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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn 

Lactobacilus rhamnosus và Saccharomyces cerevisiae vào khẩu phần ăn đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sử 

dụng thức ăn trên lơn thịt. Tám mươi tư lợn lai thương phẩm F1 (PiDu  LY) có khối lượng trung bình 6,6 ± 1,45kg 

được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 4 nghiệm thức (mỗi nghiệm thức 21 con, được chia làm 3 ô, mỗi ô 7 con). Bốn 

khẩu phần ăn sử dụng trong thí nghiệm: khẩu phần cơ sở (không bổ sung hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn) (ĐC) và 3 

khẩu phẩn thí nghiệm (IV0.01, IV0.03, IV0.06) bổ sung 3 mức 0,01%, 0,03%, 0,06% hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn 

(Lactobacillus rhamnosus và Sacchromyces cerevisiae với hàm lượng Beta Glucan ≥ 5%). Kết quả nghiên cứu cho 

thấy việc bổ sung đã không ảnh hưởng đến lượng VCK thu nhận, cải thiện tăng khối lượng hàng ngày (ADG) và hệ 

số chuyển hóa thức ăn (FCR) của lợn trong giai đoạn thí nghiệm, cụ thể: tăng ADG từ 3,1% đến 6,9%, giảm FCR từ 

2,65% đến 7,75%. Bổ sung hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn làm giảm chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng từ 2% 

đến 5% và không ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Bổ sung 0,03% hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn Lactobacilus 

rhamnosus và Saccharomyces cerevisiae vào khẩu phần ăn cho kết quả tốt nhất. 

Từ khóa: Vách tế bào lợi khuẩn, năng suất, chất lượng, lợn thịt.  

Effects of Supplementation of Lactobacilus rhamnosus and Saccharomyces cerevisiae 
Cell Walls on Performance, Meat Quality and Benefit of Growing-fattening Pig 

ABSTRACT 

The experiment aimed to to evaluate the effect of Lactobacilus rhamnosus and Saccharomyces cerevisiae cell walls 

(probiotic cell wall mixture) supplement on growth performance, meat quality and feed efficiency of growing - 

fattening pigs. Total 84 weaning pigs (PiDu × LY) (6.6 ± 1.45 kg) were used in an experiment with four treatments (21 

animals/treatment, devided in 3 pens with 7 animals each). The experimental animals were fed the basal diet and 

supplemented with 0%; 0.01%, 0.03%, 0.06% probiotic cell wall mixture, conresponding to negative control group (ĐC) 

and experimental groups (IV0.01, IV0.03, IV0.06), respectively. Results showed that, the probiotic cell wall mixture did 

not affect the intake but improved growth rate (ADG) and feed efficiency (FCR), i.e increased ADG by 3.1% to 6.9% 

and reduced FCR by 2.65% to 7.75%. Supplement of probiotic cell wall mixture reduced feed cost per kg ADG by 2% 

to 5% but did not affect meat quality. As a result, probiotic cell wall miture should be provided at 0.03% in pig diet.  

Keywords: Probitotic cell wall, performance, meat quality, growing - fattening pig.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong chën nuôi, bệnh đường tiêu hóa liên 

quan đến các vi sinh vêt có häi ânh hưởng đến 

sức khoẻ vêt nuôi, ânh hưởng đến hiệu quâ sử 

dụng thức ën là một trong những nguyên nhân 

cơ bân làm giâm nëng suçt, hiệu quâ chën nuôi 

(Patterson & cs., 2003). Để giâm thiểu thiệt häi, 
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người chën nuôi thường sử dụng kháng sinh để 

phòng và trð bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng 

kháng sinh, đặc biệt là läm dụng và sử dụng bçt 

hợp pháp đã và đang gåy ânh hưởng đến sức 

khoẻ cộng đồng. Chính vì vêy, trước sức ép của 

việc hän chế và cçm sử dụng kháng sinh trong 

thức ën chën nuôi nhiều nghiên cứu giâi pháp 

thay thế đã được nghiên cứu và ứng dụng vào 

thực tiễn sân xuçt (White & cs., 2002). 

Probiotics bổ sung các vi khuèn có lợi, giúp cân 

bìng vi sinh đường ruột và giúp cơ thể khóe 

mänh là một trong những giâi pháp được quan 

tâm và khuyến cáo. Probiotic đã được chứng 

minh có thể täo ra nhiều lợi ích cho con người và 

vêt nuôi như tëng cường khâ nëng phñng chống 

nhiễm khuèn đường ruột (Brown & cs., 2005); 

ngën ngừa rối loän tiêu hoá (Bajagai & cs., 

2016) thông qua việc ức chế sự nhân lên của các 

vi khuèn có häi trong đường ruột (Yirga, 2015).  

Tuy nhiên, bổ sung probiotics gặp phâi một 

trở ngäi lớn là khâ nëng bâo toàn vi khuèn khi 

qua môi trường axit ở dä dày, môi trường kiềm 

và muối mêt ở ruột non (Jonsson & Conway, 

1992). Vai trò của probiotic trong việc thiết lêp 

cân bìng hệ vi sinh vêt đường ruột, kích thích 

miễn dðch sẽ bð mçt hoặc giâm. Để giâi quyết 

vçn đề này, các nhà khoa học đã nghiên cứu sử 

dụng vách tế bào lợi khuèn để có thể vượt qua 

được lớp hàng rào axit dðch vð, täo ra những kích 

thích miễn dðch vượt trội mà vén đáp ứng được 

yêu cæu cân bìng hệ vi khuèn có ích trong 

đường ruột (Kogan & Kocher, 2007). Vách tế bào 

lợi khuèn chứa những phân tử peptidoglycan,  

-glucan rçt bền và ổn đðnh của thành tế bào vi 

khuèn với lượng vi bào rçt lớn, tương đương  

3-3,5 tî trong 100mg. Các phân tử peptidoglycan 

không những không bð phân hủy trong môi 

trường axit dä dày mà còn có tác dụng như một 

loäi chçt bổ dưỡng, vừa kích thích hệ miễn dðch 

cục bộ ở niêm mäc ruột, vừa thông qua các 

cytokine để tëng cường sức đề kháng không đặc 

hiệu (Li & cs., 2005; Li & cs., 2006; Vetvicka & 

cs., 2014). Các phân tử -glucan cò tính nëng 

của prebiotic như ức chế sự phát triển của vi 

sinh vêt có häi nhưng kích thích sự phát triển 

của vi sinh vêt có lợi trong ruột già (Wang & cs., 

2020) và có khâ nëng hçp phụ độc tố mycotoxin 

(zearalenon, aflatoxin B1, ochratoxin A) 

(Jouany & cs., 2005; Shetty & Jespersen, 2006).  

Để cò cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng 

trong chën nuôi lợn, việc nghiên cứu đánh giá 

ânh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp vách tế bào 

lợi khuèn Lactobacilus rhamnosus và 

Saccharomyces cerevisiae đến nëng suçt, chçt 

lượng thðt và hiệu quâ sử dụng thức ën của lợn 

rçt cæn thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Hỗn hợp vách tế bào lợi khuèn Lactobacillus 

rhamnosus và Sacchromyces cerevisiae (viết tít 

là hỗn hợp IV, -glucan ≥ 5%).  

2.2. Địa điểm và thời gian  

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 

11/2020-6/2021 täi trang träi ông Nguyễn Vën 

Lương, Vën Giang, Hưng Yên.  

2.3. Gia súc và khẩu phần thí nghiệm  

Gia súc thí nghiệm: Tổng số 84 lợn lai 

thương phèm F1(PiDu  LY) có khối lượng 6,6 ± 

1,45kg. Lợn được bçm số tai để theo dõi khối 

lượng và được nuôi dưỡng, chëm sòc theo qui 

trình của trang träi. 

Khẩu phần thí nghiệm: Khèu phæn cơ sở 

được phối hợp từ các loäi nguyên liệu phổ biến 

ngô, cám mäch, cám gäo, dæu cá, khô dæu đêu 

tương, bột cá, bột đá, DCP, lysine, methionine, 

tryptophan, threonine, premix khoáng vi lượng, 

premix vitamin... Khèu phæn cơ sở được xây 

dựng theo khuyển cáo của ARC (1981) (Bâng 2). 

Mức bổ sung hỗn hợp IV dựa trên nghiên cứu 

của Vetvicka & Oliveira (2014) với 15mg  

-glucan/kg thức ën, tương đương mức 0,03% 

hỗn hợp IV. Khèu phæn sau khi phối trộn được 

ép viên để bâo quân trước khi cho lợn ën.  

2.4. Thiết kế thí nghiệm 

Lợn thí nghiệm được phân hoàn toàn ngéu 

nhiên vào 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 21 

con, được chia làm 3 ô, mỗi ô 7 con, đâm bâo 

đồng đều về khối lượng, lứa tuổi và tî lệ đực cái 

(12 đực và 9 cái). Gia súc ở 4 lô thí nghiệm (ĐC, 

IV0.01, IV0.03, IV0.06) được nuôi bìng 4 khèu 
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phæn ën khác nhau (læn lượt gồm khèu phæn cơ 

sở (0%) và các khèu phæn bổ sung 0,01%; 0,03%; 

0,06% hỗn hợp IV (Bâng 1). Gia súc thí nghiệm 

được nuôi trong điều kiện chuồng kín, nuôi trên 

sàn, cung cçp nước uống tự do bìng van uống 

nước tự động. Tçt câ lợn thí nghiệm ở 4 lô đều 

áp dụng cùng một quy trình nuôi dưỡng, vệ sinh 

và phòng bệnh. 

Bâng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC IV0.01 IV0.03 IV0.06 

Tổng số lợn thí nghiệm (con/nghiệm thức) 21 21 21 21 

Số ô thí nghiệm (ô/nghiệm thức) 3 3 3 3 

Số lợn trong 1 ô thí nghiệm (con/ô) 7 7 7 7 

Thời gian thí nghiệm (tháng) 5 5 5 5 

Mức bổ sung hỗn hợp IV (%) 0 0,01 0,03 0,06 

Ghi chú: ĐC: khẩu phần cơ sở không bổ sung hỗn hợp IV; IV0.01: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,01% hỗn hợp IV; 

IV0.03: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,03% hỗn hợp IV; IV0.06: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,06% hỗn hợp IV. 

Bâng 2. Tỉ lệ nguyên liệu thức ăn, giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần cơ sở 

Chỉ tiêu 
Giai đoạn 

< 30kg 30-65kg Từ 65kg - kết thúc 

Tỷ lệ nguyên liệu (%)    

Ngô 56,25 54,22 44,59 

Cám mạch 21,93 21,03 38,59 

Cám gạo loại 1 1,25 10,00 5,00 

Gạo tẻ 0,28 - - 

Dầu cá 0,50 0,50 0,50 

Bột cá cao đạm (66,06% CP) 9,00 5,00 5,00 

Khô dầu đỗ tương 9,03 7,88 5,00 

L-Tryptophane 0,05 0,03 0,01 

L-Threonine 0,13 0,13 0,15 

DL-Methionine 98% 0,17 0,15 0,11 

L-Lysine HCI 0,1 0,1 0,05 

Bột đá 0,31 0,43 0,48 

Premix khoáng vi lượng 0,25 0,25 0,25 

Premix vitamins 0,25 0,25 0,25 

DCP 0,50 0,03 0,02 

Thành phần hóa học    

Năng lượng trao đổi (kcal/kg) 3166 3126 3071 

Protein thô (%) 18,86 16,66 16,19 

Mỡ thô (%) 4,28 4,43 4,52 

Ca (%) 0,76 0,54 0,52 

P (%) 0,61 0,52 0,48 

Lysine (%) 1,14 0,93 0,87 

Methionine (%) 0,51 0,43 0,45 

Tryptophan (%) 0,27 0,23 0,21 
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2.5. Xác định các chỉ tiêu  

Phương pháp phân tích mẫu thức ăn: Méu 

nguyên liệu thức ën được phân tích các chî tiêu 

như vêt chçt khô, protein thô, Ca, P để phối hợp 

khèu phæn. Các chî tiêu này được phân tích theo 

TCVN: Vêt chçt khô (4326-2001), protein thô 

(4328-2007), Phospho (1525-01), Canxi (1537-

2007), axit amin (8764:2012). Giá trð ME được 

ước tính theo Noblet & Perez (1993) (trích trong 

NRC, 2012).  

Lượng thức ăn tiêu tốn: Tiêu tốn thức ën, 

hệ số chuyển hóa thức ën qua các giai đoän được 

xác đðnh thông qua tëng khối lượng, lượng thức 

ën ën vào và lượng thức ën dư thừa được cân và 

ghi chép hàng ngày.  

Khả năng sinh trưởng: Các chî tiêu sinh 

trưởng được xác đðnh thông qua cân khối lượng 

từng cá thể lúc bít đæu, tháng thí nghiệm thứ 

nhçt, thứ hai và kết thúc thí nghiệm.  

Khả năng cho thịt và chất lượng thịt: Kết 

thúc thí nghiệm, 3 con/lô (2 đực, 1 cái) được chọn 

ngéu nhiên để khâo sát khâ nëng cho thðt theo 

phương pháp thường quy. Tî lệ näc được xác 

đðnh theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Bî 

khuyến cáo (1999): Tî lệ näc (%) = 59,902386 – 

1,06075*P2 (mm) + 0,229324* såu cơ thën (mm) 

(P2 là vð trí độ dày mỡ lưng (câ da) ở vð trí xương 

sườn cuối cùng, cách sống lưng 6,5cm). Tî lệ mçt 

nước bâo quân và chế biến được tiến hành theo 

phương pháp của Lengerken & cs. (1987). Giá 

trð pH ở 45 phút và 24 giờ sau khi giết thðt theo 

phương pháp của Barton-Gate & cs. (1995), 

Clinquart (2004) (máy đo pH- meter (Mettler-

Toledo MP-220). Chçt lượng thðt được đánh giá 

dựa vào giá trð pH theo phương pháp của 

Barton-Gate & cs. (1995). Màu síc thðt được đo 

theo phương pháp của Clinquart (2004), đánh 

giá chçt lượng thðt dựa vào tiêu chuèn về màu 

síc thðt theo Van Laack & Kauffman (1999) 

(trích từ Kuo & cs., 2003).  

2.6. Xử lý số liệu 

Số liệu được phân tích theo mô hình tuyến 

tính tổng quát (GLM) trên phæn mềm Minitab 

16.0 (2010) với mô hình thống kê: Yijk = µ + KPi 

+ Oj + ijk. Trong đò: Yijk là quan sát từ khèu 

phæn; µ là giá trð trung bình chung; KPi là ânh 

hưởng của khèu phæn thí nghiệm (i = 1, 2, 3, 4); 

Oj là ânh hưởng của ô thí nghiệm (j = 1, 2, 3);  

ijk là sai số ngéu nhiên.  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tốc độ sinh trưởng 

Kết quâ theo dõi khâ nëng sinh trưởng cho 

thçy, tëng khối lượng bình quân ngày (ADG) 

của lợn ở tháng nuôi thứ 3 đến tháng thứ 5 và 

câ giai đoän của các lô bổ sung hỗn hợp IV cao 

hơn so với lô ĐC (P <0,001). So với lô đối chứng, 

khối lượng lợn lúc kết thúc thí nghiệm tëng 

3,14%, 5,85% và 7,08% tương ứng với các mức 

bổ sung 0,01%, 0,03% và 0,06% hỗn hợp IV  

(P <0,01). Không có sự sai khác có ý nghïa thống 

kê về tốc độ tëng khối lượng giữa các lô bổ sung 

0,03% và 0,06% hỗn hợp IV (Bâng 3).  

Li & cs. (2005) và Vetvicka & cs. (2014) cho 

biết, -glucan có tác dụng nâng cao sức khóe 

đường tiêu hóa, kích thích hệ miễn dðch ở đường 

ruột và nhờ đò ức chế sự phát triển của vi sinh 

vêt gây häi. Mặt khác, -glucan làm giâm tî lệ 

tiêu chây ở lợn qua việc ức chế hiệu quâ với vi 

khuèn E. coli và Salmonella (Chethan & cs., 

2017; White & cs., 2002) và các vi khuèn gây 

bệnh khác (Li & cs., 2006). Bên cänh đò, các 

chuỗi peptidoglycan của vách tế bào vi khuèn 

Lactobacillus rhamnosus vừa có tác kích thích 

hệ miễn dðch cục bộ ở niêm mäc ruột, vừa thông 

qua các cytokine để tëng cường sức đề kháng 

không đặc hiệu và giâm tî lệ míc các bệnh thông 

thường (Li & cs., 2005; 2006; Vetvicka & cs., 

2014). Như vêy, khối lượng tích lũy của lợn 

trong thí nghiệm này tëng lên có thể là do hiệu 

quâ tëng sức đề kháng của cơ thể, câi thiện khâ 

nëng tiêu hòa, hçp thu, chuyển hóa chçt dinh 

dưỡng của việc bổ sung hỗn hợp IV. 

Bổ sung vách tế bào lợi khuèn đã câi thiện 

tëng khối lượng bình quân hàng ngày 

(g/con/ngày). Khi tính chung cho câ giâi đoän, 

kết quâ cho thçy việc bổ sung hỗn hợp IV đã câi 

thiện rõ rệt, tëng khối lượng trung bình hàng 

ngày của câ giai đoän từ 3,1% đến 6,9%  
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(P <0,001). Mặc dù ở tháng nuôi thứ nhçt và thứ 

hai, ânh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp IV là 

không cò ý nghïa thống kê (P >0,05). Tuy nhiên, 

tốc độ tëng khối lượng của lợn ở tháng nuôi thứ 

3-5 đã được câi thiện rõ rệt (P <0,001), tốc độ 

sinh trưởng tëng lên 3,6% đến 8,4% khi tëng 

mức bổ sung hỗn hợp IV từ 0,01% lên 0,06%. 

Kết quâ cũng cho thçy, tốc độ sinh trưởng ở các 

tháng nuôi không có sự sai khác thống kê giữa 

mức bổ sung 0,03% và 0,06% (P >0,05). Xu 

hướng chung cho thçy, khi tëng mức bổ sung 

hỗn hợp IV sẽ làm tëng tốc độ sinh trưởng và từ 

đò tëng khối lượng kết thúc nuôi, tuy nhiên mức 

độ câi thiện tốc độ tëng khối lượng chêm läi khi 

tëng mức bổ sung hỗn hợp IV từ 0,03% lên 

0,06% so với mức bổ sung từ 0,01% lên 0,03%. 

Khi phân tích thống kê các kết quâ nghiên 

cứu độc lêp, Rosen (2006), Spring & cs. (2015) 

cho biết việc sử dụng vách tế bào lợi khuèn câi 

thiện 3,6% tëng khối lượng. Kết quâ nghiên cứu 

của Pornanek & Phoemchalard (2020) cho biết, 

bổ sung bột hỗn hợp (rî mêt + vách tế bào 

Saccharomyces cerevisiae) sau lên men (14,7% 

-glucan và 31% mannan-oligosaccharides 

(MOS) ở mức 5%, 10%, 15% đã làm tëng tốc độ 

sinh trưởng từ 8,3-11,9%. Rõ ràng rìng, việc bổ 

sung vách tế bào lợi khuèn đã cò tác dụng kích 

thích khâ nëng sinh trưởng của lợn. Tốc độ tëng 

khối lượng khác nhau ở các nghiên cứu có thể do 

mức bổ sung và giai đoän nuôi hay điều kiện 

chën nuôi khác nhau.  

3.2. Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quâ 

chuyển hóa thức ăn 

Với chi phí chiếm trên 70% chi phí đæu vào, 

nên trong chën nuôi, đặc biệt chën nuôi công 

nghiệp như hiện nay, chi phí cho thức ën chiếm 

70% giá thành sân xuçt nên đåy là một trong 

những chî tiêu quan trọng được các nhà nghiên 

cứu dinh dưỡng và người chën nuôi rçt quan 

tåm. Lượng thức ën thu nhên của lợn ở các 

nghiệm thức qua các tháng là tương đương nhau 

(P >0,05) (Bâng 4). Như vêy, việc bổ sung vách 

tế bào lợi khuèn trong nghiên cứu này không 

ânh hưởng tới lượng thức ën thu nhên của lợn.  

Krüger & Werf (2019) đã tổng hợp kết quâ 

nghiên cứu của Rosen (2006), Spring & cs. 

(2015) cho thçy, việc sử dụng vách tế bào lợi 

khuèn câi thiện khoâng 1% lượng thức ën thu 

nhên, 3,6% tëng khối lượng, 3% FCR. Kết quâ 

trong nghiên cứu của chúng khác so với kết quâ 

công bố của các tác giâ trên. Tuy nhiên, 

Pornanek & Phoemchalard (2020) khi nghiên 

cứu bổ sung vách tế bào Saccharomyces 

cerevisiae trong khèu phæn ën của lợn sinh 

trưởng và vỗ béo cũng không ânh hưởng tới 

lượng thức ën thu nhên 

 Bâng 3. Khối lượng tích lũy và tăng khối lượng hàng ngày ở các giai đoạn  

Chỉ tiêu ĐC IV0.01 IV0.03 IV0.06 SEM P 

Khối lượng tích lũy (kg/con) 

KL bắt đầu thí nghiệm 6,27 6,46 6,91 6,96 0,314 0,340 

KL kết thúc giai đoạn 1 22,35 22,48 22,75 22,97 0,311 0,505 

KL kết thúc giai đoạn 2 39,64 40,52 41,10 41,43 0,624 0,314 

Khối lượng kết thúc thí nghiệm 117,62
d 

121,31
c 

124,50
ab 

125,95
a 

0,430 <0,001 

Tăng khối lượng hàng ngày (g/con/ngày) 

ADG giai đoạn 1 535,87 533,97 528,30 533,65 9,684 0,986 

ADG giai đoạn 2 576,40 601,20 611,70 615,30 9,348 0,893 

ADG giai đoạn 3 829,61
c
 859,55

bc
 887,20

ab
 899,16

a
 8,232 <0,001 

ADG trung bình 723,06
c
 745,79

b
 763,58

a
 772,67

a
 3,588 <0,001 

Ghi chú: ĐC: khẩu phần cơ sở không bổ sung hỗn hợp IV; IV0.01: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,01% hỗn hợp IV; IV0.03: 

khẩu phần cơ sở bổ sung 0,03% hỗn hợp IV; IV0.06: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,06% hỗn hợp IV; KL: khối lượng; ADG: 

tăng khối lượng hàng ngày. Giai đoạn 1: 6-22kg; Giai đoạn 2: 22-40kg; Giai đoạn 3: 40kg - xuất chuồng. 
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Bâng 4. Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quâ chuyển hóa thức ăn ở các giai đoạn  

Chỉ tiêu ĐC IV0.01 IV0.03 IV0.06 SEM P 

Lượng thức ăn thu nhận (kg/con) 

Thức ăn thu nhận giai đoạn 1 27,44 26,92 25,91 26,19 0,355 0,062 

Thức ăn thu nhận giai đoạn 2 38,26 38,47 38,54 37,38 2,045 0,994 

Thức ăn thu nhận giai đoạn 3 228,12 229,72 224,32 226,21 2,074 0,464 

Tổng thức ăn thu nhận 293,82 295,11 288,78 289,78 1,709 0,116 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (kg TĂ/kg tăng KL) 

FCR giai đoạn 1 1,71 1,68 1,64 1,64 0,019 0,084 

FCR giai đoạn 2 2,22
a
 2,13

b
 2,09

bc
 2,02

c
 0,016 <0,001 

FCR giai đoạn 3 2,93
a
 2,84

a
 2,69

b
 2,68

b
 0,015 <0,001 

FCR trung bình 2,64
a
 2,57

a
 2,46

b
 2,44

b
 0,009 <0,001 

So sánh (%) 100,00 97,35 93,05 92,26 - - 

Ghi chú: ĐC: khẩu phần cơ sở không bổ sung hỗn hợp IV; IV0.01: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,01% hỗn hợp IV; 

IV0.03: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,03% hỗn hợp IV; IV0.06: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,06% hỗn hợp IV; TĂ: thức 

ăn; KL: khối lượng; FCR: hệ số chuyển hóa thức ăn. Giai đoạn 1: 6-22kg; Giai đoạn 2: 22-40kg; Giai đoạn 3: 

40kg - xuất chuồng.  

Kết quâ cho thçy, việc bổ sung hỗn hợp IV 

đã câi thiện hệ số chuyển hóa thức ën toàn giai 

đoän (giâm FCR từ 2,65 đến 7,75%). Hệ số FCR 

đã được câi thiện rõ rệt từ tháng nuôi thứ hai 

trở đi (P <0,001). Ở tháng nuôi thứ 2, FCR tốt 

nhçt ở lô IV0.06 (0,06%) tiếp đến là lô IV0.03 

(0,03%). Như vêy có thể giâ thuyết rìng, việc bổ 

sung vách tế bào lợi khuèn có thể cò tác động 

lên hệ vi sinh vêt trong đường ruột và hệ thống 

vi nhung của đường ruột ở tháng nuôi thứ nhçt, 

nhưng hiệu quâ chuyển hóa thức ën mới thực sự 

được tác động rõ nét ở tháng nuôi thứ hai. Đåy 

là câu hói nghiên cứu cæn được chứng minh ở 

các nghiên cứu tiếp theo.  

 Kogan & Kocher (2007) và Luna & cs. (2015) 

cho biết, vách tế bào lợi khuèn giúp cân bìng hệ vi 

khuèn cò ích trong đường ruột, góp phæn cân 

bìng nëng lượng - protein tốt hơn, làm tëng tỷ 

lệ hçp thu dinh dưỡng từ đò làm tëng nëng suçt 

và hiệu quâ sử dụng thức ën. Vách tế bào lợi 

khuèn có thể kích thích sự phát triển hệ thống 

vi lông nhung ruột, giúp tëng cường khâ nëng 

hçp thu của lợn (Luna & cs., 2015).  

Khi tính chi phí thức ën, kết quâ cho thçy 

việc bổ sung hỗn hợp IV không ânh hưởng tới 

chi phí thức ën ở các tháng nuôi và toàn bộ thời 

gian thí nghiệm (P >0,05). Tuy nhiên, việc bổ 

sung hỗn hợp IV đã câi thiện được tốc độ tëng 

khối lượng và tổng khối lượng tëng trọng được 

(tëng 3,1%, 5,6% và 6,9% so với lô ĐC, tương 

ứng với mức bổ sung 0,01% (IV0.01), 0,03% 

(IV0.03) và 0,06% (IV0.06). Do đò, kết quâ tính 

chi phí thức ën cho 1kg tëng khối lượng cho 

thçy, việc bổ sung vách tế bào lợi khuèn đã làm 

giâm chi phí thức ën từ 1,99% đến 5,04%, tốt 

nhçt ở lô IV0.03 (0,03% hỗn hợp IV). Như vêy 

bước đæu có thể thçy mức bổ sung 0,03% hỗn 

hợp IV là phù hợp (Bâng 5). 

3.3. Năng suất và chất lượng thịt 

Kết quâ về đánh giá nëng suçt thðt của lợn 

thí nghiệm cho thçy tî lệ móc hàm, tî lệ thðt xẻ 

và tî lệ näc cò xu hướng tëng khi bổ sung hỗn 

hợp IV. Tuy nhiên, sự sai khác này không có ý 

nghïa thống kê (P >0,05). Điều này cho thçy việc 

bổ sung vách tế bào lợi khuèn không ânh hưởng 

đến nëng suçt thðt, đặc biệt là tî lệ näc (Bâng 6). 

Khi xem xét chçt lượng thðt, kết quâ cho 

thçy không có sự sai khác cò ý nghïa thống kê 

giữa các lô thí nghiệm. Giá trð pH45 đánh giá 

mức độ phân giâi glycogen trong cơ thën 45 

phút sau giết thðt và là chî tiêu đánh giá chçt 
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lượng thðt tươi. Chî tiêu này phụ thuộc nhiều 

vào tính nhäy câm stress ở lợn. Giá trð pH24 

đánh giá tốc độ phân giâi glycogen trong cơ thën 

24 giờ sau khi giết thðt và là chî tiêu đánh giá 

chçt lượng thðt tươi cũng như thðt dùng để bâo 

quân và chế biến. Sau 24 giờ kể từ khi giết thðt, 

giá trð pH gæn như thay đổi không đáng kể. Kết 

quâ ở bâng 7 cho thçy giá trð pH45 ở cơ thën dao 

động từ 6,72 đến 7,04, không có sự sai khác 

thống kê giữa các lô thí nghiệm (P <0,05). Giá 

trð pH24 của các lô thí nghiệm ở mức tương 

đương nhau (dao động từ 6,57-6,79) (P <0,05). 

 Bâng 5. Chi phí thức ăn cho 1kg tăng khối lượng 

Chỉ tiêu ĐC IV0.01 IV0.03 IV0.06 SEM P-value 

Tổng KL tăng (kg) 111,35
d 

114,85
c 

117,59
ab 

118,99
a 

0,5525 <0,001 

CPTA tháng nuôi 1 (1.000đ) 301,88 297,96 290,29 296,89 3,976 0,277 

CPTA tháng nuôi 2 (1.000đ) 401,70 406,59 412,50 405,10 21,868 0,998 

CPTA tháng nuôi 3-5 (1.000đ) 2167,10 2198,40 2176,50 2225,00 20,124 0,358 

Tổng CPTA (1.000đ) 2870,80 2902,90 2879,30 2927,00 17,356 0,247 

CPTA/kg tăng KL (1.000đ) 25,79
a 

25,27
ab 

24,49
bc 

24,60
c 

0,095 <0,001 

So sánh (%) 100,00 98,01 94,96 95,38 - - 

Ghi chú: ĐC: khẩu phần cơ sở không bổ sung hỗn hợp IV; IV0.01: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,01% hỗn hợp IV; 

IV0.03: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,03% hỗn hợp IV; IV0.06: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,06% hỗn hợp IV. KL: 

Khối lượng; CPTA: chi phí thức ăn.  

 Bâng 6. Năng suất và chất lượng thịt 

Chỉ tiêu ĐC IV0.01 IV0.03 IV0.06 SEM P-value 

Năng suất thịt             

Khối lượng giết mổ 116,94 118,33 121,47 123,99 1,513 0,809 

Tỉ lệ móc hàm (%) 79,00 82,67 82,00 79,00 3,007 0,803 

Tỉ lệ thịt xẻ (%) 70,66 71,23 72,32 72,69 0,364 0,809 

Diện tích cơ thăn (cm
2
) 49,67 53,33 52,00 57,33 2,993 0,515 

Sâu cơ thăn (mm) 54,33 53,00 59,67 60,00 2,840 0,365 

Dày mỡ lưng (mm) 16,30 16,42 16,49 16,49 0,314 0,957 

Tỉ lệ nạc (%) 55,07 54,64 56,09 56,17 0,792 0,612 

Chất lượng thịt             

pH45 7,04 7,26 6,72 6,94 0,316 0,814 

pH24 6,79 7,06 6,57 6,77 0,301 0,841 

Tỉ lệ mất nước sau 24h (%) 3,29 3,16 1,36 3,39 0,995 0,592 

Độ dai thịt thăn (N) 45,60 46,80 43,11 45,80 10,844 0,798 

Màu sắc thịt             

a* (đỏ) 14,87 15,29 15,94 14,50 0,920 0,830 

b* (vàng) 10,24 9,60 11,25 10,02 1,511 0,944 

L* (sáng) 58,02 55,84 56,61 57,43 1,713 0,730 

Ghi chú: ĐC: khẩu phần cơ sở không bổ sung hỗn hợp IV; IV0.01: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,01% hỗn hợp IV; 

IV0.03: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,03% hỗn hợp IV; IV0.06: khẩu phần cơ sở bổ sung 0,06% hỗn hợp IV.  
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Tî lệ nước trong cơ khoâng 75%. Một phæn 

nước được liên kết rçt chặt chẽ do đặc điểm 

ngéu cực của phân tử, được tích điện nhờ vào 

các chuỗi polypeptit của các phân tử protein. 

Nhưng cñn một phæn lớn nước được täo thành 

các khối phân tử được giữ läi thông qua hiệu 

ứng khối lêp thể trong mäng được hình thành 

lên từ chuỗi này. Như vêy tçt câ các nguyên 

nhån làm đông mäng sẽ làm ânh hưởng đến sự 

giữ nước. Khi độ pH giâm sẽ dén đến làm siết 

chặt mäng của các chuỗi polypeptit từ đò làm 

cho khâ nëng giữ nước của thðt bð giâm 

(Lengerken & Pfeiffer, 1987). Như vêy, khâ 

nëng giữ nước của thðt liên quan chít chẽ với độ 

pH và khâ nëng giữ nước càng cao khi độ pH 

càng cao. Tî lệ mçt nước của cơ thën sau 24 giờ 

bâo quân nói lên khâ nëng giữ nước cũng như 

dðch của thðt sau 24 giờ bâo quân. Khâ nëng giữ 

nước của thðt sẽ quyết đðnh độ tươi của thðt đồng 

thời tî lệ mçt nước sau 24 giờ bâo quân là chî 

tiêu kỹ thuêt dùng để đánh giá chçt lượng thðt 

dùng cho chế biến. Tî lệ mçt nước sau 24h bâo 

quân ở các lô thí nghiệm đều nìm trong khoâng 

1-5% (phổ thðt bình thường), không có sự sai 

khác giữa các lô thí nghiệm (P >0,05).  

Theo phân loäi chçt lượng thðt dựa vào giá 

trð L* màu síc thðt của Van Laack & Kauffman 

(1999) và độ pH thðt của Barton-Gate & cs. 

(1995) thì chçt lượng thðt của ba lô thí nghiệm 

trong nghiên cứu đều đät yêu cæu và không có 

sự sai khác giữa lô thí nghiệm (P >0,05). Các 

chî tiêu chçt lượng nìm ở phổ chçt lượng thðt 

bình thường.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung hỗn hợp IV không ânh hưởng tới 

lượng thức ën thu nhên nhưng đã làm tëng tốc 

độ sinh trưởng (3,1% đến 6,9%), giâm tiêu tốn 

thức ën (giâm FCR từ 2,65% đến 7,75%), giâm 

chi phí thức ën (1,99% đến 5,04%). Bổ sung 

hỗn hợp IV không ânh hưởng tới chçt lượng 

thðt lợn. Chçt lượng thðt lợn nìm trong phổ 

chçt lượng thðt bình thường. Đề nghð bổ sung 

hỗn hợp IV ở mức 0,03-0,06% trong khèu phæn 

ën của lợn thðt.  
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