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TÓM LƢỢC 

Thí nghiệm này được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm năm nghiệm thức tương ứng với năm 

khẩu phần thí nghiệm là 5 mức độ giảm dần thức ăn hỗn hợp từ 0, 15, 30, 45 và 60 % và lục bình 

được cho ăn tự do vào trong mỗi khẩu phần. Mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần gồm có 15 đơn vị 

thí nghiệm. Mỗi đơn vị thí nghiệm có 4 con ngỗng (2 trống, 2 mái) có khối lượng tương đương 

nhau dao động từ 1362 - 1390g. Tổng lượng DM ăn vào khác nhau có ý nghĩa thống kê, cao 

nhất là 265g/con/ngày nghiệm thức 100TAHH, sau đó giảm dần theo các mức độ giảm dần 

TAHH trong khẩu phần, giá trị thấp nhất ở nghiệm thức 40% TAHH có tổng lượng DM ăn vào 

165g/con/ngày. Tăng trọng của ngỗng có xu hướng giảm dần qua các nghiệm thức 100TAHH, 

85TAHH, 70TAHH nhưng khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P<0,05) và thấp nhất ở nghiệm 

thức 40TAHH  là 27,1g/con/ngày (P<0,05). Kết luận thí nghiệm là có thể sử dụng lục bình trong 

khẩu phần để nuôi ngỗng, ngỗng tăng trưởng có thể tiêu thụ lượng lục bình tươi từ 319 – 

784g/con/ngày. Có thể sử dụng khẩu phần có thức ăn hỗn hợp từ 55 - 70%  của nhu cầu kết hợp 

với cho ăn lục bình tự do để nuôi ngỗng thịt địa phương cho tăng trọng tốt, nâng cao hiệu quả 

kinh tế và tận dụng nguồn lục bình tại chỗ. 

Từ khóa: Ngỗng thịt, lục bình, thức ăn xơ, tăng trưởng và lợi nhuận  

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Việt Nam nuôi ngỗng từ lâu đã mang lại nhiều lợi ích, nhiều nơi ngỗng tận dụng  rau cỏ là 

chính, ít phải dùng lương thực, ngỗng lại to con, chóng lớn, thịt ngon, có khối lượng xuất chuồng 

cao, ngỗng rất dễ nuôi, ít bệnh tật và mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Ngỗng có 

nhiều ưu điểm như: sức đề kháng cao, dễ nuôi, thích nghi với nhiều vùng sinh thái, có thể nuôi 

nhốt hoặc chăn thả. Bên cạnh những ưu điểm đó thì thức ăn cũng là một vấn đề quan trọng, hiện 

nay ngỗng được nuôi bằng thức ăn hỗn hợp có nguồn dinh dưỡng ổn định nhưng chi phí chăn 

nuôi cao, vì thế chúng ta có thể tận dùng nguồn thức ăn xanh ở địa phương như: lục bình, bèo, 

rau muống, rau lang,…Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long có nhiều sông hồ, đất trũng ngập nước 

nên thực vật thủy sinh đa dạng: lục bình, rau muống, bèo tấm… lục bình dễ thu hoạch, có tác 

dụng giữ đất, chống xói mòn, lọc nước giảm gây ô nhiễm môi trường. Lục bình dễ phát triển ở 

nhiều điều kiện khác nhau. Ở các ao, sông rạch thì lục bình sinh trưởng với tốc độ rất nhanh, 

năng suất đạt 150 tấn chất khô/ha/năm (Ngyễn Bích Ngọc, 2000). Lục bình cũng được người 

nông dân sử dụng làm thức ăn cho ngỗng khá phổ biến ở các địa phương. Tuy nhiên những 

nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng lục bình trong khẩu phần nuôi ngỗng còn hạn chế. Mục 

đích của đề tài là xác định khả năng tiêu thụ lục bình trong khẩu phần khi giảm các mức thức ăn 

hỗn hợp, lên tăng trọng và hiệu quả kinh tế của ngỗng địa phương. Từ đó có khuyến cáo kết quả 

đạt được cho người chăn nuôi ngỗng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. 

PHƢƠNG TIỆN & PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Địa điểm và thời gian thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành tại nông hộ số 447C/18, khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm Bộ môn Chăn nuôi, 

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ.   
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Thí nghiệm được thực hiện trong thời gian từ 01/01/2012 đến 15/04/2012. 

Động vật  thí nghiệm và chuồng trại thí nghiệm 

Ngỗng địa phương 1 ngày tuổi được mua từ hộ nông dân chuyên sản xuất ngỗng giống, sau đó 

được úm đến 5 tuần tuổi, ngỗng được bố trí vào thí nghiệm lúc đầu  tuần tuổi thứ 6 với trọng 

lương tương đương nhau, dao động từ 1362 - 1390g.  

Chuồng trại được xây dựng theo kiểu hai mái lợp lá. Sàn chuồng được lót bằng lưới kẽm cách 

nền 80 cm, xung quanh mỗi ô chuồng được bao kín bằng lưới nylon.  

Diện tích mỗi ô chuồng cho một đơn vị thí nghiệm là 1,4m
2 

gồm 4 con ngỗng cho thí 

nghiệmgiai đoạn nuôi tăng trọng. Chuồng nuôi là kiểu chuồng lồng gồm có 15 ô được xếp thành 

3 dãy. Khung chuồng làm bằng tre, nền chuồng lót bằng lưới kẽm cách mặt đất khoảng 0,8 m và 

xung quanh được bao lưới nylon chắc chắn. Bên dưới các dãy chuồng có bạc nylon hứng phân. 

Máng ăn được bố trí phía ngoài để kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ và lượng thức ăn dư thừa.  

Máng uống nhựa đặt trong mỗi ô chuồng. Bên dưới các máng ăn có lắp đặt miếng bạt nylon để 

hứng thức ăn rơi. 

Thức ăn thí nghiệm 

Thức ăn hỗn hợp: các thực liệu cám, bột đậu nành, bột xương, premix vitamin, methionine và 

lysine được mua tại cửa hàng thức ăn gia súc  trong khu vực thành phố Cần Thơ. Sau đó phối 

hợp lại theo công thức phối hợp khẩu phẩn. 

Lục bình cắt ở các rạch sông  gần khu vực trại, có nước lên xuống theo thủy triều hàng ngày nên 

lục bình ở đây phát triển rất tốt trong môi trường sạch. Lục bình sau khi cắt về rửa sạch để loại bỏ 

bùn đất bám vào. Sau đó cắt nhỏ khoảng 1 -2cm cho vào máng ăn cho ngỗng ăn. 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện gồm 2 giai đoạn: giai đoạn nuôi tăng trưởng và thực hiện tiêu hóa 

dưỡng chất. 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm năm nghiệm thức tương ứng với năm khẩu 

phần thí nghiệm là 5 mức độ giảm dần thức ăn hỗn hợp và lục bình được cho ăn tự do vào trong 

mỗi khẩu phần. Mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần gồm có 15 đơn vị thí nghiệm. Mỗi đơn vị thí 

nghiệm có 4 con ngỗng (2 trống, 2 mái) có khối lượng tương đương nhau dao động từ 1362 - 

1390g.  

Bảng 1 Thành phần thực liệu của khẩu phần thí nghiệm 

Thức ăn 100TAHH 85TAHH 70TAHH 55TAHH 40TAHH 

TAHH 100 85 70 55 40 

Lục bình - Tự do Tự do Tự do Tự do 

 

Bảng 2 Công thức phối trộn của thức ăn hỗn hợp 

Thực liệu (%) Thức ăn hỗn hợp 

Cám 83 

Bột đậu nành 15 
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Bột xương 1 

Premix vitamin ADE 1 

Tổng 100 

CP 16 

ME (MJ/kgDM) 10,6 

Lysine  được bổ sung ở mức 0.6%, Methionine 0.4% vào khẩu phần thức ăn hỗn hợp được phối 

trộn.  

Các chỉ tiêu theo dõi và phƣơng pháp thu thập số liệu 

Máng ăn được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày vào mỗi buổi sáng sau khi thu thức ăn thừa. Sau đó làm 

vệ sinh chuồng nuôi ngỗng bằng cách thu dọn phân và xịt rửa chuồng trại. 

Ngỗng được cho ăn 4 lần trong ngày vào lúc 8 giờ, 10 giờ, 14 giờ, 18 giờ. 

Thức ăn hỗn hợp và lục bình được cho vào các máng ăn riêng để không làm lẫn thức ăn vào 

nhau, không làm giảm phẩm chất thức ăn và tiện lợi cho việc thu thừa vào sáng hôm sau. 

Thức ăn hỗn hợp được cân và cho vào mỗi máng ăn riêng theo từng khẩu phần riêng. Trong quá 

trình cho ăn thức ăn được chia làm nhiều lần để kích thích khả năng ăn của ngỗng. 

Lục bình sau khi cắt về được rửa sạch và cắt thanh từng đoạn nhỏ, sau đó được cân và bổ sung 

cho ngỗng ăn tự do theo sức ăn của ngỗng. Lượng lục bình được cân lúc cho ăn và thu thừa vào 

sáng hôm sau. 

Máng uống nước được vệ sinh sạch sẽ vào mỗi sáng và buổi chiều tối. Nước uống được bổ sung 

thêm  vitamin C  vào để tăng cường sức đề kháng cho ngỗng. 

Ngỗng thí nghiệm được cân từng con của mỗi đơn vị thí nghiệm vào mỗi tuần đến  khi kết thúc 

thí nghiệm ngỗng cũng được cân từng cá thể trong từng đơn vị thí nghiệm. 

Mẫu thức ăn giai đoạn tăng trưởng được lấy hàng tuần, sấy khô ở nhiệt độ 105
0
C, sau đó nghiền 

mịn cho phân tích thành phần hóa học sau đó. 

Phương pháp thực hiện giai đoạn tiêu hóa 

Thí nghiệm tiêu hóa được thực hiện vào tuần thí nghiệm thứ 8, lúc ngỗng được 13 tuần tuổi và 

đạt trọng lượng trung bình 3208g ±10,2. 

Ngỗng thí nghiệm được mang vào 2 lớp bọc nylon chắc vào phần thân sau của ngỗng phía sau 

cánh để dễ dàng thu được toàn bộ chất thải của ngỗng 

Ngỗng được cho ăn 4 lần trong ngày vào lúc 8 giờ, 10 giờ, 14 giờ, 18 giờ. 

Mẫu thức ăn ăn vào (thức ăn hỗn hợp và lục bình tươi) được lấy trong vòng 7ngày. Mẫu thức ăn 

thừa được thu vào 7 giờ sáng ngày hôm sau. Tất cả các mẫu thức ăn được xử lý để phân tích các 

thành phần hóa học sau đó. 

Chất thải (phân và nước tiểu) của ngỗng được thu 1 lần/24 giờ. Chất thải sau khi lấy được loại bỏ 

lông và vẩy, đem phơi khô, sau đó được sấy khô ở nhiệt đô 105
0
C đến khi trọng lượng không đổi 

sau đó nghiền mịn, trộn mẫu theo đơn vị thí nghiệm sau đó chọn đủ mẫu để phân tích sau này. 

Sau khi kết thúc thí nghiệm các mẫu chất thải của từng đơn vị thí nghiệm được nghiền mịn, sau 

đó trộn đều và chọn đủ số lượng mẫu để phân tích các thành phần DM, OM, CP, NDF, Ash. 

Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ trong suốt quá trình thí nghiệm, tăng trọng, hệ số chuyển 

hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế của thí nghiệm. 
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Lượng thức ăn tiêu thụ được xác định bằng cách cân lượng thức ăn cho ăn hàng ngày và lượng 

thức ăn thừa vào sáng hôm sau để xác định lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày.  

Tăng trọng của ngỗng (gam/con/ngày) được xác định bằng cách cân khối lượng từng ngỗng đã 

được đánh dấu khi bố trí thí nghiệm để xác định khối lượng ban đầu, sau đó cân vào cuối mỗi 

tuần và lúc kết thúc thí nghiệm. Ngỗng thí nghiệm được cân khối lượng từng con và toàn bộ số 

ngỗng có trong mỗi đơn vị thí nghiệm lúc sáng sớm trước khi cho ăn để xác định tăng trọng của 

ngỗng theo tuần. Tăng trọng bình quân của ngỗng sẽ được tính theo công thức (1). 

        Tăng trọng  (g/con/ngày) = (KL cuối TN – KL đầu TN)/số ngày thí nghiệm 

(KL: khối lượng, TN: thí nghiệm) 

Hệ số chuyển hóa thức ăn được tính bằng cách lấy số lượng thức ăn tiêu thụ  (DM) trong giai 

đoạn chia cho tăng trọng theo giai đoạn. 

Tỷ lệ nuôi sống ở ngỗng, hiệu quả kinh tế của từng nghiệm thức thí nghiệm được tính dựa vào 

tổng chi và tổng thu. Tổng chi gồm có tiền ngỗng giống, chuồng trại, thức ăn, thuốc thú y. Tổng 

thu gồm có tiền bán ngỗng lúc kết thúc thí nghiệm. Hiệu quả kinh tế là hiệu số giữa tổng thu và 

tổng chi. 

Vật chất khô (DM) được xác định bằng cách sấy ở 105
o
C trong khoảng từ 12 giờ, khoáng tổng số 

(Ash) được xác định bằng cách nung ở 550
o
C trong 3 giờ, đạm thô (CP) được xác định bằng 

phương pháp Kjeldahl và béo (EE) được xác định bằng cách dùng ethyl ether chiết trong hệ 

thống Soxhlet (AOAC, 1990). Xơ trung tính (NDF) được phân tích theo quy trình của Van Soest 

et al. (1991).  

Năng lượng trao đổi (ME) của thức ăn hỗn hợp được ước lượng theo Janssen (1989). Lục bình 

được tính theo Maertens et al. (2002).  

Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất được tính theo McDonald et al. (2002). 

TLTH biểu kiến (%) = [(lượng dưỡng chất ăn vào từ thức ăn – lượng dưỡng chất trong chất 

thải)/lượng dưỡng chất ăn vào từ thức ăn] x 100  

Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Tất cả số liệu của thí nghiệm được xử lý sơ bộ trên bảng tính Microsoft Excel 2003, 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 13. Khi  

phép thử F có ý nghĩa thống kê (P<0,05) thì dùng phép thử Tukey  

(Minitab, 2000 ) để tìm mức ý nghĩa thống kê về sự khác biệt của các cặp nghiệm thức.  

KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

Thành phần dƣỡng chất thức ăn và khẩu phần thí nghiệm  

Thành phần dưỡng chất các loại thức ăn và khẩu phần dùng trong thí nghiệm được trình bày 

trong Bảng 3. 

Bảng 3. Thành phần hoá học và giá trị dinh dƣỡng của thức ăn dùng trong thí nghiệm 

Thực liệu DM OM CP EE CF NDF Ash ME, MJ/kgDM 

Cám 95,0 89,9 13,2 11,5 10,5 28,2 10,1 10,4 

Bột đậu nành 90,4 93,6 43,6 11,4 9,57 17,8 6,40 12,1 

Bột xương 96,1 32,2 21,8 5,34 - - 67,8 5,48 

Lục bình 7,38 82,6 12,9 2,31 23,0 56,6 17,4 8,26 



5 

 

 DM: vật chất khô, OM: chất hữu cơ, CP: protein thô, EE: béo thô, CF: xơ thô, NDF: xơ trung 

tính, Ash: khoáng tổng số, ME: năng lượng trao đổi được tính theo Janssen (1989).  

Qua Bảng 3 chúng tôi thấy kết quả phân tích CP cám là 13,2%, kết quả này cao hơn so với phân 

tích CP cám sử dụng trong thí nghiệm của Đặng Hùng Cường (2011) là 11,0%, và cao hơn kết 

quả báo cáo của Trần Nhựt Tiến (2011) có CP cám là 11,6%. 

Bột đậu nành có CP là 43,6%, kết quả này phù hợp với báo cáo của Trương Nguyễn Như Huỳnh 

(2011) có CP bột đậu nành dùng trong thí nghiệm là 43,5%, cao hơn quả nghiên cứu của Dang 

Thi My Tu (2012) có CP bột đậu nành là 42,2%. 

Lục bình có hàm lượng vật chất khô (DM) là 7,38 thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Văn Thu (2009) có DM lục bình là 7,63%, thấp hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Đan Thanh (2010) là 8,45% và khá thấp so với báo cáo của Tôn Thất Thịnh (2010) là 9,31. Sự 

khác biệt này có thể là do lục bình được cắt ở nhiều vị trí khác nhau. 

Hàm lượng đạm  thô (CP) trong của luc bình là 12,9 phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thanh 

Vân (2008) có CP lục bình là 12,7%, Nguyễn Thị Đan Thanh (2010) có CP lục bình là 12,3 và 

cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Thu (2009) có CP lục bình là 11,7%, Tôn Thất 

Thịnh (2010) có CP lục bình là 11,3%. 

Lục bình trong thí nghiệm có hàm lượng xơ trung tính (NDF) là 56,6% tương đương với kết 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Đan Thanh (2010) có (NDF) là 56,6%, và thấp hơn kết quả nghiên 

cứu của Nguyễn Văn Thu (2009) có NDF là 57,3%, Tôn Thất Thịnh (2010) có NDF là 58,3%. 

Năng lượng trao đổi của lục bình trong thí nghiệm này là 8,26 MJ/kgDM phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của Tôn Thất Thịnh (2010) là 8,26 MJ/kgDM, kết quả này thấp hơn báo cáo của 

Nguyễn Thị Đan Thanh (2010) là 9,28 MJ/kgDM. 

Lƣợng thức ăn và dƣỡng chất ăn vào của ngỗng thí  nghiệm 

 Bảng 4. Lƣợng thức ăn và dƣỡng chất ăn vào của ngỗng thí nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức SE/P 

100TAHH 85TAHH 70TAHH 55TAHH 40TAHH 

TAHH-DM 263
a 

225
a 

184
b 

146
bc 

106
c 

8,87/0,001 

LB tươi - 319
a 

468
ab 

591
b 

784
c 

34,8/0,001 

LB – DM - 23,5
a 

34,5
ab 

43,6
b 

57,9
c 

2,57/0,001 

Tổng DM 265
a 

251
a 

220
ab 

191
bc 

165
c 

10,4/0,001 

OM 238
a 

223
ab 

195
bc 

168
cd 

144
đ 

9,24/0,001 

CP 47,0
a 

43,2
ab 

37,4
bc 

31,7
c 

26,4
d 

1,75/0,001 

EE 30,3
a 

26,5
ab 

22,0
bc 

17,8
cd 

13,5
d 

1,05/0,001 

NDF 70,2
 

73,3
 

68,7
 

63,6
 

61,0
 

3,32/0,136 

CF 27,2
 

28,7
 

27,0
 

25,1
 

24,3
 

1,31/0,205 

Ash 27,0
a 

27,2
a 

24,9
ab 

22,5
ab 

20,8
b 

1,14/0,010 

ME (MJ/con/ngày) 2,83
a 

2,62
ab 

2,27
bc 

1,93
cd 

1,62
d 

0,11/0,001 

DM: vật chất khô, OM: chất hữu cơ, CP: protein thô, EE: béo thô, CF: xơ thô, NDF: xơ trung 

tính, Ash: khoáng tổng số ME: năng lượng trao đổi (Janssen (1989). LB: lục bình; TAHH: thức 

ăn hỗn hợp. Các giá trị trung bình mang các chữ a, b, c, d trên cùng một hàng là khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở mức P<0,05. 

Bảng 4 trình bày lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ của ngỗng thí nghiệm trong thí nghiệm 

tăng trưởng. Qua đó chúng tôi thấy DM ăn vào của thức ăn hỗn hợp giảm dần có nghĩa thống kê 
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(P <0,05). Lượng DM ăn vào của thức ăn hỗn hợp cao nhất ở nghiệm thức 100TAHH với 

263g/con/ngày và thấp nhất ở nghiệm thức 40TAHH với 106g/con/ngày. 

Lượng lục bình tươi ăn vào tăng dần theo sự giảm dần của thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần và 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Lượng lục bình tươi ăn vào thấp nhất ở nghiệm thức 

85TAHH (319g/con/ngày), sau đó tăng dần qua các nghiệm thức. Khẩu phần có hàm lượng lục 

bình tươi ăn vào cao nhất ở nghiệm thức 40TAHH (784g/con/ngày). 

Hàm lượng lục bình ăn vào ở trạng thái khô (DM ) tăng dần qua các nghiệm thức và khác nhau 

có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Điều này là do lượng lục bình tươi ăn vào tăng dần qua các nghiệm 

thức. Nghiệm thức 85TAHH có lương lục bình tươi ăn vào thấp nhất là 23,5g/con/ngày, và sau 

đó tăng dần qua các nghiệm thức, nghiệm thức 40TAHH có lượng lục bình tươi ăn vào cao nhất 

là 57,9g/con/ngày.Tổng lượng DM ăn vào khác nhau có ý nghĩa thống kê, cao nhất là 

265g/con/ngày nghiệm thức 100TAHH, sau đó giảm dần theo các mức độ giảm dần TAHH trong 

khẩu phần, giá trị thấp nhất ở nghiệm thức 40TAHH có tổng lương DM ăn vào 165g/con/ngày.  

Tổng lượng CP trong khẩu phần giảm dần qua các nghiệm thức và khác nhau có ý nghĩa thống kê 

(P <0,05). Lượng CP ăn vào cao nhất là 47,0g/con/ngày ở nghiệm thức 100TAHH, sau đó giảm 

dần qua các nghiệm thức theo sự giảm dần của lượng thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần, nghiệm 

thức 40TAHH có lượng CP ăn vào thấp nhất là 26,4g/con/ngày. Lượng EE ăn vào giảm dần qua 

các nghiệm thức và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P <0,05). Nghiệm thức 100TAHH tiêu 

thụ lượng EE là cao nhất (30,3g/con/ngày), nghiệm thức 85TAHH và 70TAHH tiêu thụ lần lượt 

là 26,5 và 22,0g/con/ngày. Nghiệm thức 50TAHH tiêu thụ 17,8g/con/ngày và lượng EE ăn vào 

thấp nhất ở nghiệm thức 40TAHH (13,5g/con/ngày). Sự giảm dần lượng EE ăn vào qua các 

nghiệm thức có thể giải thích là do lượng TAHH ăn vào  giảm dần theo các khẩu phần. 

Hàm lượng khoáng tổng số ăn vào khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Hàm lượng này giảm 

dần qua các nghiệm thức và cao nhất ở nghiệm thức 100TAHH với 13,5g/con/ngày và thấp nhất 

ở nghiệm thức 40TAHH với 9,53g/con/ngày. Năng lượng trao đổi giảm dần qua các nghiệm 

thức, sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Năng lượng trao đổi  giảm dần qua các 

nghiệm thức tương ứng theo sự giảm dần của lượng CP ăn vào trong khẩu phần. Năng lượng trao 

đổi cao nhất ở nghiệm thức 100TAHH (2,83MJ/con/ngày) và thấp nhất ở nghiệm thức 40TAHH 

(1,62MJ/con/ngày). 

Lượng CP, DM và  ME của ngỗng thí nghiệm được thể hiện qua Biểu đồ 1 sau: 

Biểu đồ 1. Lƣợng DM, CP và  ME của ngỗng thí nghiệm 
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Tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của ngỗng thí nghiệm 

Bảng 5: Tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn của ngỗng thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SE/P 
100TAHH 85TAHH 70TAHH 55TAHH 40TAHH 

KLĐTN (g) 1362 1366 1390 1362 1348 10,2/0,14 

KLCTN (g) 4458
a
 4214

a
 4071

ab
 3861

ab
 3435

b
 143/0,005 

TT (g/con/ngày) 40,2
a
 37,0

ab
 34,8

ab
 32,5

bc
 27,1

c
 1,45/0,001 

CP/kgTT 1171 1175 1070 976 978 55,7/0,067 

ME/kgTT 70,6 71,2 65,0 59,5 60,0 3,40/0,093 

FCR 6,61 6,81 6,31 5,88 6,11 0,34/0,356  

Các giá trị trung bình mang các chữ a, b trên cùng một hàng khác nhau là khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở mức P<0,05. KLĐTN: khối lượng đầu thí nghệm.KLCTN: khối lượng cuối thí nghiệm, 

TT: tăng trọng, FCR: Hệ số chuyển hóa thức ăn. 

Bảng 5 cho thấy khối lượng trung bình của con ngỗng đầu thí nghiệm ở cả 5 nghiệm thức dao 

động từ 1362g đến 1390g, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Điều này đảm 

bảo sự đồng đều trong tất cả các nghiệm thức và tránh được sự ảnh hưởng của trọng lượng ban 

đầu đến kết quả thí nghiệm.. 

Qua thí nhiệm chúng tôi nhận thấy tăng trọng của ngỗng có xu hướng giảm dần qua các nghiệm 

thức 100TAHH, 85TAHH, 70TAHH nhưng khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P<0,05) và 

thấp nhất ở nghiệm thức 40TAHH  là 27,1g/con/ngày (P<0,05). Sự tăng trọng của ngỗng thí 

nghiệm (trung bình là 34,3g/con/ngày) thấp hơn so với tăng trọng của ngỗng trong nghiên cứu 

của Tống Thị Mỹ Hà (1985) tương ứng với giai đoạn nuôi 3 - 13 tuần tuổi tính trung bình trống 

mái  (38,4g/con/ngày). Điều này có thể do khác nhau về giống ngỗng, giai đoạn tuổi nghiên cứu 

và khẩu phần ăn của ngỗng thí nghiệm. 

Trọng lượng cuối thí nghiệm của ngỗng trung bình là 4007g, cao hơn kết quả  nghiên cứu của 

Tống Thị Mỹ Hà (1985) trong thí nghiệm nuôi chăn thả để tận dụng nguồn thức ăn sẳn có trong 

tự nhiên, có trọng lượng cuối thí nghiệm  trung bình là 3440g. Sự khác biệt này có thể là do khác 

nhau về giống, giai đoạn tuổi thí nghiệm, thời gian thí nghiệm và phương thức chăn nuôi. Ảnh 

hưởng của lượng DM tiêu thụ lên tăng trọng của ngỗng thí nghiệm được trình bày qua Hình 2 

cho thấy khi lượng DM tiêu thụ giảm thì dẫn đến tăng trọng giảm vơi hệ số xác định hồi quy R
2 

= 

0,96. 

y = 0,12x + 8,85

R
2
 = 0,96
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Hình 2: Ảnh hƣởng của lƣợng DM tiêu thụ lên tăng trọng của ngỗng thí nghiệm 
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Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến dƣỡng chất và nitơ tích lũy của ngỗng thí nghiệm 

Bảng 6: Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến dƣỡng chất và Nitơ tích lủy của ngỗng thí nghiệm 

Chỉ tiêu (%) 
Nghiệm thức 

SE/P 
100TAHH 85TAHH 70TAHH 55TAHH 40TAHH 

DMD 79,8
a 

75,6
a 

71,9
ab 

61,3
b 

59,7
b 

3,70/0,003 

OMD 82,0
a 

77,4
a 

73,3
ab 

63,4
b 

62,7
b 

2,74/0,002 

NDFD 60,4
a 

53,5
ab 

51,3
ab 

45,1
ab 

35,6
b 

4,78/0,038 

Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu hóa (g/con/ngày) 

DDM 228
a 

198
ab 

179
b 

125
c 

107
c 

3,70/0,001 

DOM 211
a 

181
ab 

163
b 

115
c 

101
c 

3,11/0,001 

DNDF 45,5
a 

40,7
a 

38,0
ab 

28,1
bc 

20,2
c 

1,20/0,001 

Nitơ ăn vào 6,11
a 

5,31
ab 

4,93
ab 

3,66
ab 

2,99
b 

0,13/0,03 

Nitơ tích lũy 4,68
a 

3,89
ab 

3,39
b 

2,25
c 

1,80
c 

0,18/0,001 

DMD, OMD, NDFD, ADFD lần lượt là tỉ lệ tiêu hóa DM, OM,  NDF; DDM, DOM, DNDF lần 

lượt là hàm lượng tiêu hóa được của DM, OM, NDF. 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. 

Bảng 6 trình bày tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến các dưỡng chất và lượng nitơ tích lũy của ngỗng thí 

nghiệm. Qua đó có thể thấy tỷ lệ tiêu hóa DM và OM cao ở nghiệm thức 100TAHH, 85TAHH, 

70TAHH và thấp ở nghiệm thức 55TAHH và 40TAHH (P<0,05). Điều này có thể được giải thích 

là do 2 nghiệm thức 55TAHH, 40TAHH có lương thức ăn hỗn hợp giảm nhiều và lượng lục bình 

ăn vào cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Lục bình là loại thức ăn xanh có khối xác lớn và 

xơ cao nên làm tăng tốc độ vận chuyển thức ăn trong đường tiêu hóa dẫn đến giảm tỷ lệ tiêu hóa. 
Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến vật chất khô, vật chất hữu cơ và xơ trung tính được thể hiện qua bảng 

dưới đây. 

Tỷ lệ tiêu hóa NDF giảm dần qua các nghiệm thức 100TAHH, 85TAHH, 70TAHH, 55TAHH 

nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất thấp hơn ở 

nghiệm thức 40TAHH có giá trị là 35,6g/con/ngày (P<0,05). Sự khác nhau này là do nghiệm 

thức 40TAHH tiêu thụ nhiều lục bình  hơn các nghiệm thức khác dẫn đến tỷ lệ tiêu hóa thấp. 

Lượng vật chất khô tiêu hóa được (DDM) giữa các nghiệm thức khác nhau có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05), cao nhất ở nghiệm thức 100TAHH (228g/con/ngày) và thấp nhất ở nghiệm thức 

40TAHH (107g/con/ngày). 

Lượng vật chất hữu cơ tiêu hóa được (DOM) giữa các nghiệm thức khác nhau có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05), cao nhất ở nghiệm thức 100TAHH (211g/con/ngày) và thấp nhất ở nghiệm thức 

40TAHH (101g/con/ngày). 

Hàm lượng NDF tiêu hóa được giữa các nghiệm thức 100TAHH, 85TAHH và 70TAHH khác 

nhau không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) và thấp hơn ở nghiệm thức 55TAHH và 40TAHH. 

Hàm lượng Nitơ ăn vào trong thí nghiêm giảm dần qua các nghiệm thức 100TAHH, 85TAHH, 

70TAHH nhưng sự khác biệt giữa các nghiệm thức này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Lượng nitơ ăn vào thấp hơn ở nghiệm thức 55TAHH và 40TAHH có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). 
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Lượng nitơ tích lũy trong thí nghiệm giảm dần qua các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05), cao nhất ở nghiêm thức 100TAHH (4,68g/con/ngày) và thấp nhất ở nghiệm thức 

40TAHH (1,80g/con/ngày) 

Hiệu quả kinh tế 

Bảng 7. Hiệu quả kinh tế nuôi ngỗng qua các khẩu phần khác nhau của thí nghiệm 

Chỉ tiêu 

(ngàn đồng/con) 

Nghiệm thức 

100TAHH 85TAHH 70TAHH 55TAHH 40TAHH 

Chi phí con giống 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Chi phí  thức ăn 151 129 106 83,6 60,7 

Thú y 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Tổng chi 206 184 161 139 116 

Tổng thu 357 337 326 309 275 

Chênh lệch 151 153 165 170 159 

Lợi nhuận so với nghiệm 

thức 100TAHH 
100 101 109 113 105 

% lợi nhuận/tổng chi 73,3 83,1 102 123 138 

Ngỗng giống: 50.000 đ/con,
 
Giá bán ngỗng thịt: 80.000 đ/kg. Giá của các thực liệu (đồng/kg) 

như sau: lục bình 200đ/kg, cám 5.000 đồng, bột đậu nành 16.000 đồng, bột xương 10.000 đồng, 

premix vitamin 95.000 đồng/kg. 

Hiệu quả kinh tế giữa các khẩu phần khác nhau của nghiệm thức được trình bày qua bảng 7. Khi phân tích 

hiệu quả kinh tế cho thấy mặc dù tăng trọng của ngỗng giảm dần nhưng lợi nhuận thì tăng khi 

tăng lượng lục bình trong khẩu phần. Lợi nhuận của các nghiệm thức là 100TAHH, 85 TAHH, 

70 TAHH, 55 TAHH và 40 TAHH lần lượt là 151.000, 153.000, 165.000, 170.000, 159.000 đồng 

cho một con ngỗng. Kết quả này được giải thích là khi giảm dần chi phí thức ăn hỗn hợp trong 

khẩu phần và tăng sử dụng lục bình thì ngỗng cho tăng trọng hợp lý. Đặc biệt là ở nghiệm thức 

70TAHH và 55TAHH thì cho lợi nhuận tốt hơn các nghiệm thức còn lại. 

KẾT LUẬN  

Chúng tôi có kết luận sau: có thể sử dụng lục bình trong khẩu phần để nuôi ngỗng thịt. Ngỗng 

tăng trưởng có thể tiêu thụ lượng lục bình tươi từ 319 – 784g/con/ngày. Có thể sử dụng khẩu 

phần có thức ăn hỗn hợp từ 55 - 70%  kết hợp với cho ăn lục bình tự do để nuôi ngỗng thịt địa 

phương cho tăng trọng, hiệu quả kinh tế tốt và nâng cao khả năng tận dụng lục bình.  
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