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TÓM TẮT 

Thí nghiệm này được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của bột ngô (carbohydrate hòa tan) ở các mức độ bổ sung 

khác nhau đến khả năng sinh khí gây hiệu ứng nhà kính, tận dụng thức ăn, thông số dịch dạ cỏ và tích lũy đạm 

của bò thịt. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hình vuông Latin (4 x 4), với 4 nghiệm thức, 4 giai đoạn (2 

tuần/giai đoạn) và trên 4 bò đực lai Sind có khối lượng trung bình là 277 ± 12,3 kg. Bốn nghiệm thức (NT) trong 

thí nghiệm lần lượt là B0, B15, B30, B45 tương ứng với tỷ lệ bột ngô trong khẩu phần với mức 0, 15, 30 và 45% 

(DM). Kết quả cho thấy là khi bổ sung bột ngô trong khẩu phần từ 0 đến 45% (DM) sự thải khí CH4 và CO2 

(L/ngày, L/kg DMI, L/kg DDM và L/kg KL) chưa có sự khác biệt rõ rệt, tuy nhiên có giảm đáng kể khí thải hiệu 

ứng nhà kính khi tính dựa trên tăng khối lượng (L/kg TKL) do sự cải thiện về sự tăng trưởng ở NT có bổ sung 

ngô ở mức 45%. Có sự cải thiện về dưỡng chất và năng lượng tiêu thụ, dưỡng chất tiêu hóa, tăng nồng độ tổng 

axit béo bay hơi và axit propionic dịch dạ cỏ, tuy nhiên chưa có sự cải thiện về sự tổng hợp nitơ của vi sinh vật 

dạ cỏ và sự tích lũy nitơ trong cơ thể. Kết luận của thí nghiệm là chưa tìm thấy sự giảm khí thải hiệu ứng nhà 

kính khi tăng bột ngô trong khẩu phần cơ bản là cỏ voi (DM) đến mức 45% trong điều kiện in vivo.  

Từ khóa: carbohydrate hòa tan, gia súc nhai lại, mêtan, sự bổ sung, sự lên men. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chăn nuôi gia súc đóng góp khoảng 18.0% khí nhà kính (Steinfeld và cs., 2006). Động vật 

nhai lại góp phần gây sự ấm lên của trái đất thông qua việc thải khí mêtan (CH4) và cacbonic 

(CO2) từ sự lên men chính yếu ở dạ cỏ (Schils, 2007). Do đó, hiện nay có một nhu cầu cấp 

thiết là phát triển các giải pháp làm giảm sự thải khí mêtan và cacbonic từ động vật nhai lại để 

đáp ứng vào mục tiêu tương lai giúp giảm nhẹ sự nóng lên toàn cầu.  

Sử dụng khẩu phần thức ăn hạt có chứa nhiều tinh bột làm giảm khí mê tan so với khẩu phần 

cho ăn chủ yếu là thức ăn xanh. Khi tăng lượng tinh bột trong khẩu phần đã làm giảm sự sinh 

khí CH4 khi tính trên khối lượng vật chất khô ăn vào. Sự lên men tinh bột gia tăng sự sản xuất 

acid propionic và làm giá trị pH dạ cỏ giảm sẽ hạn chế sự tăng trưởng của vi khuẩn sản sinh 

khí mêtan (Chamberlain và cs., 1993; Lascano và cs., 2011 và Purcell và cs., 2014). Ngoài ra 

khi cho ăn khẩu phần chứa nhiều tinh bột thì số lượng protozoa sẽ giảm do đó cũng giảm sự 

chuyển hydro từ protozoa tới vi khuẩn sinh khí mêtan nên sự sinh khí mêtan sẽ giảm (Pragna 

và cs., 2018; Haque và cs., 2018). Tuy nhiên, Nguyen Van Thu và cs. (2015) khi nghiên cứu 

tăng dần mức độ bổ sung carbohydrate hòa tan bằng bột ngô từ 0 đến 20% trong tổng số DM 

thì chưa tìm thấy sự giảm sự sinh khí CH4 ở in vitro. Tương tự Nguyễn Ngọc Đức An Như 

(2016) có kết luận là tại thời điểm 72 giờ, sự sinh khí và tỷ lệ tiêu hóa DM, OM ở in vitro của 

tấm là cao nhất kế đến là ngô và thấp nhất là khoai mì lát, tuy nhiên lượng khí tổng số, CH4 và 

CO2 tăng lên khi tăng mức độ bổ sung các nguồn carbohydrate hòa tan từ 0 – 65,0% trên tổng 

số DM của hỗn hợp lên men. Kết quả sự tăng khí thải CH4 và CO2 cũng được Trần Kim Chí 

(2015) tìm thấy khi tăng lượng thức ăn hỗn hợp từ 0 – 40% ở in vitro và 20% ở in vivo. 

Vì vậy, kết quả nghiên cứu bổ sung carbohydrate hòa tan đến sự sinh khí mêtan ở gia súc nhai 

lại là chưa rõ ràng để làm cơ sở cho việc phối hợp khẩu phần. Hầu hết các công trình nghiên 

cứu chỉ tập trung theo hướng làm giảm sự sinh khí CH4, rất ít công trình nghiên cứu xem xét 

đánh giá khả năng tiêu hóa dưỡng chất và chưa chú trọng việc làm giảm phát thải khí theo cơ 
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chế sản sinh CH4. Ngô là loại thức ăn có hàm lượng tinh bột cao và nó được sử dụng như 

nguồn cung cấp năng lượng trong khẩu phần nuôi bò. Từ những vấn đề trên, nghiên cứu này 

được thực hiện nhằm đánh giá và xác định ảnh hưởng của ngô được bổ sung vào khẩu phần 

phần bò thịt ở in vivo đến sự thải khí CH4 và CO2, môi trường dạ cỏ và tổng hợp protein vi 

sinh vật. 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

4 bò đực lai Sind có khối lượng trung bình đạt 277 ± 12,3 kg 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm được thực hiện tại Phòng nghiên cứu đo khí thuộc Dự án JIRCAS đặt tại trại chăn 

nuôi thực nghiệm, Khoa Phát triển Nông thôn, khu Hoà An, Đại học Cần Thơ.  

Thời gian thí nghiệm được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2019. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hình vuông Latin (4 x 4), với 4 nghiệm thức, 4 giai đoạn (2 

tuần/giai đoạn) và trên 4 bò đực lai sind có khối lượng trung bình đạt 277 ± 12,3 kg. Bốn 

nghiệm thức (NT) sử dụng trong thí nghiệm lần lượt là B0, B15, B30, B45 tương ứng các mức 

bột ngô bổ sung trong khẩu phần cơ bản cỏ voi là 0, 15, 30 và 45%  tính trên vật chất khô. 

Mỗi giai đoạn 2 tuần lễ gồm 1 tuần thích nghi khẩu phần và 1 tuần lấy mẫu và đo khí thải. Kết 

thúc mỗi giai đoạn bò được cân khối lượng vào buổi sáng 2 ngày liên tục, trước khi cho ăn. 

Chuồng nuôi và nuôi dưỡng  

 

Hình 1. Ô chuồng nuôi bò tại trại chăn nuôi thực nghiệm 

Bò được nuôi trên ô chuồng sàn với đầu ở trong head chamber, có máng ăn máng uống riêng. 

Mỗi con bò được nuôi trong 1 khung chuồng (Hình 1). Bò được cho ăn 2 lần/ngày, lúc 8.00 và 

14.00 giờ. Trước khi vào TN bò được nuôi trên ô chuồng sàn một tuần lễ để thích nghi với 

điều kiện nuôi và đo khí. 

Thức ăn 

Thức ăn trong thí nghiệm gồm cỏ voi và bột ngô. Cỏ Voi được trồng gần trại thí nghiệm, khi 

cho ăn cỏ được băm ngắn bằng máy khoảng 2 -3 cm. Bột ngô được mua một lần dùng cho 
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toàn thí nghiệm tại cửa hàng thức ăn gia súc Tài Phát (quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). 

Thành phần hóa học của cỏ voi và ngô được phân tích trước khi vào thí nghiệm.  

Dụng cụ thí nghiệm 

Cân đại gia súc điện tử (EW5, Made by TRU-Test, Limited Auckland, New Zealand), cân 

điện tử có giới hạn là 34 kg. Dụng cụ lấy dịch dạ cỏ, xô nhựa và máng xúc phân, thùng nhựa 

và khay nhựa để hứng và chứa nước tiểu, giá cố định gia súc, dây, ống thông thực quản, ống 

tiêm nhựa. Hệ thống đo khí được thiết kế bởi tổ chức JIRCAS Nhật Bản (Hình 2). 

        

Hình 2. Hệ thống đo khí thải ở bò 

Các chỉ tiêu theo dõi 

Hàm lượng dưỡng chất và năng lượng trao đổi 

Vật chất khô (DM), vật chất hữu cơ (OM), đạm thô (CP) và khoáng tổng số của các loại thức 

ăn theo phương pháp của AOAC và cs. (1990), xơ trung tính (NDF) và xơ axít (ADF) theo 

Van Soest và cs. (1991). Năng lượng trao đổi (ME) của khẩu phần ăn được tính theo 

Bruinenberg và cs. (2002) công thức sau: 

Nếu DOM/DCP < 7, thì ME = 14,2 x DOM + 5,9 x DCP 

Nếu DOM/DCP >= 7, thì ME = 15,1 x DOM 

Trong đó: DOM: chất hữu cơ tiêu hóa được, DCP: protein thô tiêu hóa được. 

Sự tiêu thụ các dưỡng chất thức ăn, như DM, OM, CP, NDF và ME 

Mức tiêu thụ các dưỡng chất thức ăn được xác định bằng cách cân thức ăn trước khi cho ăn và 

cân phần thức ăn còn thừa vào sáng ngày hôm sau. Các mẫu thức ăn cho ăn, thức ăn thừa được 

thu lấy 7 ngày liên tục trong giai đoạn lấy mẫu ở mỗi giai đoạn. Mẫu thức ăn xanh được cắt 

ngắn, sấy ở 60°C trong 48 giờ rồi nghiền mịn qua rây 1 mm để phân tích thành phần dưỡng 

chất.  

Tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất được xác định bằng cách ghi nhận lượng dưỡng chất thức ăn 

tiêu thụ và lượng thức ăn bài thải theo phân dựa vào đề nghị của McDonald và cs. (2002).  

Các thông số dịch dạ cỏ gồm pH, nồng độ axit béo bay hơi (ABBH) và nitơ dạng ammonia 

(N-NH3) của dịch dạ cỏ. Mẫu dịch dạ cỏ được lấy bằng ống thông thực quản, lấy vào lúc 
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trước khi cho ăn 0 giờ và sau khi cho ăn 3 giờ. Mỗi lần lấy 50 ml dịch dạ cỏ trên mỗi con. 

Dịch dạ cỏ được trữ lạnh rồi đem ngay lên phòng thí nghiệm để phân tích trong ngày. Giá trị 

pH của dịch dạ cỏ được đo bằng máy pH ký hiệu HI 122 Meter Hanna-Italy. Nồng độ N-NH3 

được xác định bằng phương pháp Kjeldahl. Nồng độ axit béo bay hơi (ABBH) được xác định 

bằng máy GC-MS  theo phương pháp đề nghị của Pirondini và cs. (2012).  

Sự tích lũy đạm được xác định bằng cách ghi nhận và phân tích nitơ thức ăn tiêu thụ, phân và 

nước tiểu. Riêng mẫu nước tiểu sẽ được xử lý bằng dung dịch H2SO4 1M, thu nước tiểu cho 

vào bình chứa dung dịch H2SO4 1M sao cho pH của hỗn hợp nước tiểu và dung dịch acid có 

trong bình nhỏ hơn 3,0 nhằm tránh thất thoát nitơ trong nước tiểu.  

Nitơ tích lũy = Nitơ tiêu thụ - (Nitơ phân + Nitơ nước tiểu) 

Sự tổng hợp protein của vi sinh vật  

Được ước lượng từ bài tiết nước tiểu của dẫn xuất purine, allantoin và axit uric (Chen và 

Gomes, 1992). Lượng allantoin được xác định theo đề nghị của Young và Conway (1942). 

Lượng axit uric được xác định bằng máy tự động Roche Diagnostics.  

Tổng lượng dẫn xuất purine (PD) bài thải (mmol/ngày) = Tổng allantoin (mmol/ngày) + Tổng 

axit uric (mmol/ngày). Ước lượng lượng nitơ vi sinh vật tổng hợp được tính toán dựa theo 

Chen và Gomes (1992). 

Y = 0,84X + (0,15*W
0,75

*e
-0,25X

) 

Nitơ vi sinh vật (gN/ngày) = 0,727X 

Trong đó: Y: Dẫn xuất purine bài thải trong nước tiểu (mmol/ngày); X: Purine của vi sinh vật 

được hấp thu (mmol/ngày); W
0,75

: Trọng lượng trao đổi. 

Tăng khối lượng 

Được xác định bằng cách cân 2 ngày liên tiếp vào sáng sớm trước khi cho ăn vào đầu và cuối 

mỗi giai đoạn thí nghiệm bằng Cân đại gia súc điện tử. Tăng khối lượng trong ngày được tính 

theo công thức:  

Tăng khối lượng/ngày = (Khối lượng cuối giai đoạn – Khối lượng đầu giai đoạn)/14 ngày 

Xác định lượng khí CH4 và CO2 

Xác định lượng khí CH4 và CO2 của bò thải ra vào 3 ngày đầu của mỗi gia đoạn tiêu hóa trong 

thí nghiệm. Đo sự thải khí CH4 và CO2 bằng hệ thống buồng đo khí ở đầu bò (head chamber) 

được thiết kế bởi tổ chức JIRCAS (Japan International Research Center of Agricultural 

Sciences), Nhật Bản. Phân tích khí thải CH4 và CO2 từ bò được đo tự động bằng máy IR200, 

Công ty Yokogawa, Nhật Bản. Đo khí CH4 và CO2 liên tục trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày thứ 

nhất của mỗi giai đoạn lấy mẫu tiêu hóa trong thí nghiêṃ in vivo. Số liệu sẽ được ghi tự động 

vào máy tính và hiện lên màn hình của máy tính (Hình 2). 

Xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng chương trình Excel (2013) của chương trình Microsoft 

Office (2013). Sau đó số liệu được xử lý bằng phương pháp phân tích phương sai ANOVA theo 

mô hình tuyến tính tổng quát (General Linear Model) của chương trình Minitab 16.2 của hình 

vuông Latin. Để xác định mức độ khác biệt có ý nghĩa của các nghiệm thức và so sánh giữa các 

cặp nghiệm thức dựa vào phương pháp thử Tukey của chương trình Minitab 16.2 (Minitab, 

2010). 
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Mô hình thống kê hình vuông Latin được trình bày như sau: Yij= µ + ri + ci + tk(ij) + εij 

Trong đó: Yij: Kết quả khảo sát các chỉ tiêu, µ: Trung bình chung, ri: Ảnh hưởng của giai đoạn, 

ci: Ảnh hưởng của bò TN, tk(ij): Ảnh hưởng của nghiệm thức, εij: Sai số ngẫu nhiên 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Lƣợng thức ăn, dƣỡng chất và năng lƣợng tiêu thụ của bò thí nghiệm 

Lượng thức ăn, dưỡng chất và năng lượng tiêu thụ của bò thí nghiệm được trình bày qua  

Bảng 1.  

Bảng 1. Lượng thức ăn, dưỡng chất và năng lượng tiêu thụ của bò  

ở các nghiệm thức của TN 

Chỉ tiêu 
Nghiệm Thức 

SEM P 
B0 B15 B30 B45 

Lượng thức ăn, kgDM/con/ngày 

Cỏ voi 4,17
a
 3,46

ab
 3,13

bc
 2,42

c
 0,168 0,002 

Ngô 0
d
 0,761

c
 1,54

b
 2,34

a
 0,060 0,001 

Lượng dưỡng chất, kgDM/con/ngày 

DM 4,17
b
 4,22

ab
 4,66

ab
 4,76

a
 0,135 0,045 

OM 3,74
b
 3,83

ab
 4,26

ab
 4,39

a
 0,120 0,020 

CP 0,247
c
 0,261

bc
 0,297

ab
 0,314

a
 0,008 0,003 

NDF 2,98
a
 2,54

ab
 2,37

bc
 1,93

c
 0,116 0,004 

ADF 1,97
a
 1,69

ab
 1,58

bc
 1,30

c
 0,077 0,005 

Năng lượng trao đổi 

ME,  MJ/con/ngày 34,8
d
 39,97

c
 48,1

a
 54,2

b
 1,05 0,001 

ME,   MJ/W0,75/ngày 0,506
d
 0,586

c
 0,709

b
 0,791

a
 0,015 0,001 

Ghi chú: B0, B15, B30, B45: Các mức độ bổ sung 0, 15, 30, 45 (tính trên DM). OMD: Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu 

cơ. Các giá trị trung bình mang các chữ cái a, b, c, d khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). 

Kết quả về lượng cỏ và ngô tiêu thụ của bò thí nghiệm khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

giữa các nghiệm thức (NT) là do sự thiết kế thí nghiệm với lượng ngô tăng dần lên. Tương tự 

lượng DM, OM và CP tiêu thụ cũng khác biệt (P<0,05) giữa các nghiệm thức với mức cao 

nhất thuộc về NT B45 và tăng dần từ NT B0 đến NT B45. Trong khi lượng NDF và ADF tiêu 

thụ thì giảm dần, do lượng cỏ Voi ăn vào giảm đi (hàm lượng NDF và ADF cao hơn so với 

ngô). Lượng DM, CP và NDF (kg/con/ngày) tiêu thụ của bò được thể hiện rõ hơn (Bảng 1). 

Đặc biệt năng lượng tiêu thụ (ME, MJ/con/ngày và MJ/W 0,75/ngày) tăng dần theo lượng ngô 

bổ sung ở các NT (P<0,01). 

Sự tiêu hóa dƣỡng chất, cân bằng nitơ và tăng khối lƣợng của bò  

Lượng dưỡng chất tiêu hóa, sự cân bằng nitơ và tăng khối lượng của bò thí nghiệm được trình 

bày ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Lượng dưỡng chất được tiêu hóa, nitơ tích lũy và tăng khối lượng (TKL) của bò ở các 

nghiệm thức của TN 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
B0 B15 B30 B45 

Dưỡng chất tiêu hóa, kg      

    DM 2,42 2,5 2,83 2,92 0,141 0,122 

    OM 2,22 2,31 2,62 2,73 0,126 0,079 

    CP 0,365 0,326 0,333 0,321 0,017 0,361 

    NDF 1,81
a
 1,41

ab
 1,17

bc
 0,729

c
 0,127 0,005 

    ADF 1,45
a
 0,923

ab
 0,781

ab
 0,545

b
 0,085 0,021 

Cân bằng Nitơ, g/con/ngày 

    Nitơ tiêu thụ 73,8 71,5 75,7 74,2 2,51 0,703 

    Nitơ phân 15,4
b
 19,4

ab
 22,4

a
 22,8

a
 1,40 0,032 

    Nitơ nước tiểu 28,1
a
 24

ab
 15,4

b
 15,1

b
 2,26 0,016 

    Nitơ tích lũy 30,2 28,2 37,9 36,2 3,62 0,270 

    Nitơ tích lũy, g/W
0,75

 0,432 0,411 0,556 0,529 0,053 0,241 

Khối lượng (KL) bò, kg 

    KL đầu, kg 279 278 278 277 0,484 0,184 

    KL cuối, kg 282 283 284 284 0,49 0,129 

    TKL, g/ngày 241
c
 330

bc
 420

ab
 491

a
 28,7 0,004 

Ghi chú: B0, B15, B30 và B45: Tỷ lệ bổ sung bột ngô trong khẩu phần mức 0, 15, 30 và 45 %; KL: Khối lượng, 

TKL: Tăng khối lượng. Các giá trị trung bình mang các chữ cái 
a, b, c 

khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Qua Bảng 2 chỉ ra rằng lượng DM, OM và CP được tiêu hóa giữa các nghiệm thức không 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05), tuy nhiên có xu hướng tăng dần ở các nghiệm thức 

có bổ sung ngô. Lượng NDF và ADF tiêu hóa giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05), cao nhất ở nghiệm thức B0 (1,81 và 1,45 kg) và thấp nhất ở nghiệm thức 

B45 (0,729 và 0,545 kg). Lượng nitơ tiêu thụ không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức, 

mặc dù có sự biến động khác biệt lượng nitơ thải ra trong phân và nước tiểu (P<0,05), tuy 

nhiên lượng nitơ tích lũy ở các NT không có khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Khi 

kiểm tra sự thay đổi khối lượng bò đang tăng trưởng nhận thấy là bò tăng khối lượng có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) và tăng dần ở các NT được bổ sung bột ngô, cao 

nhất ở NT B45 (491 g/ngày) và thấp nhất là NT B0 (241 g/ngày). Theo Chumpawadee và 

cs. (2005) nghiên cứu trên bò Brahman với khối lượng trung bình là 183 kg tìm ra tăng 

trọng của bò là 0,420- 0,560 kg/ngày. Kết quả báo cáo của Nguyễn Bình Trường và Nguyễn 

Văn Thu (2019) tăng khối lượng bình quân trên ngày (g) của bò Lai Zebu đực nuôi trong hộ 

gia đình tại An Giang ở 18 tháng tuổi (311 kg) và 30 tháng tuổi (449 kg), tăng khối lượng 

trung bình là 383 ± 39 và Trần Kim Chí (2015) là từ 208 và 531 g với khẩu phần cỏ voi và 

cỏ voi với 20% thức ăn hỗn hợp. 
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Sự thải khí gây hiệu ứng nhà kính 

Sự thải khí CH4 và CO2 của bò bổ sung ngô được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Sự thải khí CH4 và CO2 của bò ở các nghiệm thức của TN 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

±SE P 
B0 B15 B30 B45 

CH4, L/ngày 128 138 137 143 9,36 0,751 

CO2,L/ngày 1606 1629 1645 1762 61,8 0,369 

CH4, L/kgDMI 31,2 32,9 29,2 30,2 1,73 0,491 

CO2, L/kgDMI 392 395 353 375 5,28 0,223 

CH4, L/kgDDM 55,8 59,1 48,9 50,7 3,23 0,198 

CO2, L/kgDDM 700 710 591 634 25,9 0,054 

CH4, L/kgKL 0,450 0,500 0,490 0,510 0,036 0,771 

CO2, L/kgKL 5,72 5,86 5,88 6,33 0,234 0,355 

CH4, L/kgTKL 577
a
 447

ab
 352

b
 307

b
 42,7 0,017 

CO2, L/kgTKL 7454
a
 5261

ab
 4227

b
 3720

b
 606 0,019 

Ghi chú: B0, B15, B30 và B45: Tỷ lệ bổ sung bột ngô trong khẩu phần mức 0, 15, 30 và 45%. DMI: Vật chất khô 

tiêu thụ, KL: Khối lượng, TKL: Tăng khối lượng. Các giá trị trung bình mang các chữ cái 
a, b, c 

khác nhau trên 

cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Qua Bảng 3 cho thấy là lượng CH4 và CO2 thải ra được tính trên ngày (128 -143 và 1606 - 

1762 L/ngày), trên lượng vật chất khô ăn vào (29,2 – 32,9 và 353 – 392 L/kgDMI), trên lượng 

vật chất khô tiêu hóa (48,9 – 55,8 và 591- 710 L/kgDDM) và trên khối lượng bò (0,450 – 

0,510 L và 5,72 – 6,33/kgKL) thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tuy nhiên 

lượng CH4 và CO2 được tính trên tăng khối lượng hàng ngày (L/kgTKL) thì thấp hơn có ý 

nghĩa thống kê ở NT B30 và B45, do sự bổ sung lượng bột ngô cao dẫn đến sự tăng khối 

lượng ở các NT này. Trong thí nghiệm này CH4 (L/ngày) thải ra thì thấp hơn Vu (2013) là 207 

do bò của thí nghiệm này lớn hơn, nhưng tương đương với  tường trình của Chuntrakort và cs. 

(2013) là từ 135,4 đến 171,5. Tuy nhiên lượng CH4 (L/kg DMI) trong thí nghiệm này là từ 

29,2 đến 32,9 tương đương với kết quả của Vũ Chí Cương (2010) là 30,2 L/kgDMI và Terada 

(2001) là 30,0 L/kgDMI. Nguyen Thi Kim Dong (2014) tường trình là bò Lai Sind  (180 ± 

11.2 kg) được cho ăn rơm, thức ăn hỗn hợp và bổ sung mở cá Tra thải ra từ 0.698 đến 0.777 L 

CH4/kgKL.  

Nhìn chung kết quả cho thấy sự bổ sung bột ngô trong khẩu phần bò từ 0 đến 45 % trong điều 

kiện in vivo thì chưa thấy sự khác biệt về sự giảm khí CH4 và CO2 (L/ngày, L/kgDMI, 

L/kgDDM và L/kg KL), tuy nhiên sự giảm khí hiệu ứng nhà kính (L/kg TKL) chịu ảnh hưởng 

có ý nghĩa thống kê bởi đơn vị tăng khối lượng của bò thịt. Yan và cs. (2009) kết luận là có 

mối quan hệ rõ rệt cho sự thải khí mêtan và các yếu tố của khẩu phần khi sử dụng khối lượng 

của bò thịt. Wang và cs. (2007) kết luận là sự thải khí CH4 giảm khi tăng năng suất của cừu 

thịt chăn thả. Năng suất gia súc thấp dẫn đến mất năng lượng thức ăn và CH4 trên đơn vị sản 

phẩm. Lợi ích của cải thiện năng suất gia súc là giảm CH4 trên một đơn vị sản phẩm, do sự 

nâng cao năng lượng cho sản xuất cao hơn (FAO, 2013). 
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Giá trị pH, nồng độ N-NH3 và axit béo bay hơi (ABBH) 

Giá trị pH, nồng độ N-NH3 và axit béo bay hơi (ABBH) ở 0 và 3 giờ của dịch dạ cỏ bò được 

trình bày ở Bảng 4.   

Bảng 4. pH, nồng độ N-NH3 và axit béo bay hơi của dịch dạ cỏ ở 0 và 3 giờ 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
B0 B15 B30 B45 

pH       

   0 giờ 6,92 6,95 7,00 7,01 0,035 0,437 

   3 giờ 6,86 6,82 6,77 6,69 0,055 0,365 

N-NH3, mg/100ml       

   0 giờ 20,4 20,3 21,5 20,7 0,960 0,808 

   3 giờ 23,8 23,8 23,4 23,6 0,621 0,963 

ABBH, mmol/lít       

   0 giờ 91,3 97,2 97,1 96,7 4,55 0,754 

   3 giờ 90,8
b
 111

ab
 121

ab
 135

a
 6,84 0,027 

Ghi chú: B0, B15, B30 và B45: tỷ lệ bổ sung ngô trong khẩu phần mức 0, 15, 30 và 45%. Các giá trị trung bình 

mang các chữ cái 
a, b, c 

khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê  ≤ 5%. 

Từ Bảng 4 cho thấy là các giá trị pH và nồng độ N-NH3 ở 0 giờ và 3 giờ sau khi ăn không có 

sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức (P>0,05), tuy nhiên giá trị pH ở 0 giờ thì cao hơn 

3 giờ và nồng độ N-NH3 ở 0 giờ thì thấp hơn ở 3 giờ. Nồng độ ABBH ở 0 giờ thì tương 

đương nhau giữa các nghiệm thức (P>0,05), tuy nhiên ở 3 giở sau khi ăn thì khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) với giá trị cao nhất là NT B45 (135 mmol/lít). Tương tự khi nghiên 

cứu trên bò cái Holstein và bò đực nuôi thịt Lee và cs. (2019) tìm thấy là ở khẩu phần có thức 

ăn hỗn hợp cao thì có sự lên men nhanh và ABBH tổng số và axit propiotic cao hơn có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) so với khẩu phần có thức ăn hỗn hợp thấp hơn.   

Ảnh hƣởng đến thành phần axit béo bay hơi  

Kết quả về thành phần axit béo bay hơi chủ yếu (mmol/lít) ảnh hưởng bởi bổ sung ngô được 

trình bày ở Bảng 5. 

Bảng 5. Nồng độ thành phần axít béo bay hơi (mmol/lít) thời điểm 3 giờ của dịch dạ cỏ bò            

bổ sung bột ngô 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
B0 B15 B30 B45 

Axit axêtic 63,3 67,9 77,2 77,7 7,93 0,516 

Axit propiotic 17,5
b
 21,3

ab
 29,1

ab
 37,3

a
 4,06 0,021 

Axit butyric 7,01 10,2 14,2 12,6 2,10 0,137 

A. prop.: A. acetic 0,274
b
 0,310

ab
 0,376

ab
 0,496

a
 0,044 0,019 

Ghi chú: B0, B15, B30 và B45: Tỷ lệ bổ sung ngô trong khẩu phần mức 0, 15, 30 và 45%. Các giá trị trung bình 

mang các chữ cái 
a, b, c 

khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê  ≤ 5%. 
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Hình 3. Nồng độ axit propionic của bò của các nghiệm thức TN   

Qua Bảng 5 và Hình 3, kết quả về nồng độ axit axêtic và butyric của dịch dạ cỏ là tương 

đương nhau (P>0,05) giữa các nghiệm thức, tuy nhiên nồng độ axit propionic thì tăng dần từ 

nghiệm thức B0 đến B45 (P<0,05) và tương tự  tỷ số A. propionic và A. axêtic cũng tăng dần 

như trên (P<0,05) với tỷ số cao nhất là ở NT B45. Như thế khi bổ sung nguồn ngô 

(carbohydrate hòa tan) ở thí nghiệm có ảnh hưởng là nâng cao nồng độ axit propionic. 

Chamberlain và cs. (1993) tìm thấy là carbohydrate hòa tan tạo ra sự thay đổi rõ rệt về tỷ lệ 

thành phần axit béo bay hơi, làm tăng axit propionic và tỷ lệ acetic:propionic, những kết quả 

này cũng được xác nhận bởi Christophersen và cs. (2008).   

Sự bài thải dẫn xuất purine và tổng hợp nitơ vi sinh vật dạ cỏ  

Hàm lượng allantoin, axit uric, tổng dẫn xuất purine trong nước tiểu và khả năng tổng hợp 

nitơ vi sinh vật dạ cỏ của bò trong thí nghiệm được mô tả trong Bảng 6. 

Bảng 6. Sự bài thải allantoin, acid uric và tổng dẫn xuất purine (mmol/day) của nước tiểu và 

ước lượng sự tổng hợp nitơ của vi sinh vật dạ cỏ 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
B0 B5 B10 B15 

Allantoin 11,0
 

12,3 12,5 11,1 0,961 0,600 

Axit uric 2,82 3,43 3,44 3,69 0,380 0,476 

Dẫn xuất purine 13,8 15,7 16,0 14,8 1,24 0.628 

Nitơ vi sinh vật, g/con/ngày 29,9 34,0 34,6 32,1 2,67 0,628 

Nitơ vi sinh vật, g/kg W
0.75

 0,435 0,502 0,515 0,473 0,041 0,558 

Kết quả về lượng allantoin, axit uric, dẫn xuất purine và lượng vi sinh vật tổng hợp không có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa các nghiệm thức, tuy nhiên sự tổng hợp vi sinh 

vật dạ cỏ có xu hướng hơi cao hơn chút ít ở các nghiệm thức được bổ sung ngô. Kết quả này 

có thể được giải thích là do thiết kế thí nghiệm chỉ bổ sung ngô (carbohydrate hòa tan) trong 

khẩu phần thiếu CP chỉ ở mức rất thấp từ 89,5 đến 133 g/100 kgKL, trong khi yêu cầu nên là 

150 – 200 gCP/100 kg KL ở bò thịt (Pham Tan Nha và cs., 2008). Ở gia súc nhai lại Dewhurst 

và cs. (2000) chỉ ra rằng hiệu quả của sự tổng hợp protein của vi sinh vật trong dạ cỏ gia súc 

nhai lại được cải thiện khi có sự đồng bộ hóa với nguồn năng lượng và protein cung cấp và 
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kết quả cũng được xác nhận bởi Seo và cs. (2013) và Stern (2019). Lượng nitơ vi sinh vật 

(g/kg W
0.75

) của bò trong thí nghiệm là 0,435 – 0.502 so với sự tường trình ở bò thịt Lai Sind 

của Hồ Xuân Nghiệp (2008) và Trần Kim Chí (2015) là 0,04 – 0,386 và 0,274 – 0,424 g.    

KẾT LUẬN  

Thí nghiệm bổ sung bột ngô trong khẩu phần bò từ 0 đến 45 % (DM) cho phép kết luận như 

sau: 

Lượng thải khí CH4 và CO2 (L/ngày, L/kg DMI, L/kg DDM và L/kg KL) chưa thấy có sự 

khác biệt rõ rệt, tuy nhiên có giảm đáng kể khí thải hiệu ứng nhà kính khi tính dựa trên tăng 

khối lượng (CH4, L/kg TKL) do sự cải thiện về sự tăng trưởng của bò thịt ở NT có bổ sung 

bột ngô ở mức 45%.  

Có sự cải thiện về lượng dưỡng chất và năng lượng tiêu thụ, lượng dưỡng chất tiêu hóa, nồng 

độ ABBH và axit propionic dịch dạ cỏ tăng lên, nhưng không có sự cải thiện sự tổng hợp nitơ 

vi sinh vật dạ cỏ và sự tích lũy đạm của bò thịt.  
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ABSTRACT 

Effects of cornstarch in elephant grass diets on greenhouse gas emissions, digestibility and protein 

accumulation rate of Sind crossbred beef cattle 

This experiments (Exp) was implemented at Can Tho University to evaluate the greenhouse gas emissions, feed 

utilization, rumen parameters and nitrogen retention of beef cattle. Four male Lai Sind cattle (277 ± 12.3 kg) 

were allowcated in a 4x4 Latin square design. The treatments were B0, B15, B30, B45 corresponding to the 0, 

15, 30 and 45 % of ground maize (DM) supplementing to the basal diet of elephant grass. The results indicated 

that when the ground maize supplementation from 0 - 45% in cattle diets, the CH4 and CO2 emissions (L/day, 

L/kg DMI, L/kg DDM and L/kg KL) were not significantly different among the treatments (P>0.05), however 

there was a significant reduction of greenhouse gas production (L/kg DWG) was found (P<0.05) because of the 

improvement of daily weight gain for the maize suppementation treatment with level of 45%. The increase of 

rumen propionic acid concentration was gradually found from the B0 to B45 treatment, however no 

improverment of microbial nitrogen synthesis in rumen and nitrogen retention of the cattle was found. In 

conclusion that increasing from 0 to 45% maize supplementation to basal diet of elephent grass, no reduction of 

greenhouse gases of beef cattle was found.  

Keywords: methane, ruminants, fermentation, soluble carbohydrate, supplementation 
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