
Vietnam J. Agri. Sci. 2021, Vol. 19, No.1: 68-75 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(1): 68-75 
www.vnua.edu.vn 

 

68 

ẢNH HƯỞNG BỘT NGHỆ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG  

VÀ MIỄN DỊCH CỦA LỢN CON SAU CAI SỮA 

Cù Thị Thiên Thu
*
, Đàm Thị Dung 

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*Tác giả liên hệ: cttthu@ vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 24.08.2020 Ngày chấp nhận đăng: 07.12.2020 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng bột nghệ trong khẩu phần ăn đến khả 

năng sinh trưởng, tỷ lệ tiêu chảy và một số chỉ tiêu miễn dịch của lợn con sau cai sữa. Nghiên cứu được thực hiện 

trên 60 lợn con lai Duroc × (Yorkshire × Landrace) sau cai sữa. Thí nghiệm được chia thành 4 lô hoàn toàn ngẫu 

nhiên, lô đối chứng (ĐC) chỉ sử dụng khẩu phần ăn cơ sở, không bổ sung bột nghệ, lô thí nghiệm 1 (TN1) sử dụng 

khẩu phần ăn cơ sở có bổ sung 0,1% bột nghệ (1g bột nghệ/kg thức ăn), lô thí nghiệm 2 (TN2) sử dụng khẩu phần 

ăn cơ sở có bổ sung 0,3% bột nghệ và lô thí nghiệm 3 (TN3) sử dụng khẩu phần ăn cơ sở có bổ sung 0,5% bột 

nghệ. Sau 4 tuần thí nghiệm, kết quả cho thấy khối lượng cuối kỳ ở lô TN3 có bổ sung bột nghệ ở mức 0,5% bột 

nghệ cao hơn so với lô ĐC không bổ sung bột nghệ và lô TN1, TN2 bổ sung bột nghệ ở mức 0,1% và 0,3%. Việc bổ 

sung bột nghệ vào khẩu phần đã làm giảm tỷ lệ tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa một cách đáng kể (P <0,05). Kết quả 

nghiên cứu cũng ghi nhận bột nghệ trong khẩu phần không ảnh hưởng đến lượng thức ăn thu nhận và chỉ số kháng 

thể IgA, IgG, Interferon trong huyết thanh của lợn con sau cai sữa.  

Từ khóa: Bột nghệ, lợn con sau cai sữa, sinh trưởng lợn con, tiêu chảy lợn con. 

Effects of Tumeric Powder as a Dietary Supplement on the Performance  
and Immunity of Weaned Piglets 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the effects of turmeric powder in the diet on the growth performance, 

diarrhea rate and some immune parameters of weaned piglets. The study was performed on 60 weaned piglets of 

Duroc x (Yorkshire x Landrace) hybrid. The animals were divided into 4 completely randomized groups: control group 

(ĐC) used only the basal diet, no turmeric powder added, and experimental group 1 (TN1) used basal diet added 

0.1% turmeric powder (1g turmeric powder/kg food) turmeric powder, experimental group 2 (TN2) used the basal diet 

supplemented with 0.3% turmeric powder and experiment 3 (TN3) used the basal diet with 0.5% turmeric powder 

supplementation. After 4 weeks of testing, the results showed that the final body weight of pigs in group TN3 with 

turmeric powder supplemented at 0.5% was heavier than that in groups TN1 and TN2 using turmeric powder at 1 and 

0.3%, respectively. The supplementation of turmeric powder to the diet significantly reduced diarrhea rate of weaned 

piglets (P <0.05). The study results also showed that turmeric powder in the diet did not affect on feed intake and 

serum IgA, IgG, Interferon antibody concentration. 

Keywords: Turmeric powder, nursery pigs, piglet performance, piglet diarrhea. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giai đoän sau cai sữa là giai đoän rçt khó 

khën và nhäy câm đøi với lợn con vì sau khi 

tách mẹ lợn con không còn sự phòng vệ từ mẹ 

nữa, mà phâi søng đûc lêp và tự lçy dinh dưỡng 

nuöi cơ thể. Chính vì vêy, ở giai đoän này, lợn 

con rçt dễ bð stress và míc các bệnh về đường 

tiêu hóa dén đến thiệt häi về kinh tế cho người 
chën nuöi. Do đò, việc bù sung kháng sinh vào 

khèu phæn ën cþa lợn để phòng ngừa bệnh, kích 

thích tëng trưởng, tëng hiệu quâ sử dụng thức 
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ën được các nhà sân xuçt thức ën chën nuôi lựa 

chõn (Cromwell, 2002). Tuy nhiên, việc sử dụng 

kháng sinh lâu dài sẽ ânh hưởng đến sức đề 

kháng cơ thể và dễ gây røi loän hệ vi sinh vêt có 

lợi ở đường ruût cþa vêt nuôi, t÷n dư tích tụ läi 

kháng sinh trong sân phèm chën nuöi gåy häi 

sức khóe cho người tiêu dùng (Phäm Kim Đëng, 

2016). Để khíc phục những hän chế này, các 

nhà khoa hõc đã hướng đến nghiên cứu và sân 

xuçt những chçt thay thế kháng sinh để đáp 

ứng đñi hói cçp thiết cþa thực tế sân xuçt. 

Việt Nam là nước có ngu÷n thâo dược rçt 

d÷i dào và đa däng như: hành, tói, nghệ, xâ, hẹ, 

tía tô, ngâi cứu... Bên cänh việc sử dụng như 

mût ngu÷n gia vð thức ën cho người, cây thâo 

dược đã bít đæu được sử dụng trong thức ën 

chën nuöi täo thực phèm säch và an toàn. Các 

chçt có hoät tính trong các cây thâo dược đã 

được chứng minh có khâ nëng ức chế nhiều loäi 

vi khuèn Gram (-) và Gram (+), kể câ vi khuèn 

đã kháng với nhiều loäi kháng sinh. Và đặc biệt, 

các hoät chçt này cò đặc điểm là không ức chế vi 

khuèn cò ích trong đường ruût, ngoài ra còn có 

tác dụng kích thích tính thèm ën, tëng sự tiết 

dðch tiêu hóa, câi thiện tỷ lệ tiêu hóa hçp thụ 

thức ën (Newman, 2002). Điều này mở ra cơ hûi 

tiếp cên mới đøi với thð trường tiêu thụ các sân 

phèm có ngu÷n gøc hữu cơ, nång cao giá trð sân 

phèm, giá xuçt bán cao hơn, nång cao thu nhêp 

cho người chën nuöi. 

Cþ nghệ được dùng phù biến như mût loäi 

phụ gia trong chế biến thực phèm và là mût 

thâo dược an toàn trong y hõc cù truyền và dân 

gian, nghệ được düng như mût phương thuøc 

chữa các bệnh dä dày và gan, cÿng như thường 

được düng để chữa lành các vết loét do đặc tính 

kháng khuèn cþa nò… Gæn đåy, mût sø nghiên 

đã khai thác såu hơn những tác dụng cþa nghệ 

ở cçp đû các hợp chçt có hoät tính sinh hõc. Đặc 

trưng nhçt có lẽ là nhóm các chçt curcumin. Do 

có nhiều tác dụng tøt đøi với sức khóe, hiện nay 

curcumin, nano curcumin được sân xuçt như 

mût loäi thực phèm chức nëng tëng cường sức 

khóe, nâng cao miễn dðch (Bùi Thanh Tùng & 

cs., 2018). Việc sử dụng các hoät chçt có ngu÷n 

gøc tự nhiên này hú trợ phòng bệnh cho vêt nuôi 

được chú ý nhiều hơn do tác dụng tøi ưu cþa nó 

như tëng tiêu hòa hçp thu giúp câi thiện chçt 

lượng thðt nhìm đâm bâo sức khóe cho người 

tiêu dùng và nâng cao hiệu quâ kinh tế cho 

người chën nuöi. Xuçt phát từ lý do đò chýng töi 

tiến hành nghiên cứu này nhìm đánh giá ânh 

hưởng cþa việc sử dụng bût nghệ trong khèu 

phæn đến khâ nëng sinh trưởng và miễn dðch 

cþa lợn con sau cai sữa. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian  

Nghiên cứu được tiến hành trên 60 lợn con 

lai Duroc × (Yorkshire × Landrace) sau cai sữa 

nuôi täi träi lợn gia đình anh Nguyễn Vën 

Thðnh, Sơn Long, Hà Tïnh từ 1/2019 đến tháng 

4/2019. Bût nghệ được mua từ nhà máy 

Technifarm - Hà Nûi và được phân tích thành 

phæn dinh dưỡng và hàm lượng curcumin täi 

Viện Hóa hõc (Viện Hàn Lâm Khoa hõc và Công 

nghệ Việt nam). 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Thí nghiệm đã theo dôi sự tëng khøi lượng, 

lượng thức ën thu nhên, hiệu quâ chuyển hóa 

thức ën, tỷ lệ míc tiêu chây và mût sø chî tiêu 

miễn dðch trong huyết thanh cþa lợn con sau cai 

sữa thí nghiệm.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Bố trí thí nghiệm 

 Thí nghiệm được bø trí theo phương pháp 

phân lô so sánh, với 4 lö, 1 lö đøi chứng (ĐC) và 

3 lô thí nghiệm (TN). Múi lô có 5 con, lặp läi 3 

læn. Lô ĐC: Sử dụng thức ën cơ sở không bù 

sung bût nghệ. Lô TN1 sử dụng thức ën cơ sở và 

bù sung bût nghệ ở mức 1 g/kg thức ën. Lö TN2 

sử dụng khèu phæn cơ sở có bù sung bût nghệ ở 

mức 3 g/kg thức ën. Lö TN3 sử dụng khèu phæn 

cơ sở có bù sung bût nghệ ở mức 5 g/kg thức ën. 

Sơ đ÷ bø trí TN thể hiện ở bâng 1. Thức ën cơ sở 

là thức ën däng bût do träi tự phøi hợp với 

nguyên liệu, thành phæn dinh dưỡng, nëng 

lượng được trình bày ở bâng 2 và bâng 3. Bût 

nghệ được trûn bìng tay theo đýng tỷ lệ bù sung 

cþa thí nghiệm. Thành phæn dinh dưỡng cþa bût 

nghệ được trình bày ở bâng 4.  
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Tëng khøi lượng được xác đðnh bìng cân 

đ÷ng h÷ (5, 20, 30kg) cho từng cá thể 1 tuæn 1 

læn vào buùi sáng trước khi cho ën.  

Lượng thức ën thu nhên (g/con/ngày) được 

tính bìng cån lượng thức ën cho ën và lượng 

thức ën thừa cþa từng lô thí nghiệm.  

Hệ sø chuyển hóa thức ën (kg thức ën/kg 

tëng khøi lượng) = thức ën tiêu tøn (kg thức 

ën)/kg tëng khøi lượng.  

Tỷ lệ tiêu chây (%): Dựa vào sø con míc 

tiêu chây trên sø tùng sø lợn nuôi trong giai 

đoän thí nghiệm. 

N÷ng đû IgA, IgA, Interferon huyết thanh: 

Máu cþa lợn thí nghiệm được lçy vào 2 thời điểm 

(tuæn thứ 2 và tuæn thứ 4) cþa thí nghiệm. Máu 

được lçy vào buùi sáng, trước khi cho ën và được 

gửi đến bệnh viện đa khoa MEDLATEC, chi 

nhánh Nghệ An để xác đðnh n÷ng đûkháng thể.

Bâng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Chỉ tiêu Lô ĐC Lô TN 1 Lô TN 2 Lô TN 3 

Phẩm giống lợn Duroc × YL Duroc × YL Duroc × YL Duroc × YL 

Số lượng (con) 15 15 15 15 

Thời gian nuôi (ngày) 28 28 28 28 

Khẩu phần ăn KPCS KPCS + 0,1‰ bột nghệ KPCS + 0,3‰ bột nghệ KPCS + 0,5‰ bột nghệ 

Ghi chú: BN - bột nghệ, KPCS - Khẩu phần cơ sở. 

Bâng 2. Công thức của khẩu phần ăn cơ sở 

Nguyên liệu  % 

Bột ngô  40,55 

Cám gạo  16,44 

Bánh khô dầu đậu nành  25,38 

Bột xương  2,0 

Bột cá  6,54 

Bột máu  4,23 

Bột vỏ sò  0,31 

Dầu đậu nành  4,10 

Sulfat đồng  0,02 

Sulfat kẽm  0,03 

Premix vitamin  0,25 

Premix khoáng vi lượng  0,15 

Tổng cộng  100 

Bâng 3. Thành phần dinh dưỡng và năng lượng trong khẩu phần ăn cơ sở 

Thành phần  Hàm lượng 

Độ ẩm (%)  13,0 

Protein thô (%)  25,7 

Xơ thô (%)  3,0 

Năng lượng trao đổi (Kcal/kg)  3326 

Ca (%)  1,04 

P (%)  0,57 

Lysine (%)  1,44 
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Bâng 4. Thành phần dinh dưỡng của bột nghệ 

Thành phần  Hàm lượng 

Độ ẩm (%)  9,6 

Protein thô (%)  10,5 

Xơ thô (%)  5,6 

Ca (%)  0,61 

P (%)  0,054 

Curcumin (%)  2,24 

 

2.3.2. Điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng 

Lợn con được cai sữa vào ngày 21, được cho 

têp ën khèu phæn thí nghiệm 3 ngày, sau đò và 

tham gia thí nghiệm bít đæu vào ngày 28 (ngày 

0 cþa thí nghiệm). Thời gian nuôi trong 28 ngày. 

Lợn được nuôi ở chu÷ng kín, mái tôn, nền xi 

mëng. Lợn được tiêm phñng đæy đþ: viêm phùi 

(mycoplasma), dðch tâ, lở m÷m long móng… Các 

điều kiện chëm sòc nuöi dưỡng giữa các lô là 

như nhau, chî khác nhau ở thức ën cò bù sung 

bût nghệ và không bù sung bût nghệ.  

2.4. Phân tích thức ăn 

Phương pháp lçy méu thức ën được tiến 

hành theo TCVN 4325-2007; xác đðnh hàm 

lượng vêt chçt khô theo TCVN 4326-2007; đðnh 

lượng xơ thö theo TCVN 4329-2007; đðnh  

lượng lipid theo TCVN 4321-2007; đðnh lượng 

protein thô theo phương pháp Kjeldahl (TCVN 

4328-2007).  

Giá trð nëng lượng trao đùi (ME) được tính 

toán theo hướng dén cþa Viện Chën nuöi (2001). 

Giá trð ME cþa thức ën được ước tính như sau: 

ME (Mcal/kg VCK) = 0,82 × DE 

DE (Mcal/kg VCK) = 0,04409 × TDN  

TDN được tính theo hướng dén cþa Wardeh 

(1981) cho các nhóm thức ën khác nhau. 

2.5. Xử lý số liệu 

Sø liệu thu được được phån tích phương sai 

theo mô hình thøng kê: yij = m + ai + eij; trong đò: 

m là trung bình chung, ai là chênh lệch do ânh 

hưởng cþa công thức thí nghiệm, ei j là sai 

sø ngéu nhiên. Sử dụng phép thử Tukey để so 

sánh trung bình các nghiệm thức ở múi nhân tø 

khi có sự sai khác ở mức <5%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của bổ sung bột nghệ tới 

khâ năng sinh trưởng của lợn thí nghiệm 

3.1.1. Khối lượng cơ thể lợn con ở các giai 

đoạn thí nghiệm 

Khøi lượng lợn con thí nghiệm được trình 

bày trong bâng 5. Khøi lượng (kg/con) đæu kỳ 

(28 ngày tuùi) cþa lợn ở các lô thí nghiệm 

không có sự sai khác (P >0,05). Điều này cho 

thçy việc lựa chõn lợn tham gia thí nghiệm có 

khøi lượng tương đương nhau. Kết thúc thí 

nghiệm (ngày 56), qua 28 ngày nuôi, khøi 

lượng ở lö TN đều cao hơn lö đøi chứng. Đặc 

biệt ở Lô TN3 với mức bù sung bût nghệ trong 

khèu phæn là 5 g/kg thức ën, lợn con đã cò khøi 

lượng cao hơn so với lö đøi chứng, sự sai khác 

này cò ý nghïa thøng kê (P <0,05). Kết quâ này 

cho thçy việc bù sung bût nghệ cò ý nghïa tích 

cực đøi với khøi lượng cơ thể cþa lợn con sau cai 

sữa. Điều này có thể giâi thích trong bût nghệ 

cò hàm lượng curcumin là chçt có tác dụng đến 

hệ tiêu hóa và miễn dðch cþa lợn con sau cai 

sữa, giúp cho lợn có khâ nëng sinh trưởng tøt 

hơn lö đøi chứng không bù sung bût nghệ. 

Nghiên cứu cþa Niu & cs. (2019) cÿng đã 

chứng minh khi bù sung curcumin trong khèu 

phæn ën cþa lợn sau cai sữa đã làm tëng khøi 

lượng cơ thể lợn. Nghiên cứu cþa Xun & cs. 

(2015) cÿng cho thçy khi bù sung curcumin ở 

mức 300-400 mg/kg thức ën cho lợn sau cai sữa 

đã câi thiện khâ nëng sinh trưởng cþa lợn con. 
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Bâng 5. Khối lượng cơ thể lợn con thí nghiệm ở các giai đoạn tuổi (kg/con) 

Giai đoạn  Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 SEM P 

Ngày 28 7,51 7,41 7,66 7,61 0,13 0,45 

Ngày 35 9,01 9,12 9,32 9,28 0,15 0,24 

Ngày 42 11,74 11,62 11,02 11,07 0,24 0,36 

Ngày 49 14,25 14,65 14,44 14,98 0,31 0,21 

Ngày 56 19,53
b
 19,61

b
 20,65

ab
 21,44

a
 0,42 0,02 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang một chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (P ˂0,05).  

Bâng 6. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn con thí nghiệm (g/con/ngày) 

Giai đoạn Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 SEM P 

28-35 ngày 214,29 244,29 237,14 238,57 13,8 0,24 

35-42 ngày 390,00 357,14 242,86 255,71 16,5 0,35 

42-49 ngày 358,57 432,86 488,57 558,56 21,2 0,02 

49-56 ngày 754,29 708,57 887,14 922,86 26,1 0,03 

Cả kỳ 429,29 435,71 463,93 493,93 19,2 0,47 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang một chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (P ˂0,05).  

3.1.2. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn thí 

nghiệm (g/con/ngày) 

Sinh trưởng tuyệt đøi (g/con/ngày) cþa lợn 

con thí nghiệm có sự sai khác ở các giai đoän 

tuùi khác nhau. Tuæn đæu tiên cþa thí nghiệm, 

sinh trưởng tuyệt đøi cþa lợn ở lô TN1 (bù sung 

0.1% bût nghệ) có khâ nëng sinh trưởng cao 

nhçt (244,29 g/con/ngày). Sang đến tuæn thứ 2, 

lö ĐC läi có khâ nëng sinh trưởng tøt hơn các lö 

thí nghiệm, tuy nhiên sai sø này không có ý 

nghïa thøng kê. Từ tuæn thứ 3 và thứ 4 cþa thí 

nghiệm cho thçy kết quâ sinh trưởng tuyệt đøi ở 

các lô TN2, TN3 với mức bù sung bût nghệ trong 

khèu phæn là 0.3% và 0.5% có khâ nëng sinh 

trưởng cao hơn so với lö ĐC và lö TN1. Cụ thể 

tuæn thứ 3 cþa thí nghiệm, lợn ở lô TN3 có mức 

sinh trưởng tuyệt đøi là 558,56 g/con/ngày so với 

lö ĐC là 358,57 g/con/ngày và tuæn thứ 4 cþa thí 

nghiệm, lợn ở lô TN3 có mức sinh trưởng tuyệt 

đøi là 922,86 g/con/ngày so với lö ĐC là 754,29 

g/con/ngày và sai sø này cò ý nghïa thøng kê (P 

<0,05) (Bâng 6). Tính trung bình câ kỳ thí 

nghiệm trong 28 ngày nuôi thì lợn ở lô TN3 có 

khâ nëng sinh trưởng cao nhçt và cao hơn các lö 

ĐC và lö TN1, TN2, tuy nhiên sai sø này không 

cò ý nghïa thøng kê. Theo nghiên cứu cþa Ilsley 

& cs. (2005), bù sung curcumin vào khèu phæn 

ën cho lợn giai đoän sau cai sữa đã khöng câi 

thiện được sinh trưởng cþa lợn trong thời gian 3 

tuæn cþa thí nghiệm. 

3.2. Hiệu quâ sử dụng thức ăn 

3.2.1. Thức ăn thu nhận của lợn thí nghiệm 

Thức ën thu nhên cþa lợn qua các giai đoän 

thí nghiệm (Bâng 7) không có sự khác nhau 

giữa lö đøi chứng không bù sung bût nghệ và lô 

có bù sung bût nghệ ở câ 4 tuæn thí nghiệm  

(P >0,05). Điều này cho thçy khi bù sung bût 

nghệ vào khèu phæn đã khöng làm ânh hưởng 

đến mùi vð cþa thức ën so với lô không bù sung 

bût nghệ. Kết quâ nghiên cứu cþa Maneewan & 

cs. (2012) về bù sung bôt nghệ vào khèu phæn ën 

cþa lợn giai đoän sinh trưởng cÿng cho thçy khi 

bù sung bût nghệ ở mức 2 g/kg thức ën đã khöng 

làm ânh hưởng tới sinh trưởng và thức ën thu 

nhên cþa lợn sau cai sữa. 

3.2.2. Hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) 

Hệ sø chuyển hóa thức ën cþa lợn thí 

nghiệm được trình bày ở bâng 8. HSCHTA ở 3 

tuæn đæu tiên cþa thí nghiệm không có sự sai 

khác giữa lö ĐC và lö TN (P >0,05), tuy nhiên ở 

tuæn thứ 4, HSCHTA ở ô TN3 là 1,20 thçp hơn 
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lö ĐC là 1,30 (P <0,05). Tuy nhiên, khi tính câ 4 

tuæn nuôi thì HSCHTA không có sự khác nhau 

giữa các lö đøi chứng và lô thí nghiệm. 

3.3. Ảnh hưởng của việc bổ sung bột  

nghệ đến tỷ lệ mắc tiêu chây trên lợn con 

thí nghiệm  

Tỷ lệ tiêu chây ở lợn lô TN2 và TN3 với mức 

bù sung bût nghệ là 0,3% và 0,5% đã cò ânh 

hưởng tích cực đến tỷ lệ tiêu chây ở lợn con sau 

cai sữa, cụ thể làm giâm tỷ lệ tiêu chây ở lợn con 

sau cai sữa, lö ĐC là 46,7% so với lô TN2 và lô 

TN3 là 26,7 và 20% (P <0,05) (Bâng 9). Điều 

này có thể được giâi thích do trong bût nghệ có 

curcumin, là chçt đã được chứng minh trên 

người có tính kháng khuèn mänh, làm tëng chçt 

nhày muxin chøng viêm loét ở dä dày và tá 

tràng và tái täo niêm mäc dä dày tá tràng bð tùn 

thương. Do đò bût nghệ đã được dùng rçt rûng 

rãi trên người như mût loäi thực phèm chức 

nëng nång cao sức đề kháng cho đường tiêu hóa 

khóe mänh hơn. Mût sø nghiên cứu trước đåy sử 

dụng bût nghệ kết hợp với bût tói và các loäi 

thâo được khác bù sung vào thức ën cho gà, vðt, 

lợn đều có tác dụng tøt cho đường tiêu hòa như 

giâm vi khuèn E. coli, làm tëng đû dài nhung 

mao ruût (Dingfa & cs., 2015; Yan & cs., 2020). 

3.4. Ảnh hưởng của việc bổ sung bột nghệ 

đến khâ năng miễn dịch của lợn con 

Kết quâ theo dõi mût sø chî sø miễn dðch ở 

lợn thí nghiệm (Bâng 9) cho thçy việc bù sung 

bût nghệ đã khöng làm ânh hưởng đến n÷ng đû 

kháng thể IgA, và IgG trong huyết thanh ở các 

lô TN so với lö ĐC. N÷ng đû Interferon huyết 

thanh cò xu hướng cao hơn ở lô TN2 và TN3 so 

với lö ĐC và lö TN1 ở câ 2 giai đoän 42 ngày và 

56 ngày tuùi, tuy nhiên sai khác này không có ý 

nghïa thøng kê (P >0,05). Điều này có thể được 

giâi thích do thời gian thí nghiệm khá ngín để 

thçy rõ ânh hưởng cþa bût nghệ đến chî sø miễn 

dðch máu trên đàn lợn thí nghiệm. 

Bâng 7. Thức ăn thu nhận của lợn thí nghiệm (g/con/ngày) 

Giai đoạn Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 SEM P 

28-35 ngày 263,57 295,59 294,06 293,44 10,18 0,12 

35-42 ngày 491,40 446,43 303,57 327,31 12,31 0,34 

42-49 ngày 484,07 593,01 644,91 742,90 16,45 0,67 

49-56 ngày 982,03 977,83 1103,00 1105,00 17,81 0,91 

Cả kỳ 555,27 578,21 586,39 617,16 14,63 0,45 

Bâng 8. Hệ số chuyển hóa thức ăn 

Giai đoạn Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 SEM P 

28-35 ngày 1,23 1,21 1,24 1,23 0,06 0,12 

35-42 ngày 1,26 1,25 1,25 1,28 0,04 0,19 

42-49 ngày 1,35 1,37 1,32 1,33 0,08 0,24 

49-56 ngày 1,30
ab

 1,38
a
  1,24

bc
 1,20

c
 0,03 0,04 

Cả kỳ 1,29 1,30 1,26 1,26 0,03 0,25 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang một chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (P ˂0,05).  

Bâng 9. Tỷ lệ tiêu chây của lợn con thí nghiệm 

Chỉ tiêu Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 P 

Số con mắc tiêu chảy 7 7 4 3  

 Tỷ lệ tiêu chảy (%) 46,7
a
 46,7

a
 26,7

b
 20

c
 0,02 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình mang một chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (P ˂0,05).  
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Bâng 9. Một số chỉ tiêu miễn dịch trong huyết thanh của lợn con thí nghiệm 

Chỉ tiêu Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3 SEM P 

Ngày 42       

IgA (mg/mL) 0,13 0,13 0,15 0,15 0,03 0,44 

IgG (mg/mL) 9,8 10,2 10,5 11,04 0,94 0,51 

Interferon (pg/mL) 28,09 27,02 27,56 29,19 9,70 0,38 

Ngày 56       

IgA (mg/mL) 0,26 0,29 0,28 0,30 0,02 0,91 

IgG (mg/mL) 15,04 14,65 15,49 15,41 2,18 0,34 

Interferon (pg/mL) 31,09 30,85 32,15 32,76 12,44 0,75 

 

4. KẾT LUẬN 

Bù sung bût nghệ vào khèu phæn cho lợn 

con sau cai sữa trong điều kiện trang träi có tác 

dụng tích cực đến tëng trõng cþa lợn con và 

giâm tỷ lệ tiêu chây cho lợn con sau cai sữa 

đáng kể (giâm >20%). Tuy nhiên, bù sung bût 

nghệ trong khèu phæn không có tác dụng câi 

thiện hệ miễn dðch cþa lợn con sau cai sữa. 

Cæn có những nghiên cứu tiếp theo khi tëng 

hàm lượng bût nghệ sử dụng và thử nghiệm 

trong thời gian låu hơn để thçy rô hơn ânh 

hưởng cþa chýng đến chî sø miễn dðch trong 

máu cþa lợn thí nghiệm. 
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