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Yield and Quality of Some Forage Grasses and Legumes (Pennisetum perpureum, 
Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) 

Planted in Daklak Province 
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2Khoa Chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Thí nghiệm này được tiến hành để tuyển chọn một số cây thức ăn gia súc phù hợp với điều 

kiện đất trồng tại Đắk Lắk, giúp tạo cơ sở thức ăn thô xanh ổn định cho đàn gia súc ăn cỏ của tỉnh. 
Kết quả thí nghiệm cho thấy, cỏ Ghi nê phát triển rất tốt tại Đắk Lắk với năng suất chất khô trung 
bình đạt 11,67 tấn/ha/lứa cắt. Cỏ Voi cũng phát triển tương đối tốt với năng suất chất khô 9,60 
tấn/ha/lứa cắt. Năng suất của cây đậu Stylo đạt khá cao (3,08 tấn chất khô/ha/lứa cắt). Tỷ lệ tiêu hoá 
in-vitro và tỷ lệ sử dụng của cỏ Voi, Ghi nê và Stylo tương ứng đạt 53,2% và 75,9%, 55,4% và 92,2%, 
58,9% và 87,6%.  

Từ khóa: Cây thức ăn gia súc, cây họ đậu, cỏ, gia súc nhai lại, thức ăn thô xanh, tỷ lệ tiêu hoá. 

SUMMARY 
The present study was carried out to select suitable grasses for the soil conditions in Daklak  in 

order to develop and stabilize forage sources for ruminants in the province. It revealed that Guinea 
grass had grown well on the soil with an average dry matter yield of 11.67 tones per ha per cut. 
Elephant grass gave relatively high dry matter yield (9.60 tones per ha per cut). Stylo legume also 
grew well in Daklak province with an average dry matter yield of 3.08  tones per ha per cut. The in-vitro 
digestibility and the utilizable proportion were 53.2% and 75.9%, 55.4% and 92.2%, 58.9% and 87.6% 
for Elephant, Guinea grasses and Stylo legume, respectively.  

Key words: Digestibility, feed, forage grasses, legume, ruminants. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong nh÷ng n¨m qua, sè l−îng gia sóc 
nhai l¹i cña tØnh §¾k L¾k t¨ng nhanh, tõ 
n¨m 2000 ®Õn n¨m 2006 ®μn bß t¨ng tõ 106 
lªn 220 ngh×n con, ®μn tr©u t¨ng tõ 19 lªn 
28 ngh×n con, ®μn dª t¨ng tõ 2,1 lªn 49 
ngh×n con. Cïng víi viÖc t¨ng sè l−îng ®μn 
gia sóc, c¸c ch−¬ng tr×nh vÒ gièng ®· thay 
®æi c¬ cÊu gièng, ®μn bß lai t¨ng tõ 10,7 lªn 
17,47% vμ phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 tû lÖ bß 
lai sÏ lμ 30 - 40%. Trong khi ®ã, ®ång cá tù 

nhiªn ngμy cμng bÞ gi¶m c¶ vÒ diÖn tÝch (do 
nhu cÇu trång c©y c«ng nghiÖp, më réng s¶n 
xuÊt c«ng nghiÖp, ®« thÞ hãa...) vμ chÊt 
l−îng. §Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc nhai 
l¹i th× viÖc ph¸t triÓn më réng diÖn tÝch 
trång c©y thøc ¨n lμ hÕt søc cÇn thiÕt. Do 
vËy sè hé tham gia trång cá t¨ng rÊt nhanh, 
®ång thêi diÖn tÝch trång cá/hé còng t¨ng lªn. 
Nh−ng ë T©y Nguyªn nãi chung vμ §¾k L¾k 
nãi riªng cã ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu t−¬ng 
®èi ®Æc thï, kh«ng gièng c¸c vïng sinh th¸i 
kh¸c trong c¶ n−íc. ViÖc nghiªn cøu lùa chän 
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tËp ®oμn c©y thøc ¨n gia sóc phï hîp víi 
®iÒu kiÖn sinh th¸i cña §¾k L¾k sÏ gióp 
ng−êi ch¨n nu«i gi¶i quyÕt ®−îc khã kh¨n 
trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ thøc ¨n th« 
xanh cho ®μn gia sóc nhai l¹i. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

- §Þa ®iÓm vμ thêi gian: ThÝ nghiÖm 
®−îc tiÕn hμnh tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007, 
t¹i 3 ®iÓm: V−ên kh¶o nghiÖm c¸c gièng cá 
cña Trung t©m KhuyÕn n«ng tØnh, Tr¹i bß 
C«ng ty cμ phª Ea P«k (huyÖn C− Mgar) vμ 
Tr¹i bß Ea S« (huyÖn Ea Kar).   

- KhÝ hËu: KhÝ hËu ë §¾k L¾k võa mang 
nÐt chung cña khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, 
võa chÞu ¶nh h−ëng cña khÝ hËu vïng cao 
nguyªn nªn phï hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång. 
Tuy nhiªn do chÕ ®é thêi tiÕt cã 2 mïa râ rÖt, 
mïa kh« kh¾c nghiÖt, thiÕu n−íc cho s¶n 
xuÊt vμ sinh ho¹t, mïa m−a cã l−îng m−a 
lín tËp trung g©y lò lôt mét sè vïng vμ còng 
g©y xãi mßn, röa tr«i ®Êt ®ai. 

NhiÖt ®é vμ l−îng m−a t¹i mét sè vïng 
cña §¾k L¾k ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 1. 

- §Æc ®iÓm ®Êt ®ai: T¹i c¸c ®iÓm kh¶o 
s¸t, mÉu ®Êt ®−îc lÊy ë tÇng ®Êt canh t¸c tõ 
0 - 30 cm vμ göi ph©n tÝch t¹i bé m«n N«ng 
häc tr−êng §¹i häc T©y Nguyªn. KÕt qu¶ 
ph©n tÝch ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 2. 

§Êt t¹i 3 ®iÓm thÝ nghiÖm cã ®é chua 
võa ph¶i nh−ng ë møc cËn d−íi. §Êt chua 
võa cã ®é pH kho¶ng 4,6 - 5,5. §iÓm Bu«n 
Ma Thuét cã ®Êt thuéc lo¹i tèt vμ tèt nhÊt 
trong ba ®iÓm kh¶o s¸t, ®Êt cã hμm l−îng 
mïn, l©n, kali tæng sè vμ dÔ tiªu kh¸ cao. 
§Êt xÊu nhÊt lμ t¹i Tr¹i bß Ea S«, c¸c thμnh 
phÇn dinh d−ìng trong ®Êt vμo lo¹i thÊp vμ 
®©y lμ nhãm ®Êt xÊu, chiÕm tû lÖ lín diÖn 
tÝch ®Êt tù nhiªn t¹i §¾k L¾k.... 

- Gièng cá: C¸c gièng cá nghiªn cøu bao 
gåm 4 gièng cá nhËp ngo¹i: Cá Ghi nª 
(Panicum maximum TD 58), cá Voi 
(Pennisetum purpureum), cá Ruzi 
(Brachiaria ruziziensis) vμ cá Stylo 
(Stylosanthes guianensis CIAT 184). 

- Ph©n bãn: Ph©n h÷u c¬, ph©n vi sinh, 
P2O5, K2O vμ ph©n urª.                                    

B¶ng 1. §Æc ®iÓm khÝ hËu cña ®Þa bμn nghiªn cøu 

Địa điểm 
Lượng mưa 

trung bình hàng năm
(mm) 

Nhiệt độ trung bình 
hàng năm 

(0C) 

Nhiệt độ trung bình 
tháng tối cao 

(0C) 

Nhiệt độ trung bình 
tháng tối thấp 

(0C) 

Buôn Ma Thuột 1.757,45 23,90 32,60 18,40 

Ea Kar 1.562,03 25,60 26,10 20,43 

Cư M’Gar 1.854,60 23,90 32,70 18,20 

Nguồn: Chi cục thống kê Đắk Lắk, 2007 

B¶ng 2. Mét sè chØ tiªu hãa tÝnh cña ®Êt t¹i n¬i nghiªn cøu 

Tổng số 
( % ) 

mg/100 g đất 
Địa điểm pHkc 

Mùn N P2O5 K2O P2O5 dt K2O dt 

Buôn Ma Thuột 5,43 4,01 0,21 0,16 0,62 20,9 18,45 

Ea Sô Ea Kar 4,35 1,92 0,10 0,10 0,14 4,45 8,50 

Ea Pôck Cư Mgar 4,65 2,92 0,16 0,15 0,18 10,40 12,60 
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2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

- Bè trÝ thÝ nghiÖm: Kh¶o s¸t n¨ng suÊt, 
chÊt l−îng c©y thøc ¨n gia sóc th«ng qua bè 
trÝ thÝ nghiÖm ®ång ruéng t¹i 3 ®iÓm ®¹i 
diÖn cho 3 vïng ®Êt cã ®é ph× kh¸c nhau víi 
4 gièng cá: cá Voi, Ghi nª, Ruzi vμ c©y ®Ëu 
Stylo.  

T¹i Bu«n Ma Thuét (Trung t©m KhuyÕn 
n«ng): c¸c l« thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn 
v−ên kh¶o nghiÖm c¸c gièng cá. C¸c gièng cá 
®−îc trång thμnh tõng l« víi diÖn tÝch 25 m2 
(5 x 5 m). Víi tæng diÖn tÝch cho mçi gièng lμ 
75 m2 (3 lÇn lÆp l¹i).   

T¹i Tr¹i bß cña C«ng ty cμ phª Ea P«k 
(huyÖn C− Mgar) vμ Tr¹i bß Ea S« (huyÖn 
Ea Kar): c¸c l« kh¶o s¸t ®−îc bè trÝ trªn diÖn 
tÝch cá trång ®Ó thu c¾t trong ®iÒu kiÖn s¶n 
xuÊt cña ®¬n vÞ, mçi gièng trång víi diÖn tÝch 
1 ha/gièng. TiÕn hμnh c¾t 5 ®iÓm cè ®Þnh 
trªn ®−êng chÐo vμ diÖn tÝch mçi l« 15 m2, 
tæng diÖn tÝch c¾t lμ 75 m2/gièng.  

- ChuÈn bÞ ®Êt vμ ph©n bãn: §Êt trång 
cá ®−îc cμy, bõa kü, v¬ s¹ch cá d¹i, sau ®ã 
tiÕn hμnh r¹ch hμng. §èi víi cá Voi, trång 
hμng c¸ch hμng 60 cm, hom cá dμi kho¶ng 25 
- 30 cm (gåm 2 m¾t hom), r·nh r¹ch s©u 
kho¶ng 15 cm, hom ®Æt so le d−íi d¸y r·nh 
råi lÊp ®Êt. §èi víi cá Ghi nª, trång hμng 
c¸ch hμng 60 cm, trång b»ng hom víi kho¶ng 
c¸ch 40 cm. Mçi hom gåm 3 - 4 d¶nh, hom 
c¾t dμi 20 - 25 cm. §èi víi cá Ruzi, trång 
hμng c¸ch hμng 40 cm, trång b»ng hom víi 
kho¶ng c¸ch 40 cm. §Ëu Stylo gieo thμnh 
hμng víi kho¶ng c¸ch 40 cm. 

§Êt trång cá ®−îc bãn lãt 15 tÊn ph©n 
h÷u c¬, hμng n¨m bãn 1000 kg ph©n vi sinh, 
60 kg P2O5 vμ 60kg K2O/ha. Sau mèi løa c¾t 
bãn 50 kg N/ha. 

§é cao c¾t: tõ 5 - 7 cm ®èi víi c©y hä hßa 
th¶o vμ 12 - 15 cm ®èi víi c©y hä ®Ëu.  

- Ph−¬ng ph¸p thu ho¹ch: Tuæi thiÕt lËp 
vμ tuæi thu ho¹ch t−¬ng øng ®èi víi c©y hoμ 
th¶o lμ 60 vμ 30 ngμy, c©y ®Ëu lμ 90 vμ 40 
ngμy.  

MÉu thøc ¨n ®−îc göi ph©n tÝch t¹i 
Phßng ph©n tÝch cña ViÖn Ch¨n nu«i. 

Tû lÖ tiªu ho¸ in-vitro ®−îc x¸c ®Þnh t¹i 
phßng ph©n tÝch thøc ¨n cña khoa Ch¨n nu«i 
- Nu«i trång thuû s¶n, §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi. C©n 0,3 g mÉu vμo chÐn cã n¾p ®¸y, 
cho 30 ml dung dÞch men pepsin ®· chuÈn bÞ 
tõ tr−íc. §Ëy n¾p chÐn vμ cho chÐn vμo bÓ æn 
nhiÖt, duy tr× nhiÖt ®é 390C. Cø 5 giê l¾c nhÑ 
chÐn mét lÇn vμ ñ 24 giê. Sau 24 giê lÊy chÐn 
ra ng©m vμo bÓ æn nhiÖt kh¸c cã nhiÖt ®é 
800C trong vßng 45 phót. Röa mÉu 3 lÇn víi 
n−íc cÊt Êm (600C). TiÕp tôc lμm nh− thÕ víi 
dung dÞch men xenlulaza. SÊy mÉu ë 1050C 
vμ c©n mÉu. 
                                         W1 – W2 

           Tû lÖ tiªu ho¸ (%) = -------------- x 100 
                                              W1 

Trong ®ã: 
 W1: Khèi l−îng mÉu ban ®Çu 
 W2: Khèi l−îng mÉu cßn l¹i sau xö lý 

                    víi men pepsin vμ xenlulaza 

Tû lÖ sö dông cña cá ®−îc x¸c ®Þnh trªn 3 
bß Lai Sind cã khèi l−îng kho¶ng 200 kg, theo 
h−íng dÉn cña Cochran vμ Galycan (1994). 
Bß ®−îc ¨n khèi l−îng cá b»ng 3% khèi l−îng 
c¬ thÓ (tÝnh theo chÊt kh«). Riªng ®èi víi viÖc 
x¸c ®Þnh tû lÖ sö dông cña c©y ®Ëu Stylo th× 
trong thøc ¨n th« xanh c©y ®Ëu chiÕm 1/3, cßn 
cá Voi chiÕm 2/3 khèi l−îng. Bß ®−îc cho ¨n 2 
b÷a/ngμy vμo 7 giê s¸ng vμ 4 giê chiÒu. C©n 
thøc ¨n cho ¨n vμ thøc ¨n thõa hμng ngμy. 
Thêi gian thu thËp sè liÖu lμ 5 ngμy.  

                                  (W1 x a) – (W2 x b) 
 Tû lÖ sö dông (%) = ------------------------- x 100 
                                           (W1 x a)  

Trong ®ã: 

 W1: Khèi l−îng thøc ¨n cho ¨n 
 W2: Khèi l−îng thøc ¨n thõa 
 a: Tû lÖ chÊt kh« cña thøc ¨n cho ¨n 
 b: Tû lÖ chÊt kh« cña thøc ¨n thõa 

- Xö lý sè liÖu: Sè liÖu ®−îc ph©n tÝch 
ph−¬ng sai (ANOVA), sö dông b¶ng tÝnh 
Microsoft Excel 2003. 
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. N¨ng suÊt cña c¸c gièng cá kh¶o s¸t 

- N¨ng suÊt chÊt xanh 
T¹i §¾k L¾k mïa m−a kÐo dμi tõ th¸ng 

4 ®Õn th¸ng 10, mïa kh« kÐo dμi tõ th¸ng 11 
n¨m nμy ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. Trong c¸c 
th¸ng mïa m−a, c©y thøc ¨n sinh tr−ëng 
nhanh, chØ 30 ngμy (®èi víi c©y hoμ th¶o) vμ 
40 ngμy (®èi víi c©y ®Ëu) cã thÓ cho thu c¾t. 
Trong c¸c th¸ng mïa kh« hÇu nh− kh«ng 
thu c¾t ®−îc. C©y hoμ th¶o c¾t ®−îc 5 løa 
trong n¨m 2006 vμ 3 løa trong n¨m 2007, 
cßn c©y ®Ëu cho 3 løa trong n¨m 2006 vμ 2 
løa trong n¨m 2007. N¨ng suÊt trung 
b×nh/løa c¾t cña c¸c gièng c©y thøc ¨n ®−îc 
tr×nh bμy trong b¶ng 3. 

N¨ng suÊt chÊt xanh cña c¸c gièng cá 
hßa th¶o cã sù kh¸c nhau râ rÖt (P<0,05). Cá 
Voi vμ cá Ghi nª ph¸t triÓn rÊt tèt trªn ®Êt 
T©y Nguyªn, cho n¨ng suÊt chÊt xanh rÊt 
cao (cá Voi 59,19 tÊn, cá Ghi nª 56,79 
tÊn/ha/løa c¾t). N¨ng suÊt chÊt xanh cña c¸c 
gièng cá trªn trång ë §¾k L¾k cao h¬n so víi 

mét sè ®Þa ph−¬ng kh¸c ë miÒn B¾c. T¹i 
L−¬ng S¬n (tØnh Hßa B×nh), n¨ng suÊt chÊt 
xanh cña cá Voi chØ ®¹t 239,4 tÊn, cá Ghi nª 
151,8 tÊn vμ cá Ruzi 62,8 tÊn/ha/n¨m (Bïi 
Quang TuÊn, 2005a). 

Trong ®iÒu kiÖn tr¹i ch¨n nu«i, trªn nÒn 
®Êt trung b×nh vμ xÊu ë §¾k L¾k, hai gièng 
cá Voi vμ cá Ghi nª còng cho n¨ng suÊt kh¸ 
cao (cá Voi 46,99 - 55,11 tÊn, cá Ghi nª 48,08 
- 53,93 tÊn/ha/løa c¾t). 

N¨ng suÊt chÊt xanh cña c©y ®Ëu Stylo 
®¹t 12,34 tÊn/ha/løa c¾t vμ n¨ng suÊt kh«ng 
kh¸c biÖt nhiÒu gi÷a c¸c ®iÓm kh¶o s¸t. 
N¨ng suÊt cña ®Ëu Stylo cao h¬n so víi trång 
t¹i c¸c vïng sinh  th¸i kh¸c ë ViÖt Nam (Bïi 
Quang TuÊn, 2005b). §©y lμ gièng ®Ëu ®−îc 
chøng minh lμ cã thÓ trång vμ cho n¨ng suÊt 
cao trªn ®Êt cã ®é ph× kÐm vμ h¬i chua t¹i 
M’§r¨k (Tr−¬ng TÊn Khanh, 2003).  

- N¨ng suÊt chÊt kh«  
N¨ng suÊt chÊt kh« ®−îc tÝnh dùa vμo 

n¨ng suÊt chÊt xanh vμ tû lÖ chÊt kh« cña 
tõng gièng. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®−îc tr×nh bμy 
trong b¶ng 4. 

B¶ng 3. N¨ng suÊt chÊt xanh cña c¸c gièng cá kh¶o s¸t (tÊn/ha/løa) 

Giống cỏ 
Buôn Ma Thuột 

(
__

X ± SE) 

Ea Pôck 

(
__

X ± SE) 

Ea Sô 

(
__

X ± SE) 

Ghi nê 56,79 ± 0,81 53,93 ± 5,19 48,08 ± 1,88 

Voi 59,19 ± 4,51 55,11 ± 2,45 46,99 ± 1,61 

Ruzi 41,16 ± 2,99 38,34 ± 1,45 28,16 ± 2,36 

Stylo 12,34 ± 0,30 11,80 ± 0,06 11,53 ± 0,40 

B¶ng 4. N¨ng suÊt chÊt kh« cña c¸c gièng cá kh¶o s¸t (tÊn/ha/løa) 

Giống cỏ 
Buôn Ma Thuột 

(
__

X ± SE) 

Ea Pôck 

(
__

X ± SE) 

Ea Sô 

(
__

X ± SE) 

Ghi nê 11,67 ± 0,14 11,08 ± 0,20 10,08 ± 0,32 

Voi 9,60 ± 0,28 8,94 ± 0,21 7,62 ± 0,17 

Ruzi 8,78 ± 0,39 8,18 ± 0,21 6,01 ± 0,17 

Stylo 3,08 ± 0,11 2,94 ± 0,16 2,43 ± 0,13 



Lê Hoa, Bùi Quang Tuấn  

280 

Cá Ghi nª cã n¨ng suÊt chÊt kh« cao nhÊt 
tõ 10,08 - 11,67 tÊn/ha/løa, cá Voi cã n¨ng 
suÊt chÊt kh« tõ 7,62 - 9,60 tÊn/ha/løa. N¨ng 
suÊt chÊt kh« cá Stylo biÕn ®éng tõ 2,34 - 3,08 
tÊn/ha/løa c¾t. MÆc dï n¨ng suÊt chÊt xanh 
cña cá Voi cao nhÊt, nh−ng n¨ng suÊt chÊt 
kh« l¹i thÊp h¬n cá Ghi nª lμ do tû lÖ chÊt kh« 
cña cá Voi t−¬ng ®èi thÊp (16,22%). N¨ng 
suÊt chÊt xanh cá Ruzi thÊp nhÊt so víi 3 
gièng hßa th¶o (41,16 tÊn/ha/løa) nh−ng n¨ng 
suÊt chÊt kh« kh«ng thua kÐm nhiÒu so víi cá 

Voi. ë nhiÒu vïng kh¸c, cá Voi th−êng cho 
n¨ng suÊt cao h¬n nhiÒu so víi c¸c gièng cá 
kh¸c (NguyÔn Ngäc Hμ vμ cs., 1985; Bïi 
Quang TuÊn vμ Lª Hoμ B×nh, 2004; Bïi 
Quang TuÊn, 2005a), nh−ng ë T©y Nguyªn 
th× cá Ghi nª ph¸t triÓn rÊt tèt, cho n¨ng suÊt 
chÊt kh« cao h¬n c¶ cá Voi. Ngoμi ra cá Ghi nª 
cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tèt d−íi t¸n c©y nªn 
rÊt phï hîp víi nh÷ng vïng trång c©y c«ng 
nghiÖp nh− T©y Nguyªn. 

- S¶n l−îng protein th« 

N¨ng suÊt chÊt kh« vμ s¶n l−îng protein 
th« cã ý nghÜa quan träng hμng ®Çu trong 
viÖc ®¸nh gi¸, tuyÓn chän c©y thøc ¨n gia 
sóc. Tû lÖ protein th« phô thuéc vμo gièng, 
tuæi thu ho¹ch, dinh d−ìng trong ®Êt vμ 
ph©n bãn.  

Cá Ghi nª cã s¶n l−îng protein th« cao 
nhÊt 1,19 - 1,38 tÊn/ha/løa, tiÕp ®Õn cá Voi 
0,76 - 0,94 tÊn/ha/løa, cá Ruzi cho 0,60 - 0,87 
tÊn/ha/løa. C©y ®Ëu Stylo chØ cho 0,41 - 0,52 
tÊn/ha/løa. 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm còng cho thÊy s¶n 
l−îng protein th« kh¸c nhau t¹i c¸c vïng, 
gi¶m dÇn theo ®é ph× cña ®Êt tõ ®iÓm Bu«n 
Ma Thuét ®Õn Ea P«k vμ thÊp nhÊt t¹i Ea 
S«. 

3.2. ChÊt l−îng cña c¸c gièng cá kh¶o s¸t 

MÉu cá ®−îc lÊy ngÉu nhiªn vμ ®−îc göi 
ph©n tÝch t¹i Phßng ph©n tÝch cña ViÖn 
Ch¨n nu«i. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc tr×nh bμy 
trong b¶ng 6. 

B¶ng 5. S¶n l−îng protein th« cña c¸c gièng cá kh¶o s¸t (tÊn/ha/løa) 

Giống cỏ 
Buôn Ma Thuột 

(
__

X ± SE) 

Ea Pôck 

(
__

X ± SE) 

Ea Sô 

(
__

X ± SE) 

Ghi nê 1,38 ± 0,02 1,31 ±  0,02 1,19 ± 0,04 

Voi 0,94 ± 0,03 0,88 ± 0,02 0,76 ± 0,03 

Ruzi 0,87 ± 0,03 0,81 ± 0,02 0,60 ± 0,02 

Stylo 0,52 ± 0,02 0,50 ± 0,03 0,41 ±0,02 

B¶ng 6. Thμnh phÇn ho¸ häc cña c¸c gièng cá kh¶o s¸t 

Giống cỏ 
CK 

(%) 
Protein thô 

(%) 
Lipit 
(%) 

Xơ thô 
(%) 

KTS 
(%) 

Ghi nê 20,54 11,82 1,74 33,53 11,48 

Voi 16,22 9,80 2,22 28,06 10,36 

Ruzi 21,23 9,93 2,03 33,33 9,73 

Stylo 24,92 16,86 3,96 26,58 8,78 
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B¶ng 7. Tû lÖ tiªu ho¸ in-vitro vμ tû lÖ sö dông cña c¸c gièng cá kh¶o s¸t 

Giống cỏ 
Tỷ lệ tiêu hoá in-vitro 

(%) 
Tỷ lệ sử dụng 

(%) 

Voi 53,2 ± 1,2 75,9 ± 5,6 

Ghi nê 55,4 ± 2,3 92,2 ± 4,2 

Ruzi 54,2 ± 2,0 91,5 ± 4,6 

Stylo 58,9 ± 1,8 87,6 ± 6,5 

   

Hμm l−îng chÊt kh« vμ protein th« cña 
c¸c gièng cá hoμ th¶o kh¶o s¸t kh«ng thÊp 
h¬n nhiÒu so víi mét sè vïng ë miÒn B¾c, t¹i 
L−¬ng S¬n tØnh Hßa B×nh, hμm l−îng chÊt 
kh« cña cá Voi lμ 17,51%, cá Ghi nª 17,64%, 
cá Ruzi 19,85% vμ hμm l−îng protein th« cña 
cá Voi lμ 10,85%, cá Ghi nª 12,60%, cá Ruzi 
12,40% (Bïi Quang TuÊn, 2005a). C©y ®Ëu 
Stylo cã n¨ng suÊt kh«ng cao nh− c¸c gièng 
hoμ th¶o trªn nh−ng cã gi¸ trÞ dinh d−ìng 
cao, tû lÖ protein th« ®¹t 16,86%.  

Trong c¸c c©y cá hoμ th¶o, tû lÖ tiªu ho¸ 
in-vitro biÕn ®éng kh«ng nhiÒu, tõ 53,2 ®Õn 
55,4%. C©y ®Ëu Stylo cã tû lÖ tiªu ho¸ in-vitro 
cao h¬n so víi c¸c c©y cá hoμ th¶o (58,9%). 

Tû lÖ sö dông cña c©y cá phô thuéc 
nhiÒu vμo tû lÖ l¸/th©n, ®é cøng, r¸p ... Cá 
Ghi nª vμ cá Ruzi cã nhiÒu l¸ nªn cã tû lÖ sö 
dông cao h¬n h¼n so víi cá Voi (cã nhiÒu 
phÇn th©n). Tû lÖ sö dông cña ®Ëu Stylo 
còng t−¬ng ®èi cao (87,6%). 

4. KÕT LUËN 
Trong c¸c c©y cá hßa th¶o kh¶o s¸t th× cá 

Ghi nª cã −u thÕ h¬n c¶ vÒ mÆt n¨ng suÊt vμ 
gi¸ trÞ dinh d−ìng (n¨ng suÊt chÊt kh« vμ 
s¶n l−îng protein th« ®¹t t−¬ng øng lμ 11,67 
vμ 1,38 tÊn/ha/løa c¾t, cao h¬n so víi cá Voi 
vμ cá Ruzi). TiÕp ®Õn lμ cá Voi (n¨ng suÊt 
chÊt kh« vμ s¶n l−îng protein th« t−¬ng øng 
9,60 vμ 0,94 tÊn/ha/løa c¾t). C¸c gièng cá 
kh¶o s¸t cho 6 - 8 løa c¾t/n¨m.  

C©y ®Ëu Stylo ph¸t triÓn tèt t¹i §¾k L¾k, 
cho n¨ng suÊt chÊt kh« 3,08 tÊn/ha/løa (t−¬ng 
øng 21,56 tÊn/ha/n¨m), cao h¬n so víi trång 
t¹i c¸c vïng sinh th¸i kh¸c ë ViÖt Nam. 
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