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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nguyên liệu giàu protein là nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong thức ăn chăn 

nuôi nói chung và trong khẩu phần lợn thịt nói riêng. Nhóm thức ăn này chiếm 20 - 30 % 
thành phần thức ăn hỗn hợp. Để đạt được mục đích chăn nuôi lợn phù hợp với thị hiếu của 
người tiêu dùng hiện nay thì bên cạnh việc tạo ra giống mới, giống cải tiến cho năng suất 
cao, tỷ lệ nạc nhiều chúng ta cũng phải tạo nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, rẻ tiền và được 
cân bằng đầy đủ các thành phần dinh dưỡng phù hợp với mục đích sản xuất của từng loại 
lợn. Tuy nhiên phần lớn các nguyên liệu giàu protein lại có giá thành rất cao vì hầu hết 
nguyên liệu là khô dầu đậu nành và bột cá chúng ta phải nhập khẩu từ nước ngoài. 

 

Câu hỏi đặt ra là: ‘‘Tại sao nước ta là một nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế 
giới, thế nhưng hàng năm vẫn phải nhập một lượng lớn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi’’. 
Vậy để giảm giá thành thức ăn thì thiết yếu cần thiết tập trung nghiên cứu sử dụng nguồn 
thức ăn giàu protein tại chỗ, sẵn có để thay thế một phần nguyên liệu thức ăn nhập ngoại. 
Một trong số đó là khô dầu đậu phộng, đây là nguồn thực liệu giàu đạm, khoảng 45,6% 
(A.Baltal, 2005), nhưng hầu như không được sử dụng trong chăn nuôi. Theo tổng cục 
thống kê năm 2006 thì diện tích và sản lượng đậu phộng ở Việt Nam tương ứng khoảng 
246,7 nghìn ha và 462,5 nghìn tấn, chỉ cần ước tính 40% trong số đó sau khi ép dầu cũng 
đã cho hàng trăm nghìn tấn khô dầu phộng. Từ trước đến nay trong quan điểm của các 
nhà chăn nuôi thì khô dầu phộng rất dễ bị nhiễm Aflatoxin, trung bình khoảng 1200ppb 
(Trần Văn An, 1991). Aflatoxin cao trong thức ăn dễ gây đắng, làm giảm tính thèm ăn, 
mặt khác còn có thể gây hại cho vật nuôi nên phần lớn khô dầu phộng chỉ dùng làm phân 
bón, rất lãng phí. Dù vậy, nếu chúng ta tìm cách hạn chế tối đa sự phát triển của 
Aflatoxin, thì đây lại là một nguồn thực liệu giàu protein mà lại rất rẻ tiền, thậm chí giá 
thành chỉ bằng ½ giá khô dầu đậu nành nhưng hàm lượng đạm lại  tương đương. 

Vì những hạn chế do Aflatoxin gây ra nên việc sử dụng khô dầu phộng trong khẩu 
phần không đạt được kết quả như mong đợi. Để giải quyết vấn đề độc tố nấm mốc trong khô 
dầu phộng nói riêng và các thực liệu khác nói chung có nhiều cách, phương pháp khử độc tố 
bằng NH3 dưới áp suất cao đã được Dollear và Gardner thực hiện từ năm 1966. Các tác 
giả này đã sử dụng khí ammoniac dưới áp suất 1,5 - 3 bars để khử độc bánh dầu phộng và 
bánh dầu hạt bông. Sự phá hủy gần như hoàn toàn Aflatoxine trên đậu phộng được thực 
hiện bởi Dollear và CTV (1968). Ở Pháp kỹ thuật này được thử trên bánh dầu phộng từ 
năm 1972 bởi Prevol. Tuy nhiên phương pháp xử lý này làm tổn hại đến acid amin chứa 
lưu huỳnh trong thức ăn  (Nguồn: http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=4421). 
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Một giải pháp khác ít tốn kém hơn mà cũng có thể cho kết quả tốt, đó là việc sử 
dụng các chất hấp phụ để kết dính độc tố loại thải ra ngoài theo phân, làm giảm thiểu tính 
độc hại của chúng đối với cơ thể vật nuôi. Ở Việt Nam kết quả nghiên cứu của Lê Anh 
Phụng và cộng tác viên trên vịt năm 2001 cũng cho thấy việc sử dụng chất hấp phụ Aflatoxin 
trong khẩu phần cũng mang lại hiệu quả khá tốt, giảm giá thành cho 1kg tăng khối lượng, đặc 
biệt là ở những khẩu phần có hàm lượng độc tố cao.  

 
Từ những năm 50 của thế kỷ trước người ta đã sử dụng khô dầu phộng trong khẩu 

phần lợn thịt, Nghiên cứu của Sewell cùng cộng sự (1957), của Brooks và Thomas (1959) 
đã chỉ ra rằng sử dụng khô dầu phộng kết hợp với các nguyên liệu bổ sung protein khác 
trong khẩu phần đã cho kết quả khá tốt. Để đánh giá khả năng sử dụng khô dầu phộng và 
lợi ích của việc sử dụng chất hấp phụ Aflatoxin trong khẩu phần lợn thịt chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu ‘‘Khả năng sử dụng khô dầu phộng trong khẩu phần heo thịt’’. 
 

Mục đích thí nghiệm 
 

Nghiên cứu phương pháp nhầm nâng cao khả năng sử dụng thích hợp khô dầu 
phộng trong khẩu phần cho heo thịt. 
 
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 
 

2.1 Vật liệu thí nghiệm 
 

Vật liệu cho thí nghiệm này gồm:  
 Khô dầu đậu phộng   
 MTOX (aflatoxin binder - chất hấp phụ độc tố) 

 
2.1.1 Khô dầu đậu phộng 
 

Chúng tôi tiến hành lấy mẫu và gửi phân tích tại phòng Nghiên cứu Dinh dưỡng  
Chăn nuôi - Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam thu được kết quả như bảng 1. 
 

Bảng 1: Chất lượng của khô dầu phộng sử dụng trong thí nghiệm 
 

Stt Chỉ tiêu Giá trị 
1 VCk (%) 90,15 
2 Năng lượng trao đổi (kcal/kg) 3427 
3 Protein (%) 46,20 
4 Béo (%) 8,41 
5 Xơ thô (%) 5,49 
6 Hàm lượng Aflatoxin (ppb) 495 

 
2.1.2. Mtox 
 

Mtox do công ty Olmix SA của Pháp sản xuất, bao gồm các hoạt chất sau: 
- Montmorillonite E558: 42% 
- Kieselgur E51C: 30% 
- Thành tế bào 
- Chất chiết tảo biển 
Mtox có tác dụng phòng và hạn chế các loại Mycotoxin trong thức ăn 
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2.2 Thiết kế thí nghiệm 
 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với sơ đồ  như sau: 
 

 Khẩu phần 1: 0% khô dầu phộng  
 Khẩu phần 2: 10% khô dầu phộng 
 Khẩu phần 3: 15% khô dầu phộng 
 Khẩu phần 4: như khẩu phần 2 + 0,1% Mtox 
 Khẩu phần 5: như khẩu phần 3 + 0,1% Mtox 

 

Lợn dùng cho thí nghiệm là lợn lai thương phẩm giữa các giống Duroc, Pietrain với 
Yorkshire, Landrace, đồng đều về lứa tuổi, trọng lượng và tính biệt. 12 lợn cho mỗi lô với 5 
lần lặp lại trên tổng số 300 lợn có trọng lượng trung bình khoảng 25kg. Lợn được chăm sóc 
và nuôi dưỡng trong cùng điều kiện, thành phần dinh dưỡng của các khẩu phần được cân đối 
như nhau. Tiến hành cân lợn khi bố trí thí nghiệm, sau 56 ngày thí nghiệm và cân trọng lượng 
lợn kết thúc thí nghiệm (sau 112 ngày). Cuối đợt thí nghiệm chọn 2 lợn ở mỗi thí nghiệm     
(1 đực thiến, 1 cái) có trọng lượng tương đương với trọng lượng trung bình của cả lô đem mổ 
khảo sát để đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng thịt. 

 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. Các chỉ tiêu về năng suất 
 

3.2.1.  Tăng trọng bình quân lợn ở các giai đoạn thí nghiệm 
 

Ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm đến khả năng tăng trọng của lợn ở từng giai 
đoạn nuôi thể hiện ở bảng 2 
 

Bảng 2: Tăng trọng của lợn thí nghiệm 
 

        Chỉ tiêu Khẩu phần 1 Khẩu phần 2 Khẩu phần 3 Khẩu phần 4 Khẩu phần 5 P 
Tăng trọng giai đoạn 1 
(g/con/ngày) 589  13a 561   13b 542   6c 576   16ab 567   9b 0,001 

Tăng trọng giai đoạn 2 
(g/con/ngày) 771   10a 744  6b 723   6c 760   6a 746   5b 0,001 

Tăng trọng bình 
quân  (g/con/ngày) 680   9a 652   7b 633   5c 669   9a 656   4b 0,001 

 

- Các số trung bình mang các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức P< 0,05. 
 

Bảng 2 cho thấy: ở giai đoạn 1 với việc sử dụng khô dầu phộng trong khẩu phần đã 
làm giảm khả năng tăng trọng của lợn, sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). 
Kết quả này phù hợp với kết quả của Combs và Wallace (1962), sử dụng khô dầu phộng sẽ 
làm giảm một cách có ý nghĩa khả năng tiêu hóa và tăng trọng của lợn sinh trưởng so với 
khẩu phần sử dụng khô nành. Tuy nhiên khi sử dụng thêm chất hấp phụ độc tố thì sự giảm 
này là không đáng kể, nhất là ở mức 10% KDP trong khẩu phần. Với cùng mức độ khô dầu 
phộng thì khẩu phần có thêm chất hấp phụ Aflatoxin cho kết quả khả quan hơn. Cùng ở 
mức 10% KDP trong khẩu phần thì khẩu phần có dử dụng chất hấp phụ độc tố có xu hướng 
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cải thiện khả năng tăng trọng bình quân của lợn nhưng không có ý nghĩa về mặt thống kê. 
Tuy nhiên ở mức 15% KDP trong khẩu phần thì mức độ cải thiện là rất rõ, P< 0,05 (cải 
thiện được 4,56% tăng trọng bình quân so với khẩu phần không sử dụng chất hấp phụ độc 
tố). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Dennis R. Taylor (2002) khi sử dụng 
chất hấp phụ độc tố trên khẩu phần gà thịt cũng chỉ ra rằng khẩu phần có sử dụng chất hấp 
phụ Aflatoxin sẽ cải thiện được khả năng tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn. 
 

Đến giai đoạn vỗ béo thì sự chênh lệch về tăng trọng bình quân giữa các lô vẫn theo 
xu hướng như giai đoạn sinh trưởng. Ở giai đoạn này thể hiện rõ hơn rằng việc sử dụng chất 
hấp phụ độc tố trong khẩu phần đã góp phần cải thiện đáng kể khả năng tăng trọng của lợn thí 
nghiệm. Khẩu phần có sử dụng chất hấp phụ độc tố ở cả hai mức độ đều cải thiện khả năng 
tăng trọng bình quân hơn so với hai khẩu phần không sử dụng (tương ứng 2,15% và 3,18% ở 
mức độ 10% và 15% KDP), sự chênh lệch này là hoàn toàn có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). 

 
Nhìn chung trong suốt quá trình thí nghiệm thì việc sử dụng khẩu phần có 10% 

khô dầu phộng kết hợp cùng chất hấp phụ độc tố thì không có sự sai khác về tăng trọng 
bình quân so với khẩu phần khô nành. Tuy nhiên ở mức sử dụng khô phộng cao mà không 
kết hợp với chất hấp phụ độc tố thì khả năng tăng trọng của  thí nghiệm lại giảm rõ rệt so 
(tới 6,94%) so với đối chứng, sự khác biệt  này hoàn toàn có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). 
Với hai mức độ khô dầu phộng trong khẩu phần thì khi kết hợp với chất hấp phụ độc tố 
đều làm tăng một cách có ý nghĩa khả năng tăng trọng của lợn thí nghiệm (tương ứng tăng 
2,52% và 3,73% so với không kết hợp). Điều này có thể là do sự có mặt của chất hấp phụ 
độc tố trong khẩu phần đã có tác dụng ngăn ngừa và ức chế tác hại của độ tố, từ đó làm 
tăng khả năng tiêu hóa hấp thu của lợn thí nghiệm.  

 
Trong các mức sử dụng khô dầu phộng thì mức 10% cho kết quả tăng trọng bình 

quân cao hơn có ý nghĩa so với mức 15%. Cụ thể: ở mức 10% KDP cho kết quả cao hơn 
3,00%  so với mức 15% KDP;  mức 10% KDP + Mtox cho kết quả cao hơn 1,98% so 
với mức 15% KDP + Mtox. Như vậy tuy việc sử dụng khô dầu phộng trong khẩu phần 
có xu hướng làm giảm khả năng tăng trọng của lợn thịt nhưng với việc sử dụng ở mức 
thấp kết hợp với sử dụng thêm chất hấp phụ độc tố Aflatoxin thì sự chênh lệch này lại 
không có ý nghĩa thống kê. Điều này phù hợp với Những nghiên cứu ở Hungary tại 
trung tâm nghiên cứu chăn nuôi và thức ăn gia súc (1987) đã chứng minh sử dụng chất 
hấp phụ độc tố có thể làm tăng lượng thức ăn ăn vào và cải thiện khả năng tăng trọng 
của lợn thịt (Nguồn : Dương Thanh Liêm và Ctv, Thức ăn và dinh dưỡng động vật. NXB 
Nông Nghiệp Tp. HCM, 2002.) 

 
3.2.2/ Lượng thức ăn ăn vào, hệ số chuyển hóa thứ ăn và chi phí thức ăn 
 

Khi đánh giá lượng thức ăn ăn vào và hệ số chuyển hóa thứ ăn chúng tôi thu được 
kết quả như ở bảng 3. Từ bảng 3 ta thấy các yếu tố thí nghiệm không ảnh hưởng nhiều 
đến mức ăn hàng ngày của lợn thí nghiệm. Mức ăn bình quân ở giai đoạn 1 khoảng 
1,5kg/con/ngày, giai đoạn 2 khoảng 2,42 kg/con/ngày và bình quân cả kỳ thí nghiệm 
khoảng 1,96 kg/con/ngày. Nhìn chung các khẩu phần sử dụng khô dầu phộng có mức ăn 
tương đương thậm chí có xu hướng cao hơn so với khẩu phần đối chứng trong suốt quá 
trình thí nghiệm, tuy nhiên sự chênh lệch này là không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). 
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Bảng 3: Lượng thức ăn ăn vào và hệ số chuyển hóa thứ ăn 

 

        Chỉ tiêu Khẩu phần 1 Khẩu phần 2 Khẩu phần 3 Khẩu phần 4 Khẩu phần 5 P 
Lượng Tă ăn vào giai 
đoạn 1 (g/con/ngày) 1496  21 1493   24 1507  32 1484  22 1501   34 0,732 

Lượng Tă ăn vào Gđ 2 
(g/con/ngày) 2397   27 2391   42 2402  37 2406   23 2410   40 0,918 

Lượng Tă ăn vào Tb 
(g/con/ngày) 1947   17 1942   14 1954   32 1945   17 1955   33 0,869 

FCR Gđ 1 (kgTă/kgTT) 2,54   0,08a 2,67  0,07b 2,78  0,06c 2,57  0,04ab 2,65   0,05b 0,001 
FCR Gđ 2 (kgTă/kgTT) 3,11   0,03a 3,21   0,05b 3,32   0,04c 3,16   0,02ab 3,23   0,06b 0,001 
FCR cả kỳ TN 
(kgTă/kgTT) 2,86   0,04a 2,98   0,02b 3,09  0,05c 2,91   0,03a 2,98  0,04b 0,001 

Chi phí Tă giai đoạn 
1(đ/kg tăng trọng) 16113  480 16190  404 16528  341 15803  285 15938  298 0,054 

Chi phí Tă giai đoạn 
1(đ/kg tăng trọng) 18647   188 18423   265 18600  241 18359  107 18313   335 0,151 

Chi phí Tă trung bình 
(đ/kg tăng trọng) 17547   237ab 17462  100ab 17712  278b 17255   172a 17287  223a 0,015 

 
- Các số trung bình mang các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức P< 0,05 
 

Kết quả này theo chúng tôi là do khô dầu phộng sử dụng trong thí nghiệm luôn 
mới và có mùi thơm hấp dẫn, làm tăng tính thèm ăn của lợn. Như vậy việc sử dụng khô 
dầu phộng và chất hấp phụ độc tố không ảnh hưởng đến lượng thu nhận thức ăn hàng 
ngày của lợn thịt. Tuy nhiên hệ số chuyển hóa thức ăn thì lại chịu sự tác động khá rõ rệt 
từ các yếu tố thí nghiệm. 

 
Nhìn chung trong suốt quá trình thí nghiệm hệ số chuyển hóa thức ăn có xu 

hướng tăng cao theo các mức sử dụng khô dầu phộng, cao nhất ở khẩu phần đơn thuần 
sử dụng khô dầu phộng ở mức cao, tương đương cao hơn 9,45 % ở giai đoạn 1; 6,75% 
ở giai đoạn vỗ béo và 8,04% trong suốt quá trình thí nghiệm so với khẩu phần đối 
chứng. Sự sai khác này là có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn 
của các khẩu phần sử dụng khô dầu phộng thấp hơn so với khẩu phần đối chứng hoàn 
toàn phù hợp với quy luật dinh dưỡng, vì những nguyên liệu có chất lượng cao thì khả 
năng tiêu hóa và hấp thu cao hơn. 

 
Tuy nhiên với cùng tỷ lệ khô dầu phộng trong khẩu phần thì khẩu phần có thêm 

chất hấp phụ độc tố đã góp phần cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn một cách đáng kể. 
Thể hiện rõ nhất ở khẩu phần sử dụng khô dầu phộng ở mức cao kết hợp với chất hấp phụ 
độc tố, cụ thể cải thiện 4,90%; 2,79% và 3,69% so với không sử dụng chất hấp phụ độc tố 
tương ứng ở các giai đoạn sinh trưởng, vỗ béo và trong suốt quá trình thí nghiệm. Kết quả 
này thấp hơn nghiên cứu của Lã Văn Kính và cộng tác viên (2003) khi sử dụng chất hấp 
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phụ độc tố trong khẩu phần lợn thịt cũng cho kết quả hệ số chuyển hóa thức ăn cải thiện 
hơn khẩu phần không sử dụng chất hấp phụ độc tố (5,21%). 

 
Tính toán chi phí thức ăn cho 1kg tăng trọng chúng tôi thấy nếu xét riêng cho từng 

giai đoạn thì ở cả 2 giai đoạn sinh trưởng và vỗ béo sự chênh lệch về chi phí thức ăn cho 
1kg tăng trọng là không có ý nghĩa (P>0,05). Tuy nhiên khi xét chung cho cả quá trình thí 
nghiệm thì sự chênh lệch này lại có ý nghĩa về mặt thống kê. Cụ thể: cao nhất ở khẩu 
phần 15%KDP (17712 đ/kg tăng trọng), thấp nhất ở khẩu phần 10% KDP + Mtox (17255 
đ/kg tăng trọng).  Mặc dù các chỉ tiêu về tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn ở các lô sử dụng 
khô dầu phộng là kém khả quan nhưng vì giá thành khô dầu phộng chỉ bằng hơn ½  giá thành khô 
nành nên đã góp phần làm giảm đáng kể chi phí thức ăn cho 1kg lợn hơi. 

 
3.2 Kết quả các chỉ tiêu về chất lượng thịt 
 

Sau khi cân lợn kết thúc thí nghiệm, chúng tôi tiến hành chọn từ 5 lô, mỗi lô 2 lợn  
(1 đực thiến và 1 cái) có trọng lượng theo trọng lượng bình quân trong đàn rồi tiến hành đo 
độ dầy mỡ lưng và mổ khảo sát đánh giá chất lượng thịt. Kết quả thu được như ở bảng 4. 

 
Bảng 4: Kết quả mổ khảo sát lợn thí nghiệm 
 

        Chỉ tiêu Khẩu phần 1 Khẩu phần 2 Khẩu phần 3 Khẩu phần 4 Khẩu phần 5 P 
Trọng lượng sống (kg) 98,50   2,12 99,00  1,41 97,50   2,12 97,50   0,71 98,00   1,41 0,857 

Tỷ lệ móc hàm (%) 83,00   0,01 82,08   0,81 82,29   1,47 81,79   0,23 82,67   1,92 0,838 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 73,87  0,52 73,74  0,38 73,61   1,24 73,60  1,62 73,23   1,42 0,983 

Tỷ lệ nạc/thịt xẻ (%) 55,12  0,56  54,19   1,15 54,22   0,86 55,00   2,29 54,36   0.91 0,907 

Độ dày mỡ lưng (mm) 13,19  0,46 12,76  0,16 12,35   0,40 12,96  0,13 12,98  0,23 0,212 

Diện tích cơ thăn (mm2) 55,30  1,56  55,20  0,57 54,30  6,79 54,90   2,40 55,15  2,69 0,996 
 

Bảng 4 chỉ ra rằng: việc sử dụng khô dầu phộng có xu hướng cải thiện độ dầy mỡ 
lưng trên lợn thịt, nhưng sự sai khác này là không có ý nghĩa thống kê (P >0,05). Các chỉ 
tiêu khác về chất lượng thịt như: tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ nạc, diện tích cơ thăn ở 
các lô thí nghiệm cũng không có sự sai khác về thống kê (P > 0,05). Như vậy việc sử 
dụng khô dầu phộng và chất hấp phụ độc tố Aflatoxin trong khẩu phần heo thịt là không 
ảnh hưởng đến chất lượng thịt. 
 
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
 
4.1 Kết luận 
 

 Tỷ lệ sử dụng khô dầu phộng trong khẩu phần tốt nhất là 10% + chất hấp phụ 
độc tố đối với giai đoạn 25 - 60 kg và có thể sử dụng 15% + chất hấp phụ độc tố 
đối với giai đoạn 60 - 100 kg. 
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 Trong cùng mức độ khô dầu phộng trong khẩu phần thì khi kết hợp với chất hấp 
phụ độc tố sẽ cho kết quả tăng trọng cao hơn, tới 3,73% và cải thiện 3,69% khả 
năng chuyển hóa thức ăn so với khẩu phần sử dụng khô dầu phộng đơn thuần. 

 
 Khẩu phần 10% khô dầu phộng kết hợp sử dụng chất hấp phụ độc tố làm giảm chi 

phí thức ăn cho 1kg tăng trọng. 
 
 Sử dụng khô dầu phộng và chất hấp phụ độc tố không làm ảnh hưởng đến chất 

lượng thịt lợn 
 
4.1 Đề nghị 

 
Khuyến cáo áp dụng nghiên cứu này vào các cơ sở sản xuất, nhất là trong thời 

điểm giá thành nhập khẩu nguyên kiệu thức ăn chăn nuôi ngày càng cao như hiện nay.  
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CÁC PHỤ LỤC 
 
Phụ lục 2: Khẩu phần giai đoạn 50-100kg 
 

Nguyên liệu Giá thành 
(Vnđ/kg) TN 1 TN 2 TN 3 TN 4 TN 5 

Bắp 4700 654 678,1 692,8 678,1 692,8 
Cám gạo 4300 94,6 45,5 18,1 45.5 18,1 
Khô nành 47% CP 11500 213,7 134,8 95,3 134,8 95,3 
Khô dầu phộng 6000   100 150 100 150 
DCP 14000 12,5 15,6 17,3 15,6 17,3 
Bột sò 1000 14,4 12,8 11,9 12,8 11,9 
Muối 3000 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Premix BS 37000 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
L-Lysine 28000 1,2 2,6 3,3 2,6 3,3 
DL-Methionine 72000   0,26 0,4 0,26 0,4 
Threonine 50000   0,8 1,2 0,8 1,2 
Enzyme 25000 1 1 1 1 1 
Vị ngọt tố 45000 1 1 1 1 1 
Mtox 70000       1 1 

Tổng (kg)   1000 1000 1000 1001 1001 
Giá thành(Vnđ/kgthức ăn)  6073,44 5943,04 6143,44 6013,04 

       
Giá trị dinh dưỡng 

 VCK (%)   87,15 86,91 86,77 86,91 86,77 
 ME (Kcal/kg)   3150 3150 3150 3150 3150 
Protein thô (%)   17 17 17 17 17 
 Béo thô (%)   4,41 4,44 4,42 4,44 4,42 
 Xơ thô (%)   3,94 3,8 3,7 3,8 3,7 
 Ca (%)   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
 P Total (%)   0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
 Lysine (%)   0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
 Met+Cystine (%)   0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
 Threonine (%)   0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
 Tryptophan (%)   0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 
 Muối (%)   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 P Tổng số (%)   0,35 0,39 0,4 0,39 0,4 
 Methionine(%)   0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
 Digest Lysine (%)   0,63 0,59 0,56 0,59 0,56 
 Digest Methionine (%)   0,24 0,2 0,2 0,2 0,2 
 Digest Met + Cys (%)   0,43 0,36 0,34 0,36 0,34 
 Digest Threonine (%)   0,39 0,37 0,36 0,37 0,36 



 10

Phụ lục 1: Khẩu phần giai đoạn 60-100kg 
 

Nguyên liệu Giá thành 
(Vnđ/kg) TN 1 TN 2 TN 3 TN 4 TN 5 

Bắp 4700 700,6 728,5 742,4 728,5 742,4 
Cám gạo 4300 104,9 51,4 24,8 51,4 24,8 
Khô nành 47% CP 11500 158,9 80,3 40,9 80,3 40,9 
Khô dầu phộng 6000   100 150 100 150 
DCP 14000 10,3 13,8 15,5 13,8 15,5 
Bột sò 1000 13,4 11,7 10,8 11,7 10,8 
Muối 3000 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Premix BS 37000 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
L-Lysine 28000 1,5 2,8 3,8 2,8 3,8 
DL-Methionine 72000 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 
Threonine 50000 0,6 1,5 1,7 1,5 1,7 
Enzyme 25000 1 1 1 1 1 
Vị ngọt tố 45000 1 1 1 1 1 
Mtox 70000       1 1 

Tổng (kg)   1000 1000 1000 1001 1001 
Giá thành(Vnđ/kgthức ăn) 5993,04 5733,32 5599,27 5803,32 5669,27 

       
Giá trị dinh dưỡng 

 VCK (%)   86,95 86,53 86,67 86,53 86,67 
 ME (Kcal/kg)   3150 3150 3150 3150 3150 
Protein thô (%)   15 15 15 15 15 
 Béo thô (%)   4,57 4,54 4,55 4,54 4,55 
 Xơ thô (%)   3,86 3,57 3,67 3,57 3,67 
 Ca (%)   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
 P Total (%)   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 Lysine (%)   0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
 Met+Cystine (%)   0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
 Threonine (%)   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
 Tryptophan (%)   0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 
 Muối (%)   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 P Tổng số (%)   0,31 0,38 0,36 0,38 0,36 
 Methionine(%)   0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
 Digest Lysine (%)   0,56 0,5 0,51 0,5 0,51 
 Digest Methionine (%)   0,23 0,19 0,21 0,19 0,21 
 Digest Met + Cys (%)   0,42 0,32 0,35 0,32 0,35 
 Digest Threonine (%)   0,4 0,37 0,38 0,37 0,38 

 
 


