này có thể giải thích tại sao chúng tôi quan 
sát thấy ảnh hưởng tích cực đến năng suất của 
gà thịt trong giai đoạn nuôi và xuất chuồng khi 
những con chim trước đó đã được cho ăn chế 
độ ăn khởi động trong đó một phần bột đậu 
nành của nó đã được thay thế bằng một loại 
protein GOS thấp, chẳng hạn như được xử lý 
bằng enzym protein đậu nành (Bjedov S và ctv, 
2015; Lumpkins và ctv, 2017; Rasmussen và ctv, 
2019, 2020, 2021; Steed và ctv, 2020).

3. LỜI KẾT
Như đã được công bố trước đây trên trang 

web này (Blanch, 2021), trong số các quy trình 
công nghiệp khác nhau để giảm hàm lượng 
các yếu tố kháng dinh dưỡng trong bột đậu 
nành, xử lý bằng enzym là quy trình tạo ra 
hàm lượng GOS thấp nhất. Do đó, loại protein 
chế biến này nên là sản phẩm được lựa chọn 
trong khẩu phần ăn ban đầu cho gà con và do 
đó đảm bảo gia cầm hoạt động chính xác cho 
đến khi kết thúc chu kỳ sản xuất.
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THỊT GIẢ LÀM CHẢY MÁU TIỀN THẬT
PGS.TS. Nguyễn Văn Đức,  

Trưởng Ban KHCN Hội Chăn nuôi Việt Nam

Theo nguồn tin từ GREG HENDERSON, 
ngày 23 tháng 02 năm 2022,  không có máu 
động vật trên sàn các nhà ở cơ sở chế biến của 
nhà sản xuất protein dựa trên thực vật “Beyond 
Meat”, nhưng trong ba năm, công ty đã “chảy 
máu” tiền mặt. Trên thực tế, các nhà đầu tư vào 
công ty thịt giả đã thấy lỗ ngày càng nhiều.

Beyond Meat sẽ công bố thu nhập quý 4 
vào thứ năm (24 tháng 02), nhưng các nhà đầu 
tư đã đưa ra những cảnh báo thận trọng trước 
báo cáo. Các nhà phân tích dự báo mức lỗ 
trên mỗi cổ phiếu trong quý sẽ tăng hơn gấp 
đôi. Trong quý 3, doanh thu của Beyond Meat 
tăng 13% so với cùng kỳ lên 106,4 triệu USD, 
nhưng lỗ ròng là 54,8 triệu USD. Các cổ phiếu 
được giao dịch trên 234 USD vào tháng 7 năm 
2019 được giao dịch dưới 48 USD vào thứ Tư.

Nhà phân tích chứng khoán Ken Goldman 
của J.P. Morgan gọi Beyond Meat là tác phẩm 
kém nhất trên hành tinh chúng ta trong năm 
qua. Đó là bởi vì giá cổ phiếu của Beyond đã 
giảm 67% trong một thị trường có mức tăng 
trung bình là 13%. Ngoài ra, Goldman cho 

biết, Beyond đã giảm 15% trong tháng qua và 
10% trong tuần qua.

Garrett Duyck, một nhà phân tích của 
Seeking Alpha, cho biết trong ba năm qua 
(Beyond Meat) đã chảy máu tiền mặt. Dòng 
tiền tự do trên mỗi cổ phiếu vẫn chưa khả 
quan và tỷ suất lợi nhuận giảm đang khiến 
nó thấp hơn. Chi phí nghiên cứu và phát triển 
tăng 78% YoY (YoY: Year on Year, %chênh so 
với cùng kỳ năm trước), chịu trách nhiệm cho 
50% lỗ hoạt động.

Duyck lưu ý rằng Beyond Meat đã được ca 
ngợi là một kẻ phá vỡ sẽ thay đổi hoàn toàn thị 
trường thịt, đưa protein động vật ra khỏi lĩnh 
vực kinh doanh, Duyck lưu ý. Tuy nhiên, ông 
cho biết công ty tiếp tục gặp trở ngại ngay cả khi 
lượng protein có nguồn gốc thực vật trị giá hơn 
465 triệu USD đã được bán trong ba năm qua.

Một trở ngại là nó vẫn có giá cao hơn thịt 
bò, gấp hai lần và Beyond Meat vẫn không 
phải là thịt. Có rất nhiều người tiêu dùng 
thích thịt và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho 
nó. Duyck nói rằng có vẻ như càng bán nhiều 
thịt giả thì họ càng kiếm được nhiều tiền hơn.


