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ABSTRACT
An experiment was conducted to evaluate the effects of combination of Catfish (Pangasius
hypophthalmus) by-product protein hydrolysate (BTP) and Beta-glucan in diets on the
performance of weaned piglets. The study was conducted according to a randomized
complete design with 3 treatments and 4 replications (pen) as the experimental unit (3
piglets/pen). A total of 36 castrated male weaned piglets (Landrace x Yorkshire) at 26-28
days of age were allocated in the experiment. The control diet contained marine fish meal
(BC) as the sole protein supplement diet (ĐC) and the others were two experimental diets in
which crude protein (CP) from BC in ĐC was replaced by the CP from BTP and with
(BTPB) or without (BTP) Beta-glucan supplementation. Results showed that, the highest and
the lowest average daily gain (ADG) over the 5 week period after weaning were recorded for
piglets on BTPB (393.3 g/day) and ĐC (315.7 g/day) diets. Average daily feed intake (ADFI)
were of non significant differences (p >0.05) in all treatments. Therefore, feed conversion
ratio (FCR) was lowest in BTPB (1.76 kg feed/kg gain) and highest in ĐC (2.18 kg feed/kg
gain) (p<0.01). The diarrhea incidence and faecal score of the piglets were highest in ĐC
(18.0 % and 0.14) and lowest in BTPB (7.8 % and 0.12). The cost/gain in piglets fed BTPB
was lowest (20.144 VND/kg gain) and highest in ĐC (24.494 VND/kg gain). In conclusion,
the combination of catfish by-product protein hydrolysate and Beta-glucan in diets for
weaned piglets improved ADG, FCR and reduced diarrhea incidence and faecal score.

TÓM TẮT
Thí nghiệm đánh giá sự kế t hợp củ a chế phẩm Beta-glucan và bột đạm thủ y phân từ phụ
phẩm cá tra (BTP) trong khẩu phần lên tăng trưởng củ a heo con sau cai sữa được bố trí theo
thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên trên 36 heo con sau cai sữa (26-28 ngày tuổi), với 3 nghiệm
thức (NT) và 4 lần lặp lại (ô chuồng), 3 con/ô chuồng. NT đối chứng (ĐC) bao gồ m thực liệu
cơ bả n và bột cá biể n (BC), 2 NT cò n lại được thay thế đạm thô (CP) củ a BC bằ ng CP củ a
BTP có kế t hợp với Beta-glucan (BTPB) và không có Beta-glucan (BTP). Kết quả về tăng
trọng (ADG) bình quân của heo cao nhấ t là ở BTPB (393,3 g/con/ngà y), thấ p nhấ t là ở ĐC
(315,7 g/con/ngày); tiêu tốn thức ăn (ADFI) gần như không có sự khác biệt có nghĩa thống
kê giữa các NT dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của heo ở BTPB thấ p nhấ t 1,76 kg
TA/kg tăng trọng (TT), cao nhất ở ĐC là 2,18 kg TA/kg TT. Về tỷ lệ và mức độ tiêu chả y củ a
heo ở BTPB là thấ p nhấ t (7,8 % và 0,12), cao nhấ t là ở ĐC (18,0 % và 0,14). Chı́ phı́ thức
ăn/kg TT ở BTPB thấ p nhấ t (20.144 VND/kg TT), cao nhấ t là ở ĐC (24.494 VND/kg TT).
Nhìn chung, khẩu phần sử dụng bột đạm thủy phân kết hợp với chế phẩm Beta- glucan cả i
thiện tăng trưởng và giả m được tỷ lệ và mức độ tiêu chả y ở heo con sau cai sữa.

Trích dẫn: Nguyễn Thi ̣ Thủy và Huỳnh Thi ̣ Thắ m, 2016. Ảnh hưởng của beta-glucan và bô ̣t đạm thuỷ phân
từ phụ phẩm cá tra (Pangasius hypophthalmus) trong khẩu phần đến tăng trưởng của heo con sau
cai sữa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 74-81.
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ

thay thế bô ̣t cá biể n bằ ng bô ̣t đa ̣m thủy phân cho
kế t quả khá tố t. Tuy nhiên, để tố i ưu hóa khẩ u phầ n
nuôi heo nhấ t là giai đoa ̣n sau cai sữa trong điề u
kiê ̣n không sử du ̣ng thức ăn công nghiệp (hỗn hơ ̣p)
thı̀ viê ̣c kế t hơ ̣p các chế phẩ m này la ̣i trong khẩ u
phầ n có thể sẽ tố t hơn cho tăng trưởng của heo. Do
đó, mu ̣c tiêu của nghiên cứu này là tố i ưu hóa khẩ u
phầ n heo con sau cai sữa bằ ng sự kế t hơ ̣p 2 loa ̣i
chế phẩ m trên so sánh với thực liê ̣u truyề n thố ng là
sử du ̣ng bô ̣t cá biể n không qua thủy phân.

Chăn nuôi có vai trò quan trọng trong hệ thống
sản xuất nông nghiệp cùng với lúa là hai hợp phần
quan trọng và xuất hiện sớm nhất trong sản xuất
nông nghiệp ở Việt Nam. Trong đó, chăn nuôi heo
chiếm một tỷ lệ khá cao trong các ngành chăn nuôi.
Để heo được mau lớn, khỏe mạnh và đạt được
năng suất cao cần phải đảm bảo quy trình chăm sóc
nuôi dưỡng chặt chẽ ở các giai đoạn sinh trưởng
của heo, đặc biệt là giai đoạn heo sau cai sữa. Ở
giai đoạn này heo dễ bị stress do thay đổi thức ăn
từ bú sữa mẹ sang ăn thức ăn hỗn hợp, hệ tiêu hóa
phát triển chưa hoàn thiện, thay đổi môi trường
sống nên đây là giai đoạn heo con dễ bị rối loạn
tiêu hóa, sức đề kháng kém dễ bị các mầm bệnh từ
bên ngoài xâm nhập làm heo chậm lớn, chi phí
thuốc thú y và các chi phí khác trong chăn nuôi
tăng cao dẫn đến giảm năng suất và lợi nhuận. Để
hạn chế những nhược điểm trên, trong nhiều năm
qua người chăn nuôi đã phải trộn kháng sinh vào
thức ăn, tuy nhiên viê ̣c sử du ̣ng kháng sinh nhiề u
cũng có tác ha ̣i và tăng chi phı́ chăn nuôi. Chính vì
vậy, trong những năm gần đây, nhiề u nghiên cứu
sử du ̣ng những chế phẩ m thay thế như men vi sinh,
acid hữu cơ… nhưng viê ̣c sử du ̣ng chế phẩm Betaglucan bổ sung vào thức ăn chưa đươ ̣c phổ biế n,
nhấ t là kế t hơ ̣p với mô ̣t số chế phẩ m mới khác như
bô ̣t đa ̣m thủy phân. Mô ̣t số nghiên cứu cho thấ y
rằ ng chế phẩm Beta-glucan này được bổ sung vào
thức ăn có vai trò tăng cường hoạt động của hệ
miễn dịch, tăng đề kháng, giúp heo tăng trưởng
nhanh, đạt được hiệu quả kinh tế cao (Nguyễn
Minh Thông và ctv., 2014).

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương tiêṇ thı́ nghiêm
̣
2.1.1 Thời gian và đi ̣a điể m
Thı́ nghiê ̣m đươ ̣c thực hiê ̣n ta ̣i Tra ̣i Chăn nuôi
Vıñ h Khánh, thuộc ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh
Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang từ tháng 79/2015.
2.1.2 Chuồ ng trại thı́ nghiê ̣m
Trại được xây dựng với kiểu chuồng nửa kín
nửa hở, hai mái đôi, lợp bằng tôn, nền xi măng
được xây theo hướng Đông Bắc - Tây Nam.
Chuồng có hệ thống phủ bạt ở hai bên vách có thể
kéo lên xuống bằng hệ thống ròng rọc. Ở đầu dãy
chuồng có hệ thống phun nước làm mát. Ở cuối
dãy chuồng có 4 quạt hút nhằm tạo sự thông
thoáng trong chuồng nuôi. Ngoài ra, bên hông
chuồng có mái hiên rộng hai mét để làm chuồng
nuôi thông thoáng hơn đặc biệt là khi mất điện.
Heo con sau cai sữa thí nghiệm được nuôi trên
chuồng sàn cao 45 cm với 12 ô chuồng, mỗi ô có 3
con. Kích thước mỗi ô chuồng: dài 203 cm, rộng
99 cm, cao 73 cm. Mỗi ô chuồng có một máng ăn
cố định và một núm uống cố định.
2.1.3 Động vật thı́ nghiê ̣m

Mă ̣t khác, Đồ ng bằ ng sông Cửu Long là nơi sản
xuấ t cá tra lớn nhấ t cả nước. Theo VASEP (2014)
tổng sản lượng cá tra của Việt Nam đạt 1,17 triệu
tấn trong năm 2013, do đó lượng phụ phẩm là rất
lớn chiếm 62-67 % cá nguyên con (Nguyễn Phước
Minh, 2014). Phụ phẩm này bao gồm đầu, xương,
da, thịt vụn và nội tạng, thông thường được chuyển
đến các nhà máy sản xuất bột cá tra. Tuy nhiên,
trong quy trình sản xuất bột cá tra tại các cơ sở
nhỏ, một lượng lớn nước đạm không được sử dụng
thải ra môi trường gây lañ g phí, do đó một số
nghiên cứu đã sử dụng enzyme để thủy phân nguồn
nước đạm này và chế biến thành dạng bột đạm thủy
phân như nghiên cứu của Nguyễn Công Hà và ctv.
(2015) sử dụng enzyme bromelain, hoặc nghiên
cứu của Nguyễn Thị Thủy và ctv. (2015) sử dụng
enzyme papain, các nghiên cứu trên cho thấy bước
đầu có thể thủy phân nguồn đạm từ phụ phẩm cá
tra chế biến thành bột đạm thủy phân có thể sử
dụng trong chăn nuôi. Đã có mô ̣t số nghiên cứu

Thí nghiệm được thực hiện trên 36 heo đực
thiến sau cai sữa (26-28 ngày tuổi). Giống heo thí
nghiệm là giống heo lai Yorkshire x Landrace, có
khố i lượng bình quân bắt đầu thí nghiệm là 8,0 ±
1,5 kg/con. Trước khi vào thí nghiệm, heo đã được
tiêm phòng đầy đủ các bệnh như: dịch tả, heo tai
xanh (PRRS), thu thâ ̣p số liê ̣u theo trong thời gian
5 tuầ n sau khi cai sữa.
2.1.4 Thức ăn thí nghiệm
Các loại thực liệu cơ bản dùng để phối trộn
khẩu phần cho heo trong thí nghiệm được mua
cùng một thời gian và trữ trong kho thức ăn của
trại như: cám, bắp, bô ̣t nành, bột cá biển, premix
khoáng và vitamin, riêng bột đạm thủy phân bởi
enzyme bromelain được sản xuất thử nghiệm tại cơ
sở chế biến phụ phẩm thủ công theo công thức đã
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được nghiên cứu của Nguyễn Công Hà và ctv.
1,5 mg E/1,042 g protein để cho hiệu suất tương
(2015), với điều kiện thủy phân tối ưu bởi enzyme
đối cao và ổn định trong 120 phút, hiệu suất thủy
bromelain trên cơ chất protein từ phụ phẩm trên là
phân đạt được 22,75 % (tính theo lượng tyrosin
pH 6,5 và nhiệt độ là 55oC, kết quả thủy phân xác
sinh ra). Chế phẩm Beta-glucan do Công ty
định được cặp tỉ lệ enzyme và cơ chất thích hợp là
Vemedim sản xuấ t.
Bảng 1: Thành phầ n hóa ho ̣c và giá tri dinh
dưỡng của thực liêụ thức ăn thı́ nghiêm
̣
̣ (% VCK)
Thành phầ n hóa ho ̣c ,%
VCK
CP
EE
Ash
CF
NFE
ME (MJ/kg), calculated
(*)

Tấ m
88,1
8,50
0,71
3,78
5,76
81,2
14,2

Cám
85,0
10,1
8,28
8,1
8,91
64,6
11,5

Bắ p
88,0
9,4
1,01
3,9
4,81
80,8
14,3

Nành
85,0
44,0
11,0
8,1
10,0
26,7
12,0

BC(*)
85,6
55,0
8,92
30,7
2,05
2,88
11,0

BTP(**)
90,0
52,0
13,5
31,0
1,72
1,90
13,3

BC: Bột cá ; (**) BTP: Bột đạm thủ y phân từ phụ phẩm cá tra

Bảng 2: Công thức thức ăn, thành phần hóa học
và giá trị dinh dưỡng của các khẩu
phần thức ăn thí nghiệm

Các khẩ u phầ n như sau:
Nghiê ̣m thức đố i chứng (ĐC): Thức ăn cơ sở
(TACS) + Bô ̣t cá biể n.

Nghiệm thức*
ĐC
BTP BTPB
Tấm
25,3
22,5
22,2
Cám mịn
23
26
26
Bắp
30,5
30
30
Bột đậu nành
5
5
5
Bột cá
16
0
0
Bột đạm thủy phân
0
16,3
16,3
Beta-glucan
0
0
0,3
Premix khoáng
0,2
0,2
0,2
Thành phần hóa học (% VCK) và giá trị dinh dưỡng
DM
86,1
86
86
CP
19,7
19,7
19,7
EE
3,95
5,95
5,96
Ash
8,95
8,7
8,7
ME
3050
3070 3070
Thành phần thực liệu,%

Nghiê ̣m thức 1 (BTP): TACS + chế phẩ m bột
đạm thủy phân từ phụ phẩm cá tra
Nghiê ̣m thức 2 (BTPB): TACS+ chế phẩ m bột
đạm thủy phân từ phụ phẩm cá tra + chế phẩ m
Beta-glucan.
2.2 Phương pháp thı́ nghiêm
̣
2.2.1 Bố trı́ thı́ nghiê ̣m
Thı́ nghiê ̣m đươ ̣c bố trı́ theo thể thức hoàn toàn
ngẫu nhiên với 3 nghiê ̣m thức là 3 khẩ u phầ n thı́
nghiê ̣m trên heo con sau cai sữa. Mỗi nghiê ̣m thức
tiế n hành trên 4 ô chuồ ng, mỗi ô chuồ ng gồ m 3 con
heo sau cai sữa.

*ĐC: khẩu phầ n gồ m thưc ăn cơ sơ (TACS) + bột ca
̉
́
́
biể n; BTP: khẩu phầ n gồ m thức ăn cơ sở (TACS) + bột
đạm thủ y phân từ phụ phẩm cá tra (BTP); BTPB: khẩu
phầ n gồ m thức ăn cơ sở (TACS) + BTP+ chế phẩm
Beta-glucan

(a)

(b)

Hình 1: Heo con trong các ô chuồ ng khi bắ t đầ u (a) và kế t thúc thı́ nghiêm
̣ (b)
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2.2.2 Phương pháp tiến hành thí nghiệm
a. Chọn heo con

1: nhão; 2: lỏng; và 3 là chảy nước. Ghi nhận mức
độ tiêu chảy được thực hiện hai lần mỗi ngày từ 2
người, và mức độ tiêu chảy được tính bằng tổng
điểm số mức độ tiêu chảy trong giai đoạn chia cho
số ngày trong giai đoạn.
2.4 Phân tı́ch hóa ho ̣c

Heo con được chọn nuôi thí nghiệm là những
heo đươ ̣c cho ̣n từ 9 bầ y heo nái cùng lứa thứ 3, cai
sữa ở 26-28 ngày tuổ i. Tổ ng cô ̣ng 36 con heo đực
đươ ̣c thiế n vào lúc 14 ngày tuổ i. Trước khi cai sữa
heo con đã đươ ̣c tâ ̣p ăn thıć h nghi với thức ăn thı́
nghiê ̣m 5 ngày, heo đươ ̣c phân vào các ô thı́
nghiê ̣m dựa trên sự đồ ng đề u từ tro ̣ng lươ ̣ng đầ u và
heo nái me ̣. Tấ t cả 36 con heo đươ ̣c chia thảnh 4
nhóm (như 4 lầ n lặp la ̣i) và trong mỗi nhóm chia
đề u cho các nghiê ̣m thức trên cơ sở cân đố i về
tro ̣ng lươ ̣ng đầ u và nguồ n gố c.
b. Chăm sóc và nuôi dưỡng

Hàm lươ ̣ng dưỡng chấ t của mẫu thức ăn với các
thành phầ n dưỡng chấ t sau: Vật chất khô (DM),
đa ̣m thô (CP), béo thô (EE), tro (Ash), vâ ̣t chấ t hữu
cơ (OM) đươ ̣c phân tıć h theo qui trıǹ h chuẩ n của
AOAC (1990).
2.5 Xử lý số liêụ
Số liê ̣u thu thâ ̣p tổ ng hơ ̣p đươ ̣c xứ lý sơ bô ̣ trên
phầ n mề m Excel 2003, sau đó tiế n hành phân tı́ch
phương sai sử du ̣ng mô hı̀nh hồ i qui tuyế n tı́nh
tổ ng quát (Minitab 16).

Heo con được chăm sóc và nuôi dưỡng theo
quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng của trại. Tuần
đầu thí nghiệm heo được cho ăn với lượng thức ăn
hạn chế và cho ăn 8 lần/ngày. Các tuần tiếp theo
tăng dần lượng thức ăn lên và cho ăn tự do và cho
ăn 6-8 lần/ngày. Nước uống luôn được cung cấp
đầy đủ trong suốt quá trình thí nghiệm. Heo trong
quá trình thí nghiệm được cân 6 lần: Đầu thí
nghiệm lúc 4 tuầ n tuổ i (28 ngày tuổi), mỗi tuần
nuôi và cuối thí nghiệm là 9 tuầ n tuổ i (63 ngày
tuổi). Cân vào lúc sáng sớm trước khi cho heo ăn.
2.3 Các chı̉ tiêu theo dõi

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Năng suấ t sinh trưởng của heo con sau
cai sữa
Kết quả về các chỉ tiêu khố i lượng, tăng khối
lượng, tiêu tốn thức ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn
của heo con sau cai sữa ở ba nghiệm thức thí
nghiệm được trình bày trong Bảng 3.
Qua số liệu ở Bảng 3 và Biểu đồ 1 cho thấy
khố i lượng heo ở các nghiệm thức đầu thí nghiệm
tương đố i đồ ng đề u, đây là yếu tố thuận lợi để
khẳng định sự sai khác về chỉ tiêu tăng trọng và hệ
số chuyển hóa thức ăn của heo thí nghiệm là không
chịu ảnh hưởng của sự sai khác bởi khố i lượng ban
đầu. Ở tuần đầu thí nghiệm, khố i lượng bình quân
của heo ở ba nghiệm thức cũng gầ n như tương
đương nhau, chứng tỏ thức ăn chưa có ảnh hưởng
nhiều đến khố i lượng của heo thí nghiệm. Tuy
nhiên, ở tuần thứ ba trở về sau thì khố i lượng bình
quân của heo ở ba nghiệm thức có sự khác biệt, có
khuynh hướng cao hơn ở BTPB. Kết quả này cho
thấy thức ăn ở nghiệm thức BTPB có tác động tốt
hơn lên sự tăng trưởng của heo, cu ̣ thể khố i lượng
bình quân cao nhất ở nghiệm thức BTPB là 21,94
kg/con kế đến BTP (20,56 kg/con) và thấp nhất ở
nghiệm thức ĐC là 19,09 kg/con. Điề u này cho
thấ y việc sử du ̣ng bột đạm thủy phân trong khẩ u
phầ n đã cải thiện và giúp heo hấp thu dưỡng chất
tốt hơn nên khố i lượng cuối thí nghiệm (9 tuần
tuổi) của nghiệm thức BTP cao hơn ĐC. Kế t quả
này có thể do việc sử dụng BTP giúp cơ thể heo có
thể dễ hấp thu hơn các chuỗi acid amin mạch ngắn
(Wu, 1998), và nghiên cứu của Hardy (2000) và
Nguyễn Phước Minh (2014) cũng cho thấy rằng
khi thủy phân protein có thể cải thiện khả năng hòa
tan, do đó tăng khả năng hấp thu.

Các chỉ tiêu về tăng khối lượng, tiêu tốn thức
ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế
đươ ̣c ghi nhâ ̣n và đánh giá bằ ng cách thu thâ ̣p số
liê ̣u thức ăn ăn vào hàng ngày và thức ăn thừa, heo
đươ ̣c cân khố i lươ ̣ng hàng tuầ n để tı́nh tăng khối
lượng và hê ̣ số chuyể n hóa thức ăn.
Chı̉ tiêu về tỷ lê ̣ tiêu chảy và mức đô ̣ tiêu chảy
đươ ̣c ghi nhâ ̣n theo phương pháp của Cupere et al.
(1992). Tı̀nh tra ̣ng tiêu chảy đươ ̣c ghi nhâ ̣n theo 2
giai đoa ̣n: giai đoa ̣n 1 là 2 tuầ n đầ u thı́ nghiê ̣m (014 ngày), và giai đoa ̣n 2 là 3 tuầ n cuố i thı́ nghiê ̣m
(14-35 ngày) sau khi cai sữa.
Tỷ lệ tiêu chảy (%), mỗi ngày ghi nhận số
trường hợp (con) tiêu chảy, đánh dấu heo đó (hôm
sau không đếm lại), xem thời gian hết tiêu chảy của
heo đó, sau cuối giai đoạn thí nghiệm tổng kết các
lượt bị tiêu chảy để tính được tỉ lệ tiêu chảy theo
công thức:
Số heo bị tiêu chảy
Tỷ lệ tiêu chảy (%) =
x 100
Số ngày nuôi x tổng số heo
Mức độ tiêu chảy: Những heo tiêu chảy được
xếp cấp độ theo thang mức độ từ 0-3, trong đó 0
tương ứng với tình trạng phân khô (bình thường);
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Bảng 3: Ảnh hưởng của khẩ u phầ n thı́ nghiêm
̣ lên khố i lượng, tăng khối lượng và tiêu tố n thức ăn
bın
h
quân
cu
a
heo
trong
5
tuầ
n
thí
nghiệm
̉
̀
Nghiệm thức*
Chỉ tiêu
SEM
P
ĐC
BTP
BTPB
Số lươ ̣ng heo
Khố i lươ ̣ng đầ u, kg/con
8,04
8,11
8,18
0,43
0,97
Khố i lươ ̣ng cuố i, kg/con
19,09b
20,56a,b
21,94a
0,46
0,01
Thời gian nuôi, tuầ n
5
5
5
5
Tiêu tố n thức ăn, g/con
699,9
716,8
712,1
10,36
0,52
Tăng khối lượng, g/con/ngày
315,7c
355,7b
393,3a
8,38
0,01
HSCHTA, kg TA/kg TT
2,18a
1,95b
1,76c
0,03
0,01
Chi phı/́ kg TT, đồ ng
24.494
20.660
20.144
So sánh chi phı,́ %
100
84,3
82,2
*ĐC:

Nghiệm thức đối chứng với khẩu phần thức ăn cơ sở (TACS) + Bột cá biển ; BTP: Khẩu phần gồm TACS + bột
đạm thủy phân; BTPB: Khẩu phần TACS + bột đạm thủy phân và Beta-glucan
HSCHTA: Hệ số chuyển hóa thức ăn. Các giá trị trung bình trên cùng một hàng mang các chữ a, b, c khác nhau là khác
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p<0,05

Khi có bổ sung thêm chế phẩ m Beta-glucan vào
khẩ u phầ n càng làm tố i ưu hơn về khố i lươ ̣ng heo
so với đố i chứng, điề u này phù hơ ̣p với nghiên cứu
của Nguyễn Minh Thông và ctv. (2014) cho thấ y
rằ ng khi bổ sung Beta-glucan vào khẩu phần làm
cho tăng sức đề kháng dẫn đến tăng tốc độ tăng
trưởng ở vật nuôi cao hơn. Và theo Mai Vũ Thùy
Dương (2008) cho rằ ng khẩu phần bổ sung thêm
chế phẩm Beta-glucan vào khẩu phần heo sau cai
sữa phần nào giúp heo tăng cường sức đề kháng,
tạo cơ thể khoẻ mạnh để chống chọi với điều kiện
ngoại cảnh thay đổi đột ngột do phải tách mẹ, thay
đổi loại thức ăn, thay đổi môi trường sống và giúp
heo nhanh chóng thích nghi với môi trường mới,
tiêu thụ thức ăn tốt hơn, ít bệnh, tăng trưởng nhanh.

Biể u đồ 1: Khố i lươ ̣ng của heo qua các tuầ n tuổ i

Biể u đồ 2: Tăng khối lượng của heo qua các tuầ n thı́ nghiêm
̣
BTPB (688,8 g/con/ngày), kế đến là nghiệm thức
BTP (638,9 g/con/ngày), thấp nhất là nghiệm thức
ĐC (526,1 g/con/ngày). Ở tuần đầu do mới cai sữa

Qua biể u đồ 2 cho thấ y tăng khối lượng của heo
cao hơn qua các tuầ n thı́ nghiê ̣m, ở tuầ n cuố i cho
tăng khối lượng cao nhấ t, cu ̣ thể ở nghiệm thức
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Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 43 (2016): 74-81

nên lươ ̣ng ăn cũng chưa cao và thức ăn chưa có
ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng của heo nên tăng
khối lượng thấ p. Từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 5 của
thí nghiệm tăng khối lượng của heo đã có sự chênh
lệch đáng kể giữa các nghiệm thức, nghiệm thức
BTP luôn cho tăng khối lượng cao hơn ĐC 41,2 112,8 (g/con/ngày), dẫn đế n tăng khối lượng bıǹ h
quân trong 5 tuầ n thı́ nghiê ̣m cao nhấ t ở nghiê ̣m
thức BTPB (393,3 g/con/ngày), kế đế n là BTP
(355,7 g/con/ngày) và thấ p nhấ t là ở nghiê ̣m thức
đố i chứng (315,7 g/con/ngày). Xét về mặt lý
thuyết, khi thủy phân protein sẽ cho ra chủ yếu là
các peptide khối lượng phân tử thấp có thể được
hấp thu nhanh chóng và cải thiện khả năng tăng
trưởng của heo (Wu, 1998), và cũng theo Hevroy
et al. (2005) cho thấ y rằng thủy phân protein từ cá
làm cho dễ dàng tiêu hóa hơn. Hơn nữa, nghiên
cứu của Gilbert et al. (2008) cũng cho rằng những
tác động tích cực của cá thủy phân protein trên
năng suất vật nuôi có thể là do hàm lượng cao của
các peptide ma ̣ch ngắn và các acid amin tự do, làm
tăng tın
́ h ngon miệng và dễ hấp thụ hơn protein
không đươ ̣c thủy phân. Trong nghiên cứu của
Parisini và Scicipioni (1989); Rooke et al. (1998)
đã chỉ ra rằng các peptide ở dạng thủy phân protein
có thể cải thiện năng suất sinh trưởng của heo giai
đoạn còn nhỏ.

phân sẽ làm gia tăng giá tri ̣ sinh vâ ̣t ho ̣c của các
acid amin trong đường tiêu hóa và dẫn đến cải
thiê ̣n đươ ̣c sự hấ p thu và tăng trưởng nhanh hơn
của heo con sau cai sữa. Tuy nhiên, nghiên cứu từ
Vente- Spreeuwenberg et al. (2004) cho rằng việc
bổ sung đa ̣m thủy phân vào khẩ u phầ n không ảnh
hưởng đến cấ u trúc lông nhung của đường ruô ̣t
trong suốt 1 tuần đầ u sau cai sữa, nhưng nó gia
tăng trong tuần thứ 2. Trong thực tế, việc sử dụng
các nguồn đa ̣m dễ tiêu hóa và ngon miệng là quan
trọng trong khẩu phần ăn cho heo con, để kích
thích lượng thức ăn ăn vào và cải thiện tăng khối
lượng của heo sau cai sữa. Mă ̣t khác, để ha ̣n chế
vấ n đề tiêu chảy heo con sau cai sữa thı̀ viê ̣c ha ̣n
chế về số lượng protein thô không tiêu hóa được
trong khẩ u phầ n là viê ̣c nên làm.
Nhıǹ chung, qua 5 tuần thí nghiệm, kết quả cho
thấy nghiệm thức BTPB cho tăng khối lượng cao
hơn nghiệm thức BTP. Lowry et al. (2005) cho
rằ ng việc bổ sung Beta-glucan vào khẩu phần làm
tăng hiệu quả hoạt động của đại thực bào và
heterophils. Và Hahn et al. (2006) cũng nhâ ̣n đinh
̣
rằ ng khi bổ sung 0,01-0,04 % Beta-glucan trong
khẩu phần nuôi heo sau cai sữa cho thấy có sự tăng
tuyến tính về khố i lượng và khả năng tiêu hoá
dưỡng chất, nghĩa là hàm lượng Beta-glucan được
bổ sung càng cao thì khả năng tăng trọng và sự
biến dưỡng càng lớn.

Điề u này cho thấ y rằ ng việc bổ sung đa ̣m thủy

Biể u đồ 3: Tăng khối lượng, TTTA và HSCHTA của heo thı́ nghiêm
̣
thức ăn/kg tăng khối lượng so với nghiê ̣m thức
thấ p nhấ t là BTPB 1,76 kg thức ăn/kg tăng khối
lượng. Khẩu phần nào có hệ số chuyển hoá thức ăn
càng thấp thì hiệu quả sử dụng thức ăn của khẩu
phần đó càng cao. Điề u này càng chứng minh rõ
hơn ở nghiệm thức BTPB có bổ sung bột thuỷ phân
từ phụ phẩm cá tra và chế phẩm Beta-glucan có hệ

Qua kết quả ở Bảng 3 và biể u đồ 3 cho thấy do
tăng khối lượng của heo tăng dầ n ở nghiê ̣m thức
BTP và BTPB so với đố i chứng, dẫn đế n HSCHTA
giảm dầ n từ nghiê ̣m thức ĐC đế n BTPB. Trong các
tuần thí nghiệm ở nghiệm thức BTPB thấp hơn
BTP và ĐC. Cu ̣ thể HSCHTA của ĐC 2,18 kg thức
ăn/kg tăng tro ̣ng trong khi ở BTP chı̉ có 1,95 kg
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số chuyển hoá thức ăn thấp nhất, phù hợp với
nghiên cứu của Nguyễn Minh Thông và ctv.
(2014), hệ số chuyển hoá thức ăn giữa nghiệm thức
có bổ sung chế phẩm sinh học Beta-glucan và
nghiệm thức đối chứng có sự chênh lệch nhiều.
Thêm vào đó Parisini et al. (1989) phát hiện ra rằng
việc bổ sung các peptide trong các hình thức
protein thủy phân với chế độ ăn uống của heo đang
phát triển có thể tăng cường đáng kể tăng khối
lượng hàng ngày, khả năng tiêu hóa protein và tỷ lệ
chuyển đổi thức ăn do đó làm tăng hiệu quả sử
dụng thức ăn giảm HSCHTA. Vì vậy, viê ̣c kế t hơ ̣p
2 loa ̣i chế phẩ m trên đã tố i ưu đươ ̣c khẩ u phầ n thức
ăn và giúp heo tăng trưởng tố t hơn nghiê ̣m thức đố i
chứng.

đã có hiê ̣u quả giảm tỷ lê ̣ tiêu chảy của heo khá
nhiề u. Kế t quả trên cũng phù hơ ̣p với nhâ ̣n đinh
̣
của Reed và Nagoda (1991), cho rằ ng Beta-glucan
là hỗn hợp sinh học giúp kích thích hệ miễn dịch tự
nhiên, tăng cường hoạt động của các đại thực bào
và kích thích tăng tiết nhiều cytokines (chất hoạt
hoá tế bào) nhằm tiêu diệt các mầm bệnh xâm nhập
từ bên ngoài, ngoài ra Beta-glucan còn giúp giảm
hệ số chuyển đổi thức ăn, kích thích tiêu hoá,
phòng các bệnh đường ruột, nhiễm trùng do vi
khuẩn, virus. Đứng về góc đô ̣ dinh dưỡng thı̀ Betaglucan không có chức năng dinh dưỡng trong bộ
máy tiêu hóa gia súc mà nó có chức năng như một
thức ăn không cung cấp năng lượng. Việc sử dụng
Beta-glucan cho thành phần thức ăn gia súc không
chỉ giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể mà
còn giúp hạn chế việc sử dụng nhiều loại kháng
sinh khác nhau, nên có thể nói Beta-glucan là giải
pháp thay thế kháng sinh trong phòng trị bệnh vật
nuôi an toàn và hiệu quả, hạn chế việc sử dụng
kháng sinh bừa bãi sẽ gây hại rất lớn cho vật nuôi
do có thể sinh ra nhiều nhóm vi khuẩn kháng
kháng sinh bất lợi cho cơ thể chúng.

3.2 Ảnh hưởng của khẩ u phầ n thı́ nghiêm
̣ đế n
tỷ lê ̣ và mức đô ̣ tiêu chảy của heo sau cai sữa

Heo con giai đoa ̣n sau cai sữa thường bị tiêu
chảy, thông thường do chủng E.coli gây bệnh
đường ruột. Trong thı́ nghiệm này, tỷ lệ và mức đô ̣
tiêu chảy của heo ở nghiê ̣m thức ĐC là cao nhấ t, kế
đế n là BTP và thấ p nhấ t là ở nghiê ̣m thức BTPB.
Điề u này cho thấ y khẩ u phầ n sử du ̣ng Beta-glucan
Bảng 4: Ảnh hưởng của khẩ u phầ n thı́ nghiêm
̣ lên tỷ lê ̣ và mức đô ̣ tiêu chảy của heo
Chỉ tiêu
Tuầ n 1-2
Tỷ lê ̣ tiêu chảy, %
Mức đô ̣ tiêu chảy
Tuầ n 3-5
Tỷ lê ̣ tiêu chảy, %
Mức đô ̣ tiêu chảy
Trung bı̀nh toàn thı́ nghiê ̣m
Tỷ lê ̣ tiêu chảy, %
Mức đô ̣ tiêu chảy

ĐC

Nghiệm thức*
BTP

BTPB

19,5a
0,15a

12,7b
0,15a

16,5a
0,14a
18,0a
0,14a

SEM

P

7,10c
0,12b

0,314
0,006

0,02
0,01

10,2b
0,14a

8,50c
0,13b

0,211
0,005

0,01
0,01

11,5b
0,15a

7,8c
0,12b

0,175
0,006

0,01
0.03

*ĐC:

Nghiệm thức đối chứng với khẩu phần thức ăn cơ sở (TACS) + Bột cá biển ; BTP: Khẩu phần gồm TACS + bột
đạm thủy phân; BTPB: Khẩu phần TACS + bột đạm thủy phân và Beta-glucan
Các giá trị trung bình mang các chữ a, b, c trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p<0,05

của đề tài “Nghiên cứu phối hợp các chế phẩm
protein thủy phân và betaglucan từ phụ phẩm của
các nhà máy sản xuất cá tra phi lê và bia công
nghiệp để tối ưu hóa khẩu phần thức ăn trong chăn
nuôi heo tại Đồng bằng sông Cửu Long” Mã số
106-NN.05-2013.68 năm 2014.

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Qua thí nghiệm cho thấy việc kết hợp bột đạm
thủy phân và Beta-glucan trong khẩu phần cho kết
quả tốt hơn về tăng tro ̣ng và hệ số chuyển hóa thức
ăn, và giảm đươ ̣c tỷ lê ̣ cũng như mức đô ̣ tiêu chảy
trên heo. Và heo được cho ăn khẩu phần có sử
dụng bột đạm thủy phân từ phu ̣ phẩ m cá tra cải
thiện được năng suất hơn là nghiệm thức sử du ̣ng
bô ̣t cá biể n.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
AOAC, 1990. Official Methods of Analysis.
Washington DC.1:69-90.
Cupere, D.F., Deprez, P., Demeulenaere, D and
Muylle, E., 1992. Evaluation of the effects of
3 probiotics on experimental Escherichia Coli

LỜI CẢM TẠ
Nghiên cứu được tài trợ từ Quỹ phát triển Khoa
học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) trên cơ sở
80
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