
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 4: 343-347               ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

343 
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HIÖU QU¶ KINH TÕ Vç BÐO Bß §ÞA PH¦¥NG T¹I HUYÖN KR¤NG PA, TØNH GIA LAI 

Effects of Age and Concentrate Level on Liveweight Gain and Economic Efficacy of 
Fattening Local Cattle in Krong Pa District, Gia Lai Province 
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TÓM TẮT 
Một thí nghiệm nuôi dưỡng được tiến hành trong 3 tháng tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) để đánh 

giá ảnh hưởng của độ tuổi và mức sử dụng thức ăn tinh trong khẩu phần đến tăng trọng và hiệu quả kinh 
tế vỗ béo bò thịt. Theo sơ đồ thiét kế thí nghiệm nhân tố 2 x 3 tổng số 30 bò đực địa phương thuộc 2 
nhóm tuổi (18 - 21 và 24 - 27 tháng tuổi), mỗi độ tuổi có 15 con, được chia thanh 3 nhóm, mỗi nhóm 5 con 
để cho ăn 1,5; 2,5 hay 3,5kg/con hốn hợp thức ăn tinh (1750 Kcal ME và 16%CP) vào khẩu phần cơ sở 
gồm cỏ xanh và lá áo bắp ngô cho ăn tự do. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng nhóm bò lớn tuổi hơn có 
tốc độ tăng trọng hang ngày cao hơn nhóm ít tháng tuổi (548 g so với 475 g/con/ngày). Mức thức ăn tinh 
sử dụng càng nhiều thì tăng trọng càng cao (tương ứng là 0,359; 0,570 và 0,606 g/con/ngày). Tuy nhiên, 
sử dụng 3,4 kg thức ăn tinh/con/ngày không có hiệu quả kinh tế cao do chi phí thức ăn tăng cao hơn so 
với số tiền thu nhập tăng lên nhờ tăng trọng bổ sung. Do đó, chỉ nên bổ sung 2,5 kg thức ăn 
tinh/con/ngày để vỗ béo trong 3 tháng đối với bò địa phương trong độ tuổi 18 - 27 tháng. 

Từ khóa: Bò, tăng trọng, thức ăn tinh, tuổi, vỗ béo. 

SUMMARY 
A 3-month feeding trial was carried out in Krong Pa district (Gia Lai province) to determine effects 

of age and level of concentrate in the diet on liveweight gain and economic efficacy of fattening local 
cattle. According to a 2 x 3 factorial design, thirty local male cattle were divided into two age groups (18 
- 21 and 24 - 27 months old) of 15 each, which were in turn assigned into 3 sub-groups of 5 each to be 
fed 1.5, 2.5 and 3.5 kg/head/day of a concentrate mix (2750 Kcal ME/kg and 16% CP) in addition to green 
grass and corn pulp silks provided ad libitum. Results showed that the older group had a higher 
average daily gain (548 g vs. 475 g/head/day). The higher the level of concentrate was used, the higher 
the average daily gain (0.359, 0.570, and 0.606 kg/head/day, respectively) was obtained. However, use of 
3.5 kg concentrate/head/day was not economically sound due to a fact that the added feed cost was 
higher than the increased return owing to the increased liveweight gain. It is, therefore, recommended 
that 2.5 kg concentrate be used for 3-month fattening of local cattle of 18 - 27 months of age.  

Key words: Age, cattle, concentrate, fattening, growth rate. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc ¨n cá lμ 
mét h−íng ch¨n nu«i cÇn ®−îc khuyÕn 
khÝch ®Èy m¹nh (NguyÔn V¨n ThiÖn, 
2004). Tuy nhiªn, ë n−íc ta nãi chung vμ 
tØnh Gia Lai nãi riªng, ch¨n nu«i bß cña 
n«ng d©n hiÖn nay vÉn theo ph−¬ng thøc 
qu¶ng canh lîi dông thøc ¨n tù nhiªn lμ 
chñ yÕu. Nguån thøc ¨n chñ lùc cña ®μn bß 
lμ cá tù nhiªn vμ c¸c phô phÈm n«ng 
nghiÖp cã gi¸ trÞ dinh d−ìng thÊp kh«ng 
®−îc xö lý vμ bæ sung dinh d−ìng tho¶ 

®¸ng. Bß non còng nh− bß giμ lo¹i th¶i 
tr−íc khi ®−a vμo giÕt thÞt th−êng kh«ng 
®−îc vç bÐo nªn tØ lÖ thÞt xÎ thÊp, chÊt 
l−îng thÞt kÐm. ViÖc xö lý phô phÈm n«ng 
nghiÖp lμm thøc ¨n ch¨n nu«i bß trong 
®iÒu kiÖn ch¨n nu«i n«ng hé quy m« nhá 
cã thÓ khã ®−îc chÊp nhËn (NguyÔn Xu©n 
Tr¹ch, 2004), nh−ng viÖc bæ sung thøc ¨n 
lμ cã thÓ. Thùc tÕ ë huyÖn Kr«ng Pa (Gia 
Lai) th«ng qua kªnh khuyÕn n«ng, mét sè 
n«ng d©n ch¨n nu«i ®· b¾t ®Çu biÕt dïng 
thøc ¨n tinh bæ sung ®Ó vç bÐo bß thÞt. Tuy 
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vËy, hiÖn t¹i ng−êi d©n vÉn ch−a biÕt nªn 
vç bÐo bß ë ®é tuæi nμo vμ dïng bao nhiªu 
thøc ¨n tinh lμ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt. 
V× lý do ®ã, viÖc nghiªn cøu x¸c ®Þnh ®é 
tuæi ®−a vμo vç bÐo vμ møc bæ sung thøc 
¨n tinh thÝch hîp trªn c¬ së sö dông tèi −u 
nguån thøc ¨n s½n cã ë ®Þa ph−¬ng lμ rÊt 
cÇn thiÕt nh»m gióp ng−êi n«ng d©n ch¨n 
nu«i bß t¨ng thu nhËp mét c¸ch bÒn v÷ng.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N 
    CøU 
2.1. ThiÕt kÕ thÝ nghiÖm 

Tæng sè 30 bß ®ùc ®Þa ph−¬ng (kh«ng 
thiÕn) ®−îc bè trÝ theo m« h×nh nh©n tè 3 x 
2 thμnh 6 l« (mçi l« 5 con) ®Ó x¸c ®Þnh ¶nh 
h−ëng cña 2 nh©n tè thÝ nghiÖm: 

+ §é tuæi vç bÐo: 18 - 21 so víi 24 - 27 
            th¸ng tuæi.  

+ Møc thøc ¨n tinh bæ sung: 1,5; 2,5 vμ 
           3,5 kg/con/ngμy. 

2.2. Thêi gian vμ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu 

ThÝ nghiÖm vç bÐo ®−îc tiÕn hμnh 
trong thêi gian 3 th¸ng, tõ th¸ng 5 ®Õn 
th¸ng 8 n¨m 2007, t¹i Trung t©m khuyÕn 
n«ng huyÖn Kr«ng Pa, tØnh Gia Lai. 

2.3. Nu«i d−ìng bß thÝ nghiÖm 

KhÈu phÇn c¬ së chung cho toμn ®μn 
bß thÝ nghiÖm gåm cã th©n ¸o l¸ ng« kh« 
vμ cá voi. Thøc ¨n tinh hçn hîp bæ sung 
®−îc x©y dùng trªn c¬ së khai th¸c c¸c 
nguyªn liÖu cã s½n t¹i Kr«ng Pa gåm: bét 
s¾n (85%), bét c¸ (10%), urª (3%), bét 
x−¬ng (1%) vμ muèi ¨n 1%. Hçn hîp tinh 
nμy cã gi¸ trÞ n¨ng l−îng xÊp xØ 2750 Kcal 
ME vμ 16% protein th«. 

Tr−íc khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm, ®μn bß 
®−îc tÈy giun s¸n (b»ng thuèc Bio-Alben 
cña C«ng ty Bio-Pharmachemie). Sau ®ã 
cho bß lμm quen víi khÈu phÇn thÝ nghiÖm 
15 ngμy vμ tiÕp ®Õn lμ 90 ngμy nu«i theo 
dâi thÝ nghiÖm. Bß ®−îc nu«i tËp trung, 
ph©n l«, cho ¨n vμ theo dâi theo tõng c¸ 
thÓ. Buæi s¸ng (8h) cho ¨n th©n ¸o l¸ ng« 

kh« tù do vμ 60% l−îng thøc ¨n tinh hçn 
hîp theo ®Þnh møc bæ sung trong ngμy. 
Buæi chiÒu (4h) cho ¨n 40% thøc ¨n tinh 
cßn l¹i vμ cá voi t−¬i tù do. Bß ®−îc cho 
uèng n−íc tù do vμ chuång tr¹i ®−îc vÖ 
sinh hμng ngμy.  

Bß thÝ nghiÖm ®−îc c©n b»ng c©n ®iÖn 
tö ®¹i gia sóc (Model VLC-100 cña h·ng 
Virtual Measurements & Control) ®Ó x¸c 
®Þnh khèi l−îng tr−íc khi b¾t ®Çu vμ sau 
tõng th¸ng thÝ nghiÖm. Mçi lÇn c©n vμo 2 
buæi s¸ng liªn tiÕp tr−íc khi cho ¨n vμ tÝnh 
khèi l−îng trung b×nh. T¨ng träng cña bß 
®−îc tÝnh theo tõng th¸ng thÝ nghiÖm vμ 
cho c¶ kú vç bÐo.  

2.4. Xö lý sè liÖu 

Sè liÖu thÝ nghiÖm ®−îc ph©n tÝch 
ph−¬ng sai b»ng phÇn mÒm thèng kª SAS 
(2000) theo m« h×nh nh©n tè 2 x 3 ®Ó x¸c 
®Þnh ¶nh h−ëng cña ®é tuæi vç bÐo vμ møc 
thøc ¨n sö dông trong khÈu phÇn, còng nh− 
t−¬ng t¸c gi÷a hai yÕu tè nμy, ®Õn tèc ®é 
t¨ng träng vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ theo tõng 
th¸ng vμ c¶ thêi kú vç bÐo (3 th¸ng). Khi kÕt 
qu¶ ph©n tÝch ph−¬ng sai cho thÊy cã ¶nh 
h−ëng râ rÖt (P>0,05) cña mét nh©n tè thÝ 
nghiÖm th× phÐp thö Tukey ®−îc sö dông ®Ó 
so s¸nh gi÷a c¸c cÆp gi¸ trÞ trung b×nh.  

2.5. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ  

Sö dông kü thuËt ph©n tÝch kinh tÕ 
riªng phÇn (Calkins and DiPietre, 1983) 
®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc t¨ng 
l−îng thøc ¨n tinh trong khÈu phÇn tõ 1,5 
kg (®èi chøng) lªn 2,5 vμ 3,5 kg/con/ngμy 
trªn c¬ së so s¸nh møc t¨ng thu cã ®−îc tõ 
t¨ng träng thªm nhê t¨ng møc bæ sung 
thøc ¨n tinh víi møc chi phÝ thøc ¨n tinh 
ph¶i t¨ng lªn.  

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN  

3.1. ¶nh h−ëng cña tuæi vμ møc bæ sung 
       thøc ¨n tinh ®Õn t¨ng träng cña bß 

KÕt qu¶ ph©n tÝch (B¶ng 1) cho thÊy 
®é tuæi vç bÐo cã ¶nh h−ëng rÊt râ rÖt 
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(P<0,001) ®Õn t¨ng träng cña bß. T¨ng 
träng b×nh qu©n cña nhãm bß 24 - 27 
th¸ng tuæi cao h¬n so víi nhãm bß 18 - 21 
th¸ng tuæi (0,548 so víi 0,475 
kg/con/ngμy). §iÒu nμy cã thÓ lμ do bß ë 
nhãm tuæi cao h¬n cã khèi l−îng lín h¬n 
vμ thu nhËn ®−îc nhiÒu thøc ¨n th« cña 
khÈu phÇn c¬ së h¬n. Ph©n tÝch chi tiÕt 
cho thÊy diÔn biÕn t¨ng träng cña bß ë hai 
nhãm tuæi kh«ng gièng nhau qua c¸c 
th¸ng vç bÐo. Bß ë nhãm tuæi 18 - 21 th¸ng 
cho t¨ng träng t¨ng dÇn lªn qua c¸c th¸ng. 
§èi víi nhãm bß 24 - 27 th¸ng tuæi t¨ng 
träng ®¹t cao nhÊt ë th¸ng thø 2 (0,601 
kg/con/ngμy) vμ gi¶m ë th¸ng thø 3 (0,587 
kg/con/ngμy). Møc t¨ng träng trung b×nh 
cña bß trong thÝ nghiÖm nμy t−¬ng ®−¬ng 
víi kÕt qu¶ cña Vò V¨n Néi vμ CS (2000) 
khi vç bÐo bß ®Þa ph−¬ng 21- 24 th¸ng tuæi 
(0,510-0,581 kg/con/ngμy), mÆc dï møc 
t¨ng träng trong th¸ng vç bÐo ®Çu tiªn cã 
thÊp h¬n. Bui Van Chinh et al. (2002) sö 

dông khÈu phÇn gåm l¸ mÝa ñ urª, c¸m, cá 
vμ bæ sung bét s¾n nu«i vç bÐo bß thÞt  ®Þa 
ph−¬ng còng thu ®−îc m−c t¨ng träng 
t−¬ng tù (0,560 - 0,590 kg/con/ngμy).  

Ph©n tÝch b¶ng 1 còng cho thÊy møc bæ 
sung thøc ¨n tinh cã ¶nh h−ëng ®Õn t¨ng 
träng cña bß rÊt râ rÖt (P < 0,001). á tÊt c¶ 
c¸c th¸ng thÝ nghiÖm møc bæ sung 2,5 
kg/con/ngμy ®Òu cho t¨ng träng cao h¬n râ 
rÖt so víi møc 1,5 kg/con/ngμy. Khi t¨ng tõ 
2,5 lªn 3,5 kg/con/ngμy th× ph¶n øng t¨ng 
träng cña bß kh«ng râ nh− møc t¨ng tr−íc. 
§Æc biÖt, ë th¸ng thø 3, t¨ng träng ë møc 
bæ sung 3,5 kg/con/ngμy gi¶m so víi ë th¸ng 
thø 2 vμ thÊp h¬n so víi bß cã møc bæ sung 
2,5 kg/con/ngμy mét c¸ch cã ý nghÜa (P < 
0,01).  

ViÖc bß vç bÐo gi¶m t¨ng träng ë th¸ng 
thø 3 th−êng dÔ thÊy khi møc n¨ng l−îng 
trong khÈu phÇn cao (Vò ChÝ C−¬ng vμ cs., 
2000). 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña ®é tuæi vμ møc bæ sung thøc ¨n tinh 
®Õn t¨ng träng cña bß vç bÐo 

Tuổi vỗ béo 
(tháng) 

Mức bổ sung thức ăn tinh 
(kg/con/ngày) 

Mức ý nghĩa 
(P) 

 

18 - 21 24 - 27 SE 1,5 2,5 3,5 SE Tuổi Thức ăn 

Khối lượng đầu kỳ 
(kg/con) 136,73a 177,07b 2,89 160,4 155,0 155,3 3,54 *** NS 

Khối lượng cuối kỳ 
(kg/con) 179,47a 226,40b 3,26 192,7a 206,4ab 209,7b 3,99 *** * 

Tăng trọng (kg/con/ngày) 

Tháng 1 0,389a 0,455b 0,006 0,309a 0,433b 0,524c 0,008 *** *** 

Tháng 2 0,503a 0,601b 0,01 0,387a 0,605b 0,664c 0,012 *** *** 

Tháng 3 0,533a 0,587b 0,013 0,379a 0,673c 0,627b 0,016 ** *** 

Trung bình 0,475a 0,548b 0,007 0,359a 0,570b 0,606c 0,009 *** *** 

Ghi chú: abc Các giá trị trung bình trong cùng hàng theo nhóm tuổi hay mức bổ sung thức ăn tinh có mang chữ  
                        khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê. NS: không có ý nghĩa; * P<0,05;  ** P<0,01; *** P<0,001  
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H×nh 1. ¶nh h−ëng cña møc bæ sung thøc ¨n tinh ®Õn t¨ng träng cña bß 
qua c¸c th¸ng vç bÐo ë c¸c ®é tuæi kh¸c nhau 

§å thÞ ë h×nh 1 cho thÊy chi tiÕt h¬n ¶nh 
h−ëng cña møc bæ sung thøc ¨n tinh ®Õn 
t¨ng träng qua c¸c th¸ng vç bÐo cña bß ë c¸c 
®é tuæi kh¸c nhau. §èi víi bß ë c¶ hai ®é tuæi 
chiÒu h−íng gièng nhau vÒ ph¶n øng t¨ng 
träng theo møc bæ sung thøc ¨n tinh qua 
c¸c th¸ng vç bÐo. Trong th¸ng ®Çu vç bÐo 
møc t¨ng träng t¨ng lªn mét c¸ch tuyÕn 
tÝnh theo møc bæ sung thøc ¨n tinh t¨ng tõ 
1,5 lªn 2,5 vμ 3,5 kg. Sang th¸ng thø 2 
ph¶n øng t¨ng träng kh«ng cßn tuyÕn tÝnh 
theo møc thøc ¨n tinh bæ sung n÷a, cô thÓ 
lμ t¨ng träng bæ sung cao h¬n khi t¨ng 
møc thøc ¨n tinh tõ 1,5 lªn 2,5 kg so víi 
khi t¨ng tõ 2,5 lªn 3,5 kg, mÆc dï møc bæ 
sung 3,5 kg thøc ¨n tinh vÉn cho t¨ng 
träng cao nhÊt. §¸ng chó ý lμ ë th¸ng thø 
3, bß ®−îc bæ sung 3,5 kg thøc ¨n tinh ë c¶ 
hai nhãm tuæi ®Òu cã t¨ng träng thÊp h¬n 

bß ®−îc bæ sung 2,5 kg. Nh− vËy, nÕu sö 
dông nhiÒu thøc ¨n tinh trong khÈu phÇn 
th× kh«ng nªn vç bÐo dμi ngμy (qu¸ 2 
th¸ng) v× tiªu tèn/chi phÝ thøc ¨n cho t¨ng 
träng sÏ t¨ng lªn trong giai ®o¹n cuèi kú. 

3.2. ¶nh h−ëng cña l−îng thøc ¨n tinh  
       trong khÈu phÇn vç bÐo ®Õn hiÖu  
      qu¶ kinh tÕ 

B¶ng 2 cho thÊy, kÕt qu¶ ph©n tÝch kinh 
tÕ riªng phÇn ®Ó kiÓm tra lîi Ých kinh tÕ cña 
viÖc t¨ng l−îng thøc ¨n tinh trong khÈu 
phÇn vç bÐo tõ 1,5 lªn 2,5 vμ 3,5 kg/con/ngμy 
dùa vμo sè liÖu vÒ t¨ng träng cña bß (B¶ng 
1), gi¸ thøc ¨n tinh (2505 ®ång/kg), gi¸ bß 
mua vμo (17000 ®ång/kg) vμ gi¸ bß b¸n ra 
trªn thÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng (18500 ®ång/kg) 
t¹i thêi ®iÓm thÝ nghiÖm................................. 

B¶ng 2. Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch kinh tÕ riªng phÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc 
t¨ng l−îng thøc ¨n tinh trong khÈu phÇn vç bÐo tõ 1,5 kg lªn 2,5 vμ 3,5 kg/con/ngμy 

Tuổi vỗ béo (tháng) 18 - 21 24 - 27 
Thức ăn tinh bổ sung (kg/con/ngày) 1,5 + 1 1,5 + 2 1,5 + 1 1,5 + 2 
I. Tăng chi phí (đồng/con/ngày) 2.508 5.016 2.508 5.016 
II. Tăng thu (đồng/con/ngày)     
- Vỗ béo 2 tháng 3.404 4.070 4.662 6.179 
- Vỗ béo 3 tháng 5.846 4.958 5.032 4.218 
III. Lợi nhuận (II-I) (đồng/con/ngày)     
- Vỗ béo 2 tháng +896 -946 +2.154 +1.163 
- Vỗ béo 3 tháng +3.338 -58 +2.524 - 798 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 Tăng trọng 
(kg/con/ng) 

1,5 2,5 3,5 1,5 2,5 3,5 
Thức ăn tinh (kg/con/ngày)

18-21 tháng  24-27 tháng  

Tăng trọng  tháng thứ 1 Tăng trọng tháng thứ 2 Tăng trọng tháng thứ 3 
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Nh− vËy, cã sù kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ 
kinh tÕ tõ viÖc t¨ng l−îng thøc ¨n tinh gi÷a 
c¸c nhãm tuæi, gi÷a c¸c thêi gian vç bÐo vμ 
c¸c møc thøc ¨n tinh sö dông kh¸c nhau. 
NÕu chØ vç bÐo trong vßng 2 th¸ng th× khi 
t¨ng l−îng thøc ¨n tinh ë nhãm bß 24 - 27 
th¸ng tuæi, phÇn t¨ng thu do t¨ng träng bæ 
sung mang l¹i sÏ lín h¬n so víi nhãm bß 18 
- 21 th¸ng tuæi; nh−ng nÕu vç bÐo trong 3 
th¸ng th× cã kÕt qu¶ ng−îc l¹i. ë c¶ 2 nhãm 
tuæi, t¨ng l−îng thøc ¨n tinh tõ 1,5 kg lªn 
2,5 kg/con/ngμy ®Òu cã l·i, kÓ c¶ vç bÐo 
trong 2 th¸ng vμ 3 th¸ng (t¨ng thu v−ît 
t¨ng chi). Trong khi ®ã nÕu t¨ng l−îng thøc 
¨n tinh lªn 3,5 kg/con/ngμy trong 3 th¸ng 
th× bÞ lç ®èi víi c¶ hai nhãm tuæi. §èi víi bß 
24-27 th¸ng tuæi viÖc t¨ng thøc ¨n tinh lªn 
3,5 kg/con/ngμy chØ cã l·i khi vç bÐo trong 
vßng 2 th¸ng. Do vËy, ®Ó cã l·i vÒ mÆt kinh 
tÕ, trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i ë Kr«ng Pa th× 
chØ nªn sö dông 2,5 kg thøc ¨n 
tinh/con/ngμy cho c¶ hai nhãm bß nãi trªn. 

4. KÕT LUËN  
Thøc ¨n hçn hîp phèi trén tõ c¸c 

nguyªn liÖu s½n cã ë Kr«ng Pa víi møc 
n¨ng l−îng trao ®æi lμ 2.750 Kcal vμ 16% 
protein th« ®−îc sö dông ®Ó nu«i vç bÐo bß 
®ùc ®Þa ph−¬ng 24-27 th¸ng tuæi cho t¨ng 
träng cao h¬n bß ®ùc 18-21 th¸ng tuæi. 

Khi t¨ng l−îng thøc ¨n tinh bæ sung 
tõ 1,5 lªn 2,5kg/con/ngμy, t¨ng träng cña 
bß t¨ng lªn râ rÖt h¬n so víi khi t¨ng tõ 
2,5 lªn 3,5kg/con/ngμy. 

Víi møc bæ sung thøc ¨n tinh 3,5 
kg/con/ngμy ®Ó vç bÐo bß trong giai ®o¹n 
24 - 27 th¸ng tuæi, bß t¨ng träng tuyÖt ®èi 
cao nhÊt ë th¸ng vç bÐo thø 2 vμ gi¶m 
xuèng ë th¸ng thø ba. 

Trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña ®Þa 
ph−¬ng, sö dông 2,5 kg thøc ¨n tinh trong 
khÈu phÇn vç bÐo bß ®Þa ph−¬ng ë ®é tuæi 
18-27 th¸ng tuæi trong 3 th¸ng cho hiÖu 
qu¶ kinh tÕ tèt nhÊt. Sö dông 3,5 kg thøc 
¨n tinh/con/ngμy kh«ng cã lîi b»ng chØ sö 

dông 1,5 kg/con/ngμy nÕu thêi gian vç bÐo 
kÐo dμi 3 th¸ng.  

5. TμI LIÖU THAM KH¶O 
Calkins, P. H. and DiPietre, D. D. (1983). 

Farm business manegement-successful 
decisions in changing environment. 
Macmillan Publishing Co., Inc., New York. 

Bïi V¨n ChÝnh, Lª ViÕt Ly, NguyÔn H÷u 
Tμo, Ph¹m V¨n Th×n, §ç ViÕt Minh, 
NguyÔn V¨n H¶i (2002). "KÕt qu¶ 
nghiªn cøu chÕ biÕn vμ sö dông phô 
phÈm n«ng nghiÖp lμm thøc ¨n gia sóc". 
ViÖn Ch¨n nu«i, 50 n¨m x©y dùng vμ 
ph¸t triÓn 1952 - 2002, NXB N«ng 
nghiÖp - Hμ Néi, tr. 225-233. 

Vò ChÝ C−¬ng, Thwaites C. J., Vò V¨n 
Néi, Ph¹m Kim C−¬ng vμ NguyÔn 
Thμnh Trung (2000) "¶nh h−ëng cña 
nguån protein vμ xö lý formaldehyte ®Õn 
®é tiªu hãa x¬ in-vitro, t¨ng khèi l−îng 
vμ hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n ë bß c¸i t¬ 
lì", KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc kü 
thuËt ch¨n nu«i 1998 - 1999, NXB N«ng 
nghiÖp - Hμ Néi, tr. 407-417. 

Vò V¨n Néi, NguyÔn V¨n Vinh, Ph¹m Kim 
C−¬ng, §inh V¨n TuyÒn (2000) "Nghiªn 
cøu sö dông c¸c nguån thøc ¨n s½n cã ®Ó 
vç bÐo bß n©ng cao kh¶ n¨ng s¶n xuÊt 
thÞt vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ", B¸o c¸o khoa 
häc 1999-2000, NXB N«ng nghiÖp - Hμ 
Néi. tr. 152-162. 

SAS (2000) SAS user's Guide: Statistics. 
SA Institute Inc., Cary, NC, USA. 

NguyÔn V¨n ThiÖn (2004), "Ph¸t triÓn vËt 
nu«i ¨n cá - mét h−íng ch¨n nu«i cÇn 
®−îc ®Èy m¹nh", T¹p chÝ Ch¨n nu«i, sè 
2/2004, tr. 17-19. 

Nguyen Xuan Trach (2004), "An evaluation 
of  adoptability of alkali treatment of 
rice straw as feed for growing beef cattle 
under smallholders' circumstances", 
Livestock Research for Rural 
Development 16 (7).  
http://www.cipav.org.co/Irrd16/7/trac167a.htm 

  


