
Vốn để thông báo cho bạn | Số 65  |  Thú nhai lại

Nâng cao sản xuất sữa có lợi nhuận

Nâng cao sản lượng sữa bằng 
Digestarom® Dairy 

Làm thế nào để bê con tập ăn  
có thể nâng cao sự tăng trưởng  
và lợi nhuận 

Đảm bảo chất lượng thức ăn  
ủ chua tuyệt hảo

Đàn bò của tôi đang gặp vấn  
đề gì? Phần 9
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Nâng cao năng suất sữa bằng 
Digestarom® Dairy

Đảm bảo chất lượng thức ăn ủ chua  
tuyệt hảo

Thức ăn ủ chua là một phần quan trọng của khẩu phần hỗn 
hợp hoàn chỉnh (TMR) và là một nguồn chất dinh dưỡng có 
giá trị cho bò trong suốt cả năm. Thực hiện quy trình ủ thức 
ăn thích hợp là rất quan trọng để đảm bảo thức ăn ủ có chất 
lượng tốt, và năng suất của đàn bò sau đó.

Danh mục chẩn đoán triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp 
cứu chữa hữu ích

Đàn bò của tôi đag gặp vấn đề gì? 
Phần 9 – Sự lên men dạ cỏ

Vesna Jenkins, Tiến sĩ, Giám đốc Sản phẩm Bryan Miller, Th.S, Giám đốc Hỗ trợ kỹ thuật Thú nhai lại
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Một cuộc điều tra về lợi ích của Digestarom® Dairy đã 
tiết lộ khả năng thúc đẩy sản xuất sữa ở cả bò cái tơ và bò 
trưởng thành. Ngoài các lợi ích khác của nó, phụ gia thức ăn 
phytogenic này của BIOMIN có thể làm giảm sự viêm kích, 
giúp bò có được một sự cân bằng năng lượng tốt hơn và cho 
phép gia tăng lượng sữa.

Cung cấp cho bê con thức ăn bổ sung có thể làm tăng tốc độ 
tăng trưởng tiềm năng tối đa của chúng, và làm giảm stress 
trong khoảng thời gian bê đói. Sự tập ăn có tiềm năng mang 
lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp muốn tăng năng suất, 
việc làm như là bước đầu tiên để đạt đến sự tăng trưởng và 
lợi nhuận lớn hơn ở các giai đoạn sau.

6
Làm thế nào bê con tập ăn có thể nâng 
cao sự tăng trưởng và lợi nhuận

Bryan Miller, Th.S, Giám đốc Hỗ trợ kỹ thuật Thú nhai lại
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Trong số tạp chí Science & Solutions này, chúng ta khám 
phá một số chủ đề liên quan đến việc cải thiện năng suất. 
Digestarom®, phụ gia thức ăn phytogenic trong dòng sản 
phẩm năng suất đường ruột của BIOMIN, cung cấp một 
số lợi ích khi được đưa vào khẩu phần cho cả bê con và bò 
trưởng thành. Bryan Miller sẽ chia sẻ một số kết quả thử 
nghiệm chứng tỏ làm thế nào mà Digestarom® đã tăng được 
sự sản xuất sữa trong một đàn bò vốn có năng suất cao rồi.

Những lợi ích của Digestarom® cũng có thể được nhìn 
thấy ở những thú non, bao gồm bê thịt. Cải thiện tính ngon 
miệng của thức ăn tập ăn để bê con có thể gia tăng lượng ăn 
vào, cải thiện tăng trọng và cuối cùng là gia tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, sự bổ sung vào khẩu phần không thể che phủ 
nguyên liệu kém chất lượng. Vesna Jenkins giải thích tầm 
quan trọng của việc thực hiện quy trình ủ thức ăn thích hợp 
khi lưu trữ nguyên liệu cỏ. Thức ăn ủ chiếm một phần lớn 
của khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh, do đó, hãy đảm bảo bạn 

khởi đầu bằng cỏ thức ăn có chất lượng tuyệt hảo thì có thể 
cải thiện đáng kể năng suất của đàn.

Cuối cùng, một phần chính trong loạt bài của chúng tôi là 
nhìn vào các vấn đề phổ biến của đàn tập trung vào quá trình 
lên men dạ cỏ và tầm quan trọng của việc cân bằng thích hợp 
vi khuẩn ở đường ruột. 

Hãy thưởng thức đọc tạp chí này, vốn để thông báo cho 
bạn.

Trang trại của bạn đặt ở đâu không thành vấn đề, khi nói đến nuôi bò, đảm 
bảo chăn nuôi có lợi nhuận là suy nghĩ hàng đầu trong tâm trí của bạn. Hỗ trợ 
và cải thiện năng suất đàn để tối đa hóa sản lượng đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ 
và đầu vào tốt nhất để đảm bảo bạn đang theo hướng tự nhiên.
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Trưởng Bộ phận Quản lý Sản phẩm Toàn cầu G2P

©Bản quyền 2020, BIOMIN Holding GmbH giữ toàn quyền. 
Không được tái bản bất cứ phần nào của ấn phẩm này dưới 
mọi hình thức cho mục đích thương mại nếu không được phép 
bằng văn bản của Chủ bản quyền, ngoại trừ việc tuân theo các 
điều khoản của luật Copyright, Designs and Patents Act 1998. 

Mọi hình ảnh trong tài liệu này là sở hữu của BIOMIN Holding 
GmbH, được sử dụng khi có giấy phép.

BIOMIN is part of ERBER Group

Biên tập: Ryan Hines, Caroline Noonan
Cộng tác viên: Plinio Barbarino DSc, Bryan Miller MSc,  
Vesna Jenkins PhD. 
Marketing: Herbert Kneissl, Liziane Rigelo Azevedo
Hình ảnh: GraphX ERBER AG 
Nghiên cứu: Franz Waxenecker, Ursula Hofstetter
Nhà xuất bản: BIOMIN Holding GmbH 
ERBER Campus, 3131 Getzersdorf, Áo 
ĐT: +43 2782 8030 
www.biomin.net

BIOMIN 3



Nâng cao sản lượng sữa 
bằng Digestarom® Dairy 

Một cuộc điều tra về lợi ích của Digestarom® 
Dairy đã tiết lộ khả năng thúc đẩy sản xuất 
sữa ở cả bò cái tơ và bò trưởng thành. Ngoài 
các lợi ích khác của nó, phụ gia thức ăn 
phytogenic này của BIOMIN có thể làm giảm 
viêm kích, giúp bò có được một sự cân bằng 
năng lượng tốt hơn và nâng cao khả năng 
tăng sản xuất sữa.

BIOMIN4 SCIENCE & SOLUTIONS

Bryan Miller, Thạc sỹ 
Giám đốc Hỗ trợ Kỹ thuật Thú nhai lại

Một thử nghiệm về thức ăn được tiến hành ở một đàn bò 
sữa sản lượng cao tại Hoa Kỳ nhằm khảo sát tác dụng của 
Digestarom® Dairy trên năng suất. Các nghiên cứu trước 
đó đã chứng minh sự sản xuất được cải thiện ở những bò 
được cho ăn Digestarom® Dairy. Tuy nhiên sản phẩm không 
chính thức được thử nghiệm ở những đàn sản xuất hơn 45 kg 
sữa/bò/ngày, cũng không  được thử ở những bò có sử dụng 
monensin trong khẩu phần.

Nơi thử nghiệm
Một đàn ‘robot’ thương mại ở Minnesota, Hoa Kỳ, được sử dụng 
để làm thử nghiệm. Digestarom® Dairy có thể được sử dụng ở 
những đàn được vắt sữa bất kỳ phương pháp nào, không chỉ 
bằng robot. Tuy nhiên, những đàn được vắt sữa bằng robot 
cho cơ hội tuyệt hảo để tiến hành các thử nghiệm thực tế vì các 
nhóm thử nghiệm được cho ăn cùng thức ăn, ngoại trừ các nồng 
độ được cung cấp trong các đàn robot trong thời gian vắt sữa 
(thức ăn đậm đặc đối chứng và thức ăn đậm đặc thử nghiệm). 
Đàn bò cũng có cùng gen di truyền, cùng điều kiện môi trường, 
và cùng các công việc quản lý trại.

Trong thử nghiệm này, bò được chia thành hai nhóm với 62 
con/nhóm. Kết quả thử nghiệm cuối cùng dựa trên dữ liệu từ 
118 con đã hoàn thành toàn bộ giao thức thử nghiệm (protocol). 
Sự sản xuất sữa được ghi nhận trong hai tuần trước khi bắt đầu 
thử nghiệm để đảm bảo rằng mức sản xuất tương tự nhau trong 
cả hai nhóm.

Các nghiệm thức
Bò được cho ăn thức ăn, hoặc là đậm đặc đối chứng hoặc là đậm 
đặc có chứa Digestarom® Dairy (2g/bò/ngày) trong bốn tuần. Cả 
hai nhóm ăn trung bình 5,67 kg đậm đặc trong nhà vắt sữa. 

• Digestarom® Dairy là một phụ gia thức ăn 
phytogenic được sản xuất bởi BIOMIN mang lại 
nhiều lợi ích cho bò đang cho sữa, bao gồm cả việc 
làm giảm viêm kích.

• Giảm viêm kích ở ruột giúp cân bằng năng lượng 
tốt hơn và gia tăng sản xuất sữa, cải thiện được lợi 
suất.

• Digestarom® Dairy cũng hỗ trợ sức khỏe toàn diện 
của ruột, cải thiện việc sử dụng chất dinh dưỡng và 
hiệu quả thức ăn.

TÓM TẮT



bú. Bò sữa sản xuất glucose một phần bằng cách khử amin 
các protein và kết hợp chúng với các nguồn ba đơn vị cacbon 
khác từ sườn cacbon có nguồn gốc từ những nguồn khác.

Giảm sự viêm kích
Các kết quả của thử nghiệm này, kể cả sự gia tăng lượng 
sữa và cải thiện mức protein sữa, cho thấy rằng sự cân bằng 
năng lượng là tốt hơn ở những thú nhận được Digestarom® 
Dairy. Nghiên cứu từ nhóm tiến sĩ Barry Bradford tại Đại 
học Bang Kansas cho thấy việc giảm viêm kích ở những bò 
sữa sau khi đẻ đã cải thiện được sự sản xuất và sức khỏe như 
thế nào. Những phát hiện này rất phù hợp với các quan sát từ 
thử nghiệm này trong những điều kiện cân bằng năng lượng 
được cải thiện, cho thấy rằng Digestarom® Dairy có thể làm 
giảm sự viêm kích.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột
Các hợp chất phytogenic, chẳng hạn như những hợp chất 
trong Digestarom® Dairy, không những chỉ liên quan đến sự 
cải thiện các điều kiện viêm kích mà còn cải thiện cả tính 
toàn vẹn của ruột. Thử nghiệm được thực hiện bởi Đại học 
Kansas tiến hành vào giữa mùa đông trong điều kiện cực 
kỳ lạnh, nhưng nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng bò sữa 
bị stress nhiệt thì ruột của chúng bị rò rỉ và có một nhu cầu 
glucose vượt glucose chỉ từ thức ăn vào của chúng.

Trong điều kiện bị stress nhiệt, Digestarom® Dairy có 
thể chứng minh là một công cụ quan trọng để làm trung 
hòa các tác động của nhiệt độ cao và nâng cao năng suất nói 
chung. Các lợi ích khác cần khảo sát thêm là tiềm năng của 
Digestarom® Dairy giúp cải thiện hiệu quả sinh sản. Cải thiện 
sự cân bằng năng lượng và tính khả dụng của glucose là quan 
trọng giúp cải thiện sự co hồi tử cung và rụng trứng, và khả 
năng dẫn đến tài chính của đàn khá hơn.

Nhìn chung, thử nghiệm trên đã xác nhận tiềm năng của 
Digestarom® Dairy là giúp cải thiện năng suất trong điều 
kiện thực tế, đặc biệt là hỗ trợ cho thú trong giai đoạn đầu 
cho con bú.

Sau thời gian bốn tuần, lô thử nghiệm được rút thuốc 
ra trong hai tuần (thời gian ngưng thuốc) và sau đó thuốc 
Digestarom® Dairy được đưa vào nhóm mà trước đây là 
nhóm đối chứng. Thiết kế thử nghiệm chuyển đổi này cho 
phép cân bằng lại những khác biệt tiềm ẩn tồn tại ở thú hoặc 
ở các điều kiện ô chuồng.

Thời gian trước thử nghiệm và thời gian ngưng thuốc cho 
thấy rằng cả hai nhóm đã bắt đầu từ cùng một mức độ sản 
xuất. Những thay đổi về sản xuất sữa trong và sau khi tiêu 
thụ Digestarom® Dairy chỉ ra rằng cần cho ăn Digestarom® 
Dairy trong hai tuần để xem kết quả xác thực. Digestarom® 
Dairy hết tác dụng hai tuần sau khi phụ gia này được gỡ bỏ 
khỏi khẩu phần ăn. Phân tích thống kê so sánh sự sản xuất 
trong hai tuần cuối của thời gian cho ăn bốn tuần.

Dữ liệu được đánh giá bằng cách nhìn vào 4 nhóm: bò cái 
tơ cho sữa dưới 60 ngày và trên 60 ngày, và bò trưởng thành 
cho sữa dưới 60 ngày và trên 60 ngày. 

Sản lượng sữa được gia tăng
Sự sản xuất sữa ở những bò cái tơ  ăn Digestarom® Dairy 
tăng được 0,7 kg/ngày và những bò trưởng thành ăn phụ gia 
này thì sản xuất thêm 1,6 kg/ngày. Điều thú vị là, những bò 
trưởng thành cho sữa dưới 60 ngày thì tăng được sữa đã hiệu 
chỉnh năng lượng hàng ngày (ECM/energy-corrected milk) 
khoảng 1,4 kg và protein sữa 63 g.  Cả bò cái tơ và bò trưởng 
thành, và trong cả những ngày đầu và cuối cho sữa; những 
bò nhận Digestarom® Dairy đã sản xuất lượng chất béo sữa 
lớn hơn.  Không có sự thay đổi về thể trọng hoặc lượng ăn 
vào, những bò trưởng thành nhận Digestarom® Dairy tỏ ra có 
hiệu quả hơn.

Lượng sữa vượt trội này đến từ đâu?
Sự gia tăng tổng lượng sữa có liên quan đến lượng lactose 
sản xuất ra. Tất cả các bò sữa trong giai đoạn đầu cho con bú 
thường ở trong sự cân bằng năng lượng âm làm giới hạn sự 
sản xuất sữa. Lactose được tạo ra từ glucose, thường có sẵn 
với số lượng nhỏ hơn trong thời gian đầu của thời kỳ cho con 
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Sản xuất sữa ở bò 
cái tơ được cho ăn 
Digestarom® Dairy 
tăng được 0,7kg/ngày
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cần phải cung cấp các chất dinh dưỡng bổ sung từ một nguồn 
thay thế khác để bê hoàn thiện tiềm năng của nó. Nguồn 
kinh tế nhất là đồng cỏ chất lượng cao, nhưng điều này có thể 
gây ra vấn đề đối với những đàn bê trong mùa xuân, và sự 
chuyển đổi từ sữa sang cỏ cũng có thể rơi vào một thời điểm 
khi mà cỏ tươi, chất lượng cao bị hạn chế. Nếu thiếu nguồn 
cỏ chất lượng tốt, việc tập ăn chắc chắn cần được cân nhắc.

Những lợi ích tiềm năng
Tùy thuộc vào điều kiện (bao gồm cả loại thức ăn, tính di 
truyền của bê , và mùa vụ), sự gia tăng trung bình của trọng 
lượng cai sữa cho một bê tập ăn là 18 kg, với 10 – 27 kg là 
phạm vi phổ biến. Tập ăn cũng làm giảm áp lực chăn thả trên 
đồng cỏ có sẵn, và tập cho bê quen với thức ăn hạt cốc để cai 
sữa dễ dàng hơn. Trong khoảng thời gian thiếu sữa của bê, 
khi mà sữa của bò cái mẹ thu hẹp lại và yêu cầu của bê tăng 
lên, thì thức ăn tập ăn có thể cung cấp tất cả các chất dinh 
dưỡng cần thiết.

Cho đến nay, những lợi ích của việc tập ăn là khó tranh 
luận, nhưng nó không phải là một giải pháp tức thì cho tất cả 
các đơn vị sản xuất: khả năng tồn tại và hoàn vốn về tài chính 
cần phải được xem xét.

Ví dụ, một số nhà chăn nuôi có thể không thích chi phí 
của nguồn thức ăn thêm và hệ thống phân phối thức ăn. Việc 
tập ăn đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ để hạn chế thức ăn từ 
0,5 – 1 kg/ngày nhằm đảm bảo bê con không quá béo làm 
cho người mua có thể bớt tiền.

Làm thế nào để bê tập ăn 
có thể nâng cao sự tăng 
trưởng và lợi nhuận 

Cung cấp thức ăn bổ sung cho bê con có thể làm tăng tốc độ tăng 
trưởng tiềm năng tối đa của chúng, và làm giảm stress trong khoảng 
thời gian bê thiếu sữa. Tập ăn có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích cho 
các doanh nghiệp muốn tăng năng suất, thực hiện như là bước đầu tiên 
để đạt đến sự tăng trưởng và lợi nhuận lớn hơn ở các giai đoạn sau.

• Tập ăn bao gồm cung cấp thức ăn bổ sung cho 
bê con. 

• Sữa của những bò cho con bú chỉ cung cấp 50% 
các chất dinh dưỡng mà bê con cần. Việc tập ăn sẽ 
cung cấp các chất dinh dưỡng khác cần thiết để 
đạt được sự tăng trưởng đầy đủ. 

• Bổ sung Digestarom® vào thức ăn tập ăn có thể 
nâng cao vị ngon, khích thích lượng ăn vào, hỗ trợ 
tiêu hóa và tối ưu hóa hiệu quả thức ăn và năng 
suất.

TÓM TẮT

Việc tập ăn diễn ra như thế nào
Cung cấp cho bê con bằng thức ăn bổ sung (thường là thức 
ăn đậm đặc) trước khi cai sữa, được gọi là ‘tập ăn’, nó có thể 
tạo một sự khác biệt đáng kể đối với sự hoàn vốn tài chính, 
nhưng sẽ có những yếu tố nhất định cần xem xét để đảm bảo 
năng suất và hiệu quả tốt nhất.

Dùng máng thức ăn tập ăn cho bê con để ngừa những bò 
lớn đến ăn.

Sữa của bò đang cho con bú chỉ cung cấp 50% các chất 
dinh dưỡng mà bê con yêu cầu để phát triển đầy đủ, do đó 
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và chất lượng 
của chất dinh 
dưỡng. Các chất 
bổ sung như 
Digestarom® có 
kết hợp tác dụng 
sinh học của các 
chất phytogenic 
cùng với đặc 
tính hương vị 
độc đáo, có thể 
làm tăng những 
lợi ích của thức 
ăn tập ăn. Hai 
tính chất chính 
của Digestarom® 
(thành phần 
hoạt tính và 
hương vị) kích 
thích lượng ăn 

vào, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện việc sử dụng chất dinh dưỡng 
và tối ưu hóa hiệu quả thức ăn và năng suất.

Việc tập ăn có giúp ích cho bạn?
Tập cho bê con ăn có thể giúp thúc đẩy năng suất đàn, và nếu 
khả thi về tài chính, nó có thể cung cấp một lợi thế năng suất 
rất cần thiết. Với một sự điều chỉnh tương đối nhỏ về quản 
lý trại, thì có thể thực hiện được một chương trình mà phần 
thưởng có giá trị hơn nhiều so với chi phí bỏ ra.

Đầu tư so với thu hồi
Việc tập ăn là một sự đầu tư? Chi phí thức ăn phải được cân 
đo so với tăng trọng đạt được của bê, và sự mua các máng ăn 
ban đầu, trong khi loại thức ăn được sử dụng và các điều kiện 
thời tiết cũng phải được đưa vào xem xét. Ví dụ, Alan Medd 
tại một trại bò thịt ở Darlington, Anh Quốc, đã làm một thử 
nghiệm với thức ăn tập ăn trong một mùa xuân, sử dụng thức 
ăn của riêng mình bao gồm ngũ cốc tự trồng, đậu nành cả 
vỏ, và xi-rô Pot-ale (là lọai si-rô lấy từ quá trình chưng cất, 
có vị ngon, cao đạm và năng lượng). Bê con của ông đã đạt 
được thêm 100 kg khi cai sữa (lúc chín tháng) so với những 
bê sau này trong năm, tiêu biểu một sự hoàn vốn đầu tư là 
ROI 4:1 (đầu tư 1, thu hồi 4) đối với bê đực, và 3:1 đối với 
bê cái. Trong trường hợp này, các con số nói lên lợi tức của 
ông Medd; cho dù chúng sẽ đạt được trên tất cả các trại bò 
thịt hay không đều đòi hỏi sự xem xét hệ thống cụ thể và thị 
trường cuối cùng.

Khi chọn các khẩu phần tập ăn, điều quan trọng là xem 
xét chi phí cũng như vị ngon, hàm lượng chất dinh dưỡng 

Eversole, D.E. (2009). Creep feeding beef calves. 
Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech. VCE 
Publications. [Online]. Available from: https://pubs.ext.
vt.edu/400/400-003/400-003.html [Accessed 25.09.18].

Tham khảo

Tập ăn bao 
gồm cả việc 
cung cấp thức 
ăn bổ sung 
cho bê con

Hình 1. 
Sản lượng sữa của bò cái giống thịt tiêu biểu và nhu cầu chất dinh dưỡng của bê con.

Nguồn: Eversole, 2009

Sữ
a 

(lb
s)

60

50

40

30

20

10

0
0 100 200 300 400 500 600

Trọng lượng bê (lbs)

Khoảng thời gian 
thiếu sữa của bêSữa theo nhu cầu của bê con

Sữa được sản xuất bởi bò cái giống thịt



BIOMIN8 SCIENCE & SOLUTIONS

Ủ chua thức ăn là một quá trình chủ lực nhằm duy trì cỏ 
tươi và cây thức ăn nuôi thú với chi phí hiệu quả. Thực hiện 
quá trình ủ chua thức ăn là rất quan trọng để tối đa hóa giá 
trị thức ăn, và để đảm bảo năng suất và sức khỏe tốt cho thú 
trong suốt cả năm.

Bảo quản
Sự bảo quản nói lên tầm quan trọng ở đây. Rất thường xuyên, 
một quá trình ủ chua cận tối ưu sẽ làm giảm giá trị thức ăn 
ủ, mất đi năng lượng và protein có giá trị. Đội ngũ chuyên 
gia BIOMIN có thể hướng dẫn cho bạn về những quyết định 
thực hiện làm thức ăn ủ và giúp bạn đạt được thức ăn chất 
lượng hàng đầu.

Một phần của quá trình ủ chua là đảm bảo rằng đúng 
chủng vi khuẩn thực hiện quá trình lên men. Một chế phẩm 

chủng có chất lượng tốt chứa hỗn hợp thích hợp các vi khuẩn 
lên men đồng nhất và không đồng nhất sẽ giúp đảm bảo chất 
lượng thức ăn ủ chua tốt.

Sử dụng đúng chủng vi khuẩn
Các vi khuẩn lên men đồng nhất (sản xuất axit lactic) cần 
được chọn lọc để đảm bảo giảm pH của thức ăn ủ chua càng 
nhanh càng tốt, nhằm ngăn chận các vi khuẩn không mong 
muốn thành lập. Các vi khuẩn lên men không đồng nhất sản 
xuất sự cân bằng axit lactic và axit axetic để giúp duy trì độ 
pH thấp và ngăn chận sự phát triển của nấm men và nấm 
mốc không mong muốn. Chúng cũng cần đảm bảo sự ổn 
định hiếu khí tốt để thức ăn ủ có thể duy trì chất lượng của 
nó trong giai đoạn tháo thức ăn ra.

Đúng loại vi khuẩn sẽ giúp thúc đẩy quá trình lên men 
đúng hướng, ngăn ngừa các vi sinh vật không mong muốn 
loại bỏ các nguồn protein và năng lượng có giá trị từ thức ăn 
ủ. Tuy nhiên, ngay cả những vi khuẩn tốt nhất cũng không 
thể thay thế thực hiện các nguyên tắc cơ bản của sự ủ chua 
đúng. Nhân viên BIOMIN có kiến thức và công cụ để giúp 
hướng dẫn bạn trong việc đánh giá và đảm bảo chất lượng ủ 
chua.

Thức ăn ủ chua của bạn tỏa  
mùi như thế nào?
Sản phẩm lên men mong muốn nhất là axit lactic, mà hầu 
như không có mùi chút nào. Các mùi ủ chua khác có thể là 
những chỉ báo của các sự cố trong quá trình lên men. Nhóm 
Kỹ thuật BIOMIN có các mẫu hóa chất tự nhiên giúp xác 
định các mùi chi phối trong thức ăn ủ chua của bạn. Axít 

Đảm Bảo Chất 
Lượng Thức Ăn Ủ 
Tuyệt Hảo
Thức ăn ủ chua là một phần quan trọng của khẩu phần hỗn hợp hoàn 
chỉnh (TMR) và là một nguồn chất dinh dưỡng có giá trị cho bò trong 
suốt cả năm. Thực hiện quy trình ủ thức ăn thích hợp là rất quan trọng 
để đảm bảo thức ăn ủ có chất lượng tốt, và năng suất đàn sau đó.

Tiến sĩ  Vesna Jenkins  
Giám đốc Sản phẩm

• Quá trình ủ chua thức ăn có ảnh hưởng rất lớn đến 
chất lượng thức ăn ủ.

• Các chủng vi khuẩn khác nhau sẽ thúc đẩy quá trình 
lên men theo những con đường khác nhau, vì vậy 
nên lựa chọn chủng cẩn thận cho mục đích ủ.

• Mùi có thể biểu hiện sự cố trong quá trình lên men 
và cần được khảo sát nghiên cứu.

• Nhóm Kỹ thuật BIOMIN được trang bị các kiến thức 
và công cụ nhằm giúp sản xuất thức ăn ủ chua đạt 
chất lượng cao nhất cho đàn thú của bạn.

TÓM TẮT
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butyric gây ra mùi hăng có thể làm giảm vị ngon và là một 
chỉ báo về quá trình lên men do khuẩn clostridia. Clostridia 
chuyển hóa đường, protein, các axit amin và axit lactic, làm 
giảm đáng kể chất lượng ủ chua. Sự tăng sinh của Clostridia 
cũng có thể có ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và năng suất 
của thú.

Mùi giấm (từ sự sản xuất quá mức axit axetic) hoặc mùi 
rượu (từ sự phát triển của nấm men), có thể biểu thị sự lãng 
phí năng lượng và vật chất khô trong thức ăn ủ. Mùi nồng 
của amoniac cho thấy protein bị phân hủy, một lần nữa làm 
giảm chất lượng của thức ăn ủ chua.

Quản lý sự ủ chua toàn diện
BIOMIN có thể giúp mọi khía cạnh của sản xuất và quản lý 
thức ăn ủ chua. Để giúp chẩn đoán các vấn đề với sự ổn định 
hiếu khí, BIOMIN sử dụng máy ảnh nhiệt hồng ngoại để 
kiểm tra trực quan toàn bộ bề mặt của hầm (Hình 1), cũng 
như que nhiệt kế để thăm dò dưới bề mặt, vì điều quan trọng 
là nghiên cứu ít nhất là 20 cm sâu vào bề mặt của thức ăn ủ 
(Borreanni, 2010).

Ống lấy lõi thức ăn ủ chuyên nghiệp (Hình 2) có thể lấy 

mẫu tốt, đại diện để phân tích, và các kết quả của phòng 
thí nghiệm có thể được giải thích với sự hỗ trợ kỹ thuật của 
BIOMIN. pH của thức ăn ủ có thể được kiểm tra tại chỗ.

Điều quan trọng cần nhớ là thức ăn ủ chua là một phần 
quan trọng của TMR và chất lượng của nó sẽ ảnh hưởng đến 
sự tiêu hóa và năng suất của bò. Nhân viên kỹ thuật BIOMIN 
có thể đánh giá kích cỡ TMR bằng cách sử dụng phương pháp 
Penn State Separator, và kiểm tra chất lượng phân và sự tiêu 
hóa bằng một bộ sàng lọc ‘phân tích tiêu hóa’.

Hãy liên hệ với BIOMIN để tìm hiểu thêm về dòng sản 
phẩm chất chủng cho thức ăn ủ Biomin® BioStabil và tìm hiểu 
đầy đủ các công cụ huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật do nhóm 
BIOMIN cung cấp.

Thức ăn ủ chua là một phần 
quan trọng của khẩu phần 
hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR), 
chất lượng của nó sẽ ảnh 
hưởng đến tiêu hóa và 
năng suất của bò.

Borreani, G., and Tabacco, E. (2010). The relationship 
of silage temperature with the microbiological 
status of the face of corn silage bunkers. Journal of 
Dairy Science. 93(6), 2620–2629.

Tham khảo

Hình 1. 
Hình ảnh thức ăn ủ với mô tả về nhiệt độ.

Hình 2. 
Ống lấy lõi thức ăn ủ.
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Lợi ích chính của bò sữa là ở chỗ sử dụng cỏ tươi của chúng, nơi có 
đất không thích hợp cho các loại cây trồng hạt cốc truyền thống. 
Mối quan hệ cộng sinh với số lượng vi khuẩn trong dạ cỏ cho phép 
chất xơ mà nếu không sẽ không thể được chuyển đổi thành protein 
vi khuẩn và axit béo dễ bay hơi (VFAs) được bò chuyển thành sản 
phẩm dinh dưỡng cao trong tuyến vú: sữa.
Tuy nhiên, những cải thiện về di truyền ở bò và áp lực nâng cao sản 
xuất đã đỏi hỏi những sản phẩm có mức năng lượng cao hơn, bao 
gồm cả ngũ cốc và các sản phẩm chuyên biệt để cho thú ăn. Cơ hội 
tăng sản xuất protein này đi kèm với một số vấn đề tiềm năng, chẳng 
hạn như chứng nhiễm toan (nhiễm độc axit) dạ cỏ bán cấp tính. 

Sản xuất Protein 
Động vật không thực sự có nhu cầu về protein khẩu phần, mà hơn 
thế, có nhu cầu về axit amin. Các ‘protein lý tưởng này’ sẽ cung cấp 
cho hệ thống tiêu hóa của bò sữa nhu cầu các axit amin thiết yếu 
(xây dựng các khối protein). 
Các protein đưa đến đường ruột là do sự kết hợp của các axit amin 
từ sự phát triển của vi sinh vật ở dạ cỏ, và protein từ thức ăn và vẫn 
chưa được tiêu hóa.
Protein vi sinh vật có tỷ lệ axit amin thiết yếu thích hợp, do đó việc 
tối đa hóa protein vi sinh vật là một phương pháp rất hiệu quả 
đáp ứng các nhu cầu protein của bò. Hai axit amin hạn chế nhất là 
methionin và lysine, vì chúng thiếu được cung cấp, và đã có một 
nơi phát triển cung cấp nguồn hai axit amin này được bảo vệ tại 
dạ cỏ . Bắp hạt cũng là một nguồn bắt cầu methionine tốt và đậu 
nành ‘ đã xử lý ‘ có thể là một nguồn lysine.
Lượng vi sinh vật trong dạ cỏ cũng có thể tận dụng các nguồn nitơ 
không protein (NPN) như urê và chuyển đổi chúng thành protein 
vi sinh vật. Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ NPN, phải có một nguồn 
năng lượng có sẵn để kích thích sự phát triển của vi sinh vật và 
cũng là để cung cấp carbon cần thiết cho sự sản xuất axit amin.
Nhiều hệ thống mô hình máy tính có sẵn để giúp các nhà dinh 
dưỡng tối đa hóa sản xuất protein vi sinh vật.

Năng lượng từ cỏ
Các enzyme của loài động vật có vú không thể tiêu hóa được 
chất xơ, nhưng vi khuẩn dạ cỏ thì có thể, sản xuất ra VFAs (các 

axit béo bay hơi) là sản phẩm phụ, và chúng có thể được sử dụng 
để làm năng lượng cho bò. Axit axetic (axetat) và axít propionic 
(propionate) là hai VFAs phổ biến và quan trọng nhất. 
Axit axetic là một loại đường chứa hai carbon liên kết chặt chẽ với 
sự sản xuất chất béo sữa. Sự sản xuất axetat thấp hơn trong những 
khẩu phần có chất xơ hạn chế, hoặc chất xơ được sử dụng kém. Bò 
ợ hơi và nhai lại thức ăn của mình như là một phần của quá trình 
nhai lại, tạo khả năng đệm sâu hơn với nước bọt của nó. 
Sự cân bằng pH này là cần thiết cho quá trình lên men dạ cỏ khỏe 
mạnh và sự sản xuất VFA tiếp theo, và đó là một trong những lý do 
mà chất béo sữa kém liên kết với các khẩu phần thiếu chất xơ tổng 
số hoặc chứa chất xơ hiệu quả mà có kích thước không thích hợp 
để kích thích sự nhai lại.
Các vi khuẩn dạ cỏ sử dụng tinh bột, do đó bò không cần phải được 
cho ăn đủ carbohydrate tiêu hóa để đáp ứng nhu cầu của mình. 
Gan chịu trách nhiệm sản xuất glucose từ các nguồn không phải 
carbohydrate và một nguồn như vậy là do sự khử amin và sử dụng 
cacbon từ một số axit amin nhất định. May mắn thay, propionate 

Đàn bò của tôi đang gặp vấn đề gì?
Phần 9 – Sự lên men dạ cỏ

Chất xơ được chuyển thành 
sữa do mối quan hệ cộng sinh 
giữa mật độ vi khuẩn và dạ cỏ.

Thạc sĩ Bryan G. Miller
Giám đốc hỗ trợ kỹ thuật – 

Thú nhai lại
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cũng có thể được sử dụng để sản xuất glucose, và phụ gia thức ăn 
có thể được sử dụng ở những nơi mà pháp lý cho phép.

Monensin
Các monensin ionophore có thể làm thay đổi tỷ lệ VFAs ở dạ cỏ, 
tăng sản xuất propionate để hỗ trợ việc sản xuất glucose dùng tạo 
năng lượng và tổng hợp lactose. Mức lactose trong sữa ổn định 
hơn so với mức chất béo sữa hoặc protein.
Sự thiếu hụt glucose có thể biểu hiện ở sự sản xuất sữa bị giảm vì 
lactose giúp tăng lượng sữa bằng cách điều chỉnh lượng nước được 
rút ra vào các tế bào tiết ở tuyến vú.

Hợp chất đệm
Thức ăn ngũ cốc có thể đem đến sự sản xuất quá mức VFAs và sự 
sản xuất axit lactic, có thể gây ra chứng nhiễm toan (chứng nhiễm 
axit) cận lâm sàng hoặc lâm sàng, có thể làm giảm sự toàn vẹn của 
thành dạ cỏ và gây áp xe gan.
Có thể bù lại những ảnh hưởng của thức ăn ngũ cốc bằng các hợp 
chất đệm khác nhau, giúp tăng pH.

Sản phẩm nấm men
Nấm men sống, nấm men tự phân và các mẻ cấy có thể được sử 
dụng để cải thiện sự lên men dạ cỏ, tăng tiêu hóa chất xơ và chất 
hữu cơ trong khẩu phần.
Các sản phẩm nấm men có thể hoạt động theo những cách khác 
nhau, cho dù bằng cách cải thiện quá trình lên men bằng sự tạo 

ra một môi trường kỵ khí hơn, hoặc cung cấp các chất dinh dưỡng 
cần thiết để kích thích sự phát triển của vi khuẩn.

Sản phẩm giảm thiểu độc tố
Vi khuẩn dạ cỏ có thể phá vỡ nhiều loại độc tố cây trồng và độc tố 
nấm mốc, nhưng một số độc tố có thể làm giảm sự sản xuất vi sinh 
vật, và sau đó giảm sản xuất của thú. Các nhà chăn nuôi nên tránh 
cho ăn các loại thực phẩm bị nhiễm đối với bò năng suất cao nhạy 
cảm với nhiều rối loạn, và xem xét các chương trình giảm nhẹ để tối 
thiểu hóa ảnh hưởng của các độc tố. Một dạ cỏ hiệu quả cho phép 
bò sử dụng cỏ và tạo ra thực phẩm cho người tiêu dùng, và các 
chương trình cho ăn tối đa hóa sự lên men dạ cỏ bằng cách tạo ra 
một môi trường lành mạnh cho sự phát triển của vi khuẩn sẽ giúp 
tối đa hóa sản xuất của thú.

Bài này đã xuất hiện đầu tiên trên tạp chí International Dairy Topics.

Protein hiện diện ở ruột 
là nhờ sự kết hợp của các 
amino axit từ sự phát triển 
của vi sinh vật ở dạ cỏ và 
protein từ nguồn thức ăn.



Tiêu hóa tốt hơn cho hiệu quả thức ăn tốt hơn

• Một hỗn hợp duy nhất các loại thảo mộc, tinh dầu và hương vị chức năng

• Được chứng minh bằng khoa học và thực tiễn

• Được thiết kế phù hợp với nhu cầu vật nuôi
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