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TÓM TẮT 

Thí nghiệm tiến hành trong 99 ngày nhằm đánh giá tác động của các mức năng lượng trong 
khẩu phần lên khả năng sinh trưởng và sinh sản của 18 bò cái tơ lai 50% HF (Holstein Friesian) nuôi ở 
các hộ thuộc Hợp tác xã Evergrowth (Sóc Trăng) chia thành ba lô theo khẩu phần cho ăn. Các khẩu 
phần thí nghiệm bao gồm cỏ tạp có bổ sung một trong các thức ăn hỗn hợp là: C40 Proconco (NT1), 
AG1 (NT2, có 4,5% mỡ cá tra) và AG2 (NT3 có 9% mỡ cá tra). Kết quả cho thấy, khẩu phần có năng 
lượng cao đã cải thiện được tăng trọng của bò: 78,9 kg (0,8 kg/ngày ở NT3), 73,9 kg (0,75 kg/ngày 
NT2) so với NT 1 là 56,1 kg (0,56 kg/ngày); Hệ số chuyển hóa thức ăn giảm xuống còn 7,60 (NT3) và 
7,90 (NT2) so với 10,05 ở NT1; Tăng tỉ lệ lên giống từ 66,67% (NT1) lên 83,33% (NT2) đến 100% (NT3); 
Tỉ lệ phối giống từ 50% (NT1) tăng lên 66,67% (NT2) đến 83,93% (NT3) và nâng cao điểm thể trạng của 
bò trước và khi phối giống lần đầu, ở NT1 (2,92 và  3,5); NT3 (2,85 và 3,45) và NT2 (3,06 và 3,56). Tăng 
năng lượng khẩu phần đã cải thiện được sức sinh trưởng và sinh sản của bò cái tơ lai 50% HF, giúp 
bò cái tơ thành thục và phối giống sớm, nâng cao tỉ lệ lên giống và phối giống, giảm chi phí sản xuất, 
nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò cái tơ lai hướng sữa. 

Từ  khóa: Bò cái tơ lai hướng sữa, điểm thể trạng, động dục, mỡ cá, năng lượng, tiêu tốn thức ăn.  

SUMMARY 

An on-farm feeding trail was carried out to evaluate the effect of optimal dietary energy level ,  on 
growth and reproductive performances of crossbred dairy cattle. A total of of 18 fifty-percent HF 
crossbred heifers at 12 months of age and with an average body weight of 224 kg  were allocated into 
three groups to be fed on different diets for99 days. The experimental diets were composed of local 
meadow grass plus one of  three concentrates, viz. commercial Proconco C40 (NT1), experimental 
AG1 (NT2 containing 4.5% catfish oil)  or AG2 (NT3, 9% catfish oil). It was found that the average daily 
gain (ADG) was 0.80 kg, 0.75 kg and 0.56 kg; for  feed conversition ratio (FCR) was 7.60, 7.90 and 
10.05; percetage of heifers showing estrus  was 100%, 83.83, and 66.67; mating rate was 83.93, 66.67 
and 50%;  BCS before first mating was 2.85, 3.06 and 2.92, and after first mating was 3.45, 3.50 and 
3.56 for NT3, NT2 and NT1, respectively. It was therefore concluded that   AG1 and AG2 with high 
energy levels diets in the feeding  trial  were good for HF cross-bred heifers under the local conditions 
of the Mekong Delta. 

Key words: ADG, BCS, catfish oil, estrus, FCR, HF crossbred heifers, high energy, Mekong Delta.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 

§¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu dinh d−ìng lμ 
ch×a khãa then chèt cho sù ph¸t triÓn cña bß 
c¸i t¬ h−íng s÷a. Sù quan t©m ®óng møc vÒ 
dinh d−ìng, nhÊt lμ protein vμ n¨ng l−îng 
trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, cã thÓ cã t¸c ®éng 
lín lªn t¨ng tr−ëng vμ sù thμnh thôc cña bß 
c¸i t¬. ChÕ ®é n¨ng l−îng cao sÏ gióp bß t¨ng 
tr−ëng nhanh vμ ph¸t dôc sím (McDonald vμ 
cs. 1995). Tuy nhiªn, n¨ng l−îng qu¸ cao cho 
bß c¸i t¬ cã ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña 
tuyÕn vó sau nμy (Sejrsen vμ Purup, 1997). 
Víi tËp qu¸n ch¨n nu«i chñ yÕu hiÖn nay ë 
®ång b»ng s«ng Cöu Long (§BSCL) lμ dùa 
vμo cá mäc tù nhiªn vμ mét sè cá trång ch−a 
c¶i thiÖn cã hμm l−îng vËt chÊt kh« vμ 
protein thÊp. §ång thêi ng−êi ch¨n nu«i Ýt sö 
dông thøc ¨n tinh trong khÈu phÇn bß c¸i t¬ 
h−íng s÷a, nªn khÈu phÇn ch−a ®¶m b¶o 
®−îc nhu cÇu n¨ng l−îng cho bß (Ph¹m H÷u 
Ph−íc vμ cs. 2008).  

¶nh h−ëng n¨ng l−îng khÈu phÇn lªn 
bß s÷a ®· ®−îc nghiªn cøu réng r·i 
(Dewhurst vμ cs. 2000; Holcomb vμ cs. 
2001; Keady vμ cs. 2001; Mashek vμ Beede, 
2001). Tuy nhiªn ë n−íc ta ch−a cã nghiªn 
cøu ®Çy ®ñ c«ng bè vÒ møc n¨ng l−îng ¨n 
vμo ®Ó ®¶m b¶o søc sinh tr−ëng vμ sù thμnh 
thôc cña bß c¸i t¬ h−íng s÷a. Bªn c¹nh viÖc 
®¶m b¶o nhu cÇu duy tr× cho bß c¸i t¬, chÕ 
®é nu«i d−ìng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu n¨ng 
l−îng cßn gióp c¶i thiÖn ®−îc thÓ träng vμ 
t¨ng ®iÓm thÓ tr¹ng cña bß tr−íc khi phèi 
vμ kh¶ n¨ng sinh s¶n nh− tØ lÖ lªn gièng, 
gi¶m sè lÇn phèi kh«ng ®Ëu,... ViÖc tËn 
dông c¸c nguån phô phÕ phÈm s½n cã t¹i 
§BSCL lμm nguån bæ sung n¨ng l−îng rÎ 
tiÒn trong khÈu phÇn bß s÷a còng lμ ®iÒu 
cÇn ®−îc quan t©m ®óng møc.  

V× thÕ môc tiªu cña ®Ò tμi lμ cung cÊp 
n¨ng l−îng cho bß th«ng qua sö dông mì c¸ 
tra nh»m c¶i thiÖn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, 
ph¸t dôc vμ sinh s¶n cña bß c¸i t¬ h−íng 
s÷a, ®¶m b¶o ch¨n nu«i bß s÷a thμnh c«ng, 

ph¸t triÓn bÒn v÷ng h¬n vμ t¨ng thu nhËp 
cho ng−êi ch¨n nu«i ë §BSCL.  

2. vËt liÖu Vμ PH¦¥NG PH¸P 
    THÝ NGHIÖM 
2.1. §Þa ®iÓm thÝ nghiÖm 

§Þa ®iÓm thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh t¹i 
HTX Evergrowth, huyÖn Mü Xuyªn, tØnh Sãc 
Tr¨ng trªn 16 n«ng hé ch¨n nu«i bß s÷a. 
Thêi gian tiÕn hμnh trong 99 ngμy tõ 
22/11/2007 ®Õn 28/02/2008. 

2.2. §éng vËt thÝ nghiÖm 

§éng vËt thÝ nghiÖm gåm cã 18 bß c¸i t¬ 
lai 50% HF, kho¶ng 12 th¸ng tuæi, träng 
l−îng trung b×nh lμ 224 kg ± 29,8. TÊt c¶ bß 
®−îc tiªm phßng c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm vμ 
tÈy ký sinh trïng tr−íc khi thÝ nghiÖm.  

2.3. Thøc ¨n vμ khÈu phÇn thÝ nghiÖm  

Bß thÝ nghiÖm ®−îc cung cÊp cá t¹p ¨n 
bao gåm c¸c lo¹i cá tù nhiªn ë ®Þa ph−¬ng, 
thøc ¨n tinh gåm cã thøc ¨n hçn hîp 
(TAHH) C40 (C«ng ty Proconco), TAHH AG 
1 cã 4,5% mì c¸ tra cña C«ng ty AFIEX; 
TAHH AG 2 cã 9 % mì c¸ tra cña C«ng ty 
AFIEX (An Giang) cung cÊp.  

C¸c khÈu phÇn thÝ nghiÖm gåm cã:  
NghiÖm thøc ®èi chøng (NT1): Cá t¹p ¨n 

                                tù do   + 1 kg TAHH C40. 

NghiÖm thøc 1 (NT2): Cá t¹p 16 kg + 3,2 kg 
                                                                      TA AG1.  

NghiÖm thøc 2 (NT3): Cá t¹p 16 kg + 3,2 kg 
                                                                      TA AG2. 

Sè l−îng DM ¨n vμo cña cá dùa vμo hμm 
l−îng NDF theo ®Ò nghÞ cña Linn vμ Martin 
(1989) vμ sè l−îng CP ¨n vμo t−¬ng ®−¬ng 
nhau. C«ng thøc phèi hîp thøc ¨n hçn hîp 
vμ thμnh phÇn hãa häc cña c¸c thùc liÖu thÝ 
nghiÖm ®−îc tr×nh bμy qua b¶ng 1 vμ 2. 
Riªng thøc ¨n C40 do C«ng ty Proconco s¶n 
xuÊt nªn kh«ng râ c«ng thøc phèi hîp khÈu 
phÇn. 
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2.4. Bè trÝ thÝ nghiÖm 
ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo thÓ thøc 

hoμn toμn ngÉu nhiªn víi 3 l« lμ 3 nghiÖm 
thøc, lËp l¹i 6 lÇn, cã tæng céng 18 ®¬n vÞ 
thÝ nghiÖm, mçi ®¬n vÞ thÝ nghiÖm nhËn 
mét bß c¸i t¬. Nh− vËy mçi nghiÖm thøc 
nhËn 6 bß. 

2.5. C¸c chØ tiªu theo dâi  

C¸c chØ tiªu dinh d−ìng: T¨ng träng, 
tiªu tèn thøc ¨n, hÖ sè chuyÓn hãa thøc ¨n, 
sè l−îng vËt chÊt kh«, protein, carbohydrate 
phi cÊu tróc ¨n vμo (g/ngμy vμ g/thÓ träng 
trao ®æi, BW0,75) vμ n¨ng l−îng tiªu thô 
(Mcal/ngμy). MÉu cá t¹p ®−îc lÊy mçi th¸ng 
mét lÇn, trung b×nh lμ 3 lÇn vμo ®Çu, gi÷a 
vμ cuèi thÝ nghiÖm, sè liÖu ph©n tÝch lμ 
trung b×nh cña 3 lÇn lÊy mÉu (B¶ng 2). 
Tr−íc khi cho bß ¨n, l−îng thøc ¨n hçn hîp 
vμ cá ®−îc c©n vμo  mçi buæi s¸ng, l−îng cá 
thõa ®−îc c©n vμo s¸ng ngμy h«m sau. §Ó 
tÝnh sè l−îng vËt chÊt kh« ¨n vμo cña bß ®èi 
víi cá, tiÕn hμnh lÊy mÉu cá thõa, cho vμo 
tói nylon buéc kÝn miÖng ®Ó tr¸nh mÊt 
n−íc, sau ®ã chuyÓn vÒ phßng thÝ nghiÖm ®Ó 
x¸c ®Þnh hμm l−îng n−íc toμn phÇn cña cá 
thõa.  

C¸c chØ tiªu vÒ sinh s¶n vμ t¨ng träng: 
Tuæi lªn gièng lÇn ®Çu, tuæi phèi gièng lÇn 
®Çu, tØ lÖ lªn gièng vμ phèi gièng lÇn ®Çu 
trong kú thÝ nghiÖm, träng l−îng khi phèi 
gièng lÇn ®Çu, ®iÓm thÓ tr¹ng (BCS) ®Çu thÝ 
nghiÖm vμ phèi gièng lÇn ®Çu dïng thang 
®iÓm tõ 1 ®Õn 5 (Pennsate, 2004). 

2.6. Ph©n tÝch hãa häc 
Thøc ¨n thÝ nghiÖm ®−îc ph©n tÝch hãa 

häc theo qui tr×nh tiªu chuÈn cña AOAC 
(1994) víi c¸c chØ tiªu nh− vËt chÊt kh« 
(DM), tro, protein th« (CP), bÐo th« (EE). X¬ 
trung tÝnh (NDF) sö dông qui tr×nh cña Van 
Soest vμ cs. (1991) víi sù bæ sung cña Chai 
vμ UdÐn (1998), x¬ acid (ADF) theo ®Ò nghÞ 
cña Goering and Van Soest (1970). N¨ng 
l−îng th« ®−îc x¸c ®Þnh b»ng nhiÖt l−îng kÕ 
bom vμ ME ®−îc −íc tÝnh theo ®Ò nghÞ cña 
Crampton vμ Harris (1969).    

2.7. Ph©n tÝch thèng kª 

C¸c sè liÖu thu thËp ®−îc xö lý s¬ bé 
b»ng Excel, sau ®ã tiÕn hμnh ph©n tÝch hiÖp 
ph−¬ng sai theo m« h×nh håi qui tuyÕn tÝnh 
tæng qu¸t (GLM), khi F chØ ra cã sù kh¸c 
biÖt ý nghÜa tiÕn hμnh so s¸nh cÆp sö dông 
phÐp thö Tukey b»ng ch−¬ng tr×nh Minitab 
13.2.  

M« h×nh ph©n tÝch thèng kª nh− sau: 

         Yij = μ + Ti + eij 

Trong ®ã: 

Yij lμ quan s¸t thø j ë nghiÖm thøc thø i 
                 (biÕn phô thuéc);  

Ti lμ ¶nh h−ëng cña nghiÖm thøc thø i 
                 (i = 1, 2, 3);  

eij lμ sai sè ngÉu nhiªn. 

3. KÕT QU¶ TH¶O LUËN 

3.1. Gi¸ trÞ dinh d−ìng trong khÈu phÇn 
       cña c¸c l« thÝ nghiÖm 

3.1.1. Thμnh phÇn hãa häc vμ gi¸ trÞ dinh  
          d−ìng cña thøc ¨n thÝ nghiÖm   

C¶ hai lo¹i thøc ¨n hçn hîp AG1 vμ AG2 
®Òu ®−îc phèi hîp víi hμm l−îng CP t−¬ng 
®−¬ng nhau lμ 11%, trong khi thøc ¨n C40 cã 
hμm l−îng CP lμ 18,75%. Tuy nhiªn AG1 cã 
hμm l−îng mì c¸ tra lμ 4,5% vμ AG2 lμ 9%, 
®iÒu nμy lμm cho hμm l−îng chÊt bÐo cña 
AG2 t¨ng lªn lμ 13,8%, cao h¬n so víi AG1 
(9,32%) vμ thøc ¨n C40 (5,75%). Mì c¸ tra cã 
møc n¨ng l−îng th« lμ 8,9 Mcal/kg, v× thÕ bæ 
sung mì c¸ vμo khÈu phÇn lμ biÖn ph¸p hiÖu 
qu¶ t¨ng mËt ®é GE vμ ME cña thøc ¨n hçn 
hîp (B¶ng 2). 

3.1.2. VËt chÊt kh«, d−ìng chÊt vμ n¨ng  
            l−îng ¨n vμo, t¨ng träng, hÖ sè  
            chuyÓn hãa thøc ¨n 

Sè l−îng d−ìng chÊt ¨n, n¨ng l−îng ¨n 
vμo, t¨ng träng vμ hÖ sè chuyÓn hãa thøc ¨n 
®−îc tr×nh bμy qua b¶ng 3.  
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B¶ng 1. C«ng thøc phèi hîp khÈu phÇn thøc ¨n hçn hîp (T¡HH) AG1 vμ AG2 

Thực liệu TAHH AG1 TAHH AG2 
Bắp 27,00 27,00 
Cám gạo 16,00 15,50 
Cám khô sấy 16,00 15,50 
Khoai mì lát 28,50 25,00 
Cá khô tạp 1,00 1,00 
Bánh dầu dừa 6,50 6,50 
Mỡ cá tra 4,50 9,00 
Muối 0,45 0,45 
Biopremix 17 0,05 0,05 

    Ghi chú:  AG1 và AG2 do Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thuỷ sản AFIEX (An Giang) cung cấp; Biopremix 17: premix  
                   dùng cho heo thịt do Công ty liên doanh-sản xuất thuốc thuốc thú y Bio - Pharmachemie sản xuất. 

B¶ng 2. Thμnh phÇn hãa häc cña c¸c nguyªn liÖu trong thÝ nghiÖm 

TP hoá học(1) TAHH C40(2) TAHH AG1 TAHH AG2 Cỏ tạp (n=3) 
VCK 89,59 88,28 88,27 19,19 ± 1,87 
Tro 12,05 10,27 10,59 13,03  ± 1,25 
CP 18,75 11,13 11,38 10,11 ± 1,45 
EE 5,75 9,32 13,80 4,10 ± 0,37 
CF 5,46 6,04 6,12 29,72 ± 1,18 
NFE 57,99 63,24 58,10 43,04 ± 2,46 
NSC 41,45 42,9 37,27 11,62 ± 2,24 
NDF 22,00 26,38 26,96 61,14 ± 1,77 
ADF 9,87 7,22 7,30 29,04 ± 1,27 
GE (Mcal/kg) 4,251 4,912 5,334 4,232 ± 157 
ME (Mcal/kg) 2,696 2,872 2,988 2,040 

(1)VCK: vật chất khô; CP: protein thô; EE: béo thô; CF: xơ thô; NFE: chất chiết vô đạm; NSC: carbohydrate phi  
            cấu trúc (Non-structure carbohydrate); NDF: xơ không hòa tan trong dung dịch thuốc tẩy trung tính; ADF: xơ 
           không hòa tan trong dung dịch thuốc tẩy acid; GE: năng lượng thô; ME: năng lượng trao đổi; n: số mẫu phân tích. 
        (2) Không rõ công thức phối hợp khẩu phần. 

B¶ng 3. Sè l−îng d−ìng chÊt, n¨ng l−îng ¨n vμo cña bß thÝ nghiÖm 

Số lượng ăn vào (kg/ngày)(1) NT1 NT2 NT3 P SEM 
VCK 5,12b 5,87a 5,88a 0,16 0,19 
Cỏ tạp 4,22b 3,04a 3,06a <0,01 0,20 
TAHH 0,90b 2,83a 2,82a <0,01 <0,01 
CP 0,59 0,62 0,63 0,37 0,02 
NSC 0,82b 1,53a 1,57a <0,01 0,02 
GE (Mcal/ngày) 21,66b 25,84a 25,95a <0,01 0,82 
ME (Mcal/ngày) 11,02b 14,48a 14,87a <0,01 0,39 
VCK/ BW0,75 (g) 0,08 0,09 0,09 0,04 <0,01 
Nitơ /BW0,75 (g) 1,50 1,55 1,54 0,69 0,05 
GE /BW0,75 (Mcal) 0,34b 0,41a 0,40a 0,01 0,14 
ME /BW0,75 (Mcal) 0,17b 0,23a 0,23a <0,01 6,98 
VCK/thể trọng (%) 2,04 2,26 2,32 0,17 0,09 

(1)TAHH: thức ăn hỗn hợp; BW0.75: thể trọng trao đổi; SEM: sai số chuẩn của số trung bình.. 
            Các số cùng hàng mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa (P<0,05), theo phép thử Tukey.  
            Các chữ viết tắt xem bảng 2. 
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MËt ®é n¨ng l−îng khÈu phÇn t¨ng ®· 
kh«ng lμm gi¶m l−îng thøc ¨n ¨n vμo ë NT3 
so víi NT2 nh−ng cao h¬n ®¸ng kÓ so víi 
NT1, sè l−îng VCK ¨n vμo cña bß ë NT3 
(5,88 kg/ngμy) t−¬ng ®−¬ng víi NT2 (5,87 
kg/ngμy) vμ cao h¬n cã ý nghÜa (P=0,01) so 
víi NT1 (5,12 kg/ngμy). Sè l−îng VCK/BW0,75 

cña NT3 (0,09) vμ NT2 (0,092) còng cao h¬n 
so víi NT1 (0,081), (P=0,06). Sè l−îng 
protein ¨n vμo cña NT3 (0,631 kg/ngμy) vμ 
NT2 (0,621 kg/ngμy) cã khuynh h−íng cao 
h¬n NT1 (0,594 kg/ngμy), nh−ng kh«ng cã sù 
kh¸c biÖt thèng kª (P=0,42). Nh×n chung, tØ 
lÖ protein trong khÈu phÇn thay ®æi kh«ng 
®¸ng kÓ gi÷a c¸c nghiÖm thøc (biÕn ®éng tõ 
11,6% ë NT1 ®Õn 10,6% ë NT2 vμ 10,7% ë 
NT3). T−¬ng tù, l−îng nit¬/BW0,75(g/ngμy) 
tiÕp thu còng kh«ng kh¸c biÖt cã ý nghÜa 
thèng kª (P=0,78) gi÷a c¸c nghiÖm thøc.  

Bß ë NT3 vμ NT2 ®−îc cung cÊp nhiÒu 
NSC h¬n (P<0,01) so víi NT1, lÇn l−ît lμ 1,57 
- 1,53 so víi 0,824 kg/ngμy, do sè l−îng TAHH 
cung cÊp mçi ngμy cho bß ë NT1 (0,9 kg/VCK) 
thÊp h¬n NT3 vμ NT2 lμ 2,82 - 2,83 kg/ngμy.  

Víi ý ®Þnh c©n b»ng sè l−îng CP ¨n vμo 
lóc bè trÝ thÝ nghiÖm, hËu qu¶ lμ sè l−îng vËt 
chÊt kh« ¨n vμo cña bß ë NT1 thÊp h¬n so 
víi NT2 vμ NT3, cã thÓ lμ do lμ do sù chªnh 
lÖch vÒ tØ lÖ tinh:th«. NT1 cã tû lÖ tinh:th« 
thÊp nhÊt (17,6%) so víi NT2 (48,2%) vμ NT 
(48%). §iÒu nμy dÉn ®Õn sù chªnh lÖch vÒ sè 
l−îng NSC ¨n vμo dÉn ®Õn mËt ®é n¨ng 
l−îng th« (GE) hay n¨ng l−îng trao ®æi (ME) 
tiÕp thu ë NT3 vμ NT2 ®Òu cao h¬n NT1 
(P<0.01). ME  ¨n vμo (Mcal/ngμy) lÇn l−ît lμ 
11,02 (NT1); 14,48 (NT2) vμ 14,87 (NT3). HÖ 
sè chuyÓn ho¸ thøc ¨n (FCR) cã khuynh 
h−íng thÊp h¬n ë khÈu phÇn cã n¨ng l−îng 
cao lμ 7,6 (NT3) vμ 7,9 (NT2) thÊp h¬n so víi 
NT1 (10,05), mÆc dï kh«ng cã sù kh¸c biÖt 
vÒ ph−¬ng diÖn thèng kª (P=0,10).  

Nh− vËy, ®èi víi bß c¸i t¬, bªn c¹nh 
protein, tØ lÖ tinh:th« lμ yÕu tè gãp phÇn 
n¨ng cao n¨ng l−îng cña khÈu phÇn ®ãng 
vai trß rÊt quan träng trong viÖc c¶i thiÖn sù 
t¨ng tr−ëng vμ ph¸t dôc. 

Quan hÖ gi÷a dinh d−ìng vμ sù thμnh 
thôc ®· ®−îc Studer (1998) b¸o c¸o, dinh 
d−ìng kÐm lμm bß chËm ph¸t dôc, n¨ng 

l−îng khÈu phÇn cao gãp phÇn tèi −u hãa 
sù tæng hîp cña vi sinh vËt d¹ cá b»ng c¸ch 
c©n b»ng protein víi carbohydrate, nhÊt lμ 
NSC hoÆc b»ng c¸ch bæ sung protein hay 
mì tho¸t tiªu. T¨ng hμm l−îng NSC lμm 
t¨ng møc ¨n vμo vμ trao ®æi n¨ng l−îng. 
Theo ®Ò nghÞ cña NRC (2001) hμm l−îng 
NSC cña khÈu phÇn cho bß t¬ chöa lμ 35-
40%.  NSC cña khÈu phÇn bß thÝ nghiÖm 
chØ ®¹t 16% (NT1), 26% vμ 27% ë NT2 vμ 
NT3, nh−ng ®· c¶i thiÖn ®¸ng kÓ t¨ng träng 
cña bß c¸i t¬. Carbohydrate vμ mì lμ hai 
nguån cung cÊp n¨ng l−îng cao (ATP), 
trong ®ã sù lªn men carbohydrate phi cÊu 
tróc ë d¹ cá cung cÊp nhiÒu n¨ng l−îng vμ 
protein vi khuÈn h¬n carbohydrate x¬ ®¸p 
øng cho sù tæng hîp vi sinh vËt d¹ cá 
(Nocek vμ Russell., 1988). Kh«ng ®ñ NSC 
trong khÈu phÇn lμm suy gi¶m sù t¨ng 
tr−ëng cña vi sinh vËt vμ sù tiªu hãa thøc 
¨n ë d¹ cá (Linn vμ cs. 2008).  

Mì cã n¨ng l−îng cao h¬n 2 lÇn 
carbohydrate v× thÕ cã thÓ ®−îc dïng ®Ó t¨ng 
cao n¨ng l−îng khÈu phÇn. Theo Jenkins 
(1994), gi¸ trÞ n¨ng l−îng cña chÊt bÐo khÈu 
phÇn Ýt thay ®æi khi nã ®i qua khái d¹ cá vμ 
cá rÊt Ýt chÊt bÐo cã m¹ch carbon dμi bÞ ph©n 
gi¶i ë d¹ cá. Kho¶ng 87% chÊt bÐo tiªu thô 
®−îc t×m thÊy ë t¸ trμng, sè l−îng nhá bÞ mÊt 
lμ do tæng hîp míi cña vi sinh vËt d¹ cá, tuy 
nhiªn sè l−îng nhá nμy cã thÓ g©y x¸o trén 
tiªu hãa do øc chÕ ho¹t ®éng vi sinh vËt d¹ 
cá nhÊt lμ chÊt bÐo ch−a no (Jenkins, 1993; 
1994).  

KÕt qu¶ ph©n tÝch hμm l−îng c¸c acid bÐo 
®· cho thÊy, mì c¸ tra cã hμm l−îng acid bÐo 
no cao chiÕm 51,73% cña tæng acid bÐo, trong 
®ã acid palmitic chiÕm 32,33%. Theo 
Hutchison vμ cs. (2006), mì gμ vμ mì bß cã 
hμm l−îng acid palmitic lÇn l−ît lμ lμ 18% vμ 
19%, ®· ®−îc dïng lμm thÝ nghiÖm nu«i bß vç 
bÐo víi møc ®é 4% ®· kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn 
tiªu hãa, t¨ng träng mμ cßn mang l¹i hiÖu 
qu¶ kinh tÕ. Nh− vËy, mì c¸ tra cã hμm l−îng 
acid palmitic cao h¬n, ®©y lμ nguån mì tho¸t 
qua (by-pass) tèt vμ trùc tiÕp cung cÊp cho vËt 
chñ. Sè l−îng acid palmitic ®Õn tõ mì c¸ 
chiÕm 160 vμ 80 g/ngμy lÇn l−ît cho NT3 vμ 
NT2 ch¼ng nh÷ng kh«ng lμm tr× trÖ tiªu hãa 



Ảnh hưởng năng lượng lên khả năng sinh trưởng, phát dục...   

37 

mμ cßn c¶i tiÕn ®−îc t¨ng träng vμ gi¶m hÖ sè 
chuyÓn hãa thøc ¨n (FCR). Ngoμi ra, do ®iÓm 
thÓ tr¹ng cña bß khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm lμ 
kh¸ thÊp, nªn cung cÊp n¨ng l−îng cao ®· 
gióp bß håi phôc tèt vμ t¨ng tr−ëng cao h¬n 
(B¶ng 4). 

3.2. ¶nh h−ëng cña n¨ng l−îng khÈu 
        phÇn lªn sinh tr−ëng vμ sinh s¶n 
        cña bß thÝ nghiÖm 

KÕt qu¶ vÒ t¨ng träng, hÖ sè chuyÓn hãa 
thøc ¨n vμ sinh s¶n cña bß thÝ nghiÖm ®−îc 
tr×nh bμy qua b¶ng 4 vμ h×nh 1. §èi víi t¨ng 
träng: t¨ng träng cña bß cao nhÊt ë NT3 
(0,799 kg/con/ngμy), kÕ ®Õn lμ NT2 (0,747 
kg/con/ngμy) ®· ®−îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ 
(P=0,03) so víi NT1 (0,568 kg/con/ngμy) vμ 
cao h¬n gÊp ®«i víi nh÷ng bß c¸i t¬ ®−îc nu«i 
víi khÈu phÇn phæ biÕn hiÖn nay (chØ ®¹t 
0,37 kg/con/ngμy, Ph¹m H÷u Ph−íc vμ cs. 
2008), kÕt qu¶ nμy lμ do chÕ ®é n¨ng l−îng 
¨n vμo cao h¬n so víi ®èi chøng. Nhê vËy, ë 
c¶ 3 nghiÖm thøc, bß c¸i t¬ ®Òu cã träng 
l−îng lóc lªn gièng trung b×nh lμ 260-272 kg, 
®¹t yªu cÇu kho¶ng 60-65% so víi träng 
l−îng lóc tr−ëng thμnh. MÆc dï kh«ng cã sù 
kh¸c biÖt vÒ FCR (P=0,10) nh−ng bß nu«i ë 
NT2 (7,9) vμ NT3 (7,6) vÉn cã khuynh h−íng 
thÊp h¬n râ rÖt so víi NT1 (10,05), nh− vËy 
møc n¨ng l−îng cao cña khÈu phÇn ®· c¶i 
tiÕn rÊt ®¸ng kÓ t¨ng träng vËt nu«i.  

§èi víi sinh s¶n: tØ lÖ lªn gièng lÇn ®Çu 
cao nhÊt ë NT3 lμ 100%, kÕ ®Õn lμ NT2 
(83,83%) vμ thÊp nhÊt lμ NT1 (66,67%). V× 
thÕ tØ lÖ phèi gièng lÇn ®Çu cao nhÊt vÉn lμ ë 
NT2 ®¹t 83,83%, kÕ ®Õn lμ NT2 66,67% vμ 
thÊp nhÊt lμ NT1 chØ ®¹t 50%. Nhê møc t¨ng 
träng b×nh qu©n cña c¸c l« NT1, NT2 vμ NT3 
®Òu cao, nªn ®a sè bß c¸i t¬ ®Òu thμnh thôc 
sím, víi tuæi lªn gièng lÇn ®Çu lμ 14,77;  
15,24 vμ 14,12 th¸ng, tuæi phèi gièng lÇn 
®Çu lμ 15,92; 16,06 vμ 14,63 th¸ng, t−¬ng 
øng. Theo Mc. Donald vμ cs. (1995), n¨ng 
l−îng cao lμm bß ph¸t dôc sím kho¶ng 8 
th¸ng tuæi, nh−ng ng−êi ta th−êng ®îi ®Õn 
lóc bß ®¹t tÇm vãc tèi ®a kho¶ng 15 th¸ng 
tuæi míi phèi. KÕt qu¶ nμy t−¬ng tù víi b¸o 

c¸o cña Morgan (1981), bß HF nu«i ë óc cã 
tuæi thuÇn thôc trung b×nh lμ 15 th¸ng, víi 
tØ lÖ lªn gièng lμ 100%. §iÒu nμy chøng minh 
r»ng, khi ®−îc nu«i d−ìng tèt, bß sÏ ®¶m b¶o 
®−îc kh¶ n¨ng sinh s¶n tèt.  

¶nh h−ëng cña bæ sung mì lªn hormon 
profile, nång ®é cholesterol vμ ho¹t ®éng cña 
n¨ng no·n ®· ®−îc Williams (1989) vμ 
Lammoglia vμ cs. (1996) b¸o c¸o. Gambill vμ 
cs. (1995) lμm thÝ nghiÖm bæ sung 10% mì 
(Alifet) cho bß ch¨n th¶ ®· t¨ng 18% ho¹t 
®éng lªn gièng vμ t¨ng 50% tØ lÖ mang thai. 
Mì Alifet (lμ mét lo¹i mì bß bÞ khö hydrogen 
mét phÇn) chøa 27% acid palmitic, 37% acid 
stearic vμ 31% acid oleic, tØ lÖ mì no vμ ch−a 
no lμ 67:33%. TØ lÖ nμy cao h¬n víi sè liÖu 
ph©n tÝch mét Ýt (51.73:48.27%) nh− ®· tr×nh 
bμy ë trªn.   

Theo Bellows (1999), mÆc dï c¬ chÕ ch−a 
®−îc râ, viÖc bæ sung mì vμo khÈu phÇn ®· 
®¸p øng d−¬ng tÝnh lªn tØ lÖ thô thai vμ t¨ng 
träng cña bß c¸i t¬. Bæ sung mì vμo khÈu 
phÇn cã ¶nh h−ëng tÝch cùc lªn n¨ng suÊt 
sinh s¶n cña bß s÷a (NRC, 2001), tØ lÖ ®Ëu 
thai lÇn phèi ®Çu tiªn vμ toμn ®μn t¨ng lªn 
(theo sè liÖu biªn héi trªn 20 nghiªn cøu cña 
Staples vμ cs. 1998). Khi t¨ng chÊt bÐo trong 
khÈu phÇn sÏ lμm gia t¨ng sè l−îng trøng vμ 
kÝch th−íc cña no·n nang. §iÒu nμy lμ do 
ngoμi viÖc c¶i thiÖn vÒ n¨ng l−îng, chÊt bÐo 
gióp thay ®æi møc insulin trong c¬ thÓ, kÝch 
thÝch sù tæng hîp progesterone (Staples vμ 
cs. 1998) vμ cung cÊp nguyªn liÖu cÇn thiÕt 
cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt estrogen. Th«ng 
th−êng hμm l−îng mì kh«ng nªn qu¸ 6 - 7% 
khÈu phÇn bß, tuy nhiªn sè l−îng tèi ®a cßn 
tïy thuéc vμo nhiÒu yÕu tè nh− lo¹i mì, kÕt 
cÊu khÈu phÇn, m«i tr−êng vμ sù qu¶n lý 
(NRC, 2001). 

Nh− vËy, víi møc t¨ng träng ë NT3 vμ 
NT3 cho thÊy nÕu ®−îc cung cÊp dinh d−ìng 
®óng møc 14,5 - 15 Mcal/ngμy (bæ sung 9% 
mì c¸ tra); sè l−îng protein ¨n vμo lμ 620 - 
630 g/ngμy vμ NSC kho¶ng 1,5 kg sím. 



Phạm Hữu Phước, Võ Ái Quấc, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung     

38 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng n¨ng l−îng cña khÈu phÇn lªn sù sinh tr−ëng vμ sinh s¶n, 
hÖ sè chuyÓn hãa thøc ¨n cña bß thÝ nghiÖm 

Các chỉ tiêu theo dõi NT1 NT2 NT3 P SEM 

Tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn      

Tuổi đầu TN (tháng) 13,10 13,35 12,53 0,81 0,89 

Trọng lượng đầu TN (kg) 224,00 223,70 225,50   

BCS đầu TN 2,90 3,03 2,87 0,46 0,10 

Trọng lượng cuối TN (kg) 280,20 297,70 304,20   

Tăng trọng trong kỳ TN (kg) 56,10b 73,88a 78,86a 0,04 5,8 

Tăng trọng bình quân (kg/con/ngày – ADG) 0,568b 0,747a 0,799a 0,04 0,06 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) 10,05 7,9 7,6 0,10 0,83 

Chỉ tiêu sinh sản      

Tỉ lệ lên giống lần đầu trong kỳ TN (%) 66,67 83,83 100,00   

Tuổi lên giống lần đầu trong kỳ TN (tháng) 
14,77 
(n=3) 

15,24 
(n=5) 

14,12 
(n=4) 

0,46 0,65 

Trọng lượng lên giống lần đầu (kg) 272,60 260,40 263,20 0,73 10,54 

Tỉ lệ phối giống lần đầu trong kỳ TN (%) 50,00 66,67 83,33   

Tuổi phối giống lần đầu (tháng) 
15,92 
(n=3) 

16,06 
(n=5) 

14,63 
(n=4) 

0,36 0,79 

Trọng lượng phối giống lần đầu (kg) 
280,70 
(n=3) 

282,00 
(n=5) 

285,60 
(n=4) 

0,95 11,34 

BCS lúc phối giống lần đầu 3,50 3,56 3,45 0,16 0,06 

KC lên giống - phối giống lần đầu (ngày) 29,33 26,25 25,40   

Ghi chú: BCS: điểm thể trạng; KC: khoảng cách;TN: thí nghiệm; n: số bò lên giống 
                       Các số cùng hàng mang chữ số mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa (P<0.05) theo phép thử Tukey. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1. ¶nh h−ëng t¨ng n¨ng l−îng khÈu phÇn lªn t¨ng träng bß c¸i t¬ h−íng s÷a 
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4. KÕT LUËN  
KÕt qu¶ thÝ nghiÖm chØ ra r»ng, cã thÓ 

sö dông mì c¸ tra víi møc ®é 9% lμm nguån 
bæ sung trong thøc ¨n hçn hîp ®Ó t¨ng mËt 
®é n¨ng l−îng trong khÈu phÇn cña bß c¸i t¬ 
lai 50% HF nu«i trong ®iÒu kiÖn ®ång b»ng 
s«ng Cöu Long. MËt ®é n¨ng l−îng khÈu 
phÇn ®èi víi bß c¸i t¬ h−íng s÷a mét n¨m 
tuæi tõ 14,5 - 15 MJ/ngμy vμ protein kho¶ng 
620 - 623 g/ngμy gióp bß t¨ng tr−ëng nhanh 
vμ thuÇn thôc sím.  
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