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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc thay thế thức ăn tinh bằng hỗn 
hợp thức ăn chế biến từ thân lá đậu nho nhe và thân, ngọn lá sắn khô tới khả sức sản xuất của bê. 
Hỗn hợp thức ăn thí nghiệm gồm 25% từ đậu và 75% từ sắn. Sử dụng 12 bê đực lai (HF x lai Sind), 
chia thành 3 lô: lô đối chứng nhận khẩu phần với thức ăn tinh truyền thống, 2 lô thí nghiệm nhận 
khẩu phần thay thế tương ứng 30% và 60% thức ăn tinh bằng hỗn hợp thức ăn thí nghiệm. Kết quả 
cho thấy hỗn hợp thức ăn chế biến từ sắn và đậu nho nhe dạng thân, lá, ngọn khô có hàm lượng 
protein thô khá cao đạt 200,5 g/kgVCK. Thay thế thức ăn tinh truyền thống bằng hỗn hợp trên không 
làm ảnh hưởng đến lượng vật VCK thu nhận của bê thí nghiệm (P>0,05) và cho tăng trọng cao hơn 
(P<0,05) so với không thay thế (đối chứng). Khẩu phần có mức thay thế 60%; 30% thức ăn tinh và đối 
chứng cho tăng trọng tương ứng 545; 510 và 446 g/con/ngày. Tiêu tốn VCK/kg tăng trọng khi thay thế 
thức ăn tinh bằng hỗn hợp thức ăn thí nghiệm ở mức 60 % và 30 % đạt thấp hơn so với đối chứng. 
Thay thế ở mức 60 và 30% thức ăn tinh bằng hỗn hợp thức ăn thí nghiệm, tương ứng,  làm giảm chi 
phí 5.288,48 đồng/kg và 3.443,45 đồng/kg tăng trọng so với đối chứng (P<0,05).  

Từ khóa: Bê, lá, phaseolus calcaratus, sức sản xuất, sắn, thay thế, thân, thức ăn tinh. 

SUMMARY 

An experiment was conducted to determine effects of supplementation of cassava and 
Phaseolus calcaratus hay to replace concentrate in the diet on performance of male calves. A 
experimental mixture was made of 75% of cassava and 25% of Phaseolus calcaratus hay. Twelve 
Holstein Friesian x lai Sind crossbred male calves of the same age and weight were divided into 3 
groups. The control group was fed a traditional concentrate, the two experimental groups were fed the 
traditional diet in which the concentrate was replcaed with 30 or 60% of the cassava and Phaseolus 
calcaratus hay mixture. Results showed that the mixture made of cassava and Phaseolus calcaratus 
hay had relatively high protein level (200.5 g/kg  DM). Use of cassava and Phaseolus calcaratus hay to 
replace the traditional concentrate had no negative effects on DM intake (P>0.05) and improved weight 
gain of the calves in comparison with the control (P<0.05). The weight gain of the groups fed the diet 
with 60% and 30% concentrate replcaed and of the control was 545, 510, and 446 g/head/day, 
respectively. The feed conversion ratio was better with the groups fed replaced diets (P<0.05). 
Replacement of 60% and 30%  concentrate with the mixture saved 5,288.48 - 3,443.45 VND/kg of 
weight gain in comparison with the control (P<0.05). 

Key words: Cassava, concentrate, hay, male calves, Phaseolus calcaratus, performance, 
replacement. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 

§Ó t¨ng nhanh sè l−îng vμ n©ng cao chÊt 
l−îng ®μn bß thÞt, bªn c¹nh c«ng t¸c gièng, 
thøc ¨n lμ gi¶i ph¸p hμng ®Çu vμ lμ vÊn ®Ò 
then chèt. C¸c lo¹i thøc ¨n giμu dinh d−ìng 
nh− bét ®Ëu t−¬ng, kh« dÇu, bét c¸, bét ng«,… 
th−êng cã gi¸ thμnh cao, ph¶i nhËp khÈu, l¹i 
c¹nh tranh víi con ng−êi vμ c¸c lo¹i vËt nu«i 
kh¸c. V× vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ó t×m ra nguån 
thøc ¨n cã thÓ thay thÕ thøc ¨n tinh ®ang 
®−îc c¸c nhμ ch¨n nu«i quan t©m.    

ë n−íc ta, c©y s¾n ®−îc trång kh¸ phæ 
biÕn, diÖn tÝch trång s¾n hμng n¨m kho¶ng 
350.000 ha (Duong Nguyen Khang, 2004). 
L−îng th©n, l¸ s¾n cã thÓ ®¹t 4,64 tÊn 
VCK/ha. NÕu trång s¾n víi môc ®Ých lÊy l¸, 
n¨ng suÊt chÊt xanh cã thÓ ®¹t 41 tÊn/ha/n¨m 
(Wanapat vμ cs., 2001). Theo §oμn §øc Vò vμ 
cs. (2005), th©n, ngän vμ l¸ s¾n kh« cã hμm 
l−îng protein cao (21,34% VCK). 

Còng nh− s¾n, c©y ®Ëu nho nhe ®−îc 
trång rÊt nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c 
n−íc ta. C©y hä ®Ëu nμy mäc thμnh giμn, 
th©n l¸ rÊt tèt. Sinh khèi cña c©y ®Ëu 
kho¶ng 10 - 15 tÊn/ha/n¨m. Hμm l−îng chÊt 
dinh d−ìng cña th©n l¸ ®Ëu kh¸ cao, ®Æc biÖt 
hμm l−îng protein th« kho¶ng 10 - 25%. 
Theo NguyÔn ThÞ Mïi vμ cs. (2005), khi 
trång xen ®Ëu nho nhe víi s¾n cã thÓ thu 
®−îc 8,84 tÊnVCK/ha vμ cung cÊp 1,98 tÊn 
protein th«/ha. VÊn ®Ò ®Æt ra lμ c©y ®Ëu nho 
nhe vμ c©y s¾n cã thÓ thay thÕ c¸c lo¹i thøc 
¨n tinh, thøc ¨n hçn hîp ®¸p øng ®ñ nhu 
cÇu cña bª  hay kh«ng? 

§Ò tμi trªn ®−îc tiÕn hμnh t¹i Trung 
t©m Nghiªn cøu Bß vμ ®ång cá Ba V× trong 
thêi gian tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 8 n¨m 2008, 
nh»m t×m ra lo¹i thøc ¨n cã thÓ thay thÕ 
thøc ¨n tinh hçn hîp, mang l¹i hiÖu qu¶ 
kinh tÕ cho ch¨n nu«i bß thÞt. 

2. NGUY£N LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
    NGHI£N CøU   

Sau khi thu ho¹ch, th©n, ngän l¸ ®Ëu 
nho nhe vμ th©n, ngän l¸ s¾n ®−îc c¾t ng¾n 
3 - 5 cm, ph¬i kh« (®¹t ®é Èm kho¶ng 12%) vμ 
b¶o qu¶n trong c¸c tói nylon lín; tr−íc khi thÝ 
nghiÖm ®−îc ph¬i l¹i vμ nghiÒn nhá. Hçn hîp 
thøc ¨n thÝ nghiÖm ®−îc trén víi tû lÖ: 75% 
th©n ngän l¸ s¾n vμ 25% tõ th©n l¸ ®Ëu.  

Thøc ¨n tinh ®èi chøng ®−îc phèi trén 
theo c«ng thøc mμ c¸c hé ch¨n nu«i ®ang 
dïng t¹i c¬ së, bao gåm: bét ®ç t−¬ng + bét 
ng« + c¸m g¹o + vá h¹t ®Ëu xanh. 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo ph−¬ng 
ph¸p ph©n l« so s¸nh; 12 bª ®ùc (HF x Lai 
Sind) ®ång ®Òu vÒ ®é tuæi (6 - 8 th¸ng) vμ 
khèi l−îng (125 - 135 kg) ®−îc ph©n ngÉu 
nhiªn thμnh 3 l«. S¬ ®å bè trÝ thÝ nghiÖm 
®−îc ®−a ra ë b¶ng 1. 

Tr−íc thÝ nghiÖm, bª ®−îc tÈy ký sinh 
trïng. Bª ®−îc nu«i nhèt trong chuång c¸ 
thÓ, ®−îc cung cÊp tù do n−íc uèng vμ c¸c 
chÊt kho¸ng b»ng c¸c t¶ng kiÕm. 

Bª ®−îc cho ¨n hai lÇn trong ngμy vμo 
7h30’ vμ 16h30’. Thøc ¨n thõa cña ngμy h«m 
tr−íc ®−îc c©n vμo s¸ng h«m sau, tr−íc lóc 
cho ¨n. 

B¶ng 1. S¬ ®å bè trÝ thÝ nghiÖm 

Yếu tố thí nghiệm Lô ĐC TN1 TN2 

Bê thí nghiệm (con) 4 4 4 
Thời gian nuôi thích nghi (ngày) 15 15 15 
Thời gian thí nghiệm (ngày) 60 60 60 
Khẩu phần ăn:    
Cỏ voi (kg/con/ngày) 7 7 7 
Rơm ủ 4% urê Ăn tự do Ăn tự do Ăn tự do 
Thức ăn tinh (g/con/ngày) 1000 700 400 

Hỗn hợp thức ăn thí nghiệm Không cho ăn Thay thế 30% thức ăn 
tinh ĐC 

Thay thế 60% thức ăn 
tinh ĐC 
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L−îng thøc ¨n thu nhËn trong ngμy, 
sinh tr−ëng tÝch lòy vμ sinh tr−ëng t−¬ng 
®èi, tiªu tèn VCK/kg t¨ng träng, tiªu tèn 
protein th«/kg t¨ng träng cña bª thÝ nghiÖm 
®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c ph−¬ng ph¸p thõng 
qui. Chi phÝ thøc ¨n hμng ngμy ®−îc x¸c 
®Þnh theo l−îng thøc ¨n thu nhËn vμ gi¸ tiÒn 
thøc ¨n. Chi phÝ thøc ¨n/kg t¨ng träng x¸c 
®Þnh theo chi phÝ thøc ¨n/ngμy vμ t¨ng träng 
cña bª thÝ nghiÖm. 

C¸c sè liÖu thu ®−îc ®−îc xö lý b»ng 
phÇn mÒm Minitab phiªn b¶n 15.1.1. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Gi¸ trÞ dinh d−ìng cña thøc ¨n thÝ  
       nghiÖm  

KÕt qu¶ ë b¶ng 2 cho thÊy, hμm l−îng 
VCK cña thøc ¨n thÝ nghiÖm cao, chiÕm 
924,0 g/kg, cña thøc ¨n ®èi chøng lμ 894,7 
g/kg. Hμm l−îng VCK cña thøc ¨n thÝ 
nghiÖm cao h¬n thøc ¨n ®èi chøng cã thÓ do 
hμm l−îng chÊt x¬ trong thøc ¨n thÝ nghiÖm 
cao h¬n.  

L−îng protein th« cña thøc ¨n thÝ 
nghiÖm ®¹t 200,5 g/kg VCK. KÕt qu¶ cña 
chóng t«i ®¹t ®−îc thÊp h¬n b¸o c¸o cña 

Wanapat vμ cs. (1999) ®¹t 294 g/kg VCK. 
Theo nghiªn cøu cña §oμn §øc Vò vμ cs. 
(2005), hμm l−îng protein th« cña ngän l¸ 
s¾n kh« vμ ®Ëu nho nhe kh« t−¬ng øng lμ 
210,34 g/kg VCK vμ 250,0 g/kg VCK. Tuy 
hμm l−îng protein cao, song l−îng tanin 
trong hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm chiÕm tíi 
2,52% VCK. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ nμy thÊp 
h¬n so víi th«ng b¸o cña mét sè t¸c gi¶ kh¸c: 
3,05% (Wanapat vμ cs., 2000); 3,26% 
(Netpana vμ cs., 2001); 3,14 - 3,72% (Duong 
Nguyen Khang, 2004). Ng−îc l¹i,  Ng« TiÕn 
Dòng vμ cs. (2003) th«ng b¸o l−îng tanin 
trong ngän l¸ s¾n kh« lμ 2,3%. T−¬ng tù nh− 
vËy, Khuc Thi Hue vμ cs. (2008) khi sö dông 
l¸ s¾n kh« kÕt hîp víi c©y hä ®Ëu lμm thøc 
¨n cho cõu, cho biÕt l−îng tanin dao ®éng tõ 
16 - 23 g/kg VCK. Sù kh¸c nhau vÒ hμm 
l−îng tanin cã thÓ do giai ®o¹n ph¸t triÓn 
cña c©y, mïa vô thu ho¹ch hoÆc do tû lÖ th©n 
l¸ trong khi phèi trén.    

Hμm l−îng mì th« cña thøc ¨n thÝ 
nghiÖm lμ 30,3 g/kg VCK, cña thøc ¨n tinh 
®èi chøng 33,9 g/kg VCK. Trong thøc ¨n cho 
gia sóc nhai l¹i, hμm l−îng mì th« qu¸ cao sÏ 
¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng tiªu hãa thøc ¨n.  

B¶ng 2. Thμnh phÇn hãa häc cña thøc ¨n thÝ nghiÖm (g/kgVCK) 

Loại thức ăn Cỏ voi Rơm ủ urê Thức ăn tinh đối chứng Hỗn hợp thức ăn thí nghiệm 

VCK (g/kg) 183,9 ± 3,6 665,9 ± 20,1 894,7 ± 0,8 924,0 ± 0,7 

Chất hữu cơ 872,8 ± 7,9 792,7 ± 13,9 927,4 ± 0,6 901,0 ± 0,3 

Protein thô 136,2 ± 4,4 95,3 ± 3,7 153,9 ± 0,4 200,5 ± 0,6 

Mỡ thô 37,2 ± 1,3 11,2 ± 0,7 33,9 ± 0,6 30,3 ± 0,5 

NDF 779,3 ± 4,4 810,6 ± 0,7 389,0 ± 0,6 401,2 ± 0,2 

ADF 477,1 ± 10,6 606,3 ± 0,7 254,4 ± 0,8 273,5 ± 0,6 

Canxi 5,3 ± 0,1 3,1 ± 0,1 6,5 ± 0,3 23,3 ± 0,7 

Phospho 2,9 ± 0,5 1,8 ± 0,1 3,1 ± 1,2 3,9 ± 0,1 

Tanin 0 0 0 25,2 ± 1,2 
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B¶ng 3. L−îng thøc ¨n thu nhËn   

Chỉ tiêu Đơn vị Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 

VCK thu nhận từ cỏ voi kg/con/ngày 1,19 1,18 1,14 

VCK thu nhận từ rơm ủ kg/con/ngày 1,99 1,85 1,89 

VCK thu nhận từ TĂ tinh kg/con/ngày 0,89 0,90 0,91 

Tổng VCK thu nhận kg/con/ngày 4,07 a 3,93 b 3,94 b 

Tanin thu nhận g/con/ngày 0,00 6,98 13,97 

Tổng protein thu nhận g/con/ngày 488,45 524,45 519,60 

a, b (P<0,05): Trong cùng một hàng, sự sai khác giữa các giá trị trung bình có một chữ cái khác nhau 
                         là có ý nghĩa. 

3.2. L−îng thøc ¨n thu nhËn  

Thøc ¨n tinh ®èi chøng ®−îc thay thÕ 
b»ng hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm ë c¸c møc 
30% vμ 60%. KÕt qu¶ theo dâi l−îng thøc ¨n 
thu nhËn ë c¸c bª thÝ nghiÖm ®−îc tr×nh 
bμy ë b¶ng 3 cho thÊy, l−îng VCK thu nhËn 
tõ khÈu phÇn c¬ së: cá voi vμ r¬m ñ trong 
c¸c l« §C, TN1 vμ TN2 kh«ng cã sù sai kh¸c 
®¸ng kÓ, t−¬ng øng lμ 1,19 vμ 1,99 kg; 1,18 
vμ 1,85 kg; 1,14 vμ 1,89 kg. T−¬ng tù nh− 
vËy, l−îng VCK thu nhËn tõ thøc ¨n tinh ë 
c¸c l« thÝ nghiÖm còng kh«ng cã sù sai kh¸c 

cã ý nghÜa (P>0,05). ë l« §C, TN1 vμ TN2 
t−¬ng øng ®¹t 0,89; 0,90 vμ 0,91 kg. Tæng 
l−îng VCK thu nhËn hμng ngμy cña bª ë 
c¸c l« lÇn l−ît lμ 4,07; 3,93 vμ 3,94 
kg/con/ngμy (P>0,05).  

Nh− vËy, viÖc thay thÕ thøc ¨n tinh 
b»ng hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm kh«ng ¶nh 
h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu nhËn VCK cña 
khÈu phÇn. Tuy nhiªn, theo Duong Nguyen 
Khang (2004), møc ®é thu nhËn r¬m ñ urª 
®· ®−îc c¶i thiÖn khi bæ sung ngän l¸ s¾n. 

Sè liÖu b¶ng 2 cho thÊy hμm l−îng tanin 
cña hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm kh¸ cao 
(25,2 g/kg VCK). L−îng tanin thu nhËn cña 
l« TN1 lμ 6,98 g, chiÕm gÇn 1,7% tæng l−îng 
VCK thu nhËn; cña l« TN2 lμ 13,97 g, chiÕm 
kho¶ng 3,5% l−îng VCK thu nhËn. Theo 
Norton (2000), hμm l−îng tanin trong c¸c 
c©y hä ®Ëu chiÕm kho¶ng 20 - 40 g/kg VCK, 
ë møc nμy chóng sÏ kÕt hîp víi protein cña 
khÈu phÇn trong suèt thêi gian nhai l¹i vμ 

b¶o vÖ protein khái sù tÊn c«ng cña vi sinh 
vËt d¹ cá. Phøc chÊt nμy sÏ ®−îc tiªu hãa vμ 
hÊp thu ë ®o¹n sau cña èng tiªu hãa nh− 
mét nguån protein tho¸t qua. Ngoμi ra, 
tanin trong thøc ¨n cßn gióp c¶i thiÖn m«i 
tr−êng d¹ cá, ®Æc biÖt lμ lμm t¨ng qu¸ tr×nh 
tæng hîp protein VSV. Tanin lμm gi¶m sè 
l−îng protozoa, khi ®ã sè l−îng bμo tö nÊm 
vμ vi khuÈn sÏ t¨ng cã t¸c ®éng râ rÖt ®Õn 
qu¸ tr×nh tæng hîp protein VSV vμ tiªu hãa 
x¬. Tr¸i l¹i, nÕu hμm l−îng tanin lín h¬n 50 
g/kg VCK, cã thÓ trë thμnh mét chÊt kh¸ng 
dinh d−ìng trong thøc ¨n thùc vËt ®èi víi gia 
sóc nhai l¹i. Víi kÕt qu¶ trªn, l−îng tanin 
thu nhËn tõ hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm 
kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng tiªu ho¸ cña 
bª ë l« thÝ nghiÖm. 

Kh¸c víi l−îng VCK, l−îng protein th« 
thu nhËn l¹i chÞu ¶nh h−ëng rÊt lín bëi sù 
thay thÕ trªn. Theo Wanapat (2001), viÖc bæ 
sung nguån thøc ¨n th« nh− ngän l¸ s¾n kh« 
cã ¶nh h−ëng, t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn tû lÖ 
protein/n¨ng l−îng vμ cã thÓ lμm t¨ng n¨ng 
suÊt cña gia sóc nhai l¹i. B¸o c¸o cña Duong 
Nguyen Khang (2004) còng ®· gîi ý r»ng c¸ch 
hiÖu qu¶ vμ kinh tÕ nhÊt nh»m c¶i thiÖn møc 
®é thu nhËn n¨ng l−îng trong khÈu phÇn vμ 
kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña gia sóc lμ bæ sung 
thøc ¨n th« cã gi¸ trÞ dinh d−ìng cao trong 
khÈu phÇn, trong ®ã cã sö dông thøc ¨n hä 
®Ëu. ChÝnh v× protein cã vai trß rÊt lín nªn 
hμm l−îng protein trong tæng VCK thu nhËn 

cña gia sóc nhai l¹i cã ý nghÜa ®Æc biÖt. ë 
®éng vËt d¹ dμy ®¬n, khi tÝnh to¸n nhu cÇu 
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protein, ng−êi ta th−êng quan t©m ®Õn chÊt 
l−îng protein, ®Æc biÖt lμ thμnh phÇn vμ tØ lÖ 
c¸c axit amin kh¸c nhau cã trong thøc ¨n. 
Cßn ë ®éng vËt nhai l¹i, vi sinh vËt d¹ cá cã 
kh¶ n¨ng sö dông nit¬ nguån gèc kh¸c nhau 
cã trong thøc ¨n. Do vËy, khi x¸c ®Þnh nhu 
cÇu protein cho gia sóc nhai l¹i, ng−êi ta 
nhÊn m¹nh vμo tæng l−îng protein thu nhËn. 
KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, l−îng protein 
th« thu nhËn cña c¸c l« thÝ nghiÖm so víi l« 
®èi chøng lμ kh¸c nhau ®¸ng kÓ: l« §C ®¹t 
488,45 g; l« TN1 ®¹t 524,46 g vμ TN2 lμ 
519,60 g (P<0,05). L−îng protein thu nhËn 
cña l« TN1 vμ TN2 cao h¬n l« §C lμ do hμm 
l−îng protein cña hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm 
cao h¬n. §iÒu nμy ®ång nghÜa víi viÖc thay 
thÕ ®· cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn kh¶ n¨ng thu 
nhËn protein cña hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm. 

3.3. Kh¶ n¨ng t¨ng träng  

KÕt qu¶ theo dâi kh¶ n¨ng sinh tr−ëng 
cña bª t¹i c¸c l« thÝ nghiÖm cho thÊy, khèi 
l−îng c¬ thÓ sau thêi gian thÝ nghiÖm cña 
c¸c l« kh¸c nhau (B¶ng 4). L« TN2  ®¹t cao 
nhÊt (163,5 kg/con), tiÕp ®Õn lμ l« TN1 
(l60,6 kg/con) vμ l« §C thÊp nhÊt (156,5 kg/con).  

 

Sinh tr−ëng tÝch lòy cña c¸c l« §C, TN1 
vμ TN2 t−¬ng øng ®¹t 26,8; 30,6 vμ 32,7 kg 
(P<0,05). KÕt qu¶ nμy chøng tá hçn hîp 
thøc ¨n thay thÕ ®· cã nh÷ng ¶nh h−ëng tèt 
®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña bª sau cai 
s÷a. Thay thÕ thøc ¨n tinh b»ng hçn hîp 
thøc ¨n thÝ nghiÖm ë møc 60% mang l¹i 
hiÖu qu¶ cao h¬n thay thÕ ë møc 30% vμ 
kh«ng thay thÕ. 

Sinh tr−ëng tuyÖt ®èi cña bª trong thêi 
gian thÝ nghiÖm còng ®−îc theo dâi nh»m 
x¸c ®Þnh râ h¬n ¶nh h−ëng cña viÖc thay thÕ 
thøc ¨n tinh ®èi chøng b»ng hçn hîp thøc ¨n 
thÝ nghiÖm. §©y lμ chØ tiªu quan träng ®¸nh 
gi¸ chÊt l−îng thøc ¨n trong khÈu phÇn. KÕt 
qu¶ b¶ng 4 cho thÊy, thay thÕ thøc ¨n tinh 
b»ng hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm ®· ¶nh 
h−ëng ®Õn t¨ng träng cña bª thÝ nghiÖm 
(P<0,05). L« TN2 ®¹t cao nhÊt, l« §C thÊp 
nhÊt. Sù sai kh¸c gi÷a c¸c l« TN1, TN2 víi l« 
§C lμ cã ý nghÜa (P<0,05). Gi÷a l« TN1 vμ 
TN2, sù sai kh¸c kh«ng râ rÖt (P>0,05).  

KÕt qu¶ ®¹t ®−îc t−¬ng ®−¬ng víi kÕt 
qu¶ cña mét sè t¸c gi¶ kh¸c. Theo Vò V¨n 
Néi vμ cs. (2001), t¨ng träng trung b×nh cña 
bª lμ 483 g/con/ngμy.   

B¶ng 4. Kh¶ n¨ng t¨ng träng vμ hiÖu qu¶ chuyÓn hãa thøc ¨n 

Chỉ tiêu Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 

Khối lượng ban đầu (kg/con) 129,7 130,0 130,8 

Khối lượng kết thúc TN (kg/con) 156,5 a 160,6 b 163,5 b 

Sinh trưởng tích luỹ (kg/con) 26,8 a 30,6 b 32,7 b 

Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) 446,1 a 510,2 b 545,1 b 

Tiêu tốn VCK (kg/kg TT) 9,12a 7,70b 7,22c 

Tiêu tốn protein thô (kg/kg TT) 1,09 1,02 0,95 

a, b (P<0,05): Trong cùng một hàng, sự sai khác giữa các giá trị trung bình có một chữ cái khác nhau là
                                 có ý nghĩa. 
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B¶ng 5. Chi phÝ thøc ¨n 

Thức ăn 
Chỉ tiêu 

Cỏ voi Rơm ủ urê Thức ăn tinh Thức ăn thí nghiệm 

Đơn giá thức ăn (đồng/kg) 450 600 3750 2500 

Chi phí TĂ 
(đồng/kgTT) 

TĂTN (kg/con/ngày) 6,5 3,0 1,0 0,0  
Lô ĐC 

Giá thành (đồng) 2925 1800 3750  19.002,24a 

TĂTN (kg/con/ngày) 6,4 2,8 0,7 0,3  
Lô TN1 

Giá thành (đồng) 2880 1680 2625 750 15.558,82b 

TĂTN (kg/con/ngày) 6,2 2,8 0,4 0,6  
Lô TN2 

Giá thành (đồng) 2790 1680 1500 1500 13.713,76c 

a,b,c ((P<0,05): Trong cùng một cột, sự sai khác giữa các giá trị trung bình có một chữ cái khác nhau là có ý  
                                    nghĩa 

3.4. HiÖu qu¶ chuyÓn hãa thøc ¨n 

B¶ng 4 cho thÊy cã sù kh¸c nhau vÒ tiªu 
tèn VCK/kg t¨ng träng gi÷a c¸c l« §C vμ c¸c 
l« TN (P<0,05); l« §C ®¹t cao nhÊt vμ thÊp 
h¬n c¶ lμ l« TN2. So víi c«ng bè cña Ph¹m 
Kim C−¬ng vμ cs. (2000) khi vç bÐo bª, tiªu 
tèn 6,44 - 7,15 kg VCK/kgTT, kÕt qu¶ trong 
nghiªn cøu nμy cao h¬n. Sù thay thÕ thøc ¨n 
tinh b»ng hçn hîp thÝ nghiÖm ®· ¶nh h−ëng 
tÝch cùc ®Õn hiÖu qu¶ chuyÓn hãa thøc ¨n 
cña bª. Thay thÕ ë møc 60% cã ¶nh h−ëng 
tèt h¬n møc 30% hoÆc kh«ng thay thÕ. 

Tiªu tèn protein th« cho mét ®¬n vÞ t¨ng 
träng cμng Ýt ®ång nghÜa víi kh¶ n¨ng 
chuyÓn hãa protein trong c¬ thÓ cña bª cμng 
cao. B¶ng 5 cho thÊy tiªu tèn protein th«/kg 
t¨ng träng cña c¸c l« t−¬ng ®−¬ng nhau; c¸c 
l« §C, TN1 vμ TN2 ®¹t t−¬ng øng lμ 1,09; 
1,02 vμ 0,95 kg/kg t¨ng träng (P>0,05). Nh− 
vËy kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ sù chuyÓn hãa 
protein gi÷a c¸c l« thÝ nghiÖm. KÕt qu¶ thu 
®−îc thÊp h¬n so víi sè liÖu cña Ph¹m Kim 
C−¬ng vμ cs. (2000) ®· c«ng bè (1,23 kg/kg 
t¨ng träng).  

3.5. Chi phÝ thøc ¨n 

Cã sù kh¸c nhau râ rÖt gi÷a c¸c l« vÒ chi 
phÝ thøc ¨n/kg t¨ng träng (P<0,05). L« TN2 
cã chi phÝ thÊp nhÊt. So víi l« §C, l« TN1 vμ 

TN2 t−¬ng øng tiÕt kiÖm ®−îc 3.443,48  vμ 
5.288,48 ®ång/kg t¨ng träng (B¶ng 5).  

4. KÕT LUËN  

Hçn hîp thøc ¨n chÕ biÕn tõ th©n, ngän 
vμ l¸ ®Ëu Nho nhe víi th©n, ngän vμ l¸ s¾n 
cã hμm l−îng protein th« ®¹t 20,05% VCK. 

Thay thÕ thøc ¨n tinh b»ng hçn hîp 
th©n ngän l¸ s¾n kh« víi th©n ngän l¸ ®Ëu 
Nho nhe kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn l−îng vËt 
chÊt kh« thu nhËn cña bª thÝ nghiÖm 
(P>0,05).  

Thay thÕ ë møc 30% vμ 60% thøc ¨n 
tinh b»ng hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm cho 
t¨ng träng cao h¬n so víi ®èi chøng (P<0,05). 

Tiªu tèn VCK/kg TT vμ protein th«/kg 
t¨ng träng khi thay thÕ thøc ¨n tinh b»ng 
hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm ë møc 60 % vμ 
30 % thÊp h¬n so víi kh«ng thay thÕ. 

Thay thÕ ë møc 30 vμ 60% thøc ¨n tinh 
b»ng hçn hîp thøc ¨n thÝ nghiÖm cã thÓ tiÕt 
kiÖm 3.443,45 - 5.288,48 ®ång/kg t¨ng träng. 

TμI LIÖU THAM KH¶O 

Ph¹m Kim C−¬ng, Vò ChÝ C−¬ng, Vò V¨n 
Néi, §inh V¨n TuyÒn, NguyÔn Thμnh 
Trung (2000). Nghiªn cøu sö dông r¬m 



Nguyễn Thị Tú, Đặng Thái Hải, Chu Mạnh Thắng    

305 

kóa trong khÈu phÇn bß thÞt. B¸o c¸o 
khoa häc Ch¨n nu«i Thó y 1999 - 2000. 
PhÇn Thøc ¨n vμ Dinh d−ìng vËt nu«i. 

Ng« TiÕn Dòng, NguyÔn ThÞ Mïi, §inh V¨n 
B×nh NguyÔn ThÞ ThiÕm (2003). KÕt qu¶ 
nghiªn cøu thay thÕ c¸m hçn hîp b»ng 
ngän l¸ s¾n ph¬i khæ tong khÈu phÇn c¬ 
b¶n r¬m- urª rØ mËt vμ cá Ghine ®Õn kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng cña cõu. B¸o c¸o khoa 
häc, ViÖn Ch¨n nu«i.  

Khuc Thi Hue, Do Thi Thanh Van, Iger 
ledin (2008). Effect of supplemeting 
urea treated rice straw and molasses 
with different forage species on the 
performance of lamps. Small Ruminant 
Reseach, 78. 

NguyÔn ThÞ Mïi, NguyÔn V¨n Lîi, §Æng 
§×nh Hanh vμ Lª Hßa B×nh (2005). KÕt 
qu¶ øng dông m« h×nh th©m canh, xen 
canh cá hßa th¶o, cá ®Ëu trong hÖ thèng 
canh t¸c phôc vô ch¨n nu«i bß thÞt 
trong n«ng hé ë tØnh Th¸i Nguyªn. 
Khoa häc c«ng nghÖ n«ng nghiÖp vμ 
ph¸t triÓn n«ng th«n 20 n¨m ®æi míi. 
TËp 2, Ch¨n nu«i Thó y. Nxb. ChÝnh trÞ 
Quèc gia. Tr. 347- 353. 

Vò V¨n Néi, NguyÔn Quèc §¹t, NguyÔn Kim 
Ninh, NguyÔn Thanh B×nh, Lª Träng L¹p, 
Bïi ThÕ §øc (2001). ¶nh h−ëng cña c¸c 
møc dinh d−ìng kh¸c nhau ®Õn kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña ®μn bª c¸i 
lai h−íng s÷a (HF x lai Sind nu«i trong 
®iÒu kiÖn hé gia ®×nh. B¸o c¸o khoa häc 
Ch¨n nu«i Thó y 1999 - 2000. PhÇn Thøc 
¨n vμ dinh d−ìng vËt nu«i. Tp. Hå ChÝ 
Minh 10-12 th¸ng 4/2001. Tr. 3-11. 

§oμn §øc Vò, Ph¹m M¹nh Hïng, Phïng ThÞ 
L©m Dung vμ Phan ViÖt Thμnh (2005). 
Nghiªn cøu bæ sung l¸ khoai mú (s¾n) kh« 
vμo khÈu phÇn ¨n cña bß s÷a víi nÒn thøc 
¨n th« chñ yÕu lμ r¬m. Khoa häc c«ng 

nghÖ n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n 
20 n¨m ®æi míi. TËp 2. Ch¨n nu«i Thó y. 
Nxb. ChÝnh trÞ Quèc gia. Tr. 354-362. 

Duong Nguyen Khang (2004). Cassava 
foliage as a protein source for cattle in 
Vietnam. PhD Thesis, Swedish University 
of Agricultural Sciences. 

Netpana N., Wanapat M., Poungchompu 
O. and Toburan W. (2001). Effect of 
concentrate tannin in cassava hay on 
fecal parasitic egg counts in swamp 
buffaloes and cattle. In: Proc. Intern. 
Workshop on “Current Research and 
Development on Use of cassava as 
Animal Feed”, held in Khon Kaen, 
Thailand, July 23-24, 2001. 

Norton, B. W. (2000). The significance of 
tannin in tropic animal production. In 
Booker (Ed.) Proc. Inter. Workshop on 
Tannins in Livestock and Human 
Nutrition ACIAR Proc. No. 92, 171p. 

Wanapat, M. (1999). Feeding of 
ruminants in the tropics based on local 
feed resources. Khon Kaen Publ. Comp. 
Ltd., Khon Kaen, Thailand; 236 p. 

Wanapat M. Petlum A. and Pimpa O. (2000). 
Supplementation of cassava hay to replace 
concentrate use in lactating Holstein 
Friesian  crossbreds. Asian - Australian J. 
of Anim. Sci. ; No. 13; Pp. 600-604. 

Wanapat, M., A. Polthanee, C. 
Wachirapakorn, T. Anekiwit and S. 
Mattarat (2001). Crop - Animal System 
Reseach Network (CARSEN). Progress 
Report - Thailand, II. RI Paper. 20p. 

Wanapat M. (2001).  Role of cassava hay 
as animal feed in the Tropics. In Proc. 
Inter. Workshop on “Current Reseach 
and Development on Use of Cassava as 
animal feed”, held in Khon Kean, 
Thailand, July 23-24, 2001, pp. 13-20.  

 
 
 


