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ABSTRACT 

Sixteen growing male crossbred goats (Bach Thao x local) with average 
live weight of 15.7 ± 0.54 kg were allocated to 4 treatments in a 2*2 
factorial arrangement with 4 replications. The first factor was with or 
without supplementation of Mimosa pigra, the second factor was basal 
diet of Water spinach or Para grass. Mimosa pigra was supplemented with 
level of tannin at 30 g/kg dry matter (DM). Water spinach and Para grass 
were offered ad libitum with the amount of 120% average daily intake. 
Concentrate supplementation was fed at 120 g/head/day. The trial 
lasted 105 days. The results showed that the intakes of DM, organic matter 
(OM) and crude protein (CP) significantly increased (p<0.05) with 
supplemented mimosa in the diets. Daily gain and feed conversion ratio 
also significantly increased when increasing the dietary tannin content of 
Mimosa pigra (p<0.05). It was also shown that improved nutrition, by 
increasing Mimosa pigra in diets of growing goats, improved feed intake 
and feed conversion ratio, and consequently increased growth rates. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành trên 16 dê đực lai (Bách Thảo x cỏ) giai đoạn 
sinh trưởng (15,7 ± 0,54 kg), được bố trí theo thừa số 2 nhân tố với 4 
nghiệm thức. Nhân tố thứ nhất bổ sung Mai dương đáp ứng tannin ở mức 
30 g/kg vật chất khô, hoặc không bổ sung Mai dương, nhân tố thứ 2 với 
khẩu phần cơ bản là Rau muống hoặc cỏ Lông tây. Rau muống và cỏ Lông 
tây được cho ăn tự do ở mức 120% lượng ăn vào. Tất cả khẩu phần được 
bổ sung thức ăn hỗn hợp 120 g/con/ngày. Thí nghiệm được tiến hành trong 
105 ngày. Kết quả chỉ ra rằng mức ăn vào của vật chất khô, chất hữu cơ 
và protein thô gia tăng khi bổ sung Mai dương trong khẩu phần (p<0,05). 
Mức tăng trọng bình quân/ ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn cũng gia 
tăng ở khẩu phần có bổ sung Mai dương (p<0,05). Kết quả của nghiên 
cứu cho thấy có cải thiện dinh dưỡng bởi sử dụng Mai dương trong khẩu 
phần đồng thời làm gia tăng mức ăn vào và hệ số chuyển hóa thức ăn và 
từ đó làm gia tăng tăng trọng của dê tăng trưởng. 

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Hồng và Dương Nguyên Khang, 2017. Ảnh hưởng của Mai dương (Mimosa 
pigra L.) trong khẩu phần lên mức ăn vào và khả năng sinh trưởng của dê thịt. Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 58-65. 
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1 GIỚI THIỆU 

Chăn nuôi dê đóng vai trò quan trọng trong việc 
tạo việc làm, thu nhập, bảo quản vốn và cải thiện 
dinh dưỡng hộ gia đình. Dê nhỏ con không đòi hỏi 
diện tích chuồng trại lớn so với gia súc khác và dễ 
dàng chăm sóc quản lý bởi phụ nữ và trẻ em 
(Zeleke, 2007). Ở vùng nhiệt đới dê thường có 
năng suất thấp do tốc độ tăng trưởng chậm, chủ 
yếu do thiếu dinh dưỡng, quản lý và các yếu tố 
không di truyền như thời tiết, giới tính, chậm sinh 
và tuổi tác (Gbangboche et al., 2006). Cải tiến 
năng suất vật nuôi là cách hiệu quả nhất nhằm tăng 
sản xuất thực phẩm đáp ứng nhu cầu của con người 
mà không tăng sử dụng đất và không tăng khí thải 
nhà kính. Để phát triển đàn dê có hiệu quả trong 
điều kiện nguồn thức ăn tự nhiên ngày càng ít do 
đất đai ngày càng bị giới hạn, song song việc phải 
cải tiến về phẩm chất đàn dê, phương thức chăm 
sóc và nuôi dưỡng thì việc tận dụng hiệu quả 
nguồn thức ăn xanh sẵn có bổ sung vào khẩu phần 
để giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho 
người chăn nuôi là điều thật sự cần thiết. 

Cây Mai dương còn gọi là Ngưu Ma Vương, 
Trinh nữ nhọn, Mắc cỡ Mỹ, tên khoa học là 
Mimosa pigra L, thuộc họ Mimosaceae, có nguồn 
gốc từ Trung Mỹ. Mai dương được xem là một 
trong những loài cỏ dại nguy hiểm ở vùng đất ngập 
nước nhiệt đới do tăng trưởng phát triển vượt trội 
của chúng. Ngoài những nghiên cứu tìm giải pháp 
phòng ngừa sự gây hại của cây Mai dương, đã có 
những nghiên cứu tận dụng cây này để chống xói 
mòn, làm phân xanh, thuốc chữa bệnh và làm cây 
thức ăn cho gia súc. Hàm lượng tannin trong cây 
Mai dương từ 5 đến 9%, protein thô từ 17,9 đến 
21,21% cho thấy đây là nguồn thức ăn tốt cho chăn 
nuôi dê (Nguyen Thi Thu Hong et al., 2008). Khi 
thu cắt tận dụng sinh khối làm thức ăn cho dê cần 
tiến hành liên tục với khoảng thời gian ngắn (30 
đến 45 ngày/đợt) để giảm khả năng tái sinh và dần 
dần kiểm soát được sự phát triển của loài cây này. 
Thực hiện biện pháp này đạt được 2 mục đích là 
cung cấp nguồn thức ăn cho gia súc, đặc biệt là loài 
dê, và kiểm soát sự phát tán của cây Mai dương 
trong tự nhiên. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thí nghiệm được tiến hành tại Trại thực 
nghiệm Trường Đại học An Giang từ tháng 
10/2014 đến tháng 10/2015. Mẫu thức ăn cho ăn, 
thức ăn thừa và thành phần hóa học của thịt được 
phân tích và tiến hành tại Khu thí nghiệm trung 
tâm, Trường Đại học An Giang. 

2.1 Động vật thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trên 16 dê đực lai 
(Bách Thảo x cỏ) có khối lượng (KL) trung bình là 
15,7 ± 0,54 kg và khoảng 5-6 tháng tuổi. Các dê 
đều khỏe mạnh, được tẩy ký sinh trùng và tiêm 
phòng lở mồm long móng trước khi tiến hành thí 
nghiệm.  

2.2 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 
thừa số 2 nhân tố, 4 nghiệm thức với 4 khẩu phần 
ăn và 4 lần lặp lại, mỗi dê là một đơn vị thí 
nghiệm. Nhân tố  (1) Khẩu phần cơ bản là Rau 
muống (RM) hay cỏ Lông tây (LT) và nhân tố (2) 
Có hay không bổ sung Mai dương (MD). Bốn 
nghiệm thức tương ứng với 4 khẩu phần ăn sau: 

 LT: Cỏ Lông tây ăn tự do, 120 g thức ăn 
hỗn hợp. 

 LT MD: Cỏ Lông tây ăn tự do, 120 g thức 
ăn hỗn hợp, bổ sung Mai dương ở mức tannin 30 
g/kg vật chất khô. 

 RM: Rau muống ăn tự do, 120 g thức ăn 
hỗn hợp. 

 RMMD: Rau muống ăn tự do, 120 g thức ăn 
hỗn hợp, bổ sung Mai dương ở mức tannin 30 g/kg 
vật chất khô. 

Thí nghiệm được tiến hành trong 105 ngày. Dê 
được cho ăn thức ăn mới trong 15 ngày để thích 
nghi trước khi bắt đầu thí nghiệm. 

2.3 Thức ăn thí nghiệm và cách nuôi dưỡng 

Dê thí nghiệm được nuôi trên các lồng cá thể, 
mỗi con ở trong một ô chuồng riêng biệt được 
chăm sóc, vệ sinh như nhau và được cung cấp nước 
sạch tự do. Thức ăn cho dê được cân vào mỗi buổi 
sáng, dê được ăn 50% khẩu phần lúc 8 giờ và 50% 
lúc 14 giờ. Lượng thức ăn được tính vật chất 
khô/ngày cho dê là 3% khối lượng cơ thể. Lượng 
cỏ Lông tây và Rau muống được cho ăn tự do với 
số lượng bằng 120% so với mức ăn vào của tuần 
trước. Tất cả các khẩu phần thí nghiệm được bổ 
sung cùng một mức thức ăn hỗn hợp 
120g/con/ngày. Thức ăn hỗn hợp bao gồm cám 
mịn, bánh dầu đậu nành, premix và muối cân đối 
với mức protein thô 18%. 

Cỏ Lông tây được thu cắt hàng ngày và để ráo 
trước khi cho ăn. Rau muống cũng được thu cắt 
hàng ngày, sau đó được phơi héo trước khi cho dê 
ăn. Rau muống và cỏ Lông tây được cân hàng ngày 
vào buổi sáng, sau đó cho dê ăn 50% vào buổi sáng 
và 50% vào buổi chiều. Rau muống và cỏ Lông tây 
được đặt trong máng cho dê tự do chọn lựa.  
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Cây Mai dương trong tự nhiên ở khu đất hoang 
được cắt bỏ trước khi tiến hành thí nghiệm 30 ngày 
và được chia lô để cắt với chu kỳ là 30 ngày nhằm 
hạn chế biến động hàm lượng tannin trong cây với 
chu kỳ cắt cố định này. Hàm lượng tannin của Mai 
dương được phân tích 2 lần trong tuần. Mai dương 
thu cắt hàng ngày, được cắt thành từng đoạn 50 
cm, được sử dụng nguyên cành lá, cột thành bó và 
treo cho dê ăn. Dê chỉ ăn lá chét hoa, thân non và 
một ít trái non. Phần không ăn là sóng lá chét, trái 
già và cành già. Thành phần dinh dưỡng của Mai 
dương được phân tích là phần dê ăn được trong quá 
trình thí nghiệm. 

2.4 Các chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu theo dõi là thành phần hóa học của 
Mai dương, Rau muống và cỏ Lông tây; lượng thức 
ăn tiêu thụ hàng ngày, khả năng tăng trọng và 
thành phần thân thịt của dê. Thức ăn được cân trước 
khi cho dê ăn và sáng hôm sau cân lại lượng thức ăn 
thừa. Mẫu thức ăn được lấy đại diện để phân tích. 
Mẫu thức ăn xanh được cắt ngắn, trải lên mặt 
phẳng và phân chia thành 4 phần bằng nhau theo 2 
đường chéo, lấy trong phạm vi 2 tam giác đối 
xứng. Phần mẫu sau khi lấy trộn đều và tiếp tục lấy 
theo nguyên tắc trên khi mẫu còn lại 100 g, thu 
mẫu bảo quản để phân tích (Lưu Hữu Mãnh và 
Nguyễn Nhật Xuân Dung, 2002). Tất cả dê thí 
nghiệm được cân 2 tuần/lần trong suốt thời gian thí 
nghiệm để thay đổi lượng thức ăn phù hợp theo 
từng khối lượng của dê. 

2.5 Phân tích thành phần hóa học 

Lượng ăn vào và thức ăn thừa được phân tích 
vật chất khô, protein thô và tro theo AOAC (1990). 
Hàm lượng tannin tổng số được định lượng bằng 
phương pháp Lowenthal theo mô tả của Vũ Thy 
Thư và ctv. (2001). Sau khi kết thúc thí nghiệm, 16 
dê thí nghiệm được tiến hành mổ khảo sát để đánh 

giá tỷ lệ thịt xẻ và chất lượng thịt. Dê thí nghiệm 
được cho nhịn đói 24 giờ trước khi mổ khảo sát. Tỷ 
lệ thịt xẻ (%) = (khối lượng thịt xẻ/ khối lượng 
sống) x 100. Mỗi nghiệm thức được thu mẫu thịt 
thăn để đánh giá chất lượng thịt với các chỉ tiêu 
gồm vật chất khô, protein thô và béo thô. 

2.6 Xử lý thống kê 

Các số liệu thô của thí nghiệm được xử lý sơ bộ 
trên bảng tính Microsoft Excel 2007, sau đó là xử 
lý bằng phương pháp phân tích phương sai 
(ANOVA)  theo  mô hình  tuyến  tính  tổng  quát 
(General  Linear  Model)  trên  phần  mềm  
Minitab version 16 (© 2010). Nếu có sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê ở mức độ p< 0,05 hay p< 0,01 
thì các nghiệm thức được so sánh theo từng cặp 
khác nhau qua phương pháp kiểm định Tukey, 
95% CI. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Thành phần hóa học của các thức ăn 
dùng trong thí nghiệm 

Hàm lượng vật chất khô của Mai dương là 
40,6% cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Thu Hồng và Võ Ái Quấc (2011) là 36,04%. 
Protein thô của Mai dương là 21% phù hợp với kết 
quả của Vearasilp et al. (1981a) là 20 - 30%; và 
tương đương với báo cáo của Nguyễn Thị Thu 
Hồng và Võ Ái Quấc (2011) là 20,6%. Cây Mai 
dương sử dụng trong thí nghiệm trong giai đoạn 
trưởng thành nên có hàm lượng tannin là 9,14% 
(Bảng 1). Theo Iason et al. (1993) hàm lượng 
tannin có trong cây thay đổi theo mùa, trong giai 
đoạn tăng trưởng của cây. Khi cây tăng sinh khối, 
tài nguyên có sẵn để tổng hợp các hợp chất 
phenolic ít do đó sự tổng hợp tannin bị hạn chế. 
Tuy nhiên, trong quá trình cây ra hoa, khi nhu cầu 
dinh dưỡng cho tăng trưởng giảm, carbon dư thừa 
nên quá trình tổng hợp tannin gia tăng. 

Bảng 1: Thành phần hóa học của các thức ăn dùng trong thí nghiệm (%)  

Thực liệu Vật chất khô Protein thô Chất hữu cơ Tannin 
Cỏ Lông tây 16,2 ± 0,5 11,7 ± 0,77 89,0 ± 2,6 0,50±0,05 
Rau muống 18,7 ± 1,22 18,3 ± 1,82 88,1 ± 1,32 3,02±0,25 
Mai dương 40,6 ± 2,82 21,0 ± 0,84 89,5 ± 2,78 9,14 ± 0,71 
Thức ăn hỗn hợp 87,4 ± 1,02 18,2 ± 1,49 90,4 ± 1,22 - 

3.2 Ảnh hưởng của bổ sung cây Mai dương 
trong khẩu phần lên mức ăn vào của dê thí nghiệm 

Lượng thức ăn tiêu thụ là nhân tố quan trọng 
ảnh hưởng tới tăng trọng của gia súc nhai lại, trong 

đó nhu cầu về vật chất khô, chất lượng thức ăn và 
tính ngon miệng là những yếu tố quan trọng nhất 
đối với lượng thức ăn tiêu thụ. Kết quả mức ăn vào 
vật chất khô, chất hữu cơ và protein thô của dê thí 
nghiệm thể hiện ở Bảng 2.  
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Bảng 2: Ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệm lên lượng vật chất khô (VCK), protein thô, chất hữu 
cơ ăn vào của dê thí nghiệm  

Chỉ tiêu theo dõi 
Thức ăn cơ bản 

P 
Mai dương 

P SEM 
Cỏ Lông tây Rau muống Bổ sung  Không bổ sung  

VCK ăn vào, g/ngày 646b 711a 0,001 699a 658b 0,012 11,3 
VCK ăn vào, %/ KL cơ thể 3,21b 3,42a 0,001 3,40a 3,23b 0,001 0,02 
Protein thô, g/ngày 90b 134a 0,001 121a 102b 0,001 1,84 
Chất hữu cơ, g/ngày 573b 631a 0,001 622a 583b 0,007 10,2 

Lượng vật chất khô ăn vào (g/ngày) của các 
khẩu phần bổ sung Mai dương cao hơn các khẩu 
phần không bổ sung Mai dương (p<0,05) với các 
giá trị 699 g so với 658 g. Kết quả này là do Mai 
dương có hàm lượng vật chất khô cao hơn so với 
Rau muống và cỏ Lông tây nên bổ sung vào khẩu 
phần đã làm tăng lượng ăn vào. Quan sát quá trình 
nuôi thí nghiệm cho thấy các thực liệu sử dụng 
trong thí nghiệm có độ ngon miệng theo thứ tự là 
thức ăn hỗn hợp, kế tiếp là Mai dương, Rau muống 
và sau cùng là cỏ Lông tây. Lượng Mai dương bổ 
sung trong khẩu phần đều được dê ăn hết. Thêm 
vào đó, Mai dương có hàm lượng tannin vừa phải 
9,14% cũng là yếu tố làm tăng lượng ăn vào của dê 
thí nghiệm. Theo Frutos et al. (2004), nồng độ cao 
của tannin trong khẩu phần của gia súc nhai lại làm 
giảm lượng ăn vào và khả năng tiêu hóa chất dinh 
dưỡng, với từ nồng độ thấp đến vừa phải có thể cải 
thiện tiêu hóa dưỡng chất. Leinmüller et al. (1991) 
báo cáo rằng tannin với nồng độ vượt quá 60 g/kg 
vật chất khô trong khẩu phần làm giảm khả năng 
ăn vào, khả năng tiêu hóa protein thô, chất xơ và 
ảnh hưởng đến tăng trưởng của gia súc nhai lại. 
Lượng vật chất khô ăn vào tính trên khối lượng cơ 
thể cũng tăng lên khi bổ sung tannin trong khẩu 
phần. Bổ sung các thực liệu chứa tannin vào khẩu 
phần của gia súc nhai lại làm tăng mức ăn vào 
được báo cáo bởi rất nhiều nghiên cứu. Như 
Puchala et al. (2005) sử dụng Lespedeza cuneata 
trong khẩu phần có mức tannin là 17,7% tính trên 
VCK cho kết quả mức ăn vào cao hơn so với dê ăn 
khẩu phần đối chứng. Khi sử dụng tannin trong 
khẩu phần ở cừu hay bò sữa cũng cho kết quả là 
tăng mức vật chất khô ăn vào. Woodward et al. 
(2001) cũng cho rằng bò sữa ăn khẩu phần chứa 

tannin từ Lotus corniculatus mức ăn vào cao hơn 
so với đối chứng. Với thí nghiệm trên cừu, 
Athanasiadou et al. (2001) ghi nhận được mức ăn 
vào gia tăng ở khẩu phần giàu tannin. 

Lượng vật chất khô ăn vào của nhân tố thức ăn 
cơ bản cũng có khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,001) giữa các nghiệm thức của thí nghiệm. 
Nguyên nhân là do Rau muống được phơi héo đã 
hỗ trợ làm tăng lượng ăn vào của dê thí nghiệm. 
Thêm vào đó, Rau muống có hàm lượng protein 
thô cao hơn cỏ Lông tây cũng ảnh hưởng đến 
lượng vật chất khô ăn vào. Lượng vật chất khô ăn 
vào tính trên khối lượng cơ thể (%) của dê thí 
nghiệm cũng theo khuynh hướng trên. Mức vật 
chất khô ăn vào của dê thí nghiệm tương tự với báo 
cáo của Ngo Hong Chin and Khuc Thi Hue (2012) 
với các giá trị 2,9 và 3,6%. Theo Đinh Văn Bình 
(2005) nhu cầu vật chất khô đối với dê tăng trưởng 
khoảng 3% khối lượng cơ thể nên kết quả của thí 
nghiệm này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu vật 
chất khô cho dê.  

Ảnh hưởng của sự tương tác giữa các nhân tố 
trong thí nghiệm đến lượng ăn vào của dê thí 
nghiệm thể hiện ở Bảng 3. Mức vật chất khô ăn 
vào của các khẩu phần thí nghiệm cũng như % vật 
chất khô ăn vào tính trên khối lượng dê thí nghiệm 
không có khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
Mức protein thô ăn vào (g/ngày) của các khẩu phần 
thí nghiệm có khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05), cao nhất ở khẩu phần Rau muống có bổ 
sung Mai dương (140 g) và thấp nhất ở khẩu phần 
có Lông tây không bổ sung Mai dương (77g). Điều 
này cũng phù hợp bởi vì Rau muống và Mai dương 
là 2 thực liệu có hàm lượng protein thô cao. 

Bảng 3: Ảnh hưởng của sự tương tác giữa nhân tố thức ăn bổ sung (BS) và thức ăn cơ bản (CB) đến 
lượng ăn vào của dê thí nghiệm  

 
Mức ăn vào 

Cỏ Lông tây Rau muống  
SE 

P 
Bổ sung 

MD 
Không bổ 
sung MD 

Bổ sung 
MD 

Không bổ 
sung MD 

BS*CB 

Vật chất khô, g/ngày 665 626 732 691 16,0 0,948 
Tannin ăn vào, g/ngày 19,16 - 19,56 - 0,26 0,437 
% VCK/ KL cơ thể 3,30 3,12 3,50 3,33 0,03 0,755 
Protein thô, g/ngày 103c 77d 140a 127b 2.6 0,021 
Chất hữu cơ, g/ngày 592 554 651 611 14,1 0,951 
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3.3 Ảnh hưởng của bổ sung cây Mai dương 
trong khẩu phần lên khả năng tăng trọng và hệ 
số chuyển hóa thức ăn của dê thí nghiệm 

Ảnh hưởng của bổ sung cây Mai dương lên 
tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của dê thí 
nghiệm được trình bày trong Bảng 4. 

Tăng trọng bình quân/ngày của dê thí nghiệm ở 
khẩu phần có bổ sung Mai dương cao hơn 15,1% 
so với khẩu phần không bổ sung (p<0,001) với các 
giá trị 97,6 so với 84,8 g/con/ngày. Báo cáo của 
Priolo et al. (2002) đã chứng minh với mức bổ 
sung của tannin từ 10 hoặc 40 g/kg vật chất khô 
cho mức tăng trọng ưu thế của cừu với các giá trị 
116 và 172 g. Min et al. (2006) báo cáo gia tăng 
20,8% mức tăng trọng bình quân/ ngày của bê thí 
nghiệm khi bổ sung 2% tannin vào khẩu phần 

(p<0,05). Tương tự như vậy, Burke et al. (2014) 
cũng kết luận là mức tăng trọng bình quân trên 
ngày tăng 26,1% trên cừu thí nghiệm được chăn 
thả có bổ sung tannin từ Lespedeza cuneata. Với 
mức tannin bổ sung trong khẩu phần là 2,5% cho 
mức tăng trọng bình quân trên ngày tăng 5,5% 
trong báo cáo của Ayala-Monter (2013). Min et al. 
(2003) đã tổng kết rằng, hàm lượng tannin trong 
khẩu phần từ 20 đến 45 g/kg VCK, cải thiện hiệu 
quả sử dụng N và mức tăng trọng bình quân trên 
ngày của cừu. Tầm quan trọng của lượng thức ăn 
tiêu thụ trong dinh dưỡng gia súc nhai lại ảnh 
hưởng rất lớn đến khả năng sản xuất. Các loại thực 
liệu chứa tannin với một lượng vừa phải sẽ có tác 
dụng có lợi cho gia súc. Lượng dưới 50 g tannin/ 
kg vật chất khô cải thiện tỷ lệ tiêu hóa thức ăn của 
gia súc nhai lại (Min et al., 2003).  

Bảng 4: Ảnh hưởng của Rau muống, cỏ Lông tây và Mai dương lên tăng trọng và hệ số chuyển hóa 
thức ăn của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu theo dõi 
Thức ăn cơ bản 

P 
Mai dương 

P SEM Cỏ Lông 
tây 

Rau 
muống 

Bổ 
 sung  

Không 
bổ sung 

Khối lượng đầu kỳ (kg) 15,6 15,9 0,670 15,6 15,9 0,490 0,38 
Khối lượng cuối kỳ (kg) 24,8 25,8 0,118 25,7 24,9 0,242 0,45 
Tăng trọng tích lũy (kg) 9,1b 10,0a 0,006 10,1a 9,0b 0,001 0,18 
Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) 86,9b 95,4a 0,007 97,6a 84,8b 0,001 1,83 
HSCH thức ăn (kg VCK/kg tăng trọng) 7,46 7,49 0,861 7,17b 7,78a 0,012 0,15 
Tăng trọng tương đối, % 45,4 47,8 0,108 49,2a 44,0b 0,003 0,98 

Ảnh hưởng của tương tác giữa các nhân tố thí 
nghiệm lên tăng trọng và hệ số chuyển hóa 
(HSCH) thức ăn của dê thí nghiệm được thể hiện ở 
Bảng 5. Mức vật chất khô ăn vào của các khẩu 
phần có bổ sung Mai dương so với khẩu phần đối 
chứng tăng 6,2% và 5,9% tương ứng với khẩu phần 
cơ bản là cỏ Lông tây và Rau muống. Kết quả làm 
gia tăng mức tăng trọng bình quân trên ngày của dê 
thí nghiệm với các mức 16,7% cho khẩu phần cơ 
bản là cỏ Lông tây và 14,1% cho khẩu phần cơ bản 

là Rau muống. Các kết quả trên cho thấy việc bổ 
sung tannin từ cây họ đậu đều ảnh hưởng tích cực 
đến mức ăn vào và cải thiện năng suất của gia súc 
nhai lại. Điều này là kết quả của sự tạo phức hợp 
tannin-protein và sự gia tăng hấp thu axít amin ở 
ruột (Min et al., 2006). Do đó, sử dụng cây Mai 
dương trong khẩu phần của dê tăng trưởng là sự kết 
hợp của tăng lượng ăn vào và tăng lượng protein 
thoát tiêu dẫn đến gia tăng mức tăng trọng bình 
quân/ ngày. 

Bảng 5: Ảnh hưởng của tương tác giữa các nhân tố thí nghiệm đến mức tăng trọng và hệ số chuyển 
hóa thức ăn của dê thí nghiệm  

 
Chỉ tiêu theo dõi 

Cỏ Lông tây Rau muống  
SE 

P 
Bổ sung 

MD 
Không bổ 
sung MD 

Bổ sung 
MD 

Không bổ 
sung MD 

BS*CB 

Khối lượng bắt đầu thí nghiệm (kg) 15,4 15,9 15,7 16 0,54 0,840 
Khối lượng kết thúc thí nghiệm (kg) 25 24,5 26,3 25,3 0,63 0,736 
Tăng trọng (kg) 9,66 8,60 10,60 9,33 0,25 0,681 
Tăng trọng (g/con/ngày) 93,6 80,2 102 89,4 2,59 0,803 
HSCH thức ăn (kg VCK/ kg tăng trọng) 7,12 7,80 7,22 7,77 0,21 0,747 

Hệ số chuyển hóa thức ăn của dê lai F1 (Bách 
Thảo x cỏ) giai đoạn 3 - 9 tháng tuổi là 6,15 kg vật 
chất khô (Lê Văn Thông, 2005). Hệ số chuyển hóa 
vật chất khô của dê thí nghiệm với khẩu phần cơ 
bản là cỏ Lông tây có các giá trị 7,12 và 7,80 tương 

ứng với khẩu phần có bổ sung Mai dương và 
không bổ sung Mai dương. Kết quả này cho thấy 
bổ sung Mai dương vào khẩu phần đã làm giảm hệ 
số chuyển hóa thức ăn.  
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Hệ số chuyển hóa vật chất khô của các khẩu 
phần thí nghiệm thấp hơn so với nghiên cứu của 
Ngo Hong Chin and Khuc Thi Hue (2012) khi sử 
dụng khẩu phần cơ bản là cây Dã Quỳ bổ sung với 
các thực liệu chứa tannin như lá Khoai mì, lá 
Chuối và lá Mít cho dê lai (Bách Thảo x cỏ) với 
các giá trị 8,75; 8,81 và 8,31 tương ứng. Các tác 
giả kết luận rằng vật chất khô ăn vào của dê thí 
nghiệm tăng lên 14% và 25%, và tỷ lệ tăng trưởng 
tăng từ 22% và 29%, khi dê được cho cây Dã Quỳ 
ăn tự do và bổ sung (1% tính trên vật chất khô) lá 
Khoai mì và lá Mít. Điều này có thể do sự kết hợp 
của nguồn protein dễ lên men của cây Dã Quỳ và 
nguồn protein thoát tiêu do sự hiện diện của nguồn 
tannin trong lá Khoai mì và lá Mít.  

Theo Nguyen Thi Thu Hong (2012) sử dụng 
khẩu phần cơ bản là cây Dã Quỳ cho dê ăn tự do 
bổ sung cây Mai dương với các mức 0; 0,5; 1; 1,5 
và 2% trong khẩu phần. Mức tăng trọng bình quân 
của dê thí nghiệm đạt cao nhất ở khẩu phần bổ 
sung 2% Mai dương (87,3 g/con /ngày) và thấp 
nhất ở khẩu phần không bổ sung Mai dương (49,3 
g/con/ngày). Hệ số chuyển hóa thức ăn giảm với sự 
gia tăng các mức Mai dương bổ sung trong khẩu 
phần. Như vậy, sự kết hợp của cây Dã Quỳ với cây 
Mai dương đã tạo ưu thế cho tốc độ tăng trưởng 
của dê. 

Solaiman et al. (2010) tiến hành thí nghiệm trên 
dê tăng trưởng bổ sung tannin từ Lespedeza 
cuneata thay thế cỏ Linh lăng với các mức 0; 10; 
20 và 30% trong khẩu phần. Mức vật chất khô và 
tannin ăn vào gia tăng với mức tăng của Lespedeza 
cuneata trong khẩu phần (p=0,04). Hệ số chuyển 
hóa thức ăn ở các khẩu phần bổ sung 10% và 20% 
thấp hơn so với đối chứng. Min et al. (2003) cũng 
báo cáo rằng bổ sung tannin trong khẩu phần ăn 
của cừu ở mức 2-4% VCK cho thấy tác dụng có lợi 
đối với khả năng tăng trưởng.  

Theo Devendra (1991), cây thức ăn gia súc và 
cây thân bụi là nguồn thức ăn tiềm năng cho gia 
súc nhai lại ở vùng nhiệt đới. Nguồn thức ăn này 
đa dạng và cực kỳ hữu ích đối với gia súc nhai lại. 
Những lợi ích đó là cải thiện hiệu suất của vật nuôi 
và giảm chi phí thức ăn. Đây là một chiến lược 
quan trọng để phát triển chăn nuôi gia súc nhai lại.  

3.4 Ảnh hưởng của bổ sung cây Mai dương 
trong khẩu phần lên thành phần thân thịt của dê 

Tỷ lệ thịt xẻ là chỉ số quan trọng trong việc 
đánh giá năng suất thịt. Kết quả nghiên cứu ảnh 
hưởng của các khẩu phần thí nghiệm đến năng suất 
và thành phần thân thịt của dê thí nghiệm được 
trình bày ở Bảng 6. 

Bảng 6: Ảnh hưởng của bổ sung cây Mai dương lên tỷ lệ thịt xẻ và thành phần hóa học thân thịt của 
dê thí nghiệm  

Chỉ tiêu theo dõi 
Thức ăn cơ bản 

P 
Mai dương 

P SEM 
Cỏ Lông tây Rau muống Bổ sung Không bổ sung 

Khối lượng sống, kg 21,6 22,5 0,093 22,4 21,8 0,217 0,36 
Tỷ lệ thịt xẻ, % 46,2 47,0 0,081 46,9 46,3 0,154 0,28 
Huyết, % 4,69 4,68 0,944 4,60 4,78 0,234 0,10 
Đầu, % 7,41 7,32 0,366 7,31 7,42 0,244 0,06 
Chân, % 3,53 3,46 0,539 3,53 3,46 0,583 0,08 
Da, % 6,45 6,54 0,621 6,62 6,36 0,157 0,12 
Tỷ lệ nội tạng, % 30,61 30,56 0,895 30,34 30,84 0,177 0,25 
Vật chất khô của thịt, % 22,67b 24,16a 0,031 23,79 23,04 0,242 0,43 
Protein thô của thịt, % 19,73 19,93 0,148 19,83 19,83 0,962 0,09 
Béo thô, % 0,99 0,95 0,526 0,96 0,98 0,849 0,05 

Khối lượng dê thí nghiệm mổ khảo sát không 
có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (p>0,05). Kết 
quả cho thấy chỉ tiêu tỷ lệ thịt xẻ không có sự khác 
biệt giữa các nghiệm thức thí nghiệm và biến động 
từ 46,2 đến 47,0%. Trong nghiên cứu của Lê Văn 
Thông (2005), tỷ lệ thịt xẻ của dê đực lai F1 (Bách 
Thảo x cỏ) đạt 48,22%, cao hơn so với kết quả của 
Nguyễn Bá Mùi và Đặng Thái Hải (2010) khi dê 

đực lai F1 (Bách Thảo x cỏ) có tỷ lệ thịt xẻ là 
47,68%. Tỷ lệ thịt xẻ của dê lai (Bách Thảo x cỏ) 
nuôi tại Yên Bái là 46,85% (Nguyễn Bá Mùi, 
2011).  

Ảnh hưởng của tương tác giữa các nhân tố  
thí nghiệm đến các chỉ tiêu mổ khảo sát và thành 
phần hóa học thân thịt của dê thí nghiệm thể hiện ở 
Bảng 7. 
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Bảng 7: Ảnh hưởng của tương tác giữa các nhân tố thí nghiệm đến các chỉ tiêu mổ khảo sát và thành 
phần hóa học thân thịt của dê thí nghiệm (%) 

 
Chỉ tiêu theo dõi 

Cỏ Lông tây Rau muống  
SE 

P 
Bổ sung 

MD 
Không bổ 
sung MD 

Bổ sung 
MD 

Không bổ 
sung MD 

BS*CB 

Khối lượng, kg 22,0 21,3 22,8 22,3 0,504 0,875 
Tỷ lệ thịt xẻ, % 46,6 45,8 47,2 46,7 0,391 0,646 
Huyết, % 4,44 4,95 4,76 4,60 0,141 0,035 
Đầu, % 7,28 7,54 7,34 7,30 0,091 0,132 
Chân, % 3,68 3,38 3,38 3,54 0,119 0,073 
Da, % 6,60 6,30 6,64 6,43 0,169 0,822 
Tỷ lệ nội tạng, % 30,5 30,7 30,3 31,0 0,350 0,430 
Vật chất khô của thịt, % 23,2 22,2 24,4 23,9 0,613 0,697 
Protein thô của thịt, % 19,8 19,6 19,8 20,0 0,133 0,137 
Béo thô, % 0,97 1,01 0,96 0,94 0,06 0,640 

Tỷ lệ của các bộ phận của dê thí nghiệm như 
huyết, đầu và nội tạng đều không có sự khác biệt 
giữa các nghiệm thức. Đối với tỷ lệ nội tạng có các 
kết quả là 30,5 và 30,3%; 30,7 và 31,0% tương ứng 
với các khẩu phần có bổ sung Mai dương và không 
bổ sung Mai dương. Đối với chỉ tiêu tỷ lệ nội tạng 
có sự khác biệt phần lớn là do ảnh hưởng bởi thức 
ăn cơ bản. Trong nghiên cứu của Nguyễn Bá Mùi 
và Đặng Thái Hải (2010) dê lai (Bách Thảo x cỏ) 
có tỷ lệ nội tạng chiếm 33,14%, tuy nhiên, kết quả 
này cao hơn so với 28,9% trong báo cáo của Lê 
Văn Thông (2005).  

Kết quả hàm lượng vật chất khô của thịt dê thí 
nghiệm biến động với các giá trị từ 22,2 đến 24,4% 
(p>0,05). Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa 2 thức ăn cơ bản trong khẩu phần 
(p=0,031) với các giá trị 22,67 và 24,15 tương ứng 
là vật chất khô của thịt dê ăn khẩu phần cơ bản là 
cỏ và Rau muống. Đối với hàm lượng protein thô 
và lipid thịt của dê ăn các khẩu phần thí nghiệm 
không có sự khác biệt (p>0,05). 

Báo cáo của Min et al.(2012) cho thấy khi bổ 
sung tannin từ vỏ cây Thông vào khẩu phần của dê 
tăng trưởng đã làm gia tăng lượng vật chất khô ăn 
vào, gia tăng mức tăng trọng bình quân/ ngày, cải 
thiện độ mềm của thịt và sự chấp nhận của người 
tiêu dùng. Tương tự với bổ sung 15% và 30% vỏ 
cây Thông (10,2% tannin) trong khẩu phần tương 
ứng với mức tannin là 1,63% và 3,2% trên vật chất 
khô, Min et al. (2015b) cho thấy mức vật chất khô 
ăn vào và khối lượng kết thúc thí nghiệm tăng 
tuyến tính với mức tannin trong khẩu phần. 

4 KẾT LUẬN 

Cây Mai dương trong khẩu phần nuôi của dê 
tăng trưởng đáp ứng mức tannin 30 g/kg vật chất 
khô đã cải thiện mức tăng trọng của dê thịt và giảm 
hệ số chuyển hóa thức ăn. 
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