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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học do tôi thực hiện dưới sự 
hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lê Văn An và PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn. Các số liệu, 

kết quả nêu trong luận án này là trung thực, chính xác. Số liệu nghiên cứu về sinh trưởng, 
năng suất và tỷ lệ phân giải cây ngô sinh khối giống HQ2000 có sự hỗ trợ một phần của 

đề tài cấp Đại học Huế do NCS. Ngô Mậu Dũng làm chủ nhiệm. 

Mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận án này đã được cảm ơn và các thông 

tin trích dẫn trong luận án này đã được chỉ rõ nguồn gốc. 

 Thừa Thiên Huế, ngày  15  tháng  02 năm 2023 

 Nghiên cứu sinh 

 

 

Ngô Mậu Dũng 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Để hoàn thành các nội dung nghiên cứu và bản luận án này, ngoài sự nỗ lực của 
bản thân, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ về nhiều mặt của các thầy cô giáo, các cấp lãnh 

đạo, các tập thể, cá nhân, gia đình và bạn bè đồng nghiệp. 

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới PGS. TS. Lê Văn An và PGS. 

TS. Nguyễn Hữu Văn, hai thầy hướng dẫn khoa học, đã luôn sát sao, đầy trách nhiệm, tận 
tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án này; 

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Đại học Huế, Ban Đào tạo - Đại học Huế, 
Lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm Huế, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên - Trường 

Đại học Nông lâm Huế cùng các thầy, cô giáo Khoa Chăn nuôi – Thú y đã nhiệt tình giảng 
dạy và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu; 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, công nhân Viện Nghiên cứu Phát 
triển, Trường Đại học Nông lâm Huế; Viện Nghiên cứu Ngô, Viện khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện các nghiên cứu; 

Tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các nhà khoa học và bạn bè, đồng 

nghiệp đã giúp đỡ, động viên và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thành 
bản luận án;  

Cuối cùng, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới cha mẹ người đã sinh thành, nuôi 
dưỡng tôi nên người. Đặc biệt, tôi xin gửi tấm lòng chân tình tới người vợ yêu quý và 

các con luôn là chỗ dựa, là nguồn an ủi, động viên lớn cho tôi. Cùng các anh, chị, em 
trong gia đình đã tạo mọi điều kiện về tinh thần lẫn vật chất và động viên tôi trong suốt 

quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 Thừa Thiên Huế, ngày 15  tháng 02 năm 2023 

 Nghiên cứu sinh 

 

 

Ngô Mậu Dũng  
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 

Chữ viết tắt Nghĩa 

 
ADF 

 
Acid detergenter fibre (Xơ không tan trong chất tẩy a xít) 

ADG Average daily gain (Tăng khối lượng trung bình hàng ngày) 

Ash Khoáng 

CF Crude fibre  (Xơ thô) 

CP Crude protein  (Protein thô) 

Cs. Cộng sự 

CSA Chín sáp 

CSU Chín sữa 

DM Dry matter (Vật chất khô) 

DMI Dry matter intake (Lượng chất khô ăn vào) 

EE Ether extract (Chất béo thô) 

FCR Feed conversion rate (Hệ số chuyển hóa thức ăn) 

KL Khối lượng 

LAV Lượng ăn vào 

LW Live weight  (Khối lượng sống) 

ME Metabolisable energy (Năng lượng trao đổi) 

NDF Neutral detergent fibre (Xơ không hòa tan trong chất tẩy trung tính) 

OM Organic matter (Chất hữu cơ) 

DOM Digestible organic matter (Chất hữu cơ tiêu hoá) 

RNG Chín răng ngựa 

TA Thức ăn 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TMR Total mixed ration (Khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh) 

WSC Water-soluble carbohydrate (Carbohydate tan trong nước) 
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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Chăn nuôi bò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu nhập cho các 

hộ nông dân và có ảnh hưởng ngày càng tăng đến đời sống của các cộng đồng địa phương 
(Lê Viết Ly, 2003; Doyle, 2004). Theo số liệu thống kê, đàn bò ở nước ta tăng đều 

khoảng 3% hàng năm trong giai đoạn 2015-2021 với số lượng dao động 5,4 - 6,3 triệu 

con (Tổng cục Thống kê, 2015; 2021). Mặc dù vậy, sản lượng thịt bò sản xuất trong 

nước mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu sử dụng thịt của người tiêu dùng (Cục Chăn 
nuôi, 2019). Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó, quy mô đàn bò sữa đạt khoảng 650 
đến 700 nghìn con, đàn bò thịt ổn định ở 6,5 đến 6,6 triệu con (QĐ 1520/QĐ-TTg, 2020). 

Phát triển chăn nuôi bò ở Việt Nam nói chung và ở miền Trung nói riêng đang 
gặp khó khăn lớn nhất là thiếu hụt thức ăn thô xanh và giải quyết thức ăn quanh năm. 

Nhu cầu thức ăn thô hàng ngày cho bò ước tính bằng 2-2,5% (tính theo vật chất khô - 
DM) khối lượng cơ thể bò và với đàn bò hiện tại, khối lượng thức ăn cần 35-42 triệu tấn 

DM/năm. Thực tế, nguồn thức ăn thô cung cấp cho bò dựa vào cỏ trồng có năng suất 
cao như các giống cỏ voi (Pennisetum purpureum), cỏ sả (Panicum maximum), cỏ voi 

lai, VA06, voi Đài Loan, TD58, Mombasa..., cỏ tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp như 
rơm lúa, thân lá cây ngô, ngọn lá mía, dây lá lạc... Tuy nhiên, khối lượng thức ăn thô 

hiện nay chưa đáp ứng với tốc độ phát triển của đàn bò, ngoài ra sự thiếu hụt thức ăn 
xanh và dự trữ vào các tháng có thời tiết khắc nghiệt trong mùa khô và mùa mưa làm 

cho cung cấp thức ăn thô bị gián đoạn. Vì vậy, nghiên cứu việc phát triển cây thức ăn 
mới có năng suất, chất lượng cao và các biện pháp chế biến dự trữ để giải quyết thức ăn 

quanh năm là một hướng đi tất yếu trong chăn nuôi ở nước ta nói chung và những vùng 
sinh thái có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nói riêng.  

Để phát triển chăn nuôi bò, nhiều nước trên thế giới đã trồng ngô chủ yếu làm 
thức ăn ủ chua, đặc biệt ở những nước có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Cây ngô 
không những cho năng suất sinh khối cao (55-58 tấn tươi/ha/lứa thu hoạch sau 80-

100 ngày) mà còn có khả năng thích nghi với các điều kiện khí hậu và đất đai khác 
nhau (Ruiz và cs., 2005; Bellon và cs., 2011; Zhou và cs., 2016). Theo FAO (2020), 

diện tích và năng suất ngô sinh khối trên thế giới tăng tương ứng 0,6% và 1,2% hàng 
năm giai đoạn 2016-2019, trong khi ở Đông Nam Á tính tương tự là 3,3% và 1,77%. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu phát triển cây ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đã 
được coi trọng trong những năm gần đây. Lê Quý Kha và Lê Quý Tường (2019) cho biết 

diện tích trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc tăng mạnh, từ 50 ha năm 2010 lên 
3.000 ha năm 2017. Kết quả nghiên cứu ở các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước cho 
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thấy năng suất ngô sinh khối dao động 40-60 tấn tươi/ha/vụ và có thể trồng 3 vụ/năm (Lê 
Thị Nghiêm và cs., 2017a,b; Lê Quý Kha, Lê Quý Tường, 2019; Nguyễn Hữu Để và cs., 

2021; Nguyễn Văn Tiến và cs., 2021). Các nghiên cứu cũng cho biết thời điểm thu hoạch 
thích hợp là lúc hạt chín sáp (80-100 ngày sau gieo). Thực tế, cây ngô sinh khối đã được 

sử dụng làm thức ăn cho bò sữa và bò thịt ở dạng tươi và ủ chua. Tuy nhiên, chưa có 
nghiên cứu nào được triển khai thực hiện và áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh phía Bắc miền Trung có khí hậu khắc 
nghiệt và khác biệt với nhiều tỉnh thành khác do sự khác nhau về vị trí địa lý và đặc 

điểm địa hình. Theo Địa chí Thừa Thiên Huế (2005), khí hậu Thừa Thiên Huế có hai 
mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 4 đến tháng 9 và mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3 năm 

sau. Chăn nuôi bò ở tỉnh nhà không phải là lợi thế với số lượng khoảng 28 ngàn con, 
chủ yếu nuôi trong nông hộ và một số trang trại với quy mô nhỏ (Chi cục thống kê Thừa 

Thiên Huế, 2020). Tuy nhiên, tốc độ tăng đàn 3 năm gần đây (Chi cục Thống kê Thừa 
Thiên Huế, 2018-2021) là 13,7% (28.811 so với 25.339 con), cao hơn tốc độ tăng đàn 

bò của cả nước (9%) và các tỉnh duyên hải miền Trung (1,7%). Điều này chứng tỏ người 
dân đã có quan tâm rất lớn đến việc phát triển đàn bò thịt ở địa phương. Gần đây, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng đề án Phát 
triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 (QĐ 

1044/QĐ-UBND, 2021). Mục tiêu là phát triển nhanh đàn bò tăng cả về số lượng và 
chất lượng, xây dựng thương hiệu vùng miền theo chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng 

cao thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa 
Thiên Huế. Nên việc nghiên cứu sản xuất, chế biến và dự trữ thức ăn thô, trong đó có 

cây ngô sinh khối là hết sức cần thiết đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Từ cơ sở khoa học và thực tiễn trên đây, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 

luận án “Năng suất, giá trị dinh dưỡng và sử dụng ngô lai sinh khối làm thức ăn cho 
bò thịt ở Thừa Thiên Huế”. Thực hiện đề tài này, nhằm trả lời một số câu hỏi nghiên 

cứu sau đây: 

 Đặc điểm sinh trưởng, năng suất và thành phần hoá học của các dòng/giống ngô 
sinh khối trồng trên đất xám bạc màu ở Thừa Thiên Huế như thế nào? 

 Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, thành phần hoá học và tỷ lệ 

phân giải dạ cỏ của cây ngô sinh khối làm thức ăn cho bò được trồng ở Thừa Thiên Huế? 

 Ủ chua ngô sinh khối như thế nào để có chất lượng thức ăn tốt và phù hợp với 

điều kiện sản xuất nông hộ nhằm cung cấp thức ăn cho bò có hiệu quả, đặc biệt trong 
thời gian thức ăn xanh hạn chế? 

 Ảnh hưởng của việc sử dụng ngô sinh khối ủ chua trong khẩu phần ăn đến năng 
suất và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò thịt ở Thừa Thiên Huế? 
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Với các giả thuyết nghiên cứu như sau: 

 Trong số 10 giống/dòng ngô lai của Viện nghiên cứu Ngô, một số giống có khả 

năng sinh trưởng tốt, năng suất sinh khối cao, có triển vọng để gieo trồng làm thức ăn 
chăn nuôi ở vùng đất xám bạc màu ở Thừa Thiên Huế.  

 Thời điểm thu hoạch ngô sinh khối có ảnh hưởng đến năng suất, thành phần hóa học 
và giá trị làm thức ăn cho bò thịt. 

 Khi tăng tỷ lệ bổ sung rỉ mật mía trong ủ chua ngô sinh khối làm thay đổi chất 

lượng thức ăn ủ chua. 

 Sử dụng ngô sinh khối ủ chua trong khẩu phần ăn làm tăng tỷ lệ tiêu hóa, cải 
thiện khả năng sinh trưởng, hệ số chuyển hoá thức ăn và tăng hiệu quả kinh tế trong nuôi 

bò vỗ béo. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

2.1. Mục tiêu tổng quát  

Nghiên cứu này nhằm tìm thêm giải pháp đảm bảo nguồn thức ăn thô quanh năm 

cho bò bằng việc trồng và ủ chua cây ngô sinh khối góp phần nâng cao năng suất và hiệu 
quả chăn nuôi bò thịt ở tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác định năng suất sinh khối và thành phần hoá học của các dòng/giống ngô lai 

trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Xác định năng suất sinh khối và giá trị dinh dưỡng của giống ngô lai có triển 

vọng (HQ2000) làm thức ăn chăn nuôi bò thịt; 

- Xác định ảnh hưởng các phương pháp ủ chua cây ngô sinh khối đến giá trị dinh 

dưỡng thức ăn ủ chua;  

- Xác định ảnh hưởng của ngô ủ chua trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hoá và khả 

năng sinh trưởng của bò thịt vỗ béo. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

- Đề tài là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện và có tính 

hệ thống về xác định được thời điểm thu hoạch ngô lai sinh khối tối ưu nhất về năng suất 

các chất dinh dưỡng cho bò thịt; đồng thời nghiên cứu kỹ thuật ủ chua cây ngô sinh khối 

để giải quyết thức ăn quanh năm cho bò ở các tỉnh miền Trung.  

- Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung thêm tư liệu khoa học về đặc điểm sinh 

trưởng, năng suất chất xanh, thành phần hóa học của 10 giống ngô sinh khối, đặc biệt 
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giống HQ2000; đặc điểm dinh dưỡng của cây ngô sinh khối ủ chua và sinh trưởng của 
bò thịt vỗ béo nuôi bằng các khẩu phần có ngô ủ chua. 

- Các thông tin/tư liệu này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong 
nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, sinh viên, học viên ngành chăn nuôi. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để khuyến cáo phát triển các giống ngô 

sinh khối có năng suất, chất lượng cao và chế biến, dự trữ đảm bảo giải quyết thức ăn 
thô quanh năm để nuôi bò.  

- Kết quả nghiên cứu góp phần phát triển nguồn thức ăn thô xanh trong chăn nuôi 
bò thịt, đặc biệt bò giai đoạn vỗ béo tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh có điều kiện 

tương tự.  

3.3. Những điểm mới của đề tài 

Đây là tư liệu nghiên cứu trên 10 giống ngô sinh khối, đặc biệt là giống HQ2000 
trồng ở vùng đất xám bạc màu ở Thừa Thiên Huế được công bố đầu tiên ở nước ta về:  

(i) Đặc điểm sinh trưởng thân lá, năng suất sinh khối và thành phần hoá học của 10 
giống ngô được gieo trồng ở Thừa Thiên Huế trong vụ Đông Xuân, ở các thời điểm thu 

hoạch lúc ngô chín sữa, chín sáp và chín sinh lý. Các giống 2485FxCML161, 414xKP3 
và HQ2000 có triển vọng để gieo trồng làm thức ăn xanh cho gia súc; 

(ii) Thành phần hoá học, tỷ lệ tiêu hóa bằng phương pháp phân giải ở dạ cỏ và tỷ lệ 
tiêu hoá toàn phần các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn sử dụng ngô sinh khối giống 

HQ2000 ở bò; và  

(iii) Giá trị dinh dưỡng của ngô sinh khối được ủ chua với các mức rỉ mật mía khác 

nhau và hiệu quả sử dụng thức ăn ủ chua đó trong khẩu phần cho bò thịt nuôi vỗ béo. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở VIỆT NAM VÀ THỪA THIÊN HUẾ 

1.1.1. Phát triển chăn nuôi bò thịt ở Việt Nam 

1.1.1.1. Tổng đàn và sự phân bố đàn bò ở các vùng sinh thái  

 Ở Việt Nam, chăn nuôi bò giai đoạn 2015-2021 phát triển khá nhanh. Đàn bò cả nước 

có 6,325 triệu con số lượng bò cả nước tăng 17,9% và bò thịt tăng 16,3%. Tình hình về số lượng 

và phân bố đàn bò được trình bày trên Bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Số lượng bò (triệu con) và phân bố đàn bò (%) theo vùng sinh thái 

giai đoạn 2015 - 2021 

Vùng sinh thái 

10/2015 10/2017 1/2021 % tăng 

giai đoạn 

2015-

2021 

Tổng 

đàn 

Bò 

thịt 

Tổng 

đàn 

Bò 

thịt 

Tổng 

đàn 

Bò 

thịt 

Cả nước  5,367 5,092 5,655 5,353 6,325 5,921 17,9 

Phân bố ở các vùng sinh thái (%) 

Đồng bằng sông Hồng 9,3 9,3 8,7 8,6 7,9 7,8 0,4 

Miền núi phía Bắc 17,6 18,1 17,5 18,4 19,0 18,5 27,7 

Duyên hải miền Trung  40,7 42,3 40,7 41,2 38,0 39,2 10,1 

Tây Nguyên 12,8 13,1 13,4 13,2 13,3 13,7 22,9 

Đông Nam Bộ 6,8 6,0 6,9 6,1 6,7 5,4 15,6 

Đồng bằng sông Cửu Long 12,8 13,1 12,8 12,5 15,0 15,4 37,6 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)   

Ngoài tốc độ tăng số lượng đàn bò, phân bố theo các vùng sinh thái cũng thay 

đổi mặc dù không lớn. Bảng 1.1 cho thấy, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 
có số lượng bò thịt cao nhất, chiếm 42,3% (2015) và 39,2% (2021) so với số lượng bò 

thịt của cả nước. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có số lượng đàn bò tăng nhanh 
(37%) và tỷ lệ tăng đàn bò thịt từ 13,1% năm 2015 lên 15,4% năm 2021, trong khi tỷ lệ 

tăng đàn bò thịt ở Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ giảm. 
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Sự thay đổi tỷ lệ phân bố đàn bò ở các vùng sinh thái cho thấy một sự dịch chuyển đàn 
bò trong cả nước để phù hợp với nguồn cung cấp thức ăn thô. Ví dụ, Đồng bằng sông 

Cửu Long có nguồn thức ăn dồi dào, tỷ lệ đàn bò thịt tăng (15,4% năm 2021 so với 
13,1% năm 2015).  

Ở miền Trung, số lượng bò mặc dù cao nhưng có xu hướng giảm từ 2015 (40,7% 
cả nước) đến 2021 (38% cả nước), vì vậy, tốc độ tăng đàn thấp nhất cả nước (10,1%). 

Hạn chế về diện tích trồng cỏ và diện tích đất chăn thả bò do phát triển cây trồng khác 
có thể là nguyên nhân tăng đàn thấp (Hương Giang, 2017).  

1.1.1.2. Tổng sản phẩm và năng suất đàn bò thịt 

Tình hình về sản lượng thịt bò và khối lượng giết mổ của đàn bò thịt ở nước ta 
được trình bày trên Bảng 1.2. Trong cả nước, số liệu thống kê cho thấy tổng sản lượng 
thịt bò  tăng trong giai đoạn 2015-2021 từ 299,32 ngàn tấn lên 441,51 ngàn tấn; khối 
lượng giết thịt cũng tăng từ 191 kg/con lên 200 kg/con (Bảng 1.2). Điều này cho thấy, 
chất lượng đàn bò thịt có thay đổi nhưng ở mức độ thấp. 

Bảng 1.2. Sản lượng thịt hơi và năng suất đàn bò thịt ở cả nước và các vùng sinh thái 

giai đoạn 2015 - 2021 

 
10/2015 10/2017 1/2021 

(1)* (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Cả nước 1.567,42 299,32 191 1.652,13 321,67 195 2.206,04 441,51 200 

ĐBSH** 162,54 32,99 203 170,19 34,71 204 203,69 39,54 194 

MNTD 168,82 30,36 180 175,81 31,62 180 229,89 43,19 188 

DHTB 681,17 128,69 189 711,47 136,55 192 887,89 163,63 184 

TN 190,13 36,37 191 210,72 40,44 192 354,85 65,40 184 

DNB 109,91 36,37 331 120,52 26,03 216 124,39 29,79 239 

ĐBSCL 254,86 46,65 183 263,42 52,30 198 405,34 99,97 247 

*(1): Số con xuất chuồng (1.000 con); (2): Sản lượng thịt hơi (1.000 tấn); (3): Khối 
lượng giết mổ (kg/con); **ĐBSH: Đồng bằng sông Hồng; MNTD: Miền núi và trung 

du phía Bắc; DHTB: Duyên hải miền Trung; TN: Tây Nguyên; DNB: Đông Nam Bộ; 
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)  
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Ở các vùng sinh thái, sự thay đổi về sản lượng thịt bò hơi và khối lượng giết mỗ 
cũng rất khác nhau. Ở Duyên hải miền Trung, sản lượng thịt bò chiếm 37% cả nước 

nhưng khối lượng bò khi giết mổ thấp hơn trung bình cả nước (184 kg/con so 200 
kg/con). Ngược lại, sản lượng thịt bò hơi ở Đông Nam Bộ chỉ chiếm 6,7% cả nước 

nhưng khối lượng bò thịt giết mổ cao hơn 23,5% (247 kg/con so với 200 kg/con). Ở Tây 
Nguyên, mặc dù sản lượng thịt hơi tăng 36,37 tấn năm 2015 lên 65,4 tấn đầu năm 2021 

nhưng khối lượng giết mổ có xu hướng giảm (theo số liệu thống kê). Điều này có thể do 
ảnh hưởng của chất lượng giống bò, nguồn thức ăn và mức độ đầu tư trong chăn nuôi 

bò thịt ở các vùng.  

1.1.1.3. Định hướng phát triển chăn nuôi bò thịt đến 2030 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 
về Phê duyệt phát triển Chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, sản lượng 

thịt xẻ của gia súc ăn cỏ chiếm 8-10% (hiện nay 6-7%), đàn bò thịt ổn định 6,5-6,6 triệu 
con, trong đó 30% được nuôi trong trang trại. Một số giải pháp phát triển đàn bò liên quan 

đến nội dung luận án: 

- Chuyển phần lớn diện tích ở những nơi phù hợp và một phần diện tích đất nông 

nghiệp hiệu quả thấp sang thâm canh trồng cỏ và cây thức ăn chăn nuôi. Tổng diện tích 
đất các loại cho nhu cầu này 0,5-1 triệu ha. 

 - Tăng cường đầu tư hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ chăn nuôi, thú 
y…Ưu tiên, khuyến khích nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công 

nghệ tiên tiến, công nghệ mới.. vào lĩnh vực thức ăn. 

 - Khuyến khích phát triển các mô hình thâm canh trồng cỏ, ngô dày, lúa chín 

sáp… kết hợp công nghệ chế biến thức ăn thô xanh hỗn hợp (TMR) để chăn nuôi và vỗ 
béo các loại gia súc ăn cỏ. 

1.1.2. Phát triển chăn nuôi bò thịt ở Thừa Thiên Huế  

1.1.2.1. Điều kiện tự nhiên 

Tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 49,02 ngàn km2  nằm ở duyên hải miền Trung 
Việt Nam bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông. Phần 
đất liền chiếm 92% tổng diện tích, có tọa độ ở cực Bắc: 16044'30'' vĩ Bắc và 107023'48'' 

kinh Đông; cực Nam: 15059'30'' vĩ Bắc và 107041'52'' kinh Đông; cực Tây: 16022'45'' vĩ 
Bắc và 107000'56'' kinh Đông; và cực Đông: 16013'18'' vĩ Bắc và 108012'57'' kinh Đông. 

Theo Dư địa chí Thừa Thiên Huế (2005), lãnh thổ Thừa Thiên Huế được chia 

thành 4 vùng sinh thái: vùng núi, vùng gò đồi, vùng đồng bằng và vùng đầm phá và cồn 

cát ven biển. Núi thấp và đồi phân bố trên diện tích rộng nhất của khu vực địa hình đồi 
núi (trên 65%) và chiếm khoảng 50% lãnh thổ toàn tỉnh. Vùng địa hình gò đồi có tổng 

diện tích khoảng 712,5 km2, chiếm khoảng 14% diện tích tự nhiên của tỉnh. Đại bộ phận 
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lãnh thổ vùng gò đồi nằm ở dải chuyển tiếp giữa khu vực địa hình núi và đồng bằng duyên 
hải, chủ yếu ở A Lưới và Nam Đông. Đồng bằng duyên hải là lãnh thổ tương đối bằng 

phẳng có độ cao tuyệt đối từ 15-10 m trở xuống, kể cả các trảng cát nội đồng Phong Điền, 
Quảng Điền và Phú Vang, chiếm khoảng 16% diện tích tự nhiên của tỉnh. Đồng bằng 

duyên hải Thừa Thiên Huế trải dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam trên 100 km, trong 
đó thu hẹp dần và bị các dãy núi thấp xen đồi đâm ngang ra biển phân cắt manh mún từ 

phía Nam đầm Cầu Hai đến chân đèo Hải Vân. Bề rộng nơi lớn nhất đạt 20-22 km (đồng 
bằng sông Ô Lâu) nơi hẹp nhất không quá 0,05-0,2 km (Lăng Cô), trung bình khoảng 14-

16 km. Trảng cát phân bố luân phiên với trằm bàu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam ở 
Phong Điền, Quảng Điền là dấu tích của những dãy đê cát ngầm và máng trũng cổ được 

hình thành vào thời đoạn biển tiến Holocen cực đại vào đồng bằng trước đây. Trảng cát 
nội đồng cổ nhất của Thừa Thiên Huế là vùng gò rộng, tương đối bằng phẳng dạng thềm 

biển cổ, cao tới 15-10 m và được cấu tạo từ cát vàng nghệ hệ tầng Phú Xuân.  

Về đất đai, tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích đất nhỏ nhưng đất đai đa dạng, được 

hình thành từ 10 nhóm đất khác nhau: Cồn cát và đất cát chiếm 8,7% nằm ở Phong Điền, 
Quảng Điền, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang; Đất mặn chiếm 1,24% ở Phú Lộc, Phú 

Vang, Hương Trà, Quảng Điền; Đất phèn chiếm 1,36% nằm rải rác từ Phú Lộc đến 
Phong Điền; Phù sa chiếm 8,11% nằm ở Phú Lộc, Phong Điền và thành phố Huế; Đất 

lầy và than bùn chiếm 0,02% phân bố ở Phong Điền, Phú Lộc; Đất xám bạc màu với 
diện tích 800 ha, chiếm 0,16% tổng diện tích tự nhiên và chỉ có 1 loại đất là đất xám 

trên đá macma axit và đá cát, phân bố chủ yếu ở huyện A Lưới, vùng lâm trường thuộc 
các xã Phong Sơn, Phong An huyện Phong Điền. Đất được hình thành từ sản phẩm 

phong hóa đá granit và các loại đá cát, là những loại đá giàu silic, nghèo khoáng vật 
chứa kim loại kiềm, kiềm thổ, khi phong hoá cho ra đất có thành phần cơ giới nhẹ, thô, 

lẫn nhiều khoáng vật nguyên sinh bền. Phân bố ở địa hình dốc, nên quá trình rửa trôi 
xảy ra mạnh, mùn bị rửa trôi và sắt cũng bị rửa trôi, nên tầng đất mặt bị bạc màu trở nên 

xám trắng. Mùn, đạm, lân, kali, cation trao đổi đều rất nghèo, phản ứng của đất chua, độ 
no bazơ thấp. Có thể nói đây là loại đất có độ phì tự nhiên thấp, nếu canh tác không chú 
ý đến biện pháp quản lý dinh dưỡng tổng hợp thì dễ dàng chuyển thành loại đất xói mòn 

trơ sỏi đá, mất khả năng sản xuất; Đất đỏ vàng chiếm 68,74% phân bố ở tất cả các huyện 
thị; Đất thung lung dốc tụ chiếm 0,13% ở Phong Điền, Phú Lộc và Hương Thuỷ; Đất mùn 

vàng đỏ trên núi chiếm 3,15% ở Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc; và đất xói mòn trơ sỏi đá 

chiếm 1,03% ở Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà, Nam Đông, Hương Thuỷ và Huế. 

Thừa Thiên Huế có khí hậu khác biệt với nhiều tỉnh thành khác trong cả nước do 
sự khác nhau về vị trí địa lý và đặc điểm địa hình. Theo Địa chí Thừa Thiên Huế (2005), 

khí hậu Thừa Thiên Huế là vùng chuyển tiếp giữa hai miền: khí hậu nhiệt đới gió mùa 
có mùa đông lạnh hơn (miền Bắc) và khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với nền nhiệt 

độ cao và mùa mưa khác biệt mùa khô (miền Nam). Số liệu khí tượng ở bảng 1.3 cho 



9 

 

thấy, nhiệt độ trung bình năm 25,6oC, tháng có nhiệt độ cao từ tháng 5 đến tháng 9 (28,7-
29oC) và thấp từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Tổng lượng mưa/năm là 3238 mm, cao 

hơn trung bình cả nước (khoảng 2000 mm), tập trung vào tháng 9, 10, 11 và 12 (chiếm 
75% lượng mua cả năm). Độ ẩm trung bình 86,4%, tháng 10 đến tháng 4 có độ ẩm trên 

90%, trong khi đó, tháng 6-8 có độ ẩm dưới 80%. Số giờ nắng cả năm là 2027 giờ, tập 
trung vào tháng 4 đến tháng 9 (chiếm 65% giờ nắng cả năm).  

Bảng 1.3. Một số yếu tố khí hậu của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020 

 

Tháng trong năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ (oC) 20,7 21,0 24,2 26,2 28,7 29,7 28,9 29,0 27,9 25,6 24,1 21,1 

Lượng mưa (mm) 148,8 71,3 55,0 105,7 94,2 70,5 133,4 123,5 358,6 782,7 750,8 543,3 

Ẩm độ (%) 91,7 90,2 89,2 86,3 81,7 77,5 80,3 80,0 85,5 89,8 91,5 93,3 

Số giờ nắng 82,2 121,7 152,6 194,7 247,8 256,1 187,4 217,3 203,4 168,7 122,0 73,8 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022) 

1.1.2.2. Số lượng và sản lượng thịt bò 

Số liệu ở Bảng 1.4 cho thấy số lượng đàn bò thịt ở Thừa Thiên Huế tăng nhanh 

trong 6 năm gần đây (30,2% từ 2015-2021), nhanh hơn tốc độ tăng của đàn bò cả nước 
(17,9%; Bảng 1.1). Tuy nhiên, số lượng bò thịt xuất chuồng chỉ tăng 13,9%, chứng tỏ, 

số lượng bò cái nuôi với mục đích sinh sản tăng nhanh hơn bò bán thịt. Mặc dù, số lượng 
bò xuất chuồng tăng 13,9% nhưng sản lượng thịt tăng 15,9%. Điều này cho thấy khối 

lượng của một bò thịt xuất chuồng tăng; ước tính từ số liệu ở bảng, khối lượng xuất 

chuồng 157,8 kg năm 2015 và 160,5 kg/con năm 2021.  

Bảng 1.4. Số lượng bò thịt và sản lượng thịt bò ở Thừa Thiên Huế từ 2015-2021 

Năm 10/2015 10/2017 1/2020 1/2021 % tăng 

Số con 22.133 23.978 30.011 28.811 30,2 

Số bò thịt xuất chuồng  6.682 7.360 9.318 7.612 13,9 

Sản lượng (tấn) 1.064 1.122 1.462 1.222 15,9 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022) 

1.1.2.3. Phương thức chăn nuôi  

Ở Thừa Thiên Huế, chăn nuôi bò thịt theo phương thức bán thâm canh quy mô 

nông hộ 2 – 5 con là phổ biến, đặc biệt vùng ven phá Tam Giang (Phú Lộc, Hương Trà, 



10 

 

Quảng Điền), tận dụng cỏ tự nhiên, phụ phế phẩm nông nghiệp và trồng cỏ với lao động 
nhàn rỗi. Chăn nuôi bò quảng canh chủ yếu tập trung ở vùng miền núi A Lưới và Nam 

Đông. Bò được thả trong rừng và cho về chuồng vào ban đêm, tận dụng cỏ và thức ăn tự 
nhiên. Chăn nuôi bò thâm canh chủ yếu ở các nông hộ ở gần với nơi tiêu thụ bò như các 

xã ven thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thuỷ. Ở phương thức này, người 
nuôi đã áp dụng quy trình nuôi vỗ béo khi bò có tuổi 18-20 tháng để bán thịt sau 2-2,5 

tháng. Chăn nuôi trang trại với quy mô 100 con trở lên rất ít.  

1.1.2.4. Thuận lợi và khó khăn 

Ngành chăn nuôi bò thịt ở Thừa Thiên Huế hiện nay có nhiều thuận lợi. Thị 
trường tiêu thụ thịt bò rất tiềm năng vì nhu cầu tiêu thụ thịt đang tăng. Hơn nữa, sản 

lượng thịt bò chỉ chiếm 4 – 5% tổng sản lượng thịt xẻ (Cục Chăn nuôi, 2019). Thực tế 
cho thấy, bò thịt ở các lò mổ ở Huế nhập từ Lào hay Thái lan chiếm tỷ lệ cao hơn bò tại 

chỗ. Nước ta gia nhập WTO năm 2006 và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
năm 2016 sẽ mở ra nhiều cơ hội đối với ngành chăn nuôi bò thịt cả nước cũng như Thừa 

Thiên Huế. Tỉnh đã có những chính sách khuyến khích, ưu tiên phát triển chăn nuôi bò 
thịt. Ngoài ra, nguồn lao động dồi dào và quỹ đất để phát triển thức ăn lớn cũng là lợi 

thế cho chăn nuôi bò.  

Bên cạnh những thuận lợi trên thì ngành chăn nuôi bò thịt ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

cũng còn gặp rất nhiều khó khăn sau:  

- Con giống người dân đang nuôi hiện nay chủ yếu là các giống địa phương và 

con lai của chúng với các giống chuyên thịt ở các mức độ máu khác nhau, phần lớn là 
bò Lai Sind với tầm vóc nhỏ và năng suất thịt thấp. Các giống bò hiện nay có khối lượng 

trưởng thành thấp (250 – 300 kg) và tỷ lệ thịt xẻ thấp (43 – 44%), chiếm 52% tổng đàn 
(Cục Chăn nuôi, 2019). Tỉnh đã có chính sách phát triển bò lai với các giống bò chuyên 

thịt như Droughtmaster, Charolais, Blanc - Blue – Belgium (BBB), Red Angus... nhưng 
số lượng đang còn rất hạn chế. 

- Ngoài con giống, thức ăn, đặc biệt là thức ăn giàu chất xơ (thức ăn thô) vừa 
thiếu về số lượng vừa kém chất lượng và khó đáp ứng quanh năm. Các giống cỏ năng 
suất cao (VA06, voi lai..) đã được phát triển nhưng sự thoái hoá giống làm giảm năng 

suất. Hơn nữa, cỏ tự nhiên và cỏ trồng khó phát triển vào mùa mưa (tháng 12-3) và mùa 
nắng hạn (tháng 7-8) tạo ra sự thiếu hụt thức ăn trong các tháng này. Ước tính, hàng 

năm thiếu hụt khoảng 30-40% tổng thức ăn thô cho bò.  

- Ngoài ra, mặc dù thị trường tiềm năng lớn nhưng người nuôi bò khó tiếp cận do 

nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, bò có năng suất thịt (tỷ lệ thịt xẻ) thấp và thiếu 
thông tin thị trường. 
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1.2. SỬ DỤNG NGÔ SINH KHỐI LÀM THỨC ĂN CHO BÒ 

1.2.1. Vai trò của cây ngô sinh khối  

1.2.1.1. Cung cấp nguồn thức ăn thô xanh giàu xơ phù hợp với gia súc nhai lại 

Ngô có khả năng thích nghi với các điều kiện khí hậu và đất đai khác nhau (Ruiz 

và cs., 2005; Bellon và cs., 2011; Zhou và cs., 2016). Ở các nước công nghiệp, nó chủ 
yếu được sử dụng để sản xuất thức ăn thô xanh, nguyên liệu để sản xuất thực phẩm chế 

biến, và gần đây là để sản xuất ethanol (Cox và Cherney, 2005; Dhugga, 2007; Persson 
và cs., 2009). Ngô thức ăn xanh có thể mang lại số lượng lớn thức ăn thô xanh trên mỗi 

ha so với hầu hết các loại cây thức ăn gia súc mùa hè thay thế khác và đồng cỏ mùa hè 
(Buxton, 1974). 

Hạn chế quan trọng đối với chăn nuôi có lãi ở các nước đang phát triển là thiếu thức 
ăn thô xanh có chất lượng (Sarwar và cs., 2002). Khuyến khích sử dụng các loại cây thức 

ăn thô xanh sẵn có tại địa phương thích nghi với các điều kiện sinh thái nông nghiệp của 
địa phương để hạn chế tình trạng thiếu thức ăn. Ngô là một loại ngũ cốc mùa ấm, thường 

được trồng trên diện tích lớn để sản xuất ngũ cốc ở Ethiopia, Pakistan, India... Ở các nước 
nhiệt đới và cận nhiệt đới, ngô được trồng làm thức ăn thô xanh vì có năng suất sinh khối 

cao, giải quyết vấn đề thiếu thức ăn thô xanh trong chăn nuôi. 

Thức ăn thô xanh từ ngô rất giàu vitamin A (Chaudhry, 1982). Việc sử dụng ngô 

làm thức ăn chăn nuôi là rất quan trọng vì đồng cỏ không ổn định quanh năm, gây ra 
tính thời vụ trong sản xuất vật chất khô. Tính thời vụ của nguồn thức ăn sẵn có làm tăng 

chi phí sản xuất vì chi phí thức ăn chiếm 70% tổng chi phí sản xuất (Paulino và Carvalho, 
2004), khiến cho vật nuôi bắt buộc phải bổ sung từ các nguồn thay thế. 

1.2.1.2. Ngô sinh khối là nguyên liệu để ủ chua chất lượng cao 

Ở các nước phát triển, các loại cây thức ăn gia súc khác nhau như ngô, cao lương, 

kê.. được trồng để đáp ứng nhu cầu thức ăn của vật nuôi. Trong số các loại thức ăn gia 
súc này, ngô có tầm quan trọng lớn và khá nổi tiếng đối với nông dân chăn nuôi bò sữa 

vì một số đặc tính ưu việt như sinh trưởng nhanh, khả năng thích nghi rộng hơn, sinh 
khối cao, không chứa các thành phần kháng dinh dưỡng, ngon miệng và dễ tiêu hóa. Nó 
cũng có đủ chất lượng dinh dưỡng so với các loại thức ăn gia súc không phải bộ đậu 

khác (Mahdi và cs., 2011).  

Ngô chủ yếu được trồng ở nhiều quốc gia để sản xuất thức ăn ủ chua trong ba 

mươi năm qua. Ngô là cây trồng ủ chua quan trọng nhất trên thế giới, vì nó là cây trồng 

thích hợp nhất để ủ chua. Ngô ủ chua có giá trị dinh dưỡng cao và ngon miệng (Akdeniz 

và cs., 2004; Erdal và cs., 2009). Thức ăn gia súc từ ngô tốt cho tất cả các loại động vật. 
Ngô được cho là cây trồng tuyệt vời để ủ chua chủ yếu do hàm lượng chất khô và đường 

cao cũng như dễ lên men khi thu hoạch vào đúng giai đoạn (Duran và Ahmet, 2014).  
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1.2.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp  

Trên các loại đất trồng lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng ngô sinh 

khối phục vụ chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Mô hình chuyển đổi được thực hiện tại 
nhiều địa phương trong cả nước. Theo Lê Quý Kha, Lê Quý Tường (2019), năm 2016, 

tỉnh Thanh Hóa đã chuyển đổi 3.300 ha lúa kém hiệu quả sang trồng 477 ha ngô sinh 
khối để bán cây ngô cho các công ty bò sữa đóng trên địa bàn tỉnh cho hiệu quả cao gấp 

2–3 lần trồng lúa; tỉnh Quảng Ninh đã chuyển 1.000 ha lúa kém hiệu quả sang trồng ngô 
sinh khối, đạt năng suất 50 tấn/ha (cao nhất đạt 70 tấn/ha), tăng 5–20 triệu đồng so với 

trồng lúa; ở xã Nam Trạch, huyện bố Trạch, Quảng Bình đã chuyển 40 ha đất trồng lúa 
kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối giống NK66, trồng 3 vụ/năm, tổng doanh thu 

135–150 triệu đồng/ha/năm; Hà Tĩnh đã chuyển đổi 6.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang 
trồng ngô sinh khối thu tươi 56–60 tấn/ha/vụ, trồng 3 vụ ngô/năm, tổng doanh thu đạt 

168–180 triệu đồng/ha/năm.  

Nguyễn Hữu Để và cs. (2021) cho biết trồng ngô sinh khối giống MN-2 ở Đồng 

Nai và Đăk Lăk có lãi từ 7 triệu đến 20 triệu đồng/ha/vụ tuỳ theo mức độ bón đạm và 
mật độ gieo so với trồng lúa hay cây màu khác. Kiều Xuân Đảm và cs. (2020) xác nhận 

tỷ lệ lợi nhuận 11-23% cho giống CS71 và 25-26% cho giống NK7328 trồng ở Ba Vì 
và Đan Phượng vụ Thu-Đông. 

Theo Hoàng Hùng (2021), 1 ha chuyên canh được trồng ngô sinh khối có thể 
canh tác 3 vụ/năm, giúp nông dân thu lãi khoảng 80 đến 90 triệu đồng/năm, cao hơn 

nhiều so với cây trồng khác. Hiện nay nhiều địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền để người dân thấy rõ lợi ích, hiệu quả của việc chuyển trồng ngô sinh khối phục 

vụ chăn nuôi gia súc. 

1.2.2. Tiêu chuẩn chất lượng của ngô sử dụng làm thức ăn xanh  

Từ xưa, trồng ngô để lấy hạt làm thực phẩm cho người và sau đó thức ăn cho vật 
nuôi; ngày nay, trồng ngô có thêm mục đích lấy sinh khối làm thức ăn thô cho gia súc 

nhai lại. Ngô sinh khối là cây ngô được thu hoạch toàn bộ ở giai đoạn có bắp, thường là 
bắp có hạt chín sáp để làm thức ăn cho gia súc nhai lại. Thay vì thu hoạch để lấy hạt lúc 
bắp ngô đã chín hoàn toàn, cây ngô thu hoạch làm thức ăn cho gia súc ở giai đoạn bắp 

ngô chín sáp sẽ đảm bảo độ mềm, giàu dinh dưỡng và sự ngon miệng cho vật nuôi. Sự 
khác nhau cơ bản giữa ngô sinh khối là ngô lấy hạt ở Bảng 1.5.  
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Bảng 1.5. Sự khác nhau cơ bản giữa ngô lấy hạt và ngô sinh khối 

Bộ phận Ngô làm thức ăn xanh Ngô sản xuất lấy hạt 

Thân cây 
Năng suất cao, mềm, vỏ thân 
mỏng 

Năng suất thấp hơn, thân chắc, vỏ 
thân dày, cứng 

Lá Nhiều lá phía trên bắp, lá rộng Ít lá phía trên bắp, lá gọn 

Bắp 
Đóng bắp thấp, nhiều bắp khi 
trồng ở mật độ vừa phải 

Đóng cao hơn, không có hiện tượng 
đa bắp ở mật độ vừa phải 

Hạt 

 

Hạt mềm để tối ưu hoá khả năng 
tiêu hoá trong đường tiêu hoá 
gia súc 

Hạt cứng để dễ sơ chế và bảo quản 
lâu dài trong kho sau thu hoạch 

Gân lá   Gân giữa lá màu nâu   Không quan tâm 

(Nguồn: Pordesimo và Edens, 2004, trích dẫn từ Lê Quý Kha và Lê Quý Tường, 2019) 

Đặc điểm chung nổi bật của giống ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi là phải 

có sinh khối lớn, chất lượng tốt khi cây còn xanh và ít nhiễm sâu bệnh. Theo Bagg 

(2017), người sản xuất cần nắm rõ đặc điểm nổi trội để tác động kỹ thuật canh tác nhằm 

tăng năng suất: Thời gian thu hoạch cây xanh ngắn; Gieo trồng ở mật độ dày, lượng hạt 
giống cao trên đơn vị diện tích; Cách ly đủ thời gian khi phải sử dụng thuốc hóa học; 

Thời vụ có thể điều chỉnh, do ít bị áp lực thời tiết hơn; Ổn định sản xuất (vì có thể giảm 
làm đất); Quản lý đồng ruộng khác so với cây lấy hạt vì mục đích trồng cây thức ăn và 

sử dụng cũng khác; Khả năng thích ứng rộng hơn, có thể trồng trong điều kiện bất thuận; 
Hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào các công đoạn sử dụng sản phẩm ủ chua lên men (ví dụ 

như sản lượng chăn nuôi); Cần nhiều dinh dưỡng và nước trong điều kiện thâm canh.  

Theo Schaumahn (2017) và Kalra (2018), yêu cầu chất lượng toàn cây (thân lá, 

lõi, hạt, võ áo bắp) ngô sinh khối ủ chua cần đạt các chỉ tiêu cụ thể ở Bảng 1.6. và giá 
trị dinh dưỡng ở Bảng 1.7. 

Bảng 1.6. Yêu cầu chất lượng ngô sinh khối (thân lá, lõi, hạt, võ áo bắp) ủ chua  

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Mục tiêu 

Toàn cây Toàn bắp 
Chất khô % 30-35 60-65 

pH (phụ thuộc chất khô – DM)  3,8-4,2 3,8-4,2 

Tinh bột %DM >30 >65 

Protein thô %DM 8-9 9-10 

CF %DM <20 2,5-3,5 
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Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Mục tiêu 

Toàn cây Toàn bắp 
NDF %DM 35-40 10-12 

CA %DM <4,5 <2,5 

NH3-N %N tổng số <6 <6 

ESOM %DM >70 >79 

Sản lượng khí (ml/200 mg DM) >52 >54 

Giá trị năng lượng MJ NEL/kg DM >6,5 15,5 MJ ME (lợn) 
8,2MJ NEL (bò) 

Ghi chú: Chất lượng sinh khối cao là cơ sở cho năng suất sữa tối ưu    

(Nguồn: Schaumahn, 2017) 

Bảng 1.7.  Giá trị dinh dưỡng của ngô sinh khối (% chất khô) 

Chỉ tiêu Tỷ lệ (% DM) 

DM 22,0 
CP 10 

NDF 56,0 
ADF 35,0 

NFC (Carbohydrate không xơ) 22,0 

ADL 3,5 
Năng lượng thuần (MJ) 1,2 

Ca 0,29 
P 0,25 

K 1,5 
Protein thô tiêu hoá  7,0 

Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hoá (g/100 g) 66,0 

(Nguồn: Kalra, 2018)  

1.2.3. Tình hình sản xuất ngô sinh khối  

1.2.3.1. Thế giới 

Số liệu mới nhất của FAO (2020) (Bảng 1.8) cho thấy diện tích gieo trồng cây 
ngô sinh khối trên thế giới dao động 191-198 triệu ha, tăng 0,6%/năm và năng suất dao 

động 55-58 tấn/tươi/ha/vụ, tăng 1,2% năm trong 5 năm gần nhất (2016-2019). Ở châu 
Á và Đông Nam Á, diện tích gieo trồng và năng suất đều có xu hướng tăng, năm sau 

cao hơn năm trước. Điều đó chứng tỏ, tầm quan trọng của cây ngô sinh khối trong việc 
cung cấp thức ăn thô cho gia súc nhai lại. 
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Bảng 1.8. Diện tích, năng suất và sản lượng cây ngô sinh khối trên thế giới, châu Á và 
Đông Nam Á 

Năm  Thế giới Châu Á Đông Nam Á 

2015 

Diện tích (1.000 ha) 191.275,89 67.900,3 9.521,8 

Năng suất (tấn/ha) 55,03 51,84 43,08 

Sản lượng (triệu tấn) 1.052,61 352,0 41,02 

2016 

Diện tích (1.000 ha) 196.488,5 68.955,05 10.014,62 

Năng suất (tấn/ha) 57,38 52,04 44,58 

Sản lượng (triệu tấn) 1.127.351,30 358.829,10 44.642,20 

2017 

Diện tích (1.000 ha) 198.220,14 67.790,06 11.135,8 

Năng suất (tấn/ha) 57,44 53,03 45,59 

Sản lượng (triệu tấn) 1.138,653,97 359.454,14 50.769,03 

2018 

Diện tích (1.000 ha) 196.797,8 67.505,59 11.301,85 

Năng suất (tấn/ha) 57,15 53,77 46,30 

Sản lượng (triệu tấn) 1.138.653,97 362.994,14 52.323,83 

2019 

Diện tích (1.000 ha) 197.204,25 66.474,09 11.083,51 

Năng suất (tấn/ha) 58,24 55,41 46,90 

Sản lượng (triệu tấn) 1.148.487,29 368.346,57 51.980,74 

Tỷ lệ tăng (+) hay giảm (-), (%/ năm) 

 Diện tích + 0,6 - 0,4 + 3,3 

 Năng suất + 1,2 + 1,4 + 1,77 

(Nguồn: FAOSTAT 2020) 

Ở châu Á, diện tích trồng ngô sinh khối chiếm khoảng 30-35% diện tích của thế 
giới, trong khi năng suất thấp hơn, chỉ bằng 90-95% năng suất bình quân của thế giới.  

Ở Đông Nam Á, diện tích trồng ngô sinh khối chỉ chiếm 14-15% diện tích ngô châu Á 
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và năng suất bằng 85% năng suất trung bình của châu Á và 80% năng suất ngô thế giới. 
Điều này cho thấy, châu Á nói chung, Đông Nam Á chưa chú trọng phát triển cây ngô 

sinh khối làm thức ăn cho gia súc nhai lại.  

1.2.3.2. Việt Nam  

a. Diện tích và năng suất  

Ở nước ta, sử dụng cây ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi những năm gần đây 

tăng nhanh do số lượng gia súc nhai lại tăng khoảng 3-5%/năm. Theo Lê Quý Kha và 
Lê Quý Tường (2019), diện tích trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc tăng mạnh, 

tập trung chủ yếu ở các vùng: Mộc Châu (Sơn La), Ba Vì (Hà Nội), Yên Bái, Hà Nam, 
Nghĩa Đàn, Đô Lương, Anh Sơn, Diễn Châu, Con Cuông (Nghệ An), Cẩm Thủy, Thọ 

Xuân, Như Thanh (Thanh Hóa), Đồng Nai, Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), Bình Dương, 
Tây Ninh, Long An. Xu hướng nhóm các hộ nông dân sản xuất gia công ngô sinh khối 

theo hợp đồng cho các nhà máy như Nhà máy chế biến ngô sinh khối Việt Nông Lâm 
(Trảng Bom – Đồng Nai) hoặc Công ty TH Milk (Nghĩa Đàn– Nghệ An), Công ty Vina 

Milk (Đơn Dương – Lâm Đồng). Năng suất và diện tích trồng ngô sinh khối của cả nước 
chưa được thống kê, nhưng ở một số địa phương đã được biết. 

Bảng 1.9. Diện tích và năng suất ngô sinh khối giống LCH9 

Năm 
Diện tích 

(ha) 

Năng suất sinh khối 

(tấn tươi/ha) 
Địa điểm 

2010 50 45–50 Mộc Châu – Sơn La 

2011 105 46–49 Mộc Châu – Sơn La 

2012 500 50–55 Mộc Châu – Sơn La 

2013 1007 45–50 Mộc Châu – Sơn La 

2014 1550 45–55 Sơn La, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh 

2015 2000 50–60 Sơn La, Đồng Nai, Lâm Đồng 

2016 2500 50–60 Sơn La, Đồng Nai, Lâm Đồng 

2017 3000 45–60 
Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Đồng 

Nai, Lâm Đồng 

Trích từ: Lê Quý Kha, Lê Quý Tường (2019) dựa vào nguồn: Công ty Thương mại 

giống cây trồng Delta; Cty CP Sữa Đà Lạt, Lâm Đồng; Tập đoàn Hòa Phát 
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b. Các giống ngô lai sinh khối 

Hiện nay ở nước ta, nhiều giống ngô sinh khối đã được nhập khẩu hay đã và đang 

được nghiên cứu ở các vùng sinh thái khác nhau nhưng chưa có giống cho năng suất và chất 
lượng cao như ở một số nước trên thế giới. Các giống ngô được trồng vừa thu hạt vừa thu 

sinh khối. Một số giống ngô lai như LVN146, VN5858, VN8960, LCH9, T7, QT55, QT35,.. 
do Viện nghiên cứu ngô chọn tạo (Lê Quý Kha, Lê Quý Tường, 2019) có năng suất sinh 

khối dao động 40-60 tấn, thâm canh 75-80 tấn/vụ và thời gian thu hoạch vụ Hè Thu 95-100 
ngày và Đông Xuân 110-125 ngày. Một số dòng ngô nhập khẩu như NK7328, NK4300, 

NK6253, C.P.111, Pioneer Brand P4311, Pioneer Brand P4554.. có năng suất chất xanh 
35-65 tấn/ha/vụ, thâm canh 65-85 tấn/ha/vụ. 

Giống ngô HQ2000 được tạo ra từ tổ hợp lai HL5 x HL1 trong thí nghiệm lai đỉnh 
của các dòng bố mẹ nhập nội từ Trung tâm nghiên cứu Ngô và Lúa Mì quốc tế (CIMMYT). 

Giống được công nhận tạm thời theo Quyết định số 3503 QĐ/BNN&KHCN, ngày 1 tháng 
8 năm 2001. Công nhận chính thức năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN&KHCN 

ngày 29 tháng 7 năm 2004. Một số đặc điểm của giống: Thời gian sinh trưởng vụ Xuân: 
115 – 125 ngày, vụ Thu: 90-95 ngày, vụ Đông: 110 – 120 ngày; Chiều cao cây 190 ± 25 

cm, chiều cao đóng bắp 90 ± 15 cm, chiều dài bắp 20 ± 3 cm, đường kính bắp 5 ± 0,5 cm, 
14 – 16 hàng hạt, số hạt trên hàng: 38 ± 3 hạt, tỷ lệ hạt/bắp là 73%, khối lượng 1.000 hạt 

290 – 330 gam, tỷ lệ cây 2 bắp 25 – 30%, dạng hạt bán đá và màu hạt vàng thẩm; Năng suất 
hạt trung bình 5,5 – 6,5 tấn, thâm canh cao đat 8 -10 tấn/ha. HQ2000 có hàm lượng protein 

11%, hàm lượng lysine 3,95% và tryptophan 0,82%. Chống chịu đối với sau đục thân, đục 
bắp và ăn lá. Chống chịu với bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani), đốm lá lớn (H. turcicum), 

đốm lá nhỏ (H. maydis), chịu hạn và chống đổ tốt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
2005). Hiện nay, năng suất sinh khối của giống HQ2000 chưa được công bố.  

1.2.4. Năng suất, chất lượng ngô sinh khối và các yếu tố ảnh hưởng  

1.2.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và thành phần hoá học của ngô sinh khối 

Tổng hợp số liệu công bố trong và ngoài nước cho thấy năng suất cây ngô sinh khối 
dao động 30-60 tấn tươi/ha/vụ. Năng suất và chất lượng phụ thuộc nhiều yếu tố như: giống, 
mật độ gieo trồng, phân bón, mùa vụ, tính chất đất đai, thời gian thu hoạch. 

a. Ảnh hưởng của giống  

Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất cũng như giá trị dinh dưỡng của của 

ngô phụ thuộc nhiều vào giống (Ayub và cs., 2001). Thành phần quan trọng nhất mang 

lại năng suất cao là sử dụng các kiểu gen thích nghi tốt nhất cho từng vùng sinh thái. 

Các kiểu gen có thể biểu hiện năng suất sinh khối rất khác nhau tùy thuộc vào điều kiện 
đất đai và khí hậu của từng vùng, vì vậy nên xác định kiểu gen thích nghi tốt cho mỗi 

vùng. Ngoài ra, nên nhớ rằng các kiểu gen có nguồn gốc khác nhau có thể cho năng suất 
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khác nhau (Saruhan và cs., 2007). Do đó, mục tiêu của các nghiên cứu là đánh giá tiềm 
năng năng suất sinh khối, một số yếu tố cấu thành năng suất và giá trị dinh dưỡng của ngô 

với các kiểu gen khác nhau trong từng điều kiện sinh thái khác nhau ở từng quốc gia.  

Thí nghiệm 2 nhóm giống ngô (ôn đới và nhiệt đới) trồng ở Iowa, US cho thấy 

ngô nhiệt đới có năng suất sinh khối cao hơn 15% và hàm lượng protein cao (7-8% CP) 
so ngô ôn đới (6-7% CP), trong khi ngô ôn đới có năng suất hạt, tinh bột (61,5 -63,5%) 

cao hơn ngô nhiệt đới (59-60%) và thành thục sớm hơn (Infante và cs., 2018). 

Bảng 1.10. Tỷ lệ lá thân và năng suất phụ thuộc giống ngô sinh khối 

Giống 
Chiều cao cây 

(cm) 
Tỷ lệ lá/thân 

(%) 
Năng suất chất xanh 

(tấn/ha) 

MS.2010 248,7ab 30,1bcd 59,23a 

FSD.2018 191,8e 29,6cd 35,17def 

YHM.112 198,7de 32,4bc 32,63ef 

No.1501 258,6a 34,0b 63,53a 

Sgd.2002 233,5bc 28,5cd 46,13bc 

C.7065 200,2de 26,2d 29,77f 

FSD.2020  217,8cd 31,2bc 40,53cd 

MS.2015 226,3bc 26,9d 49,90b 

YHM.113 210,2cde 38,4a 37,67de 

abcdfe: Giá trị trong cùng cột có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

 (Nguồn: Basit và cs., 2018) 

        Thí nghiệm trên 9 giống ngô sinh khối trồng có tưới và bón phân ở Bangladesh cho 
thấy chiều cao cây, tỷ lệ lá/thân và năng suất sinh khối khác nhau rõ ràng (Basit và cs., 

2018). Chiều cao cây dao động 192-250 cm, tỷ lệ lá/thân 27-33% và năng suất 32-59 

tấn tươi/ha/vụ (Bảng 1.10). 

Thí nghiệm ở Ấn Độ cho thấy các giống khác nhau có năng suất và thành phần hoá 
học khác nhau (Bảng 1.11). 
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Bảng 1.11. Ảnh hưởng giống đến năng suất và thành phần hoá học 

Giống 
Năng suất 
(tấn/ha) 

DM (%) ADF (%) 
Khoáng 

(%) 

JH-3459 38,12a 21,19 40,80 8,00 

Parkash 30,14b 20,55 42,87 7,33 

PMH-2 40,14c 21,22 46,77 6,60 

J-1006 46,67d 24,28 40,37 7,27 

African tall 30,99b 22,24 38,27 5,97 

abcd: các giá trị khác nhau chữ mũ sai khác thống kê P<0,05 

(Nguồn: Brar và cs., 2016) 

b. Ảnh hưởng mật độ  

Cây ngô đáp ứng rất khác nhau đến mật độ gieo trồng trong những điều kiện môi 

trường và canh tác khác nhau. Các nghiên cứu đã cho thấy khối lượng vật chất khô tăng 
6 lên 40% khi tăng mật độ 55.000 cây/ha lên 88.000 cây/ha (Rutger và Crowder, 1967; 

Karlen và cs., 1985) và 79.000 lên 165.000 cây/ha (Sparks 1988; Graybill và cs., 1991; 
Yilmaz và cs., 2007). Olson và Sander (1988) chỉ ra rằng mật độ cây trồng tối ưu ảnh 

hưởng đến năng suất hạt và mật độ cây trồng cao ảnh hướng đến năng suất sinh khối. 
Cox và Otis (1993) cho biết năng suất sinh khối cao với mật độ 81.500 cây/ha và năng 

suất hạt tối đa ở mật độ 74.100 cây/ha.  

Nhiều nhà nghiên cứu khác cũng cho biết mật độ thực vật ảnh hưởng thuận đến 

năng suất thức ăn thô xanh và hầu hết các thành phần dinh dưỡng quyết định chất lượng 
của nó (Kamel và cs., 1983; Saglamtimur và cs., 1989; Kara và cs., 1999; Uslu và 

Karaalt, 1999; Jiwang và cs., 2004). Tuy nhiên, Alexander và cs., (1963), Cusicanqui và 
Lauer (1999) và Widdicombe và Thelen (2002) cho rằng hàm lượng protein thô của ngô 

làm thức ăn gia súc có liên quan nghịch với mật độ gieo, nhưng một số nhà nghiên cứu 
không tìm thấy mối liên hệ thống kê giữa hàm lượng protein thô và mật độ (Cuomo và 

cs., 1998; Patricio Soto và cs., 2002). ADF và NDF, một chỉ số tốt về chất lượng thức 
ăn thô xanh, đã được báo cáo rằng mối quan hệ của chúng với mật độ gieo trồng còn 

gây tranh cãi. NDF bị ảnh hưởng bởi mật độ thực vật trong một số nghiên cứu (Iptas và 
Acar, 2006), nhưng nó không bị ảnh hưởng trong các nghiên cứu khác (Cox và Cherney, 

2001; Widdicombe và Thelen, 2002).  

Giữa mật độ cây và chiều cao cây chưa tìm thấy có mối quan hệ đáng kể nào 

(Bangarwa và cs., 1993; Dogan và cs., 1997; Turgut và cs., 1997; Kara và cs., 1999; 
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Turgut và cs., 2005; Ipta và Acar, 2006; Azam và cs., 2007; Yilmaz và cs., 2007). Một 
số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lá/cây bị ảnh hưởng bởi mật độ gieo trồng (Saruhan và 

Sireli, 2005) nhưng số khác cho là không bị ảnh hưởng (Dogan và cs., 1997; Iptas và 
Acar, 2003). Các nghiên cứu chỉ ra rằng mật độ gieo trồng không có ảnh hưởng đáng kể 

đến tỷ lệ lá (Cuomo và cs., 1998; Iptas và Acar, 2006); trong khi, Oktem và Oktem 
(2005) cho rằng, tỷ lệ thân tăng lên khi mật độ gieo trồng tăng lên.  

Ở Việt Nam, ảnh hưởng của giống đến năng suất của ngô sinh khối cũng đã được 
nghiên cứu (Lê Thị Nghiêm và cs., 2017; Lê Quý Kha và cs., 2010; Nguyễn Hữu Để và 

cs., 2021). Nguyễn Hữu Để và cs. (2021) thông báo mật độ gieo đến 79.365 cây/ha cho 
năng suất sinh khối cao hơn mật độ 89.265 cây/ha (Bảng 1.12).  

Bảng 1.12. Ảnh hưởng mật độ và lượng N đến năng suất sinh khối của ngô trồng vụ 
Hè-Thu ở Đăk Lắk (tấn/ha) 

Mật độ 
(cây/ha) 

Mức đạm (kg N/ha) Trung bình 

mật độ 120 160 200 240 

64.935 45,23 53,3 52,7 51,52 50,69b 

71.428 53,29 56,49 55,08 54,77 54,68a 

79.365 52,12 54,99 54,98 54,22 54,08a 

89.265 48,41 53,09 50,51 50,19 50,55b 

Trung bình N 49,54b 54,47a 53,32a 52,67a  

ab: Giá trị mang chữ mũ khác trong trong cùng hàng hay cột khác nhau có ý nghĩa 
P<0,05 

(Nguồn: Nguyễn Hữu Để và cs., 2021) 

Tương tự, Lê Thị Nghiêm và cs. (2017a) cho biết cây ngô sinh khối trồng trên 

đất phèn ở TP Hồ Chí Minh với mật độ 71.400 cây/ha cho năng suất cao hơn mật độ 
83.330 và 100.000 cây/ha (Bảng 1.13). Kiều Xuân Đàm và cs. (2020) thí nghiệm ảnh 

hưởng của mật độ và kết luận rằng hai giống ngô sinh khối CS71 và NK7328 gieo trồng 
ở Ba Vì và Đan Phượng với mật độ 8,3 vạn cây/ha cho năng suất sinh khối và lợi nhuận 

cao nhất. 
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Bảng 1.13. Ảnh hưởng của giống, mật độ gieo và mùa vụ đến năng suất sinh khối 
(tấn/ha) 

Mật độ 
(cây/ha) 

Đông Xuân (Đ-X) Hè Thu (H-T) 
Đ-X H-T 

NK67 CP888 NK7328 NK67 CP888 NK7328 

100.000 27,9 42,8 46,7 50,3 67,3 61,8 39,1 60,0 

83.330 32,4 50,8 50,2 52,0 59,7 68,4 44,5 56,5 

71.430 35,6 52,1 54,9 63,2 66,7 76,9 47,5 68,9 

T.B 32,1 48,6 56,2 55,1 61,2 69,0   

(Nguồn: Lê Thị Nghiêm và cs., 2017a) 

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Çarpici và cs. (2010) công bố mật độ gieo ngô giống ADA-523 

180.000 cây/ha đã cho năng suất chất khô cao hơn mật độ 40.000 và 60.000 cây/ha 
(Bảng 1.10). Sự sai khác lớn về ảnh hưởng mật độ gieo trồng đến năng suất ở nước ta 

(Lê Thị Nghiêm và cs., 2017a,b; Kiều Xuân Đàm và cs., 2020; Nguyễn Hữu Để và cs., 
2021) và Thổ Nhĩ Kỳ (Çarpici và cs., 2010) có thể do khác nhau về giống và độ phì của 

đất cũng như tổng tích ôn trong năm gieo trồng. 

c. Ảnh hưởng của phân bón  

Bón phân đạm (N) cho cây cỏ thường làm tăng đáng kể năng suất và nói chung 

cũng làm tăng mức CP trong thức ăn thô xanh. Tuy nhiên, việc bón phân dư thừa có thể 

góp phần tích tụ nitrat trong thức ăn cho gia súc, một thành phần kháng dinh dưỡng 
mạnh và có thể gây thiệt hại cho vật nuôi trên quy mô lớn. Do đó nên bón theo liều 

lượng khuyến cáo. Bón phân thường ít hoặc không ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa. 
Bón phân với phốt pho (P), kali (K), hoặc các chất dinh dưỡng khác để tăng năng suất 

thực sự có thể làm giảm một chút chất lượng thức ăn thô xanh khi tăng trưởng nhanh. 
Mức độ quá cao của một số nguyên tố như kali trong một số trường hợp có thể làm giảm 

sự sẵn có của các nguyên tố khác như magiê (Mg) trong chế độ ăn. 

Phân đạm (N) là một trong những loại phân bón thường sử dụng trong canh tác 

cây ngô và do đó, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành trên đối tượng này. Tỷ lệ phân 
đạm tối ưu cho ngô trồng làm thức ăn gia súc phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như 

điều kiện môi trường, hệ thống quản lý và giống ngô. Bón phân đạm cho ngô ảnh hưởng 
đến năng suất chất khô do ảnh hưởng đến chỉ số diện tích lá, thời gian và hiệu quả quang 

hợp (Muchow, 1988; Muchow và Davis, 1988). O’leary và Rehm (1990) cho biết rằng 
năng suất chất khô làm thức ăn gia súc của ngô phản ứng tuyến tính với tỷ lệ nitơ bón 

cho cây trồng. Tương tự như vậy, các nhà nghiên cứu này xác định rằng các đặc điểm 
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chất lượng thức ăn gia súc như NDF và ADF phản ứng không nhất quán với tỷ lệ nitơ. 
Một số nhà nghiên cứu khác cũng báo cáo rằng có những tác động tích cực của nitơ đối 

với năng suất chất khô và chất lượng thức ăn thô xanh (Cox và cs., 1993; Mullins và cs., 
1998; Kara và cs., 1999; Cox và Cherney, 2001; Hamid và Nasab, 2001; Patricio Soto 

và cs., 2002; Bayram và cs., 2004; Patricio Soto và cs., 2004; Keskin và cs., 2005; Sahar 
và cs., 2005; Saruhan và Sireli, 2005). 

Các thí nghiệm ảnh hưởng lượng bón N cho cây ngô cũng được tiến hành ở nhiều 
vùng miền của nước ta (Kiều Xuân Đàm và cs., 2020; Nguyễn Hữu Để và cs., 2021). 

Kiều Xuân Đàm và cs. (2020) cho rằng mức N phù hợp cho giống ngô CS71 là 180 kg 
N/ha, trong khi đó NK7328 là 160 kg N/ha trồng ở Ba Vì và Đan Phượng, Hà Nội vụ 

Thu-Đông. Nguyễn Hữu Để và cs. (2021) kết luận mức N phù hợp cho giống MN-2 với 
mật độ 71.428 cây/ha trong vụ Hè-Thu 160 kg N/ha và Đông-Xuân là 200 kg N/ha trồng 

ở Đăk Lăk (Bảng 1.12) và Đồng Nai. 

d. Ảnh hưởng của thu hoạch 

Mùa vụ thu hoạch. Ở Việt Nam, nhiều nghiên cứu đã chứng minh ảnh hưởng của 
mùa vụ thu hoạch đến năng suất sinh khối và thành phần hoá học của ngô sinh khối (Lê Thị 

Nghiêm và cs., 2017; Nguyễn Hữu Đề và cs., 2021). Lê Thị Nghiêm và cs (2017b) cho biết 
năng suất sinh khối các giống ngô trồng ở vùng đất nhiễm phèn ở Bình Chánh, TP Hồ Chí 

Minh trong vụ Hè Thu cao hơn Đông Xuân (Bảng 1.13). Năng suất ở vụ Đông Xuân dao 
động 39,1-47,5 tấn tươi/ha/vụ và Hè Thu 56,5-68,9 tấn tươi/ha/vụ. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu 

Đề và cs (2021) cho biết năng suất của ngô MN-2 trồng ở Đăk Lăk không khác biệt giữa 
Đông Xuân và Hè Thu, trong khi ở Đồng Nai, năng suất MN-2 trong vụ Đông Xuân cao 

hơn Hè Thu, nhưng không khác biệt thống kê (Bảng 1.14). 

Các dữ liệu trên đây (số liệu Bảng 1.13) cho thấy ảnh hưởng của mùa vụ đến 

năng suất cây ngô sinh khối ở TP Hồ Chí Minh rất rõ rệt nhưng ở Đồng Nai, Đăk Lăk 
không sai khác (Bảng 1.14). Nguyên nhân có thể do chênh lệch chế độ chiếu sáng (tổng 

tích ôn) giữa các mùa ở các nơi thí nghiệm hoặc do sự đáp ứng về chế độ ánh sáng khác 
nhau của các giống. Điều này cần được nghiên cứu tiếp tục.  

Bảng 1.14. Ảnh hưởng mùa vụ lên năng suất sinh khối của ngô MN-2 ở Đăk Lăk 
và Đồng Nai (tấn/ha; mật độ 71.428 cây/ha) 

 Đông Xuân Hè Thu 

160 kg N/ha 200 kg N/ha 160 kg N/ha 200 kg N/ha 

Đăk Lăk  55,77 59,62 57,07 54,71 

Đồng Nai  60,99 61,91 56,49 55,08 

(Nguồn: Nguyễn Hữu Đề và cs., 2021) 
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Thời điểm thu hoạch. Thông thường, cây ngô sinh khối thường thu hoạch vào hai 
thời điểm ra hoa (làm thức ăn ủ chua) và kết hạt làm thức ăn thô. Ảnh hưởng của hai 

thời điểm này đến sinh khối khá rõ ràng.  

Thí nghiệm của Madic và cs. (2018) tại Serbia về ảnh hưởng của thời gian thu 

hoạch đến năng suất sinh khối của cây ngô trong 2 năm 2013 và 2014. Cây ngô thu 
hoạch lần đầu khi 25% số cây có bắp và các lứa sau cách nhau 1 tuần. Các tác giả kết 

luận kéo dài thời gian thu hoạch làm giảm năng suất sinh khối (Bảng 1.15). 

Bảng 1.15. Ảnh hưởng kéo dài thời gian thu hoạch đến năng suất và thành phần 
hoá học của ngô sinh khối 

 
Năng suất 
(tấn/ha) 

DM (%) CP (%) ADF (%) NDF (%) 

Lần đầu 67,45a* 24,65d 9,68a 30,63a 61,83a 

Sau 1 tuần 58,64b 29,38c 9,70a 28,90b 58,87b 

Sau 2 tuần 52,18c 36,20b 8,97b 27,89c 55,85c 

Sau 3 tuần 45,25d 42,62a 7,74c 24,24d 49,63d 

*abcd: Các giá trị cùng cột có chữ mũ khác nhau sai khác thống kê P<0,05 

(Nguồn: Madic và cs., 2018) 

1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thức ăn của ngô sinh khối 

Chất lượng thức ăn nói chung, cây ngô sinh khối có thể được định nghĩa là mức 
độ mà thức ăn có khả năng tạo ra phản ứng mong muốn của con vật. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng thức ăn gồm:  

a. Hàm lượng chất dinh dưỡng 

Thành phần hoá học và giá trị năng lượng của cây thức ăn là một trong nhóm chỉ 
tiêu quan trọng đánh giá chất lượng thức ăn. Thành phần hoá học của thức ăn thực vật 

phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó, giống và phân bón là hai yếu tố quan trọng. 
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Bảng 1.16. Ảnh hưởng mật độ và lượng nitơ lên năng suất và thành phần hoá học 

 
Năng suất chất khô 

(tấn/ha) 
Tỷ lệ thân 

(%) 
CP 
(%) 

ADF 
(%) 

NDF (%) 

Mật độ (cây/ha) 

60.000 18,72b* 49,68d 5,27 25,9c 64,84 

100.000  19,45b 54,75c 4,91 27,15bc 62,5 

140.000 20,26ab 55,98bc 4,81 27,89ab 63,68 

180.000 21,26a 57,13b 5,04 28,4ab 62,61 

220.000 20,64ab 59,35a 5,19 28,5a 61,47 

Hàm lượng Nitơ (kg/ha) 

0 14,05d 62,81a 4,25c 27,47 59,56c 

100 18,34c 58,96b 4,68b 27,37 62,71b 

200 21,2b 54,23c 4,91b 28,25 63,96ab 

300 22,88a 51,22d 5,62a 27,75 64,19ab 

400 23,86a 49,68d 5,76a 27,01 64,68a 

abcd: Giá trị trong cùng cột khác chữ mũ sai khác có ý nghĩa thống kê P<0,05 

(Nguồn: Çarpici và cs., 2010) 

Thí nghiệm của Çarpici và cs. (2010) đã xác định ảnh hưởng của hàm lượng N 
sử dụng cho ngô sinh khối giống ADA-523 làm thức ăn gia súc. Kết quả (Bảng 1.16) 
cho thấy khi tăng hàm lượng N thì tăng năng suất chất khô, CP và NDF nhưng giảm tỷ 
lệ thân. Năng suất chất khô và protein thô cao nhất khi sử dụng 300 - 400 kg N/ha. Mặt 
khác, khi tăng lên 200 kg N/ha, NDF tăng lên nhưng không bị ảnh hưởng bởi mức 300-
400 kg N/ha. Dữ liệu từ nghiên cứu này cho thấy rằng các nhà sản xuất ngô làm thức ăn 
gia súc phải cân đối cẩn thận giữa lợi ích tiềm năng của năng suất chất khô cao hơn và 
chất lượng thức ăn thô xanh. Các tác giả đề xuất nên trồng với mật độ 180.000 cây/ha 
và bón 300 kg N/ha trong hệ thống tưới nhỏ giọt (Bảng 1.16). 

Nghiên cứu của Brar và cs. (2016) ở Ấn Độ cũng cho thấy giống ngô ảnh hưởng 
đến hàm lượng chất khô, protein thô và xơ thô khi hoạch (Bảng 1.17). Hàm lượng DM 
dao động 18-32%, CP 7-9% và CF 24-32%, đặc biệt giống No.1501 có hàm lượng CP 
cao so với nhóm cây hoà thảo (11%) và giống YHM.113 và C.7065 có CF thấp (24,60 
-24,77%).  
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Bảng 1.17. Ảnh hưởng các giống đến thành phần hoá học của ngô sinh khối làm thức 
ăn cho gia súc (%) 

Giống Vật chất khô Protein thô Xơ thô 

MS.2010 20,07c* 8,63c 28,16d 

FSD.2018 31,93a 7,27de 29,83c 

YHM.112 18,07g 6,80e 25,50e 

No.1501 29,53b 11,00a 31,67ab 

Sgd.2002 25,10de 7,70d 30,37bc 

C.7065 20,00de 6,20d 24,77e 

FSD.2020  21,73f 9,23b 32,33a 

MS.2015 23,73cd 6,87e 25,20e 

YHM.113 24,03e 7,03e 24,60e 
* abcdfe: Giá trị trong cùng cột có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

(Nguồn: Brar và cs., 2016) 

Giai đoạn thành thục của cây khi thu hoạch là một trong những yếu tố quan trọng 
nhất quyết định chất lượng thức ăn thô xanh của một loài nhất định. Chất lượng thức ăn 

gia súc giảm theo kỳ hạn tăng dần. Ví dụ, ngô thể hiện chất lượng thức ăn thô xanh lý 
tưởng khi hạt đang ở giai đoạn ngậm sữa, sau đó chất lượng tiếp tục giảm. Độ chín khi 

thu hoạch cũng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ thức ăn thô xanh của động vật. Khi cây 
trưởng thành và trở nên xơ xác hơn, lượng thức ăn thô xanh giảm đáng kể. Hàm lượng 

NDF tăng lên khi cây phát triển và thức ăn khó tiêu hoá vì do NDF khó tiêu hóa hơn so 
với các thành phần không có chất xơ của thức ăn thô xanh. Tỷ lệ tiêu hóa thức ăn thô 

xanh cũng chậm lại khi cây trưởng thành. Hàm lượng protein thô giảm mạnh theo độ 
chín (Bảng 1.18). 

Bảng 1.18. Giá trị dinh dưỡng của ngô sinh khối thu hoạch ở các thời điểm khác nhau 

Giai đoạn DM (%) CP (%) NEL (Mcal/ib) 

Trước trổ cờ (Pre-silk) 10 12,4 0,62 

Trổ cờ (silk)  15 11,3 0,64 

Ngậm sữa (milk) 21 7,0 0,67 

Chín sáp (over-ripe) 45 9,1 0,62 

Có bắp khô (drought-few ears) 25 9,9 0,62 

Trưởng thành-chưa thụ phấn  27 7,6 0,70 

(Nguồn: Brar và cs., 2016) 
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b. Tính ngon miệng 

Tính ngon miệng quyết định đến lượng ăn vào nhiều hay ít. Tính ngon miệng có 

thể bị ảnh hưởng bởi kết cấu, độ tơi lá, mức độ sử dụng và hình thức bón phân cho cây, 
độ ẩm, sự xâm nhập của sâu bệnh hoặc các hợp chất khiến thức ăn thô xanh có vị ngọt, 

chua hoặc mặn. Các nghiên cứu đều cho rằng cây ngô sinh khối thu hoạch đúng thời 
điểm có tính ngon miệng cao (Akdeniz và cs., 2004; Erdal và cs., 2009). 

c. Khả năng tiêu hóa 

Khả năng tiêu hóa chỉ mức độ tiêu hoá và hấp thụ thức ăn khi đi qua đường tiêu 

hóa của vật nuôi thay đổi rất nhiều. Tỷ lệ tiêu hoá có thể được xác định thông qua con 
vật (in vivo) hoặc không trực tiếp trên con vật (in vitro). Kết quả thí nghiệm tiêu hoá in 

vitro các giống ngô ở Ấn Độ cho thấy (Bảng 1.19) ảnh hưởng của giống và thời điểm 
thu hoạch. 

Bảng 1.19. Ảnh hưởng của giống và thời điểm thu hoạch đến tỷ lệ tiêu hoá vật chất 
khô của ngô (%) 

Thứ tự Giống Thu khi ra hoa Thu khi có bắp 

1 JH-3459 58,23 55,90 

2 Parkash 63,73 61,80 

3 J-1006 64,33 58,60 

4 PMH-2 58,07 52,86 

5 African tall 65,00 57,63 

(Nguồn: Brar và cs., 2016) 

1.3. Ủ CHUA THỨC ĂN  

1.3.1. Nguyên lý và những yếu tố ảnh hưởng quá trình ủ chua  

1.3.1.1. Nguyên lý ủ chua thức ăn  

Thức ăn ủ chua là sản phẩm từ một loạt các biến đổi làm giảm độ ẩm của thức ăn 

xanh và được lên men vi sinh vật trong điều kiện yếm khí làm giảm giá trị pH của khối 
thức ăn đến 4,2-4,5 và vì vậy, thức ăn được bảo quản lâu dài. Mục tiêu là giữ lại hoặc 

hạn chế tối đa sự hao tổn các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thô xanh và cung cấp 
thức ăn ủ chua cho vật nuôi; để đạt được điều này thì quá trình lên men yếm khí do vi 

khuẩn axit lactic là rất quan trọng.  
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Hai phương pháp ủ chua phổ biến là ủ chua axit và ủ chua vi sinh vật. Ủ chua 
axit là quá trình làm giảm pH nhờ thêm vào trong thức ăn một số axit vô cơ, ví dụ axit 

phôtphoric, sulphuric, clohydric.. hay hữu cơ, ví dụ như axit phoocmic, propionic.. hoặc 
là kết hợp giữa vô cơ và hữu cơ. Trong khi đó, ủ chua vi sinh vật là quá trình làm giảm 

độ pH khối ủ nhờ sự lên men của vi sinh vật (chủ yếu là tồn tại trong tự nhiên), trong đó 
nhóm có lợi chính là vi khuẩn lên men lactic. Ủ chua vi sinh vật là phương pháp phổ 

biến hiện nay.  

Hai giai đoạn chính xảy ra trong quá trình ủ chua là hiếu khí và yếm khí (Lê Đức 

Ngoan, Dư Thanh Hằng, 2011). Thứ nhất, giai đoạn hiếu khí được thực hiện khi có mặt 
của oxy (không khí). Oxy được đưa vào khối ủ theo thức ăn sau khi thu hoạch, các tế 

bào thực vật sống sử dụng oxy cho quá trình hô hấp. Trong điều kiện hiếu khí các 
enzyme của tế bào thực vật và vi sinh vật sẽ sử dụng oxy để biến nguồn carbohydrate 

dễ hòa tan (đường) để tạo thành CO2 và nhiệt. Quá trình này dài hay ngắn phụ thuộc vào 
lượng oxy tồn tại trong hố ủ và điều kiện ủ, nó có thể kéo dài từ vài giờ đồng hồ cho đến 

vài ngày. Quá trình này càng kéo dài thì lượng đường và các chất dinh dưỡng khác càng 
bị phân giải nhiều. Vì vậy, để rút ngắn giai đoạn này cần thực hiện các kỹ thuật nhằm 

hạn chế sự có mặt oxy trong hố ủ càng nhiều càng tốt. Nhiệt sinh ra trong giai đoạn này 
có thể tăng lên theo sự có mặt O2 trong khối ủ và cũng là nguyên nhân gây hư hỏng thức 

ăn đem ủ. Vì vậy, băm ngắn thức ăn trước khi ủ, nén chặt, đóng gói và bịt kín kỹ càng 
là thao tác cần chú ý để thực hiện qui trình ủ chua thức ăn và cần thiết để hạn chế giai 

đoạn thứ nhất. Thứ hai, giai đoạn yếm khí diễn ra sau khi lượng oxy trong khối ủ cạn 
kiệt dần, lúc này các vi khuẩn lên men yếm khí bắt đầu sinh sôi nảy nở và tăng lên nhanh 

chóng và quá trình lên men cũng bắt đầu. Vi sinh vật lý tưởng cho quá trình lên men này 
sinh trưởng rất nhanh và vượt trội hơn cả là nhóm Lactobacilli để sản sinh ra axit lactic. 

Axit lactic sản sinh ra có hằng số phân ly ion H+ lớn hơn các axit hữu cơ khác trong khối 
ủ (acetic, butyric) nên sẽ làm giảm pH của khối ủ nhanh và duy trì ở mức thấp. Sự lên 

men hoàn toàn dừng lại sau 3-4 tuần khi pH đạt mức thấp và tất cả vi sinh vật ngừng 
hoạt động. Nếu kỹ thuật ủ không tốt, axit lactic sản sinh không đủ để giảm độ pH ở mức 
thấp nhất thì khi đó nhóm Clostridia sẽ bắt đầu phát triển. Nhóm này sẽ sử dụng 

carbohydrate dễ hòa tan, axit lactic và protein cho sự sinh trưởng của chúng và sản sinh 
ra axit butiric, khi đó chất lượng khối ủ sẽ giảm đi nhanh chóng. 

1.3.1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ chua 

Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình ủ chua tự nhiên bao gồm: (i) thành 

phần carbohydrate dễ hòa tan; (ii) năng lực đệm của thức ăn đem ủ; (iii) độ ẩm có trong 
nguyên liệu ban đầu; (iv) dạng vi sinh vật lên men chiếm ưu thế; và (v) tốc độ lên men.  

Carbohydrate dễ hòa tan (Water Soluble Carbohydrate - WSC).  

WSC trong thực vật có ảnh hưởng lớn đến sự lên men trong quá trình ủ chua. Nó 
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quyết định chất lượng của thức ăn đem ủ và thời gian bảo quản của thức ăn. 
Carbohydrate dễ tan chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như:  

- Loại thức ăn đem ủ. Cây họ đậu thường chứa thành phần WSC thấp. Đây là một 
trong các lý do tại sao loại thức ăn này rất khó ủ. Hàm lượng đường giữa các loài cỏ có sự 

khác nhau. Các loại cỏ đuôi mèo và cỏ mọc trong vườn thường có hàm lượng đường thấp 
hơn những loài cỏ khác. Thân cây ngô chứa đủ lượng WSC để bảo quản thức ăn trong lên 

men. Lúa mì chứa đủ lượng đường dễ tan khi ở giai đoạn trưởng thành. 

- Điều kiện sinh trưởng. Trong mùa lạnh mà có ánh nắng mặt trời thì cây trồng 

thường chứa nhiều WSC hơn. Ngược lại, nếu mưa nhiều và nặng hạt thì hàm lượng 
WSC có thể giảm tới 50%.  

- Giai đoạn sinh trưởng. Hàm lượng WSC của cỏ tăng dần cho đến khi bắt đầu 
trưởng thành. Hàm lượng WSC thường đạt cao nhất ở thời điểm bắt đầu trưởng thành. 

Lúa mì có thành phần WSC cao nhất giai đoạn ngậm sữa. 

- Quản lý, chăm sóc và phân bón. Hàm lượng WSC sẽ giảm trong quá trình phơi héo 

thức ăn. Nếu thời gian phơi héo kéo dài sẽ làm giảm đáng kể lượng đường dễ tan và giảm 
hiệu quả quá trình lên men thức ăn. Mặt khác, thời điểm thu hoạch thức ăn thô cũng có ảnh 

hưởng đến WSC. Hàm lượng WSC thường cao vào buổi sáng và giảm dần vào buổi chiều. 
Sử dụng các loại phân bón chứa hàm lượng nitơ cao sẽ làm tăng thành phần nitrat trong 

thức ăn thô và sẽ gây khó khăn cho quá trình ủ chua thức ăn, làm giảm WSC và một số 
nitrate sẽ bị phân hủy tạo thành NH3 từ đó làm tăng pH của khối ủ. 

- Mật độ cây trồng. WSC sẽ giảm nếu mật độ cây trồng cao. 

Năng lực đệm. Năng lực đệm (buffering capacity) là lượng tương đương NaOH 

cần để tăng pH của 1 kg cỏ khô từ 4,0 đến 6,0. Năng lực đệm trong thức ăn thô có ảnh 
hưởng đến quá trình ủ chua. Nó là một nguyên nhân hạn chế sự thay đổi của pH. Những 

loại thức ăn thô có giá trị năng lực đệm cao, thì khả năng làm giảm và duy trì ổn định pH 
trong quá trình ủ cao. Điều này rất có lợi cho quá trình bảo quản thức ăn. Do vậy, nhiều 

acid được cung cấp để làm giảm độ pH tới mức mong muốn. Đây cũng là điều gây rắc rối 
trong quá trình ủ chua, bởi vì cần nhiều WSC hơn để tạo thêm acid. Với những loại thức 
ăn có năng lực đệm cao thì ước tính lượng WSC cần gấp đôi để bảo đảm cho quá trình 

lên men tốt nếu so sánh với những thức ăn thô có giá trị năng lực đệm thấp. 

Các axit hữu cơ (malic, succinic, malonic và glyceric) trong thức ăn thô có vai 

trò như môt năng lực đệm. Trong quá trình ủ chua, các axit hữu cơ này được phá hủy 

bởi vi sinh vật và được thay thế bởi các axit với giá trị năng lực đệm lớn hơn. Cây bộ 

đậu thường có năng lực đệm lớn hơn cây hòa thảo điều đó cũng có nghĩa là chúng cần 
nhiều axit để làm giảm pH của khối ủ. Mức bình quân vào khoảng 10-12% WSC trong 

vật chất khô sẽ đảm bảo cho khối ủ lên men tốt, trong khi cỏ hòa thảo chỉ cần 6-8%.  
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 Trong quá trình ủ chua, các axit hữu cơ thường bị phân giải bởi vi khuẩn và được 
thay thế bởi các axit có đặc tính đệm mạnh hơn. Việc thay thế này làm cho năng lực 

đệm của cây thức ăn tăng 2-4 lần. Protein thực vật cũng làm tăng năng lực đệm của quá 
trình ủ chua.  

Bảng 1.20. Khả năng đệm của một số loại thức ăn gia súc (mEq/kg vật chất khô) 

(Nguồn: McDonald và cs., 1991) 

Điều kiện môi trường và lần cắt cũng có ảnh hưởng đến năng lực đệm. Cỏ alfalfa 
ở lần cắt đầu tiên có năng lực đệm lớn hơn ở những lần cắt tiếp theo, nhưng ngược lại 

cỏ ryegrass (cỏ tự nhiên), năng lực đệm giảm theo độ trưởng thành.  

 

Loại thức ăn Năng lực đệm Loại thức ăn Năng lực đệm 

Rau ôn đới Cỏ và rau nhiệt đới 

Cỏ ba lá nhỏ 420-877 Cỏ Kiuyu 225 - 496 

Cỏ ba lá nhỏ  

(hàng năm) 

383-656 Cỏ Rhodes 435 

Cỏ Alfalfa 496 - 720 Cỏ Stylo 469 

Cỏ ba lá Balansa  487 - 623 Cỏ Siratro 621 

Cỏ ba lá lá nhọn 484 - 588 Ngũ cốc 

Cỏ ba lá đỏ 491 - 617 Ngô 149 - 351 

Cỏ linh lăng 297 - 595 Yến mạch chưa trưởng thành 732 - 779 

Cỏ ba lá Berseem 638 - 790 Yến mạch - ngọn 213 - 453 

Cỏ ba lá trắng   

Cỏ đậu đỏ 467 - 539   

Đậu tằm 504 - 616   

Đậu Hà Lan 328 - 502   

Lupin (albus) 304 - 338   

Cỏ ôn đới Cây thức ăn khác 

Cỏ chân gà  209 - 438 Kê Nhật Bản 343 - 682 

Cỏ Ryegrass Italia 265 - 589 Cỏ voi 315 - 520 

Cỏ Ryegrass lâu năm 231 - 428 Lúa miến ngọt 258 - 419 
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Độ ẩm nguyên liệu 

Nhìn chung, ẩm độ quá cao hay quá thấp trong thức ăn thô đem ủ cũng gây ảnh 
hưởng xấu cho quá trình lên men. Axit hữu cơ bị mất đi trong khi phơi héo thức ăn trước 
khi ủ làm giảm năng lực đệm và cải thiện tiến trình ủ chua. Đây cũng là lý do tại sao 
phơi héo thức ăn có WSC thấp và năng lực đệm cao sẽ có hiệu quả hơn. 

Một khía cạnh khác đề cập đến hiệu quả phơi héo trước khi ủ chua là vi khuẩn 
lên men lactic có khả năng chịu đựng mức ẩm độ thấp hơn so với nhóm Clostridia, nhóm 
vi khuẩn gây thối. Với mức ẩm độ cao (trên 70% nước) nhóm Clostridia vẫn có thể sinh 
trưởng, thậm chí khi pH hạ xuống 4. Mặt khác, giá trị dinh dưỡng và khả năng tiếp nhân 
thức ăn ủ chua cũng bị giảm xuống mức thấp. 

Một số phương pháp được sử dụng phổ biến để ước tính ẩm độ của thức ăn thô 
trước khi ủ như là dùng tay bóp, nén thức ăn thô nếu thấy nước chảy thành dòng từ kẽ 
tay thì cần phơi héo, còn nếu chỉ thấy rỉ nước ở kẽ ngón tay thì có thể ủ mà không cần 
phơi. Hay có thể sử dụng microwave để phân tích nhanh ẩm độ của thức ăn… 

Dạng vi sinh vật lên men chiếm ưu thế 

 Sự lên men tốt sẽ được diễn ra nơi có axit lactic được sản sinh do vi khuẩn 
bacteria chiếm ưu thế. Nhiều khối ủ đã sử dụng những chất đưa từ ngoài vào để làm tăng 
số lượng nhóm vi khuẩn này. Để quá trình ủ chua tốt, tạo điều kiện cho nhóm vi khuẩn 
lên men lactic hoạt động thì điều kiện yếm khí là yếu tố quan trọng để tăng nhanh tốc 
độ phát triển của Lactobacilli. 

Tốc độ lên men 

Mục tiêu chính của việc cất trữ thức ăn thô bằng phương pháp ủ chua là để bảo 
quản thức ăn trong thời gian dài mà mất mát dinh dưỡng ở mức thấp nhất, hạn chế sự 
gây thối thức ăn của nhóm vi khuẩn hiếu khí và phân hủy protein của nhóm Clostridia 
dưới điều kiện yếm khí. Tốc độ lên men càng nhanh sẽ càng hạn chế sự mất mát dinh 
dưỡng của thức ăn đem ủ. Vì vậy, tăng cường sự quản lý và tiến trình ủ càng nhanh sẽ 
tạo điều kiện tốt cho sự lên men.  

1.3.2. Lợi ích của thức ăn ủ chua 

Thức ăn ủ chua đóng vai trò như một ngân hàng thức ăn gia súc được xây dựng 
để có thể sử dụng quanh năm. Có rất nhiều ưu điểm của việc ủ chua liệt kê dưới đây: 

– Ưu điểm quan trọng nhất của thức ăn ủ chua là nó được sử dụng trong thời kỳ 
khan hiếm thức ăn thô xanh. 

– Cung cấp thức ăn gia súc đủ dinh dưỡng quanh năm. 

– Thức ăn ủ chua cũng giàu dinh dưỡng như thức ăn thô xanh vì nó giữ được các 
chất dinh dưỡng ở dạng ban đầu và do đó nó tốt cho động vật ăn như thức ăn xanh của 
chính nó. 
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– Có thể giúp giảm thiểu tình trạng thiếu thức ăn thô xanh. 

– Chi phí nhân công trong chăn nuôi gia súc nhai lại, chủ yếu bò sữa giảm đáng 

kể do chỉ sử dụng thức ăn ủ chua làm thức ăn gia súc. 

– Toàn bộ cây trồng được thu hoạch trong một lần duy nhất để ủ chua như trường 

hợp ngô non và ngô ngọt. Bắp non cũng như thân cây ngô ngọt là thức ăn gia súc thích 
hợp nhất để ủ chua vì toàn bộ cánh đồng được thu hoạch trong một lần. Thu hoạch một 

lần có lợi về nhiều mặt vì chúng ta có thể thu hoạch cây trồng vào thời điểm thích hợp 
và đồng thời có sẵn ruộng để gieo sạ kịp thời cho vụ sau. 

– Tính ngon miệng tăng lên khi thân cây cứng khi lên men ủ chua trở nên mềm 
và được động vật sử dụng tốt hơn. 

– Thức ăn thô xanh có thể có một số thành phần kháng dinh dưỡng, ví dụ: HCN 
trong lúa miến, oxalat trong kê ngọc trai và đôi khi là nitrat ở ngô. Các thành phần chống 

chất lượng bị phá hủy hoặc bị hạ xuống trong quá trình lên men ủ chua, ví dụ nitrat, nếu 
có, được báo cáo là giảm trong thức ăn ủ chua so với thức ăn thô xanh. HCN gần như bị 

phá hủy, ngược lại oxalat cũng được báo cáo là giảm xuống một nửa trong thức ăn ủ 
chua. Trong quá trình lên men ủ chua, thân cây trở nên mềm, giúp động vật dễ tiêu hóa. 

– Cuối cùng, hạt của các loại cỏ dại phổ biến nhất sẽ bị tiêu diệt trong quá trình 
ủ chua lên men, do đó làm giảm vấn đề phân tán của những hạt này khi dùng phân gia 

súc bón cho cây trồng. 

– Thức ăn ủ chua đúng cách có thể bảo quản được lâu. Nếu được che phủ đúng 

cách, thức ăn ủ chua có thể bảo quản được 10-12 tháng hoặc lâu hơn. 

– Thuận tiện cho việc sản xuất TMR. 

1.3.3. Ủ chua cây ngô 

1.3.3.1. Ưu thế của cây ngô so với các cây thức ăn khác 

Ngô là một loại cây trồng tuyệt vời để ủ chua. Nó có giá trị năng lượng cao. Để lên 
men thích hợp, cây ngô có thể có đủ độ ẩm cũng như carbohydrate hòa tan được chuyển 

hóa thành axit lactic trong quá trình lên men. Ngô có năng suất sinh khối cao. Chất lượng 
dinh dưỡng của ngô được so sánh với các loại thức ăn gia súc không thuộc họ đậu khác 
trong Bảng 1.21. Protein thô và tỷ lệ tiêu hóa chất khô trong ống nghiệm (IVDMD) là hai 

thông số chất lượng dinh dưỡng quan trọng chi phối chất lượng thức ăn gia súc. Cả protein 
thô cũng như IVDMD trong ngô đều cao nhất trong số các loại thức ăn gia súc cạnh tranh 

khác. Sản lượng sinh khối của ngô cũng tương đương với cao lương. 
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Bảng 1.21. So sánh chất lượng ngô sinh khối với các loại thức ăn thô 

Loại thức ăn 
Giai đoạn thu 

hoạch 
CP 
(%) 

Khoảng 
thời gian 
thu hoạch 

(ngày) 

Tỷ lệ tiêu hoá 
DM in vitro 

(%) 

Ngô  Trổ cờ-ngậm sữa 11-8 55-65 68-52 

Cao lương Đầu ra hoa  10-7 70-80 60-57 

Cỏ voi Napier (30 ngày) Cao 1 mét  11-7 55-60 60-55 

Cỏ Guinea (25-30 ngày) Cao 1 mét  10-8 55-60 60-57 

(Nguồn: Gupta và cs., 2004) 

Ở hầu hết các nước trên thế giới, ngô sinh khối được sử dụng làm thức ăn ủ chua 
vừa giải quyết thiếu hụt thức ăn vào mùa thiếu cỏ và bảo quản lâu dài. Ví dụ ở Ấn Độ, 

nông dân thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn thô xanh hai lần một 
năm, đặc biệt là trong các tháng từ tháng 11-tháng 12 và tháng 5-tháng 6, được gọi là 

thời kỳ giáp hat. Trong thời kỳ này, người chăn nuôi phải cho gia súc ăn rơm, rạ và thức 
ăn tinh đắt tiền để đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày của gia súc. Rơm rạ hoặc thân 

ngô không phải là thức ăn giàu dinh dưỡng và thường thiếu một số chất dinh dưỡng 
quan trọng và do đó làm giảm tiềm năng sản xuất sữa của gia súc, trong khi thức ăn tinh 

không có hiệu quả kinh tế. Vì vậy, điều quan trọng là phải sản xuất và bảo tồn thức ăn 
gia súc đủ số lượng và đủ chất lượng. Thức ăn thô xanh bảo tồn là cần thiết để duy trì 

sản lượng sữa trong những tháng mùa khô cũng như đưa bò vào tình trạng tốt để nó có 
thể thụ thai trong vòng 4 tháng sau khi đẻ và do đó sẽ có bê con hàng năm. 

Ngô có thể được bảo quản dưới dạng ủ chua. Nó phải có 30% chất khô để được ủ 
thành công. Điều này có nghĩa là cây trồng có thể bị cắt bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào thời 

điểm nó được trồng. Ngô trồng làm thức ăn gia súc xanh và ngô non có độ ẩm và đường 

hòa tan cần thiết, do đó, thích hợp nhất để ủ chua. Ngô ủ chua ngày càng trở nên quan 

trọng hơn trong khẩu phần bò sữa. Ngô được đánh giá cao vì năng suất cao và khả năng 
ủ chua tuyệt vời, và có thể thu hoạch trong một vụ duy nhất mà không bị rụng lá đáng kể. 

Bò được cho ăn ngô ủ chua tạo ra nhiều sữa hơn và tiêu thụ nhiều chất khô ủ chua hơn 
trong cả hai thử nghiệm so với những con được cho ăn ngô ủ chua (Lance và cs., 1964). 

Ngô ủ chua được sử dụng rộng rãi cho bò đang vắt sữa đòi hỏi thức ăn năng lượng cao để 
sản xuất sữa tối đa (Marsalis và cs., 2010; Irlbeck và cs.. 1993). 

1.3.3.2. Phương pháp ủ chua  

Nhiều phương tiện ủ chua thức ăn có thể được sử dụng như: túi nilon, hố ủ 

(xây bằng xi măng hay hố đất), thùng nhựa.. nhưng đơn giản nhất là đào hố. Hố được 
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đào ở vị trí thích hợp trong trang trại. Vị trí của hố khá quan trọng. Nên đặt gần 
chuồng gia súc ở một số bãi đất cao hơn và dốc để nước mưa không thể xâm nhập 

vào thức ăn ủ chua và làm hỏng thức ăn. Mực nước ngầm của mặt đất nên sâu để 
tránh thấm. Hố phải hơi nghiêng một chút để nước mưa dễ chảy về một phía, tránh 

hư hỏng trong mùa mưa 

Kích thước của hố: Kích thước của hố phụ thuộc vào sự sẵn có của nguồn nguyên 

liệu và quy mô đàn gia súc. Bình quân một khối hố ủ chứa khoảng 400 kg thức ăn ủ chua.  

Hình dạng của hố: Hình dạng của hố cũng rất quan trọng. Nó phải có các bức tường 

nghiêng với đế hẹp và mở rộng. Kiểu hình dạng này có lợi cho việc lấp đầy hố vì điều này 
giúp loại bỏ tối đa không khí và dễ dàng 

loại bỏ thức ăn ủ chua khỏi hố. 

Chuẩn bị hố: Trát tường hố bằng 

simen hoặc lót thảm plastic; nông dân 
cũng có thể chuẩn bị một hố bằng ống 

plastic. Che miệng hố bằng polythene. 
Phần đáy của hố không nên được che 

bằng tấm nhựa mà nên được phủ bằng 
rơm rạ để độ ẩm thừa, nếu có, hoặc dịch 

ủ có thể được hấp thụ hiệu quả. 

Lấp hố: Xới xung quanh thành 

từng đoạn 5-8 cm và bắt đầu lấp hố. Trải 

lớp thức ăn gia súc đã được ủ lên đến độ 
cao 0,3 m và sau đó nén bằng máy hay 

dẫm mạnh. Quá trình này được lặp lại sau 

mỗi lớp thức ăn đưa vào. Nguyên tắc: loại 
trừ càng nhiều không khí trong khối ủ càng tốt. Người ta có thể nén bằng cách ép nguyên 

liệu bằng lao động thủ công hoặc cơ giới bằng máy kéo. Chú ý làm sao cho nguyên liệu 
ở các cạnh và các gốc hố được nén chặt.  

Che chắn hố ủ: Che bằng một tấm polythene hoặc lợp mái tranh lên trên nắp hố 

tránh nước ngấm vào hố. Có thể, rải lớp rơm khoảng 10-15 cm trên nắp, tiếp theo là lớp 
đất 5-7 cm. Sau đó sẽ được trát bằng một lớp đất sét. Bất kỳ vết nứt nào trên nắp, xuất 

hiện sau đó, phải được cắm ngay lập tức để tránh không khí hoặc nước xâm nhập vào 
hố. Có thể sử dụng thức ăn ủ chua sau 35-40 ngày đóng kín hố.  

Trong thực tế, nông dân có thể sử dụng các phương tiện khác nhau để ủ chua cây 
ngô sinh khối. Ở những nông hộ với quy mô 10-20 con bò, người ta thường sử dụng các 

túi ủ có thể tích 2-3 m3, vừa tiện lợi khi ủ và khi lấy thức ăn (Hình 1.4). 

Hình 1.1. Ủ chua cây ngô sinh khối trong 
các loại dụng cụ khác nhau (ủ trong bao, ủ 
trong thùng). Hình ảnh được chụp tại nông 

hộ a Bân, thôn Hàm Long, xã Xuân Phú, 
huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk 
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1.3.3.3. Đánh giá ngô ủ chua  

Chất lượng thức ăn ủ chua được xác định chủ yếu bởi trạng thái vật lý, nghĩa là 

màu sắc và mùi. 

- Màu sắc: Thức ăn ủ chua được chuẩn bị đúng cách được nhận biết từ màu sắc của 

nó. Màu của thức ăn ủ chua lên men tốt là màu xanh lục nhạt hoặc vàng xỉn (gọi là ủ xanh), 
trong khi màu của thức ăn ủ chua lên men kém là màu ôliu, xanh lục hoặc nâu sẫm. 

- Mùi: Mùi của thức ăn ủ chua lên men tốt giống mùi giấm (gọi là ủ chua) trong 
khi thức ăn ủ chua lên men kém có mùi hôi. Trong thức ăn ủ chua được lên men thích 

hợp, cacbohydrat hòa tan được chuyển thành axit lactic, trong khi trong thức ăn ủ chua 
lên men kém, axit butyric là sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men chủ yếu gây ra 

mùi hôi. Thức ăn ủ chua lên men kém không nên cho gia súc ăn và nên loại bỏ. 

Chất lượng thức ăn ủ chua còn đánh giá về mặt hóa học với các đặc điểm sau: (i) 

pH dưới 4,2 (ii) nitơ amoniac tổng số N, nhỏ hơn 10% tổng số N; (iii) axit butyric, nhỏ 
hơn 0,2%; và (iv) axit lactic 3–12%. Các sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men ủ 

chua thường được theo dõi để đánh giá chất lượng thức ăn ủ chua, và vị trí của “thức ăn 
ủ chua thông thường” được trình bày trong Bảng 1.22. 

Bảng 1.22. Các đặc tính xác định chất lượng ngô ủ chua 

Chỉ tiêu 
Tích cực (+); 

không (-) 
Tác động 

pH + pH thấp ức chế hoạt động vi khuẩn  

Axit lactic + Ức chế hoạt động vi khuẩn bằng cách giảm pH khối ủ 

Axit axetic 
- 
+ 

Liên quan quá trình lên men xấu 
Ức chế hoạt động nấm men  

Axit butyric - 
Liên quan phân giải protein, hình thành chất độc, làm 

thất thoát DM và năng lượng  

Ethanol  - 
Đây là chỉ thị của quá trình lên men xấu,  
thất thoát DM  

Ammonia - Hàm lượng cao chứng tỏ protein bị phân giải nhiều  

N không tan trong 

axit (ADIN) 
- 

Hàm lượng cao chứng tỏ protein bị hư hỏng bởi nhiệt 
độ cao và khối ủ có giá trị năng lượng thấp 

1.3.3.4. Nuôi gia súc bằng ngô ủ chua  

Mở hố từ một bên sau khi loại bỏ các vật liệu phủ trên nắp hố như đất và rơm. 

Mỗi lần lấy một lớp thức ăn ủ chua theo chiều dọc (từ trên xuống dưới) tùy theo nhu cầu 
hàng ngày. Không mở toàn bộ hố cùng một lúc. Đậy nắp chặt ngay sau khi lấy thức ăn 

ủ ra để tránh tiếp xúc với không khí hay hơi ẩm. Phần trên cùng có thể chứa nấm mốc 
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không nên dùng để cho ăn. Con vật có thể mất một thời gian (3-4 ngày) để thích nghi 
với thức ăn ủ chua, do đó, cho ăn 5-7 kg thức ăn ủ chua cho cả nhóm gia súc khác trong 

thời gian đầu. Sau khi thích nghi, gia súc có thể được cho ăn riêng. Ước tính lượng thức 
ăn ủ chua cho vật nuôi được đưa ra dưới đây (Bảng 1.23): 

Bảng 1.23. Ước tính khối lượng ngô ủ chua cho các loại gia súc 

Loại bò Khối lượng (kg) Loại bò Khối lượng (kg) 

Trâu/Bò thịt  25-30 Bò tơ 10-15 

Bò mang thai  15-20 Bò đực 20-25 

(Nguồn: Viện nghiên cứu ngô, 2017) 

1.4. NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ SỬ DỤNG GIỐNG NGÔ LAI LÀM THỨC 
ĂN CHĂN NUÔI 

1.4.1. Nghiên cứu chọn tạo và sử dụng giống ngô lai trên thế giới  

1.4.1.1. Nghiên cứu về chọn tạo giống ngô lai 

Năm 1871, Charles Darwin là người đầu tiên phát hiện ưu thế lai ở ngô từ thí 
nghiệm nhỏ trong nhà kính. Ông nhận thấy những cây giao phối phát triển cao hơn cây 

tự phối 20%. Năm 1876, sau khi tiếp tục lai nhiều loài và giống cây, ông đã công bố kết 
quả trong tác phẩm “Những tác động của giao phối và tự phối trong thế giới thực vật”. 

Cùng với Darwin, William James Beal (1877) đã tiến hành lai có kiểm soát giữa các 
giống ngô với mục đích tăng năng suất dựa vào ưu thế lai (tdt: Lê Thị Cúc, 2018).  

Hiện nay, không những tạo ưu thế lai về năng suất hạt mà lai tạo để phát huy ưu 
thế lai về năng suất sinh khối cuả cây ngô làm thức ăn chăn nuôi cũng đã được tiến hành 

phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Propheter và cs (2010) đã chứng minh cây ngô lai 
cho năng suất sinh khối cao hơn hầu hết các loại cây cỏ hòa thảo sử dụng làm thức ăn 

chăn nuôi khác. Nhiều nghiên cứu cho rằng giống ngô cho năng suất hạt cao cũng có thể 

cho năng suất sinh khối cao, tuy nhiên nhiều trường hợp giống cho năng suất hạt cao nhất 

không đạt năng suất sinh khối cao nhất. Vì vậy, khi chọn giống cho năng suất sinh khối 
cao, không nhất thiết phải chọn giống có năng suất hạt cao (Pordesimo và cs., 2004). 

Nhiều tác giả cho rằng, có sự tương quan thuận giữa tính trạng nhiều lá và năng 
suất sinh khối cao. Chase và Nanda (1967) đã chỉ ra rằng diện tích lá lớn làm tăng năng 

suất sinh khối của cây ngô. Điều này đã được khẳng định qua những nghiên cứu sau 
này. Pinter và cs. (2011) cho biết, gen đột biến Leafy1 (Lfy1) có liên quan đến tính trạng 

nhiều lá đã được phát hiện cách đây vài thập niên bởi Shaver và Muirhead. Ưu điểm của 
gen này là tăng tổng số lá, đặc biệt là số lá phía trên bắp. Shaver (1983) đã có nghiên 
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cứu đầu tiên tạo ra được các nguồn ngô mang gen này với các đặc tính là có nhiều lá 
phía trên bắp, chiều cao đóng bắp thấp hơn và có năng suất tiềm năng cao hơn hẳn các 

giống khác. Các lá nhiều hơn, đặc biệt là các lá trên bắp, sẽ cho diện tích lá cao hơn dẫn 
đến thời gian thu hoạch ngắn hơn, thời gian tích lũy hạt dài hơn so với các giống ngô 

thông thường (Begna và cs., 1997). Các giống ngô mang gen Lfy1 thường có nhiều hơn 
khoảng 2 lá so với giống ngô thông thường khác (Begna và cs., 2001), nên các giống 

này có diện tích quang hợp lớn hơn, từ đó tăng hiệu quả tổng hợp chất dinh dưỡng, dẫn 
đến tăng năng suất. 

Bên cạnh đó, việc chọn tạo các giống có hàm lượng lignin thấp, dễ tiêu hóa đối 
với vật nuôi cũng được các học giả quan tâm. Các giống có hàm lượng lignin thấp 

thường có đặc điểm có gân lá màu nâu, tính trạng này do gen đột biến bm (brown 
midrib) quy định (Sattler và cs., 2010). Kiểu hình ngô mang gen bm đã được Jorgenson 

(1931) báo cáo lần đầu tiên cách đây trên 80 năm. Đến nay, 6 gen bm đã được xác định 
bao gồm bm1 đến bm6 nằm lần lượt trên các NST 5, 1, 4 và 9. Các gen bm3 và bm1 lần 

lượt quy định các enzyme caffeic acid O-methyltransferase (COMT) (Vignols và cs., 
1995) và cinnamyl alcohol dehydrogenase gene (CAD) (Grand và cs., 1985), cả 2 

enzyme này là chìa khóa trong quá trình tổng hợp lignin. Vai trò của 4 gen bm còn lại 
trong quá trình tổng hợp lignin chưa rõ ràng. Vì thế, việc nghiên cứu các gen còn lại sẽ 

cung cấp những hiểu biết mới về quá trình sinh tổng hợp lignin. Khác với các giống 
ngô nhiều lá, các giống ngô có gân lá màu nâu thường có năng suất sinh khối thấp hơn 

nhưng lại có hàm lượng lignin thấp hơn khoảng 25% so với các giống ngô thường khác 
nên dễ tiêu hóa hơn đối với vật nuôi.  

Ngoài các dạng hình nhiều lá, gân lá màu nâu được quan tâm chọn lọc khi nghiên 
cứu tạo giống ngô sinh khối thì kiểu hình nhiều nhánh hay dạng cỏ của ngô cũng được 

các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Gen đột biến gt1 (grassy tillers1) làm tăng khả 
năng mọc chồi từ các đốt gốc của thân cây và gen cg1 (corngrass1) cho dạng cây ngô 

làm thức ăn và các gen này làm thay đổi thành phần của thành tế bào được giả thuyết 
làm tăng năng suất lý thuyết (Hansey và Leon, 2011). Để đánh giá điều này, các giống 
ngô mang gen gt1 và mang gen cg1 được các tác giả đánh giá ở hai mật độ 20.000 và 

70.000 cây/ha. Kết quả đánh giá cho thấy yếu tố mật độ có ảnh hưởng đến năng suất 
hạt, năng suất thân, năng suất sinh khối và hàm lượng lignin tan trong axit (ADL).  

Ở Ấn Độ, Barh và cs. (2014) đã nghiên cứu tạo ra giống ngô lai có nhiều ưu thế 
về chịu nóng, đẻ nhiều nhánh và có thể cắt, tái sinh và thu hoạch nhiều lần bằng phương 
pháp lai ngô thường với bố là ngô dại (Teosinte). Kết quả cho thấy, 4 trong 8 giống F1 
cho số lượng nhánh trung bình là từ 2-5 nhánh chính và 56 nhánh phụ, và khối lượng 
cây 505-785 g (cao hơn ngô dại, 175g/cây). Kết quả ban đầu của các tổ hợp lai giữa 
ngô thường với Teosinte có thể mở ra hướng đi đầy tiềm năng làm tăng năng suất sinh 
khối ngô làm thức ăn chăn nuôi.  
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Như vậy, nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai sử dụng làm thức ăn xanh cho chăn 
nuôi có những điểm khác biệt tương đối so với chọn tạo giống ngô cho mục đích sử 
dụng lấy hạt. Dựa trên điều này, các hướng nghiên cứu tạo giống ngô lai cho mục đích 
lấy hạt hoặc trồng làm thức ăn chăn nuôi được các nhà tạo giống xây dựng theo hướng 
chuyên biệt.  

1.4.1.2. Nghiên cứu ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi  

Nghiên cứu sử dụng ngô lai làm thức ăn chăn nuôi đã được nhiều nước trên thế 
giới công bố ở khía cạnh nông học như mật độ, độ cao khi cắt và thời gian thu hoạch 
đến năng suất sinh khối và chất lượng dinh dưỡng làm thức ăn gia súc. Ở vùng tây nhiệt 
đới Argentina, khi trồng ngô lấy hạt, các nhà sản xuất chỉ trồng với mật độ dưới 7,5 
vạn/ha, trong khi mật độ trồng ngô làm thức ăn gia súc trên 9,5 vạn/ha. Tương tự ở Mỹ, 
Cusicanqui và Lauer (1999) cho rằng năng suất chất khô của cây ngô đạt cao nhất khi 
trồng ở mật độ 9,73 – 10,22 vạn cây/ha, trong khi, những thí nghiệm khảo nghiệm các 
giống ngô lai làm thức ăn xanh ở Mỹ thường sử dụng mật độ dưới 9 vạn cây/ha (Lauer 
và cs., 2012; Shaffer và cs., 2013). Ngoài mật độ, nghiên cứu về thời gian thu hoạch để 
có năng suất và chất lượng dinh dưỡng cao nhất đã được tiến hành từ cuối những năm 
1960’ và kết luận rằng thời gian thu hoạch ngô làm thức ăn gia súc tốt nhất là khi hạt 
ngô vào chắc hoàn toàn nhưng trước khi lá chuyển úa và hàm lượng nước của cây chỉ 
còn 65-70% tương đương khoảng 30-40% khối lượng chất khô. 

Nghiên cứu độ cao khi cắt cây ngô vừa không làm ảnh hưởng đến năng suất sinh 
khối và tăng chất lượng chất khô đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Ngô làm 
thức ăn gia súc thông thường được thu hoạch cắt ngay bên trên mặt đất (cách 10-20 cm) 
nhằm đạt được tối đa năng suất tiềm năng và sản lượng sữa trên diện tích (Antos và cs., 
2002; Cox và cs., 2003; Curran và Posch, 1999; Cusicanqui, 1998). Các nghiên cứu khác 
cho thấy ở độ cắt cao 48-50 cm so với mặt đất, khối lượng chất khô và hàm lượng tinh 
bột tăng tương đương khoảng 2% và 6% so với mức độ cắt thấp (18-20 cm) trong khi hàm 
lượng chất xơ giảm xuống 7-10% Dominguez và cs., 2002, 2003; Neylon và Kung, 2003; 
Pitzen, 2000; Sass, 1996; Shirk, 2001; Wu và cs., 2001). Năng suất chất khô có thể giảm 
trung bình khoảng 7,3% và năng suất sữa tiềm năng trên tấn ngô khô tăng khi cắt cây ở 
độ cao lớn hơn (Cox và cs., 2003; Dominguez và cs., 2002; Pitzen, 2000; Sass, 1996). 

Như vậy, năng suất sinh khối và chất lượng ngô làm thức ăn xanh phụ thuộc vào 
các yếu tố như: giống sử dụng, biện pháp và kỹ thuật thâm canh, điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng cũng như thời điểm thu hoạch và phương pháp chế biến. Chính vì thế cần thiết 
phải có những nghiên cứu về gói kỹ thuật đồng bộ khi nghiên cứu các giống ngô phục 
vụ làm thức ăn chăn nuôi. 
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1.4.2. Nghiên cứu chọn tạo và sử dụng giống ngô lai sinh khối tại Việt Nam  

1.4.2.1. Nghiên cứu chọn tạo giống  

Chương trình tạo giống ngô lai lấy hạt ở nước ta được bắt đầu từ cuối những năm 
1980, đặc biệt là từ năm 1990 khi tạo giống ưu thế lai được áp dụng rộng rãi. Năm 1994 
là dấu mốc quan trọng trong ngành sản xuất ngô Việt Nam khi giống ngô LVN10 với 
tiềm năng năng suất cao chính thức được công nhận giống quốc gia. Giai đoạn 2010-
2015, Viện Nghiên cứu Ngô đã bổ sung vào sản xuất bộ giống ngô lai được Bộ NN và 
PTNT công nhận là giống cây trồng mới, giống cho sản xuất thử và đang được triển 
khai, giới thiệu ra ngoài sản xuất: LVN111, LVN102, VN595, VS71, LVN152, 
VN5885, A380, VS36 (Lê Quý Kha và Lê Quý Tường, 2019). Những năm sau đó, công 
tác chọn tạo giống ngô lai lấy hạt đã được quan tâm và nhiều giống mới đã được đưa 
vào sản xuất. 

Tuy nhiên, công tác chọn tạo giống ngô lai làm thức ăn chăn nuôi chưa có công 
trình công bố, mà chỉ có một số tác giả sử dụng các giống ngô lai thương mại (lấy hạt) 
hiện có trong sản xuất như C919, LVN99, CP888 (Nguyễn Quang Tin và cs., 2014) và 
ĐH17-5; CS71; VS8A; VS596A; CN18-7; VN172; NX1; NX2; VN5885; CP511; 
NK7328 (Kiều Xuân Đàm và cs., 2019).. đưa vào các thí nghiệm khảo sát.  

1.4.2.2. Nghiên cứu sử dụng ngô lai làm thức ăn chăn nuôi 

Các nghiên cứu sử dụng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi bắt đầu từ những 
năm 2000, đặc biệt sau khi có Quyết định 3367/QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 7 năm 2014 
về phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014-
2020. Theo đó, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn, trong đó 
có cây ngô làm thức ăn thô phục vụ chăn nuôi trâu bò. 

Nghiên cứu sử dụng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi tập trung vào hai khía 
cạnh: Nông học và sử dụng cho gia súc. Về khía cạnh nông học, các nghiên cứu tập 
trung các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh khối và thành phần hoá học của cây ngô 
như: mùa vụ, mật độ, phân bón, thời điểm thu cắt... Kết quả cho thấy, mật độ gieo trồng 
phù hợp dao động 71-82 vạn cây/ha (Lê Quý Kha và Lê Quý Tường, 2019; Lê Thị 
Nghiêm và cs., 2017a,b; Nguyễn Hữu Đề và cs., 2021); năng suất vụ Hè Thu cao hơn 
Đông Xuân dao động 15-20% (Lê Thị Nghiêm và cs., 2017a,b; Nguyễn Hữu Đề và cs., 
2021); thời gian thu hoạch thích hợp khi hạt ngô chín sáp 90-96 ngày sau khi gieo (Kiều 
Xuân Đàm và cs., 2019; Nguyễn Văn Tiến và cs., 2021). 

Về khía cạnh thức ăn chăn nuôi, một số công bố về việc sử dụng cây ngô ủ chua 

làm thức ăn cho bò (Trần Hiệp và cs., 2015), tuy nhiên, nhiều trang trại bò sữa (THTrue 

Milk, Vinamilk) đã sử dụng ngô sinh khối cho đàn gia súc nhưng chưa có báo cáo chi 

tiết nào được công bố như nguồn tài liệu tham khảo.  
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1.5. SỬ DỤNG THỨC ĂN THÔ Ở GIA SÚC NHAI LẠI  

1.5.1. Sơ lược cấu tạo bộ máy tiêu hoá  

Đường tiêu hoá của bò cũng tương tự như các gia súc nhai lại khác có cấu tạo chung 
như ở hình 1.5. Tính đặc thù của đường tiêu hoá ở gia súc nhai lại là kết quả của quá trình 

tiến hoá theo hướng tiêu hoá cỏ và thức ăn xơ thô nhờ sự cộng sinh của vi sinh vật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Mô phỏng các bộ phận đường tiêu hoá của bò (Vũ Duy Giảng và cs., 2008) 

Miệng có vai trò lấy thức ăn, tiết nước bọt, nhai và nhai lại. Tham gia vào quá trình 
lấy và nhai nghiền thức ăn có môi, hàm răng và lưỡi. Lưỡi còn giúp cho việc lấy thức ăn và 
nhào trộn thức ăn trong miệng. Nước bọt được tiết từ ba đôi tuyến với lượng rất lớn (130-
180 lít) và nuốt xuống dạ cỏ tương đối liên tục có tác dụng trung hoà các sản phẩm axit sinh 
ra trong dạ cỏ để duy trì pH, cung cấp các chất điện giải như Na+, K+, Ca++, Mg++. và thấm 
ướt thức ăn, giúp cho quá trình nuốt và nhai lại được dễ dàng. 

Thực quản là ống nối liền miệng qua hầu xuống tiền đình dạ cỏ, có tác dụng nuốt 
thức ăn và ợ các miếng thức ăn lên miệng để nhai lại. Thực quản còn có vai trò ợ hơi để 
thải các khí thừa sinh ra trong quá trình lên men dạ cỏ đưa lên miệng để thải ra ngoài.  

Dạ dày bò đặc trưng bởi 4 túi: ba túi trước (dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách) được 
gọi chung là dạ dày trước (không có ở gia súc dạ dày đơn), còn túi thứ tư gọi là dạ múi 
khế (tương tự dạ dày đơn).  

Dạ cỏ là túi lớn nhất, chiếm hầu hết nửa trái của xoang bụng, từ cơ hoành đến 
xương chậu. Dạ cỏ chiếm tới 85-90% dung tích dạ dày, 75% dung tích đường tiêu hoá, 
có tác dụng tích trữ, nhào lộn và lên men phân giải thức ăn. Chất chứa trong dạ cỏ chứa 
85-93% nước. Ngoài chức năng lên men dạ cỏ còn có vai trò hấp thu các axit béo bay 
hơi sinh ra từ qua trình lên men vi sinh vật. 
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Dạ tổ ong là phần kéo dài của dạ cỏ có niêm mạc được cấu tạo trông giống như 
tổ ong và có chức năng chính là đẩy các thức ăn rắn và các thức ăn chưa được nghiền 
nhỏ trở lại dạ cỏ, đồng thời đẩy các thức ăn dạng nước vào dạ lá sách. Dạ tổ ong cũng 
giúp cho việc đẩy các miếng thức ăn ợ qua thực quản lên miệng để nhai lại. Sự lên men 
trong dạ tổ ong tương tự như ở dạ cỏ. 

Dạ lá sách có niêm mạc gấp nếp nhiều lần (tăng diện tích tiếp xúc), có nhiệm vụ 
chính là nghiền nát các tiểu phần thức ăn, hấp thu nước, cùng các ion Na+, K+..., hấp thu 
các a-xit béo bay hơi trong dưỡng chấp đi qua.  

Dạ múi khế có hệ thống tuyến phát triển mạnh và có chức năng tương tự như dạ dày 
của động vật dạ dày đơn, tức là tiêu hoá thức ăn bằng dịch vị (chứa HCl và enzyme pepsin). 

Rãnh thực quản là phần kéo dài của thực quản gồm có đáy và hai mép khi khép 
lại sẽ tạo ra một cái ống để dẫn thức ăn lỏng. Đối với gia súc bú sữa, dạ cỏ và dạ tổ ong 
còn kém phát triển, sữa sau khi xuống qua thực quản được dẫn trực tiếp xuống dạ lá 
sách và dạ múi khế qua rãnh thực quản này. Ở bò trưởng thành dạ cỏ và dạ tổ ong đã 
phát triển, rãnh thực quản không hoạt động trong điều kiện nuôi dưỡng bình thường, nên 
cả thức ăn và nước đều được đổ vào tiền đình dạ cỏ. 

Ruột non của gia súc nhai lại có cấu tạo và chức năng tương tự như của gia súc dạ 
dày đơn. Ruột non còn làm nhiệm vụ hấp thu nước, khoáng, vitamin và các sản phẩm tiêu 
hoá ở ruột (glucose, axít amin và axít béo). Gia súc càng cao sản thì vai trò tiêu hoá ở ruột 
non (thức ăn thoát qua) càng quan trọng vì khả năng tiêu hoá dạ cỏ là có hạn. 

Ruột già có chức năng lên men, hấp thu và tạo phân. Trong phần manh tràng có 
hệ vi sinh vật tương tự như trong dạ cỏ có vai trò lên men các sản phẩm đưa từ trên 
xuống. Trực tràng có tác dụng hấp thu nước, tạo khuôn và tích trữ phân. 

1.5.2. Quá trình tiêu hoá thức ăn  

1.5.2.1. Tiêu hoá cơ học  

Bò thường ăn thức ăn thô với kích lớn nên vi sinh vật dạ cỏ khó có thể tấn công 
và lên men hoàn toàn. Nhờ hoạt động nhai, thức ăn bị cắt ngắn một phần trước khi vào 
dạ cỏ. Dạ cỏ co bóp liên tục làm chất chứa dạ cỏ được nhào trộn. Phần thức ăn chưa 
được nhai kĩ có kích thước lớn nằm trong dạ cỏ và dạ tổ ong thỉnh thoảng được ợ lên 
theo từng miếng vào thực quản và trở lại xoang miệng. Trong miệng phần chất lỏng 
được nuốt ngay còn thức ăn thô được thấm nước bọt và nhai kỹ lại trước khi được nuốt 
trở lại dạ cỏ để lên men tiếp. Thức ăn thô trong khẩu phần càng ít thì thời gian nhai lại 
càng ngắn. Cường độ nhai lại mạnh nhất vào buổi sáng và buổi chiều. Mỗi ngày bò chăn 
thả thường dành khoảng 8 giờ để nhai lại, tức bằng với thời gian gặm cỏ.  
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1.5.2.2. Tiêu hoá hoá học (enzyme) 

Tiêu hoá carbohydrate  

Toàn bộ quá trình tiêu hoá carbohydrate ở bò có thể tóm tắt như sau. 
Carbohydrate trong thức ăn có thể chia thành 2 nhóm: (1) carbohydrate phi cấu trúc 
gồm tinh bột, đường (có trong chất chứa của tế bào thực vật) và pectin (keo thực vật) và 
(2) carbohydrate vách tế bào gồm cellulose và hemicellulose (gọi chung là xơ). Cả hai 
loại carbohydrate đều được VSV dạ cỏ lên men. Khoảng 60-90% carbohydrate của khẩu 
phần được lên men trong dạ cỏ. Phần không được lên men trong dạ cỏ được chuyển 
xuống ruột. Trong ruột non xơ không được tiêu hoá, còn tinh bột và đường sẽ được men 
tiêu hoá của đường ruột thuỷ phân thành glucose hấp thu vào máu. Khi xuống ruột già 
tất cả các thành phần carbohydrate còn lại sẽ được VSV lên men lần thứ hai tương tự 
như quá trình lên men diễn ra trong dạ cỏ. 

Trong dạ cỏ quá trình phân giải các carbohydrate phức tạp đầu tiên sinh ra các 
đường đơn hexose và pentose. Những phân tử đường này là các sản phẩm trung gian 
nhanh chóng được lên men tiếp bởi các VSV dạ cỏ. Quá trình lên men này sinh ra năng 
lượng dưới dạng ATP và các axit béo bay hơi (AXBBH). Đó là các axit acetic, propionic 
và butyric theo một tỷ lệ tương đối khoảng 70:20:8 cùng với một lượng nhỏ isobutyric, 
isovaleric và valeric. Những axit này được hấp thu qua vách các dạ dày trước vào máu 
và trở thành nguồn năng lượng cho bò. Quá trình lên men ở dạ cỏ còn sinh ra khí carbonic 
và hydro, hai khí này kết hợp với nhau tạo ra một phụ phẩm lên men là khí mêtan được 
định kỳ thải ra ngoài qua ợ hơi. 

Một số đặc điểm lên men thức ăn nhiều xơ (cellulose và hemicellulose) 

Các loại carbohydrate cấu trúc vách tế bào (xơ), là phần dinh dưỡng quan trọng 
nhất trong các thức ăn cho bò, là thành phần chính của các loại thức ăn như cỏ xanh, cỏ 
khô, thức ăn ủ chua, rơm và thân các loại cây thức ăn... Tiêu hoá xơ là đặc thù của bò 
và nhờ khả năng này mà bò không cạnh tranh thức ăn với con người. Xơ có thể được 
tiêu hoá hoàn toàn mặc dù chúng không thể tiêu hoá nhanh như tinh bột và đường. 
Nguyên nhân làm cho xơ trong thức ăn thường có tỷ lệ tiêu hoá thấp là do trong vách tế 
bào thực vật có lignin. Lignin ngăn cản vi sinh vật xâm nhập vào thành phần xơ và cũng 
là chất tạo liên kết bền vững với các phân tử hemicellulose và cellulose. Ba khía cạnh 
lên men thức ăn nhiều xơ ở bò cần chú ý: 

 Vi sinh vật lên men xơ rất mẫn cảm với môi trường axit trong dạ cỏ. Độ pH 
tốt nhất cho quá trình lên men từ 6,4-7,0. Tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật lên men xơ 
giảm khi pH giảm xuống 6,2 và hoàn toàn dừng lại khi pH bằng hay thấp hơn 6. Điều 
này rất quan trọng khi xem xét để phối hợp các loại thức ăn khác nhau trong khẩu phần 
một cách tốt nhất. 

 Các vi khuẩn lên men xơ sản sinh nhiều axit acetic là sản phẩm quan trọng 
trong sản xuất mỡ sữa. 
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 Vi sinh vật lên men xơ rất mẫn cảm với chất béo. Nếu thức ăn chứa nhiều chất 
béo thì vi khuẩn lên men xơ giảm sinh trưởng hoặc có thể chết. Điều này rất quan trọng 
vì khi cho gia súc ăn quá nhiều chất béo lượng ăn vào của các thức ăn nhiều và tỷ lệ tiêu 
hoá sẽ giảm.  

Quá trình chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ 

Toàn bộ quá trình chuyển hoá các hợp chất chứa N của thức ăn ở đường tiêu hoá 
gia súc nhai lại có thể tóm tắt trong hình 1.3. Các hợp chất chứa nitơ (N) trong thức ăn 
của gia súc nhai lại bao gồm N từ protein thực và động vật (gọi tắt Protein thức ăn) và 
nitơ phi protein (NPN). Protein từ các nguồn này gọi chung protein thô. Protein thô của 
thức ăn một phần được lên men bởi VSV ở dạ cỏ hay ở ruột già, một phần được tiêu hoá 
bởi enzyme ở dạ lá sách và ruột non, phần còn lại không được tiêu hoá sẽ được thải ra 
ngoài qua phân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ của thức ăn trong đường tiêu hoá  

gia súc nhai lại (McDonald và cs., 2010) 

Quá trình phân giải protein trong dạ cỏ tạo thành peptide, axit amin, N-NH3 và các 
axit hữu cơ, trong đó có cả một số axit mạch nhánh sinh ra từ lên men các axit amin mạch 

nhánh. Ammonia sinh ra cùng với các peptide mạch ngắn và axit amin tự do được VSV dạ 
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cỏ sử dụng để tổng hợp nên protein của chúng (ngoại trừ protozoa). Một số VSV bị phân 
giải ngay trong dạ cỏ và nguồn N của chúng cũng được tái sử dụng bởi VSV dạ cỏ. Sinh 

khối protein VSV sẽ theo dòng chất chứa dạ cỏ xuống dạ múi khế và ruột non. Trong ruột 
non, protein VSV cùng với phần protein của thức ăn không qua phân giải ở dạ cỏ (protein 

thoát qua) sẽ được tiêu hoá và hấp thu tương tự như ở động vật dạ dày đơn. Sinh khối protein 
VSV có khoảng 80% là protein thực có chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu với tỷ lệ giữa 

chúng cân đối, phần còn lại chủ yếu là N có trong axit nucleic. Protein thực của VSV được 
tiêu hoá khoảng 80-85% ở ruột non.  

Nhờ có protein VSV dạ cỏ mà bò cũng như gia súc nhai lại nói chung ít phụ thuộc 
vào chất lượng protein thô của thức ăn hơn là lợn và gia cầm bởi vì chúng có khả năng 

biến đổi các hợp chất NPN, như urê, thành protein có giá trị sinh học cao.  

Tiêu hoá chất béo  

Chất béo (EE) trong thức ăn của gia súc nhai lại có hàm lượng thấp, đặc biệt cỏ 
hoà chỉ có khoảng 4-6% EE. Khả năng tiêu hoá EE của VSV ở dạ cỏ rất hạn chế. Do đó, 

khẩu phần nhiều EE sẽ cản trở tiêu hoá xơ và giảm thu nhận thức ăn do EE bám vào 
VSV dạ cỏ và các tiểu phần thức ăn làm cản trở quá trình lên men. Tuy nhiên, đối với 

phụ phẩm nhiều xơ, hàm lượng EE rất thấp nên dinh dưỡng của gia súc nhai lại ít bị ảnh 
hưởng của tiêu hoá EE trong dạ cỏ. 

1.5.3. Động thái lên men ở dạ cỏ  

1.5.3.1. Khu hệ vi sinh vật ở dạ cỏ  

Khu hệ vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và dạ tổ ong rất phức tạp và thường gọi 
chung là vi sinh vật dạ cỏ (VSV). Hệ vi sinh vật dạ cỏ gồm có 3 nhóm chính là vi khuẩn 

(Bacteria), động vật nguyên sinh (Protozoa) và nấm (Fungi); ngoài ra còn có 
mycoplasma, các loại virus và các thể thực khuẩn. Mỗi nhóm có những chức năng đặc 

trưng liên quan đến tiêu hoá các thành phần thức ăn. 

Vi khuẩn (Bacteria). Vi khuẩn (VK) xuất hiện trong dạ cỏ bò khi còn nhỏ - bê, 

mặc dù chúng được nuôi cách biệt hoặc cùng với con mẹ. Tổng số VK trong dạ cỏ vào 
khoảng 109-1010 tế bào/g chất chứa dạ cỏ; trong đó, 25-30% ở thể tự do và số còn lại 
bám vào các mẩu thức ăn, trú ngụ ở các nếp gấp biểu mô và bám vào protozoa. Thông 

thường, VK có số lượng lớn nhất trong hệ VSV dạ cỏ và là tác nhân chính trong quá 
trình tiêu hóa xơ. Một số nhóm vi khuẩn dạ cỏ chính: (i) Vi khuẩn phân giải cellulose - 

nhóm có số lượng rất lớn trong dạ cỏ; (ii) Vi khuẩn phân giải hemicellulose - bị ức chế 

bởi pH thấp; (iii) Vi khuẩn phân giải tinh bột- thứ hai sau cellulose; (iv) Vi khuẩn phân 

giải đường; (v) Vi khuẩn sử dụng các axit hữu cơ; (vi) Vi khuẩn phân giải protein; (vii) 
Vi khuẩn hình thành mêtan –ít thông tin; và (viii) Vi khuẩn tổng hợp vitamin như nhóm 

B và K.  
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Động vật nguyên sinh (Protozoa). Protozoa xuất hiện trong dạ cỏ khi gia súc bắt 
đầu ăn thức ăn thực vật thô; số lượng khoảng 105-106 tế bào/g chất chứa dạ cỏ, ít hơn 

VK, nhưng do có kích thước lớn hơn nên có thể tương đương về tổng sinh khối. Protozoa 
có một số tác dụng chính: (i) Tiêu hoá tinh bột và đường; (ii) phá màng tế bào thực vật; 

(iii) Tích luỹ polysaccharite; và (iv) Bảo tồn mạch nối đôi của các axit béo không no 
(linoleic, linolenic). Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng protozoa trong dạ cỏ có một số 

tác hại nhất định: (i) Protozoa không có khả năng sử dụng NH3 như vi khuẩn; (ii) 
Protozoa không tổng hợp được vitamin mà sử dụng vitamin từ thức ăn hay do vi khuẩn 

tạo nên nên làm giảm rất nhiều vitamin cho vật chủ.  

Nấm (Fungi). Nấm trong dạ cỏ mới chỉ được nghiên cứu trong vòng hơn 30 năm 

nay và vị trí của nó trong hệ sinh thái dạ cỏ còn phải được làm sáng tỏ thêm. Chúng 
thuộc loại VSV yếm khí nghiêm ngặt với chu kỳ sống có hai pha là pha bào tử (zoospore) 

và pha thực vật (sporangium). Nấm là VSV đầu tiên xâm nhập và tiêu hoá thành phần 
cấu trúc thực vật bắt đầu từ bên trong. Nấm có chức năng là: (i) Mọc chồi phá vỡ cấu 

trúc thành tế bào thực vật, làm giảm độ bền chặt của cấu trúc này, góp phần phá vỡ các 
mảnh thức ăn trong quá trình nhai lại; và (ii) nấm cũng tiết ra các loại enzyme phân giải 

hầu hết các loại carbohydrate. Như vậy, sự có mặt của nấm giúp làm tăng tốc độ tiêu 
hoá xơ; đặc biệt có ý nghĩa đối với thức ăn xơ nhiều lignin. 

1.5.3.2. Lên men thức ăn ở dạ cỏ  

Dịch dạ cỏ có những đặc điểm cần thiết cho sự lên men của vi sinh vật: độ ẩm 

cao (85-90%), pH trung tính (6,4-7,0), nhiệt độ khá ổn định (38 - 420C), áp suất thẩm 
thẩu ổn định và môi trường yếm khí (nồng độ ôxy <1%).  

Tiêu hoá thức ăn ở dạ cỏ thực chất là quá trình lên men yếm khi do hoạt động của 
hệ VSV dạ cỏ. Thức ăn xuống dạ cỏ dưới hình dạng và kích thước khác nhau và ”trôi” 

lơ lửng trong dịch dạ cỏ. VSV sẽ tác động vào thành phần dễ hoà tan và bám vào phần 
khó hoà tan để phân giải dần dần. Ngoài ra, vách tế bào thực vật bị gắn chặt với lignin 

hay silica không thể phân giải trong dạ cỏ. Để quá trình lên men các phần khó hoà tan 
đòi hỏi thức ăn phải được lưu lại trong dạ cỏ một thời gian phù hợp. Đối với bò, kích 
thước tối đa của phần thức ăn mịn để thoát ra khỏi dạ cỏ khoảng 3-4 mm. Thức ăn thô 

trong khối chất lỏng di dời qua dạ cỏ nhanh hơn thức ăn tinh bởi vì khi gia súc nhai lại 
thức ăn thô nhiều có nhiều nước bọt đổ vào khối dưỡng chấp dạ cỏ hơn. Tăng tốc độ 

chuyển qua của dịch dạ cỏ có thể “rửa trôi” vi khuẩn, do đó làm giảm phân giải xơ và 

tăng tỷ lệ axit propionic trong tổng số AXBBH sản sinh ra. Nói chung, tốc độ chuyển 

dời của dưỡng chấp ra khỏi dạ cỏ càng nhanh thì mức độ phân giải thức ăn trong dạ cỏ 
đối với thức ăn càng giảm do thời gian phân giải bị hạn chế. Đối với thức ăn nhiều xơ 

đây rõ ràng là một điều bất lợi, nhưng đối với protein và tinh bột thì có thể lại là có lợi 
bởi vì chúng sẽ được tiêu hoá một cách có hiệu quả hơn ở ruột. 
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1.5.3.3. Mô hình động thái phân giải ở dạ cỏ  

Để đánh giá khả năng phân giải thức ăn trong dạ cỏ người ta đã mô phỏng động 

thái phân giải ở dạ cỏ theo nhóm thức ăn tinh và thức ăn thô. Động thái phân giải dạ cỏ 
của hai nhóm này khác nhau. Orskov và McDonald (1979) đã mô tả động thái lên men 

ở dạ cỏ của thức ăn như sau:  

                P     =    a   +    b (1 -  e-ct) 

Trong đó:   

P: tỷ lệ phân giải (%) tại sau thời gian t (h); a, b và c: các hằng số; 

a: tỷ lệ phân giải tức thì (phần hoà tan của thức ăn, %); 

b: phần không hoà tan nhưng có thể lên men (%); 

c: tốc độ phân giải của b (%/h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Mô phỏng động thái phân giải thức ăn tinh ở dạ cỏ (Orskov và McDonald, 1979) 

Phương trình phân giải thức ăn ở dạ cỏ có thể trình bày dưới dạng đồ thị (Hình 
1.4). Về phương diện sinh học, các tham số a, b, c là những hằng số biểu thị tỷ lệ của 
các thành phần hoà tan (a), thành phần không hoà tan nhưng sẽ bị phân giải (b), tốc độ 

phân giải (c) của phần b. Phần không hoà tan và không phân giải được chính là 1-(a+b). 
Các giá trị a, b, c này có thể xác định được bằng thực nghiệm thông qua kỹ thuật túi 

nylon (in sacco) trên gia súc mổ lỗ dò dạ cỏ. 

Tỷ lệ của các thành phần hoà tan và thành phần không hoà tan nhưng có thể bị 

phân giải (a+b) phản ánh tiềm năng phân giải của thức ăn trong dạ cỏ. Khác với các loại 
thức ăn thô, những thức ăn tinh và giàu protein (một số loại khô dầu, bột cá) có chứa 

hàm lượng các chất hoà tan cao và có kích cỡ đủ nhỏ để dễ dàng thoát nhanh ra khỏi dạ 
cỏ mà không bị phân giải. Chính vì vậy, tỷ lệ phân giải hữu hiệu (effective degradability) 
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của các thức ăn giầu protein không những phụ thuộc vào tốc độ phân giải (c) mà còn 
phụ thuộc vào tốc độ di chuyển khỏi dạ cỏ của loại thức ăn đó (k). Tỷ lệ phân giải hữu 

hiệu (ED) có thể tính theo phương trình của Orskov và Ryle (1990) như sau:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Tỷ lệ phân giải dạ cỏ của thức ăn xơ 

ED    =      a  +   bc/(c  + k) 

Trong đó, k là tốc độ chuyển dời của thức ăn qua dạ cỏ. 

 Tốc độ chuyển dời của thức ăn khỏi dạ cỏ (k) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 
trạng thái sinh lý, sức sản xuất, cấu trúc của khẩu phần và đặc biệt là mức nuôi dưỡng.  

Theo ARC (1984), hệ số k=0,02 áp dụng cho mức nuôi dưỡng thấp, k=0,05 cho bò 
thịt và bò sữa năng suất thấp và k=0,08 cho bò sữa có năng suất cao. 

Nếu áp dụng phương trình mũ nói trên để mô tả động thái phân giải trong dạ cỏ 
của các loại thức ăn thô thì trị số a thu được có thể rất nhỏ, thậm chí mang một giá trị 

âm. Đó là do có sự tồn tại một ”pha dừng’’, ký hiệu là L (Lag), trong khoảng thời gian 
đó không có sự phân giải thực sự nào diễn ra trong vài giờ đầu sau khi thức ăn vào dạ 

cỏ, mà chỉ có sự xâm nhập của vi sinh vật vào thức ăn. Như vậy, đối với thức ăn thô, giá 
trị a trong phương trình mũ nói trên không thể đại diện cho cho tỷ lệ các phần hoà tan 

của thức ăn như trong trường hợp thức ăn tinh và thức ăn protein. Để xác định thành 
phần hoà tan của thức ăn thô, người ta sử dụng một phương pháp rất đơn giản và hữu 

ích trong phòng thí nghiệm, đó là phương pháp xác định tỷ lệ phần rửa trôi của thức ăn 
khỏi túi nylon. Giá trị này đại diện cho thành phần hoà tan trong thức ăn thô (xác định 

tại thời điểm 0 h) và thường được ký hiệu bằng chữ A để phân biệt với trị số “a” trong 
đánh giá thức ăn giàu protein. Lúc này, thành phần không hoà tan nhưng sẽ bị phân giải 
của thức ăn thô (B) sẽ là: B = (a+b) - A và thành phần không hoà tan và không phân giải 

được là: 100 - (A+B). Giá trị của hằng số c vẫn như trên. Hình 1.5 mô tả động thái phân 
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giải thức ăn thô trong dạ cỏ và với các ký hiệu trên phương trình biểu diễn tỷ lệ phân 
giải thức ăn thô có thể viết lại là:  

P     =    A   +   B [1 -  e-c(t-L)] 

® 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Mười (10) dòng/giống ngô lai nhập từ Viện nghiên cứu Ngô (Bảng 2.1), Hà 
Nội, được trồng trên đất xám bạc màu tại Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế với diện tích 1.000m2 để khảo sát đặc điểm sinh trưởng, năng 
suất và thành phần hoá học. 

Bảng 2.1. Tên các dòng/giống ngô thí nghiệm 

TT Tên Dòng/giống Ký hiệu trong thí nghiệm 

1 TA 16.1 Dòng TA 1 

2 2485FxCML161 Dòng TA 2 

3 NX2 Dòng TA 3 

4 NX3 Dòng TA 4 

5 CP555xDF4 Dòng TA 5 

6 414xKP3 Dòng TA 6 

7 171xG5 Dòng TA 7 

8 171xG1 Dòng TA 8 

9 HQ2000 Giống TA 9 

10 NK7328 Giống TA 10 

Nguồn: Viện nghiên cứu Ngô 

- Giống ngô sinh khối đề tài xác định có triển vọng (HQ2000) được sử dụng để 
nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, thời điểm thu cắt, năng suất sinh khối, thành phần hóa 
học, tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng khi sử dụng làm thức ăn cho bò. 

- Phân bón: Các thí nghiệm sử dụng phân chuồng được ủ hoai mục trước khi bón; 
phân đạm Urê có hàm lượng N là 46%; phân lân Văn Điển có hàm lượng P2O5 là 15%; 
và phân kali clorua có hàm lượng K2O là 60%.  

- Bò sử dụng trong nghiên cứu là bò thịt địa phương (bò Vàng Việt Nam được 
lai với các giống bò nhập nội, chủ yếu là bò Sind và Zebu trong chương trình cải tạo 
giống bò của địa phương), trong đó: 

- Bốn (4) con được đặt cannula (lỗ dò) dạ cỏ để thực hiện thí nghiệm tiêu hóa  

- Ba (3) bò đực 18 tháng tuổi có khối lượng trung bình 181,3 kg/con trong thí 
nghiệm tiêu hoá toàn phần của ngô sinh khối ủ chua. 
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- Mười hai (12) cá thể bò đực được bố trí cho thí nghiệm tiêu hóa toàn phần khi sử 
dụng ngô ủ chua ở các mức khác nhau trong chăn nuôi bò thịt; và  

- Hai mươi (20) cá thể bò đực có khối lượng trong khoảng từ 150 kg đến 170 
kg/con ở thí nghiệm sinh trưởng. 

2.1.2. Điều kiện nghiên cứu 

2.1.2.1. Điều kiện khí hậu, thời tiết trong quá trình nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành tại Viện nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Nông 
Lâm, Đại học Huế ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời 

gian gieo trồng các giống ngô trong vụ Đông Xuân, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 
tháng 4 năm 2018. 

Điều kiện thời tiết ở Thừa Thiên Huế trong các tháng thí nghiệm năm 2018 được 
trình bày ở Bảng 2.2.  

Bảng 2.2. Một số đặc điểm khí hậu, thời tiết ở các tháng thí nghiệm năm 2018 

Tháng 1 2 3 4 
Trung 

bình 

Nhiệt độ (oC) 21,7 (20,7) 22,0 (21,0) 25,7 (24,2) 24,7 (26,2) 23,5 

Lượng mưa (mm) 80,3(148,8) 23,9 (71,3) 47,8 (55,0) 217,4(105,7) 92,3 

Số giờ nắng (giờ)  174,9 (91,3) 189,2 (130,7) 194,6 (157) 111,5 (180) 167,5 

Ẩm độ (%) 89 (91,7) 88 (90,2) 87 (89,2) 89 (86,3) 88,2 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020; Số trong ngoặc (..) là trung bình giai đoạn 2015-2020 

Đặc điểm cơ bản về thời tiết khí hậu trong các tháng thí nghiệm triển khai năm 

2019 được trình bày ở Bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Một số đặc điểm khí hậu, thời tiết ở các tháng thí nghiệm năm 2019 

Tháng 1 2 3 4 Trung bình 

Nhiệt độ (oC) 20,4 (20,7) 24,1 (21,0) 25,5 (24,2) 28,7 (26,2) 23,5 

Lượng mưa (mm) 215,2 (148,8) 0,1 (71,3) 8,6 (55,0) 0,7 (105,7) 92,3 

Số giờ nắng (giờ)  81 (91,3) 203,9 (130,7) 157,6 (157) 229,8 (180) 167,5 

Ẩm độ (%) 94 (91,7) 89 (90,2) 89 (89,2) 81 (86,3) 88,2 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020; Số trong ngoặc (...) là trung bình giai đoạn 2015-2020  

Ở Thừa Thiên Huế vụ Đông Xuân là vụ sản xuất chính của cây ngô và những cây 

trồng khác. Trong thời gian thí nghiệm thời tiết thuận lợi, không có sự biến động lớn so 
với các năm. Lượng mưa cũng khá nhiều, nhất là vào tháng 4 và số giờ nắng nhiều là 

những yếu tố thuận lợi cho sinh trưởng của ngô thí nghiệm. 
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2.1.2.2. Đất thí nghiệm 

- Tính chất đất đai: Vùng trồng ngô là đất xám bạc màu của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mẫu đất được lấy sau khi làm đất xong 01 ngày trước khi gieo trồng. Mẫu được lấy ở 5 
vị trí theo nguyên tắc đường chéo hình chữ nhật. Mỗi điểm lấy 2 kg, độ sâu lấy mẫu 15 

cm, loại bỏ tất cả các loại cỏ, đá, ngói, gạch, mảnh vụn,…trộn kỹ trong xô nhựa, sau đó 
lấy lượng mẫu khoảng 1kg dán nhãn và gửi tới phòng phân tích. Các chỉ tiêu cơ bản: 

pHkcl, tỷ lệ chất hữu cơ, P2O5 tổng số, K2O tổng số và N tổng số. 

 

Hình 2.1. Sơ đồ lấy mẫu đất thí nghiệm phân tích 

Kết quả phân tích đất ở ruộng thí nghiệm được trình bày ở Bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Thành phần hóa học đất thí nghiệm 

TT Chỉ tiêu Phương pháp Kết quả Phân hạng 

1 pHKCl pH met 4,96 Chua 

2 Hợp chất hữu cơ (%) Phương pháp Tiurin 2,68 Trung bình 

3 N tổng số (%) Phương pháp Kjeldahl 0,048 Nghèo 

4 P2O5 tổng số (%) Phương pháp so màu 0,019 Nghèo 

5 K2O tổng số (%) Quang kế ngọn lửa 0,20 Nghèo 

Kết quả phân tích đất cho thấy đất ruộng thí nghiệm chua, nghèo các chất dinh 
dưỡng, đặc biệt là đạm, lân và kali. Đất gieo trồng ngô thuộc nhóm đất xám bạc màu 
(Acrisols) của Thừa Thiên Huế. Theo Địa chí Thừa Thiên Huế (2005), đất xám bạc màu 
chiếm 0,16% diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Đất xám bạc màu có những tính chất sau: 
Các hạt sét, keo, chất dinh dưỡng bị rửa trôi nên lượng sét, keo, mùn, chất dinh dưỡng 
còn lại ít, lượng cát thì lại lớn. Vì vậy, tầng đất mặt rất mỏng. Đất thường chua hoặc rất 
chua. Lượng vi sinh vật hoạt động trong đất rất thấp. Nguyên nhân tạo đất xám bạc màu 
là khí hậu nắng lắm, mưa nhiều dẫn đến xói mòn rửa trôi mạnh, cùng với nhiệt độ cao đã 
làm cho quá trình phong hoá, sự phân huỷ các chất nhanh mạnh nên đất bị mất nhiều chất 
dinh dưỡng. Theo Nguyễn Hoàng Hương và Lê Thị Khiếu (2018), hàm lượng mùn trên 
đất xám bạc màu ở Phú Thọ dao động 0,48-3,96%; đạm dễ tiêu 1-5 mg/100 g đất; lân dễ 
tiêu 2-4,5 mg/100 g đất; kali dễ tiêu 5-75, mg/100 g đất. Nguyễn Đình Thi (2009) cho biết 
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hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất xám bạc màu ở Thừa Thiên Huế rất thấp, hàm lượng 
B tổng số 26,23-26,75 ppm, Zn tổng số 8,45-8,59 ppm, Mo tổng số 7,15-7,23 ppm, đặc 
biệt hàm lượng Mg2+ = 0,022 - 0,025 ppm. 

2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

- Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất của cây ngô sinh khối tại cơ sở Tứ Hạ và 
Hương Vân, Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

- Nghiên cứu tỷ lệ tiêu hóa, sinh tưởng của bò được tiến hành tại cơ sở Hương 
Vân, Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

- Phân tích thành phần hóa học của đất được tiến hành tại Trung tâm phân tích 
đất của Khoa nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

- Phân tích thành phần hóa học của thức ăn, phân bò được tiến hành tại Trung 
tâm phân tích của Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 

- Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất của cây ngô sinh khối, chế biến, phân tích 
thức ăn được tiến hành từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021. 

- Nghiên cứu tỷ lệ tiêu hóa, sinh trưởng của bò được tiến hành từ tháng 4 năm 
2019 đến tháng 10 năm 2021. 

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1: Đặc điểm sinh trưởng, năng suất sinh khối và thành phần hóa học 
của 10 dòng/giống ngô lai làm thức ăn thô xanh chăn nuôi được trồng tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế (Thí nghiệm 1).   

Nội dung 2: Ảnh hưởng của thời kỳ thu cắt đến năng suất, thành phần hoá học 
và tỷ lệ phân giải ở dạ cỏ của cây ngô HQ2000 làm thức ăn cho bò (Thí nghiệm 2, 3). 

Nội dung 3: Xác định phương pháp ủ chua thích hợp ngô sinh khối với rỉ mật 
mía và giá trị dinh dưỡng của thức ăn ủ chua ở bò sinh trưởng tại Thừa Thiên Huế (Thí 
nghiệm 4 và 5). 

Nội dung 4: Ảnh hưởng của ngô sinh khối ủ chua, cỏ voi và rơm lúa trong khẩu 
phần ăn đến tỷ lệ tiêu hóa toàn phần và sinh trưởng của bò thịt nuôi ở Thừa Thiên Huế 
(Thí nghiệm 6 và 7). 
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2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu nội dung 1: Đặc điểm sinh trưởng, năng suất sinh 

khối và thành phần hóa học của 10 dòng/giống ngô lai làm thức ăn xanh chăn nuôi 
được trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Thí nghiệm 1) 

 Nghiên cứu này nhằm mục đích lựa chọn dòng/giống ngô lai làm thức ăn xanh 
cho chăn nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. 

2.4.1.1. Thời gian nghiên cứu  

Thời gian gieo trồng các giống ngô trong vụ Đông Xuân, từ ngày 15 tháng 1 đến 

ngày 30 tháng 4 năm 2018. 

2.4.1.2. Vật liệu thí nghiệm  

Mười (10) dòng/giống ngô lai trong thí nghiệm này được cung cấp bởi Viện 
nghiên cứu Ngô (Hà Nội). Các dòng/giống ngô do Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi của 

Viện nghiên cứu Ngô chọn tạo. Tên các dòng/giống ngô và ký hiệu trong thí nghiệm 
này được thể hiện ở Bảng 2.1. 

Các dòng/giống ngô lai trong thí nghiệm này được trồng theo quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ngô 

(Bộ NNPTNT/ QCVN 01-66, 2011). Đất được cày bừa kỹ, nhặt hết cỏ dại, phân ô thí 
nghiệm. Lượng phân bón tính cho mỗi ha gieo trồng bao gồm 2.500 kg phân chuồng 

hoai mục và 500 kg phân lân bón trước khi gieo hạt (bón lót). Lượng phân bón thúc gồm 
360 kg urê và 200 kg kali clorua, được bón vào 3 thời điểm sau đây:  

- Lần 1 khi cây đạt 3 đến 4 lá, bón 120 kg urê và 100 kg kali clorua kết hợp xới 
vun gốc và tỉa cây chỉ để lại 1 cây trên mỗi gốc.  

- Lần 2 khi cây đạt 7 đến 8 lá với 120 kg urê và 100 kg kali clorua.  

- Lần 3 vào thời điểm khi ngô có 10 đến 11 lá, bón 120 kg urê còn lại. Mỗi lần 

bón phân đều làm cỏ, vun gốc. Trong thời gian trồng ngô được tưới nước để bảo đảm 
đất đủ ẩm độ và phòng trừ sâu bệnh. 

- Trong vụ Đông Xuân ở Thừa Thiên Huế, nước tưới đảm bảo đủ ẩm cho cây. Kỹ 
thuật tưới: tưới ngập luống, 3-5 ngày/lần tuỳ theo điều kiện thời tiết; tưới vào các giai 
đoạn trước, trong và sau khi trổ cờ, tung phấn, phun râu.  

2.4.1.3. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (Randomized 

Complete Block Design - RCBD), gồm 3 khối ứng với 3 lần lặp lại cho mỗi giống, 

mỗi khối (block) có 10 ô ứng với 10 dòng/giống ngô được sắp xếp hoàn toàn ngẫu 

nhiên. Kích thước mỗi ô là 12 m2 (4 x 3 m). Khoảng các giữa các ô là 1 m và giữa 
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các khối là 2 m. Trong mỗi ô, khoảng cách giữa các hàng là 70 cm và cây cách cây 
là 25 cm (ước tính mật độ 57.140 cây/ha). Tổng diện tích đất thí nghiệm là 1.000 m2. 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm như sau: 
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TA6 TA8 TA3 

TA4 TA3 TA8 

TA3 TA9 TA7 

TA9 TA4 TA9 

TA2 TA6 TA4 

  
Khối 1   Khối 2   Khối 3 

  

Sơ đồ 2.1. Bố trí thí nghiệm 

2.4.1.4. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

- Thời gian và tỷ lệ nảy mầm của ngô: Đếm số lượng cây nảy mầm hàng ngày để 
xác định thời gian nảy mầm, và tính tỷ lệ giữa số cây nảy mầm và số lượng hạt giống 

được gieo trong mỗi ô.  

- Thời gian sinh trưởng: Theo dõi các mốc thời gian sinh trưởng của ngô tại các 

thời điểm ra hoa, hình thành hạt (chín sữa), hạt trưởng thành (chín sáp) và hạt thu hoạch 
được (chín sinh lý hay hạt ngô hình răng ngựa, chắc hạt).  

- Chọn mẫu theo dõi về các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất sinh khối: Trên mỗi ô 
chọn 5 cây ở 5 vị trí khác nhau gồm 4 vị trí ở 4 góc, nhưng không phải cây ở ngoài cùng và 

một vị trí ở giữa ô. Đánh dấu cây theo dõi. Một số chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất: 

+ Chiều cao cây (cm): Chiều cao cây được xác định từ gốc mặt đất đến điểm đầu 

tiên phân nhánh của bông cờ (chiều cao cây khi trổ cờ).  
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+ Chiều cao đóng bắp (cm): Tính từ gốc sát mặt đất đến đốt mang bắp hữu hiệu 
trên cùng.  

+ Đường kính thân (cm): Đo ở vị trí trên thân cách mặt đất 15 cm bằng thước kẹp Panmer. 

+ Số lá thật: Lá thật được tính khi nhìn thấy đủ bẹ lá, cổ lá và phiến lá. Đếm số 

lá có trên cây ở các thời điểm theo dõi. 

+ Diện tích lá: Kích thước lá được đo ở vị trí lá thứ 10 vào lúc cây trổ cờ (ra hoa). 

Diện tích lá tính theo công thức chiều dài (D) nhân với chiều rộng (R) của lá nhân với 
hệ số 0,75. Chiều dài lá tính từ gốc phiến lá đến ngọn phiến lá. Chiều rộng lá đo ở phần 

rộng nhất của phiến lá.  

+ Năng suất sinh khối. Thu hoạch toàn bộ cây và bắp vào các thời điểm chín sữa, 

chín sáp và chín sinh lý ở 5 vị trí (1 vị trí ở trung tâm và 4 vị trí ở phía 4 góc nhưng 
không phải cây ngoài cùng) trong mỗi ô thí nghiệm, thu cắt và cân xác định khối lượng 

sinh khối của từng cây. Thu cắt thân cây ở độ cao 5 đến 7 cm từ mặt đất. Năng suất sinh 
khối được tính bằng khối lượng trung bình của 1 thân cây nhân với mật độ trồng 57.140 

cây/ha. 

- Tỷ lệ nhiễm bệnh của ngô trong thời gian thí nghiệm được tính theo thang điểm 

từ 1 đến 5, trong đó điểm 1 không bị nhiễm, điểm 5 bị nặng nhất. 

- Tỷ lệ cây bị đổ rễ (%) được tính khi cây đổ nghiêng 1 góc 30 độ trở lên so với 

phương thẳng đứng, tính từ gốc ngô. Tỷ lệ cây bị đổ thân (%) được tính khi cây gãy 
ngang dưới bắp hữu hiệu. 

- Thành phần hóa học: Toàn bộ cây gồm thân, lá, bắp thu hoạch vào thời điểm 
chín sáp được lấy mẫu phân tích thành phần hóa học tại phòng thí nghiệm khoa Chăn 

nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Huế. 

- Hiệu quả kinh tế: Để tính toán hiệu quả kinh tế trong trồng ngô, chúng tôi đã 

theo dõi thu thập số liệu trên cùng một diện tích đất có tính chất giống nhau, cùng giống 
nhưng thu hoạch bằng các mục đích khác nhau (thu sinh khối và thu hạt) và hạch toán 

kinh tế. Hiệu quả kinh tế là chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi. Trong đó: Phần thu là 
số tiền bán sản phẩm (hạt hoặc thức ăn thô xanh dùng cho chăn nuôi); Phần chi bao gồm 
từ khâu làm đất, nhân công, chi phí vật tư phải mua như giống, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật... không tính giá thuê đất trồng, lãi suất ngân hàng), giá mua và bán được tính 
tại thời điểm nghiên cứu. 

2.4.1.5. Phân tích hoá học 

Phân tích hoá học của các mẫu ngô đã được tiến hành tại phòng thí nghiệm khoa 

Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế gồm các chỉ tiêu: Vật chất 
khô (DM), protein thô (CP) và khoáng tổng số theo AOAC (1990), xơ không tan trong 
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chất tẩy trung tính (NDF) và xơ không tan trong chất tẩy axit (ADF) theo Van Soest và 
cs. (1991) trên máy ANKOM. 

2.4.1.6. Xử lý số liệu 

Số liệu của thí nghiệm được xử lý thống kê theo ANOVA qua mô hình phân tích 

GLM trên phần mềm Minitab Ver. 16.2 (2010) với các tham số thống kê: Giá trị bình 
quân gia quyền (M) và sai số của số trung bình (SEM). Sai khác giữa các giá trị trung 

bình được phân tích bằng phương pháp Tukey với khoảng tin cậy 95%. 

Mô hình thống kê như sau: 

Yij =  + Ti + Bj + eij  

Trong đó, Yij: giá trị của biến phụ thuộc; : giá trị trung bình chung; Ti: ảnh 

hưởng của dòng/giống ngô thứ i (i = 1-10); Bj: ảnh hưởng của khối (j = 1-3); eijk: sai số 

ngẫu nhiên của thí nghiệm. 

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu nội dung 2: Ảnh hưởng của thời kỳ thu cắt đến 

năng suất, thành phần hoá học và tỷ lệ phân giải ở dạ cỏ của sinh khối cây ngô 
HQ2000 làm thức ăn cho bò (Thí nghiệm 2, 3) 

 Các nghiên cứu này nhằm xác định năng suất, thời điểm thu hoạch thích hợp và 
thời điểm cây có giá trị dinh dưỡng cao (thông qua thành phần hoá học và tỷ lệ tiêu hoá) 
của ngô giống HQ2000 làm thức ăn cho bò thịt. 

2.4.2.1. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng thời kỳ thu cắt đến sinh trưởng và năng suất ngô 
HQ2000 

a. Vật liệu và địa điểm nghiên cứu 

Giống ngô lai HQ2000 được trồng ở trên vùng đất xám bạc màu tại Viện nghiên cứu 

phát triển, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019.  

b. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 2 gồm 3 nghiệm thức được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần nhắc 
lại trên 9 ô. Mỗi ô gieo 6 hàng, hàng dài 3,6 m, hàng cách hàng 0,7 m, và cây cách cây 

0,25 m tương ứng với mật độ 57.140 cây/ha, khoảng cách giữa các lần nhắc lại 1m. 

Các nghiệm thức tương ứng với thời điểm thu hoạch toàn bộ cây ngô: Chín sữa 

(CSU: 15 ngày sau phun râu, tương đương 78 ngày sau khi gieo hạt) có các biểu hiện: 
râu có màu nâu, thân lá còn xanh; Chín sáp (CSA: 25 ngày sau phun râu, tương đương 

88 ngày sau khi gieo hạt) có các biểu hiện: râu đã khô, thân lá chuyển sang màu xanh 
đậm; và răng ngựa (RNG: 35 ngày sau phun râu, tương đương 98 ngày sau khi gieo hạt) 

có các biểu hiện: hạt đang hình thành dạng răng ngựa, thân lá chuyển sang màu xanh 
vàng. Cây ngô được cắt cách mặt đất 5-7 cm và thu toàn bộ thân, lá và bắp. 
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Lấy mẫu phân tích hoá học: Mỗi nghiệm thức lấy ngẫu nhiên 3 mẫu đại diện, 
toàn bộ cây ngô được cắt trên diện tích 1 m2, băm nhỏ và trộn thật đều và lấy 30% khối 

lượng làm mẫu phân tích. Phân tích hàm lượng DM ở nhiệt độ 105oC ngay sau khi mẫu 
được lấy, phần còn lại được sấy khô đến 60oC, nghiền qua lỗ sàng 2 mm, bảo quản để 

phân tích thành phần hoá học và sử dụng cho thí nghiệm 3. 

c. Trồng và chăm sóc 

Quy trình trồng và chăm sóc được thực hiện theo hướng dẫn của Viện nghiên cứu 
Ngô (Hà Nội). Hạt đem gieo trên nền đất xám bạc màu theo hàng dài 3,6 m, hàng cách 

hàng 0,7 m và cây cách cây 0,25 m tương ứng với mật độ 57.140 cây/ha.  

Phân bón (tính cho 1 ha): 2.500 kg phân vi sinh + 500 kg phân lân + 360 kg urê 

+ 200 kg kali clorua. Bón lót: Toàn bộ phân vi sinh và phân lân; bón thúc lần 1: Khi cây 
đạt 3-4 lá thật, bón 1/3 lượng urê + ½ lượng kali clorua kết hợp xới phá váng và tỉa định 

cây (1 cây/hốc); bón thúc lần 2: Khi cây đạt 7-9 lá thật, bón 1/3 lượng urê + ½ lượng 
kali clorua kết hợp xới, nhặt cỏ và vun gốc; bón thúc lần 3: Khi ngô xoáy nõn bón nốt 

lượng urê còn lại và vun gốc cao. 

Giữ ẩm cho đất bằng việc tưới nước thường xuyên và bắt sâu xám khi cây bắt đầu 

nhú khỏi mặt đất, bắt sâu vào lúc chiều tối và sáng sớm. Ngoài ra, phòng trừ sâu đục thân, 
sâu cắn lá, hoặc bệnh khô vằn bằng hoá dược theo quy trình Viện nghiên cứu ngô. 

d. Các chỉ tiêu theo dõi  

Các chỉ tiêu sinh trưởng, hình thái và năng suất tiến hành theo hướng dẫn của Viện 

nghiên cứu Ngô bao gồm: thời gian mọc, trổ cờ, chín sáp (ngày); chiều cao cây (cm); số lá 
trên cây; diện tích lá; chỉ số diện tích lá; khối lượng cây và năng suất sinh khối (xem chi tiết 

ở mục 2.3.1.4). 

2.4.2.2. Thí nghiệm 3: Xác định tỷ lệ phân giải dạ cỏ của ngô thu hoạch ở các thời kỳ 

khác nhau   

Thí nghiệm 3 được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Phát triển và phòng Thí 

nghiệm, khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

a. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức tương ứng với thu hoạch ở 3 thời điểm từ thí 

nghiệm 2 và 4 lần lặp lại là 4 cá thể bò đã đặt cannula dạ cỏ. Bò có khối lượng trung 
bình 250 kg, được nuôi nhốt riêng từng con trong ô chuồng có kích thước 1,5 x 4 m, cho 

ăn cỏ tự nhiên 2 lần/ngày (8.00h và 15.00h). Khối lượng thức ăn ước tính 2,5% (theo 

DM) khối lượng cơ thể, để đảm bảo bò không bị quá no gây khó khăn cho việc đưa và 

lấy túi nylon ra khỏi dạ cỏ, và nước uống tự do. Xác định tỷ lệ phân giải các chất dinh 
dưỡng theo kỹ thuật túi nylon của Orkov và cs (1980).  
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b. Tiến hành  

Các mẫu ngô ở thí nghiệm 2 được nghiền qua lỗ sàng 2 mm, sau đó cân một 
lượng khoảng 3 g cho vào 01 túi nylon có kích thước 6 x 9 cm đã biết khối lượng.  

Buộc chặt các túi nylon có mẫu thức ăn vào dây nhựa mềm ở các vị trí khác nhau, 
mỗi dây có 9 túi tương ứng 3 lần lặp lại của mỗi loại thức ăn.  

Đưa các dây thức ăn vào dạ cỏ bò và mỗi con có 6 dây ứng với 6 thời điểm sau lên 
men: 6, 12, 24, 36, 48 và 72h và đậy nắp cannul để cho quá trình tiêu hoá xảy ra bình thường.  

Sau mỗi thời điểm lên men ở dạ cỏ, dây thức ăn được lấy ra khỏi dạ cỏ, ngâm trong 
nước đá, dội rửa qua nước lạnh nhiều lần rồi ly tâm cho ráo nước (sử dụng máy giặt) và sấy 
ở nhiệt độ 60oC để xác định khối lượng còn lại, từ đó tính toán lượng phân giải trong dạ cỏ 
theo thời điểm. 

c. Tính toán  

1)  Tỷ lệ phân giải (D, %) các chất dinh dưỡng ở các thời điểm (6, 12, 24, 36, 48 và 
72h) được xác định theo công thức (McDonald, 1981 thông qua Neway của Chen, 1996): 

D = a + b(1 - e-ct); 

Trong đó: 

a: tỷ lệ hoà tan (%),  

b: tỷ lệ phân giải tiềm năng (%),  

c: tốc độ phân giải (%/h), và  

t: thời gian lên men trong dạ cỏ (h). 

Theo khuyến cáo của Orskov và Shand (1997), đối với thức ăn nhiều xơ, ngoài 
các hằng số a, b, và c thì các giá trị A, B và L cần được xác định. Trong đó, giá trị A là 
tỷ lệ chất hoà tan tại thời điểm 0 giờ; giá trị B là tỷ lệ chất không hòa tan nhưng có khả 
năng bị phân giải và được tính: B =  (a + b) - A; và pha chậm (Lag): L = 1/c loge [b/(a+b 
- A)]. Giá trị A được xác định như sau: cân 3 g mẫu cho vào túi nylon 6 x 9 cm (3 
túi/nghiệm thức), ngâm nước đá, đưa vào máy giặt để rửa nhiều lần và vắt bớt nước, lấy các 
túi mẫu ra khỏi máy và đem sấy ở 60oC, xác định khối lượng còn lại. Chênh lệch giữa khối 
lượng còn lại và lượng mẫu ban đầu là khối lượng chất hoà tan và từ đó tính tỷ lệ hoà tan 
tại thời điểm 0 h (A, %). 

Giá trị tỷ lệ phân giải (D, %) của mỗi thức ăn ở mỗi thời điểm phân giải (6, 12,24, 
36, 48 và 72h) là giá trị trung bình của 3 túi nylon cùng thời điểm trên cùng cá thể bò.  

2) Tỷ lệ phân giải vật chất khô hữu hiệu (eDMD, %) của chất dinh dưỡng được 
xác định theo công thức (Bhargava và Orskov, 1987): 

eDMD = a + (b*c)/(c + k)*EXP(-(c+k)*t) 

Trong đó: k là hằng số tốc độ thoát qua dạ cỏ = 0,02; 0,05 và 0,08 trên giờ. 
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3) Giá trị ME (Mcal/kg DM) được xác định theo công thức (Bhargava và 

Orskov, 1987): 

ME = (2,27563 + 0,1073 x DMD)/4,184 

Trong đó: DMD là tỷ lệ (%) phân giải DM ở dạ cỏ 48h. 

2.4.2.3. Phân tích hoá học  

Phân tích hoá học đã được tiến hành tại phòng thí nghiệm khoa Chăn nuôi Thú 

y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế gồm các chỉ tiêu: Vật chất khô (DM), protein 

thô (CP) và khoáng tổng số theo AOAC (1990), xơ không tan trong chất tẩy trung tính 

(NDF) và xơ không tan trong chất tẩy axit (ADF) theo Van Soest và cs. (1991) trên máy 

ANKOM. 

2.4.2.4. Xử lý số liệu  

Số liệu của 2 thí nghiệm được xử lý thống kê theo ANOVA qua mô hình phân 

tích GLM trên phần mềm Minitab Ver. 16.2 (2010) với các tham số thống kê: Giá trị 

bình quân gia quyền (M) và sai số của số trung bình (SEM). Sai khác giữa các giá trị 

trung bình được phân tích bằng phương pháp Tukey với khoảng tin cậy 95%. 

Mô hình thống kê như sau: 

Yij =  + Ti + eij 

Trong đó, Yij: giá trị của biến phụ thuộc; : giá trị trung bình chung; Ti: ảnh 

hưởng yếu tố thí nghiệm (ở thí nghiệm 2, i= thời kỳ thu hoạch, ở thí nghiệm 3, i= loại 

thức ăn; i= 1,2,3); eij: sai số ngẫu nhiên. 

2.4.3. Phương pháp nghiên cứu nội dung 3: Nghiên cứu ủ chua cây ngô HQ2000 

với rỉ mật mía và giá trị dinh dưỡng của thức ăn ủ chua ở bò sinh trưởng tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế (Thí nghiệm 4, 5) 

 Các nghiên cứu này nhằm xác định công thức ủ chua thích hợp cây ngô HQ2000 
để làm thức ăn cho bò thịt. 

2.4.3.1. Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng bổ sung các mức rỉ mật đến thành phần hoá học 

của ngô ủ chua 

a. Vật liệu 

Giống ngô lai HQ2000 gieo trồng trên đất xám bạc màu ở Viện Nghiên cứu Phát 

triển, trường Đại học Nông Lâm Huế từ tháng 1 năm 2021 và thu hoạch vào tháng 4 năm 

2021 để tiến hành thí nghiệm ủ chua. Ngô được gieo trồng và chăm sóc theo quy trình của 

Viện Nghiên cứu ngô (xem chi tiết ở Thí nghiệm 2). Ngô được thu hoạch lúc 85 ngày tuổi, 

giai đoạn chín sáp, cắt ở độ cao 5 - 7 cm so với mặt đất (theo quy trình ở thí nghiệm 2). 
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Ngay sau khi thu hoạch, thân và lá ngô được thái nhỏ 2-3 cm bằng máy thái cỏ và để héo 

trong bóng râm 3 đến 4 giờ đến khi độ ẩm còn khoảng 60%.  

b. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức, tương ứng 3 mức bổ sung rỉ mật (0, 3 và 5%) và 
4 lần lặp lại. Tỷ lệ phối trộn rỉ mật 3-5% dựa theo khuyến cáo của các nghiên cứu trước 
đây trên các loại thức ăn khác (Nguyễn Thị Lộc, 1996; Nguyen Thi Hoa Ly và cs., 2010). 
Các nghiệm thức như sau: 

- Ngô sinh khối và 0,5% muối ăn tính theo khối lượng nguyên trạng, ký hiệu RM0. 

- Ngô sinh khối, 0,5% muối ăn và 3% rỉ mật mía, tính theo khối lượng nguyên 
trạng, ký hiệu RM3. 

- Ngô sinh khối, 0,5% muối ăn và 5% rỉ mật mía, tính theo khối lượng nguyên 
trạng, ký hiệu RM5 

Lượng rỉ mật 0%, 3% và 5%; và muối ăn (0,5%) ở mỗi nghiệm thức được hòa 
vào trong 15 lít nước, sau đó trộn đều với 300 kg ngô sinh khối đã cắt ngắn. Ở mỗi 
nghiệm thức, nguyên liệu sau khi đã được trộn đều, lấy ngẫu nhiên 3 kg cho vào túi 
nilon, nén chặt, hút hết không khí bên trong, buộc chặt miệng túi. Tổng số túi ủ cho mỗi 
nghiệm thức là 12 túi, đánh dấu nghiệm thức ở bên ngoài túi nilon. Tổng cộng số túi 
thức ăn ủ chua là 36 túi dùng để phân tích thành phần hóa học vào các thời điểm 0, 7, 
14, 21 và 28 ngày sau khi ủ chua. Nguyên liệu còn lại của 3 nghiệm thức cho vào 3 hố 
ủ riêng biệt, nén chặt, bịt kín hố ủ, để làm thức ăn cho bò thí nghiệm 5.  

c. Các chỉ tiêu theo dõi   

Mẫu của thức ăn ủ chua được lấy vào các thời điểm 0, 7, 14, 21 và 28 ngày sau khi 
ủ chua để đo giá trị pH và phân tích thành phần hoá học (xem mục 2.3.3.3 ở dưới).  

2.4.3.2. Thí nghiệm 5: Xác định tỷ lệ tiêu hóa toàn phần của các khẩu phần sử dụng 
ngô ủ chua và thức ăn tinh trên bò  

a. Bố trí thí nghiệm  

Ba (3) bò đực 18 tháng tuổi có khối lượng trung bình 181,3 ± 3,53 kg/con được 
sử dụng trong thí nghiệm tiêu hoá, được nuôi trong 3 ô chuồng có kích thước 1,5 x 4 m, 
có máng ăn và nước uống cho từng con. Bò được tẩy ký sinh trùng và tiêm vaccine 
phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trước khi tiến hành thí 
nghiệm 2 tuần.  

Thí nghiệm được bố trí theo ô vuông Latin (3 x 3) với 3 nghiệm thức tương ứng 3 
khẩu phần ăn và 3 giai đoạn; ký hiệu các nghiệm thức KP1, KP2 và KP3. Thời gian thí 
nghiệm kéo dài 46 ngày, trong đó 10 ngày đầu bò thích nghi với hệ thống nuôi dưỡng và 
chuẩn bị thí nghiệm, và 36 ngày thí nghiệm, chia làm 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn thí nghiệm 
kéo dài 12 ngày, gồm 7 ngày thích nghi với khẩu phần ăn thí nghiệm và 5 ngày thu phân.  
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b. Khẩu phần ăn 

Tỷ lệ phối hợp các loại thức ăn và thành phần dinh dưỡng của các khẩu phần thí 

nghiệm được trình bày ở Bảng 2.5. Bò được cho ăn 2 lần mỗi ngày vào 8.00 giờ và 15.00 

giờ, thức ăn tinh cho ăn trước khi cho ngô ủ chua. Lượng thức ăn cho bò ăn hàng ngày 

bằng 2,5% (theo DM) khối lượng cơ thể.  

c. Các chỉ tiêu theo dõi 

Xác định lượng ăn vào bằng cách xác định khối lượng cho ăn (tính theo từng 

nguyên liệu trong khẩu phần) và lượng thức ăn thừa hàng ngày. Thức ăn dư thừa hàng 

ngày được thu gom vào đầu giờ sáng hôm sau và xác định khối lượng (thực tế, thức ăn 

thừa là ngô ủ chua với lượng rất ít). Mẫu thức ăn và thức ăn thừa được lấy hàng ngày để 

xác định DM và sấy ở 60oC để phân tích thành phần hoá học. Lượng ăn vào (DMI, kg) 

là giá trị trung bình của 5 ngày được tính bằng tổng khối lượng thức ăn tinh (kg) x %DM 

thức ăn tinh và khối lượng ngô ủ (kg) x %DM ngô ủ. 

Xác định khối lượng phân thải ra: Do bò nuôi trên sàn xi-măng nên việc thu gom 

phân phải hết sức cẩn thận để tránh mất mát và lẫn với nước tiểu. Do đó, mỗi lần bò thải 

phân là thu ngay (thường là 4-6 lần/ngày) và dồn vào xô đến sáng hôm sau (8h) cân toàn 

bộ để biết khối lượng phân tươi. Vì khối lượng phân thải ra lớn nên chỉ giữ lại khoảng 

20% sau khi trộn đều và đưa vào tủ lạnh sâu ở nhiệt độ âm 18oC bảo quản. Cuối 5 ngày 

thu, phân của mỗi con bò được rã động, trộn đều và lấy 20% để phân tích DM (ngay tức 

thì) và số còn lại đem sấy 60oC để phân tích thành phần hoá học sau này. Khối lượng 

phân thải ra (tính theo DM, kg) là giá trị chung của 5 ngày được tính bằng khối lượng 

phân tươi (kg) x %DM trong phân. 

Xác định tỷ lệ tiêu hoá DM, OMD, NDF và ADF được tiến hành sau khi phân 

tích hoá học và công thức tính chung: 

D% = 100*[(Chất dinh dưỡng ăn vào – chất dinh dưỡng trong phân)/chất dinh 

dưỡng ăn vào] 

Trong đó, D% = tỷ lệ tiêu hoá chất dinh dưỡng (DM, OM, NDF, ADF); chất dinh 

dưỡng ăn vào = khối lượng ăn vào x tỷ lệ chất dinh dưỡng có trong thức ăn; chất dinh 

dưỡng trong phân = khối lượng phân x tỷ lệ chất dinh dưỡng trong phân. 
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Bảng 2.5. Tỷ lệ phối trộn và thành phần hóa học của khẩu phần ăn gia súc thí nghiệm 

Chỉ số 
Nghiệm thức/Khẩu phần 

KP1 KP2 KP3 

Tỷ lệ phối trộn (g/kg DM) 

Ngô ủ chua 0% rỉ mật 700   

Ngô ủ chua 3% rỉ mật  700  

Ngô ủ chua 5% rỉ mật   700 

Thức ăn hỗn hợp C45* 300 300 300 

Thành phần hóa học của khẩu phần (g/kg DM) 

OM 920 923 926 

CP 123 124 125 

NDF 543 532 529 

ADF 285 287 293 

ME (kcal/kg DM)** 2.389 2.403 2.410 

* Thức ăn hỗn hợp C45: Độ ẩm (%) max: 14; Protein thô (%) min: 17; Xơ thô (%) max: 
14; Ca (%) min-max: 0,5-1,6; P tổng số (%) min-max: 0,4 - 1,2; Lysine tổng số (%) 
min: 0,3; Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,3; Năng lượng trao đổi (kcal/kg) 
min: 2.900; Không có kháng sinh 

** Năng lượng trao đổi (ME) được tính dựa vào thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn 
gia súc, gia cầm Việt Nam (Viện Chăn nuôi, 2001). Giá trị ME được xác định theo công 
thức: ME = % DM Thức ăn thô * ME/kg thức ăn thô + % DM thức ăn tinh C45 * ME C45. 

2.4.3.3. Phân tích thành phần hóa học 

Xác định pH của khối ủ bằng máy đo pH bằng cách lấy mẫu nguyên trạng, hoà 
với nước cất và đo pH với 3 lần lặp lại ở mỗi phép đo để tính giá trị trung bình. 

Phân tích các chỉ tiêu về vật chất khô (DM), protein thô (CP) và khoáng tổng số 
theo AOAC (1990), xơ không tan trong chất tẩy trung tính (NDF) và xơ không tan trong 
chất tẩy axit (ADF) theo Van Soest và cs. (1991) trên máy ANKOM. Phân tích hoá học 
mỗi mẫu được lặp lại 2 lần với sai số <95% và lấy giá trị trung bình. Phân tích thành 
phần hóa học được thực hiện tại phòng thí nghiệm của khoa Chăn nuôi Thú y, trường 
Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

2.4.3.4. Xử lý số liệu 

Số liệu thu được, được xử lý thống kê theo phương pháp phân tích phương sai 
(ANOVA) trên phần mềm Minitab Ver. 19.1.0 (2020). Kết quả trình bày là giá trị trung 
bình (M), sai số của giá trị trung bình (SEM).  
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Mô hình thống kê của thí nghiệm 4:   Yij =  + Ti + eij 

Mô hình thống kê của thí nghiệm 5:     Yij =  + Ci +  Rj + eij 

Trong đó, : giá trị trung bình chung; Ti: ảnh hưởng tỷ lệ rỉ mật; Ci: ảnh hưởng 
cá thể/khẩu phần; Rj: ảnh hưởng giai đoạn; eij: sai số ngẫu nhiên. 

Sai khác giữa các giá trị trung bình được xác định theo phương pháp Tukey với 
khoảng tin cậy 95% (sai khác khi giá trị P≤0,05). 

2.4.4. Phương pháp nghiên cứu nội dung 4: Ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn 
sinh khối ngô ủ chua đến khả năng ăn vào, sức sản xuất và hiệu quả kinh tế trong 
nuôi bò vỗ béo ở Thừa Thiên Huế (Thí nghiệm 6, 7) 

 Các nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ sử dụng ngô HQ2000 ủ chua thích hợp 
trong khẩu phần và sự phối hợp giữa ngô ủ chua với các loại thức ăn thô khác (rơm, 
VA06) trong khẩu phần của bò thịt địa phương trong giai đoạn vỗ béo. 

2.4.4.1. Thí nghiệm 6: Xác định tỷ lệ tiêu hoá toàn phần của các khẩu phần phối hợp 
từ ngô ủ chua, cỏ VA06 và rơm lúa trên bò  

Thí nghiệm tiêu hóa (thí nghiệm 6) và nuôi dưỡng (thí nghiệm 7) được tiến hành 
tại Viện Nghiên cứu phát triển; Thành phần hóa học được phân tích tại phòng thí nghiệm 
khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Thí nghiệm được thực 
hiện từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2021. 

a. Vật liệu 

Ngô ủ chua: Ngô sinh khối dòng HQ2000 được gieo trồng, chăm sóc như ở thí 
nghiệm 2 (xem chi tiết ở mục c, thí nghiệm 2) và thu hoạch ở thời điểm chín sáp (80-90 
ngày), cắt ngắn 2-3 cm, ủ yếm khí với 3% rỉ mật mía và 0,5% muối (theo nguyên trạng) sau 
khi ủ 60 ngày thì cho gia súc ăn. Phương pháp ủ chua thực hiện theo thí nghiệm 4. Thực tế, 
hố ủ bằng xi măng có kích thước mỗi hố dài 5,0 m, rộng 1,5 m và cao 1,2 m.  

Cỏ voi VA06 được trồng trên đất xám bạc màu (tháng 1/2020) và được thu cắt 

từ lứa 6 trở đi (35-45 ngày tái sinh) để cho gia súc ăn mỗi ngày. Quy trình trồng cỏ 
VA06 theo khuyến cáo của Phùng Thị Thanh, 2007.  

Rơm lúa vụ Đông Xuân năm 2021 phơi khô và cất trữ cho gia súc ăn hàng ngày. 

Thức ăn tinh là hỗn hợp cho bò thịt, bò vỗ béo ký hiệu C45 của công ty Proconco.  

Thành phần hoá học và giá trị năng lượng trao đổi (ME) của nguyên liệu thức ăn 
được trình bày ở Bảng 2.6.  
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Bảng 2.6. Thành phần hoá học (%) và giá trị năng lượng trao đổi (kcal/kg DM) của 
nguyên liệu thức ăn* 

Nguyên liệu DM OM CP CF NDF ADF ME 

Ngô sinh khối HQ2000 ủ chua 29,18 92,58 6,94 26,17 57,28 33,64 2170 

Cỏ voi VA06 15,49 86,24 13,26 28,63 61,19 35,17 2090 

Rơm lúa 90,13 90,44 4,92 36,98 66,26 43,59 1347 

Hỗn hợp C45** 88,52 90,69 19,81 14,81 37,63 20,17 2900 

*Kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm Khoa chăn nuôi – Thú y, Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế 

** Hỗn hợp C45 (xem bảng 2.5) 

b. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trên 12 bò đực địa phương (bò vàng) có khối lượng trung 

bình 152 kg/con, được tẩy ký sinh trùng đường ruột, tiêm vaccine phòng tụ huyết trùng, lở 
mồm long móng và viêm da nổi cục 2 tuần trước khi thí nghiệm. Bò được nuôi từng ô riêng 

lẻ (kích thước 1,5 x 4 m) và phân chia ngẫu nhiên vào 4 nghiệm thức, tương ứng 4 khẩu 
phần ăn. Các nghiệm thức được ký hiệu như sau: N100 – 50% thức ăn tinh và 50% thức 

ăn thô (100% ngô sinh khối ủ chua); N50V50 - 50% thức ăn tinh và 25% ngô ủ chua + 
25% cỏ VA06; V50R50 - 50% thức ăn tinh và 25% cỏ VA06 + 25% rơm lúa; và V100 

- 50% thức ăn tinh và 50% cỏ VA06. Thời gian thí nghiệm 40 ngày, trong đó mỗi giai 
đoạn tương ứng với một khẩu phần là 10 ngày, bao gồm 5 ngày thích nghi với thức ăn 

thí nghiệm và 5 ngày thu phân. 

c. Khẩu phần và nuôi dưỡng  

Bốn khẩu phần được phối hợp từ nguyên liệu cám C45, cỏ VA06, ngô ủ chua và 
rơm lúa. Tỷ lệ nguyên liệu và thành phần hóa học của các khẩu phần ăn được trình bày 

ở Bảng 2.7. 

Bò được cho ăn 2 lần mỗi ngày vào 8.00 giờ và 15.00 giờ, nước uống tự do. Khối 

lượng thức ăn ước tính 2,5% (theo DM) khối lượng cơ thể. Lượng thức ăn trong ngày 
được chia đều cho 2 bữa ăn. Ở mỗi bữa, bò được cho ăn thức ăn tinh trước và thức ăn 

thô sau và cho ăn từng loại thức ăn thô riêng lẽ.  

c. Các chỉ tiêu theo dõi 

Theo dõi lượng ăn vào, lượng phân thải ra, tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng đã 
được trình bày ở mục c, thí nghiệm 5. Chú ý: lượng thức ăn thô dư thừa ở từng nghiệm 

thức được thu riêng lẽ và phân tích DM như thí nghiệm 4. 
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Bảng 2.7. Tỷ lệ các nguyên liệu và thành phần hóa học của các khẩu phần 

 
Nghiệm thức/Khẩu phần thí nghiệm 

N100 N50V50 V50R50 V100 

Thành phần (kg/100 kg DM khẩu phần) 

     Hỗn hợp C45 50 50 50 50 

     Ngô ủ chua 50 25 - - 

     Cỏ voi VA06 - 25 25 50 

     Rơm lúa - - 25 - 

Giá trị dinh dưỡng (g/kg DM khẩu phần)* 

     OM  916,3 900,5 895,2 884,6 

     CP  133,8 149,6 144,5 165,3 

     CF 204,9 211,1 238,1 217,2 

     NDF  474,6 484,3 506,8 494,1 

     ADF 269,1 272,9 297,8 276,7 

     ME (kcal/kg DM) 2.535 2.515 2.310 2.495 

*Tính theo thành phần trong các khẩu phần 

2.4.4.2. Thí nghiệm 7: Ảnh hưởng của các khẩu phần phối hợp từ ngô ủ chua, cỏ 

VA06 và rơm lúa lên tăng trọng, sử dụng thức ăn và hiệu quả kinh tế của bò  

Thí nghiệm này được tiến hành sau khi kết thúc thí nghiệm 6 (thí nghiệm tiêu hoá). 

a. Bố trí thí nghiệm  

Hai mươi bò thịt có khối lượng trung bình 163 kg được bố trí ngẫu nhiên vào 4 

nghiệm thức tương ứng với 4 khẩu phần ăn thí nghiệm (tương tự thí nghiệm 6) và 5 lần 
lặp lại. Các khẩu phần được phối hợp như thí nghiệm 6 và ký hiệu các nghiệm thức cũng 

tương tự (N100; N50V50; V50R50 và V100).   

Bò được nuôi riêng lẻ từng con trong ô chuồng nền xi-măng có kích thước 1,5 x 

4 m, máng ăn riêng và nước uống từ vòi cung cấp trực tiếp cho từng con. Khối lượng 
thức ăn cung cấp cho bò mỗi ngày bằng 3% (theo DM) khối lượng cơ thể chia đều cho 

2 bữa ăn lúc 8.00 giờ và 15.00 giờ. Bò được ăn thức ăn tinh trước và thức ăn thô riêng 

lẽ từng loại sau. 
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Thời gian thí nghiệm 9 tuần, trong đó 1 tuần đầu bò nuôi thích nghi với thức ăn 
và chăm sóc, nuôi dưỡng, và 8 tuần theo dõi các chỉ tiêu của thí nghiệm. 

b. Chỉ tiêu theo dõi  

Xác định khối lượng và tăng khối lượng (ADG) của bò: Bò được cân lúc bắt đầu 

thí nghiệm và cứ sau 2 tuần 1 lần vào buổi sáng trước khi cho ăn bằng cân điện tử ….. 
Tính ADG của từng giai đoạn theo phương pháp thường quy cho từng cá thể bò ở mỗi 

nghiệm thức.   

Xác định lượng ăn vào hàng ngày bằng cách cân khối lượng cho ăn và khối lượng 

dư thừa. Thực tế, bò ăn hết thức ăn tinh nên không dư; trong khi, thức ăn thô có dư thừa, 
đặc biệt ở khẩu phần có rơm. Vì vậy, hàng ngày xác định khối lượng từng loại thức ăn 

thô dư thừa. Lấy mẫu thức ăn thừa để xác định DM và các thành phần khác. Lượng ăn 
vào (DMI) sẽ bằng tổng lượng ăn vào từng loại thức ăn có trong khẩu phần tính theo 

DM. Giá trị này được tính toán cho mỗi cá thể. 

Hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR) tính bằng tỷ số giữa khối lượng ăn vào (DMI) 

và tăng khối lượng (ADG) hàng ngày. Giá trị này được tính toán cho từng cá thể. 

Hiệu quả kinh tế khi sử dụng ngô ủ làm thức ăn cho bò: Do hạn chế các điều kiện 

thí nghiệm nên hạch toán kinh tế được hiểu là chênh lệch thu chi trực tiếp (không tính 
các chi phí cơ hội) ở trong thí nghiệm. Trong đó: (i) phần thu gồm bán bò thịt (khối 

lượng thịt hơi x đơn giá), phân gia súc làm phân bón (thể tích x đơn giá); (ii) phần chi 
bao gồm: giống, thức ăn, thuốc thú y (không tính công lao động, khấu hao chuồng trại, 

điện, nước và lãi suất ngân hàng). 

2.4.4.3. Phân tích hoá học 

Mẫu thức ăn và phân được phân tích các chỉ tiêu vật chất khô (DM), protein thô 
(CP) và khoáng tổng số theo AOAC (1990), xơ trung tính (NDF) và xơ không tan trong 

chất tẩy axit (ADF) theo Van Soest và cs. (1991) trên máy ANKOM tại phòng thí 
nghiệm của khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.  

2.4.4.4. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê bằng phương pháp ANOVA theo mô hình GLM trên 
phần mềm Minitab Ver. 19.1.0 (2020). Giá trị được biểu thị qua giá trị trung bình (M) 

và sai số chuẩn của giá trị trung bình (SEM). Mô hình thống kê của thí nghiệm 6  và thí 
nghiệm 7 như sau: 

Mô hình thống kê của thí nghiệm 6:  Yij =  + Ci +  Rj + eij  

Mô hình thống kê của thí nghiệm 7:   Yij =  + Ti + eij   

 



66 

 

Trong đó, : giá trị trung bình chung; Ci: ảnh hưởng cá thể/khẩu phần; Rj: ảnh 

hưởng giai đoạn; Ti: ảnh hưởng khẩu phần; eij: sai số ngẫu nhiên. 

Sai khác giữa các giá trị trung bình các nghiệm thức được xác định bằng phương 
pháp Tukey với khoảng tin cậy 95% 

  



67 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. NỘI DUNG 1: ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT SINH KHỐI VÀ 
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA 10 DÒNG/GIỐNG NGÔ LAI LÀM THỨC ĂN 
THÔ XANH TRONG CHĂN NUÔI ĐƯỢC TRỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 1) 

3.1.1. Thời gian sinh trưởng của các dòng/giống ngô 

Thời gian nảy mầm sau khi gieo hạt giống và các thời điểm sinh trưởng của cây 
ngô thí nghiệm được trình bày ở Bảng 3.1. 

Thời gian nảy mầm của các dòng ngô không có sự khác nhau. Trong khoảng 5 
đến 6 ngày tất cả các dòng ngô đều nảy mầm. Thời gian ra hoa (trổ cờ), chín sữa, chín 
sáp và chín sinh lý (răng ngựa) giữa các dòng/giống có sự khác nhau có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05). Dòng ngô ra hoa sớm nhất (TA10) là 60,86 ngày sau, các dòng ra hoa chậm   
bao gồm TA2, TA3, TA4 và TA6, dao động từ 67,60 ngày đến 68,4 ngày. Thời gian 
chín sữa sớm nhất là các dòng TA1, TA10 trong khoảng 87,13 ngày đến 88,86 ngày, 
muộn nhất là các dòng TA2, TA3, TA6, TA8 và TA9 dao động từ 93,53 ngày đến 94,86 
ngày. Thời gian chín sáp sớm nhất là TA10, khoảng 92,6 ngày và muộn nhất là các dòng 
TA3, TA8 và TA9 dao động trong khoảng 103,86 ngày đến 105 ngày. 

Bảng 3.1. Thời gian sinh trưởng của các dòng/giống ngô thí nghiệm (ngày) 

Ký hiệu 
dòng ngô 

Nảy mầm Ra hoa Chín sữa Chín sáp Chín sinh lý 

TA1 5,26 64,40c 88,86de 98,53e 108,53e 
TA2 5,60 67,60ab 93,53ab 103,60bc 113,60abc 

TA3 5,60 68,40a 94,86a 105,00a 115,00a 

TA4 5,73 67,60ab 92,66b 102,40c 112,20c 

TA5 5,40 66,60b 90,73c 100,60d 110,53d 

TA6 5,46 67,80a 93,60ab 103,60bc 113,60abc 

TA7 5,40 64,80c 89,66cd 99,40de 109,46de 

TA8 5,46 63,66cd 94,00ab 104,46ab 114,46ab 

TA9 5,33 62,86d 93,86ab 103,86ab 113,46bc 

TA10 5,40 60,86e 87,13e 92,06f 102,52f 

SEM 0,182 0,372 0,543 0,395 0,466 

P 0,302 0,001 0,001 0,001 0,001 

* ab: Giá trị cùng hàng có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 



68 

 

  Kết quả nghiên cứu trong thí nghiệm này phù hợp với một số nghiên cứu về các 
giống ngô lai Dekalb (2017), (Lê Quý Kha và Lê Quý Tường, 2019). Các tác giả cho 

biết thời gian nảy mầm của các giống ngô dao động từ 2 đến 5 ngày, tùy thuộc vào điều 
kiện nhiệt độ của môi trường. Ở thí nghiệm của chúng tôi, thời gian nảy mầm trung bình 

có dài hơn 2,26 -5,70 ngày do ở giai đoạn này là cuối mùa Đông ở miền Trung, nhiệt độ 
môi trường thấp. Cụ thể, trong thời gian gieo hạt, trời rét, độ ẩm từ 60 - 97%, nhiệt độ 

thấp nhất giai đoạn này từ: 13 - 16oC nhiệt độ cao nhất từ 18-21oC (Trung tâm Dự báo 
Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Thừa Thiên Huế ngày 15/01/2018). 

Theo Kiều Xuân Đàm và cs. (2020), thời gian từ khi gieo đến chín sáp của 2 giống 
ngô CS71 và NK7328 trồng vụ Thu Đông là 90 đến 93 ngày và 97 đến 99 ngày, các dòng 

ngô ở thí nghiệm này trong khoảng từ 92 đến 105 ngày. Khoảng thời gian từ chín sữa đến 
chín sáp khoảng 10 ngày và từ chín sáp đến chín sinh lý 10 ngày tiếp theo. 

Lê Thị Nghiêm và cs. (2017a) cho biết các dòng ngô (NK67, CP888, NK7328) 
trồng ở đất xám (thành phố Hồ Chí Minh) có thời gian tung phấn dao động 50-52,2 

ngày; thời gian phun râu 50,3-54,4 ngày và thời gian chín sáp 71,7-74,7 ngày. Các thời 
kỳ này phụ thuộc mùa vụ, ở vụ Đông Xuân, thời gian tung phấn dài hơn 1-2 ngày, phun 

râu dài hơn 1-4 ngày và chín sáp dài hơn 3-4 ngày so vụ Hè Thu. Nghiên cứu của Nguyễn 
Hữu Để và cs. (2021) trên dòng ngô MN-2 trồng ở Đồng Nai trong vụ Đông Xuân cho 

thấy, thời gian tung phấn 52-53 ngày, phun râu 54-55 ngày, không ảnh hưởng bởi mật 
độ và lượng phân đạm. Trong khi đó, các tác giả cho biết dòng ngô này trồng ở Đắk Lắk 

vụ Đông Xuân có thời gian tung phấn 59-60 ngày, phun râu 62-63 ngày, không ảnh 
hưởng bởi mật độ và lượng phân đạm. Ngược lại, dòng ngô MN-2 trồng ở Đắk Lắk vụ 

Thu Đông có thời gian tung phấn 57-58 ngày và phun râu 59-60 ngày, các chỉ tiêu đều 
thấp hơn vụ Đông Xuân (Nguyễn Hữu Để và cs., 2021). 

3.1.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng thân lá 

Kết quả về sinh trưởng chiều cao cây và đường kính thân cây của 10 dòng/giống 

ngô lai được trình bày ở Bảng 3.4. Chiều cao cây khi chín sáp của 10 dòng ngô lai biến 
động từ 182,53 cm đến 215,93 cm và có sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các dòng/giống 
(P<0,05). Những dòng ngô lai đều có chiều cao cây từ 202,93 cm đến 215,93 cm, ngoại trừ 

dòng TA8 thấp hơn có ý nghĩa so với các dòng khác (P<0,05). Đường kính thân cây dao 
động từ 1,90 cm đến 2,09 cm và không có sự sai khác đáng kể giữa các dòng/giống ngô.   
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Bảng 3.2. Chiều cao và đường kính thân cây các dòng/giống ngô (cm) 

Ký hiệu dòng ngô Chiều cao cây khi chín sáp Đường kính thân cây 

TA1 205,13a* 1,90 

TA2 213,73a 1,94 

TA3 211,87a 2,07 

TA4 215,93a 2,09 

TA5 213,47a 2,01 

TA6 212,73a* 1,82 

TA7 202,93a 1,99 

TA8 182,53b 1,90 

TA9 205,80a 2,05 

TA10 208,40a 2,00 

SEM 5,27 0,093 

P 0,001 0,116 

*ab: Giá trị cùng cột có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây trên các dòng 
ngô lai trồng ở các vùng sinh thái khác nhau ở miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ 

(Nguyễn Long Tuyên và Nguyễn Văn Lộc, 2021; Lê Thị Nghiêm và cs., 2017a). Tuy 
điều kiện về đất đai và khí hậu ở Thừa Thiên Huế thường khắc nghiệt hơn so với các 

vùng khác trong cả nước, nhưng do đặc điểm thời tiết giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 
năm 2020 lượng mưa đều và số giờ nắng nhiều nên thuận lợi cho sinh trưởng của ngô 

trong thí nghiệm này. Nghiên cứu của Okoroafor và cs. (2013) cũng cho rằng chiều cao 
cây phụ thuộc vào chế độ phân bón cho ngô và thời điểm gieo trồng. Lê Thị Nghiêm và 

cs. (2017b) khi nghiên cứu sinh trưởng chiều cao cây các dòng ngô (NK67, CP888 và 

NK7328) với mật độ và mùa vụ khác nhau cho biết, mật độ không ảnh hưởng chiều cao 

cây (186,2-234,6 cm) nhưng ảnh hưởng bởi mùa vụ một cách rõ rệt. Chiều cao cây trồng 
ở vụ Hè Thu lớn hơn Đông Xuân; ví dụ dòng NK67 có chiều cao ở vụ Đông Xuân 186,2 
cm và Hè Thu 227 cm, tương tự dòng CP888 196,5 cm và 234,6 cm, và NK7328 là 

1884, cm và 220,5 cm. Các tác giả cũng nhận xét rằng, dòng CP888 có chiều cao cây 
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(196,5-234,6 cm) lớn hơn các dòng NK67 (186,2-227 cm) và NK7328 (188,4-220,5 
cm). Nguyễn Hữu Đề và cs. (2021) nhận xét, chiều cao cây và chiều cao đóng bắp của 

dòng MN-2 trồng vụ Đông Xuân ở Đồng Nai và Đăk Lăk không ảnh hưởng bởi mức 
đạm bón và mật độ gieo. Tuy nhiên, chiều cao cây trồng ở Đăk Lăk có xu hướng lớn 

hơn ở Đồng Nai (235-245 cm so với 232-237 cm). 

Đường kính thân cây ảnh hưởng bởi giống ngô và không ảnh hưởng bởi mật độ 

và mùa vụ trồng. Lê Thị Nghiêm và cs. (2017b) khi nghiên cứu đường kính cây các 
giống ngô (NK67, CP888 và NK7328) cho thấy, đường kính thân lớn hơn ở NK7328 

(25-25,8 cm) so với NK67 (24,1-23,8 cm) và CP888 (24,3-24,4 cm); trong khi giữa vụ 
Đông Xuân và Hè Thu không sai khác. Đường kính thân của CP888 ở vụ Đông Xuân 

và Hè Thu tương ứng 24,3 cm và 24,5cm; NK7328 tương ứng 25 cm và 25,8 cm.  

Số lá trên cây là chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng đến năng suất sinh khối. Khoảng 

90- 95% lượng chất khô tích lũy trong cây là kết quả hoạt động của bộ lá (Trần Văn 
Minh, 2003). Số lá là đặc điểm khá ổn định, là một trong những tính trạng di truyền, ít 

bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khí hậu cũng như các biện pháp canh tác, có quan 
hệ chặt với số đốt và thời gian sinh trưởng của giống ngô (Trần Văn Minh, 2004). Trong 

nghiên cứu ngô sinh khối làm thức ăn xanh, số lá xanh khi còn chín sáp có vai trò quan 
trọng không chỉ cho quang hợp của cây mà còn làm tăng giá trị thức ăn của cây ngô. Thí 

nghiệm theo dõi số lá trên cây và kích thước lá được mô tả ở Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Sinh trưởng của lá ở các dòng/giống ngô 

Ký hiệu 

dòng/giống 
ngô 

Các chỉ tiêu theo dõi 

Tổng số 
lá/cây 

Số lá còn 

xanh đến 
chín sáp 

Chiều dài 

lá thứ 10 
khi trổ cờ 

(cm) 

Chiều rộng 

lá thứ 10 
khi trổ cờ 

(cm) 

Diện tích 

lá thứ 10 
khi trổ cờ 

(cm2) 

TA1 16,40bc* 12,80cd 73,35cd 7,43bcd 412,1cde 

TA2 18,66a 13,93bc 87,39ab 8,06ab 533,5ab 

TA3 16,66abc 12,93cd 73,69cd 6.66cd 370,8de 

TA4 16,87abc 12,40cd 81,78b 7,41bcd 461,1bcd 

TA5 17,06abc 13,00cd 85,87ab 8,42ab 542,8ab 

TA6 15,87c 12,33cd 71,52d 6,53d 351,2e 
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Ký hiệu 

dòng/giống 

ngô 

Các chỉ tiêu theo dõi 

Tổng số 

lá/cây 

Số lá còn 

xanh đến 
chín sáp 

Chiều dài 
lá thứ 10 

khi trổ cờ 
(cm) 

Chiều rộng 
lá thứ 10 

khi trổ cờ 
(cm) 

Diện tích 
lá thứ 10 

khi trổ cờ 
(cm2) 

TA7 16,20c 12,67cd 81,05bc 7,90ab 481,6bc 

TA8 17,80abc 15,67a 83,08ab 7,67bc 479,1bc 

TA9 18,33ab 15,33ab 90,71a 8,93a 609,9a 

TA10 15,80c 12,27d 80,11bc 8,87a 534,4ab 

SEM 0,656 0502 2,45 0,323 31,40 

P 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

*abc: Giá trị cùng cột có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

  Tổng số lá/cây bình quân của các dòng/giống ngô lai trong thí nghiệm này biến 

động từ 15,80 lá đến 18,66 lá (P<0,05). Một số giống có số lượng lá nhiều như TA2 và 
TA9, những giống có số lá ít hơn là TA6 và TA10. Số lá còn xanh đến khi chín sáp là 

từ 12,27 lá đến 15,33 lá/cây. Giống có số lá xanh nhiều nhất là TA8 và TA9 với 15,67 
và 15,33 lá/cây tương ứng. Kích thước các chiều rộng và dài lá của các giống cũng khác 

nhau (P<0,05). Theo nghiên cứu của Aflakpui và cs. (2002), số lá bình quân của ngô khi 
trưởng thành trung bình là 18 lá. Lê Thị Nghiêm và cs. (2017a) cho biết số lá/cây của 3 

giống ngô NK67, CP888 và NK7328 trồng trên đất xám dao động 18,7 -20,3 lá và khác 
nhau giữa các giống; không khác nhau giữa vụ Đông Xuân và Hè Thu và các mật độ 

gieo khác nhau. Giống NK7328 có số lá thấp hơn NK67 và CP888. Theo Lê Thị Cúc 
(2017), số lá/cây của các giống ngô lai có thời gian sinh trưởng trung ngày khoảng 17- 

20 lá; Số lá/cây của các giống ngô lai trong vụ Đông Xuân cao hơn vụ Hè Thu từ 0,6 - 

1,4 lá và phụ thuộc vào giống ngô. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các 

công bố trên.  

Diện tích lá khi trỗ cờ ở nghiên cứu này khác nhau ở các dòng/giống ngô (P<0,05) 
và dao động 351,2 – 676 cm2. Hai giống có diện tích lá thứ khi trỗ cờ trên 600 cm2 là 

TA9: 609,9 cm2 và TA8: 676 cm2; và hai giống có diện tích lá nhỏ hơn 400 cm2, TA6 
là 351,2 cm2 và TA3: 370,8 cm2. Lê Thị Cúc (2017) nghiên cứu 10 giống ngô lai cho 

biết, diện tích lá đóng bắp trong vụ Đông Xuân từ 608,9 - 798,5 cm2 và vụ Hè Thu từ 
686,6 - 827,2 cm2. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn công bố của Lê Thị Cúc 
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(2017). Nguyên nhân có thể là do tính chất đất trồng ở Quảng Ngãi là đất từ chua đến ít 
chua (pHKCl = 4,62 - 5,63); giàu chất hữu cơ (2,12 - 3,18%); đạm tổng số từ trung bình 

đến khá (0,107- 0,159%) khác với Thừa Thiên Huế là đất xám bạc màu nghèo dinh 
dưỡng. Mặt khác cũng có thể các giống và dòng ngô trong thí nghiệm chưa phải là giống 

có diện tích lá đóng bắp lớp nhất.  

3.1.3. Năng suất sinh khối 

Thí nghiệm xác định năng suất lý thuyết bằng phương pháp xác định khối lượng 
thân lá trung bình của cây và số lượng cây gieo trồng trên một ha. Qua 3 thời điểm thu 

hoạch là chín sữa, chín sáp và chín sinh lý, kết quả trình bày ở Bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất sinh khối các dòng/giống ngô 

ở các thời điểm thu hoạch (tính theo trạng thái tươi) 

Ký hiệu 
dòng/giống 

ngô 

Các chỉ tiêu theo dõi 

Khối lượng cây (g/cây) 
Năng suất sinh khối 

(tấn/ha/vụ) 

Chín sữa Chín sáp 
Chín 

sinh lý 
Chín sữa Chín sáp 

Chín 
sinh lý 

TA1 748bc* 828c 712b 42,641bc 47,209bc 40,600b 

TA2 812a 894a 773a 46,286a 50,960a 44,077a 

TA3 765ab 850ab 731ab 43,634ab 48,482ab 41,694ab 

TA4 778ab 864ab 743ab 44,357ab 49,286ab 42,385ab 

TA5 773ab 859ab 739ab 44,112ab 49,014ab 42,152ab 

TA6 781ab 868ab 746ab 44,531ab 49,479ab 42,552ab 

TA7 737bc 819bc 704b 42,031bc 46,701bc 40,163b 

TA8 707bc 775c 744ab 40,325c 44,220c 42,446ab 

TA9 783ab 855ab 786a 44,676ab 48,749ab 44,852a 

TA10 735bc 817bc 703b 41,937bc 46,597bc 40,073b 

SEM 17,6 19,6 17,4 1,001 1,118 0,991 

P 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

*abc: Giá trị cùng cột có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 
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Kết quả thí nghiệm cho thấy khối lượng trung bình của cây giữa các giống khác 
nhau là khác nhau có ý nghĩa (P<0,05). Khối lượng thân lá cây ngô tính theo hiện trạng 

tươi cao nhất tại thời điểm chín sáp, sau đó giảm dần. Điều này có thể, giai đoạn này 
cây ngừng sinh trưởng thân lá để tập trung chất dinh dưỡng cho hạt. Theo qui luật sinh 

trưởng tỷ lệ nước trong cây giảm dần khi cây trưởng thành, nên khối lượng tươi của cây 
giảm đi vào thời điểm cây chín sinh lý. Tại thời điểm chín sáp, khối lượng cây lớn nhất 

ở các giống TA2, TA3, TA4, TA5, TA6 và TA9 so với các giống TA10, TA7, TA8, 
TA1 (P<0,05). Khối lượng tươi trung bình tại thời điểm chín sáp giống cao nhất là 894 

g/cây và giống thấp nhất là 775 g/cây. Ở vụ Hè Thu, với mật độ gieo trồng 57.143 cây/ha 
nên năng suất sinh khối tươi cũng diễn biến tương tự. Năng suất tươi cao nhất tại thời 

điểm chín sáp là 50,96 tấn/ha ở dòng/giống ngô lai TA2, thấp nhất là 44,22 tấn/ha ở 
dòng/giống ngô lai TA8. Sự khác nhau này được thể hiện rõ hơn qua Hình 3.1. 

 

Hình 3.1. So sánh năng suất sinh khối các dòng/giống ngô tại thời điểm chín sáp 

Ảnh hưởng của dòng/giống ngô đến năng suất sinh khối cũng đã được nghiên 

cứu bởi nhiều tác giả trong nước những năm gần đây (Lê Thị Nghiêm và cs., 2017b; Lê 
Quý Kha và cs., 2010; Kiều Xuân Đàm và cs. (2020); Nguyễn Hữu Để và cs., 2021). Lê 

Thị Nghiêm và cs. (2017b) nghiên cứu các giống ngô lai NK67, CP888, NK7328 trồng 
vụ Hè Thu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năng suất sinh khối của dòng NK7328 

(63,3 - 78 tấn/ha/vụ) cao hơn CP888 (57-73 tấn/ha/vụ) và cao hơn NK67 (51-65,3 
tấn/ha/vụ).  

Tuy nhiên, năng suất sinh khối ngô còn phụ thuộc mật độ gieo trồng. Nguyễn 
Hữu Đề và cs (2021) thông báo mật độ gieo đến 79.365 cây/ha cho năng suất sinh khối 
cao hơn mật độ 89.265 cây/ha. Tương tự, Lê Thị Nghiêm và cs. (2017a) cho biết cây 
ngô sinh khối trồng trên đất phèn ở TP Hồ Chí Minh với mật độ 71.400 cây/ha cho năng 
suất cao hơn mật độ 83.330 và 100.000 cây/ha. Kiều Xuân Đàm và cs. (2020) thí nghiệm 
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ảnh hưởng của mật độ gieo và kết luận rằng hai giống ngô sinh khối CS71 và NK7328 
gieo trồng ở Ba Vì và Đan Phượng với mật độ 8,3 vạn cây/ha cho năng suất sinh khối 
và lợi nhuận cao nhất. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Çarpici và cs. (2010) công bố mật độ gieo ngô 
giống ADA-523 180.000 cây/ha đã năng suất chất khô cao hơn mật độ 40.000 và 60.000 
cây/ha. Sự khai khác về năng suất dưới ảnh hưởng của mật độ gieo trồng ở nước ta (Lê 
Thị Nghiêm và cs., 2017a; Kiều Xuân Đàm và cs., 2020; Nguyễn Hữu Đề và cs., 2021) 
và Thổ Nhĩ Kỳ (Çarpici và cs., 2010) có thể do khác nhau về giống và độ phì của đất 
cũng như tổng tích ôn trong năm gieo trồng. 

Ngoài ảnh hưởng của dòng/giống và mật độ gieo trồng, năng suất sinh khối của ngô 
cũng ảnh hưởng bởi mùa vụ. Số liệu các công bố ở nước ta cho thấy, năng suất ngô trồng 
vụ Hè Thu cao hơn Đông Xuân. Kết của nghiên cứu của Lê Thị Nghiêm và cs. (2017a) cho 
thấy năng suất sinh khối của giống ngô NK7328 ở vụ Hè Thu (71,4 tấn/ha) cao hơn Đông 
Xuân (51,2 tấn/ha), dòng CP888 tương ứng 66 tấn/ha và 50,4 tấn/ha. Nguyễn Hữu Đề và 
cs. (2021) cho biết năng suất sinh khối ngô NM-2 trồng ở Đồng Nai vụ Hè Thu (dao động 
50,69-54,68 tấn/ha) cao hơn Đông Xuân (57,27-61,78 tấn/ha). Tuy nhiên, các tác giả 
khuyến cáo nên trồng với mật độ thấp (71.248 cây/ha = 70 x 20 cm) vào vụ Hè Thu và Thu 
Đông và cao (79.365 cây/ha = 70 x 18 cm) ở vụ Đông Xuân. 

Năng suất sinh khối còn chịu ảnh hưởng bởi thời kỳ sinh trưởng của cây. Thông 
thường, cây ngô sinh khối thường thu hoạch vào thời kỳ chín sáp để làm thức ăn ủ chua. 
Thực tế, người ta kéo dài thời kỳ thu hoạch từ chín sữa, chín sáp đến chín sinh lý (hạt 
răng ngựa). Ảnh hưởng của các thời kỳ này đến năng suất sinh khối khá rõ ràng. Thí 
nghiệm của Madic và cs. (2018) tại Serbia về ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến 
năng suất sinh khối của cây ngô trong 2 năm 2013 và 2014. Cây ngô thu hoạch lần đầu 
khi 25% số cây có bắp và các lứa sau cách nhau 1 tuần. Các tác giả kết luận kéo dài thời 
gian thu hoạch làm giảm năng suất sinh khối.  

Nguyễn Văn Tiến và cs. (2021) nghiên cứu ảnh hưởng của 3 thời kỳ thu hoạch 
(chín sữa, chín sáp, răng ngựa) của giống ngô LVN-10 trồng ở Bình Dương cho biết 
năng suất sinh khối cắt ở thời kỳ chín sáp cao nhất (45,1 tấn/ha/vụ), cao hơn chín sữa 
(40,2 tấn/ha/vụ) và hơn răng ngựa (38,7 tấn/ha/vụ).  

Số liệu nghiên cứu các dòng/giống ngô của nghiên cứu hiện tại cho thấy, năng 
suất sinh khối cao nhất ở thời kỳ chín sáp (dao động các giống 44,22 – 50,96 tấn/ha) cao 
hơn chín sữa (40,33-46,29 tấn/ha) và chín sinh lý (40,6-44,85 tấn/ha).  

3.1.4. Thành phần dinh dưỡng của cây ngô khi thu hoạch (chín sáp) 

Kết quả nghiên cứu ở trên cho thấy năng suất sinh khối của ngô cao nhất lúc chín 
sáp, vì vậy trong phạm vi nghiên cứu này xem xét thêm về thành phần hóa học của thân 
lá ngô được phân tích tại thời điểm chín sáp. Kết quả về thành phần hóa học ngô sinh 
khối lúc chín sáp được trình bày ở Bảng 3.5.   
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Bảng 3.5. Thành phần hóa học ngô sinh khối ngô khi thu hoạch tại thời điểm chín sáp (%) 

Ký hiệu 

giống ngô 

Vật chất 

khô (DM) 

Protein 

thô (CP) 
NDF ADF 

Khoáng 

tổng số 

TA1 28,13 11,00 55,30 30,85 5,63ab* 

TA2 27,88 9,24 55,19 33,39 5,39b 

TA3 28,79 11,25 53,94 32,03 5,46ab 

TA4 30,49 11,02 50,17 28,80 5,45ab 

TA5 28,71 11,22 54,60 31,94 5,55ab 

TA6 28,42 11,34 50,83 29,11 5,63ab 

TA7 27.94 11,13 53,32 28,18 5,59ab 

TA8 28,96 10,45 55,34 31,48 6,42a 

TA9 28,55 10,83 56,76 32,77 6,30ab 

TA10 28,68 10,43 53,67 30,90 6,30ab 

SEM 1,06 0,651 3,03 2,44 0,315 

P 0,464 0,069 0,510 0,428 0,002 

*ab: Giá trị cùng cột có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

Kết quả phân tích thành phần hóa học cho thấy hàm lượng DM tại thời kỳ chín 

sáp giữa các giống ngô khác nhau không có sự sai khác, dao động trong khoảng từ 
27,88% ở giống ngô TA2 đến 30,49% ở giống ngô TA4. Tương tự, hàm lượng CP, NDF 

và ADF tính theo vật chất khô không có sự sai khác có ý nghĩa. Hàm lượng CP trong 
khoảng từ 9,24-11,34%; NDF từ 50,17- 56,76% và ADF từ 28,18-33,39%. Trong khi, 

hàm lượng khoáng tổng số có sự sai khác có ý nghĩa giữa các giống (P<0,01), trong đó 
cao nhất ở giống TA8 là 6,42% và thấp nhất ở giống TA2 là 5,39%.  

Kết quả nghiên cứu hiện tại nằm trong giới hạn của nhiều công bố. Theo Nguyễn 

Văn Tiến và cs. (2021), hàm lượng DM của ngô cắt khi chín sáp 23,45%; CP 7,19; NDF 

47,76%; ADF 23,92% và giá trị ME 2.299 kcal/kg DM. Johnson và cs. (1999), hàm lượng 
DM của ngô chín sáp 20,3-20,4% và răng ngựa 28,5-30,1%; CP tương ứng 9,2-95,% và 
7,5-9,2%; NDF 63,5-65,1% và 32-54,6%; ADF 34,6-36,7% và 29,4-38,5%. Trần Hiệp và 
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cs. (2015) cho biết, ngô thu cắt ở thời kỳ chín sáp ở Mộc Châu có hàm lượng DM 19,14%, 
CP 8,12%, NDF 72,71%, ADF 39,34% và khoáng 7,55%.  

Tuy nhiên, nghiên cứu của Brar và cs. (2016) trên 9 giống ngô ở Ấn Độ cho thấy, 
hàm lượng DM, CP và xơ thô (CF) có sai khác thống kê rõ rệt. Các tác giả cho biết, àm 

lượng DM dao động 20-31,93%, cao nhất ở dòng FSD.2018 (31,93%) và thấp nhất ở 
C.7065 (20%); hàm lượng CP dao động 6,2-11%, cao nhất ở giống No.1501 (11%) và 

thấp nhất ở C.7065 (6,2%).  

Từ kết quả ở Bảng 3.4 (năng suất sinh khối) và Bảng 3.5 (thành phần hoá học), 

chúng ta có thể thấy năng suất DM và CP khác nhau của các dòng/giống ngô ở Bảng 
3.6. Đây là một trong những chỉ số quan trọng để chọn lựa giống thích hợp cho nghiên 

cứu tiếp theo. 

Bảng 3.6. Năng suất chất khô và protein của toàn cây ngô thu cắt ở thời kỳ chín sáp  

Ký hiệu 
giống ngô 

Năng suất/ha/vụ (chín sáp) Tên các 

dòng/giống ngô Tươi (tấn) DM (tấn) CP (tạ) 

TA1 47,21bc 13,28 14,61 TA 16.1 

TA2 50,96a 14,21 13,13 2485FxCML161 

TA3 48,48ab 13,96 15,7 NX2 

TA4 49,29ab 15,03 16,56 NX3 

TA5 49,01ab 14,07 15,79 CP555xDF4 

TA6 49,48ab 14,01 15,95 414xKP3 

TA7 46,70bc 13,08 14,52 171xG5 

TA8 44,22c 12,81 13,38 171xG1 

TA9 48,75ab 13,92 14,54 HQ2000 

TA10 46,60bc 13,36 13,94 NK7328 

*abc: Giá trị cùng cột có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

Số liệu ở Bảng 3.6 cho thấy, 06 giống ngô có năng suất DM cao (14-16 tấn 
DM/ha/vụ) là TA2, TA3, TA4, TA5, TA6 và TA9; và 9 giống có năng suất CP cao (>14 

tạ/ha/vụ) gồm TA1, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7 và TA9.  
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3.1.5. Tình hình sâu bệnh 

Tình hình về sâu bệnh và tình trạng cây bị đổ gãy được trình bày ở Bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Tình hình nhiễm bệnh và đổ ngã của cây ngô 

Các giống ngô 
Tỷ lệ nhiễm bệnh 

(điểm 1-5) 

Tỷ lệ cây bị  

đổ rễ (%) 

Tỷ lệ cây bị đổ thân 

(%) 

TA1 1 5 0 

TA2 1 0 10 

TA3 1 0 0 

TA4 1 0 0 

TA5 3 5 10 

TA6 3 7 12 

TA7 1 0 0 

TA8 1 0 15 

TA9 1 0 0 

TA10 1 3 0 

Qua theo dõi ghi nhận các giống ngô có tỷ lệ nhiễm sâu bệnh rất thấp. Giống 
TA5, TA6 và TA8 có biểu hiện sâu gây hư hỏng bắp, một số cây bị đổ nghiêng ở gốc 

và thân.  

Tóm lại, với thí nghiệm khảo sát ở 10 giống ngô lai được trồng  vụ Đông Xuân 

năm 2020 tại Thừa Thiên Huế để đánh giá khả năng làm thức ăn xanh sinh khối cho 
chăn nuôi cho thấy: (i) Thời gian nảy mầm giữa các giống không có sự sai khác. Thời 

gian ra hoa, chín sữa, chín sáp và chín sinh lý giữa các giống có sự sai khác có ý nghĩa, 
giống có thời gian sinh trưởng ngắn nhất là TA10: 60,86; 87,13; 92,06 và 102,52 

ngày tương ứng; giống có thời gian sinh trưởng dài nhất là TA3: 68,40; 94,86; 105; 

115 ngày tương ứng; (ii) Chiều cao cây của các giống ngô lai biến động trong khoảng 

từ 182,53 cm đến 215,93 cm và có sự sai khác có ý nghĩa (P<0,05), kích thước đường 
kính thân cây từ 1,90 cm đến 2,09 cm và không có sự khác nhau giữa các giống. Số 
lá trên cây giữa các giống khác nhau có ý nghĩa (P<0,05) từ 15,80 đến 18,66 lá; diện 

tích trung bình của lá thứ 10 giữa các giống cũng khác nhau có ý nghĩa (P<0,05) từ 
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351,2 cm2 đến 609,9 cm2; (iii) Khối lượng trung bình của cây giữa các giống và năng 
suất sinh khối xanh tại các thời điểm chín sữa, chín sáp và chín sinh lý khác nhau có 

ý nghĩa (P<0,05). Năng suất sinh khối xanh lúc chín sữa từ 40,325 tấn/ha đến 46,286 
tấn/ha; lúc chín sáp từ 44,220 tấn/ha đến 50,960 tấn/ha; và lúc chín sinh lý từ 40,073 

tấn/ha đến 44,852 tấn/ha; (iv) Thành phần hóa học của thân lá ngô lúc chín sáp về DM, 
CP, NDF và ADF không có sự sai khác có ý nghĩa giữa các giống. Lượng DM từ 27,88% 

đến 30,49%; CP từ 9,24% đến 11,34%; NDF từ 50,17 đến 56,76%; ADF từ 28,18% đến 
33,39%. Hàm lượng khoáng tổng số có sự sai khác có ý nghĩa giữa các giống (P<0,05), 

từ 5,39% đến 6,42%. 

Như vậy, các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, thành phần hoá học và tình hình 

sâu bệnh các giống ngô đã được nghiên cứu. Đây là những chỉ tiêu quan trọng để làm 
cơ sở chọn lựa giống ngô thích hợp ở vùng nghiên cứu.  

Nhiều tác giả nghiên cứu cho rằng giống ngô cho năng suất hạt cao có thể cũng 
là giống ngô cho năng suất sinh khối cao, tuy nhiên nhiều trường hợp giống cho năng 

suất hạt cao nhất không đạt năng suất sinh khối cao nhất. Vì vậy, khi chọn giống cho 
năng suất sinh khối cao, không nhất thiết phải chọn giống có năng suất hạt cao 

(Pordesimo và cs., 2004). 

Về dịch bệnh, chúng ta thấy 04 giống ngô ít bị ảnh hưởng gồm: TA3, TA4, TA7 

và TA9. Kết hợp nhóm năng suất DM, CP và dịch bệnh, chúng ta có thể thấy 03 giống 
có triển vọng là TA3, TA4 và TA9. Tuy nhiên, nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi chọn 

TA9 (giống HQ2000) vì lượng giống của 02 giống TA3 (NX2) và TA4 (NX3) không 
cung cấp kịp thời và hạn chế kinh phí. Mặt khác, giống ngô HQ2000 thuộc giống có 

diện tích lá lớn và số lá còn xanh khi chín sáp nhiều nhất. 

3.1.6. Hiệu quả kinh tế trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho bò 

Với cùng một đặc điểm đất đai và điều kiện chăm sóc vụ Đông Xuân năm 2018, 
thực tế trồng ngô ở Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế cho kết quả ở Bảng 3.8. 

Bảng 3.8. So sánh hiệu quả kinh tế của ngô sinh khối và ngô lấy hạt (1.000 VNĐ; 1 ha) 

STT Hạng mục ĐVT 

Ngô lấy hạt Ngô sinh khối 

Số 
lượng 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Số 

lượng 
Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

A  Phần thu  Kg 4.500 7 31.500 43.000 1,1 47.300 

B  Phần chi (I+II+III)    23.570   26.415 

I  Làm đất  ha 1 3.200 3.200 1 3.200 3.200 

II Công lao động Công 37 230 8.470 47 230 10.835 
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STT Hạng mục ĐVT 

Ngô lấy hạt Ngô sinh khối 

Số 
lượng 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Số 

lượng 
Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

III  Chi vật tư  Ha 1  11.900 1  12.380 

1  Giống ngô Kg 18 40 720 20 60 1.200 

3  Phân chuồng  Tấn 5 1.000 5.000 5 1.000 5.000 

4  Đạm  Kg 280 9 2.520 280 9 2.520 

5  Lân  Kg 500 4 2.000 500 4 2.000 

6  Kali  Kg 140 9 1.260 140 9 1.260 

7  Thuốc cỏ  Lít 2 200 400 2 200 400 

C  Lợi nhuận     7.930   20.885 

Kết quả Bảng 3.8 cho thấy, cùng trồng ngô một điều kiện đất đai, khí hậu và điều 
kiện chăm sóc, đầu tư gần như nhau, nhưng ngô sinh khối mang lại hiệu quả gần gấp 3 

lần so với trồng ngô lấy hạt. Hơn nữa, trồng ngô sinh khối có thuận lợi là rút ngắn thời 
gian, mỗi vụ chỉ mất khoảng 80 ngày, không phải quá lo lắng về thời tiết, bệnh hại làm 

ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng ngô hạt, lại tăng hệ số sử dụng đất và tăng thu nhập 
cho người trồng. Kết quả này cũng tương đồng với thông báo của một số địa phương 

khác đã từng sản xuất ngô sinh khối. Ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Vụ hè thu 
năm 2021, huyện có 250 ha trồng ngô sinh khối, năng suất trung bình 50-60 tấn/ha. Mỗi 

ha người dân thu về lợi nhuận khoảng 29 triệu đồng. Tại xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, 
tỉnh Đắc Lắk đã xây dựng nhiều mô hình trồng ngô sinh khối mang lại hiệu quả kinh tế 

cao. Ở mô hình với 5 sào ngô sinh khối mỗi vụ cho thu hoạch 25 - 30 tấn cây ngô, với 
giá bán dao động 800.000 - 1,2 triệu đồng/tấn. Trừ chi phí người dân thu về hơn 20 triệu 

đồng/vụ, cao hơn so với trồng ngô lấy hạt. Cũng theo tính toán của Trung tâm khuyến 
nông Quốc gia, 1 ha ngô lấy thân được canh tác trong khoảng thời gian 80 - 85 ngày cho 

năng suất 40 - 45 tấn/ha/vụ, với giá bán 850 nghìn - 1 triệu đồng/tấn, nông dân thu về 
khoảng 34 - 40 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 24 - 30 triệu đồng/ha/vụ. Như vậy, với 1 

ha trồng ngô sinh khối có thể canh tác 3 vụ/năm, giúp nông dân thu lãi khoảng 80 - 90 
triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với cây trồng khác. Trong nghiên cứu này, việc thu 

hoạch ngô sinh khối chủ yếu bằng thủ công nên chi phí nhân công để thu hoạch cao hơn 
so với các địa phương khác. Nếu cây ngô sinh khối được trồng với diện tích rộng hơn 

và việc thu hoạch cây ngô sinh khối được cơ giới hoá, thì chi phí cho giá thành sản xuất 

ngô còn thấp hơn và người trồng ngô sinh khối có được lợi nhuận cao hơn. 
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3.2. NỘI DUNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU CẮT ĐẾN NĂNG 
SUẤT, THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ TỶ LỆ PHÂN GIẢI Ở DẠ CỎ CỦA 

GIỐNG NGÔ HQ2000  (KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 2, 3) 

3.2.1. Đặc điểm thời tiết trong giai đoạn thí nghiệm 

Xét về vị trí địa lý, Thừa Thiên Huế là tỉnh cực Nam của miền duyên hải Bắc 
Trung bộ, nằm gọn trong phạm vi 15059’30”-16044’30” vĩ Bắc và thuộc vùng nội chí 

tuyến nên thừa hưởng chế độ bức xạ phong phú, nền nhiệt độ cao, đặc trưng cho chế độ 
khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. Mặt khác, do nằm ở trung đoạn Việt Nam, lại bị dãy 

núi trung bình Bạch Mã án ngữ theo phương á vĩ tuyến ở phía Nam nên khí hậu Thừa 
Thiên Huế mang đậm nét vùng chuyển tiếp khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc nước ta. 

Tương tự, các tỉnh duyên hải Trung bộ, Thừa Thiên Huế cũng chịu tác động của 
chế độ gió mùa khá đa dạng. Ở đây luôn luôn diễn ra sự giao tranh giữa các khối không 

khí xuất phát từ các trung tâm khí áp khác nhau từ phía Bắc tràn xuống, từ phía Tây 
vượt Trường Sơn qua, từ phía Đông lấn vào từ phía Nam di chuyển lên. 

Bên cạnh vị trí địa lý, các đặc điểm địa hình, đặc biệt là độ cao, hướng các dãy 
núi chính, độ che phủ rừng cũng có vai trò rất quan trọng trong sự phân hóa khí hậu theo 

từng vùng, lãnh thổ cụ thể. Sự phân bố lần lượt từ Tây sang Đông núi trung bình, núi 
thấp, gò đồi, đồng bằng, đầm phá, cồn đụn cát chắn bờ và biển, trong đó đồi núi chiếm 

gần 75,9% diện tích tự nhiên của tỉnh đã gây ra sự giảm dần nhiệt độ không khí từ Đông 
sang Tây, gia tăng lượng mưa từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam. Lượng mưa gia 

tăng ở miền núi trung bình phía Tây và Tây Nam có liên quan chặt chẽ đến hướng các 
dãy núi chính. Các dãy núi trung bình Tây A Lưới, động Ngại, Đông A Lưới - Nam 

Đông nằm theo hướng Tây bắc - Đông Nam nối liền dãy núi trung bình á vĩ tuyến Bạch 
Mã - Hải Vân tạo thành bức tường vòng cung thiên nhiên chắn gió Tây Nam khô nóng 

vào mùa hè và đón gió Đông Bắc về mùa đông. Đối với gió mùa Đông Bắc bức tường 
vòng cung đón gió này vừa chuyển hướng gió từ Đông Bắc sang Tây Bắc, vừa ngưng tụ 

hơi ẩm lại ở sườn phía Đông và sườn phía Bắc gây ra mưa lớn tại A Lưới - Nam Đông 
- Bạch Mã - Phú Lộc và là một trong các trung tâm mưa địa hình vào loại lớn ở nước ta. 
Nếu như dãy Trường Sơn đón gió Đông Bắc gây mưa lớn vào mùa đông thì cũng dãy 

núi này lại giữ ẩm gây mưa lớn ở phía Tây Trường Sơn và tạo gió Tây Nam khô nóng 
vào mùa hè trên lãnh thổ này. 

Nhìn chung trong các tháng thí nghiệm của năm 2019 nhiệt độ ẩm độ của các 

tháng không có sự sai khác lớn so với số liệu trung bình giai đoạn 2015-2020 (Bảng 

2.3). Tuy vậy, lượng mưa có sự sai khác đáng kể. Lượng mưa rất lớn ở tháng 1 năm 
2019 là 215 mm so với trung bình hàng năm là 148,8 mm. Trong khi đó, lượng mưa ở 

các tháng 2, 3 và 4 lại rất thấp, chỉ 0,1; 8,6 và 0,7 mm so với trung bình các tháng tương 
ứng trong giai đoạn 2015-2020 là 71,3; 55,0 và 105,7. Chỉ số về giờ nắng thì ngược lại, 
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thời gian nắng nhiều ở các tháng 2, 3 và 4 năm 2019 so với trung bình các tháng tương 
ứng trong gia đoạn này.   

3.2.2. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của giống ngô HQ2000 

Từ 10 dòng/giống ngô đã được nghiên cứu ở nội dung 1, chúng tôi chọn giống 

HQ2000 (TA9) để nghiên cứu do năng suất, do tỷ lệ lá còn xanh khi chín sáp, tính chống 
chịu và thành phần hoá học vượt trội. 

Bảng 3.9. Đặc điểm sinh trưởng và năng suất hạt của giống ngô HQ2000 

Chỉ tiêu M SEM 

Thời gian mọc (ngày) 4,3 0,13 

Thời gian phun râu (ngày) 63,5 0,13 

Chiều cao cây (cm) 212 0,26 

Số lá/cây sau phun râu 15 ngày 14,55 0,012 

Diện tích lá sau phun râu 15 ngày (cm2) 5.313 12,03 

Chỉ số diện tích lá sau phun râu 15 ngày 4,04 0,003 

Khối lượng 1.000 hạt (g) 300 17,21 

Năng suất hạt thực thu (tấn/ha) 5,64 0,043 

Đặc điểm sinh trưởng cơ bản và năng suất sinh khối của cây ngô HQ2000 làm 

thức ăn chăn nuôi được trình bày ở Bảng 3.9 và 3.10. Số liệu bảng 3.9 cho thấy, ngô 
HQ2000 có thời gian gieo đến mọc 4,33 ngày trong vụ Đông Xuân; phun râu ở 63,5 

ngày sau gieo; chiều cao tối đa 2,12 m; số lá trên cây sau phun râu 4,55 với diện tích lá 
sau phun râu trung bình 5.313 cm2 và chỉ số diện tích 4,04; thời gian từ khi gieo đến 

chín sáp 88,5 ngày. Kết quả nghiên cứu về giống ngô HQ2000 có sự chênh lệch đáng 
kể so với kết quả khảo nghiệm năm 2018 trên cùng một thửa đất về thời gian mọc (5,33 

và 4,30 ngày), tuy nhiên thời gian phun râu, chiều cao cây và số lá/cây sau 15 ngày phun 

râu không có sự sai khác đáng kể. Thời gian nảy mầm của ngô ở nghiên cứu hiện tại 

ngắn hơn là do khi gieo hạt thời tiết nắng ấm hơn năm 2018. 

Nguyễn Văn Tiến và cs. (2021) cho biết, giống ngô LVN-10 trồng ở Bình 
Dương có thời gian phun râu 50 ngày, chín sữa 65 ngày, chín sáp 78 ngày và răng 

ngựa 98 ngày sau gieo. Nghiên cứu của Nguyễn Quang Minh và cs. (2020) cho biết 
thời gian thu hoạch (chín sáp) ngô sinh khối trồng trong vụ Xuân Hè ở Ba Vì và Đan 

Phượng, Hà Nội dao động 95-100 ngày. Kết quả ở nghiên cứu này cho thấy thời gian 
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phun râu (63,5 ngày) và chín sáp của HQ2000 (85-95 ngày) dài hơn một số công bố 
có thể do sự sai khác mùa vụ, hay giống ngô. Kết quả này phù hợp với nhận xét của 

Nguyễn Hữu Đề và cs. (2021) trên giống ngô MN-10 trồng ở Đăk Lăk có thời gian 
sinh trưởng ở vụ Đông Xuân dài hơn Hè Thu và Thu Đông 7-10 ngày. Các tác giả 

cho biết thời gian gieo đến trổ cờ 59-60 ngày và phun râu 62-63 ngày. 

Số liệu ở Bảng 3.10 cho thấy, khối lượng cây dao động 674-770 g/cây và năng 

suất sinh khối dao động 39,67-43,89 tấn tươi/ha/vụ; khối lượng và năng suất cao nhất ở 
thời điểm chín sáp và thấp nhất sau chín sáp 10 ngày (p<0,05).  

Bảng 3.10. Năng suất sinh khối của giống ngô HQ2000 tại các thời điểm thu cắt khác 
nhau (tấn/ha/vụ) 

Chỉ tiêu 

Thời điểm thu cắt 

SEM P Chín sữa 
(CSU) 

Chín sáp 
(CSA) 

Chín sinh 
lý (RNG) 

Thời gian gieo đến 
thu cắt (ngày) 

78,5 88,5 98,5 0,133 <0,001 

Khối lượng cây (g) 696a 770b 674c 0,905 <0,001 

Năng suất chất xanh 

(tấn/ha/vụ) 
39,67a 43,89b 38,46c 0,252 <0,001 

abc: Giá trị trong cùng hàng có chữ mũ khác nhau thì sai khác thống kê P<0,05  

Các công bố cho thấy năng suất sinh khối của ngô sinh khối bị ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố như giống, mật độ gieo, thời vụ, tính chất đất đai… (Nguyễn Hữu Đề và 

cs., 2021; Kiều Xuân Đàm và cs., 2020; Nguyễn Quang Minh và cs., 2020; Nguyễn Văn 
Tiến và cs., 2021). Nguyễn Hữu Đề và cs. (2021) cho biết năng suất sinh khối của ngô 

MN-2 trồng ở hai vụ Đông Xuân và Hè Thu ở Đăk Lăk và Đồng Nai với các mật độ và 
mức bón N khác nhau dao động 50-60 tấn tươi/ha/vụ. Kiều Xuân Đàm và cs (2020) 

thông báo năng suất sinh khối của 2 giống ngô CS71 và NK7328 trồng ở Ba Vì và Đan 
Phượng trong vụ Thu Đông trên các nền phân bón khác nhau dao động 48-66 tấn 

tươi/ha/vụ. Nguyễn Quang Minh và cs. (2020) cho biết năng suất sinh khối của nhiều 
giống ngô trồng trong vụ Xuân ở ngoại thành Hà Nội dao động 45-59 tấn tươi/ha/vụ. 

Như vậy, số liệu về năng suất sinh khối của nghiên cứu này thấp hơn nhiều so 
với các công bố. Năng suất sinh khối thấp ở nghiên cứu này có thể do nguyên nhân cơ 

bản là mật độ gieo thấp. Mật độ gieo ở nghiên cứu hiện tại là 57.143 cây/ha, trong khi, 

mật độ gieo ở các công bố trước đây dao động 64.935-89.265 cây/ha (Nguyễn Hữu Đề 
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và cs., 2021); 64.000 – 98.000 cây/ha (Kiều Xuân Đàm và cs., 2020); 71.428 cây/ha 
(Nguyễn Quang Minh và cs., 2020). Tuy nhiên, năng suất sinh khối ở các thời điểm thu 

hoạch ở nghiên cứu hiện tại tương tự kết quả công bố của Nguyễn Văn Tiến và cs. 
(2021). Các tác giả cho biết năng suất sinh khối giống ngô LVN-10 gieo vụ Thu Đông 

ở Bình Dương với mật độ 76.923 cây/ha (cao hơn nghiên cứu hiện tại, 57,143 cây/ha) 
cho năng suất sinh khối ở 3 thời điểm thu hoạch dao động 38,7- 45,1 tấn tươi/ha/vụ. 

Ngoài ra, ảnh hưởng của giống hoặc tính chất đất đai hay thời tiết khí hậu cũng là những 
yếu tố cần quan tâm. Thí nghiệm này đã được tiến hành trong điều kiện khô hạn so với 

những năm trước.  

Kết quả nghiên cứu hiện tại nằm trong giới hạn của nhiều công bố. Năng suất sinh 

khối phụ thuộc nhiều vào thời kỳ sinh trưởng của cây. Theo Nguyễn Văn Tiến và cs. (2021), 
hàm lượng DM của ngô cắt từ khi chín sữa đến chín sinh lý tăng dần 20,88 đến 26,22%; 

CP giảm 10,5 xuống 4,5%; NDF tăng 47,06% lên 60,26%; ADF tăng 15,47% lên 35,24% 
và giá trị ME ở chín sáp (2.299 kcal/kg DM) cao nhất, đến chín sinh lý (2.139 kcal/kg DM) 

và cuối cùng ở chín sữa (2.005 kcal/kg DM). Theo Johnson và cs. (1999), hàm lượng DM 
của ngô chín sáp 20,3-20,4% và răng ngựa 28,5-30,1%; CP tương ứng 9,2-95,% và 7,5-

9,2%; NDF 63,5-65,1% và 32-54,6%; ADF 34,6-36,7% và 29,4-38,5%. 

Nghiên cứu của Madic và cs. (2018) ở Serbia cho thấy năng suất sinh khối của 

ngô giảm dần từ chín sáp, theo đó, năng suất ở thời điểm chín sáp 67,45 tấn tươi/ha/vụ 
và 45,25 tấn tươi/ha/vụ ở 3 tuần sau đó. Crook và Kurle (1988) xác định rằng thu hoạch 

ngô làm thức ăn ủ chua phù hợp nhất là thời điểm chín sữa. Nguyễn Văn Tiến và cs. 
(2021) cho biết năng suất sinh khối ngô LVN-10 trồng ở Bình Dương vụ Thu Đông thu 

hoạch ở thời điểm chín sáp cao nhất (45,1 tấn tươi/ha/vụ) so với chín sữa (40,2 tấn/ha/vụ) 
và răng ngựa (38,7 tấn/ha/vụ). Như vậy, kết quả của nghiên cứu hiện tại phù hợp với 

các nhận xét của các tác giả đã công bố ở trên đây. 

3.2.3. Thành phần hoá học và năng suất chất khô và protein  

Thành phần hoá học của cây ngô HQ2000 ảnh hưởng rõ rệt bởi thời điểm thu 
hoạch (Bảng 3.11). Hàm lượng vật chất khô có xu hướng tăng theo chiều hướng kéo dài 
thời gian sinh trưởng từ 28,60% ở thời kỳ chín sữa đến 36,98% ở thời kỳ răng ngựa 

(P<0,05). Tuy nhiên, giá trị DM không sai khác có ý nghĩa thống kê ở hai giai đoạn sau 
(P>0,05). Hàm lượng CP có xu hướng ngược lại với DM, giảm dần theo thời gian sinh 

trưởng, và CP ở thời kỳ chín sữa (5,85%) cao hơn ở thời kỳ răng ngựa (5,21%) và không 

sai khác ở thời kỳ chín sáp và răng ngựa (P>0,05). Hàm lượng NDF giảm rõ rệt theo 

thời gian sinh trưởng của cây, cao nhất ở chín sữa (69,57%) và thấp nhất ở răng ngựa 
(57,21%). Tương tự, ADF không sai khác ở thời kỳ chín sữa (38,07%) và chín sáp 

(37,28%) và cao hơn có ý nghĩa thống kê ở thời kỳ răng ngựa (32,42%). Ngược lại, Ash 
có xu hướng tăng từ chín sữa đến răng ngựa (P<0,05).  
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Bảng 3.11. Thành phần hoá học của giống ngô HQ2000 tại các thời điểm thu 

cắt khác nhau (%) 

Chỉ tiêu 

Thời điểm thu hoạch 

SEM P Chín sữa 
(CSU) 

Chín sáp 
(CSA) 

Chín sinh 
lý (RNG) 

DM 28,60a 34,93b 36,98b 0,522 <0,001 

CP 5,85a 5,65ab 5,21b 0,104 0,012 

NDF 69,57a 59,51b 57,21c 0,286 <0,001 

ADF  38,07a 37,28a 32,43b 0,812 0,005 

Ash 3,89a 4,30a 5,44b 0,167 0,001 

abc: Giá trị cùng hàng có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

Kết quả về sự thay đổi thành phần hoá học của cây ngô ở nghiên cứu này phù 
hợp với kết quả của nhiều nghiên cứu (Kilicalp và cs., 2018; Madic và cs., 2018; Li và 

cs., 2019; Nguyễn Văn Tiến và cs., 2021; Horst và cs., 2021). Kilicalp và cs. (2018) cho 
biết, ngô cắt ở 3 thời điểm giữa thời gian trổ cờ, chín sáp và răng ngựa có hàm lượng 

CP và ADF ở thời kỳ trổ cờ (7,3% CP; 51% ADF) cao hơn 2 thời kỳ còn lại (5,3 -5,5% 
CP; 41,2-45,7% ADF), và NDF (62,4-63,3%) ở 2 thời kỳ đầu như nhau và giảm ở thời 

kỳ sau cùng (58,8%). Madic và cs. (2018) thu thập số liệu trong 2 năm nghiên cứu (2013 

và 2014) về cây ngô lai thu hoạch ở 4 thời điểm khác nhau, cách nhau 1 tuần nhận xét 

rằng hàm lượng DM tăng dần (24,65% đến 41,62%), CP giảm sau chín sáp (9,7% xuống 
7,74%), NDF và ADF đều giảm khác biệt sau mỗi tuần thu hoạch. Li và cs. (2019) phân 

tích thành phần hoá học của 3 giống ngô thu hoạch ở các thời điểm xoáy nõn, trổ cờ và 
phun râu cho biết, DM cao nhất ở phun râu, CP (8,19-12,8%) giảm từ xoáy nõn đến 

phun râu, trong khi NDF và ADF tăng dần. Nguyễn Văn Tiến và cs. (2021) phân tích 
thành phần hoá học của cây ngô LVN-10 thu hoạch 3 thời kỳ chín sữa, chín sáp và răng 

ngựa đã kết luận rằng, hàm lượng DM tăng (20,88% lên 26,22%), CP giảm (2,12% 
xuống 1,59% tính theo dạng tươi), trong khi, NDF và ADF đều tăng nhanh. Horst và cs. 

(2021) cho biết hàm lượng CP (% theo DM) của toàn cây của 3 giống ngô cao sản được 
thu hoạch bắt đầu hình thành hạt đến hạt chắc có tương quan với thời gian thu hoạch (x, 

ngày) theo phương trình: CP = 12,44 – 0,92x. Phương trình hồi quy này cho thấy, khi 
tăng 01 ngày thu hoạch sau khi bắt đầu hình thành hạt, hàm lượng CP giảm 0,92%. 

Trong khi, các tác giả cho biết, hàm lượng NDF và ADF có xu hướng tăng, giảm không 
rõ rệt. Về nguyên lý thì cây càng già, hàm lượng ADF và NDF có xu hướng tăng. Ở 

nghiên cứu này, hàm lượng NDF và ADF có xu hướng giảm khi kéo dài thời kỳ thu 
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hoạch, nguyên nhân là do ngô ở thí nghiệm này thu hoạch cả thân lá và bắp. Hạt bắp có 
hàm lượng tinh bột cao vì thế đã làm giảm tỷ lệ tương đối NDF và ADF.  

Như vậy, kết quả về sự thay đổi thành phần hoá học của cây ngô thu hoạch ở các 
thời kỳ sinh trưởng khác nhau ở nghiên cứu này cũng nằm trong giới hạn của các công 

bố nêu trên. Tuy nhiên, sự sai khác biệt về giá trị các thành phần hoá học có thể do khác 
nhau về giống và điều kiện canh tác. 

Bảng 3.12 cho thấy, năng suất của cây ngô tính theo DM ở thời kỳ chín sáp và 
răng ngựa không sai khác thống kê (P>0,05) và đều cao hơn ở chín sữa (P<0,05). Trong 

khi, năng suất protein ở thời kỳ chín sáp (8,66 tạ/ha/lứa) cao hơn chín sữa (6,64 
tạ/ha/lứa) nhưng không sai khác với răng ngựa (7,41 tạ/ha/lứa). Mặc dù năng suất chất 

khô ở thời kỳ răng ngựa cao hơn chín sữa nhưng hàm lượng CP thấp hơn nên năng suất 
protein không khác nhau ở 2 thời điểm thu hoạch này (P>0,05). Như vậy, thu hoạch cây 

ngô HQ2000 ở thời điểm chín sáp là phù hợp để làm thức ăn thô xét về năng suất chất 
khô và protein trên đơn vị diện tích.   

Bảng 3.12. Năng suất vật chất khô và protein của giống ngô HQ2000 tại các thời 
điểm thu cắt khác nhau 

Chỉ tiêu 

Thời điểm thu hoạch 

SEM P Chín sữa 
(CSU) 

Chín sáp 
(CSA) 

Chín sinh 
lý (RNG) 

Năng suất chất khô (tấn/ha/lứa) 11,35a 15,33b 14,22b 0,313 0,003 

Năng suất protein (tạ/ha/lứa)  6,64a 8,66b 7,41ab 0,149 0,005 

ab: Giá trị cùng hàng có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

 Năng suất chất khô và protein thu được trên 1 ha gieo trồng ở nghiên cứu này 

phù hợp với công bố của Nguyễn Văn Tiến và cs (2021). Các tác giả cho biết ngô LVN-
10 cho năng suất chất khô và protein cao ở thời kỳ chín sáp so với chín sữa và răng ngựa 

và kết luận rằng, thu hoạch ngô sinh khối ở giai đoạn chín sáp cho năng suất và chất 
lượng tốt nhất. 

3.2.4. Tỷ lệ tiêu hoá dạ cỏ (in sacco) và giá trị các chất dinh dưỡng tiêu hoá của ngô 
lai HQ2000 thu hoạch ở các thời điểm khác nhau  

 Tỷ lệ phân giải vật chất khô ở dạ cỏ của cây ngô HQ2000 thu tại 3 thời điểm khác 
nhau được thể hiện ở Hình 3.2 và Bảng 3.13 và giá trị phân giải ở Bảng 3.14. 
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Hình 3.2. Tỷ lệ phân giải vật chất khô của ngô HQ2000 thu cắt ở thời điểm khác nhau 

Bảng 3.13 Tỷ lệ phân giải chất khô của ngô HQ2000 thu cắt ở thời điểm khác nhau (%) 

 
Thời điểm lên men ở dạ cỏ (giờ) Hằng số 

6 12 24 36 48 72 A B Lag (h) 

Chín sữa 24.96 36.97a 40.8 60.81ab 62.59b 71.3 16.4 65.62 0.10 

Chín sáp 25.15 33.3b 43.15 56.34b 63.61b 72.53 16.11 71.13 0.11 

Răng ngựa 23.77 34.94ab 40.16 63.25a 67.74a 73.44 16.36 70.48 1.80 

SEM 0.931 0.763 2.065 1.249 0.824 1.28 0.631 1.297 0.03 

P 0.548 0.024 0.578 0.01 0.004 0.52 0.546 0.021 0.004 

*abc: Giá trị cùng cột có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

Các phương trình hồi quy về tỷ lệ phân giải vật chất khô (DMD, %) của ngô thu 

cắt lúc chín sữa, chín sáp và răng ngựa tương ứng: 

 DMDcsu = 16,30 + 65,66(1 – e-0,0259 t); RSD = 4,75  (1) 

 DMDcsa = 16,24 + 72,1(1 – e-0,0216 t) ; RSD = 1,61  (2) 

DMDrng = 13,05 + 72,02(1 – e-0,0267 t); RSD = 5,39  (3) 
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Bảng 3.14. Tỷ lệ tiêu hoá dạ cỏ và giá trị các chất dinh dưỡng tiêu hoá của giống ngô 
HQ2000 tại các thời điểm thu cắt khác nhau 

Chỉ tiêu 
Thời điểm thu hoạch 

SEM P Chín sữa 
(CSU) 

Chín sáp 
(CSA) 

Chín sinh 
lý (RNG) 

Các giá trị hằng số  

a (%) 16,40 16,11 16,36 1,243 0,120 

a+b (%) 81,96b* 88,34a 85,07ab 13,214 0,001 

c 0,0259 0,0216 0,0267 0,0045 0,071 

Tỷ lệ tiêu hoá chất khô hữu hiệu (%) 

k = 0,02 53,40 53,70 54,30 3,251 0,219 

k = 0,05 38,70 38,00 38,30 2,126 0,221 

k = 0,08 32,40 31,60 31,30 1,171 0,341 

Giá trị năng lượng trao đổi (kcal/kg DM) 

ME 2.149b 2.175ab 2.281a 123,3 0,041 
*ab: Giá trị cùng hàng có chữ mũ khác nhau có sai khác thống kê P<0,05 

a: tỷ lệ hoà tan (%),  
b: phần không hoà tan nhưng có thể lên men (%),  
c: tốc độ phân giải (%/h), và  
k: hằng số tốc độ thoát qua dạ cỏ = 0,02; 0,05 và 0,08 trên giờ. 

Số liệu ở bảng 3.13 và 3.14 cho thấy tỷ lệ phân giải DM tiềm năng của ngô cắt ở 

thời điểm chín sáp cao hơn chín sữa (P<0,05) và không sai khác với răng ngựa (P>0,05). 
Tỷ lệ hoà tan (a) và tốc độ phân giải (c) DM không có sai khác giữa các thời điểm thu 

cắt (P>0,05). Tương tự, tỷ lệ phân giải hữu hiệu DM ở các tốc độ thoát qua dạ cỏ (k) 
cũng không sai khác thống kê giữa ba thời điểm thu cắt (P>0,05). Trong khi, giá trị ME 

của ngô cắt ở thời điểm răng ngựa (2.281 kcal/kg DM) cao hơn chín sữa (P<0,05) nhưng 

không sai khác thống kê với chín sáp (P>0,05). 

Kết quả nghiên cứu hiện tại có sai khác với một số công bố trước đây ở ngoài 
nước, trong khi ở nước ta chưa có công bố nào về giá trị tiêu hoá in sacco của cây ngô. 

Kilicalp và cs (2018) cho biết 3 thời điểm thu cắt (trổ cờ, chín sữa và răng ngựa) của 
cây ngô và cao lương ảnh hưởng đến hệ số a và c nhưng không ảnh hưởng hệ số b và tỷ 

lệ phân giải DM cũng như giá trị ME. Hệ số a và tỷ lệ tiêu hoá hữu hiệu DM (k=0,05/h) 
ở thời kỳ răng ngựa cao hơn 2 thời kỳ trước. Horst và cs. (2020) kết luận rằng, tỷ lệ tiêu 
hoá in vitro toàn cây của 3 giống ngô cao sản tăng theo thời điểm thu hoạch chín sữa, 

chín sáp và răng ngựa. Các tác giả còn cho biết, giá trị ME giảm dần theo 3 thời điểm 
thu cắt ở giống Maximus, nhưng quy luật này không đúng ở 2 giống Defender và Feroz. 

Giá trị ME của giống Defender cắt ở chín sữa là cao nhất và thấp nhất ở chín sáp, trong 
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khi, ở giống Feroz, giá trị ME ở chín sáp cao hơn chín sữa và răng ngựa. Các sai khác 
kết quả nghiên cứu về giá trị tiêu hoá và năng lượng của ngô thu cắt ở các thời điểm 

khác nhau có thể là những định hướng nghiên cứu ở nước ta trong thời gian tới.   

Ngô được gieo với mật độ 57.143 cây/ha trên đất xám bạc màu ở Thừa Thiên 

Huế có năng suất sinh khối và protein cao nhất ở thời điểm chín sáp (88,5 ngày sau 
gieo). Hàm lượng vật chất khô có xu hướng tăng theo chiều hướng kéo dài thời gian thu 

cắt từ chín sữa đến răng ngựa, trong khi, protein thô và xơ không hoà tan trong chất tẩy 
axit có xu hướng ngược lại với vật chất khô, và xơ không hoà tan trong chất tẩy trung 

tính giảm rõ rệt theo thời gian thu cắt.  

Tỷ lệ phân giải tiềm năng vật chất khô của ngô cắt ở thời điểm chín sáp (88,34%) 

cao hơn chín sữa (81,96) và không sai khác có ý nghĩa thống kê với răng ngựa (85,07%). 
Tỷ lệ hoà tan (a), tốc độ phân giải (c) và tỷ lệ phân giải hữu hiệu ở các tốc độ thoát qua 

dạ cỏ khác nhau không có sai khác giữa các thời điểm thu cắt. Trong khi, giá trị ME của 
ngô cắt ở thời điểm răng ngựa (2281 kcal/kg DM) cao hơn chín sữa (2149 kcal/kg DM) 

nhưng không sai khác thống kê với chín sáp (2175 kcal/kg DM). 

Các kết quả trên cho thấy, cây ngô lai HQ2000 trồng trong vụ Đông Xuân ở Thừa 

Thiên Huế nên thu cắt ở thời điểm trước khi hạt vào giai đoạn chín sáp. 

3.3. NỘI DUNG 3: NGHIÊN CỨU Ủ CHUA NGÔ SINH KHỐI VỚI RỈ MẬT VÀ 

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỨC ĂN Ủ CHUA NUÔI BÒ SINH TRƯỞNG 
TẠI THỪA THIÊN HUẾ (KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 4, 5) 

3.3.1. Sự thay đổi về giá trị pH và thành phần hóa học của khối ủ chua  

Sự thay đổi của giá trị pH và thành phần hóa học của ngô sinh khối ủ chua với 

các tỷ lệ rỉ mật mía khác nhau ở các mốc thời gian 0, 7, 14, 21 và 28 ngày được trình 
bày ở Bảng 3.15. Kết quả cho thấy giá trị pH của thức ăn ủ chua giảm nhanh trong tuần 

đầu và mức độ giảm khác nhau ở các công thức ủ sau thời gian 7, 14, 21 và 28 ngày 
(P<0,05). Giá trị pH thấp nhất ở công thức bổ sung 5% rỉ mật mía, đạt 3,93 ở ngày 28. 

Ở công thức này ngay từ ngày thứ 7 khối ủ đã đạt được giá trị pH ở 4,24 và sau đó tiếp 
tục giảm. Ở công thức bổ sung 3% giá trị pH đạt 4,24 ở giai đoạn 21 ngày và sau đó tiếp 
tục giảm về 4,07 ở 28 ngày. Công thức không bổ sung rỉ mật giá trị pH cao hơn, giai 

đoạn 28 ngày đạt 4,31. Như vậy bổ sung rỉ mật làm giảm nhanh giá trị pH của thức ăn 
ủ chua. Giai đoạn 21 và 28 ngày sau khi ủ ít có biến động, giá trị pH đạt 3,93 ở công 

thức RM5 đến 4,07 ở công thức RM3  và 4,31 ở công thức RM0. 

Lượng DM có xu hướng giảm ở cả 3 công thức ủ, nhưng không có sự sai khác. 

Xu hướng giảm DM ở công thức ủ RM5 lớn hơn hai công thức ủ RM3 và RM0. Lượng 
CP không có sự sai khác giữa các công thức ủ cho đến 21 ngày. Ở giai đoạn 28 ngày 

lượng CP ở công thức RM5 khác với RM0 (P<0,05) nhưng không có sự sai khác giữa 
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công thức RM3 so với RM5 và RM0. Lượng NDF có xu hướng giảm trong quá trình ủ 
nhưng không sai khác giữa các công thức. Lượng ADF không thay đổi và không có sự 

sai khác giữa các mức bổ sung rỉ mật. 

Bảng 3.15. Ảnh hưởng của tỷ lệ rỉ mật mía đến giá trị pH và thành phần hóa học của 

khối ủ chua 

Chỉ tiêu và thời 

gian sau khi ủ 

Nghiệm thức* 
SEM P 

RM0 RM3 RM5 

Giá trị pH      

     0 ngày 6,13 6,38 6,45 0,066 0,202 

     7 ngày 5,14a 4,73b 4,24c 0,083 0,001 

     14 ngày 4,95a 4,41b 4,23b 0,064 0,001 

     21 ngày 4,48a 4,24ab 4,11b 0,092 0,020 

     28 ngày 4,31a 4,07b 3,93b 0,074 0,006 

DM (%) 

     0 ngày 33,76 34,26 35,26 0,707 0,178 

     7 ngày 33,36 33,43 34,07 0,573 0,452 

     14 ngày 32,92 33,06 33,66 0,469 0,320 

     21 ngày 32,36 32,83 33,27 0,450 0,216 

     28 ngày 32,13 32,60 32,83 0,480 0,391 

CP (% DM) 

     0 ngày 9,85 9,76 9,87 0,185 0,830 

     7 ngày 9,71 9,60 9,56 0,247 0,821 

     14 ngày 9,45 9,36 9,53 0,169 0,639 

     21 ngày 9,17 9,33 9,46 0,157 0,252 

     28 ngày 8,94a 9,03ab 9,50b 0,176 0,048 

NDF (% DM) 

     0 ngày 62,20 62,60 61,86 0,773 0,656 

     7 ngày 61,36 62,08 60,10 0,855 0,446 



90 

 

Chỉ tiêu và thời 

gian sau khi ủ 

Nghiệm thức* 
SEM P 

RM0 RM3 RM5 

     14 ngày 60,71 61,79 60,73 0,650 0,250 

     21 ngày 59,86b 61,48a 59,49c 0,536 0,029 

     28 ngày 59,78 61,31 59,49 0,670 0,090 

ADF (% DM) 

     0 ngày 32,43 32,66 33,30 1,000 0,707 

     7 ngày 32.36 32,66 33,00 1,270 0,885 

     14 ngày 32,70 32,23 32,20 0,768 0,495 

     21 ngày 32,06 32,46 33,27 1,000 0,515 

     28 ngày 32,26 32,31 32,80 0,722 0,729 

a,b: Các giá trị trung bình trong cùng 1 hàng có các chữ mũ khác nhau là khác nhau, p <0,05 
* RM0: Không có rỉ mật; RM3, RM5: Bổ sung 3% và 5% rỉ mật. 

Theo Mc Donald và cs. (1991), giá trị pH của thức ăn ủ chua phụ thuộc và nguyên 
liệu ủ, ẩm độ và các chất bổ sung. Khi giá trị pH khối ủ đạt dưới 4,5 có thể bảo quản 
thức ăn ủ xanh, điều kiện tốt nhất là nhỏ từ 4,2 trở xuống. Với kết quả khảo sát ở ngô 
sinh khối trong thí nghiệm này cho thấy bổ sung rỉ mật hoặc không đều có thể đảm bảo 
giá trị pH đủ để bảo vệ khối thức ăn, nhưng ở mức 5% và 3% rỉ mật được bổ sung trong 
nguyên liệu ủ thì kết quả tốt hơn. 

Sự hao hụt về DM do nhiều nguyên nhân (Mc Donald và cs., 1991). Khi đưa 
nguyên liệu vào hố ủ, tế bào thực vật ở cây ngô vẫn tiếp tục trao đổi chất và phân giải 
thực vật để sản sinh nhiệt và chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong khối thức ăn, mà 
chủ yếu là các hợp chất hydratcarbon (An và cs., 2021). Quá trình phân giải thực vật 
xảy ra nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ yếm khí của khối ủ. Khi hố ủ có nhiều oxy, 
các chất đường sẽ được phân hủy tạo thành CO2 và hơi nước, đồng thời giải phóng lượng 
nhiệt làm cho hố ủ nóng lên. Trong giai đoạn lên men vi sinh vật, vi khuẩn lactic sử 
dụng chất dinh dưỡng của khối ủ để phân giải thành các a xít hữu cơ mà chủ yếu là a xít 
lactic. A xít lactic có hằng số phân ly ion H+ lớn hơn các a xít hữu cơ khác nên đưa giá 
trị pH của khối thức ăn về dưới 4,5. Khi độ pH thấp thức ăn được bảo quản không bị 
các vi sinh vật khác phân hủy. 

Lượng carbohydrate được vi sinh vật sử dụng nên hàm lượng NDF có xu hướng 
giảm đi. Lượng ADF không thay đổi trong quá trình ủ chua vì không có vi sinh vật nào 

sử dụng được thành phần này trong khối ủ. Tuy nhiên lượng cacbonhydrate được vi sinh 
vật sử dụng chủ yếu là các đường dễ tiêu và tinh bột (McDonald và cs., 1991). Vì thế 
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việc bổ sung các chất phụ gia như rỉ mật mía, tinh bột sẽ cung cấp nguồn dinh dưỡng 
cho sự phát triển của vi sinh vật (Haigh, 1996; Abou-Raya và cs., 1973; Jaurena và 

Pichard, 2001). 

3.3.2. Tỷ lệ tiêu hóa của khẩu phần có ngô ủ chua với các tỷ lệ rỉ mật khác nhau ở 

bò vàng (thí nghiệm 5) 

Kết quả về tỷ lệ tiêu hóa toàn phần của thức ăn ủ chua trong khẩu phần ăn của bò 

thịt được trình bày ở bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Tỷ lệ tiêu hóa toàn phần các chất dinh dưỡng của  
các nghiệm thức ở bò thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
RM0 RM3 RM5 

Lượng ăn vào (g 
DM/ngày) 

4.412 4.470 4.625 0,135 0,332 

Lượng phân thải 
ra (g DM/ngày) 

1.413 1.379 1.445 0,131 0,883 

Tỷ lệ tiêu hóa toàn phần các chất dinh dưỡng (%) 

     DM 68,00 69,17 68,83 2,09 0,851 

     OM 71,00 72,00 72,62 2,23 0,763 

     CP 71,83 72,66 72,67 1,43 0,805 

     NDF 60,33 62,67 63,67 1,70 0,213 

     ADF 45,33 46,00 47,00 0,98 0,304 

* RM0: Không có rỉ mật; RM3, RM5: Bổ sung 3% và 5% rỉ mật. 

Ở Bảng 3.16 cho thấy khẩu phần ăn 30% thức ăn hỗn hợp và 70% ngô ủ chua ở 

các công thức ủ khác nhau không có sự sai khác về lượng ăn vào của bò (P>0,05). Mức 
ăn trung bình của bò thịt từ 4.412 g/ngày đến 4.625 g/ngày, tương ứng với 2,43% đến 

2,55% so với khối lượng cơ thể gia súc. Về tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong các 
khẩu phần ăn thí nghiệm cho thấy không có sự sai khác đáng kể giữa 3 khẩu phần về tỷ 

lệ tiêu hóa DM, OM, CP, NDF và ADF (P>0,05). Tỷ lệ tiêu hóa DM các khẩu phần 

trong khoảng từ 68,0% đến 69,17%; OM từ 71,0% đến 72,62%; CP từ 71,83% đến 

72,67%; NDF từ 60,33% đến 63,67% và ADF từ 45,33 đến 47,0%. Điều đó chứng tỏ 
rằng kỹ thuật ủ chua (bổ sung 0%, 3% và 5% rỉ mật mía) ngô sinh khối không làm ảnh 

hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa toàn phần các chất dinh dưỡng. 
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Nghiên cứu của Trần Hiệp và cs. (2015) trên bò cạn sữa nuôi bằng cây ngô ủ 
chua trong khẩu phần có tỷ lệ tiêu hoá toàn phần DM là 64%, OM là 68%, CP là 62% 

và NDF là 66%. Kết quả nghiên cứu trong thí nghiệm này ở bò thịt có tỷ lệ tiêu hóa DM, 
OM, CP cao hơn và tỷ lệ tiêu hóa toàn phần của NDF thấp hơn. Theo Yang và cs. (2019), 

tỷ lệ tiêu hóa toàn phần DM, CP và NDF của hai khẩu phần có ngô ủ chua tương ứng 
76,1-78,5%; 76,7-79,3% và 51-57% ở bò thịt, kết quả nghiên cứu ở thí nghiệm này có 

thấp hơn. Sự chênh lệch về tỷ lệ tiêu hóa toàn phần ở các thí nghiệm khác nhau có thể 
do đối tượng gia súc thí nghiệm khác nhau.  

Từ kết quả thí nghiệm về ảnh hưởng các mức bổ sung 0%, 3% và 5% rỉ mật mía 
trong ủ chua ngô sinh khối và tỷ lệ tiêu hóa toàn phần trên bò thịt cho thấy tăng tỷ lệ rỉ 

mật vào ngô ủ chua làm giảm giá trị pH sau 7 ngày nhanh hơn không sử dụng rỉ mật, 
trong khi, các thành phần hoá học của ngô ủ chua không có sự sai khác. Tỷ lệ tiêu hoá 

toàn phần các chất dinh dưỡng ở bò thịt nuôi các khẩu phần có ngô ủ chua có hoặc không 
sử dụng rỉ mật không sai khác có ý nghĩa thống kê. Nên sử dụng rỉ mật mía ở mức đến 

3% để làm chất phụ gia khi ủ chua ngô sinh khối làm thức ăn cho bò thịt. 

3.4. NỘI DUNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA NGÔ SINH KHỐI Ủ CHUA, CỎ VOI VÀ 

RƠM LÚA TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA TOÀN PHẦN VÀ 
SINH TRƯỞNG CỦA BÒ THỊT NUÔI Ở THỪA THIÊN HUẾ (KẾT QUẢ THÍ 

NGHIỆM 6, 7) 

3.4.1. Tỷ lệ tiêu hoá toàn phần các chất dinh dưỡng  

Tỷ lệ tiêu hoá toàn phần các chất dinh dưỡng của 4 khẩu phần ăn được trình bày ở 
Bảng 3.17. Kết quả cho thấy tất cả các chỉ tiêu về tiêu hóa DM, OM, CP, NDF và ADF đều 

khác nhau (P<0,05) giữa các khẩu phần. Tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, NDF và ADF của khẩu 
phần V50R50 thấp hơn có ý nghĩa so với các khẩu phần còn lại, khẩu phần V50R50 và 

khẩu phần V100 có tỷ lệ tiêu hóa CP thấp hơn (P<0,05) so với khẩu phần N100 và N50V50. 

Tỷ lệ tiêu hóa DM của 3 khẩu phần N100, N5V50 và V100 trong khoảng từ 

65,86% đến 67,17% và không có sự sai khác nhau. Tương tự, tiêu hóa OM từ 68,96% 
đến 70,59%; NDF từ 59,62% đến 62,52% và ADF từ 47,75% đến 49,42%. Riêng khẩu 
phần V50R50 có tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, CP, NDF và ADF thấp hơn và tương ứng là 

59,68%; 61,13%; 66,33%; 54,99% và 41,84%. 
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Bảng 3.17.  Tỷ lệ tiêu hoá toàn phần các chất dinh dưỡng của các 

khẩu phần thí nghiệm (%) 

Chỉ tiêu 
Khẩu phần** 

SEM P 
N100 N50V50 V50R50 V100 

DM 67,17a* 66,37a 59,68b 65,86a 1,210 0,001 

OM 70,59a 69,36a 63,13b 68,96a 1,090 0,001 

CP 71,74a 69,62a 66,33b 65,00b 0,919 0,001 

NDF 59,62a 60,97a 54,99b 62,52a 1,520 0,001 

ADF 48,04a 49,42a 41,84b 47,75a 1,930 0,002 

*a,b: Các giá trị trong cùng hàng mang chữ số khác nhau có sai khác thống kê có ý 
nghĩa với P<0,05 

**: N100: khẩu phần 50% thức ăn tinh và 50% ngô ủ chua; N50V50 khẩu phần 
50% thức ăn tinh, 25% ngô ủ chua và 25% cỏ voi; V50R50: Khẩu phần 50% thức 

ăn tinh, 25% cỏ voi, 25% rơm; V100: Khẩu phần 50% thức ăn tinh và 50% cỏ voi. 

Điều này cho thấy rằng V50R50 sử dụng rơm ngô 50% trong thức ăn thô đã làm 

giảm đáng kể tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong khẩu phần. Lý do chính là do rơm 
khô có hàm lượng chất xơ CF, NDF và ADF cao (Bảng 2.6) làm giảm giá trị dinh dưỡng 

của thức ăn so với các khẩu phần phối hợp từ ngô ủ chua và cỏ voi tươi. 

Theo kết quả nghiên cứu tỷ lệ tiêu hoá toàn phần DM, OM và NDF trên bò cạn 

sữa nuôi bằng cây ngô ủ chua cao hơn nuôi bằng cây ngô tươi (Trần Hiệp và cs., 2015). 
Trong khi đó, Young và cs. (1998) cho biết tỷ lệ tiêu hoá DM, OM, CP và NDF của 

khẩu phần có ngô ủ chua ở bò thịt vỗ béo không sai khác thống kê với khẩu phần ngô 
tươi.  Số liệu của nghiên cứu hiện tại cho thấy tỷ lệ tiêu hoá toàn phần DM và OM ở các 

khẩu phần có ngô ủ chua cao hơn khẩu phần không có ngô ủ chua nhưng không sai khác 
về tỷ lệ tiêu hoá CP và NDF.  

Số liệu về tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ngô ủ chua có khác nhau 
ở các công bố trước đây. Ở bò cạn sữa, Trần Hiệp và cs. (2015) cho biết tỷ lệ tiêu hoá DM, 

OM, CP và NDF của khẩu phần có ngô ủ chua tương ứng 64%; 68%; 62% và 66%. Ở bò vắt 
sữa, tỷ lệ tiêu hoá toàn phần DM, CP và NDF của hai khẩu phần có ngô ủ chua tương ứng 

76,1-78,5%; 76,7-79,3% và 51-57% (Yang và cs., 2019). Trong khi ở bò thịt, Young và cs. 
(1998) cho biết tỷ lệ tiêu hoá DM, OM, CP và NDF tương ứng 75,5%; 76,7%; 76,5% và 



94 

 

57,6%. Ở nghiên cứu này, các tỷ lệ tiêu hoá DM, OM, CP, NDF và ADF của các khẩu phần 
có ngô ủ chua là 66,37-67,13%; 69,36-71,74%; 69,62-71,74%; 59,62-60,97% và 48,04-

49,42% và nằm trong giới hạn các công bố trước đó. Keady và cs (2013) cho biết tỷ lệ tiêu 
hoá DM, OM, NDF và ADF của khẩu phần có ngô ủ chua và cỏ ủ chua có sai khác thống kê, 

theo đó, tỷ lệ tiêu hoá DM của khẩu phần cỏ ủ chua 72,9-74,1% và ngô ủ chua 69,3-74,4%; 
tương tự, OM 74,5-75,8% và 70,9-75,9%, NDF 52,9-63,3% và 46,7-61,5%; ADF 54,6-

64,6% và 50,9-63,2%. 

Như vậy, giá trị tỷ lệ tiêu hoá toàn phần DM, OM, CP, NDF và ADF của khẩu phần 

có ngô ủ chua trên bò thịt nằm trong giới hạn của các công bố trên và thay thế hoàn toàn cỏ 
tươi VA06 bằng ngô ủ chua không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hoá của khẩu phần. 

Từ lượng ăn vào hàng ngày và tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng ở TN6, lượng 
các chất dinh dưỡng được tiêu hóa hàng ngày trình bày ở Bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Lượng các chất dinh dưỡng tiêu hoá của các khẩu phần (g DM/ngày) 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
N100 N50V50 V50R50 V100 

DM 3.532 3.659 3.193 3.565 212 0,155 

OM 3.401 3.440 3.023 3.302 190 0,139 

CP 457c* 573ab 512bc 642a 30 0,001 

NDF 1.484 1.627 1.489 1.668 92 0,120 

ADF 677 746 666 173 51 0,397 

*a,b,c: Các giá trị trong cùng hàng mang chữ số khác nhau có sai khác thống kê có ý 

nghĩa với P<0,05 

Nhìn chung các chỉ tiêu về lượng DM, OM, NDF và ADF tiêu hóa được không 

khác nhau giữa các khẩu phần ăn. Lượng CP tiêu hóa ở các khẩu phần ăn khác nhau 
(P<0,05), trong đó thấp nhất là khẩu phần N100 và V50R50. Điều này cho thấy khi sử 

dụng ngô và rơm lúa trong khẩu phần do hàm lượng CP của ngô sinh khối ủ chua và 
rơm lúa thấp nên lượng CP tuyệt đối gia súc tiêu hóa được thấp hơn. Vì vậy cần bổ sung 

nguồn CP để cân đối hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là CP trong khẩu phần ăn 
ngô ủ chua và rơm lúa cho bò. 
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3.4.2. Khối lượng và tăng trọng của bò 

Ở thí nghiệm 7, khối lượng của bò trong 8 tuần thí nghiệm tăng đều ở các khẩu 

phần ăn (Hình 3.3). Kết quả ở Bảng 3.19 cho thấy, khối lượng bò ở thời điểm kết thúc 
thí nghiệm là từ 203,2 kg/con đến 223,9 kg/con, và không sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa 4 khẩu phần ăn thí nghiệm (P>0,05). Tuy nhiên, giá trị tuyệt đối về khối lượng của 
bò ở N100, N50V50 và V100 có xu hướng cao hơn ở V50R50. Điều này nghĩa là khối 

lượng của bò được nuôi bằng cỏ voi tươi VA06 (50%) và rơm lúa (50%) trong thức ăn 
thô có xu hướng thấp hơn các khẩu phần khác (P<0,05) ở giai đoạn 6 đến 8 tuần và trung 

bình cả thí nghiệm 8 tuần. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng ở V50R50 thấp hơn các 
khầu phần khác (Bảng 3.17) nên mức độ tăng khối lượng của gia súc cũng thấp hơn 

(Bảng 3.19).  

 

Hình 3.3. Thay đổi khối lượng của bò ở các khẩu phần ăn trong 

8 tuần nuôi thí nghiệm 

Tuy nhiên, tăng trọng trung bình hàng ngày (ADG) của bò ở các khẩu phần ăn 
không sai khác nhau trong 6 tuần đầu thí nghiệm. Từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 8 ADG ở 

N100, N50V50 và V100 cao hơn V50R50 đến đến sự khai khác của ADG trung bình 
trong toàn bộ thời gian thí nghiệm (P<0,05).  
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Bảng 3.19. Khối lượng và tăng khối lượng của bò ở các khẩu phần ăn trong thời gian 
thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
N100 N50V50 V50R50 V100 

Khối lượng gia súc (kg) 

     Ban đầu TN 162,80 163,00 163,0 164,60 6,23 0,990 

Kết thúc TN 206,80 205,90 202,20 208,32 6,81 0,830 

Tăng khối lượng trong các tuần nuôi thí nghiệm (g/ngày) 

Từ 0 đến 2 tuần  645 657 650 671 63,7 0,979 

Từ 2 đến  4 tuần 777 754 711 773 64,1 0,728 

Từ 4 đến 6 tuần 821 821 803 870 73,7 0,822 

Từ 6 đến 8 tuần 850a* 831a 635b 808a 58,5 0,008 

Trung bình 8 tuần 773a 766a 700b 780a 28,9 0,046 

*a,b: Các giá trị trong cùng hàng mang chữ mũ  khác nhau có sai khác thống kê với 

P<0,05 

 Kết quả nghiên cứu của Young và cs. (1998) cho thấy ADG của bò vỗ béo (60 ngày) 

nuôi bằng ngô ủ chua cao hơn khẩu phần có ngô tươi. Tương tự, Trần Hiệp và cs. (2015) cho 
biết khối lượng tăng của bò cạn sữa nuôi bằng cây ngô ủ chua cao hơn ngô tươi (47,16 kg/con 

so với 43,18 kg/con trong 60 ngày). Bùi Thị Như Linh và Thái Thị Bích Vân (2021) cho biết 
tăng khối lượng của bò lai Brahman nuôi bằng thân lá ngô sau thu hoạch bắp ủ chua (794,4 

g/ngày) cao hơn nuôi bằng cỏ VA06 (605,6 g/ngày). 

3.4.3. Lượng ăn vào và hệ số chuyển hoá thức ăn 

Số liệu ở Bảng 3.20 cho thấy, lượng ăn vào tổng số cả thức ăn hỗn hợp và thức 
ăn thô không khác nhau ở các nghiệm thức, từ 4,48 kg DM/con/ngày đến 4,89 kg 

DM/con/ngày. Tuy nhiên, lượng ăn vào thức ăn thô khác nhau giữa các khẩu phần 

(P<0,05). Lượng ăn vào thức ăn thô ở V50R50 là 2,33 kgDM/con cao hơn N100 (1,74 

kgDM/con) nhưng không sai khác với N50V50 và V100. Tương tự, lượng ăn vào so với 
khối lượng cơ thể gia súc ở các khẩu phần ăn cũng khác nhau (P<0,05). Tỷ lệ lượng ăn 

vào theo khối lượng 2,67% ở V50R50 cao hơn 2,31% ở N100 nhưng không sai khác 
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thống kê với hai nghiệm thức còn lại. Số liệu tính toán lượng ME ăn vào không sai khác 
thống kê giữa các nghiệm thức; trong khi, CP ăn vào cao nhất ở V100 và thấp nhất ở 

N100 và V50R50 (P<0,05). Tuy nhiên, lượng protein tiêu hoá (DCP) ăn vào ở V50R50 
thấp hơn các nghiệm thức còn lại (P<0,05) do tỷ lệ tiêu hoá CP thấp (Bảng 3.17). 

Ảnh hưởng của khẩu phần đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) rõ ràng (P<0,05). 
Giá trị FCR ở N100 thấp nhất (4,62); và cao nhất ở V50R50 là 6,84; trong khi FCR ở 

N50V50 và V100 không sai khác có ý nghĩa thống kê và thấp hơn ở V50R50. Điều này 
có thể giải thích tại sao ADG của V50R50 thấp hơn các nghiệm thức còn lại.   

Bảng 3.20. Lượng ăn vào (DMI) và hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR) của bò trong thời 
gian thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
N100 N50V50 V50R50 V100 

DMI (kg DM/ngày); 
trong đó: 

4,48 4,73 4,89 4,68 0,151 0,323 

+ Hỗn hợp 2,74 2,73 2,56 2,61 0,091 0,437 

+ Thô 1,74b* 2,00ab 2,33a 2,07ab 0,085 0,002 

% so khối lượng  2,31b 2,50ab 2,67a 2,49ab 0,061 0,007 

ME ăn vào (Mcal) 11,72 12,18 11,43 11,89 0,121 0,218 

CP ăn vào (g) 706,63c 742,81ab 718,93bc 791,52a 12,521 <0,001 

DCP ăn vào (g)** 506,94a 517,15a 476,87b 514,49a 10,812 <0,001 

FCR 4,62c 5,31bc 6,84a 5,23b 0,259 <0,001 

*a,b: Các giá trị trong cùng hàng mang chữ mũ  khác nhau có sai khác thống kê với 
P<0,05; 

**DCP: lượng protein tiêu hoá ăn vào = CP ăn vào x Tỷ lệ tiêu hoá CP (Bảng 3.17; 
trang 93) 

Theo Trần Hiệp và cs. (2015), lượng thức ăn thu nhận của bò cạn sữa ở hai khẩu 
phần có ngô ủ chua và cây ngô tươi không khác nhau có ý nghĩa thống kê (2,1% và 2,2% 

khối lượng bò). Tương tự, Young và cs. (1998) cho biết FCR của bò sữa ăn khẩu phần 
ngô ủ chua thấp hơn cây ngô tươi (6,4 so với 7,0).  

Như vậy, kết quả của thí nghiệm này cho thấy, phối hợp ngô sinh khối ủ chua 
hoặc ngô sinh khối ủ chua với VA06 và thức ăn tinh (tỷ lệ 1:1) cải thiện đáng kể các chỉ 

tiêu năng suất sinh trưởng của bò thịt vỗ béo.  
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3.4.4. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò vỗ béo 

Hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò trong nghiên cứu này dựa trên cơ sở giá thức ăn, 

thuốc thú y, giá mua (từ tháng 3 năm 2021) và bán bò tại thời điểm bắt đầu và kết thúc 
thời gian nuôi thí nghiệm (15 tháng 11 năm 2021), không tính tới các chi phí lãi suất 

ngân hàng, khấu hao chuồng trại và công lao động khác. Kết quả ước tính hiệu quả kinh 
tế của ba tổ hợp bò lai hướng thịt được trình bày ở bảng 3.21. 

Số liệu ở Bảng 3.21 cho thấy, chi phí cơ bản (thức ăn, con giống) ở các nghiệm 
thức không sai khác thống kê, dao động 16.569,1 ngàn đồng (ở nghiệm thức 50V50R) 

đến 16.869,8 ngàn đồng (ở V100). Tổng thu ở các nghiệm thức N100, N50V50 và V100 
cao hơn V50R50 có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Chênh lệch thu chi cao nhất ở N100 và 

V100, và thấp nhất ở 50V50R. Điều này cho thấy, khẩu phần có 100% ngô ủ chua làm 
thức ăn thô có lợi nhuận thu được bằng với cỏ VA06 và cao hơn 50% ngô ủ phối hợp 

50% VA06 và cao hơn khẩu phần có 50% rơm. 

Bảng 3.21. Ước tính hiệu quả kinh tế trong vỗ béo bò của thí nghiệm (1.000 VNĐ)* 

 
Đơn 

giá/kg 

Nghiệm thức 

N100 N50V50 V50R50 V100 
(1)** (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Phần chi  

Hỗn hợp 9,4 92,9 873,3 92,5 869,5 86,8 815,8 88,5 831,9 

Ngô ủ 1,8 178,9 322,0 102,0 183,6 - - - - 

VA06 1,0 - - 193,7 193,7 225,6 225,6 400,9 400,9 

Rơm lúa 1,1 - - - - 38,8 42,7 - - 

Mua bò  95,0 162,8 15.466 163,0 15.485 163,0 15.485 164,6 15.637 

Tổng chi  16.661,3 16.735,4 16.569,1 16.869,8 

Phần thu 

Bán bò 82,0 206,8 16.958 205,9 16.884 202,2 16.580 208,3 17.080 

Phân**  0,5 277,2 113,6 276,8 138,4 273,9 136,9 279,8 139,9 

Tổng thu  17.071,6a 17.022,4a 16.716,9b 17.219,9a 

Chênh lệch thu chi 

1 con bò/1 tháng 410,3a 287,0b 147,8c 350,1ab 

*Ước tính cho 1 con bò trong 30 ngày thí nghiệm; **(1): Khối lượng nguyên trạng (kg); (2): Thành 
tiền (1.000 VNĐ); *** Ước tính 5% khối lượng bò/ngày 
ab: Các giá trị trong cùng hang có chữ mũ khác nhau sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05 
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 Bùi Thị Như Linh và Thái Thị Bích Vân (2021) cho biết bò vỗ béo nuôi bằng 
khẩu phần có ngô ủ chua thay thế cỏ VA06 có lợi nhuận cao hơn khẩu phần có VA06 

(803,3 ngàn đồng so với 672,3 ngàn đồng/con/tháng). Kết quả nghiên cứu hiện tại cho 
thấy bò vỗ béo ăn khẩu phần ngô ủ chua và cỏ VA06 không sai khác có ý nghĩa về lợi 

nhuận (P>0,05) nhưng khác nhau về giá trị tuyệt đối (410,3 ngàn đồng so với 350,1 ngàn 
đồng/con/tháng).  

 Kết luận chung, sử dụng ngô sinh khối ủ chua thay thế thức ăn thô trong khẩu 
phần không những cải thiện tăng trọng, hệ số chuyển hoá thức ăn mà còn tăng lợi nhuận 

khi nuôi bò vỗ béo. Do hạn chế về thời gian, kinh phí và dịch bệnh Covid 19 nên đề tài 
chưa đánh giá được chất lượng thịt của bò sau khi kết thúc thí nghiệm, đây cũng là hạn 

chế của thí nghiệm này. 
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
 

4.1. KẾT LUẬN 

 Nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng, năng suất sinh khối và thành phần hóa 
học của 10 dòng/giống ngô lai được trồng vụ Đông Xuân năm 2018 và 2019 tại Thừa 

Thiên Huế cho thấy: 

(i) Thời gian thu hoạch cây (thân, lá, bắp) làm thức ăn chăn nuôi dao động 80-

105 ngày và khác nhau giữa các dòng/giống có ý nghĩa thống kê; 

(ii) Năng suất sinh khối thu cắt lúc chín sáp cao hơn chín sữa và chín sinh lý 

(răng ngựa); và thành phần hóa học (DM, CP, NDF và ADF) của toàn cây ngô cắt khi 
chín sáp không có sự sai khác có ý nghĩa giữa các dòng/giống nhưng sai khác về hàm 

lượng khoáng tổng số;  

(iii) Nhìn chung, các dòng 2485FxCML161, 414xKP3 và giống HQ2000 có triển 
vọng hơn các dòng/giống còn lại khi sử dụng làm thức ăn cho gia súc. 

 Giống HQ2000 gieo với mật độ 57.140 cây/ha trên đất xám nghèo dinh dưỡng ở 
Thừa Thiên Huế có năng suất sinh khối và protein cao nhất ở thời điểm chín sáp. Tỷ lệ phân 

giải tiềm năng vật chất khô của ngô cắt ở các thời điểm dao động 81,96-88,34% và giá trị 
ME dao động 2.149- 2.281 kcal/kg DM. 

 Ủ chua ngô HQ2000 cắt ở thời kỳ chín sáp với 3% rỉ mật có giá trị về dinh 
dưỡng cao hơn và sử dụng cho bò thịt tốt hơn các khẩu phần đối chứng.  

 Nuôi bò địa phương trong giai đoạn vỗ béo (2-3 tháng) bằng khẩu phần 100% 

ngô HQ2000 ủ chua (cắt ở thời kỳ chín sáp ủ với 3% rỉ mật) cải thiện khối lượng tăng, 
hệ số chuyển hoá thức ăn và tăng lợi nhuận so với các khẩu phần cỏ VA06 hay phối hợp 

với rơm lúa.  

4.2. ĐỀ NGHỊ  

 Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy, giống ngô HQ2000 là giống có triển vọng, 
nếu trồng trong vụ Đông Xuân ở Thừa Thiên Huế nên thu cắt ở thời điểm trước khi hạt 
vào giai đoạn chín sáp. 

 Hàm lượng protein thô của ngô HQ2000 sử dụng trong một số thí nghiệm của 
đề tài luận án biến động nhiều, vì vậy, cần có thêm nghiên cứu về ác yếu tố ảnh hưởng.     

 Các giống ngô có triển vọng để sản xuất thức ăn xanh cho bò được chỉ ra từ 
nghiên cứu này cần được tiếp tục nghiên cứu thêm các yếu tố tác động khác như thời 

vụ, tính chất đất đai, mật độ gieo trồng, kỹ thuật chế biến, bảo quản thức ăn và chất 

lượng thức ăn với các khoảng thời gian bảo quản khác nhau. 
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 Trong điều kiện nguồn thức ăn cho trâu bò thường thiếu và không ổn định do 
thời tiết, ngô sinh khối ủ chua là giải pháp nên được khuyến cáo để làm thức ăn nuôi bò 

thịt ở Thừa Thiên Huế. 
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