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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức bổ sung dầu bông tới lượng thu nhận các 

chất dinh dưỡng, tỷ lệ tiêu hóa, hiệu quả sử dụng thức ăn, mức độ và cường độ phát thải khí mêtan (CH4) của bò 

giai đoạn cạn sữa. Thí nghiệm được tiến hành trên 24 bò Holstein Friesian giai đoạn cạn sữa ở chu kỳ tiết sữa 2-6. 

Bò thí nghiệm được phân thành 4 lô, lặp lại 6 lần. Các mức bổ sung dầu bông (% VCK) là 0%, 1,5%, 3,0% và 4,5% 

tương ứng ở các nghiệm thức ĐC, KP1.5, KP3.0 và KP4.5. Kết quả cho thấy bổ sung dầu bông ở các mức trong 

nghiên cứu đã làm tăng ME thu nhận 17,6-18,1% so với lô đối chứng. Mức bổ sung dầu bông 1,5% và 3% đã làm 

giảm tổng lượng phát thải, cường độ phát thải khí mêtan (18,1-19,2% tính trên kilôgam chất khô thu nhận) trên bò 

cạn sữa. Bổ sung dầu bông ở mức 1,5-3,0% trong khẩu phần cho kết quả tối ưu nhất, làm tăng hiệu quả chăn nuôi, 

giảm phát thải khí CH4 ra môi trường 

Từ khóa: Phát thải mêtan, bò cạn sữa, dầu bông. 

Feed Intake, Digestibility and Methane Emission of Dry Cows as Affected  
by Supplementation of Cottonseed Oil  

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the effect of supplementation of cottonseed oil on feed intake, digestibility and 

enteric methane emission of dry cows. A total of 24 dry cows at 2-6th lactation cycles were used in the experiments. 

The experimental animals were allocated according to a completely randomized design (CRD) to four groups with six 

replications. The experimental diets comprised basic diet supplemented with cottonseed oil at levels of 0%; 1.5%; 

3.0% and 4.5% of DM intake corresponding to the diet of control, KP1.5; KP3.0 and KP4.5, respectively. Results 

showed that the supplementation of cottonseed oil at 1.5%-3.0% improved total ME intake (from 17.6% to 18.1%) 

compared to those fed control diet. The supplementation levels also reduced the total methane emission and 

methane emission intensity (from 18.1% to 19.2% methane/kg DMI). It may therefore be concluded that the 

supplementation of cottonseed oil at 1.5%-3.0% DMI has a beneficial effect on feed intake, digestibility of dry cow 

with a reduction in CH4 emission. 

Key words: Methane emission, dry cows, cottonseed oil. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuöi đòng gòp khí nhà kính (CO2, 

CH4, N2O) và các chçt thâi như N, P vào môi 

trường, trong đò mêtan (CH4) là mût trong ba 

ngu÷n khí thâi chính gây hiệu ứng nhà kính 

dén đến hiện tượng çm lên cþa trái đçt. Hàng 

nëm, ngành chën nuöi trên thế giới phát thâi tới 

17% tùng lượng khí CH4 hay 59% lượng khí CH4 

thâi ra từ nông nghiệp (Knapp & cs., 2014), 

trong đò 93% từ gia súc nhai läi (Grossi & cs., 

2019). Lượng mêtan cò xu hướng ngày càng tëng 

do sø lượng gia sýc tëng nhanh trên phäm vi 

toàn thế giới. Trong nú lực chung nhìm giâm 

thiểu tác đûng cþa hiệu ứng nhà kính từ vài 

thêp kỷ qua, các nước đã têp trung nghiên cứu 

giâi pháp kỹ thuêt nhìm giâm thiểu lượng khí 

mêtan do gia súc nhai läi thâi ra. Việc phát thâi 
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khí nhà kính từ chën nuöi đang cò khuynh 

hướng gia tëng do tëng câ về sø lượng và quy mô 

chën nuöi nhìm đáp ứng nhu cæu thðt, sữa ngày 

càng cao cþa con người (Leng, 2008). Mêtan sân 

sinh trong dä có không chî gây nên hiệu ứng khí 

thâi nhà kính mà mêtan mçt đi cñn kéo theo 

mçt đi khoâng 10% nëng lượng cþa vêt chþ 

(Moss & cs., 2000). Do vêy, việc giâm lượng CH4 

sân sinh trong dä có không chî làm giâm thiểu 

khí thâi gây hiệu ứng nhà kính mà nò cñn đòng 

gòp làm tëng nëng suçt vêt nuôi. 

Các kết quâ nghiên cứu trước đåy cho thçy 

có thể giâm từ 12% đến 37% phát thâi khí mêtan 

trong dä có khi sử dụng các khèu phæn ën cò 

chứa dæu, mỡ. Lipid làm giâm CH4 do gåy đûc cho 

vi khuèn sinh mêtan (Machmüller & cs., 2003), 

giâm protozoa (Bhatta & cs., 2009). Machmüller 

(2006) cho biết bù sung lipid (dæu, mỡ) vào khèu 

phæn ën cho gia sýc nhai läi có thể giâm 25% (in 

vitro) - 80% (in vivo) lượng khí thâi CH4. Dæu có 

chứa axit lauric (C12) và axit myrstic (C14) đặc 

biệt đûc với vi khuèn sinh CH4. Dæu mỡ có chứa 

các axit béo không no có khâ nëng hçp thu ion 

H+, giâm lượng ion H+ trong dä có, do đò làm 

giâm quá trình hình thành ra khí CH4 (Dohme & 

cs., 2001; Machmüller & cs., 2003). 

Nghiên cứu này têp trung đánh giá ânh 

hưởng cþa các mức bù sung dæu bông vào khèu 

phæn đến khâ nëng thu nhên, tỷ lệ tiêu hóa, 

hiệu quâ chuyển hóa thức ën và mức đû phát 

thâi khí mêtan từ dä có ở bñ giai đoän cän sữa 

nhìm đưa ra các khuyến cáo thích hợp trong 

chën nuöi bñ sữa ở Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Đề tài thực hiện từ tháng 2 đến 5/2015 täi 

Công ty Cù phæn Giøng bò sữa Mûc Châu - Thð 

trçn Nöng trường Mûc Châu - huyện Mûc Châu 

- tînh Sơn La. Thời gian thí nghiệm là 60 ngày. 

2.2. Gia súc và thức ăn thí nghiệm 

Gia súc thí nghiệm: Tùng sø 24 bò Holstein 

Friesian (HF) cän sữa ở chu kỳ tiết sữa từ thứ 2 

đến thứ 6.  

Thức ăn thí nghiệm: g÷m khèu phæn cơ sở 

(có voi, ngô þ, có sao, rơm, bã bia, thức ën tinh, 

bã bia...) và thức ën bù sung là dæu bông. Cây 

ngö được thu hoäch giai đoän chín sáp (90-100 

ngày tuùi) sau đò được chế biến þ chua và được 

bâo quân trong thời gian 60-90 ngày trước khi 

cho gia sýc ën. Có voi được cít lúc 35-45 ngày 

tuùi và được cít ngín (3-5cm), trûn đều với các 

loäi thức ën thö trước khi cho ën.  

2.3. Thiết kế thí nghiệm 

Tùng sø 24 bò cän sữa được bø trí ngéu 

nhiên vào các nghiệm thức thí nghiệm theo 

phương pháp thiết kế ngéu nhiên hoàn toàn, 

múi lô lặp läi 6 læn. Yếu tø thí nghiệm là mức bù 

sung dæu bông (% VCK) là 0%, 1,5%, 3,0% và 

4,5% tương ứng ở các nghiệm thức ĐC, KP1.5, 

KP3.0 và KP4.5 (Bâng 2). Khèu phæn thí 

nghiệm được phøi trûn dựa theo tiêu chuèn 

NRC (2001). 

Bâng 1. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm 

Thức ăn 
VCK ME CP NDF ADF EE Ash 

% Kcal/kg DM % DM % DM % DM % DM % DM 

Cỏ voi 14,20 1896 12,77 73,52 43,24 3,23 9,66 

Cây ngô ủ chua 27,12 2140 8,64 64,95 37,10 2,23 5,60 

Cỏ sao 19,90 2001 10,19 72,56 38,97 4,66 7,40 

Rơm 83,60 1401 6,71 78,70 49,00 2,16 10,25 

Thức ăn hỗn hợp 90,81 3021 17,30 45,52 23,36 0,62 9,94 

Bã bia 21,43 2533 12,38 54,17 24,03 6,58 3,75 

Dầu bông 90,10 7421  - - 98 - 

Ghi chú: VCK: vật chất khô; ME: năng lượng trao đổi; CP: Protein thô; NDF: xơ không tan bởi chất tẩy trung 

tính; ADF: xơ không tan bởi chất tẩy axit; EE: mỡ thô; Ash: khoáng tổng số. 
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Bâng 2. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC KP1.5 KP3.0 KP4.5 

Gia súc và khẩu phần     

Gia súc 6 6 6 6 

Chu kỳ tiết sữa 2-6 2-6 2-6 2-6 

Khẩu phần cơ sở (Cỏ voi: 15kg; Cỏ sao: 4kg; Ngô ủ chua: 15kg; Rơm: 0,5kg; Bã bia: 2,5kg; TAHH *: 2,5kg) 

Mức dầu bông (% VCK thu nhận) 0 1,5 3,0 4,5 

Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần      

VCK (%) 25,87 25,90 25,92 25,95 

ME (kcal/kcal VCK) 2201,75 2329,00 2383,95 2451,43 

CP (% VCK) 11,66 11,49 11,32 11,16 

NDF (% VCK) 63,01 62,08 61,17 60,30 

ADF (% VCK) 35,27 34,75 34,25 33,76 

EE (% VCK) 2,50 3,94 5,34 6,69 

Ash (% VCK) 7,64 7,53 7,42 7,31 

Ghi chú: *TAHH: Thức ăn tinh hỗn hợp do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu sản xuất.  

2.4. Quân lý thí nghiệm 

Trong thời gian nuöi thích nghi, bñ được 

tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở m÷m long 

móng và tèy giun sán theo quy đðnh cþa thú y, 

đ÷ng thời nhøt riêng và được cho ën hai læn vào 

buùi sáng (8h) và buùi chiều (16h), nước uøng 

cung cçp tự do. Thức ën thí nghiệm dæu bông 

theo từng nghiệm thức trong thí nghiệm được 

tính toán và trûn đều với thức ën tinh hún hợp 

và bã bia được cung cçp cho gia sýc ën, sau đò 

các loäi thức ën thö được læn lượt cung cçp cho 

gia súc (có voi, có sao, ngô þ, rơm).  

2.5. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp  

xác định 

Phương pháp xác định thành phần hóa học 

và giá trị dinh dưỡng: Méu thức ën gia sýc lçy 

theo tiêu chuèn Việt Nam TCVN 4325:2007. 

Các chî tiêu phân tích bao g÷m: vêt chçt khô 

(VCK), protein thô (CP), xơ khöng tan bởi chçt 

tèy trung tính (NDF), xơ khöng tan bởi chçt tèy 

axit (ADF), khoáng tùng sø (Ash) và giá trð nëng 

lượng trao đùi ước tính (ME). Các chî tiêu VCK, 

CP và khoáng tùng sø được phân tích theo các 

tiêu chuèn tương ứng TCVN 4326:2001, TCVN 

4328:2007, TCVN 4327:2007. NDF và ADF được 

phån tích theo phương pháp cþa Goering & Van 

Soest (1970). Giá trð ME cþa từng loäi thức ën 

được ước tính theo NRC (2001). 

Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày: Lượng 

thức ën thu nhên hàng ngày cþa bñ được xác 

đðnh bìng cách cån lượng thức ën cho ën, thức 

ën thừa hàng ngày theo từng cá thể; hàng tháng 

lçy méu thức ën cho ën, thức ën thừa để phân 

tích thành phæn hóa hõc (VCK, CP, NDF, ADF 

và khoáng tùng sø) và ước tính giá trð ME. 

Lượng thức ën thu nhên được tính toán dựa 

trên lượng thức ën cho ën, lượng thức ën thừa 

và giá trð dinh dưỡng cþa các loäi thức ën. 

 Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh 

dưỡng: Tỷ lệ tiêu hòa được xác đðnh bìng 

phương pháp thu phån tùng sø (Burns & cs, 

1994). Tùng lượng thức ën cho ën, thức ën thừa 

và tùng lượng phân thâi ra được xác đðnh liên 

tục 4 ngày cuøi thí nghiệm. Méu thức ën và 

méu phån được thu thêp và bâo quân trong tþ 

länh -20C. Đến cuøi kỳ thu phân, các méu thức 

ën cho ën, méu thức ën thừa, méu phån được 

trûn đều theo cá thể, lçy méu đäi diện và gửi đi 

phân tích các chî tiêu VCK, CP, NDF, ADF và 

khoáng tùng sø. Tỷ lệ tiêu hóa các chçt dinh 

dưỡng được tính dựa trên tùng lượng dinh dưỡng 

thu nhên và thâi ra trong phân. 
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Xác định khối lượng cơ thể: Khøi lượng bò 

được xác đðnh ở các thời điểm: bít đæu thí 

nghiệm và kết thúc thí nghiệm. Bñ được cân 

từng con vào buùi sáng, trước khi cho ën. Bñ 

được cân liên tiếp trong hai ngày và lçy sø liệu 

trung bình. Khøi lượng bñ được xác đðnh bìng 

cån điện tử RudWeight (Úc). 

Xác định lượng CH4 thải ra: Lượng mêtan 

thâi ra hàng ngày được xác đðnh theo phương 

pháp cþa Madsen & cs. (2010) dựa trên tỷ lệ 

CH4/CO2 thâi ra từ dä có. Méu khí được thu 

thêp 2 ngày liên tục ở hai thời điểm: bít đæu thí 

nghiệm (sau 15 ngày nuôi thích nghi) và kết 

thúc thí nghiệm, theo hướng dén cþa Sophea & 

Preston (2011). Tùng lượng CH4 thâi ra múi 

ngày được sử dụng để tính toán cường đû phát 

thâi mêtan: lượng CH4 thâi ra theo kilôgam 

VCK, NDF, ADF thu nhên (tương ứng là L/kg 

VCK, L/kg NDF, L/kg ADF). Lượng khí CO2 thâi 

ra/ngày (a) được ước tính từ tùng lượng ME ën 

vào và tùng lượng nhiệt sân sinh theo công thức: 

a (L/ngày) = tùng lượng nhiệt sân sinh (HP, heat 

production)/21,75; HP (kj) = kj ME ën vào – (kg 

tëng khøi lượng × 20.000kj). Quy đùi khí mêtan 

ra nëng lượng thö theo phương pháp cþa 

Brouwer (1965), 1L CH4 tương đương 0,71g CH4; 

tương đương 0,04MJ nëng lượng thô. 

2.6. Phân tích và xử lý số liệu 

Sø liệu được phån tích phương sai mût nhân 

tø (Oneway ANOVA) theo Proc GLM trên phæn 

mềm SAS (1998) (Mỹ). Các giá trð trung bình 

được so sánh theo Tukey’s Pairwise Comparison 

với P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của mức bổ sung dầu bông 

đến lượng thức ăn thu nhận 

Lượng chçt khô thu nhên dao đûng khoâng 

11,7-13,5kg VCK/con/ngày (Bâng 3). Khi tính 

trên kilôgam khøi lượng trao đùi, bò thí nghiệm 

được bù sung dæu bông mức 1,5% và 3,0% đã 

làm tëng rô rệt lượng thu nhên VCK so với 

nhòm đøi chứng, không có sự sai khác giữa các 

nhòm được bù sung dæu bông. Bù sung dæu bông 

ở các mức trong nghiên cứu đã làm tëng ME thu 

nhên từ 17,6-18,1% so với lö đøi chứng. Tëng 

mức bù sung dæu bông lên mức 4,5% không làm 

tëng lượng thu nhên so với đøi chứng. Bù sung 

dæu böng làm tëng mức nëng lượng ME thu 

nhên, nhưng kết quâ không ânh hưởng đến 

NDF thu nhên (P >0,05).  

Kết quâ về lượng thu nhên VCK trong 

nghiên cứu cÿng phü hợp với báo cáo lượng thu 

nhên VCK 1,9-2,1% khøi lượng trên bò cän sữa 

nuôi täi Mûc Chåu khi được bù sung kết hợp dæu 

bông và tanin từ phụ phèm chè xanh (Træn Hiệp 

& Chu Mänh Thíng, 2019). Mût nghiên cứu khác 

cþa Aprianita & cs. (2014) cho thçy việc bù sung 

dæu bông (800 g/ngày) không ânh hưởng đến 

lượng thu nhên VCK cþa bò. Tuy nhiên, bù sung 

dæu quế liều cao (500 mg/ngày) đã làm giâm 

lượng thu nhên trên bò sữa (Calsamiglia & cs., 

2007). Dinh dưỡng trong giai đoän bò cän sữa có 

ý nghïa quan trõng đøi với khâ nëng sân xuçt 

cþa bò ở chu kỳ tiếp theo. Van Saun (1991) đã chî 

ra, dinh dưỡng khöng đæy đþ cho bò trong giai 

đoän cän sữa và quân lý kém sẽ dén đến giâm 

nëng suçt sữa, tëng các vçn đề về røi loän liên 

quan đến sinh sân. Việc bù sung dæu ở mức cao 

(4,5%) đã ânh hưởng đến lượng thu nhên thức ën 

cþa bñ giai đoän cän sữa.  

3.2. Ảnh hưởng của bổ sung dầu bông đến 

tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng 

Kết quâ ở bâng 4 cho thçy, việc bù sung dæu 

bông không làm ânh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa 

VCK khèu phæn trên bò cän sữa (P >0,05). Tuy 

nhiên, bù sung dæu böng đã làm giâm rõ rệt tiêu 

hòa xơ (NDF, ADF) cþa khèu phæn khi tëng 

mức bù sung dæu bông lên 3,0-4,5%, không có sự 

sai khác thøng kê giữa lö ën khèu phæn ĐC và 

khèu phæn KP1.5. Kết quâ nghiên cứu cþa Træn 

Hiệp & cs. (2016) trên bñ đang tiết sữa cho thçy, 

bù sung dæu bông ở mức cao (4,5%) đã làm giâm 

tiêu hòa xơ và ânh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa các 

chçt dinh dưỡng cþa khèu phæn. Các tác giâ đã 

cho rìng, việc bù sung chế phèm có chứa dæu 

bông vào khèu phæn thức ën bñ đang tiết sữa đã 

làm tëng giá trð nëng lượng trong thức ën, làm 

giâm pH dä có dén đến khâ nëng thu nhên xơ 
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giâm. Patra & Saxena (2010) gợi ý rìng ânh 

hưởng dæu trực tiếp đến pH dä có. Theo 

Aprianita & cs. (2014), thành phæn axit béo có 

trong dæu böng đã làm ânh hưởng đến tỷ lệ tiêu 

hòa xơ. Khi dæu, mỡ trong thức ën đi vào möi 

trường dä có thường có däng trixylglyxerol và 

galactolipit, chúng bð thþy phân bởi enzyme 

lipaza cþa vi sinh vêt. Glyxerol và galactoza 

được lên men ngay thành các axít béo bay hơi 

(AXBBH). Các AXBBH giâi phòng ra, được 

trung hòa ở dä có chþ yếu dưới däng muøi canxi 

cò đû hòa tan thçp và bám vào bề mặt vi khuèn 

và các tiểu phæn thức ën (Nguyễn Xuân Träch & 

cs., 2004). Chính vì thế, tỷ lệ dæu mỡ quá cao 

trong khèu phæn thường làm giâm khâ nëng 

tiêu hòa xơ ở dä có. 

Bâng 3. Lượng thức ăn và các chất dinh dưỡng thu nhận của bò giai đoạn cạn sữa 

Chỉ tiêu ĐC KP1.5 KP3.0 KP4.5 SEM P-value 

Chất khô thu nhận 

kg/con/ngày 11,70
b 

13,50
a 

13,19
a 

12,75
ab 

0,12 0,008 

% KL cơ thể 1,93 2,17
 

2,18
 

2,06
 

0,02 0,069 

g/kg KL
0,75 

95,92
b 

108,46
a 

108,08
a 

102,68
ab 

1,31 0,041 

Chất dinh dưỡng thu nhận 

ME (kcal/con/ngày) 25760,46
c 

31441,44
ab 

31444,30
ab 

31255,70
a 

246,16 <0,001 

OM (kg/ co /ngày) 10,78
 

12,35
 

11,89
 

11,36
 

0,09 0,056 

CP (kg/con/ngày) 1,39
b 

1,56
a 

1,50
a 

1,43
ab 

0,01 0,039 

NDF (kg/con/ngày) 7,74 8,80 8,50 8,06 0,08 0,060 

ADF (kg/con/ngày) 3,88
b 

4,41
a 

4,29
a 

4,07
ab 

0,04 0,031 

 Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P <0,05). KL: Khối lượng; OM: chất hữu cơ. 

 Bâng 4. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trên bò cạn sữa 

Tỷ lệ tiêu hóa (%) ĐC KP1.5 KP3.0 KP4.5 SEM P-value 

VCK 70,02 69,99 69,21 68,66 0,28 0,198 

OM 71,11
a 

70,69
a 

69,51
ab 

67,62
b 

0,26 0,043 

CP 73,88
a 

73,00
a 

71,90
b 

70,11
b 

0,26 0,049 

NDF 71,01
a 

70,86
a 

69,71
b
 68,12

b 
0,30 0,047 

ADF 66,98
a 

65,25
a 

63,97
b 

61,05
c 

0,38 0,033 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P <0,05). 

Bâng 5. Thay đổi khối lượng bò thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC KP1.5 KP3.0 KP4.5 SEM P 

KL bắt đầu (kg) 591,11 605,38 586,21 601,52 15,03 0,728 

KL kết thúc (kg) 619,29
c 

637,50
a 

624,37
b 

637,73
a 

21,35 0,046 

Tổng KL tăng (kg) 28,18
c 

32,12
b 

38,16
a 

36,21
a 

0,92 0,021 

FCR (kg VCK/kg tăng KL) 18,69
a
 18,91

a
 15,55

b
 15,85

b
 0,14 0,035 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P <0,05). FCR: Hệ số chuyển hóa thức ăn.  
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3.3. Ảnh hưởng của việc bổ sung đến thay 

đổi khối lượng  

Tùng khøi lượng bñ tëng trong giai đoän thí 

nghiệm dao đûng trong khoâng 28,2-38,2kg, 

thçp nhçt ở lô bñ ën khèu phæn ĐC, cao nhçt ở 

lô bù sung 3,0% dæu bông (Bâng 5). Tuy nhiên 

trên bò cän sữa, lượng thức ën cung cçp trong 

giai đoän này được hän chế để đâm bâo khâ 

nëng sinh sân (theo quy định của cơ sở bò sữa 

Mộc Châu) nên sự khác biệt trên chưa phân ánh 

hoàn toàn ânh hưởng cþa dæu böng đến tøc đû 

sinh trưởng.  

3.3. Ảnh hưởng của bổ sung dầu bông đến 

mức độ phát thâi khí mêtan 

Kết quâ cho thçy, tùng lượng CH4 thâi ra 

dao đûng rçt lớn giữa các lô thí nghiệm (342-377 

L/ngày, hoặc 243-267 g/ngày) (Bâng 6). So với 

đøi chứng, mức bù sung dæu lên 1,5% và 3,0% đã 

làm giâm phát thâi mêtan khoâng 5,5% và 9% 

(P <0,05), tuy nhiên không có sự sai khác khi 

mức bù sung dæu böng tëng lên 4,5%. 

Xét về cường đû phát thâi, mức đû phát thâi 

ở các nhóm bò ở KP1.5; KP3.0 và KP4, giâm 

tương ứng 18,1%, 19,2% và 8,8% so với lö ĐC. 

Như vêy, cường đû phát thâi khí mêtan  

(g mêtan/kg VCK thu nhên) thçp nhçt ở lö được 

bù sung dæu bông ở mức 3,0%. Tuy nhiên, kết 

quâ không có sự sai khác giữa lô bù sung 1,5% 

và 3,0% dæu. Khi phân tích chung ở câ hai gòc đû 

về hiệu quâ chën nuöi và hiệu quâ möi trường 

qua mö hình đa chiều cho thçy việc bù sung 1,5% 

dæu có thể là hiệu quâ nhçt (Hình 1, 2).  

Theo O’Mara & cs. (2008), nếu nëng suçt 

gia sýc tëng lên thöng qua dinh dưỡng tøt hơn, 

nëng lượng cæn cho duy trì tính theo tỷ lệ phæn 

trëm cþa tùng nhu cæu nëng lượng sẽ giâm đi và 

CH4 sẽ giâm tương ứng, vì vêy CH4/kg đơn vð 

sân xuçt cÿng giâm. Về khía cänh khác, 

Gadelha & cs. (2014) cho biết các sân phèm từ 

hät bông dæu bông chứa gossypol và gây ngû đûc 

cho nhiều loài (gà, lợn, chó, cừu và dê…). Các 

đûng vêt dä dày đơn (lợn, gia cæm, chim, cá) dễ 

bð ngû đûc gossypol hơn đûng vêt nhai läi. Tác 

dụng đûc tính cþa gossypol có thể xây ra sau 

mût thời gian uøng từ mût đến ba tháng. Bê, 

nghé nhäy câm hơn với gossypol so với trâu bò 

trưởng thành vì gossypol phân giâi quá trình 

lên men dä có. Kết quâ trong nghiên cứu này 

cho thçy, bù sung dæu bông ở mức 1,5%-3,0% đã 

câi thiện giá trð nëng lượng cþa khèu phæn, đâm 

bâo tøc đû sinh trưởng và làm giâm cường đû 

phát thâi khí CH4 ra môi trường (Hình 2). 

Bâng 6. Tổng lượng phát thâi và cường độ phát thâi khí mêtan trên bò cạn sữa 

Chỉ tiêu ĐC KP1.5 KP3.0 KP4.5 SEM P-value 

Mức độ phát thải mêtan 

Tổng HP, kj/ngày 95259,89
c
 117278,58

a
 114606,13

b
 114683,66

b
 1235,79 <0,001 

Tổng CO2, lít/ngày 4379,76
c
 5392,12

a
 5269,25

b
 5272,81

b
 74,28 <0,001 

Tỷ lệ CH4/CO2 0,086
a
 0,066

c
 0,065

c
 0,071

b
 0,00 <0,001 

Tổng CH4, lít/ngày 376,66
a
 355,88

b
 342,65

c
 374,37

a
 3,20 <0,001 

Tổng CH4, g/ngày 267,43
a
 252,67

b
 243,28

c
 265,80

a
 2,27 <0,001 

Cường độ phát thải mêtan 

Lít CH4/kg VCK thu nhận 32,18
a
 26,36

c
 25,98

c
 29,36

b
 0,28 <0,001 

Gram CH4/kg VCK thu nhận 22,85
a
 18,72

c
 18,44

c
 20,84

b
 0,20 <0,001 

Lít CH4/kg OM thu nhận 34,95
a
 28,81

c
 28,82

c
 32,95

b
 0,26 <0,001 

Lít CH4/kg NDF thu nhận 48,68
a
 40,44

c
 40,30

c
 46,44

b
 0,43 <0,001 

Lít CH4/kg ADF thu nhận 97,08
a
 80,70

c
 79,89

c
 92,09

b
 0,93 <0,001 

Lít CH4/kg tăng KL 801,97
c 

664,78
c 

538,76
c 

620,33
b 

5,79 <0,001 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang chữ số khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê  

(P <0,05). 
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Hình 1 . Cường độ phát thâi khí mêtan 

 

Hình 2. Hiệu quâ chăn nuôi và hiệu quâ môi trường  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Bù sung dæu bông ở các mức 1,5-4,5% VCK 

thu nhên làm tëng ME thu nhên từ 17,6% đến 

18,1%. Mức bù sung dæu bông 1,5% và 3% làm 

giâm tùng lượng phát thâi, cường đû phát thâi 

khí mêtan (18,1%-19,2% tính trên kilôgam VCK 

thu nhên) trên bò cän sữa. Bù sung dæu bông ở 

mức 1,5-3,0% VCK trong khèu phæn cho kết 

quâ tøi ưu nhçt, làm tëng hiệu quâ chën nuöi, 

giâm phát thâi khí CH4 ra möi trường. 

4.2. Đề nghị 

Cho ứng dụng kết quâ bù sung dæu bông 

vào khèu phæn cþa bñ giai đoän cän sữa với mức 

bù sung 1,5-3% VCK khèu phæn. 
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