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TÓM TẮT 
Tổng cộng 30 bò sữa ở 3 giai đoạn tiết sữa khác nhau được chọn lọc và nuôi dưỡng bằng hai 

phương pháp cho ăn khác nhau là phương pháp TMR (Total mixed ration) và phương pháp truyền 
thống (cho ăn tinh, thô riêng rẽ) nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp cho ăn TMR trong chăn 
nuôi bò sữa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp TMR mang lại hiệu quả kỹ thuật rõ rệt 
nhưng hiệu quả kinh tế chỉ có khi quy mô chăn nuôi từ 23 bò vắt sữa trở lên. Hiệu quả kỹ thuật được 
thể hiện qua sự tăng lên về lượng vật chất khô thu nhận, năng suất sữa, chất lượng sữa và tính ổn 
định của chu kỳ sữa. Với quy mô chăn nuôi nhỏ (5 bò vắt sữa), cho ăn theo phương pháp TMR không 
mang lại hiệu quả kinh tế so với phương pháp cho ăn truyền thống vì chi phí máy móc lớn. Tuy nhiên, 
với quy mô từ 23 bò vắt sữa trở lên, giá thành sữa sản xuất giảm xuống và phương pháp TMR bắt 
đầu mang lại hiệu quả kinh tế. 

Từ khóa: bò sữa, hiệu quả kinh tế, nuôi dưỡng, TMR. 

SUMMARY 
A total of thirty milking cows at three different stages of lactation were fed total mixed ration 

(TMR) and in traditional way (concentrate and forages provided separately) to evaluate the efficacy of 
feeding TMR in raising dairy cattle. It was shown that feeding TMR brought about significant technical 
effects but economic benefit could only come when the household raised above a certain number of  
cows. Cows fed TMR showed significant increses in dry matter intake, milk yield, and milk quality. In 
small scale farms (under 23 milking cows), feeding TMR did not bring economic benefits compared 
with traditional feeding due to high investment in equipment . From 23 milking cows the cost  of milk 
was reduced and thus resulted in economic benefits.  

Key words: Dairy, economic benefits, feeding, TMR.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Bß lμ gia sóc nhai l¹i nªn thøc ¨n th« 
xanh lμ lý t−ëng nhÊt víi chóng. Tuy nhiªn 
trong ch¨n nu«i bß s÷a ng−êi ta ph¶i cung 
cÊp thøc ¨n tinh vμo khÈu phÇn ®Ó bæ sung 
dinh d−ìng cho bß, ®Æc biÖt lμ bß cao s¶n 
hoÆc khi khÈu phÇn cã thøc ¨n th« chÊt 

l−îng thÊp. V× vËy, vÊn ®Ò ®−îc quan t©m lμ 
bæ sung dinh d−ìng nh− thÕ nμo ®Ó t¨ng søc 
s¶n xuÊt cña bß mμ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn 
søc kháe cña chóng. KhÈu phÇn ¨n ®−îc trén 
hoμn chØnh (TMR) lμ mét kü thuËt ®· ph¸t 
triÓn tõ l©u vμ hiÖn ®−îc nh÷ng ng−êi  ch¨n 
nu«i bß s÷a trªn toμn thÕ giíi sö dông, nhÊt 
lμ ë khu vùc B¾c Mü (Snowdon, 1991) .  
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T¹i ViÖt Nam, cho  ®Õn nay vÉn ch−a cã 
bÊt kú c«ng bè nμo vÒ nghiªn cøu s¶n xuÊt 
vμ sö dông thøc ¨n TMR cho bß s÷a. Tμi liÖu 
giíi thiÖu vÒ TMR b»ng tiÕng ViÖt chñ yÕu lμ 
mét sè bμi gi¶ng phôc vô cho c¸c khãa tËp 
huÊn ng¾n h¹n, ch¼ng h¹n nh− khãa x©y 
dùng khÈu phÇn TMR-PMR (Bergstrand, 
2005) tæ chøc vμo th¸ng 4-2005 t¹i Thμnh 
phè Hå ChÝ Minh do chuyªn gia n−íc ngoμi 
gi¶ng d¹y. Víi h¹n chÕ trªn, mét sè c¬ së 
ch¨n nu«i ë Hμ T©y, Tuyªn Quang vμ Thμnh 
phè Hå ChÝ Minh ®· b¾t ®Çu triÓn khai thÝ 
nghiÖm s¶n xuÊt vμ sö dông thøc ¨n TMR 
nh−ng ch−a thu ®−îc kÕt qu¶ nh− mong ®îi. 
V× vËy cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng nghiªn cøu 
®−îc triÓn khai mét c¸ch ®Çy ®ñ vμ khoa häc 
®èi víi viÖc s¶n xuÊt vμ sö dông thøc ¨n 
TMR cho bß s÷a ë ViÖt Nam. XuÊt ph¸t tõ 
thùc tÕ trªn, nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh 
®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông khÈu phÇn 
trén hoμn chØnh (TMR) trong ch¨n nu«i bß 
s÷a, nh»m so s¸nh t¸c dông cña ph−¬ng 
ph¸p cho ¨n TMR víi ph−¬ng ph¸p cho ¨n 
truyÒn thèng trong ch¨n nu«i bß s÷a ë quy 
m« n«ng hé. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 

Bß lai 3/4HF ®ang trong giai ®o¹n v¾t 
s÷a víi sè l−îng tæng céng 30 con ®−îc ph©n 
lμm 3 nhãm (mçi nhãm 10 con) theo giai 
®o¹n tiÕt s÷a (giai ®o¹n 1: 10 - 100 ngμy; giai 
®o¹n 2: 101 -  200 ngμy; giai ®o¹n 3: 201 - 
305 ngμy). Mçi nhãm bß l¹i ®−îc chia thμnh  
2 l«: 5 con cho ¨n theo ph−¬ng ph¸p truyÒn 
thèng, 5 con ¨n TMR. C¸c bß nμy ®−îc chän 
läc ®ång ®Òu vÒ khèi l−îng, løa s÷a (2 - 3), 
n¨ng suÊt s÷a chu kú tr−íc vμ n¨ng suÊt s÷a 
t¹i thêi ®iÓm thÝ nghiÖm. T¸c dông cña 
ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR so víi ph−¬ng 
ph¸p truyÒn thèng ®−îc ®¸nh gi¸ trªn 2 
ph−¬ng diÖn lμ kü thuËt vμ kinh tÕ.  

KhÈu phÇn ¨n cña bß thÝ nghiÖm ®−îc 
x©y dùng dùa trªn n¨ng suÊt, chÊt l−îng 
s÷a, khèi l−îng c¬ thÓ t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu 

mçi ®ît thÝ nghiÖm vμ kÕt qu¶ x¸c ®Þnh 
thμnh phÇn hãa häc cña c¸c nguyªn liÖu thøc 
¨n. KhÈu phÇn ®−îc lËp theo tiªu chuÈn ¨n 
cña NRC (2001), gi¸ trÞ dinh d−ìng (ME) cña 
c¸c nguyªn liÖu thøc ¨n sö dông trong thÝ 
nghiÖm ®−îc tham kh¶o trong b¶ng thμnh 
phÇn hãa häc vμ gi¸ trÞ dinh d−ìng thøc ¨n 
cña ViÖn Ch¨n nu«i Quèc gia (2001). 

C¸ch cho ¨n:  

B»ng ph−¬ng ph¸p cho ¨n truyÒn thèng, 
thøc ¨n tinh vμ thøc ¨n th« ®−îc cho ¨n 
riªng rÏ, bß ®−îc cho ¨n 2 lÇn/ngμy, thøc ¨n 
th« ®−îc b¨m th¸i vμ cho ¨n tr−íc khi v¾t 
s÷a, thøc ¨n tinh ®−îc cho ¨n vμo thêi ®iÓm 

v¾t s÷a. ë ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR, bß 
còng ®−îc cho ¨n 2 lÇn/ngμy vμo thêi ®iÓm 
v¾t s÷a nh−ng l−îng thøc ¨n tinh vμ thøc ¨n 
th« cña khÈu phÇn ®−îc trén ®Òu víi nhau 
trong m¸y trén 15 phót tr−íc khi cho ¨n. 

C¸c chØ tiªu kü thuËt:  

ChÊt l−îng s÷a ®−îc x¸c ®Þnh b»ng m¸y 
ph©n tÝch ECOMILK. L−îng vËt chÊt kh« 
(VCK) thu nhËn vμ n¨ng suÊt s÷a cña tõng 
c¸ thÓ ®−îc theo dâi vμ ghi chÐp 2 lÇn/ngμy. 
Khèi l−îng c¬ thÓ bß ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c©n 
®iÖn tö ®¹i gia sóc (model 200 weighing 
system cña H·ng Ruddweigh – Autralia 
Pty.Ltd) t¹i c¸c thêi ®iÓm: b¾t ®Çu thÝ 
nghiÖm; kÕt thóc tõng th¸ng thÝ nghiÖm 1, 2 
vμ 3 b»ng c¸ch c©n bß 2 ngμy liªn tiÕp vμ lÊy 
gi¸ trÞ trung b×nh cña 2 lÇn c©n ®ã. So s¸nh 
c¸c gi¸ trÞ trung b×nh gi÷a hai l« b»ng 
ph−¬ng ph¸p Fisher vμ Turkey trong 
Minitab 14.  

HiÖu qu¶ kinh tÕ:  

Ph©n tÝch theo 2 m« h×nh lμ cè ®Þnh vμ 
m« pháng. Trong ®ã sö dông ph−¬ng ph¸p 
ph©n tÝch riªng phÇn ë m« h×nh kinh tÕ cè 
®Þnh vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thμnh s¶n 
phÈm trong m« h×nh kinh tÕ m« pháng. Gi¸ 
thμnh s¶n phÈm ch¨n nu«i (Y) khi quy m« 
ch¨n nu«i (x) thay ®æi cña hai ph−¬ng ph¸p 
cho ¨n ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:  
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l−îng VCK thu nhËn cña l« cho ¨n TMR vμ 
l« cho ¨n truyÒn thèng ®Òu t¨ng qua c¸c 
th¸ng thÝ nghiÖm (B¶ng 1). Sù kh¸c nhau vÒ 
l−îng VCK thu nhËn ë hai l« lμ kh«ng cã ý 
nghÜa thèng kª trong th¸ng thÝ nghiÖm ®Çu 
tiªn. Tuy nhiªn, ë c¸c th¸ng thÝ nghiÖm tiÕp 
theo, l« cho ¨n TMR cã l−îng VCK thu nhËn 
cao h¬n râ rÖt so víi l« cho ¨n truyÒn thèng 
(P<0,05). §iÒu nμy cã thÓ lý gi¶i lμ trong thêi 
kú c¹n s÷a bß kh«ng ®−îc ¨n thøc ¨n TMR 
mμ vÉn ¨n riªng rÏ tõng lo¹i thøc ¨n theo 
c¸ch cho ¨n truyÒn thèng cña ng−êi ch¨n 
nu«i, v× vËy ë nh÷ng tuÇn thÝ nghiÖm ®Çu 
tiªn ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR ch−a ph¸t 
huy ®−îc −u thÕ cña m×nh so víi ph−¬ng 
ph¸p cho ¨n truyÒn thèng. B−íc vμo giai 
®o¹n 2 cña chu kú tiÕt s÷a, dung tÝch d¹ cá 
®· håi phôc hoμn toμn, n¨ng suÊt s÷a còng 
®ang ë møc cao nªn l−îng VCK thu nhËn cao 
(Hayirli, 1998). Trong th¸ng thÝ nghiÖm 1 l« 
TMR vμ l« truyÒn thèng cã l−îng VCK thu 
nhËn lÇn l−ît lμ 15,56 vμ 14,57 kg/ngμy. 
Khi th¸ng s÷a t¨ng lªn, n¨ng suÊt s÷a gi¶m 
®i dÉn ®Õn tû lÖ thøc ¨n tinh trong khÈu 
phÇn gi¶m ®i vμ l−îng VCK thu nhËn còng 

gi¶m ®i. ë giai ®o¹n 3 cña chu kú, kh¶ n¨ng 
thu nhËn VCK cña bß ë c¶ 2 l« TMR vμ 
truyÒn thèng ®Òu gi¶m. §Æc biÖt lμ ë th¸ng 
thÝ nghiÖm thø 3, møc gi¶m cao h¬n, tû lÖ 
gi¶m so víi th¸ng thÝ nghiÖm 2 lμ 6,5% vμ 
8,5% lÇn l−ît ë l« cho ¨n TMR vμ l« cho ¨n 
truyÒn thèng. 

     Y = f(x), cô thÓ lμ: 
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Trong ®ã: 

Y1, Y2: lÇn l−ît lμ gi¸ thμnh s¶n phÈm 
                    ch¨n nu«i cña hai ph−¬ng ph¸p 
                    cho ¨n TMR vμ truyÒn thèng. 

A: PhÇn chi phÝ gièng nhau gi÷a hai  
             ph−¬ng ph¸p cho ¨n. 

b: Chi khÊu hao m¸y mãc t¨ng thªm 
             (m¸y th¸i thøc ¨n th« kh«, m¸y trén). 

c:  Chi l·i ng©n hμng t¨ng thªm (khi ®Çu 
            t− thªm m¸y mãc). 

d: Chi phÝ thøc ¨n. 
e1, e2: lÇn l−ît lμ chi phÝ n¨ng l−îng cña 

              hai ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR vμ 
              truyÒn thèng. 

n1, n2: lÇn l−ît lμ n¨ng suÊt s÷a b×nh 
              qu©n cña bß ë hai ph−¬ng ph¸p cho  
               ¨n TMR vμ truyÒn thèng. 

x: sè l−îng bß.  

Trong qu¸ tr×nh theo dâi thÝ nghiÖm, c¸c 
gi¸ trÞ: A, b, c, d, e1, e2, n1, n2 sÏ ®−îc x¸c 
®Þnh th«ng qua ghi chÐp vμ tÝnh to¸n sè häc 
th«ng th−êng. Gi¶i ph−¬ng tr×nh Y1 = Y2 
hoÆc vÏ ®å thÞ cña hμm sè Y = f(x) sÏ x¸c 
®Þnh ®−îc gi¸ trÞ x (quy m« ch¨n nu«i) mμ t¹i 
®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ cña hai ph−¬ng ph¸p cho 
¨n lμ nh− nhau. 

Theo Snowdon (1991), Neitz vμ 
Dugmore (2007), Lammer vμ cs. (2007), −u 
®iÓm thø nhÊt khi sö dông ph−¬ng ph¸p 
TMR trong ch¨n nu«i bß s÷a lμ duy tr× æn 
®Þnh m«i tr−êng d¹ cá, t¨ng hiÖu qu¶ sö 
dông thøc ¨n vμ h¹n chÕ c¸c vÊn ®Ò vÒ rèi 
lo¹n trao ®æi chÊt. Qua ®ã, kh¶ n¨ng thu 
nhËn VCK cña bß còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. KÕt 
qu¶ nghiªn cøu tr×nh bμy ë b¶ng 1 lμ hoμn 
toμn phï hîp víi lËp luËn nμy. 3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

Sù thay ®æi khèi l−îng cña bß qua c¸c 
th¸ng thÝ nghiÖm ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c©n 
®iÖn tö ®¹i gia sóc (B¶ng 2). 

3.1. HiÖu qu¶ kü thuËt 

Trong giai ®o¹n 1 cña chu kú tiÕt s÷a, 
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B¶ng 1. L−îng VCK thu nhËn cña bß qua c¸c th¸ng thÝ nghiÖm (kg/ngμy)

Giai đoạn tiết sữa Tháng thí nghiệm (TN) Truyền thống TMR SEm P 
1 13,43 13,67 0,37 NS 
2 14,22a 15,70b 0,26 < 0,05 1 
3 14,56a 16,03b 0,42 < 0,05 
1 14,57a 15,56b 0,31 < 0,05 
2 14,16a 15,04b 0,27 < 0,05 2 
3 13,44a 14,56b 0,37 < 0,05 
1 13,54 14,18 0,52 NS 
2 13,37 13,97 0,48 NS 3 
3 12,24 13,06 0,43 NS 

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05); 
                        NS:(No significant): sai khác không có ý nghĩa thống kê 

B¶ng 2. Khèi l−îng c¬ thÓ bß qua c¸c th¸ng thÝ nghiÖm (kg)

Giai đoạn 1 
(0 - 100 ngày) 

Giai đoạn 2 
(101 - 200 ngày) 

Giai đoạn 3 
(201 - 305 ngày) Thời điểm cân 

Tr. thống TMR SEm Tr. thống TMR SEm Tr. thống TMR SEm

Trước TN 462,3 453,2 6,4 420,4 428,2 5,5 433,8 431,6 5,4 
Tháng TN1 453,1 445,2 5,5 423,7 433,5 3,9 438,6 438,2 4,3 
Tháng TN2 441,4 434,7 5,9 430,6 442,3 5,7 449,4 456,1 5,1 
Tháng TN3 438,4 433,3 6,9 431,3 446,6 5,6 460,8 469,6 6,6 

          

Trong giai ®o¹n 1 cña chu kú tiÕt s÷a, 
khèi l−îng c¬ thÓ bß cña c¶ hai l« TMR vμ 
truyÒn thèng ®Òu gi¶m so víi khèi l−îng 
tr−íc thÝ nghiÖm. Møc gi¶m lμ 23,9 vμ 19,9 
kg lÇn l−ît ë nhãm cho ¨n truyÒn thèng vμ 
nhãm cho ¨n TMR. Møc gi¶m nμy lμ trung 
b×nh vμ kh«ng cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ gi÷a 
l« cho ¨n TMR vμ l« cho ¨n truyÒn thèng. 
Trong giai ®o¹n ®Çu cña chu kú tiÕt s÷a bß 
cã thÓ gi¶m khèi l−îng c¬ thÓ tõ 20 ®Õn 50 
kg (t−¬ng ®−¬ng 0,5 – 1 ®iÓm thÓ tr¹ng), bß 
cao s¶n cã thÓ gi¶m nhiÒu h¬n nh−ng kh«ng 
nªn ®Ó bß gi¶m qu¸ 80 kg (1,5 ®iÓm tr¹ng) 
(Hutjens, 2007).  

B−íc sang giai ®o¹n 2 vμ 3 cña chu kú 
tiÕt s÷a, khèi l−îng c¬ thÓ bß b¾t ®Çu t¨ng 
dÇn. Sau 3 th¸ng thÝ nghiÖm ë giai ®o¹n 2 
cña chu kú tiÕt s÷a, trung b×nh bß chØ t¨ng 
10,9 kg vμ 18,4 kg lÇn l−ît ë l« cho ¨n truyÒn 
thèng vμ l« TMR. Trong khi ®ã ë giai ®o¹n 3 
cña chu kú, møc t¨ng khèi l−îng lÇn l−ît lμ 
27 vμ 38 kg ë l« ¨n truyÒn thèng vμ l« ¨n TMR. 
Nh− vËy, l« ¨n TMR cho kÕt qu¶ t¨ng träng 
tèt h¬n l« truyÒn thèng vμ ë giai ®o¹n 2 khèi 
l−îng c¬ thÓ bß t¨ng chËm h¬n giai ®o¹n 3. 

N¨ng suÊt s÷a cña bß ë c¸c giai ®o¹n tiÕt 
s÷a kh¸c nhau ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 3. Trong 
giai ®o¹n 1 cña chu kú, n¨ng suÊt s÷a tõ tõ 
t¨ng lªn vμ ®¹t ®Ønh tiÕt s÷a ë c¶ hai nhãm 
bß. Tuy nhiªn møc ®é t¨ng lªn cã sù kh¸c 
nhau gi÷a c¸c nhãm bß. Nhãm cho ¨n TMR, 
n¨ng suÊt s÷a ®¹t cao nhÊt ë th¸ng thÝ 
nghiÖm thø 2 vμ ®Õn th¸ng thÝ nghiÖm thø 3 
th× b¾t ®Çu gi¶m. Nhãm cho ¨n truyÒn thèng, 
n¨ng suÊt s÷a t¨ng dÇn vμ ®¹t cao nhÊt ë 
th¸ng thÝ nghiÖm 3. N¨ng suÊt s÷a cao nhÊt 
trong giai ®o¹n 1 cña nhãm cho ¨n TMR vμ 
truyÒn thèng lÇn l−ît lμ 21,18 vμ 20,67 
kg/ngμy. Nh− vËy t¹i ®Ønh tiÕt s÷a, nhãm cho 
¨n TMR cã n¨ng suÊt s÷a cao h¬n nhãm cho 
¨n truyÒn thèng lμ 0,51 kg/ngμy. NÕu so s¸nh 
n¨ng suÊt s÷a trong 1 ngμy, quy m« 1 con bß 
th× møc chªnh lÖch 0,51 kg lμ kh«ng nhiÒu, 
nh−ng víi quy m« ch¨n nu«i trung b×nh lμ 5 - 
10 con vμ chu kú tiÕt s÷a cña bß lμ 305 ngμy 
th× sù chªnh lÖch nμy l¹i lμ kh¸ lín. Theo 
Moran (2005) vμ nhiÒu nhμ nghiªn cøu kh¸c, 
sù chªnh lÖch 1 kg ë ®Ønh tiÕt s÷a cã thÓ dÉn 
®Õn sù chªnh lÖch 200 kg trong c¶ chu kú 305 
ngμy tiÕt s÷a cña bß. 
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B¶ng 3. N¨ng suÊt s÷a qua c¸c th¸ng thÝ nghiÖm (kg/ngμy)

Giai đoạn tiết sữa Tháng thí nghiệm (TN) Truyền thống TMR SEm P 

1 19,46 20,36 0,58 NS 

2 20,09a 21,18b 0,38 < 0,05 1 

3 20,67 20,74 0,57 NS 

1 19,38 19,68 0,61 NS 

2 17,98a 18,83b 0,36 < 0,05 2 

3 15,55a 17,02b 0,47 < 0,05 

1 14,31 14,46 0,56 NS 

2 12,98a 13,88b 0,24 < 0,05 3 

3 11,02a 13,04b 0,29 < 0,05 

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05); 
                        NS:(No significant) sai khác không có ý nghĩa thống kê 

B¶ng 4. ChÊt l−îng s÷a cña bß ë hai ph−¬ng ph¸p cho ¨n kh¸c nhau

Tỷ lệ mỡ sữa (%) Tỷ lệ protein sữa (%) Tỷ lệ VCK  không mỡ (%) 
Giai đoạn 
tiết sữa 

Tháng 
TN Truyền 

thống TMR SEm
Truyền 
thống TMR SEm

Truyền 
thống TMR SEm

1 4,12 4,20 0,10 3,31a 3,43b 0,04 9,14 9,23 0,10 

2 3,96 3,92 0,09 3,14a 3,29b 0,04 8,79a 9,04b 0,08 1 

3 3,62 3,74 0,09 3,02a 3,17b 0,04 8,68a 8,97b 0,10 

1 3,56 3,61 0,07 2,88 2,89 0,05 8,61a 8,82b 0,10 

2 3,63a 3,79b 0,08 2,96a 3,05b 0,03 8,72a 8,97b 0,10 2 

3 3,67a 3,88b 0,09 3,13a 3,22b 0,03 8,77a 9,11b 0,11 

1 3,73a 3,89b 0,07 3,26 3,31 0,05 8,87a 9,06b 0,09 

2 3,84a 3,98b 0,07 3,35a 3,43b 0,04 8,83a 9,22b 0,10 3 

3 3,94a 4,12b 0,08 3,32a 3,45b 0,04 8,90a 9,34b 0,12 

Ghi chú: Ở mỗi chỉ tiêu, trên cùng một hàng, những giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì có sai khác có ý  
                        nghĩa thống kê 

Giai ®o¹n 2 vμ 3 lμ c¸c giai ®o¹n hËu 
“®Ønh tiÕt s÷a”. T¹i c¸c giai ®o¹n nμy, n¨ng 
suÊt s÷a cña bß kh«ng t¨ng lªn n÷a mμ b¾t 
®Çu gi¶m vμ gi¶m m¹nh. Tæng s¶n l−îng s÷a 
cña bß trong c¶ chu kú tiÕt s÷a kh«ng chØ 
phô thuéc vμo n¨ng suÊt s÷a t¹i ®Ønh tiÕt 
s÷a mμ nã cßn phô thuéc vμo kh¶ n¨ng duy 
tr× n¨ng suÊt s÷a trong c¶ chu kú (Hutjens, 
2007). Kh¶ n¨ng duy tr× n¨ng suÊt s÷a cßn 
®−îc gäi lμ tÝnh “æn ®Þnh” cña chu kú. T¹i 
nh÷ng th¸ng thÝ nghiÖm ®Çu tiªn, n¨ng suÊt 
s÷a cña hai l« TMR vμ truyÒn thèng lμ kh«ng 

cã sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª. Tuy nhiªn, 
nh÷ng th¸ng thÝ nghiÖm tiÕp theo, n¨ng suÊt 
s÷a cña l« cho ¨n TMR cao h¬n râ rÖt so víi 
l« cho ¨n truyÒn thèng. §iÒu ®ã chøng tá 
møc gi¶m s¶n l−îng s÷a cña l« cho ¨n TMR 
lμ thÊp h¬n, hay l« cho ¨n TMR cã “tÝnh æn 
®Þnh” cña chu kú tiÕt s÷a cao h¬n. 

VÒ chÊt l−îng s÷a, trong thÝ nghiÖm nμy 
chØ so s¸nh sù kh¸c biÖt vÒ 3 chØ tiªu chÝnh 
lμ: tû lÖ mì s÷a, tû lÖ protein s÷a vμ tû lÖ vËt 
chÊt kh« kh«ng mì trong s÷a (B¶ng 4). 
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B¶ng 4 cho thÊy, chÊt l−îng s÷a cña bß 
cho ¨n TMR ®−îc c¶i thiÖn so víi bß cho ¨n 
truyÒn thèng. Tû lÖ mì s÷a, tû lÖ protein s÷a 
vμ tû lÖ vËt chÊt kh« kh«ng mì cña l« TMR 
®Òu cao h¬n so víi l« cho ¨n truyÒn thèng. 
Sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª ë c¶ ba giai 
®o¹n cña chu kú tiÕt s÷a ®èi víi hai chØ tiªu 
lμ tû lÖ protein s÷a vμ tû lÖ VCK kh«ng mì 
(P<0,05). Cßn ®èi víi chØ tiªu tû lÖ mì s÷a, 
giai ®o¹n 1 cña chu kú kh«ng cã sai kh¸c cã ý 
nghÜa thèng kª gi÷a hai l«. 

3.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ 
Chi phÝ thøc ¨n trung b×nh/bß/ngμy 

trong thêi gian thÝ nghiÖm ®−îc ghi chÐp vμ 
tÝnh to¸n lμ 62.950 vn®. ThÝ nghiÖm nh»m 
so s¸nh sù kh¸c biÖt gi÷a hai ph−¬ng ph¸p 
cho ¨n nªn sè l−îng vμ thμnh phÇn c¸c lo¹i 
thøc ¨n sö dông lμ nh− nhau. Tuy nhiªn, tõ 
n¨ng suÊt s÷a (B¶ng 3) dÔ dμng tÝnh ra ®−îc 
n¨ng suÊt s÷a b×nh qu©n cña l« cho ¨n TMR 
vμ l« cho ¨n truyÒn thèng lÇn l−ît lμ 17,7 vμ 
16,8 kg/con/ngμy. §iÒu ®ã chøng tá chi phÝ 
thøc ¨n/kg s÷a sÏ thÊp h¬n khi ¸p dông 
ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR. Chi phÝ thøc 
¨n/kg s÷a lÇn l−ît lμ 3.556 vμ 3.747 vn® ë 

 
 

ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR vμ ph−¬ng ph¸p 
cho ¨n truyÒn thèng. 

Chi phÝ thøc ¨n/kg s÷a lμ mét phÇn quan 
träng quyÕt ®Þnh gi¸ s÷a s¶n xuÊt t¹i n«ng 
hé, tuy nhiªn chi phÝ thøc ¨n ch−a ph¶i lμ 
toμn bé chi phÝ cho s¶n xuÊt s÷a. Mét sè chi 
phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn gi¸ thμnh s¶n 
phÈm ch¨n nu«i (gi¸ s÷a s¶n xuÊt) mμ cã sù 
kh¸c biÖt gi÷a hai ph−¬ng ph¸p cho ¨n. Sè 
liÖu ë b¶ng 5 cho thÊy, chi phÝ kh¸c cña 
ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR cao h¬n ph−¬ng 
ph¸p cho ¨n truyÒn thèng. Khi tÝnh khÊu hao 
m¸y mãc, chØ tÝnh ®Õn hai lo¹i m¸y kh«ng thÓ 
thiÕu khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p TMR lμ m¸y 
trén vμ m¸y th¸i thøc ¨n th« kh«, ph−¬ng 
ph¸p truyÒn thèng kh«ng cÇn dïng ®Õn hai 
lo¹i m¸y nμy nªn kh«ng cã chi phÝ khÊu hao 
m¸y mãc. T−¬ng tù víi kho¶n chi l·i ng©n 
hμng, coi nh− ng−êi ch¨n nu«i sÏ ph¶i vay 
vèn ng©n hμng ®Ó ®Çu t− thªm hai lo¹i m¸y 
mãc (m¸y trén, m¸y th¸i cá kh«), nh− vËy chØ 
cã ph−¬ng ph¸p TMR cã kho¶n chi nμy. KÕt 
hîp kÕt qu¶ vÒ chi phÝ thøc ¨n/bß/ngμy, chi 
phÝ kh¸c (B¶ng 5) vμ n¨ng suÊt s÷a (B¶ng 3), 
tÝnh ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ theo m« h×nh cè 
®Þnh quy m« 5 bß s÷a (B¶ng 6). 

B¶ng 5. Chi phÝ t¨ng thªm khi ¸p dông TMR so víi nu«i truyÒn thèng

Chi khấu hao máy móc
 Chi phí khấu hao (VNĐ/ngày) 
 

Giá máy 
(VNĐ) 

Thời gian sử dụng 
(năm) Truyền thống TMR 

Máy thái cỏ khô 35000000 6 0 15982 
Máy trộn TMR 65000000 6 0 29680 
Chi khác: 
Lãi ngân hàng (vnđ/ngày)  0 27397 
Chi phí năng lượng (vnđ/ngày/con) 2966 3316 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p cho ¨n ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ 
cña ch¨n nu«i bß s÷a quy m« 5 bß v¾t s÷a

Phương pháp cho ăn 
Chỉ tiêu 

Truyền thống TMR 
I. Tăng thu (chỉ tính thu bán sữa) 0 36000 
II. Giảm chi 0 0 
III. Tăng chi 

- Tăng chi khấu hao máy thái cỏ khô 
- Tăng chi khấu hao máy trộn TMR 
- Tăng chi lãi vay ngân hàng đầu tư máy 
- Tăng chi năng lượng vận hành máy 

0 
0 
0 
0 
0 

74809 
15982 
29680 
27397 
1750 

IV. Giảm thu 0 0 
Chênh lợi (I + II – III – IV) 0 -38809 
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H×nh 1. Mèi t−¬ng quan gi÷a gi¸ thμnh s÷a s¶n xuÊt vμ quy m« ch¨n nu«i 

Víi quy m« trang tr¹i 5 con, nÕu nu«i 
theo ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR sÏ cã phÇn 
thu b¸n s÷a cao h¬n ph−¬ng ph¸p truyÒn 
thèng (36.000 VN§). Tuy nhiªn, phÇn chi 
phÝ ph¶i chi thªm hμng ngμy khi sö dông 
ph−¬ng ph¸p TMR l¹i lín h¬n rÊt nhiÒu, nªn 
víi quy m« 5 con bß th× møc t¨ng thu kh«ng 
®ñ bï l¹i møc t¨ng chi (-38.809 VN§). Víi 
quy m« ch¨n nu«i nhá, ¸p dông ph−¬ng ph¸p 
cho ¨n TMR kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh 
tÕ v× ph¶i ®Çu t− m¸y mãc qu¸ lín.  

Víi quy m« ch¨n nu«i lín h¬n, viÖc so 
s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ ®−îc tiÕn hμnh th«ng 
qua m« h×nh kinh tÕ m« pháng. Dùa vμo c¸c 
sè liÖu kinh tÕ vμ kü thuËt cña thÝ nghiÖm  
biÓu diÔn ®−îc mèi t−¬ng quan gi÷a gi¸ 
thμnh s¶n phÈm (gi¸ s÷a s¶n xuÊt) vμ quy 
m« ch¨n nu«i cña trang tr¹i (H×nh 1). 

H×nh 1 cho thÊy, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ s÷a 
s¶n xuÊt lμ rÊt lín khi sö dông ph−¬ng ph¸p 
TMR ë quy m« trang tr¹i nhá, trong khi ®ã 
víi ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng, møc biÕn 
®éng thÊp h¬n nhiÒu. Còng tõ h×nh 1, chØ 
khi quy m« ch¨n nu«i trªn 23 bß tiÕt s÷a th× 
ng−êi ch¨n nu«i míi thu ®−îc hiÖu qu¶ kinh 
tÕ cao h¬n khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p cho ¨n 
TMR. Khi ®ã, møc t¨ng thu b¸n s÷a ®· bï 
®¾p ®−îc phÇn t¨ng chi khÊu hao m¸y mãc 
vμ mang l¹i phÇn thu nhËp t¨ng thªm cho 
ng−êi ch¨n nu«i. 

4. KÕT LUËN 

Ph−¬ng ph¸p cho ¨n TMR ®em l¹i hiÖu 
qu¶ kü thuËt trong ch¨n nu«i bß s÷a. Bß 
®−îc cho ¨n theo ph−¬ng ph¸p TMR cã kh¶ 
n¨ng thu nhËn VCK cao h¬n, n¨ng suÊt s÷a 
cao h¬n, tiÕt s÷a “æn ®Þnh” h¬n vμ chÊt l−îng 
s÷a ®−îc c¶i thiÖn so víi bß ®−îc cho ¨n theo 
ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng. 

Víi chi phÝ 100 triÖu ®ång ®Ó mua m¸y 
th¸i vμ m¸y trén, ph−¬ng ph¸p TMR kh«ng 
mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho nh÷ng hé 
ch¨n nu«i quy m« nhá do møc ®Çu t− lín. 
Nh−ng víi nh÷ng hé nu«i tõ 23 bß tiÕt s÷a 
th× gi¸ thμnh s÷a s¶n xuÊt thÊp h¬n, hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao h¬n khi ¸p dông ph−¬ng 
ph¸p TMR. 
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TÓM TẮT


RTổng cộng 30 bò sữa ở 3 giai đoạn tiết sữa khác nhau được chọn lọc và nuôi dưỡng bằng hai phương pháp cho ăn khác nhau là phương pháp TMR (Total mixed ration) và phương pháp truyền thống (cho ăn tinh, thô riêng rẽ) nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp cho ăn TMR trong chăn nuôi bò sữa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp TMR mang lại hiệu quả kỹ thuật rõ rệt nhưng hiệu quả kinh tế chỉ có khi quy mô chăn nuôi từ 23 bò vắt sữa trở lên. Hiệu quả kỹ thuật được thể hiện qua sự tăng lên về lượng vật chất khô thu nhận, năng suất sữa, chất lượng sữa và tính ổn định của chu kỳ sữa. Với quy mô chăn nuôi nhỏ (5 bò vắt sữa), cho ăn theo phương pháp TMR không mang lại hiệu quả kinh tế so với phương pháp cho ăn truyền thống vì chi phí máy móc lớn. Tuy nhiên, với quy mô từ 23 bò vắt sữa trở lên, giá thành sữa sản xuất giảm xuống và phương pháp TMR bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế.


RTừ khóa: bò sữa, hiệu quả kinh tế, nuôi dưỡng, TMR.


SUMMARY


RA total of thirty milking cows at three different stages of lactation were fed total mixed ration (TMR) and in traditional way (concentrate and forages provided separately) to evaluate the efficacy of feeding TMR in raising dairy cattle. It was shown that feeding TMR brought about significant technical effects but economic benefit could only come when the household raised above a certain number of  cows. Cows fed TMR showed significant increses in dry matter intake, milk yield, and milk quality. In small scale farms (under 23 milking cows), feeding TMR did not bring economic benefits compared with traditional feeding due to high investment in equipment . From 23 milking cows the cost  of milk was reduced and thus resulted in economic benefits. 


RKey words: Dairy, economic benefits, feeding, TMRT.T 


R1. §ÆT VÊN §Ò


Bß lµ gia sóc nhai l¹i nªn thøc ¨n th« xanh lµ lý tëng nhÊt víi chóng. Tuy nhiªn trong ch¨n nu«i bß s÷a ngêi ta ph¶i cung cÊp thøc ¨n tinh vµo khÈu phÇn ®Ó bæ sung dinh dìng cho bß, ®Æc biÖt lµ bß cao s¶n hoÆc khi khÈu phÇn cã thøc ¨n th« chÊt lîng thÊp. V× vËy, vÊn ®Ò ®îc quan t©m lµ bæ sung dinh dìng nh thÕ nµo ®Ó t¨ng søc s¶n xuÊt cña bß mµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn søc kháe cña chóng. KhÈu phÇn ¨n ®îc trén hoµn chØnh (TMR)R lµ mét kü thuËt ®· Rph¸t triÓnR tõ l©uR vµ hiÖnR ®îc nh÷ng RngêiR ch¨n nu«i bß s÷a trªn toµn thÕ giíi sö dông, nhÊt lµ ë khu vùc B¾c Mü (Snowdon, 1991)R. 


T¹i ViÖt Nam, choR ®Õn nay vÉn cha cã bÊt kú c«ng bè nµo vÒ nghiªn cøu s¶n xuÊt vµ sö dông thøc ¨n TMR cho bß s÷a. Tµi liÖu giíi thiÖu vÒ TMR b»ng tiÕng ViÖt chñ yÕu lµ mét sè bµi gi¶ng phôc vô cho c¸c khãa tËp huÊn ng¾n h¹n, ch¼ng h¹n nh khãa x©y dùng khÈu phÇn TMR-PMR (Bergstrand, 2005) tæ chøc vµo th¸ng 4-2005 t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh do chuyªn gia níc ngoµi gi¶ng d¹y. Víi h¹n chÕ trªn, mét sè c¬ së ch¨n nu«i ë Hµ T©y, Tuyªn Quang vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· b¾t ®Çu triÓn khai thÝ nghiÖm s¶n xuÊt vµ sö dông thøc ¨n TMR nhng cha thu ®îc kÕt qu¶ nh mong ®îi. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng nghiªn cøu ®îc triÓn khai mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ khoa häc ®èi víi viÖc s¶n xuÊt vµ sö dông thøc ¨n TMR cho bß s÷a ë ViÖt Nam. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, nghiªn cøu nµy ®îc tiÕn hµnh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông khÈu phÇn trén hoµn chØnh (TMR) trong ch¨n nu«i bß s÷a, nh»m so s¸nh t¸c dông cña ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR víi ph¬ng ph¸p cho ¨n truyÒn thèng trong ch¨n nu«i bß s÷a ë quy m« n«ng hé.


R2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P


RBß lai 3/4HF ®ang trong giai ®o¹n v¾t s÷a víi sè lîng tæng céng 30 con ®îc ph©n lµm 3 nhãm (mçi nhãm 10 con) theo giai ®o¹n tiÕt s÷a (giai ®o¹n 1: 10 - 100 ngµy; giai ®o¹n 2: 101 -  200 ngµy; giai ®o¹n 3: 201 - 305 ngµy). Mçi nhãm bß l¹i ®îc chia thµnh  2 l«: 5 con cho ¨n theo ph¬ng ph¸p truyÒn thèng, 5 con ¨n TMR. C¸c bß nµy ®îc chän läc ®ång ®Òu vÒ khèi lîng, løa s÷a (2 - 3), n¨ng suÊt s÷a chu kú tríc vµ n¨ng suÊt s÷a t¹i thêi ®iÓm thÝ nghiÖm. T¸c dông cña ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR so víi ph¬ng ph¸p truyÒn thèng ®îc ®¸nh gi¸ trªn 2 ph¬ng diÖn lµ kü thuËt vµ kinh tÕ. 


RKhÈu phÇn ¨n cña bß thÝ nghiÖm ®îc x©y dùng dùa trªn n¨ng suÊt, chÊt lîng s÷a, khèi lîng c¬ thÓ t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu mçi ®ît thÝ nghiÖm vµ kÕt qu¶ x¸c ®Þnh thµnh phÇn hãa häc cña c¸c nguyªn liÖu thøc ¨n. KhÈu phÇn ®îc lËp theo tiªu chuÈn ¨n cña NRC (2001), gi¸ trÞ dinh dìng (ME) cña c¸c nguyªn liÖu thøc ¨n sö dông trong thÝ nghiÖm ®îc tham kh¶o trong b¶ng thµnh phÇn hãa häc vµ gi¸ trÞ dinh dìng thøc ¨n cña ViÖn Ch¨n nu«i Quèc gia (2001).


RC¸ch cho ¨n: 


RB»ng ph¬ng ph¸p cho ¨n truyÒn thèng, thøc ¨n tinh vµ thøc ¨n th« ®îc cho ¨n riªng rÏ, bß ®îc cho ¨n 2 lÇn/ngµy, thøc ¨n th« ®îc b¨m th¸i vµ cho ¨n tríc khi v¾t s÷a, thøc ¨n tinh ®îc cho ¨n vµo thêi ®iÓm v¾t s÷a. ë ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR, bß còng ®îc cho ¨n 2 lÇn/ngµy vµo thêi ®iÓm v¾t s÷a nhng lîng thøc ¨n tinh vµ thøc ¨n th« cña khÈu phÇn ®îc trén ®Òu víi nhau trong m¸y trén 15 phót tríc khi cho ¨n.


RC¸c chØ tiªu kü thuËt: 


RChÊt lîng s÷a ®îc x¸c ®Þnh b»ng m¸y ph©n tÝch ECOMILK. Lîng vËt chÊt kh« (VCK) thu nhËn vµ n¨ng suÊt s÷a cña tõng c¸ thÓ ®îc theo dâi vµ ghi chÐp 2 lÇn/ngµy. Khèi lîng c¬ thÓ bß ®îc x¸c ®Þnh b»ng c©n ®iÖn tö ®¹i gia sóc (model 200 weighing system cña H·ng Ruddweigh – Autralia Pty.Ltd) t¹i c¸c thêi ®iÓm: b¾t ®Çu thÝ nghiÖm; kÕt thóc tõng th¸ng thÝ nghiÖm 1, 2 vµ 3 b»ng c¸ch c©n bß 2 ngµy liªn tiÕp vµ lÊy gi¸ trÞ trung b×nh cña 2 lÇn c©n ®ã. So s¸nh c¸c gi¸ trÞ trung b×nh gi÷a hai l« b»ng ph¬ng ph¸p Fisher vµ Turkey trong Minitab 14. 


RHiÖu qu¶ kinh tÕ: 


RPh©n tÝch theo 2 m« h×nh lµ cè ®Þnh vµ m« pháng. Trong ®ã sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch riªng phÇn ë m« h×nh kinh tÕ cè ®Þnh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong m« h×nh kinh tÕ m« pháng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ch¨n nu«i (Y) khi quy m« ch¨n nu«i (x) thay ®æi cña hai ph¬ng ph¸p cho ¨n ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 


R     Y = f(x), cô thÓ lµ:
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Trong ®ã:


YB1B, YB2B: lÇn lît lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
                    ch¨n nu«i cña hai ph¬ng ph¸p
                    cho ¨n TMR vµ truyÒn thèng.


A: PhÇn chi phÝ gièng nhau gi÷a hai 
             ph¬ng ph¸p cho ¨n.


b: Chi khÊu hao m¸y mãc t¨ng thªm
             (m¸y th¸i thøc ¨n th« kh«, m¸y trén).


c:  Chi l·i ng©n hµng t¨ng thªm (khi ®Çu
            t thªm m¸y mãc).


d: Chi phÝ thøc ¨n.


eB1B, eB2B: lÇn lît lµ chi phÝ n¨ng lîng cña
              hai ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR vµ
              truyÒn thèng.


nB1B, nB2B: lÇn lît lµ n¨ng suÊt s÷a b×nh
              qu©n cña bß ë hai ph¬ng ph¸p cho 
               ¨n TMR vµ truyÒn thèng.


x: sè lîng bß.



Trong qu¸ tr×nh theo dâi thÝ nghiÖm, c¸c gi¸ trÞ: A, b, c, d, eB1B, eB2B, nB1B, nB2B sÏ ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua ghi chÐp vµ tÝnh to¸n sè häc th«ng thêng. Gi¶i ph¬ng tr×nh YB1B = YB2B hoÆc vÏ ®å thÞ cña hµm sè Y = f(x) sÏ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ x (quy m« ch¨n nu«i) mµ t¹i ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ cña hai ph¬ng ph¸p cho ¨n lµ nh nhau.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. HiÖu qu¶ kü thuËt


Trong giai ®o¹n 1 cña chu kú tiÕt s÷a,


lîng VCK thu nhËn cña l« cho ¨n TMR vµ l« cho ¨n truyÒn thèng ®Òu t¨ng qua c¸c th¸ng thÝ nghiÖm (B¶ng 1). Sù kh¸c nhau vÒ lîng VCK thu nhËn ë hai l« lµ kh«ng cã ý nghÜa thèng kª trong th¸ng thÝ nghiÖm ®Çu tiªn. Tuy nhiªn, ë c¸c th¸ng thÝ nghiÖm tiÕp theo, l« cho ¨n TMR cã lîng VCK thu nhËn cao h¬n râ rÖt so víi l« cho ¨n truyÒn thèng (P<0,05). §iÒu nµy cã thÓ lý gi¶i lµ trong thêi kú c¹n s÷a bß kh«ng ®îc ¨n thøc ¨n TMR mµ vÉn ¨n riªng rÏ tõng lo¹i thøc ¨n theo c¸ch cho ¨n truyÒn thèng cña ngêi ch¨n nu«i, v× vËy ë nh÷ng tuÇn thÝ nghiÖm ®Çu tiªn ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR cha ph¸t huy ®îc u thÕ cña m×nh so víi ph¬ng ph¸p cho ¨n truyÒn thèng. Bíc vµo giai ®o¹n 2 cña chu kú tiÕt s÷a, dung tÝch d¹ cá ®· håi phôc hoµn toµn, n¨ng suÊt s÷a còng ®ang ë møc cao nªn lîng VCK thu nhËn cao (Hayirli, 1998). Trong th¸ng thÝ nghiÖm 1 l« TMR vµ l« truyÒn thèng cã lîng VCK thu nhËn lÇn lît lµ 15,56 vµ 14,57 kg/ngµy. Khi th¸ng s÷a t¨ng lªn, n¨ng suÊt s÷a gi¶m ®i dÉn ®Õn tû lÖ thøc ¨n tinh trong khÈu phÇn gi¶m ®i vµ lîng VCK thu nhËn còng gi¶m ®i. ë giai ®o¹n 3 cña chu kú, kh¶ n¨ng thu nhËn VCK cña bß ë c¶ 2 l« TMR vµ truyÒn thèng ®Òu gi¶m. §Æc biÖt lµ ë th¸ng thÝ nghiÖm thø 3, møc gi¶m cao h¬n, tû lÖ gi¶m so víi th¸ng thÝ nghiÖm 2 lµ 6,5% vµ 8,5% lÇn lît ë l« cho ¨n TMR vµ l« cho ¨n truyÒn thèng.


Theo Snowdon (1991), Neitz vµ Dugmore (2007), Lammer vµ cs. (2007), u ®iÓm thø nhÊt khi sö dông ph¬ng ph¸p TMR trong ch¨n nu«i bß s÷a lµ duy tr× æn ®Þnh m«i trêng d¹ cá, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n vµ h¹n chÕ c¸c vÊn ®Ò vÒ rèi lo¹n trao ®æi chÊt. Qua ®ã, kh¶ n¨ng thu nhËn VCK cña bß còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. KÕt qu¶ nghiªn cøu tr×nh bµy ë b¶ng 1 lµ hoµn toµn phï hîp víi lËp luËn nµy.


Sù thay ®æi khèi lîng cña bß qua c¸c th¸ng thÝ nghiÖm ®îc x¸c ®Þnh b»ng c©n ®iÖn tö ®¹i gia sóc (B¶ng 2).

		RB¶ng 1. Lîng VCK thu nhËn cña bß qua c¸c th¸ng thÝ nghiÖm (kg/ngµy)


Giai đoạn tiết sữa

		Tháng thí nghiệm (TN)

		Truyền thống

		TMR

		SEBmB

		P



		1

		1

		13,43

		13,67

		0,37

		NS



		

		2

		14,22PaP

		15,70PbP

		0,26

		< 0,05



		

		3

		14,56PaP

		16,03PbP

		0,42

		< 0,05



		2

		1

		14,57PaP

		15,56PbP

		0,31

		< 0,05



		

		2

		14,16PaP

		15,04PbP

		0,27

		< 0,05



		

		3

		13,44PaP

		14,56PbP

		0,37

		< 0,05



		3

		1

		13,54

		14,18

		0,52

		NS



		

		2

		13,37

		13,97

		0,48

		NS



		

		3

		12,24

		13,06

		0,43

		NS





Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05);
                        NS:(No significant): sai khác không có ý nghĩa thống kê


RB¶ng 2. Khèi lîng c¬ thÓ bß qua c¸c th¸ng thÝ nghiÖm (kg)R


		Thời điểm cân

		Giai đoạn 1


(0 - 100 ngày)

		Giai đoạn 2


(101 - 200 ngày)

		Giai đoạn 3


(201 - 305 ngày)



		

		Tr. thống

		TMR

		SEBmB

		Tr. thống

		TMR

		SEBmB

		Tr. thống

		TMR

		SEBmB



		Trước TN

		462,3

		453,2

		6,4

		420,4

		428,2

		5,5

		433,8

		431,6

		5,4



		Tháng TN1

		453,1

		445,2

		5,5

		423,7

		433,5

		3,9

		438,6

		438,2

		4,3



		Tháng TN2

		441,4

		434,7

		5,9

		430,6

		442,3

		5,7

		449,4

		456,1

		5,1



		Tháng TN3

		438,4

		433,3

		6,9

		431,3

		446,6

		5,6

		460,8

		469,6

		6,6



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Trong giai ®o¹n 1 cña chu kú tiÕt s÷a, khèi lîng c¬ thÓ bß cña c¶ hai l« TMR vµ truyÒn thèng ®Òu gi¶m so víi khèi lîng tríc thÝ nghiÖm. Møc gi¶m lµ 23,9 vµ 19,9 kg lÇn lît ë nhãm cho ¨n truyÒn thèng vµ nhãm cho ¨n TMR. Møc gi¶m nµy lµ trung b×nh vµ kh«ng cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ gi÷a l« cho ¨n TMR vµ l« cho ¨n truyÒn thèng. Trong giai ®o¹n ®Çu cña chu kú tiÕt s÷a bß cã thÓ gi¶m khèi lîng c¬ thÓ tõ 20 ®Õn 50 kg (t¬ng ®¬ng 0,5 – 1 ®iÓm thÓ tr¹ng), bß cao s¶n cã thÓ gi¶m nhiÒu h¬n nhng kh«ng nªn ®Ó bß gi¶m qu¸ 80 kg (1,5 ®iÓm tr¹ng) (Hutjens, 2007). 


Bíc sang giai ®o¹n 2 vµ 3 cña chu kú tiÕt s÷a, khèi lîng c¬ thÓ bß b¾t ®Çu t¨ng dÇn. Sau 3 th¸ng thÝ nghiÖm ë giai ®o¹n 2 cña chu kú tiÕt s÷a, trung b×nh bß chØ t¨ng 10,9 kg vµ 18,4 kg lÇn lît ë l« cho ¨n truyÒn thèng vµ l« TMR. Trong khi ®ã ë giai ®o¹n 3 cña chu kú, møc t¨ng khèi lîng lÇn lît lµ 27 vµ 38 kg ë l« ¨n truyÒn thèng vµ l« ¨n TMR. Nh vËy, l« ¨n TMR cho kÕt qu¶ t¨ng träng tèt h¬n l« truyÒn thèng vµ ë giai ®o¹n 2 khèi lîng c¬ thÓ bß t¨ng chËm h¬n giai ®o¹n 3.


N¨ng suÊt s÷a cña bß ë c¸c giai ®o¹n tiÕt s÷a kh¸c nhau ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 3. Trong giai ®o¹n 1 cña chu kú, n¨ng suÊt s÷a tõ tõ t¨ng lªn vµ ®¹t ®Ønh tiÕt s÷a ë c¶ hai nhãm bß. Tuy nhiªn møc ®é t¨ng lªn cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c nhãm bß. Nhãm cho ¨n TMR, n¨ng suÊt s÷a ®¹t cao nhÊt ë th¸ng thÝ nghiÖm thø 2 vµ ®Õn th¸ng thÝ nghiÖm thø 3 th× b¾t ®Çu gi¶m. Nhãm cho ¨n truyÒn thèng, n¨ng suÊt s÷a t¨ng dÇn vµ ®¹t cao nhÊt ë th¸ng thÝ nghiÖm 3. N¨ng suÊt s÷a cao nhÊt trong giai ®o¹n 1 cña nhãm cho ¨n TMR vµ truyÒn thèng lÇn lît lµ 21,18 vµ 20,67 kg/ngµy. Nh vËy t¹i ®Ønh tiÕt s÷a, nhãm cho ¨n TMR cã n¨ng suÊt s÷a cao h¬n nhãm cho ¨n truyÒn thèng lµ 0,51 kg/ngµy. NÕu so s¸nh n¨ng suÊt s÷a trong 1 ngµy, quy m« 1 con bß th× møc chªnh lÖch 0,51 kg lµ kh«ng nhiÒu, nhng víi quy m« ch¨n nu«i trung b×nh lµ 5 - 10 con vµ chu kú tiÕt s÷a cña bß lµ 305 ngµy th× sù chªnh lÖch nµy l¹i lµ kh¸ lín. Theo Moran (2005) vµ nhiÒu nhµ nghiªn cøu kh¸c, sù chªnh lÖch 1 kg ë ®Ønh tiÕt s÷a cã thÓ dÉn ®Õn sù chªnh lÖch 200 kg trong c¶ chu kú 305 ngµy tiÕt s÷a cña bß.


		RB¶ng 3. N¨ng suÊt s÷a qua c¸c th¸ng thÝ nghiÖm (kg/ngµy)R


Giai đoạn tiết sữa

		Tháng thí nghiệm (TN)

		Truyền thống

		TMR

		SEBmB

		P



		1

		1

		19,46

		20,36

		0,58

		NS



		

		2

		20,09PaP

		21,18PbP

		0,38

		< 0,05



		

		3

		20,67

		20,74

		0,57

		NS



		2

		1

		19,38

		19,68

		0,61

		NS



		

		2

		17,98PaP

		18,83PbP

		0,36

		< 0,05



		

		3

		15,55PaP

		17,02PbP

		0,47

		< 0,05



		3

		1

		14,31

		14,46

		0,56

		NS



		

		2

		12,98PaP

		13,88PbP

		0,24

		< 0,05



		

		3

		11,02PaP

		13,04PbP

		0,29

		< 0,05





Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05);
                        NS:(No significant) sai khác không có ý nghĩa thống kê


RB¶ng 4. ChÊt lîng s÷a cña bß ë hai ph¬ng ph¸p cho ¨n kh¸c nhauR


		Giai đoạn tiết sữa

		Tháng TN

		Tỷ lệ mỡ sữa (%)

		Tỷ lệ protein sữa (%)

		Tỷ lệ VCK  không mỡ (%)



		

		

		Truyền thống

		TMR

		SEBmB

		Truyền thống

		TMR

		SEBmB

		Truyền thống

		TMR

		SEBmBBB



		1

		1

		4,12

		4,20

		0,10

		3,31PaP

		3,43PbP

		0,04

		9,14

		9,23

		0,10



		

		2

		3,96

		3,92

		0,09

		3,14PaP

		3,29PbP

		0,04

		8,79PaP

		9,04PbP

		0,08



		

		3

		3,62

		3,74

		0,09

		3,02PaP

		3,17PbP

		0,04

		8,68PaP

		8,97PbP

		0,10



		2

		1

		3,56

		3,61

		0,07

		2,88

		2,89

		0,05

		8,61PaP

		8,82PbP

		0,10



		

		2

		3,63PaP

		3,79PbP

		0,08

		2,96PaP

		3,05PbP

		0,03

		8,72PaP

		8,97PbP

		0,10



		

		3

		3,67PaP

		3,88PbP

		0,09

		3,13PaP

		3,22PbP

		0,03

		8,77PaP

		9,11PbP

		0,11



		3

		1

		3,73PaP

		3,89PbP

		0,07

		3,26

		3,31

		0,05

		8,87PaP

		9,06PbP

		0,09



		

		2

		3,84PaP

		3,98PbP

		0,07

		3,35PaP

		3,43PbP

		0,04

		8,83PaP

		9,22PbP

		0,10



		

		3

		3,94PaP

		4,12PbP

		0,08

		3,32PaP

		3,45PbP

		0,04

		8,90PaP

		9,34PbPPP

		0,12





Ghi chú: Ở mỗi chỉ tiêu, trên cùng một hàng, những giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì có sai khác có ý 
                        nghĩa thống kê


Giai ®o¹n 2 vµ 3 lµ c¸c giai ®o¹n hËu “®Ønh tiÕt s÷a”. T¹i c¸c giai ®o¹n nµy, n¨ng suÊt s÷a cña bß kh«ng t¨ng lªn n÷a mµ b¾t ®Çu gi¶m vµ gi¶m m¹nh. Tæng s¶n lîng s÷a cña bß trong c¶ chu kú tiÕt s÷a kh«ng chØ phô thuéc vµo n¨ng suÊt s÷a t¹i ®Ønh tiÕt s÷a mµ nã cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng duy tr× n¨ng suÊt s÷a trong c¶ chu kú (Hutjens, 2007). Kh¶ n¨ng duy tr× n¨ng suÊt s÷a cßn ®îc gäi lµ tÝnh “æn ®Þnh” cña chu kú. T¹i nh÷ng th¸ng thÝ nghiÖm ®Çu tiªn, n¨ng suÊt s÷a cña hai l« TMR vµ truyÒn thèng lµ kh«ng

cã sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª. Tuy nhiªn, nh÷ng th¸ng thÝ nghiÖm tiÕp theo, n¨ng suÊt s÷a cña l« cho ¨n TMR cao h¬n râ rÖt so víi l« cho ¨n truyÒn thèng. §iÒu ®ã chøng tá møc gi¶m s¶n lîng s÷a cña l« cho ¨n TMR lµ thÊp h¬n, hay l« cho ¨n TMR cã “tÝnh æn ®Þnh” cña chu kú tiÕt s÷a cao h¬n.


VÒ chÊt lîng s÷a, trong thÝ nghiÖm nµy chØ so s¸nh sù kh¸c biÖt vÒ 3 chØ tiªu chÝnh lµ: tû lÖ mì s÷a, tû lÖ protein s÷a vµ tû lÖ vËt chÊt kh« kh«ng mì trong s÷a (B¶ng 4).


B¶ng 4 cho thÊy, chÊt lîng s÷a cña bß cho ¨n TMR ®îc c¶i thiÖn so víi bß cho ¨n truyÒn thèng. Tû lÖ mì s÷a, tû lÖ protein s÷a vµ tû lÖ vËt chÊt kh« kh«ng mì cña l« TMR ®Òu cao h¬n so víi l« cho ¨n truyÒn thèng. Sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª ë c¶ ba giai ®o¹n cña chu kú tiÕt s÷a ®èi víi hai chØ tiªu lµ tû lÖ protein s÷a vµ tû lÖ VCK kh«ng mì (P<0,05). Cßn ®èi víi chØ tiªu tû lÖ mì s÷a, giai ®o¹n 1 cña chu kú kh«ng cã sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª gi÷a hai l«.


3.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ


Chi phÝ thøc ¨n trung b×nh/bß/ngµy trong thêi gian thÝ nghiÖm ®îc ghi chÐp vµ tÝnh to¸n lµ 62.950 vn®. ThÝ nghiÖm nh»m so s¸nh sù kh¸c biÖt gi÷a hai ph¬ng ph¸p cho ¨n nªn sè lîng vµ thµnh phÇn c¸c lo¹i thøc ¨n sö dông lµ nh nhau. Tuy nhiªn, tõ n¨ng suÊt s÷a (B¶ng 3) dÔ dµng tÝnh ra ®îc n¨ng suÊt s÷a b×nh qu©n cña l« cho ¨n TMR vµ l« cho ¨n truyÒn thèng lÇn lît lµ 17,7 vµ 16,8 kg/con/ngµy. §iÒu ®ã chøng tá chi phÝ thøc ¨n/kg s÷a sÏ thÊp h¬n khi ¸p dông ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR. Chi phÝ thøc ¨n/kg s÷a lÇn lît lµ 3.556 vµ 3.747 vn® ë

ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR vµ ph¬ng ph¸p cho ¨n truyÒn thèng.


Chi phÝ thøc ¨n/kg s÷a lµ mét phÇn quan träng quyÕt ®Þnh gi¸ s÷a s¶n xuÊt t¹i n«ng hé, tuy nhiªn chi phÝ thøc ¨n cha ph¶i lµ toµn bé chi phÝ cho s¶n xuÊt s÷a. Mét sè chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm ch¨n nu«i (gi¸ s÷a s¶n xuÊt) mµ cã sù kh¸c biÖt gi÷a hai ph¬ng ph¸p cho ¨n. Sè liÖu ë b¶ng 5 cho thÊy, chi phÝ kh¸c cña ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR cao h¬n ph¬ng ph¸p cho ¨n truyÒn thèng. Khi tÝnh khÊu hao m¸y mãc, chØ tÝnh ®Õn hai lo¹i m¸y kh«ng thÓ thiÕu khi ¸p dông ph¬ng ph¸p TMR lµ m¸y trén vµ m¸y th¸i thøc ¨n th« kh«, ph¬ng ph¸p truyÒn thèng kh«ng cÇn dïng ®Õn hai lo¹i m¸y nµy nªn kh«ng cã chi phÝ khÊu hao m¸y mãc. T¬ng tù víi kho¶n chi l·i ng©n hµng, coi nh ngêi ch¨n nu«i sÏ ph¶i vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t thªm hai lo¹i m¸y mãc (m¸y trén, m¸y th¸i cá kh«), nh vËy chØ cã ph¬ng ph¸p TMR cã kho¶n chi nµy. KÕt hîp kÕt qu¶ vÒ chi phÝ thøc ¨n/bß/ngµy, chi phÝ kh¸c (B¶ng 5) vµ n¨ng suÊt s÷a (B¶ng 3), tÝnh ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ theo m« h×nh cè ®Þnh quy m« 5 bß s÷a (B¶ng 6).


RB¶ng 5. Chi phÝ t¨ng thªm khi ¸p dông TMR so víi nu«i truyÒn thèng


		RChi khấu hao máy mócR



		

		Giá máy
(VNĐ)

		Thời gian sử dụng (năm)

		Chi phí khấu hao (VNĐ/ngày)



		

		

		

		Truyền thống

		TMR



		Máy thái cỏ khô

		35000000

		6

		0

		15982



		Máy trộn TMR

		65000000

		6

		0

		29680



		Chi khác:



		Lãi ngân hàng (vnđ/ngày)

		

		0

		27397



		Chi phí năng lượng (vnđ/ngày/con)

		2966

		3316





RB¶ng 6. ¶nh hëng cña ph¬ng ph¸p cho ¨n ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ
cña ch¨n nu«i bß s÷a quy m« 5 bß v¾t s÷aR


		Chỉ tiêu

		Phương pháp cho ăn



		

		Truyền thống

		TMR



		I. Tăng thu (chỉ tính thu bán sữa)

		0

		36000



		II. Giảm chi

		0

		0



		III. Tăng chi


- Tăng chi khấu hao máy thái cỏ khô


- Tăng chi khấu hao máy trộn TMR


- Tăng chi lãi vay ngân hàng đầu tư máy


- Tăng chi năng lượng vận hành máy

		0


0


0


0


0

		74809


15982


29680


27397


1750



		IV. Giảm thu

		0

		0



		Chênh lợi (I + II – III – IV)

		0

		-38809







H×nh 1. Mèi t¬ng quan gi÷a gi¸ thµnh s÷a s¶n xuÊt vµ quy m« ch¨n nu«i


Víi quy m« trang tr¹i 5 con, nÕu nu«i theo ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR sÏ cã phÇn thu b¸n s÷a cao h¬n ph¬ng ph¸p truyÒn thèng (36.000 VN§). Tuy nhiªn, phÇn chi phÝ ph¶i chi thªm hµng ngµy khi sö dông ph¬ng ph¸p TMR l¹i lín h¬n rÊt nhiÒu, nªn víi quy m« 5 con bß th× møc t¨ng thu kh«ng ®ñ bï l¹i møc t¨ng chi (-38.809 VN§). Víi quy m« ch¨n nu«i nhá, ¸p dông ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ v× ph¶i ®Çu t m¸y mãc qu¸ lín. 


Víi quy m« ch¨n nu«i lín h¬n, viÖc so s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ ®îc tiÕn hµnh th«ng qua m« h×nh kinh tÕ m« pháng. Dùa vµo c¸c sè liÖu kinh tÕ vµ kü thuËt cña thÝ nghiÖm  biÓu diÔn ®îc mèi t¬ng quan gi÷a gi¸ thµnh s¶n phÈm (gi¸ s÷a s¶n xuÊt) vµ quy m« ch¨n nu«i cña trang tr¹i (H×nh 1).


H×nh 1 cho thÊy, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ s÷a s¶n xuÊt lµ rÊt lín khi sö dông ph¬ng ph¸p TMR ë quy m« trang tr¹i nhá, trong khi ®ã víi ph¬ng ph¸p truyÒn thèng, møc biÕn ®éng thÊp h¬n nhiÒu. Còng tõ h×nh 1, chØ khi quy m« ch¨n nu«i trªn 23 bß tiÕt s÷a th× ngêi ch¨n nu«i míi thu ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n khi ¸p dông ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR. Khi ®ã, møc t¨ng thu b¸n s÷a ®· bï ®¾p ®îc phÇn t¨ng chi khÊu hao m¸y mãc vµ mang l¹i phÇn thu nhËp t¨ng thªm cho ngêi ch¨n nu«i.


4. KÕT LUËN


Ph¬ng ph¸p cho ¨n TMR ®em l¹i hiÖu qu¶ kü thuËt trong ch¨n nu«i bß s÷a. Bß ®îc cho ¨n theo ph¬ng ph¸p TMR cã kh¶ n¨ng thu nhËn VCK cao h¬n, n¨ng suÊt s÷a cao h¬n, tiÕt s÷a “æn ®Þnh” h¬n vµ chÊt lîng s÷a ®îc c¶i thiÖn so víi bß ®îc cho ¨n theo ph¬ng ph¸p truyÒn thèng.


Víi chi phÝ 100 triÖu ®ång ®Ó mua m¸y th¸i vµ m¸y trén, ph¬ng ph¸p TMR kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho nh÷ng hé ch¨n nu«i quy m« nhá do møc ®Çu t lín. Nhng víi nh÷ng hé nu«i tõ 23 bß tiÕt s÷a th× gi¸ thµnh s÷a s¶n xuÊt thÊp h¬n, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n khi ¸p dông ph¬ng ph¸p TMR.
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