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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế cỏ voi bằng thân lá cây đậu mèo khô 
(MP) ở các mức khác nhau đến thu nhận, tiêu hóa thức ăn, cân bằng nitơ và nồng độ các dẫn xuất purine trong 
nước tiểu. Tám dê đực lai (Jumnapari x Saanen) được phân ngẫu nhiên vào các công thức thí nghiệm trong mô hình 
thí nghiệm ô vuông Latin kép và nuôi trong các cũi trao đổi chất riêng biệt. Dê được cho ăn tự do một trong bốn công 
thức thí nghiệm. Khẩu phần cơ sở gồm 200g bột ngô và cỏ voi trong khi khẩu phần thí nghiệm cỏ voi được thay thế 
bằng MP thu hoạch lúc 3-4 tháng tuổi ở bốn mức 0%, 25%, 35% và 45%. Kết quả cho thấy, lượng thu nhận và tiêu 
hóa vật chất khô, chất hữu cơ, NDF tăng lên ở dê cho ăn khẩu phần có thay thế MP với các tỷ lệ khác nhau (P > 
0,05). Tuy nhiên, các chỉ tiêu này không sai khác ở lô dê ăn khẩu phần thay thế 35% và 45% MP (P > 0,05). Tăng 
mức thay thế MP trong khẩu phần làm tăng lượng nitơ thu nhận và tăng N tích lũy. Nồng độ các dẫn xuất purine 
trong nước tiểu tăng khi tăng mức thay thế MP (P > 0,05) và dao động từ 3,06-7,59 mmol/ngày, nhưng không có sự 
sai khác về chỉ tiêu này ở hai lô dê ăn khẩu phần thay thế 35% và 45% MP (P > 0,05). Như vậy, có thể thay thế cỏ 
voi bằng 35% MP trong khẩu phần nhằm nâng cao chất lượng thức ăn giàu xơ cho dê. 

Từ khóa: Dẫn xuất purine, dê, Mucuna pruriens, tiêu hóa, thu nhận.  

Effects of Replacement of Elephant Grass (Pennisetum purpureum)  
with Velvet Bean Hay (Mucuna pruriens) in Diets on Feed Intake, Digestibility  

and Nitrogen Metabolism of Growing Goats 

ABSTRACT 

A feeding experiment aimed at investigating the effect of replacement of elephant grass (Pennisetum 
purpureum) with velvet bean hay (Mucuna pruriens) at increasing levels in the diets on feed intake, apperent 
digestibility, nitrogen balance and purine derivatives was conducted. A total of 8 male crossbred (Jumnapari x 
Saanen) goats were randomly located in a 4x4 double Latin Square design and were housed in individual metabolic 
cages. The goats were given ad libitum one of four experimental diets. The basal diet composed of 200g corn powder 
and elephant grass, elephant grass was replaced with different levels (0%, 25%, 35% and 45%) of velvet bean hay 
harvested at 3-4 months of age. The intake and apparent digestibility of dry matter, organic matter and NDF 
increased significantly in animals fed diets replaced with velvet bean hay (P > 0,05). However, these figures were 
similar in animals given 35 and 45% velvet bean hay (P > 0,05). Increased levels of legume resulted in increased 
intake of nitrogen and nitrogen balance. The total excretion of urinary purine derivatives increased with increasing 
level of replacement (P > 0,05) and varied from 3.06 to 7.59 mmol/day. There was no significant difference in urinary 
purine derivatives between groups fed 35% and 45% velvet bean hay in diet (P > 0,05). It is suggested that elephant 
grass can be replaced by 35% velvet bean hay to improve nutritional values of a high fibre diet for growing goats. 

Keywords: Digestibility, feed intake, goat, Mucuna pruriens, purine derivatives. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, số lượng dê của 
Việt Nam (2010-2013) tăng từ 1,28 đến 1,35 triệu 
con (Tổng cục thống kê, 2015). Cùng với việc tăng 
số lượng đàn dê, các chương trình về giống cũng 
đã làm thay đổi cơ cấu giống dê. Một số giống dê 
ngoại trên thế giới như Beetal, Jumnapari, 
Saanen, Boer... đã được nhập vào nước ta và đàn 
dê lai 1/2 máu, 3/4 máu giữa các giống dê này được 
phát triển ở nhiều nơi nhằm nâng cao năng suất 
chăn nuôi (Đinh Văn Bình và cs., 2008). Tuy 
nhiên, đồng cỏ tự nhiên ngày càng giảm cả về diện 
tích và chất lượng do đó việc mở rộng diện tích 
trồng cây thức ăn có chất lượng cao là hết sức cần 
thiết cho gia súc nhai lại nói chung, dê nói riêng, 
giải quyết đồng thời cả hai vấn đề khối lượng và 
chất lượng thức ăn thô. 

Trong số các cây thức ăn chăn nuôi, cây đậu 
mèo là cây bản địa, thuộc họ đậu có giá trị dinh 
dưỡng cao. Cây đậu mèo sinh trưởng rất nhanh, 
che phủ đất tốt, từ xưa đến nay trồng để thu hạt 
và kết hợp cắt tỉa chất xanh cho chăn nuôi (có 
thể cho thu cắt 2 lần sau đó để thu hạt). Theo 
Sidibé-Anago et al. (2009), protein trong thân lá 
cây đậu mèo khoảng 15-20%. Vì vậy, việc 
nghiên cứu sử dụng loại cây này nhằm thay thế 
những loại thức ăn thô xanh nghèo dinh dưỡng 
sẽ giúp người chăn nuôi cải thiện được tình 
trạng thiếu thức ăn thô xanh giàu dinh dưỡng 
cho dê. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Thí nghiệm được tiến hành trên dê đực lai 

(Jumnapari x Saanen). Cây đậu mèo (Mucuna 
pruriens) 3-4 tháng tuổi được phơi khô và cỏ voi 
tươi cắt khúc 10-17 tuần tuổi. 

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2-12/2014 tại 
trại chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 
Tám dê đực lại (Jumnapari x Saanen) khối 

lượng 18 ± 0,2 kg được sử dụng trong thí 

nghiệm. Trước thí nghiệm, dê được tiêm thuốc 
điều trị ký sinh trùng đường tiêu hóa 
(Levamisole liều 7,5 mg/kg P). Mỗi dê được nuôi 
trong cũi trao đổi chất riêng biệt để tách phân 
và nước tiểu. Dê được chia thành 4 lô, mỗi lô 2 
con theo mô hình thí nghiệm ô vuông Latin 4 x 
4. Thí nghiệm được lặp lại 4 lần, mỗi lần chia 
làm hai giai đoạn: giai đoạn nuôi thích nghi (10 
ngày) và giai đoạn thu mẫu (7 ngày), dê được 
thả tự do 3 ngày giữa các lần thí nghiệm.  

Dê được cho ăn một trong 4 công thức thí 
nghiệm trong đó cỏ voi được thay thế bằng thân 
lá đậu mèo khô với các tỷ lệ lần lượt là 25%, 
35% và 45% (tính theo % vật chất khô). Thức ăn 
tinh được cho ăn như nhau: 200 g/con cho tất cả 
các công thức thí nghiệm. Thức ăn thô được cho 
ăn tự do như sau: 

Công thức 1 (CT1): 200 g bột ngô, 100% cỏ 
voi 

Công thức 2 (CT2): 200 g bột ngô, hỗn hợp 
75% cỏ voi và 25% thân lá đậu mèo khô  

Công thức 3 (CT3): 200 g bột ngô, hỗn hợp 
65% cỏ voi và 35% thân lá đậu mèo khô 

Công thức 4 (CT4): 200 g bột ngô, hỗn hợp 
55% cỏ voi và 45% thân lá đậu mèo khô 

Cây đậu mèo thu cắt khi được 3-4 tháng 
tuổi. Sau khi phơi khô, cây được cắt thành từng 
đoạn dài 7-10 cm đựng trong túi nilon để sử 
dụng cho thí nghiệm. Dê được cho ăn 2 lần/ngày 
vào lúc 9h sáng và 4h chiều. Dê được cho ăn ngô 
nghiền trước và sau đó được cho ăn tự do một 
trong bốn công thức thí nghiệm. Thành phần 
dinh dưỡng của các công thức thí nghiệm được 
trình bày ở bảng 1. Lượng thức ăn cho dê được 
ước tính theo khối lượng cơ thể (khoảng 3% khối 
lượng cơ thể), để cho dê ăn thức ăn tự do thì 
lượng thức ăn của ngày hôm sau ước tính bằng 
120% lượng thức ăn thu nhận của ngày hôm 
trước. Dê được cho uống nước sạch tự do, premix 
khoáng và vitamin được thay thế cho dê vào 
thức ăn tinh với liều lượng 0,5-1 kg/100 kg thức 
ăn tinh. 

2.2.2. Phương pháp thu mẫu 
- Mẫu thức ăn cho ăn và thức ăn thừa: hàng 

ngày lấy 200 g mẫu thức ăn và 100 g thức ăn  
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Bảng 1. Thành phần hóa học của các công thức thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
CT1 

X ± SD   

CT2 
X ± SD   

CT3 
X ± SD   

CT4 
X ± SD   

Vật chất khô (%) 18,92 ± 1,28 33,20 ± 2,13 40,97 ± 1,23 42,46 ± 1,32 

Thành phần hóa học (% VCK) 

Protein thô  8,45 ± 0,89 10,17 ± 0,78 11,37 ± 1,02 12,47 ± 1,36 

NDF  75,76 ± 6,12 72,06 ± 7,12 68,02 ± 5,67 65,37 ± 5,89 

ADF  49,86 ± 3,46 36,42 ± 4,07 34,30 ± 4,23 30,15 ± 4,30 

Chất hữu cơ  87,35 ± 27,05 90,75 ± 23,32 91,06 ± 31,25 91,56 ± 28,89 

 

thừa của từng con dê thí nghiệm, sấy khô, trộn 
đều và nghiền nhỏ sau đó bảo quản trong túi 
nilon ở nhiệt độ phòng để phân tích thành phần 
hóa học của thức ăn cho ăn và thức ăn thừa 
trong thí nghiệm. 

- Mẫu phân và nước tiểu: nước tiểu của 
từng con dê được thu sau 24h vào trong lọ có 
chứa 20ml HCl đặc để duy trì pH > 3. Sau khi 
ghi lại tổng lượng nước tiểu, lọc nước tiểu qua 
giấy lọc sau đó lấy khoảng 100ml mẫu nước tiểu 
của mỗi con dê cho vào lọ đã dán nhãn và bảo 
quản ở nhiệt độ -200C. Mẫu phân được thu thập 
hàng ngày bằng túi nilon được gắn vào cũi trao 
đổi chất, sau khi cân, lấy khoảng 20% tổng 
lượng phân thải ra, sấy khô, trộn đều, nghiền 
nhỏ và bảo quản trong phòng thí nghiệm để 
phân tích thành phần hóa học. 

2.2.3. Phân tích mẫu 
Hàm lượng vật chất khô, khoáng tổng số, 

chất hữu cơ và protein thô được phân tích theo 
AOAC (1990), thành phần NDF và ADF được 
phân tích theo Van Soest et al. (1991). Các dẫn 
xuất purine trong nước tiểu được phân tích theo 
Chen and Gomes (1995) bằng phương pháp so 
màu và enzyme. 

Tương quan giữa lượng purine hấp thu (X, 
mmol/ngày) và dẫn xuất purine bài tiết trong nước 
tiểu (Y, mmol/ngày) được tính toán theo Chen and 
Gomes (1995) có hiệu chỉnh cho dê bởi George et 
al. (2001) và Mota et al. (2008) như sau. 

Y = 0,74 X + (0,250 kg W0,75 e-0,25X) 
Trong đó:  

0,25 là lượng dẫn xuất nitơ nội sinh; 0,74 là 
hệ số hồi phục của lượng purine hấp thu trong 
nước tiểu. 

Nitơ vi sinh vật (g/ngày) được ước tính theo 
công thức của Chen and Gomes (1995): 

MN (g/ngày) = 70 X /(0,116 × 0,83 × 1.000) = 
0,727 X 

Trong đó: X là lượng purine vi sinh vật được 
hấp thu (mmol/ngày); 0,83 là hệ số ước tính khả 
năng tiêu hóa purine vi sinh vật; 70 là lượng 
nitơ có trong purine (mg N/mmol); 0,116 là tỷ lệ 
N trong purine: N trong vi sinh vật dạ cỏ 
(11,6:100) 

2.2.4. Xử lý số liệu 
Số liệu được xử lý theo phương pháp thống 

kê mô tả với các tham số lần lượt là Mean, SEM. 
Số liệu được phân tích theo mô hình phân tích 
phương sai một nhân tố (ANOVA) như sau: 

Xijgk =  + Ai + Bj + Cg + eijg 
Trong đó:  
Xijgk: Giá trị quan sát thứ k của yếu tố thí 

nghiệm i, gia súc j, lần thí nghiệm g  
:  Giá trị trung bình tổng thể 
Ai:  Ảnh hưởng của yếu tố i (thức ăn thí 

nghiệm) 
Bj:  Ảnh hưởng của yếu tố j (gia súc) 
Cg: Ảnh hưởng của lần thí nghiệm g 
Eijg: Sai số ngẫu nhiên. 
Khi phân tích ANOVA cho thấy có sai khác, 

phép thử Tukey được sử dụng để so sánh sự sai 
khác giữa các giá trị trung bình với mức ý nghĩa 
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P > 0,05 bằng chương trình Excel 2007 và phần 
mềm Minitab 16. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thu nhận và tiêu hóa thức ăn biểu kiến 

3.1.1. Thu nhận thức ăn 
Lượng thu nhận thức ăn của dê thí nghiệm 

(Bảng 2) tăng lên trong khẩu phần có thay thế 
MP. Theo Van Soest (1982), khẩu phần ăn có 
cây họ đậu làm tăng khả năng thu nhận thức ăn 
do tăng lượng nitơ cung cấp cho vi sinh vật dạ 
cỏ. Sinh khối vi sinh vật dạ cỏ tăng đẩy nhanh 
tốc độ phân giải thức ăn và kết quả là làm tăng 
lượng thức ăn thu nhận.  

Thu nhận vật chất khô của lô thay thế lần 
lượt 35% và 45% MP là bằng nhau (P > 0,05) và 
cao hơn lô thay thế 25% MP và lô chỉ ăn cỏ voi (P 
> 0,05). Cụ thể, thu nhận vật chất khô của dê chỉ 
ăn cỏ voi là 630,29 g/con/ngày và khẩu phần thay 
thế 25% MP là 656,71 g/con/ngày. Khi cho dê ăn 
khẩu phần có 35% và 45% MP thì lượng vật chất 
khô thu nhận tăng lên lần lượt là 754,86 
g/con/ngày và 784,13 g/con/ngày. Lượng chất hữu 
cơ thu nhận ở hai khẩu phần có 35% và 45% MP 
bằng nhau và đạt các giá trị lần lượt là 717,92 
g/con/ngày và 687,35 g/con/ngày. Lượng chất hữu 
cơ thu nhận giảm xuống khi dê ăn khẩu phần có 
25% MP và khẩu phần chỉ có cỏ voi. Thu nhận 
NDF ở lô ăn khẩu phần có 35% và 45% MP là 
bằng nhau và đều cao hơn lô chỉ ăn 25% MP và lô 
đối chứng cỏ voi (P > 0,05). Trái lại, thu nhận 
protein ở lô dê ăn khẩu phần có 45% MP đạt giá 

trị cao nhất là 97,76 g/con/ngày, sau đó lượng 
protein thu nhận giảm xuống với các giá trị lần 
lượt là 85,80 g/con/ngày và 66,76 g/con/ngày khi dê 
ăn các khẩu phần có 35% và 25% MP (P > 0,05). 

Lượng thức ăn thu nhận của dê ăn các khẩu 
phần thay thế MP cao hơn so với lô chỉ ăn cỏ voi. 
Kết quả này tương đương với công bố của 
Mupangwa et al. (2002) rằng khi thay thế 10%, 
20% và 30% MP vào trong khẩu phần là cỏ tự 
nhiên thì lượng thu nhận vật chất khô, chất hữu 
cơ và protein thô của cừu tăng lên so với lô đối 
chứng. Theo Umunna et al. (1995), khẩu phần 
cơ sở là rơm yến mạch khi được thay thế bằng 
cây họ đậu Lablab sẽ làm tăng lượng thu nhận 
vật chất khô ở cừu. Một kết luận tương tự cũng 
được Abdulrazak et al. (1996) đưa ra khi các tác 
giả này sử dụng các cây họ đậu để thay thế vào 
khẩu phần ăn cho dê và bê.    

3.1.2. Tỷ lệ tiêu hóa thức ăn biểu kiến 
Tỷ lệ tiêu hóa thức ăn biểu kiến của dê 

(Bảng 3) có xu hướng tăng khi dê được ăn các 
khẩu phần thay thế MP với các tỷ lệ khác nhau. 
Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô, chất hữu cơ và NDF 
ở các lô thay thế cây họ đậu tăng phù hợp với 
kết quả của Umunna et al. (1995) và Matizha et 
al. (1997). Các vi khuẩn phân giải cellulose và 
amylose cần các yếu tố sinh trưởng như 
ammonia, amino acid, peptide và các acid béo 
mạch nhánh (Ndlovu and Buchanan-Smith, 
1985). Khẩu phần có thay thế cây họ đậu 
thường có giá trị dinh dưỡng cao hơn, vì thế có 
thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn cho sự 

Bảng 2. Thu nhận thức ăn của dê khi cho ăn các công thức thí nghiệm 

Thu nhận (g/con/ngày) 
Công thức thí nghiệm 

SEM P 
CT1 CT2 CT3 CT4 

Vật chất khô 630,29b 656,71b 754,86a 784,13a 22,14 0,003 

Chất hữu cơ 550,53b 599,92b 687,35a 717,92a 20,03 0,027 

Protein thô 53,23d 66,76c 85,80b 97,76a 3,34 0,001 

NDF 477,48b 473,20b 513,43a 512,56a 15,23 0,023 

ADF 314,24a 239,15b 258,90b 236,39b 12,67 0,045 

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị trung bình không mang chữ cái nào giống nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P > 
0,05); SEM: Sai số của số trung bình; P: Mức ý nghĩa sai khác thống kê. 
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Bảng 3. Tỷ lệ tiêu hóa thức ăn biểu kiến của dê khi 
 cho ăn các công thức thí nghiệm 

Tỷ lệ tiêu hóa (%) 
Công thức thí nghiệm 

SEM P 
CT1 CT2 CT3 CT4 

Vật chất khô 52,63b 56,61b 62,88a 65,18a 2,18 0,015 

Chất hữu cơ 54,39c 55,13c 64,74b 70,84a 5,61 0,007 

Protein thô 46,17b 49,59b 67,15a 71,01a 4,18 0,001 

NDF 45,06c 51,11b 61,23a 62,27a 1,73 0,010 

ADF 54,07b 55,46b 60,66a 61,62a 3,45 0,007 

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị trung bình không mang chữ cái nào giống nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P > 
0,05); SEM: Sai số của số trung bình; P: Mức ý nghĩa sai khác thống kê. 

sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật dạ cỏ, 
đặc biệt là quá trình chuyển hóa nitơ. Điều này 
dẫn đến sự gia tăng khả năng bám dính của vi 
khuẩn và nấm phân giải xơ với chất xơ trong 
thức ăn (Akin et al., 1974). Do vậy, các vi sinh 
vật này sẽ tăng tiết enzyme cellulase và 
hemicellulase, khi các enzyme này hoạt động sẽ 
kích thích quá trình tiêu hóa xơ. 

Khi dê ăn các khẩu phần thay thế 35% và 
45% MP có tỷ lệ tiêu hóa thức ăn biểu kiến cao 
hơn so với khẩu phần thay thế 25% MP và khẩu 
phần chỉ có cỏ voi (P > 0,05). Trong đó, tỷ lệ tiêu 
hóa thức ăn ở khẩu phần thay thế 35% và 45% 
MP là tương đương nhau (P > 0,05). Tỷ lệ tiêu 
hóa vật chất khô ở lô chỉ ăn cỏ voi là 52,63%, lô 
thay thế 25% MP là 56,61% và tỷ lệ tiêu hóa 
tăng lên ở lô thay thế 35%, 45% MP với các giá 
trị lần lượt là 62,88% là 65,18%. Tỷ lệ tiêu hóa 
protein thô ở lô thay thế 35% MP (67,15%) 
tương đương với tỷ lệ tiêu hóa protein thô ở lô 
thay thế 45% MP (71,01%) (P > 0,05). Cả hai giá 
trị này đều cao hơn so với tỷ lệ tiêu hóa ở lô chỉ 

ăn cỏ voi (46,17%) và lô thay thế 25% 
MP(49,59%) (P > 0,05).  

Như vậy, tỷ lệ tiêu hóa thức ăn của dê tăng 
lên khi thay thế 35% và 45% MP vào khẩu 
phần. Điều này chứng tỏ rằng việc thay thế MP 
trong khẩu phần đóng một vai trò quan trọng 
trong việc cải thiện môi trường dạ cỏ và tiêu hóa 
khẩu phần ăn cơ sở giàu chất xơ là cỏ voi.  

3.2. Cân bằng nitơ 
Lượng nitơ thu nhận (Bảng 4) của dê tăng 

lên khi tăng tỷ lệ thay thế MP trong khẩu phần 
(P > 0,05). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi 
trong khẩu phần ăn có thay thế một tỷ lệ thích 
hợp cây họ đậu thì dê đều có trạng thái cân 
bằng nitơ dương. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với dê chỉ ăn 
cỏ voi lượng nitơ thu nhận đạt thấp nhất (8,50 g 
N/ngày); khi thay thế 25%, 35% và 45% MP  
trong các khẩu phần thì lượng nitơ thu nhận tăng 
rõ rệt với các giá trị lần lượt là 10,66 g N/ngày, 
13,71 g N/ngày và 15,62 g N/ngày (P >  0,05).

Bảng 4. Cân bằng nitơ của dê khi cho ăn các công thức thí nghiệm 

Chỉ tiêu (g N/ngày) 
Công thức thí nghiệm 

SEM P 
CT1 CT2 CT3 CT4 

N thu nhận 8,50d 10,66c 13,71b 15,62a 0,32 0,014 

N trong phân 2,34 5,03 7,31 7,32 0,19 - 

N trong nước tiểu 5,74 3,95 3,26 4,05 0,35 - 

N tích lũy 0,42c 1,68c 3,13b 4,24a 0,01 0,000 

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị trung bình không mang chữ cái nào giống nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P > 
0,05); SEM: Sai số của số trung bình; P: Mức ý nghĩa sai khác thống kê. 
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Biểu đồ 1. Lượng N bài tiết của dê khi cho ăn các công thức thí nghiệm 

Theo Mupangwa et al. (2002), thay thế 30% MP 
vào trong khẩu phần làm tăng khả năng sử 
dụng nitơ trên cừu. Một kết luận tương tự cũng 
được Bonsi and Osuji (1997) đề cập đến. Các tác 
giả này cho biết sự gia tăng lượng nitơ thu nhận 
tỷ lệ thuận với mức thay thế cỏ tef (Eragrostis 
tef) và rơm trong khẩu phần bằng cây họ đậu. 
Dê ăn các khẩu phần thí nghiệm đều đạt trạng 
thái cân bằng nitơ dương. Khẩu phần thay thế 
25%, 35% và 45% MP có N tích lũy lần lượt là 
1,68, 3,13 và 4,24 (g N/ngày), cao hơn so với 
khẩu phần chỉ có cỏ voi là 0,42 (P > 0,05). Kết 
quả thí nghiệm phù hợp với nghiên cứu của 
Carro et al. (2012), Tolera and Sundstøl (2000). 
Các tác giả này cho biết khi thay thế cây họ đậu 
vào khẩu phần với tỷ lệ lần lượt là 30%, 45% và 
46% thì dê và cừu thí nghiệm đều đạt trạng thái 
cân bằng nitơ dương. 

Từ biểu đồ 1 cho thấy khi dê ăn khẩu phần 
thay thế MP thì lượng nitơ bài tiết so với nitơ 
thu nhận giảm xuống và nitơ được bài tiết chủ 
yếu qua phân. Lượng nitơ thải ra qua phân tăng 
tỷ lệ thuận với mức thay thế MP trong các khẩu 
phần. Trái lại, dê ăn khẩu phần chỉ có cỏ voi thì 
nitơ được bài tiết chủ yếu theo con đường nước 
tiểu. Lượng nitơ đào thải trong phân ở dê ăn cỏ 
voi chiếm 27,53% so với tổng lượng nitơ bài tiết. 
Tỷ lệ này tăng lên khi tăng dần mức thay thể cỏ 
voi bằng MP trong các khẩu phần. Lượng nitơ 
thải ra trong phân đạt các giá trị 47,19%, 

53,32% và 46,86% tương ứng với mức thay thế 
MP trong khẩu phần là 25%, 35% và 45%. 

Theo Vadivel et al. (2011), lượng nitơ thải 
ra chủ yếu trong phân ở lô có thay thế MP là do 
trong cây đậu mèo có chứa tannin, trung bình 
khoảng 0,55-1,33 g/kg vật chất khô. Theo 
Meissner et al. (1993) quá trình lên men trong 
dạ cỏ của thức ăn có chứa tannin thì lượng nitơ 
thải ra trong nước tiểu thấp hơn so với thức ăn 
không có tannin. Lượng nitơ thải ra chủ yếu 
trong phân làm giảm phát thải khí ammonia ra 
môi trường, điều này có ý nghĩa quan trọng 
trong công tác quản lý và phát triển bền vững 
tài nguyên thiên nhiên (Kaitho et al., 1998). 
Hơn nữa, lượng nitơ đào thải ra trong phân là 
nguồn phân bón hữu cơ quan trọng đối với nông 
hộ nhằm cải thiện dinh dưỡng đất và năng suất 
cây trồng. 

3.3. Dẫn xuất purine trong nước tiểu và 
nitơ cung cấp cho vi sinh vật 

Hàm lượng các dẫn xuất purine (allantoin, 
acid uric, xanthine và hypoxanthine) trong nước 
tiểu của dê ở lô thay thế 35% và 45% MP là 
bằng nhau và cao hơn lô thay thế 25% (P > 
0,05). Nhìn chung, hàm lượng các chất 
allantoin, acid uric, xanthine và hypoxanthine 
chiếm khoảng 65-80%, 15-20% và 3-15% tổng 
lượng purine bài tiết trong nước tiểu. 
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Bảng 5. Dẫn xuất purine trong nước tiểu và lượng nitơ cung cấp  
cho vi sinh vật của dê khi ăn các công thức thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Công thức thí nghiệm 

SEM P 
CT1 CT2 CT3 CT4 

Allantoin (mmol/ngày) 2,46 3,39 4,64 4,93 0,22 - 

Uric acid (mmol/ngày) 0,52 0,67 1,66 1,52 0,01 - 

Xanthine + Hypoxanthine (mmol/ngày) 0,08 0,46 0,34 1,14 0,01 - 

Purine bài tiết (mmol/ngày) 3,06c 4,52b 6,64a 7,59a 0,11 0,001 

Purine hấp thu (mmol/ngày) 2,59d 5,30c 8,63b 10,01a 0,18 0,000 

N vi sinh vật (g /ngày) 1,90c 3,82b 6,27a 7,28a 0,04 0,027 

Hiệu quả cung cấp N vi sinh vật (g/kg DOMR) 9,67c 14,64b 20,70a 22,98a 1,03 0,016 

Ghi chú: Trong cùng hàng, sự sai khác giữa các giá trị trung bình không mang chữ cái giống nhau là có ý nghĩa (P > 0,05); 
DOMR (chất hữu cơ tiêu hóa dạ cỏ) = 0,65 x DOMI (lượng chất hữu cơ tiêu hóa thu nhận) (ARC, 1984).  

Theo Chen and Gomes (1995), tỷ lệ 
allantoin, acid uric, xanthine và hypoxanthine 
so với purine bài tiết trong nước tiểu đạt các giá 
trị lần lượt là 60-80%, 10-30% và 5-10%. Như 
vậy, kết quả thí nghiệm cũng tương đương với 
kết luận của tác giả này ngoại trừ tỷ lệ xanthine 
và hypoxanthine. Lượng nitơ cung cấp cho vi sinh 
vật ở dê ăn cỏ voi là 1,9 g N/ngày. Giá trị này tăng 
lên là 3,82 ; 6,27 và 7,28 g N/ngày khi thay thế lần 
lượt 25, 35 và 45% MP trong khẩu phần (P > 0,05). 

Hàm lượng dẫn xuất purine bài tiết trong 
nước tiểu (Bảng 5) tăng khi tăng tỷ lệ thay thế 
MP trong khẩu phần. Kết quả thí nghiêm phù 
hợp với nghiên cứu của Bonsi and Osuji (1997). 
Các tác giả này cho biết khi thay thế cây họ đậu 
vào trong khẩu phần sẽ làm tăng lượng dẫn 
xuất purine bài tiết trong nước tiểu, lượng nitơ 
cung cấp cho vi sinh vật và hiệu quả cung cấp 
nitơ cho vi sinh vật.  

4. KẾT LUẬN 

Tăng tỷ lệ thay thế cỏ voi bằng MP trong 
khẩu phần làm tăng lượng thu nhận và tỷ lệ 
tiêu hóa thức ăn. Trạng thái cân bằng nitơ, dẫn 
xuất purine trong nước tiểu, lượng nitơ cung cấp 
cho vi sinh vật và hiệu quả cung cấp nitơ tăng 
lên khi thay thế MP ở các mức khác nhau trong 
khẩu phần. Tuy nhiên, khi dê ăn khẩu phần 
thay thế 35% và 45% MP thì hầu hết các chỉ 
tiêu nghiên cứu trên đều đạt các giá trị tương 

đương nhau. Vì vậy, khẩu phần thay thế 35% 
thân lá đậu mèo khô có thể là tỷ lệ bổ sung 
thích hợp nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng của 
khẩu phần giàu chất xơ. 
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