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TÓM LƯỢC 

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ lục bình (LB) thay thế cỏ lông tây trong khẩu phần lên tỷ 

lệ tiêu hóa dưỡng chất, khả năng tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của thỏ lai được tiến hành  

thí nghiệm tại trường Đại Học Cần Thơ. Thí nghiệm nuôi dưỡng được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên với 6 nghiệm thức và 3 lần lặp lại trên 72 thỏ lai ở 8 tuần tuổi. Các nghiệm thức bao 

gồm cỏ lông tây trong khẩu phần được thay thế bởi lục bình ở các mức 0, 20, 40, 60, 80 và 

100%. Kết quả thí nghiệm cho thấy Lượng CP (g) tiêu thụ của thỏ tăng dần khi tăng tỉ lệ LB 

từ 20 đến 60 %. Tăng trọng hằng ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P<0,001). Tăng trọng đạt được khi tăng các mức độ 

lục bình trong khẩu phần là 18,9, 19,3, 19,6, 16,2 và 14,0 g/con/ngày theo thứ tự cho các 

nghiệm thức LB0, LB20, LB40, LB60, LB80 và LB100. Kết luận cho thấy thay thế cỏ lông tây 

bằng lục bình từ 40 đến 60% đã cải thiện sự tận dụng thức ăn, tăng trưởng và hiệu quả kinh 

tế. 

Từ khóa: lục bình, thỏ lai, cỏ lông tây, tiêu hóa, hiệu quả kinh tế. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lục bình là loại thực vật thủy sinh có năng suất chất xanh cao và tốc độ sản sinh rất nhanh, 

trong nhiều trường hợp lục bình phát triển nhanh gây cản trở giao thông đường thủy hoặc 

cũng là nơi có thể chứa các mầm bệnh có thể lây lan cho người và gia súc. Trong thời gian 

gần đây nuôi thỏ đã được khuyến cáo phát triển để đáp ứng cho nhu cầu thịt tăng cao trong 

tương lai (El-Raffa, 2004). Jaouzi et al. (2004) cho rằng thỏ có khả năng tạo ra thịt nhanh và 

cao nhờ có khả năng sinh sản hiệu quả. Thịt thỏ đã được biết như là nguồn thịt có protein cao 

(21,3%), ít béo (6,8%) và ít cholesterol (45mg/kg). So với các loài gia súc nuôi phổ biến 

khác, thỏ có khối lượng cơ thể nhỏ hơn nên đã dẫn đến chi phí cho chuồng trại của thỏ thấp 

hơn. Đặc biệt thức ăn thỏ ít cạnh tranh với lương thực con người. Từ những lợi thế trên đã 

cho thấy việc phát triển nuôi thỏ có vai trò rất quan trọng để cung cấp protein nguồn gốc 

động vật cho con người. Nghề nuôi thỏ đã hình thành và phát triển như là một nghề sinh sống 

của một bộ phận người dân. Lục bình là loại thực vật có hàm lượng vật chất khô, xơ và lignin 

thấp và protein tương đương với cỏ do vậy có thể dùng để nuôi thỏ. Hiện nay chưa có nghiên 

cứu về sử dụng lục bình tươi làm thức ăn trong chăn nuôi thỏ thịt. Xuất phát từ tình hình đó 

đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích xác định mức độ tối ưu của lục bình tươi thay thế cỏ 

lông tây trong khẩu phần của thỏ thịt để góp phần giải quyết thức ăn cho chăn nuôi thỏ và 

mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. 

 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Thí nghiệm được tiến hành tại trại chăn nuôi thức nghiệm khu vực Bình An, phường Long 

Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và phòng thí nghiệm E205, Bộ môn chăn nuôi, 

Khoa Nông nghiệp và SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ. Thời gian tiến hành thí nghiệm từ 

tháng 12 năm 2008 đến tháng 04 năm 2009. 

Thí nghiệm nuôi dưỡng gồm 72 con thỏ lai có trọng lượng trung bình đầu thí nghiệm là 

814±42,5g được tiến hành trong 8 tuần. Thí nghiệm tiêu hóa được tiến hành ở tuần thứ 6 của thí 

nghiệm nuôi dưỡng, lúc này thỏ có trọng lượng trung bình 1537±94,7g.  
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Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại. Mỗi 

đơn vị thí nghiệm gồm: 4 thỏ (gồm 2 đực và 2 cái) được bố trí vào mỗi ngăn của chuồng 

lồng. Sáu nghiệm thức với sáu khẩu phần khác nhau: 

- LB0: 100% Cỏ lông tây 

- LB20: 20% Cỏ lông tây được thay thế bằng lục bình 

- LB40: 40% Cỏ lông tây được thay thế bằng lục bình 

- LB60: 60% Cỏ lông tây được thay thế bằng lục bình 

- LB80: 80% Cỏ lông tây được thay thế bằng lục bình 

- LB100: 100% lục bình 

Khoai mì lát được bổ sung 15-30g/con/ngày và bã đậu nành được cung cấp 150-

200g/con/ngày cho tất cả các nghiệm thức tùy theo giai đoạn. 

 

                   

 

Hình 1. Thí nghiệm thỏ nuôi bằng lục bình 

Các chỉ tiêu theo dõi gồm có: lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ trong suốt quá trình thí 

nghiệm, tăng trọng (g/con/ngày), hệ số chuyển hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế. 

Phương pháp phân tích: Vật chất khô (DM), vật chất hữu cơ (OM), khóang (Ash) và đạm thô 

(CP) được xác định theo (AOAC, 1990), xơ trung tính (NDF) được phân tích theo đề nghị 

của Van Soest (1991).  

Số liệu được xử lý theo mô hình General Linear Model của chương trình Minitab 13 

(Minitab, 2000) và so sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức bởi phương pháp Tukey của 

Minitab13. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 

Bảng 1: Thành phần hóa học của thức ăn sử dụng trong thí nghiệm nuôi dưỡng (%DM) 

Thức ăn 
DM OM CP NDF Ash ME, MJ/kgDM 
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, * Viện Chăn nuôi (1995), 
** Danh Mô (2008). 

Qua bảng 1 cho thấy DM của lục bình là 7,63% phù hợp với kết quả nghiên cứu của Huỳnh 

Văn Thuấn (2009) là 7,62%. DM của cỏ lông tây là 16,9%, kết quả này phù hợp với với 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuân Linh (2005) là 16,4%. Hàm lượng CP của lục bình và cỏ 

lông tây sử dụng trong thí nghiệm nuôi dưỡng tương đương nhau lần lượt là 11,7% và 11,3%. 

Hàm lượng CP của lục bình trong thí nghiệm cao hơn nghiên cứu của Huỳnh Văn Thuấn 

(2009) là 8,24%.  

Hàm lượng NDF của lục bình sử dụng trong thí nghiệm là 57,3% thấp hơn cỏ lông tây là 

68,0%. Ngoài ra, hàm lượng NDF của khoai mì lát và bã đậu nành là 15,2% và 42,8%. Kết 

quả NDF của bã đậu nành trong thí nghiệm này thấp nghiên cứu của Trương Thị Anh Thư 

(2008) là 48,6%.  

Năng lượng trao đổi của cỏ lông tây là 8,23MJ/kgDM hơi thấp hơn lục bình (8,29MJ/kgDM). 

Khoai mì lát có năng lượng trao đổi khá cao (14,6MJ/kgDM) và kế đến là bã đậu nành. 

Bảng 2: Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ của thỏ thí nghiệm nuôi dưỡng 

(g/con/ngày) 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

±SE/P 
LB0 LB20 LB40 LB60 LB80 LB100 

LB tươi ăn vào - 102
a 

181
b 

257
c 

331
d 

273
c 

5,35/0,001 

CLT tươi ăn vào 218
a 

177
b 

136
c 

92,0
d 

49,1
e 

-
 

2,87/0,001 

DM LB ăn vào -
 

7,33
a 

13,0
b 

18,3
c 

23,6
d 

19,7
e 

0,41/0,001 

DM CLT ăn vào 31,1
a 

24,0
b 

18,5
c 

13,3
d 

7,33
e 

-
 

0,69/0,001 

%LB/CLT -
 

23,6
a 

41,7
b 

59,1
c 

76,2
d 

100
e 

1,20/0,001 

Tổng DM 70,7
a 

70,9
a 

71,1
 a 

71,2
 a 

70,6
a 

59,3
 b 

0,901/0,001 

OM 65,9
a
 65,8

a
 65,5

a
 65,2

a
 64,3

a
 54,3

 b
 0,758/0,001 

CP 8,18
a 

8,42
ab 

8,51
b 

8,53
b 

8,50
b 

6,81
c 

0,001/0,001 

NDF 32,5
a
 32,0

a
 31,4

ab
 30,8

ab
 29,8

b
 22,4

c
 0,572/0,001 

ME
*
, MJ/con/ngày 0,573

ab 
0,582

a 
0,589

a 
0,614

a 
0,601

a 
0,500

b 
0,024/0,007 

LB: lục bình, CLT: cỏ lông tây, LB0,LB20, LB40, LB60, LB80, LB100: 0%, 20%, 40%, 60%, 

80%, 100% lần lượt là các mức độ lục bình thay thế cỏ lông tây trong khẩu phần, ME tính theo
 

Bruinenberg (2002).  

Các chữ cái a, b, c, d, e <0,05. 

Từ kết quả trình bày ở bảng 2 cho thấy lượng lục bình ăn vào tăng dần từ nghiệm thức LB20 

là 102g/con/ngày đến nghiệm thức LB80 là 331g/con/ngày nhưng lại giảm ở nghiệm thức 

LB100 là 273g/con/ngày. Lượng DM ăn vào thấp nhất ở nghiệm thức LB100 là 

59,3g/con/ngày và cao nhất ở nghiệm thức LB60 là 71,2g/con/ngày (P<0,05). Kết quả lượng 

DM ăn vào của thí nghiệm nuôi dưỡng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Trường Giang 

(2008) là 65,7-82,7gDM/con/ngày, nhưng thấp hơn kết quả Đặng Hùng Cường (2008) (78,3-

98,1gDM/con/ngày).  

Lục bình  7,63 82,5 11,7 57,3 17,5 8,29* 

Cỏ lông tây 16,9 88,7 11,0 68,0 11,3 8,23** 

Khoai mì lát 87,7 96,9 2,84 15,2 3,15 14,6* 

Bã đậu nành 
9,52 94,5 19,1 42,8 5,50 

11,2* 
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Biểu đồ 1: Lượng DM ăn vào (g/con/ngày) của thỏ trong thí nghiệm nuôi dưỡng 

Qua biểu đồ 1 cho thấy lượng DM ăn vào tăng từ nghiệm thức LB0 đến LB60 và bắt đầu 

giảm ở đến nghiệm thức LB100 theo hàm phi tuyến tính với R
2
 = 0,814. 

Lượng đạm thô ăn vào khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P<0,05), cao nhất 

là ở nghiệm thức LB60 (8,53g/con/ngày) và thấp nhất ở nghiệm thức LB100 

(6,81g/con/ngày). Kết quả của thí nghiệm thấp hơn so với nghiên cứu của Đào Hùng (2006) 

là 10-14,9 gCP/con/ngày và Trương Hoàng Nam (2008) là 10,6– 21,3gCP/con/ngày. Lượng 

CP ăn vào của thí nghiệm nuôi dưỡng được thể hiện qua biểu đồ 2. 

 

 

Biểu đồ 2: Lượng CP tiêu thụ (g DM) của thỏ trong thí nghiệm nuôi dưỡng 

Biểu đồ 2 cho thấy, lượng CP ăn vào tăng đến nghiệm thức LB60 và bắt đầu giảm đến 

nghiệm thức LB100 theo hàm phi tuyến tính y = -0,0005x
2
 + 0,0358x + 8,0261, có hệ số hồi 

quy R
2
 = 0,813. 

Lượng NDF ăn vào giảm dần từ khẩu phần không có lục bình tới khẩu phần có mức lục bình 

tối đa (P < 0,05), cao nhất ở nghiệm thức LB0 là 32,5g/con/ngày, thấp nhất ở nghiệm thức 

LB100 là 22,4g/con/ngày. Điều này có thể giải thích do hàm lượng NDF của lục bình thấp 

hơn cỏ lông tây. Kết quả thí nghiệm này thấp hơn nghiên cứu của Trương Thị Anh Thư 

(2008) từ 37,3- 41,2gNDF/con/ngày. Năng lượng trao đổi tiêu thụ có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05) giữa các nghiệm thức, cao nhất ở nghiệm thức LB60 là 0,614 MJ/con/ngày 

và thấp nhất ở nghiệm thức LB100 là 0,5 MJ/con/ngày. 
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Biểu đồ 3: Lượng ME tiêu thụ (MJ/con/ngày) của thỏ trong thí nghiệm nuôi dưỡng 

Từ hàm phi tuyến tính y= -0,00003x
2
 + 0,0024x + 0,55921, với hệ số hồi quy R

2
=0,728 được 

thể hiện ở biểu đồ 3 cho thấy ME tiêu thụ tăng từ nghiệm thức LB0 đến LB60 và bắt đầu 

giảm đến nghiệm thức LB100. 

Bảng 3: Tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế thỏ thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

±SE/P 
LB0 LB20 LB40 LB60 LB80 LB100 

TLĐTN(g) 822
 

802 827 813 809 813 40,5/0,991 

TLCTN(g) 2012
ab 

2020
ab 

2059
a 

2011
ab 

1827
bc 

1695
c 

73,9/0,005 

Tăng trọng, g/ngày 18,9
ab

 19,3
ab

 19,6
a
 19,0

ab
 16,2

c
 14,0

c
 0,955/0,001 

FCR 3,75
ab

 3,68
a
 3,63

a
 3,76

ab
 4,37

b
 4,25

ab
 0,196/0,009 

Tổng tiền TĂ, đồng 17.989 18.226 18.182 18.046 17.902 15.936 - 

Tổng đầu tư, đồng 59.989 60.226 60.182 60.046 59.902 57.936 - 

Tổng thu, đồng 84.510 84.845 86.460 84.454 76.720 71.201 - 

Chênh lệch, đồng 24.521 24.620 26.279 24.409 16.819 13.265 - 

, óa  

<005. 

Bảng 3 cho thấy tăng trọng hàng ngày có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (P<0,05), cao 

nhất ở nghiệm thức LB40 là 19,6g/con/ngày. Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của 

Đặng Hùng Cường (2008) là 21,1g/con/ngày, nhưng lại phù hợp với nghiên cứu Trương 

Hoàng Nam (2008) là 20,0g/con/ngày. Từ kết quả tăng trọng trên dẫn đến trọng lượng cuối 

thí nghiệm cũng khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P<0,05). Hệ số chuyển 

hóa thức ăn cao nhất ở nghiệm thức LB80 (4,37) và thấp nhất ở nghiệm thức LB40 (3,63) 

(P<0,05). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Trường Giang (2008) là 3,45–

4,86, nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Văn Điền (2007) từ 4,83–6,20. Khi phân 

tích hiệu quả kinh tế thì tổng đầu tư cao nhất ở nghiệm thức LB20 (60.226 đồng) và thấp nhất 

ở nghiệm thức LB100 (57.936 đồng) nhưng sự chênh lệnh giữa số tiền đầu tư và số tiền bán 

thỏ cao nhất lại ở nghiệm thức LB40 (26.279 đồng) và thấp nhất ở nghiệm thức LB100 

(13.265 đồng).  
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Qua kết quả thí nghiệm chúng tôi kết luận là lục bình có thể dùng trong khẩu phần để cải 

thiện sự tăng trọng của thỏ. Lục bình có thể thay thế cỏ lông tây tốt ở mức 40% và 60%. Vì 

vậy cần thiết khuyến cáo cho người dân sử dụng lục bình trong khẩu phần để nâng cao hiệu 

quả kinh tế trong chăn nuôi thỏ thịt. Bên cạnh đó cần tiến hành thêm những thí nghiệm về sử 

dụng lục bình để nuôi thỏ sinh sản.  
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