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TÓM TẮT 
Thí nghiệm được tiến hành tại 6 nông hộ của huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang để đánh giá hiệu 

quả của việc sử dụng khẩu phần ăn cho bò thịt có thân lá lạc ủ chua không bổ sung bột ngô, bổ sung 
3% và 6% bột ngô. 12 bê đực Laisind từ 18 – 21 tháng tuổi được chia làm 3 lô, mỗi lô 4 con, trong 
khẩu phần ăn có thân lá lạc ủ chua với 3 công thức: 0,5% muối (CT1); 0,5% muối và 3% bột ngô (CT2); 
0,5% muối với 6% bột ngô (CT3). Sau 90 ngày nuôi, tăng trọng hàng ngày của bò thí nghiệm đạt 0,49; 
0,52 và 0,55 kg/con/ngày, tương ứng với CT1, CT2 và CT3. Tăng trọng của bò cho ăn thân lá lạc ủ 
chua với 0,5% muối và 6% bột ngô đạt cao nhất 0,55kg/con/ngày và thấp nhất là bò ăn thân lá lạc ủ 
chua không bổ sung bột ngô. Như vậy, nuôi bò với khẩu phần có thân lá lạc ủ chua với 0,5% muối và 
6% bột ngô cho tăng trọng và hiệu quả kinh tế đạt cao nhất (103,19 nghìn đồng/con/tháng). 

Từ khóa: Bắc Giang, bò thịt, thân lá mía, ủ chua.  

SUMMARY 
An experiment was conducted to investigate the effects of partly replacement of corn meal (0% ; 

3% and 6% corn meal) with ensilaged groundnut haulm in diet of crossbred (Red Sinhi x  local Yellow) 
young bulls in Hiep Hoa district, Bac Giang province. Twelve young bulls, aging 18 - 21 months old, 
were allotted in three treatments, each of four animals. After of 90 days of feeding, the average daily 
gain (ADG) of cattle fed three levels of 0; 3 and 6% corn meal were 0.49; 0.52 and 0.55 kg/head/day, 
respectively. In conclusion feeding ensilaged groundnut haulm with 0.5% of salt plus 6% corn meal in 
cattle diets had the highest of average daily gain (0.55 kg/head/day) and profitable( 103,19  thousant 
VND per head per month). 

Key words: Bac Giang, cattle, ensilage, groundnut haulm.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
DiÖn tÝch gieo trång c©y l¹c hμng n¨m 

toμn quèc ®¹t 0,24 triÖu ha/n¨m, khèi l−îng 
phô phÈm th©n l¸ l¹c sau thu ho¹ch −íc ®¹t 
0,46 triÖu tÊn chÊt kh«/n¨m (Bïi V¨n ChÝnh 
vμ cs., 2002). Th©n l¸ l¹c sau khi thu ho¹ch 
cñ vÉn cßn xanh vμ giμu chÊt dinh d−ìng. 
Theo NguyÔn H÷u Tμo (1996), th©n l¸ l¹c 
sau khi thu ho¹ch chøa 26,45% VCK, 14,17% 
protein th«, 28,99% x¬ th«. Bß s÷a ¨n khÈu 
phÇn cã th©n l¸ l¹c ñ chua, chiÕm 39% n¨ng 
l−îng toμn khÈu phÇn, vÉn cho n¨ng suÊt 
s÷a cao (NguyÔn H÷u Tμo, 1996). Sö dông tõ 

0,23 ®Õn 0,46% th©n l¸ l¹c ñ chua víi 0,5% 
muèi vμ 5% bét s¾n (c¸m) tÝnh theo khèi l−îng 
c¬ thÓ trong khÈu phÇn nu«i bß gióp t¨ng thu 
nhËp tõ 112.800 ®ång ®Õn 119.100 
®ång/con/th¸ng (§ç ThÞ Thanh V©n vμ cs., 
2009). HÇu hÕt c¸c nghiªn cøu vμ sö dông 
th©n l¸ l¹c trong ch¨n nu«i ®· ®−îc thùc 
hiÖn t¹i mét sè ®Þa ph−¬ng, nh−ng B¾c 
Giang lμ tØnh trång nhiÒu l¹c ë miÒn B¾c l¹i 
ch−a ®−îc nghiªn cøu. H¬n n÷a, c¸c t¸c gi¶ 
®Òu nghiªn cøu trªn mét c«ng thøc ñ chua vμ 

cho bß ¨n víi tû lÖ kh¸c nhau. ë ®©y, nghiªn 
cøu nμy tiÕn hμnh ñ chua th©n l¸ l¹c víi ba 
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c«ng thøc kh¸c nhau nh»m t×m ®−îc c«ng 
thøc ñ chua th©n l¸ l¹c thÝch hîp vμ sö dông 
cã hiÖu qu¶ nguån phô phÈm nμy lμm thøc 
¨n cho tr©u bß t¹i tØnh B¾c Giang. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong c¸c 

n«ng hé ch¨n nu«i bß thÞt t¹i HiÖp Hoμ, B¾c 
Giang tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 11 n¨m 2009. 
Bß thÝ nghiÖm ®−îc nu«i trong 6 hé gia ®×nh, 
mçi hé nu«i 2 con bß lai Sind ®−îc chän ®ång 
®Òu vÒ khèi l−îng, ®é tuæi. Bß thÝ nghiÖm 
®−îc nu«i trong « chuång, mçi « chuång nu«i 
2 con vμ chia lμm 3 l«, mçi l« 4 con ¨n theo 
khÈu phÇn ®−îc x©y dùng theo tiªu chuÈn 
cña Kearl (1982). Tr−íc khi tiÕn hμnh thÝ 
nghiÖm, bß ®−îc tÈy kÝ sinh trïng vμ lμm 
quen víi khÈu phÇn thÝ nghiÖm. Thêi gian 
theo dâi thÝ nghiÖm lμ 90 ngμy, kh«ng kÓ 
15 ngμy ®Çu lμm quen thøc ¨n. Bß ®−îc cho 
¨n th©n l¸ l¹c ñ chua, thøc ¨n tinh vμ r¬m 3 
lÇn trong ngμy (s¸ng, tr−a vμ tèi), cá tù nhiªn  

®−îc cho ¨n 2 lÇn trong ngμy (s¸ng, tr−a), bß 
®−îc uèng n−íc tù do. 

L−îng thøc ¨n thu nhËn ®−îc x¸c ®Þnh 
th«ng qua c©n thøc ¨n cho ¨n vμ thøc ¨n 
thõa hμng ngμy cña tõng c¸ thÓ. TÊt c¶ bß 
thÝ nghiÖm ®−îc c©n vμo buæi s¸ng tr−íc khi 
cho ¨n, vμo thêi ®iÓm tr−íc khi thÝ nghiÖm, 2 
tuÇn c©n 1 lÇn vμ khi kÕt thóc thÝ nghiÖm 
b»ng c©n ®iÖn tö Rud weight cña óc. MÉu 
th©n l¸ l¹c ñ chua vμ mÉu thøc ¨n cña bß 
®−îc ph©n tÝch t¹i Phßng ph©n tÝch thøc ¨n, 
Khoa Ch¨n nu«i vμ Nu«i trång thñy s¶n, 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. §¸nh 
gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®−îc tiÕn hμnh trªn c¬ 
së so s¸nh thay ®æi thu – chi cña c¸c l« thÝ 
nghiÖm víi ®¬n gi¸ ®−îc lÊy cè ®Þnh t¹i thêi 
®iÓm thÝ nghiÖm. So s¸nh vÒ tiªu tèn thøc ¨n 
vμ t¨ng träng gi÷a c¸c l« thÝ nghiÖm thùc 
hiÖn qua ph©n tÝch ph−¬ng sai 1 nh©n tè.  

C¨n cø vμo nguån nguyªn liÖu s½n cã t¹i 
®Þa ph−¬ng, nghiªn cøu nμy tiÕn hμnh phèi 
trén thøc ¨n tinh hçn hîp gåm 4 nguyªn liÖu: 
bét s¾n, c¸m g¹o, bét ng«, bét ®ç t−¬ng vμ urª. 

B¶ng 1. Thμnh phÇn ho¸ häc cña c¸c lo¹i thøc ¨n chÝnh trong thÝ nghiÖm 

Thành phần hoá học 
Thức ăn VCK 

Protein thô NDF ADF Khoáng 
Cỏ tự nhiên 20,45 12,64 56,37 28,64 12,83 
Rơm lúa 89,23 5,05 80,12 52,71 14,08 
Thân lá lạc ủ chua      
CT1 26,42 12,67 51,43 31,61 13,34 
CT2 27,20 12,14 50,34 30,66 12,91 
CT3 28,14 11,57 49,12 29,72 12,12 

 CT1: Thân lá lạc ủ chua không bổ sung bột ngô+ 0,5% NaCl 
 CT2:  Thân lá lạc ủ chua bổ sung 3% bột ngô  + 0,5% NaCl 
 CT3: Tthân lá lạc ủ chua bổ sung 6% bột ngô + 0,5% NaCl 

B¶ng 2. C«ng thøc thøc ¨n tinh hçn hîp 

Nguyên liệu Trong kg thức ăn tinh 
Bột sắn (g) 300 
Cám gạo (g) 300 
Bột ngô (g) 275 
Bột đỗ tương (g) 100 
Urê (g) 25 
VCK (g) 855,33 
Protein thô (g) 171,14 
ME (Mcal) 2,56 
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B¶ng 3. S¬ ®å bè trÝ thÝ nghiÖm 

                                  Lô thí nghiệm 
Chỉ tiêu 

Lô 1 Lô 2 Lô 3 

n 4 4 4 
Tuổi bò (tháng) 18 - 21 18 - 21 18 -21 
Khối lượng bò ( kg/con) 196,6 ± 3,2 212,7 ± 4,5 202,5 ± 5,6 
Thời gian chuẩn bị (ngày) 15 15 15 
Thời gian thí nghiệm (ngày) 90 90 90 
Cỏ tự nhiên (kg/con/ngày) 5 5 5 
Rơm khô (kg/con/ngày) Tự do Tự do Tự do 
Công thức1 7 0 0 
Công thức 2 0 7 0 
Công thức 3 0 0 7 
Thức ăn tinh (kg/con/ngày) 2 2 2 
Khoáng premix (kg/con/ngày) 0,1 0,1 0,1 

B¶ng 4. Thøc ¨n thu nhËn hμng ngμy 

Lô thí nghiệm 
Chỉ tiêu 

Lô 1 Lô 2 Lô 3 
VCK ăn vào (kg/con/ngày) 5,46a 5,37b 5,05c 

Thân lá lạc ủ chua (kgVCK/con/ngày) 1,86 1,85 1,84 
Rơm khô (kgVCK/con/ngày) 0,67 0,59 0,28 
Cỏ tự nhiên (kgVCK/con/ngày) 1,22 1,22 1,22 
Thức ăn tinh (kgVCK/con/ngày) 1,71 1,71 1,71 
VCK ăn vào so khối lượng (%) 2,78 2,53 2,49 
Protein thô (kg/con/ngày) 0,47 0,45 0,44 
NLTĐ (Mcal/con/ngày) 10,31 10,03 9,90 

Ghi chú:Những giá trtị trung bình trong cùng hàng không mang chữ giống nhau thì sai khác có ý nghĩa (P<0,05) 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

Thμnh phÇn ho¸ häc cña c¸c lo¹i thøc ¨n 
dïng trong thÝ nghiÖm nμy ®· ®−îc ph©n 
tÝch vμ tr×nh bμy ë b¶ng 1. Thøc ¨n thu nhËn 
cña bß ë 3 c«ng thøc thÝ nghiÖm lμ t−¬ng ®èi 
cao v× ë c¶ 3 c«ng thøc r¬m ®−îc cho ¨n tù do 
(B¶ng 4). L−îng vËt chÊt kh« ¨n vμo trong 
khÈu phÇn dao ®éng tõ 5,05 ®Õn 5,46 
kg/con/ngμy, cao nhÊt ë l« 1 lμ 5,46 
kgVCK/con/ngμy, thÊp nhÊt ë l« 3 lμ 5,05 
kg/con/ngμy. L−îng VCK ¨n vμo gi÷a c¸c l« 
bß thÝ nghiÖm cã sù sai kh¸c râ rÖt (P<0,05). 
VCK ¨n vμo so víi khèi l−îng bß ë l« 1 cao 
nhÊt 2,78%, sau ®ã ®Õn l« 2 lμ 2,53% vμ thÊp 
nhÊt lë l« 3 lμ 2,49%. KÕt qu¶ nμy chøng tá, 
khi ñ chua th©n l¸ l¹c kh«ng bæ sung bét ng« 

®· lμm t¨ng tÝnh ngon miÖng nªn bß ¨n ®−îc 
nhiÒu r¬m kh« h¬n. Protein vμ n¨ng l−îng 
trong khÈu phÇn nu«i bß thÝ nghiÖm cã tû lÖ 
gi¶m dÇn theo tû lÖ bæ sung bét ng«, protein 
ë l« 1 cao nhÊt 0,47 kg/con/ngμy, cßn thÊp 
nhÊt ë l« 3 lμ 0,44 kg/con/ngμy vμ n¨ng l−îng 
®¹t 10,31; 10,03 vμ 9,90 Mcal/con/ngμy t−¬ng 
øng víi c¸c l« thÝ nghiÖm sö dông khÈu phÇn 
cã th©n l¸ l¹c ñ chua kh«ng bæ sung bét ng«, 
bæ sung 3% vμ 6% bét ng«. Tuy bß ë l« 1 thu 
nhËn ®−îc tæng n¨ng l−îng vμ protein cao 
h¬n c¸c l« kh¸c, nh−ng nguån n¨ng l−îng 
thu ®−îc tõ r¬m nhiÒu h¬n c¸c l« kh¸c, h¬n 
n÷a l¹i ë d¹ng khã tiªu ®· lμm cho ho¹t ®éng 
cña vi khuÈn ph©n gi¶i x¬ kÐm hiÖu qu¶ dÉn 
®Õn t¹o sinh khèi vi sinh vËt thÊp. V× vËy, 
t¨ng träng cña bß ë l« 1 ®¹t thÊp nhÊt. 
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B¶ng 5. Khèi l−îng tÝch luü vμ t¨ng träng tuyÖt ®èi 

                                   Lô thí nghiệm 
Chỉ tiêu 

Lô 1 Lô 2 Lô 3 

Số con 4 4 4 

SEM 

Khối lượng bò (kg)     

Ban đầu 196,6 212,7 202,5 3,67 

Tháng thứ 1 209,5 226,0 217,7 3,89 

Tháng thứ 2 225,7 243,3 235,3 4,02 

Tháng thứ 3 240,3 259,3 251,6 3,84 

Tăng trọng (kg/con/ngày)     

Tháng thứ 1 0,43a 0,44a 0,51b 0,02 

Tháng thứ 2 0,54a 0,58ab 0,59b 0,02 

Tháng thứ 3 0,49a 0,53ab 0,54b 0,03 

Trung bình 0,49a 0,52ab 0,55b 0,02 

Tiêu tốn thức ăn (kg VCK/kg tăng trọng) 10,50a 9,59b 8,71c 0,35 

Ghi chú: Những giá trị trung bình trong cùng một hàng không mang chữ cái giống nhau thì sai khác có ý nghĩa  
                       thống kê với mức( P<0,05)   

Qua b¶ng 5 còng cã thÓ thÊy r»ng, khèi 
l−îng bß thÝ nghiÖm t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu 
theo dâi ë l« 1 lμ 196,6  3,2; 212,7  4,5 vμ 
202,5 5,6 kg, gi÷a 3 l« kh«ng cã sù sai kh¸c 
thèng kª (P>0,05). 

Sau 30 ngμy thÝ nghiÖm khèi l−îng 
trung b×nh ë l« 1 lμ 209,5, l« 2 lμ 226 vμ l« 3 
®¹t 217,7 kg cßn khi kÕt thóc thÝ nghiÖm ®¹t 
c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng lμ: 240,3 kg; 259,3 kg 
vμ 251,6 kg. KÕt qu¶ trªn cho thÊy, t¨ng 
träng cña bß ®¹t t−¬ng ®èi tèt. Sau mét 
th¸ng thÝ nghiÖm cho t¨ng träng trung b×nh 
lμ 0,43; 0,44 vμ 0,51 kg/con/ngμy, t−¬ng øng 

víi bß ë l« 1, l« 2 vμ l« 3. ë th¸ng thø nhÊt, 
t¨ng träng gi÷a l« 1 vμ l« 2 cã sù sai kh¸c 
kh«ng ®¸ng kÓ (P>0,05), nh−ng t¨ng träng 
cña l« 3 so víi l« 1 vμ l« 2 cã sù sai kh¸c râ 
rÖt víi møc (P<0,05). KÕt qu¶ nμy còng 
t−¬ng tù nh− kÕt qu¶ thu ®−îc tr−íc ®©y cña 
§ç ThÞ Thanh V©n vμ cs. (2008), khi sö dông 
tõ 0,23 ®Õn 0,46% th©n l¸ l¹c ñ chua tÝnh 
theo khèi l−îng c¬ thÓ trong khÈu phÇn nu«i 
bß. KÕt thóc th¸ng thø hai, t¨ng träng cña 
bß cao h¬n th¸ng thø nhÊt, l« 1 t¨ng träng 

thÊp nhÊt 0,54 kg/con/ngμy, sau ®ã ®Õn l« 2 
lμ 0,58 kg/con/ngμy vμ cao nhÊt lμ l« 3 0,59 
kg/con/ngμy. Sù sai kh¸c vÒ t¨ng träng ë l« 1 
vμ l« 2, l« 2 vμ l« 3 ch−a lín (P>0,05) nh−ng 
gi÷a l« 1 vμ l« 3 cã sù sai kh¸c thèng kª 
(P<0,05). KÕt qu¶ trªn cho thÊy, khi cho bß 
¨n nhiÒu lÇn trong ngμy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho 
hÖ vi sinh vËt ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, ®Æc 
biÖt bß ë l« 3 ®−îc ¨n th©n l¸ l¹c ñ chua cã tû 
lÖ 6% bét ng«, cho  t¨ng träng cao nhÊt. 

Th¸ng thø ba t¨ng träng cña bß ë tÊt c¶ 
c¸c l« thÝ nghiÖm ®Òu thÊp h¬n th¸ng thø 
hai, tuy nhiªn t¨ng träng cña bß ë l« 1 vμ l« 
2; l« 2 vμ l« 3 kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ thèng 
kª (P>0,05), chØ cã t¨ng träng tuyÖt ®èi cña 
bß thÝ nghiÖm ë l« 3 vμ l« 1 lμ kh¸c nhau cã ý 
nghÜa thèng kª (P<0,05). 

Sau 90 ngμy thÝ nghiÖm, t¨ng träng 
trung b×nh cña bß thÝ nghiÖm ë l« 3 ®¹t cao 
nhÊt 0,55 kg/con/ngμy, sau ®ã ®Õn l« 2 lμ 
0,52 kg/con/ngμy vμ l« 1 cho kÕt qu¶ thÊp 
nhÊt lμ 0,49 kg/con/ngμy. Tuy nhiªn, t¨ng 
träng trung b×nh cña bß ë l« 1 vμ l« 2; l« 2 vμ 
l« 3  kh¸c nhau kh«ng nhiÒu (P>0,05), nh−ng 
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t¨ng träng trung b×nh cña bß ë l« 1 vμ l« 3 cã 
sù sai kh¸c râ rÖt (P<0,05). Nh− vËy, kÕt qu¶ 
nghiªn cøu nμy cho thÊy, t¨ng träng cña bß 
thÝ nghiÖm nu«i trong giai ®o¹n tõ 18 ®Õn 21 
th¸ng tuæi ë HiÖp Hoμ, B¾c Giang t−¬ng 
®−¬ng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu vç bÐo bß b»ng 
phô phÈm n«ng nghiÖp cña c¸c t¸c gi¶ Vò 
V¨n Néi vμ cs. (1999), bß thÝ nghiÖm cho 
t¨ng träng 510 - 580 g/con/ngμy; §ç ThÞ 
Thanh V©n vμ cs. (2008), sö dông th©n l¸ l¹c 
ñ chua cã bæ sung 5% bét s¾n trong khÈu 
phÇn nu«i bß thÞt t¹i Qu¶ng TrÞ, t¨ng träng 
cña bß ®¹t tõ 0,49 - 0,58 kg/con/ngμy.  

 Nh− vËy, trong qu¸ tr×nh ñ chua th©n 
l¸ l¹c cã bæ sung bét ng« lμm t¨ng tû lÖ sö 
dông ®−êng cña vi sinh vËt (VSV) cã trong 
c¸c c«ng thøc ñ chua t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi 
cho VSV lªn men lactic ph¸t triÓn, h¹n chÕ 
thÊt tho¸t protein th« trong c«ng thøc ñ 
chua nªn tèc ®é t¨ng träng cña bß khi sö 
dông th©n l¸ l¹c ñ chua cã bæ sung 3 vμ 6% 
bét ng« ®¹t kÕt qu¶ tèt. KÕt qu¶ nghiªn cøu 

cña chóng t«i cho thÊy, bß ë th¸ng  thø 2 cho 
t¨ng träng cao nhÊt sau ®ã æn ®Þnh hoÆc 
gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ ë th¸ng thø 3 vμ thÊp 
nhÊt ë th¸ng ®Çu.  

Sè liÖu b¶ng 5 còng cho thÊy, tiªu tèn 
thøc ¨n cña bß trong thÝ nghiÖm dao ®éng tõ 
8,71 ®Õn 10,5 kg VCK/kg t¨ng träng, trong 
®ã l« thÝ nghiÖm 1 tiªu tèn thøc ¨n cao nhÊt 
vμ thÊp nhÊt lμ l« 3. Tiªu tèn thøc ¨n gi÷a 3 
l« thÝ nghiÖm cã sù sai kh¸c thèng kª 
(P<0,05). Sè liÖu trªn cho thÊy, bß ë l« 1 ¨n 
®−îc nhiÒu r¬m kh« h¬n nªn l−îng thu nhËn 
chÊt kh« cña bß ë l« 1 cao nhÊt, h¬n n÷a khi 
ñ chua th©n l¸ l¹c kh«ng bæ sung bét ng« ®· 
h¹n chÕ sù lªn men lactic, lμm thÊt tho¸t 
protein th« dÉn ®Õn tèc ®é t¨ng träng cña bß 
®¹t thÊp nhÊt, do vËy tiªu tèn thøc ¨n cña bß 
ë l« 1 cao nhÊt. 

§Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n kÕt qu¶ nu«i 
bß thÞt trong giai ®o¹n vç bÐo b»ng th©n l¸ 
l¹c ñ chua víi 3 c«ng thøc, hiÖu qu¶ kinh tÕ 
®−îc tÝnh s¬ bé nh− ë b¶ng 6.  

B¶ng 6. HiÖu qu¶ kinh tÕ gi÷a c¸c l« thÝ nghiÖm 

Lô 1 Lô 2 Lô 3 
TT Chỉ tiêu Đơn giá 

(đồng/kg) Số lượng 
Tiền 

(1000 đ) 
Số lượng Tiền 

(1000 đ) Số lượng Tiền 
(1000 đ) 

1 Rơm khô 500 360 180 324 162 252 126 

2 Cỏ tự nhiên 300 1800 540 1800 540 1800 540 

3 Thân lá lạc 300 2520 756 2520 756 2520 756 

4 Bột ngô 3500   76 266 152 532 

5 Muối 1000 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

6 Tinh hỗn hợp 3000 720 2160 720 2160 720 2160 

7 Công chăm sóc 25000 30 750 30 750 30 750 

8 Công ủ 30000 3 90 3 90 3 90 

9 Dụng cụ   30  30  30 

10 Premix khoáng - vitamin 100000 5 500 5 500 5 500 

11 Chi mua thuốc thú y   20  20  20 

12 Túi nilong 30000 4 120 4 120 4 120 

I Tổng chi phí   5157,7  5405,7  5635,7 

II Doanh thu 35000 174,8 6118 186,4 6524 196,4 6874 

III Lợi nhuận   96,3  1118,3  1238,3 
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Sè liÖu ë b¶ng 6 cho thÊy, thu nhËp tõ 
nu«i bß thÞt ë l« 3 ®¹t cao nhÊt 6.874 ngh×n 
®ång, cßn l« 1 thÊp nhÊt 6.118 ngh×n ®ång, 
nh−ng tæng chi phÝ ë l« 3 còng cao nhÊt 
(5.635,7 ®ång), cßn ë l« 1 chi phÝ thÊp nhÊt 
(5.157,700 ®ång). Nh− vËy, mÆc dï ng−êi 
ch¨n nu«i ph¶i ®Çu t− nhiÒu h¬n ®Ó nu«i bß, 
hä vÉn thu ®−îc l·i cao h¬n nhê tiÒn thu 
®−îc tõ s¶n phÈm lín h¬n. Sau 90 ngμy, thÝ 
nghiÖm thu ®−îc l·i tõ 80,02; 93,19 ®Õn 
103,19 ngh×n ®ång/con/th¸ng, t−¬ng øng víi  
khÈu phÇn cã th©n l¸ l¹c ñ chua kh«ng bæ 
sung bét ng« vμ bæ sung 3%; 6% bét ng«. 
Nh− vËy, khi nu«i bß thÞt b»ng th©n l¸ l¹c ñ 
chua cã bæ sung bét ng« sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ 
kinh tÕ h¬n.  

4. KÕT LUËN 

- Sö dông th©n l¸ l¹c ñ chua víi 0,5% 
muèi vμ 6% bét ng« (CT3) trong khÈu phÇn 
cña bß thÞt cho t¨ng cao nhÊt (0,55 
kg/con/ngμy), cßn t¨ng träng thÊp nhÊt lμ sö 
dông th©n l¸ l¹c ñ chua víi 0,5% muèi. Tiªu  
tèn VCK/kg t¨ng träng thÊp nhÊt ë l« 3 vμ 
cao nhÊt ë l« 1. 

- Sö dông th©n l¸ l¹c ñ chua víi 0,5% 
muèi vμ 6% bét ng« trong khÈu phÇn nu«i  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

bß thÞt ë giai ®o¹n tõ 18 ®Õn 21 th¸ng tuæi cho 
hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt (103,19 ngh×n 
®ång/con/th¸ng) vμ thÊp nhÊt lμ th©n l¸ l¹c ñ 
chua víi 0,5% muèi (80,02 ngh×n ®ång 
/con/th¸ng). 
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