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làm giảm DCAD của khẩu phần từ -72,05 đến -109,58 mEq/kg DM kỳ vọng sẽ hạn chế được hiện
tượng hạ Ca huyết. Hơn nữa, việc bổ sung cho bò giai đoạn cạn sữa có thể hạn chế được nguy cơ
tăng hàm lượng thể ketone và giảm hàm lượng Ca trong máu ở bò thời điểm xung quanh lúc đẻ.
Trong khi không ảnh hưởng tới các chỉ tiêu về nhịp tim, nhịp thở và nhu động dạ cỏ ở bò. Do đó,
để hạn chế các rối loạn trao đổi chất (ketosis và hạ Ca huyết), bò sau khi đẻ nên sử dụng chế độ ăn
ở nhóm 3 là bổ sung hỗn hợp có chứa MnO, Ca(C2H5COO)2, Na(C2H5COO) và CuSO4.
Từ khóa: Bò sữa, ketosis, hypocalcemia, thể ketone, DCAD.
ABSTRACT
Effects of reasonable feeding method on 60 days before delivery to reduction of
metabolism disorder in dairy cows
The objective of this trial were evaluation effects of reasonable feeding method on 60 days
before delivery to reduction of metabolism disorder in dairy cows. Seven ty five multiparous dry
dairy cow were randomly divided into five groups appropriated with supplementation with canion
and anion salts at differently level và type on 60 day of period. The results were demont showed
that, the supplementation of (NH2)2SO4, bone meal, Ca(C2H5COO)2, CaCO3, Ca(C2H5COO)2,
CuSO4, MnO, MgSO47H2O, NH4Cl, C3H8O2 and Na(C2H5COO) at differently levels and type on
this trial was reduce of dietary canion-anion difference (DCAD) from -72.05 to -109.58 mEq/kg DM
with ecpecting to prevention of hypocalcemia. In addition, the supplemental on dry dairy cow
may prevention of risk increasing of blood ketone body and decreasing the blood Ca concentration
at periparturient period, while negative effect on physiological of pulse rate, respiration rate and
ruminal movements. Base on this study it could be suggested that for prevention of metabolic
disorder such as ketosis and hypocalcemia in dairy cow should supplementation of mix contening
MnO, Ca(C2H5COO)2, Na(C2H5COO)and CuSO4).
Keywords: Dairy cow, ketosis, hypocalcemia; ketone body, DCAD.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, các nhà dinh
dưỡng cho bò năng suất cao đã tập trung vào
giai đoạn cạn sữa và thời điểm xung quanh
lúc đẻ, bởi vì chiến lược nuôi dưỡng và quản
lý những giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến
sức khỏe cũng như hiệu suất sinh sản trong kỳ
sữa tiếp theo (Sordillo vaf Manangira, 2014;
Roche và ctv, 2015). Mặc dù không có số liệu
về thời gian cạn sữa khác nhau nhưng người
chăn nuôi thường áp dụng thời gian cạn sữa
khoảng 6-8 tuần (Steeneveld và ctv, 2013). Bò
thường có khả năng sản xuất tốt nhất ở kỳ tiếp
theo khi được cạn sữa khoảng từ 61 đến 65
ngày (Kuhn và ctv, 2006). Giai đoạn cạn sữa,
ngoại trừ thời gian xung quanh lúc đẻ là một
trong những giai đoạn quan trọng nhất đối
với sức khỏe, khả năng sinh sản và sản xuất
của bò vào giai đoạn tiết sữa (Mulligan, 2012)
với 30-50% bò sữa bị ảnh hưởng bởi một số
bệnh chuyển hóa hoặc truyền nhiễm xung
quanh lúc đẻ (Hostens và ctv, 2012).
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Ở các giai đoạn chuyển tiếp khác nhau
trong cuộc đời sản xuất của bò sữa, có liên quan
đến sự tăng lên về trao đổi chất và tính mẫn
cảm với bệnh tật (Abuelo và ctv, 2019). Đồng
thời đây cũng là giai đoạn được đặc trưng bởi
những thay đổi rất lớn về tình trạng nội tiết
(Baci và ctv, 2007). Quản lý đàn bò sữa trong
thời kỳ cạn sữa đã được nghiên cứu nhiều để
điều chỉnh quá trình trao đổi carbohydrate,
chất béo và khoáng trong thời kỳ đầu của chu
kỳ cho sữa, vì đây là giai đoạn xuất hiện hầu
hết các rối loạn ở bò sữa đặc biệt là ở dạng
cận lâm sàng (Fiorentin và ctv, 2018). Sốt sữa,
hạ Ca huyết cận lâm sàng, ketosis, gan nhiễm
mỡ, sót nhau, viêm tử cung, viêm vú và lệch
dạ múi khế là những kế phát ở giai đoạn này
(Kara, 2013) và phản ứng miễn dịch và trao
đổi chất ở bê con (Linh và ctv, 2017).
Dinh dưỡng của bò ở giai đoạn cạn sữa là
một lĩnh vực nghiên cứu được tập trung nhiều
trong nhiều năm qua (Dann và ctv, 2006).
Lượng chất khô thu nhận là một yếu tố quan
trọng trong dinh dưỡng vì nó xác định lượng
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chất dinh dưỡng có sẵn cho duy trì và sản
xuất (NRC, 2001). Cung cấp thiếu chất dinh
dưỡng có thể hạn chế sản xuất và có thể ảnh
hưởng tới quá trình mang thai (Vonnahme và
ctv, 2007). Nhưng cho ăn quá mức yêu cầu làm
tăng chí phí thức ăn (Herd và ctv, 2003) tăng
thải chất dinh dưỡng ra môi trường (Nennich
và ctv, 2006) và tích mỡ (Duarte và ctv, 2013).
Lượng thức ăn thu nhận thấp (Baldacim và
ctv, 2018) kết hợp với nhu cầu năng lượng cao
trong thời kỳ chuyển tiếp sẽ làm tăng nguy
cơ xảy ra rối loại trao đổi chất (Bezerra và ctv,
2014) và bắt đầu các vấn đề sức khỏe khác
(Sundrum, 2015). Nguyên nhân là ở giai đoạn
này không chỉ được đặc trưng bởi sự mất cân
băng năng lượng âm mà còn bởi sự huy động
từ mô mỡ (Debski và ctv, 2017). Những tiến bộ
trong quản lý và dinh dưỡng bò sữa đã giảm
thiểu đáng kể sự mất cân bằng trong chế độ ăn
uống có khả năng gây ra những thiếu hụt lâm
sàng. Tuy nhiên, những rối loạn cận lâm sàng
vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sản
xuất của bò, vì sự thích nghi của nội tiết tố
và trao đổi chất liên quan đến thời kỳ cạn sữa
và bắt đầu tiết sữa có thể ảnh hưởng tới cân
bằng nội môi (Neves và ctv, 2016). Các rối loạn
có liên quan đến sự mất khả năng đáp ứng
với nhu cầu sản xuất cao bao gồm sốt sữa và
ketosis do sự suy giảm khả năng duy trì chức
năng cơ thể với sự cân bằng năng lượng và
calcium âm (Goff, 2006; Fikadu và ctv, 2016).
Có thể thấy rằng các rối loạn chuyển hóa
như ketosis, gan nhiễm mỡ, hạ canxi huyết,…
có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả chăn
nuôi bò sữa. Những loại vấn đề này có xu
hướng liên quan đến bò cao sản, có thể kiểm
soát được bằng cách kiểm soát cách cho ăn
tốt hơn hàng ngày ở giai đoạn cạn sữa. Do
đó, mục tiêu của nghiên cứu này là xác định
phương thức nuôi dưỡng hợp lý bò sữa giai
đoạn cạn sữa 60 ngày trước khi đẻ để giảm các
bệnh rối loạn trao đổi chất.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Gia súc thí nghiệm: 75 bò lai HF đang ở
giai đoạn cạn sữa trước khi đẻ 60 ngày lứa thứ
1-3, có năng suất sữa 18 kg/con/ngày (±25%).
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Bò được chia thành 5 nhóm (Nh), 15 bò/Nh
với tiêu chí đồng đều về khối lượng, điểm thể
trạng, thời gian cho sữa, lứa đẻ. Bò nuôi nhốt
cá thể, cho ăn ngày 2 lần sáng và chiều, thức
ăn tinh và thô trộn đều trước khi cho ăn; Cả 5
nhóm bò TN được nuôi theo sơ đồ bố trí TN
trong thời gian 60 ngày ở bảng 1.
Bảng 1. Thiết kế thí nghiệm và khẩu phần ăn
(n=15)
Chỉ tiêu
Nh1 Nh2 Nh3
Thời gian TN (ngày) 60
60
60
Khối lượng bò (kg) 467,9 468,3 451,9
Nguyên liệu (%DM)
Rỉ mật
6,39 5,93 6,33
Bã bia
1,83 1,70 1,81
Vỏ đậu xanh
16,01 14,86 15,87
Bột ngô
15,31 14,22 15,19
Ngô ủ chua
60,46 56,14 59,95
MgSO47H2O
0,53
CaCO3
0,09
MnO
0,001
C3H8O2
2,405
NH4Cl
0,95
(NH2)2SO4
0,02
Ca(C2H5COO)2
2,36 0,50
Na(C2H5COO)
0,54 0,34
MnCO3
0,002
CuSO4
0,001 0,001
Bột xương
0,24
Thành phần hóa học các chất dinh dưỡng
DM Tổng (kg)
11,58 12,47 11,68
CP (%DM)
7,86 7,30 51,20
NDF (%DM)
51,63 47,95 29,86
ADF (%DM)
30,11 27,96 6,41
Ash (%DM)
6,47 6,00 6,41
ME (MJ/kg DM)
7,21 6,70 7,15
Ca (%DM)
0,43 0,98 0,53
P (%DM)
0,23 0,25 0,23
Cl (%DM)
0,19 0,80 0,19
S (%DM)
0,10 0,18 0,10
Na (%DM)
0,01 0,15 0,09
K (%DM)
0,73 0,68 0,72
DCAD (meq/kg DM) 73,11 -98,24 107,98

Nh4
60
439,3

Nh5
60
453,6

5,93
1,70
14,86
14,22
56,14
0,53
0,09
2,405
0,95
0,02
2,36
0,54
0,002
0,001
0,24

6,13
1,76
15,35
14,69
57,99
0,55
0,09
0,001
0,98
0,02
1,30
0,89
0,002
0,002
0,25

12,47
7,30
47,95
27,96
6,00
6,70
0,98
0,25
0,80
0,18
0,15
0,68
-98,24

12,08
7,54
49,52
28,88
6,20
6,92
0,79
0,25
0,83
0,19
0,24
0,70
-66,92

* Ghi chú: DM: vật chất khô; CP: protein thô; NDF: xơ
không tan trong môi trường trung tính; ADF: xơ không
tan trong môi trường axit; Ash: khoáng tổng số; ME:
năng lượng trao đổi; DCAD: chế độ ăn canion – anion
được xác định DCAD mEq/kg DM theo NRC (2001):
DCAD (mEq/kg DM = [(%Na/0,023)+(%K/0,039)][(%Cl/0,0355)+(%S/0,016)].
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Thức ăn: Hỗn hợp khoáng bổ sung
cho bò TN: (NH2)2SO4, bột xương, CaCO3,
Calcium propionate, CuSO4, Mangan oxid,
MaSO47H2O, NH4Cl Propylene glycol, Sodium
propionate.
Chế độ dinh dưỡng và khẩu phần: Khẩu
phần của bò sẽ được dựa trên tiêu chuẩn NRC
(2001), với nguyên tắc thức ăn tinh được trộn
đều thành hỗn hợp cho ăn, thức ăn thô được
thái nhỏ.
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện từ tháng
8/2018 đến tháng 12/2018 tại Trung tâm
Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì.
2.3. Các chỉ tiêu theo dõi
Chủng loại và lượng thức ăn ăn vào (kg):
Thức ăn cho ăn và thừa hàng ngày của từng cá
thể bò được cân bằng cân đồng hồ 60kg Nhơn
Hòa sai số ±100g và ghi chép lại hàng ngày.
Lượng thức ăn ăn vào được xác định thông
qua cân lượng thức ăn cho ăn và lượng thức
ăn thừa.
Lấy máu để phân tích hàm lượng xeton và Ca
trong máu: được tiến hành lấy máu 3 lần (bắt
đầu TN, sau TN 30 ngày và kết thúc TN). Sử
dụng xilanh dung tích 5ml để lấy máu vào
buổi sáng trước khi cho ăn. Lấy máu tại tĩnh
mạch cổ, sau khi máu được lấy xong cho ngay
vào ống nghiệm loại 10ml có chứa chất chống
đông và được bảo quản trong thùng xốp chứa
đá khô và đưa đi phân tích, toàn bộ mẫu máu
được bảo quản ở ngăn mát (40C) trước khi
phân tích các chỉ tiêu.
Đo nhịp thở: Cứ 6 ngày 1 lần, nhịp thở
được quan sát bằng mắt thường thông qua
hoạt động lên xuống của hõm hông bò TN
hoặc đếm số lần thở ra hít vào của phổi bằng
ống nghe kết hợp đồng hồ bấm giờ (lần/phút)
vào thời điểm 7-9h sáng.
Đo nhịp tim: Cứ 6 ngày kiểm tra 1 lần và
được xác định bằng cách đếm nhịp tim sử
dụng ống nghe kết hợp với đồng hồ bấm giây
(lần/phút) vào thời điểm 7-9h sáng.
Đo sự nhu động của dạ cỏ: Cứ 6 ngày/lần
kiểm tra tần số và mức độ hoạt động của dạ cỏ
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ở vị trí hõm hông trái của bò bằng ống nghe và
đồng hồ bấm giờ (lần/2 phút).
2.4. Phân tích thành phần hóa học
Thành phần hóa học của tất cả các loại
thức ăn sử dụng trong TN cho ăn và thừa ra
được phân tích tại Phòng Phân tích và Sản
phẩm chăn nuôi - Viện Chăn nuôi.
2.5. Xử lý số liệu
Số liệu được tính toán sơ bộ trên bảng
tính Excel 2007 và sau đó được xử lý thống
kê phân tích phương sai ANOVA trên phần
mềm Minitab 16.0. Các giá trị trung bình của
các nhóm gia súc được so sánh bằng phương
pháp so sánh cặp của Tukey ở mức P<0,05 theo
mô hình: xịj = µ + aj + eij. Trong đó: µ là trung bình
chung; aj là chênh lệch do ảnh hưởng của mức i, i
= 1,2,3; eij là sai số ngẫu nhiênl các eij độc lập, phân
phối chuẩn N ( ο ,σ ); j = 1 ... 15 (lần lặp lại).
2

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các bổ sung đến lượng
thức ăn thu nhận hàng ngày
Kết quả về thu nhận chất khô có sự khác
nhau rõ rệt giữa các nhóm bò TN và giao động
từ 11,09 đến 12,09 kg/con/ngày. Lượng chất
khô thu nhận hàng ngày của bò ở các lô TN
cao hơn lô ĐC (P<0,05). Hàm lượng protein
thô thu nhận hàng ngày của bò là 72,51-78,51
g/kg DM và có sự khác nhau rõ rệt giữa các lô
TN (P<0,05). Tương tự, cũng thấy có sự khác
nhau giữa các nhóm bò TN về hàm lượng
NDF và ADF (P<0,05). Lượng năng lượng thu
nhận hàng ngày của các nhóm bò TN giao
động từ 6,71 đến 7,22 MJ/kg DM và giữa các
nhóm bò có sự khác nhau rõ rệt (P<0,05). Các
chất dinh dưỡng thu nhận được hàng ngày ở
nhóm 2 và nhóm 4 có xu hướng cao hơn so
với các nhóm còn lại (Bảng 2). Cũng trong
kết quả ở bảng 2 cho thấy hàm lượng các chất
như Ca, P, Cl, S, Na và K ở các nhóm bò được
bổ sung cao hơn rõ rệt so với lô ĐC. Kết quả
về chế độ canion và anion ở lô ĐC là dương
73,12 mEq/100g DM, trong khi các nhóm bò
được bổ sung thì hàm lượng này giao động từ
-72,05 đến -109,58 mEq/100 g chất khô.
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Bảng 2. Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của bò thí nghiệm (Mean±SD)
Chỉ tiêu

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

P

DM tổng (kg/con/ngày)

11,09±0,14e

12,09±0,12a

11,23±0,13d

12,07±0,12b

11,66±0,11c

0,000

CP (g/kgDM)

78,51±0,31a

72,94±0,29d

77,83±0,30b

72,72±0,25d

75,22±0,23c

0,000

NDF (kgDM)

0,52±0,02a

0,48±0,02e

0,51±0,03b

0,48±0,03d

0,49±0,02c

0,000

ADF (kgDM)

0,32±0,01a

0,27±0,01e

0,29±0,02b

0,29±0,02d

0,29±0,01c

0,000

ME (MJ/kg DM)

7,22±0,04a

6,71±0,03d

7,14±0,05b

6,69±0,04e

6,91±0,04c

0,000

Ca (g/kgDM)

47,74±0,86e

120,92±0,72a

59,74±0,74d

120,65±0,71b

93,24±0,66c

0,000

P (g/kgDM)

25,73±0,32c

29,79±0,30a

25,83±0,29b

29,76±0,29a

29,76±0,26a

0,000

Cl (g/kgDM)

21,12±0,28c

99,38±0,26a

21,19±0,27b

99,42±0,27a

99,41±0,24a

0,000

S (g/kgDM)

11,51±0,15d

21,92±0,14b

11,56±0,14c

21,92±0,14ab

21,94±0,13a

0,000

Na (g/kgDM)

1,13±0,01e

19,04±0,02c

10,75±0,01d

19,27±0,02b

28,65±0,01a

0,000

K (g/kgDM)

80,99±1,07b

81,21±0,99a

81,27±1,04a

81,32±1,05a

81,32±0,91a

0,000

73,12

-104,16

-109,58

-103,41

-72,05

DCAD (mEq/kg DM)

* Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng biểu hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê; EE: Mỡ thô; CF:
xơ thô; KLCT: Khối lượng cơ thể; BW0,75: khối lượng trao đổi.

Ngăn ngừa hạ canxi huyết đã được nghiên
cứu nhiều ở Mỹ bằng chế độ ăn cation-anion
(DCAD) âm (USDA, 2014). Chế độ DCAD âm
giúp ngăn ngừa hạ canxi huyết bằng cách tạo
ra sự chuyển hóa toan ở giai đoạn cạn sữa, làm
giảm bớt sự nhạy cảm của biểu mô đến các tín
hiệu nội tiết chịu trách nhiệm duy trì Ca trong
máu (Goff và ctv, 2014) và bằng cách tăng
lượng Ca toàn thân trước khi đẻ (Grunberg và
ctv, 2011). Razzaghi và ctv (2012) thấy rằng chế
độ ăn DCAD -100 mEq/kg DM trước khi đẻ có
hàm lượng Ca trong máu cao hơn rõ rệt chế
độ ăn DCAD +100 mEq/kg DM. Một nghiên
cứu khác cho thấy chế độ ăn DCAD từ -53 đến
-143 mEq/kg DM không làm giảm hàm lượng
Ca trong máu sau khi đẻ (Melendez và Poock,
2017). Nghiên cứu của DeGroot và ctv (2010)
thấy rằng hàm lượng Ca trong máu ở bò giai
đoạn cạn sữa có sự khác biệt ở bò được cho
ăn chế độ ăn DCAD âm (-10 đến -12 mEq/100
g DM) so với chế độ ăn DCAD dương. Việc
cho bò ăn chế độ DCAD thấp (âm) trong thời
gian ngắn 21 ngày trước khi đẻ đã không cải
thiện hàm lượng Ca trong máu bò sau khi đẻ,
nhưng cho ăn chế độ DCAD âm trong 42 ngày
trước khi đẻ đã làm tăng nồng độ Ca máu sau
khi đẻ (Weich và ctv, 2013). Hơn nữa, Joyce và
ctv (1997) cho rằng bò cho ăn chế độ DCAD
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thấp làm giảm nguy cơ các rối loạn trao đổi
chất như sót nhau, lệch dạ múi khế, ketosis và
viêm tử cung so với bò được ăn chế độ DCAD
cao. Có thể thấy rằng việc bổ sung hỗn hợp
ở trong nghiên cứu này đã làm giảm DCAD
của khẩu phần từ -72,05 đến -109,58 mEq/kg
DM kỳ vọng sẽ hạn chế được hiện tượng hạ
Ca huyết như đã thảo luận ở trên. Do đó, để
hạn duy trì được chế độ ăn có DCAD âm ở
thời kỳ cạn sữa nhằm hạn chế các rối loạn trao
đổi chất ở bò sau khi đẻ thì nên sử dụng chế
độ ăn ở nhóm 3 sẽ đảm bảo được 2 yếu tố đó
là giảm thiểu lượng chất bổ sung mà vẫn duy
trì được chế độ ăn có DCAD âm.
3.2. Ảnh hưởng của các chất bổ sung đến hàm
lượng xeton và Ca huyết
Hàm lượng xêtôn và Ca huyết được trình
bày ở bảng 3, kết quả cho thấy hàm lượng
xêtôn huyết ở bò trước khi đưa vào TN giao
động từ 0,49 đến 0,56 mmol/lít, giữa các nhóm
bò không có sự khác nhau rõ rệt. Hàm lượng
xêtôn huyết sau 30 ngày TN ở các lô bò giao
động từ 0,38 đến 0,50 mmol/lit và không có
sự khác nhau rõ rệt. Ở thời điểm kết thúc TN
chỉ số này giao động từ 0,52 đến 0,89 mmol/
lit và nhóm 1 cao hơn hẳn so với các nhóm
còn lại (P<0,05). Cũng ở kết quả bảng 3 thấy
rằng, hàm lượng xêtôn huyết có xu hướng
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tăng lên từ khi bắt đầu TN đến khi kết thúc
TN. Tuy nhiên bò ở lô ĐC có sự tăng lên rõ rệt
hàm lượng này và cao hơn khi so sánh với các
nhóm bò được bổ sung hỗn hợp các chất.
Kết quả về hàm lượng Ca huyết ở bảng
3 cho thấy, ở thời điểm trước TN chỉ số này
giao động từ 2,02 đến 2,15 mmol/lít có sự khác
nhau giữa các nhóm bò TN (P<0,05). Hàm
lượng Ca huyết sau 30 ngày TN ở nhóm bò

ĐC thấp hơn so với các nhóm bò còn lại và
giữa các lô giao động từ 1,97 đến 2,13 mmol/
lít. Đến thời điểm kết thúc TN hàm lượng Ca
huyết ở lô ĐC thấp hơn rõ rệt (P<0,05) so với
các lô còn lại. Kết quả bảng 3 cũng cho thấy ở
hàm lượng Ca huyết có xu hướng giảm ở hầu
kết các nhóm bò TN nhưng ở các lô được bổ
sung hỗn hợp có khả năng duy trì hàm lượng
Ca huyết cao hơn so với lô ĐC.

Bảng 3. Ảnh hưởng của chế độ nuôi dưỡng đến hàm lượng ketone và Ca trong máu (Mean±SD)
Hàm lượng ketone và Ca trong máu
(mmol/l)
Hàm lượng xê tôn
huyết (mmol/l)
Hàm lượng Ca huyết
(mmol/l)

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

P

Trước TN

0,56±0,42

0,49±0,42

0,53±0,40

0,49±0,44

0,51±0,43

0,991

30 ngày TN

0,50±0,29

0,45±0,26

0,46±0,25

0,38±0,29

0,40±0,29

0,283

Kết thúc TN

0,89±0,32a

0,52±0,29b

0,53±0,27b

0,53±0,26b

0,53±0,26b

0,000

Trước TN

2,13±0,19ab

2,15±0,19a

2,04±0,14c

2,03±0,15c

2,02±0,16c

0,000

30 ngày TN

1,97±0,19b

2,13±0,19a

2,02±0,14b

2,01±0,15b

2,00±0,16b

0,000

Kết thúc TN

1,85±0,19c

2,12±0,19a

2,01±0,14b

2,00±0,15b

2,06±0,19ab

0,000

Ketosis là một bệnh chuyển hóa quan
trọng ở bò sữa, nó xuất hiện sự gia tăng thể
ketone (đặc biệt là β-hydroxybutyrate –
BHBA) trong máu (Mandresed-Ghahfarokhi
và ctv, 2018). Hiện tượng tăng thể xetôn huyết,
một sự hiện của các thể ketone lưu hành cao
trong máu được định nghĩa là nộng độ BHBA
(β-hydroxybutyrate acid) trong máu ≥3,0
mmol (McArt và ctv, 2011). Ở thể ketosis cận
lâm sàng xuất hiện khi hàm lượng BHBA
trong máu ≥1,2 mmol (White, 2015). Nghiên
cứu của Chibisa và ctv (2008) thấy rằng việc
bổ sung propylene glycol ở bò trước khi đẻ
đã duy trì hàm lượng BHBA là 0,54 mmol ở
thời gian trước khi đẻ 14 ngày. Một số nghiên
cứu cho thấy bổ sung calcium propionate
vào chế độ ăn cho bò trước và sau đẻ có thể
phòng được hạ Ca huyết và ketosis (Stokes
và Goff, 2001; Kara và ctv, 2009), có thể được
bổ sung vào hỗn hợp thức ăn tinh hoặc TMR
(Liu và ctv, 2010). Sự thay đổi của hàm lượng
β-hydroxybutyrate (BHBA) ở bò sữa là cơ chế
rất quan trọng ảnh hưởng tới ketosis và hàm
lượng này trong máu ở bò bị ketosis thường
cao hơn so với bò bình thường (Cheng và ctv,
2019). Kết quả nghiên cứu này cho thấy tại
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thời điểm kết thúc TN (xung quanh lúc đẻ)
hàm lượng thể ketone ở lô ĐC cao hơn so với
các nhóm còn lại (P<0,05), trong khi các nhóm
này không có sự khác nhau rõ rệt (P>0,05).
Bò sữa thường bắt đầu giảm nồng độ Ca
trong máu khoảng 1 hoặc 2 ngày trước khi đẻ
(Goff và ctv, 2002) hoặc ít nhất 9 giờ trước khi
đẻ (Megahed và ctv, 2018). Có nhiều tác giả
đưa ra khuyến cáo các mức Ca trong máu có
liên quan đến hạ Ca huyết lâm sàng hoặc cận
lâm sàng. Nhóm tác giả có kết quả nghiên cứu
thấy xuất hiện bò bị hạ Ca huyết lâm sàng
được xác định là tổng lượng Ca trong máu
thấp hơn 1,4 mmol/L và cận lâm sàng phổ biến
nhất được đặc trưng bởi hàm lượng Ca trong
máu trước khi đẻ là ≤ 2,0 mmol/l (Reinhardt
và ctv, 2011).
Hàm lượng canxi huyết bình thường ở bò
khoảng 2,0 mmol/L (Reinhardt và ctv, 2011),
bò không có biểu hiện lâm sàng nhưng ở mức
dưới 2,0 mmol/L được cho là hạ canxi huyết
cận lâm sàng (Wilhelm và ctv, 2017). Ở một
số nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra hàm lượng
Ca huyết ở ngưỡng có thể hạn chế tối đa hiện
tượng hạ Ca huyết. Theo nghiên cứu của một
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số tác giả, hàm lượng Ca trong máu bình
thường xung quanh thời điểm đẻ là từ 2,12-2,49
mmol/l (Goff, 2008), > 1,99 mmol/l (Reinhardt
và ctv, 2011), >2,14 mmol/l (Martinez và ctv,
2012) hoặc >2,19 mmol/l (Chapinal và ctv,
2011). Hơn nữa, ở thể cận lâm sàng của sốt
sữa hàm lượng canxi trong máu giao động từ
1,37 đến 1,99 mmol/L (Wubishet và ctv, 2016).
Có tới 50% bò bị sốt sữa cận lâm sàng có hàm
lượng Ca trong máu từ 1,38 – 2 mmol/l ở thời
gian cạn sữa gần đẻ (Horst và ctv, 2003). Ở kết
quả này, hàm lượng Ca huyết ở các nhóm bò
TN đều cao hơn rõ rệt so với ĐC ở thời điểm
kết thúc TN và nằm trong khoảng bình thường
như đã thảo luận ở trên. Nhóm bò ĐC có hàm

lượng Ca huyết khá thấp ở thời điểm kết thúc
TN và có nguy cơ bị hạ Ca huyết sau khi đẻ.
Như vậy, việc bổ sung cho bò giai đoạn
cạn sữa có thể hạn chế được nguy cơ tăng hàm
lượng thể ketone và giảm hàm lượng Ca trong
máu ở bò thời điểm xung quanh lúc đẻ.
3.3. Ảnh hưởng của các chất bổ sung đến các
chỉ tiêu sinh lý
Kết quả cho thấy nhịp tim của bò ở các
nhóm không có sự khác nhau rõ rệt (P>0,05).
Cũng có kết quả tương tự ở chỉ số nhịp thở
và nhu động dạ cỏ. Điều này cho thấy việc bổ
sung các chất vào chế độ ăn của bò không có
ảnh hưởng tới các chỉ tiêu sinh lý về nhịp tim,
nhịp thở và nhu động dạ cỏ.

Bảng 4. Ảnh hưởng của chế độ nuôi dưỡng đến các chỉ tiêu sinh lý (Mean±SD)
Chỉ tiêu

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

P

Nhịp tim (lần/phút)

77,31±4,05

77,22±4,11

76,78±4,24

76,62±4,35

76,64±4,40

0,707

Nhịp thở (lần/phút)

36,29±2,85

37,13±3,06

36,68±2,97

36,78±3,09

36,91±2,92

0,415

Nhu động dạ cỏ (lần/2 phút)

3,14±0,46

3,15±0,47

3,16±0,45

3,14±0,46

3,18±0,44

0,964

Nhóm tác giả Ismael và ctv (2018) cho
rằng ở bò khỏe mạnh trung bình nhịp thở 21,5
lần/phút; nhịp tim 60,5 lần/phút và nhu động
dạ cỏ là 3 lần/2 phút. Kết quả của nghiên cứu
này hầu hết các chỉ số đều hơi cao hơn so với
nhóm tác giả trên đã công bố. Điều này có thể là
do trong quá trình đo nhịp tim ở điều kiện TN
này có thể bò đang ở trạng thái stress vì phải
đứng yên để đo nhịp tim, nên có thể nhịp tim
hơn cao hơn. Một nghiên cứu khác cho thấy
ở bò, nhịp tim bình thường là 73±14 lần/phút
(Radostits và ctv, 2007). Bên cạnh đó Bhimte
và ctv (2018) cho rằng ở bò sau khi đẻ, các chỉ
số nhiệt độ cơ thể là 37,41-37,920C; nhịp tim
39,11-41,31 lần/phút và nhịp thở 68,34-73,58
lần/2 phút. Sự khác nhau giữa các công bố ở
trên với nghiên cứu này có thể là hoàn toàn
ngẫu nhiên. Bởi vì sự khác nhau về các chỉ số
sinh lý (nhịp tim, nhịp thở), các chỉ số lý hóa
là khác nhau giữa các giống, chế độ ăn uống,
mùa vụ, ... (Chaokaur và ctv, 2015; Dominic và
ctv, 2014; Samad và ctv, 2014; Sreedhar và ctv,
2013; Knegsel và ctv, 2005).
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Theo Martinez và ctv (2014) thì bò bị hạ
Ca huyết cận lâm sàng giảm rõ rệt nhu động
dạ cỏ (1,9 so với 2,7 lần/2 phút), nhịp thở là
68,7 lần/phút và nhịp tim từ 42,5 đến 43,7
lần/phút. Bên cạnh đó Mir và Malik (2003)
cũng thấy rằng khi bò có biểu hiện ketosis thì
không có biểu hiện thay đổi thân nhiệt nhưng
nhịp tim và nhu động dạ cỏ giảm, kết quả này
cũng có cùng nhận định với một số tác giả
khác (Tanwar và ctv, 2005; Chakrabarti, 2006).
Kết quả về các chỉ tiêu về nhịp tim, nhịp
thở và nhu động dạ cỏ ở bảng 4 đều ở mức
bình thường và không bị ảnh hưởng bởi các
chất bổ sung.
4. KẾT LUẬN
Việc bổ sung hỗn hợp có chứa các chất
(NH2)2SO4, bột xương, MnCO3, CaCO3,
Ca(C2H5COO)2, CuSO4, MnO; MgSO47H2O,
NH4Cl, C3H8O2, Na(C2H5COO) ở các mức
khác nhau trong nghiên cứu này đã làm giảm
DCAD của khẩu phần từ -72,05 đến -109,58
mEq/kg DM kỳ vọng sẽ hạn chế được hiện
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tượng hạ Ca huyết. Hơn nữa, việc bổ sung
cho bò giai đoạn cạn sữa có thể hạn chế được
nguy cơ tăng hàm lượng thể ketone và giảm
hàm lượng Ca trong máu ở bò thời điểm xung
quanh lúc đẻ. Trong khi không ảnh hưởng tới
các chỉ tiêu về nhịp tim, nhịp thở và nhu động
dạ cỏ ở bò.
Do đó, để hạn chế các rối loạn trao đổi
chất (ketosis và hạ Ca huyết) ở bò sau khi
đẻ thì nên sử dụng chế độ ăn ở nhóm 3 là bổ
sung hỗn hợp có chứa (MnO, Ca(C2H5COO)2,
Na(C2H5COO) và CuSO4).
LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu được thực hiện dưới sự tài trợ
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TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chất đệm đến axít dạ cỏ, khả năng thu
nhận thức ăn, năng suất và chất lượng sữa và chân móng bò sữa tại Trung tâm Nghiên cứu Bò và
Đồng cỏ Ba Vì từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018. Thí nghiệm (TN) tiến hành bổ sung hỗn hợp chất
đệm gồm: NaHCO3 (13%); Na3H(CO3)2..2H2O (13%); MgO (6%); ; Ca(MgCO3) (26%); CaCO3 (12%);
K2CO3 (30%) cho 15 bò sữa khá đồng đều về khối lượng, năng suất sữa, lứa đẻ. Toàn bộ bò được
chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm TN với mức bổ sung hỗn hợp g/con/ngày cho nhóm 1, 2 và 3 lần
lượt là 50, 100 và 150 g/con/ngày trong thời gian là 85 ngày. Kết quả cho thấy bổ sung chất đệm ở
các mức 50, 100, 150g đã duy trì ổn định lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của bò TN; không làm
thay đổi khối lượng cơ thể bò, tuy nhiên có ảnh hưởng tích cực đến việc duy trì khối lượng cơ thể
của bò; duy trì khả năng sản xuất sữa của bò theo đúng sinh lý tiết sữa, làm ổn định chất khô và
protein trong sữa và cải thiện hàm lượng mỡ sữa ở nghiên cứu này; duy trì tốt điểm thể trạng của
bò trong thời gian TN; duy trì tốt pH dạ cỏ trên mức bị bệnh axít dạ cỏ, đồng thời khi tăng mức bổ
sung thì pH dạ cỏ cũng tăng lên rõ rệt và bổ sung hỗn hợp chất đệm ở các mức khác nhau đã ảnh
hưởng tích cực đến điểm của phân và không có bò nào bị mắc bệnh chân móng. Từ kết quả nghiên
cứu này có thể thấy rằng nên bổ sung hỗn hợp chất đệm cho bò ở giai đoạn đầu tiết sữa 100-150 g/
con/ngày sẽ hạn chế được hiện tượng axít dạ cỏ ở bò.
Từ khóa: Chất đệm, axít dạ cỏ, tiết sữa, bò sữa.
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ABSTRACT
Effect of bufering on dairy cattle diet to reduding the acidosis on dairy cattle
The objective of this research to evaluation of buffering supplementation on lactating dairy
cow to reduce the acidosis, feed intake, milk production and lameness in dairy cattle. The trial
was conducted in Bavi cattle and Forage Research Center from Jannuary to Apirl of 2018. The
experiment was supplemented by mixed containing of 13% NaHCO3, 13% Na3H(CO3)2..2H2O,6%
MgO, 26% Ca(MgCO3), 12% CaCO3 and 30% K2CO3. 15 dairy cows were distributed randomly
into three goups similarly with body weight, lactation, milk production. The experiment diet was
supplemented with three levels as 50, 100 and 150 g/head/day in group 1, 2 and 3, respectively on 85
day of preriod. Thre results was showed that the supplementation of buffering effect has stabilized
daily feed intake, no effect on body weight change and body condition score, maintaining the
physiological of milk production, stabilize of dry matter and protein in milk and improve milk fat.
In adition, the supplemental was effected on maintenane of rumen pH above incidence of ruminal
acidosis. Base on this results it could be suggested that supplementation of buffer approximate
from 100 to 150 g/head/day may prevention of acidosis in early lactation dairy cows.
Keywords: Buffer, acidosis, lactation, dairy cow.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Axít dạ cỏ là một rối loạn trao đổi chất
phức tạp (Golder và ctv, 2014), nó là nguyên
nhân của sự tích lũy axít hữu cơ sinh ra bởi
sự phối hợp giữa việc thu nhận quá nhiều các
loại carbohydrate lên men nhanh và hạn chế
xơ (Nagaraja và Titgemeyer, 2007; Bramley và
ctv, 2008). Giai đoạn có nguy cơ axít dạ cỏ cao
nhất là khi bò được cho ăn hàm lượng thức ăn
tinh cao ngay sau khi đẻ. Có nhiều nghiên cứu
cho thấy khẩu phần có tỷ lệ thức ăn tinh cao ở
bò tiết sữa là nguyên nhân làm giảm pH dạ cỏ
do sự tích tụ axít béo bay hơi ở dạ cỏ (Chen và
Oba, 2012). Axít dạ cỏ là một mối lo ngại lớn
của người chăn nuôi vì nó dễ gây ra các rối
loạn khác như giảm chất khô và xơ thu nhận
(Calsamiglia và ctv, 2008), giảm mỡ sữa và
tăng bệnh què chân (Nocek, 1997), gây ra áp
xe gan và dẫn tới chết (Plaizier và ctv, 2008).
Quá trình tiêu hóa chế độ ăn thức ăn tinh
cao đã làm giảm tiết nước bọt và bicarbonate
làm giảm khả năng đệm làm cho tăng nguy cơ
axít dạ cỏ cận lâm sàng. pH dạ cỏ giảm dưới
5,6 trong vòng quá ba giờ trên ngày là một chỉ
số để xác định axít dạ cỏ cận lâm sàng (Xie và
ctv, 2015). Chất đệm có thể là một lựa chọn
để tăng khả năng đệm của axít và được sử
dụng để ngăn ngừa SARA dạ cỏ và cải thiện
hiệu suất sản xuất. Chúng có thể được cung
cấp bởi nội sinh thông qua nước bọt hoặc
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thông qua chất đệm trong đó NaHCO3 được
sử dụng phổ biến nhất (Chalupa và ctv, 1996).
Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng NaHCO3
và MgO được bổ sung vào chế độ ăn bò tiết
sữa làm tăng lượng lactose và năng suất sữa
(Duan và ctv, 2000). Bổ sung NaHCO3 với tỷ lệ
2% trong khẩu phần có thể tăng khả năng đệm
và phòng ngừa axít dạ cỏ (Islam và ctv, 2014).
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng chất
đệm không chỉ duy trì sự cân bằng ở dạ cỏ
mà còn tăng khả năng sản xuất của gia súc
(Sharma và ctv, 2018). Nghiên cứu của Panton
và ctv (2006) thấy rằng bổ sung NaHCO3 vào
chế độ ăn của bò tiết sữa làm tăng lượng thức
ăn thu nhận trên một đơn vị khối lượng cơ thể
ở tháng tiết sữa thứ tư. Kết quả phân tích 42
khẩu phần trong 42 nghiên cứu thấy rằng bổ
sung chất đệm ở mức từ 0,5 đến 2,5% chất khô
đã làm tăng khả năng tiêu hóa xơ (Meschy và
ctv, 2004). Ngoài ra bổ sung chất đệm còn làm
tăng quá trình lên men ở dạ cỏ (Mao và ctv,
2017), tăng pH dạ cỏ (Bougouin và ctv, 2018).
Việc bổ sung chất kiềm vào chế độ ăn như
MgO, NaHCO3, CaCO3 và K2CO3 đã chứng
minh được là làm tăng pH dạ cỏ do đó giảm
SARA (Hutjens, 1991). Ngoài ra hỗn hợp có
chứa CaCO3 đã được sử dụng để điều trị bệnh
axítdạ cỏ (Alam và ctv, 2014).
Chăn nuôi bò sữa ở nước ta, để duy trì
năng suất sữa người chăn nuôi thường sử
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dụng thức ăn tinh để bổ sung đủ nhu cầu sản
xuất cho bò. Tuy nhiên, khi tỷ lệ thức ăn tinh
tăng cao thì sẽ làm giảm pH dạ cỏ làm gia
tăng nguy cơ mắc bệnh axít dạ cỏ. Do đó, để
hạn chế axít dạ cỏ ở bò năng suất cao ở điều
kiện Việt Nam, mục tiêu của nghiên cứu này
là nghiên cứu bổ sung hỗn hợp chất đệm để
giảm bệnh axít dạ cỏ.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian
Thí nghiệm được thực hiện trên tổng số
15 bò lai Holstein Friesian đang vắt sữa lứa

2-5, tháng vắt sữa 2-4, năng suất sữa 20 kg/
con/ngày (±25%) tại các trang trại bò và đồng
cỏ mẫu của Trung tâm Nghiên cứu Bò và
Đồng cỏ Ba Vì, từ tháng 01/2018 đến 4/2018.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Bố trí thí nghiệm: Bò được chia thành 3
nhóm thí nghiệm (TN) với tiêu chí đồng đều
về khối lượng, điểm thể trạng, thời gian cho
sữa, lứa đẻ. Bò TN được chia làm 3 lô, 5 con/
lô và nuôi theo cá thể. Thí nghiệm được bố trí
theo kiểu một nhân tố ngẫu nhiên hoàn toàn,
với 3 nghiệm thức, với thời gian TN là 85 ngày
(bảng 1).

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
Chỉ tiêu
Khối lượng trung bình (kg)
Giai đoạn cho sữa (tháng của chu kỳ cho sữa)
Thời gian TN chính thức (ngày)
Mức bổ sung hỗn hợp đệm (gr/con/ngày)

Lô 1
500,20±8,98
2-4
85
50

Bảng 2. Chế độ ăn và giá trị dinh dưỡng thức ăn

Thức ăn và khẩu phần
Thức ăn bao gồm cỏ voi, ngô ủ chua, rơm
khô, thức ăn tinh hỗn hợp, vỏ đậu, cám mỳ, rỉ
mật, bã bia. Tất cả được trộn đều và được chế
biến thành hỗn hợp TMR. Ở các lô TN 1, 2, 3
có bổ sung chất đệm tương ứng là 50, 100, 150
gr/con/ngày.
Chế độ ăn của bò được thiết kế dựa trên
tiêu chuẩn NRC (2001), đảm bảo đủ nhu cầu
ME cho sản xuất sữa theo tiềm năng năng suất
sữa theo tiêu chuẩn của NRC (2001). Tỷ lệ CP
trong khẩu phần ăn thay đổi tùy thuộc vào
giai đoạn tiết sữa của bò theo tiêu chuẩn NRC
(2001).

Chỉ tiêu
Cỏ voi (kg)
Ngô ủ chua (kg)
Thành phần Rơm khô (kg)
nguyên liệu Cám hỗn hợp (kg)
trong khẩu
Cám mỳ (kg)
phần TMR
Vỏ đậu xanh (kg)
Rỉ mật loãng (kg)
Bã bia (kg)
DM_Tinh (kg)
DM_Thô (kg)
DM_Tổng (kg)
CP (kg)
Giá trị dinh NDF(kg)
dưỡng
ADF (kg)
EE (kg)
CF (kg)
Ash (kg)
ME (MJ/ngày)

Lô 1
30
6
3
7
1
2
1
1

Lô 2 Lô 3
30
30
6
6
3
3
7
7
1
1
2
2
1
1
1
1
8,69
9,51
18,20
2,07
9,36
5,33
0,499
4,50
1,69
164,6

NDF (xơ không tan trong môi trường trung tính);
ADF (xơ không tan trong môi trường axit); EE (mỡ
thô); CF (xơ thô); NFC (carbohydrate không cấu
trúc); Ash (khoáng tổng số); ME (Năng lượng trao
đổi) được tính theo công thức: ME (MJ) = 0,1586
TDN-1,0738 của Kaewpila và ctv., 2008; NFC = 100 –
(CP+CF+Ash+NDF) theo NRC (2001).

90

Lô 2
501,00±11,35
2-4
85
100

Lô 3
504,60±7,42
2-4
85
150

Bảng 3. Thành phần hỗn hợp chất đệm bổ sung
Hỗn hợp đệm

Tỷ lệ (%)

Sodium bicarbonate

13

Sodium sesquicarbonate

13

Magnesium oxide

6

Sodium bentonite

26

Calcium carbonate

12

Potassium carbonate

30

Toàn bộ các chất trong hỗn hợp được tính
toán và cân từng loại theo với mỗi lần cân là
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10kg tổng số để dễ dàng cho việc cân và kiểm
soát hỗn hợp. Sau khi cân từng loại toàn bộ các
phần được trộn đều với nhau với nguyên tắc
những phần có tỷ lệ thấp hơn trộn với nhau
trước sau đó trộn với chất có tỷ lệ cao nhất để
đảm bảo độ đồng đều.
Các chỉ tiêu theo dõi:
Chủng loại và lượng thức ăn ăn vào (kg):
Được xác định thông qua cân lượng thức
ăn cho ăn và lượng thức ăn thừa của từng
loại, mỗi một tuần cân 1 lần của từng cá thể
bò trong 85 ngày TN. Lấy mẫu toàn bộ các
nguyên liệu làm thức ăn trong khẩu phần và
thức ăn thừa ra mỗi tuần và bảo quản trong tủ
lạnh sâu đến cuối đợt TN trộn đều mẫu ở các
đợt lấy của từng loại và được đưa đi phân tích
thành phần hóa học của thức ăn.
Năng suất sữa (kg/con/ngày): Sữa của
bò TN cân hằng ngày vào buổi sáng và buổi
chiều. Đến cuối kỳ TN để tính toán năng suất
sữa trung bình từng con.
Chất lượng sữa: Cứ 5 ngày một lần mẫu sữa
được lấy vào buổi sáng và buổi chiều, toàn bộ
mẫu sữa được phân tích % mỡ sữa, % protein
sữa, % vật chất khô không mỡ (SNF). Phương
pháp lấy mẫu sữa: vào buổi sáng và buổi chiều
sau khi mỗi cá thể bò được vắt xong, trước khi
lấy mẫu bình sữa được khuấy đều và lấy bằng
cốc chuyên dụng ở vị trí giữa bình. Sau khi
lấy, mẫu sữa được bảo quản trong thùng xốp
vận chuyển về phòng TN để phân tích bằng
máy phân tích ECOMILK M90.
Thay đổi khối lượng (kg): Bò được cân 2
tuần một lần bằng cân điện tử Ruddweight
model 2000 để hiệu chỉnh khẩu phần ăn cho
phù hợp với nhu cầu của bò.
Xác định điểm thể trạng: Theo phương
pháp của Ferguson và ctv (1994).
Xác định pH dạ cỏ: Thời điểm lấy dịch dạ cỏ
để đo pH vào lúc 4 giờ sau khi cho bò ăn buổi
sáng theo phương pháp của Duffield và ctv
(2000). Để đảm bảo cho sức khỏe của gia súc
nên cứ 5-10 ngày lấy mẫu dịch dạ cỏ một lần.
Trong suốt quá trình TN sẽ được theo
dõi các chỉ tiêu: tình trạng của phân bò thải ra
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được đánh giá bằng mắt thường theo phương
pháp chấm điểm từ 1 đến 5 của Lean và ctv
(2007); các biểu hiện về chân móng được đánh
giá bằng mắt thường quan sát màu của vành
móng (thay đổi màu sắc từ bình thường tới
đỏ), sưng tấy, có vết loét ...
Phương pháp phân tích thành phần hóa học:
Thành phần hóa học của tất cả các loại thức ăn
sử dụng trong TN cho ăn và thừa được phân
tích tại Phòng phân tích và Sản phẩm chăn nuôi
- Viện Chăn nuôi. Vật chất khô (DM), protein
thô (CP), mỡ thô (EE), xơ thô (CF) và khoáng
tổng số (Ash) của thức ăn được xác định theo
tiêu chuẩn lần lượt là TCVN 4326:2001, TCVN
4328:2007, TCVN 4331:2007, TCVN 4329:2007
và TCVN 4327:2007. NDF và ADF được xác
định theo phương pháp của AOAC (2006).
Năng suất sữa tiêu chuẩn: Năng suất sữa
tiêu chuẩn (4% mỡ) được tính theo công thức
của INRA (1989): FCM (kg) = NS sữa thực tế
(kg) x (0,4 + 0,15 x % Mỡ sữa thực tế).
2.3. Xử lý số liệu
Thí nghiệm được bố trí theo phương
pháp ngẫu nhiên hoàn toàn. Bộ số liệu được
xử lý thống kê ANOVA-GLM trên phần mềm
Minitab phiên bản 16.0. Các kết quả được
trình bày là giá trị trung bình và SEM. TukeyTest được sử dụng để so sánh các giá trị trung
bình với độ tin cậy 95%. Mô hình thống kê:
Yịj = µ + aj + eij; Trong đó: µ là trung bình chung;
aj là chênh lệch do ảnh hưởng của mức i, i=1,2,3;
eij là sai số ngẫu nhiên, các eij độc lập phân phối
chuẩn N( ο ,σ ); j=1 ... 5 (lần lặp lại).
2

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các mức bổ sung chất
đệm đến lượng thức ăn thu nhận
Kết quả thí nghiệm cho thấy thu nhận
chất khô tổng số, chất khô thức ăn tinh và chất
khô thức ăn thô không có sự khác nhau giữa
các nhóm bò thí nghiệm (P>0,05). Tương tự,
hàm lượng các thành phần CP, CF, ADF, NDF,
EE và ME ăn vào không có sự khác nhau ở các
lô (P>0,05). Khi bổ sung chất đệm ở các mức
50, 100, 150g tương ứng với tỷ lệ tính theo vật
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chất khô ăn vào là 0,27% VCK, 0,55% VCK,
0,8% VCK ở 3 lô không làm thay đổi lượng
thức ăn thu nhận.
Ở nghiên cứu này, toàn bộ bò ở các lô đều
được bổ sung hỗn hợp chất đệm nhưng với
hàm lượng khác nhau, tuy nhiên sự khác nhau
giữa các mức bổ sung là không lớn (50-150
g/con/ngày) và đã làm cho bò duy trì tương
đương nhau lượng thức ăn thu nhận hàng
ngày. Điều này có thể là do các chất bổ sung
như NaHCO3, MgO, ... đã có ảnh hưởng tích
cực đến sự thích nghi của dạ cỏ ở giai đoạn
thay đổi chế độ ăn từ cạn sữa sang tiết sữa.
Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của
Harrison và ctv (1989) cho rằng khi bổ sung
chất đệm ở mức 1,5-3% VCK khẩu phần

không ảnh hưởng tới lượng thức ăn thu nhận.
Nhưng khác so với nghiên cứu của Golder và
ctv (2014) thấy rằng khi bổ sung hỗn hợp có
chứa NaHCO3, MgO đã ảnh hưởng tích cực
đến lượng thức ăn thu nhận của bò ở thời gian
sau khi đẻ và có cùng kết quả với Enemark
(2008). Bên cạnh đó, sự có mặt của bentonite trong hỗn hợp cũng có ảnh hưởng tích cực
đến lượng thức ăn thu nhận của gia súc nhai
lại (Khadem và ctv, 2007). Trên thực tế, khi bò
bị axít dạ cỏ cả ở dạng cận lâm sàng và lâm
sàng đều có biểu hiện giảm lượng thức ăn thu
nhận (Calsamiglia và ctv, 2008). Điều này có
thể thấy rằng việc bổ sung hỗn hợp chất đệm
đã duy trì ổn định lượng thức ăn thu nhận
hàng ngày của bò.

Bảng 4. Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của bò thí nghiệm
Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày

Chỉ tiêu

Lô 1

Lô 2

Lô 3

SEM

P

VCK (tinh) (kg/con/ngày)

8,89

8,73

8,80

0,09

0,48

VCK (thô) (kg/con/ngày)

9,67

9,72

9,80

0,04

0,20

VCK (tổng số) (kg/con/ngày)

18,56

18,45

18,60

0,07

0,39

VCK (tổng số) % KLCT

3,64

3,64

3,58

0,02

0,17

VCK (tổng số) g/kg BW

173,4

173,0

171

0,98

0,22

CP (kg/con/ngày)

2,16

2,10

2,12

0,01

0,49

NDF (kg/con/ngày)

9,64

9,60

9,59

0,03

0,31

0,75

ADF (kg/con/ngày)

5,13

5,32

5.36

0,11

0,35

EE (kg/con/ngày)

1,187

1,196

1,196

0,00

0,35

CF (kg/con/gày)

4,531

4,546

4,550

0,02

0,80

Ash (kg/con/ngày)

1,556

1,612

1,626

0,03

0,35

ME (MJ/con/ngày)

168,0

166,9

168,3

0,71

0,40

Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng biểu hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê; ME: Năng lượng trao đổi;
KLCT: Khối lượng cơ thể; BW0,75: khối lượng trao đổi.

3.2. Ảnh hưởng của các mức bổ sung chất
đệm đến thay đổi khối lượng
Khối lượng của bò trước và sau 30 ngày
TN không có sự khác nhau giữa các nhóm,
nhưng giai đoạn 60 ngày và kết thúc TN thì
KL và sự thay đổi KL của bò có sự khác nhau
(P<0,05). Thông thường bò sữa có xu hướng
giảm khối lượng đặc biệt từ tháng thứ nhất
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đến tháng thứ 3 của chu kỳ tiết sữa (Hutjens
và ctv, 2007). Riêng ở TN này, bò có kết quả
tăng KL từ 6,2 đến 14,8 kg/con và không theo
một quy luật nào cả. Điều này cho thấy việc
thay đổi KL của bò là hoàn toàn ngẫu nhiên và
có thể do tác động tích cực của bổ sung chất
đệm vào chế độ ăn vì 3 nhóm được bổ sung
với hàm lượng khác nhau.
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Bảng 5. Thay đổi khối lượng của bò thí nghiệm
Chỉ tiêu

Thay đổi khối lượng bò thí nghiệm
Lô1

Lô 2

Lô 3

SEM

P

KL trước TN (kg)

500,20

501,00

504,60

3,90

0,70

KL sau 30 ngày TN (kg)

505,50

502,00

509,90

2,98

0,25

KL sau 60 ngày TN (kg)

508,50

505,90

516,80

2,64

0,03

KL kết thúc TN (kg)

510,40

507,20

519,40

2,45

0,01

Thay đổi KL trước và sau TN (kg)

10,20ab

6,20b

14,80a

2,08

0,04

ab
ab

3.3. Ảnh hưởng các mức bổ sung chất đệm
đến năng suất và chất lượng sữa
Qua bảng 6, cho thấy năng suất sữa thực
tế, năng suất sữa tiêu chuẩn tính theo 4% mỡ
sữa trước TN, sau 30 ngày TN, sau 60 ngày,
và kết thúc TN ở 3 nhóm bò TN đều không có
sự khác nhau (P > 0,05). Cũng kết quả ở bảng
6 cho thấy toàn bộ bò ở cả 3 nhóm TN đều
có xu hướng tăng lên theo thời gian tiết sữa
sau khi đẻ. Điều này cho thấy bò đã chứng tỏ
được việc sản xuất sữa bình thường theo sinh
lý tiết sữa của bò. Việc duy trì đúng theo quy
luật tiết sữa của bò đã thể hiện bò hoàn toàn
khỏe mạnh, không có các biểu hiện rối loạn về
sức khỏe. Theo nghiên cứu của Duan và ctv
(2000) thấy rằng NaHCO3 và MgO được bổ
sung vào chế độ ăn bò tiết sữa làm tăng lượng
lactose và năng suất sữa. Điều này cho thấy
việc bổ sung hỗn hợp chất đệm trong nghiên

b

a

b

a

cứu này có thể làm cho bò duy trì đúng khả
năng tiết sữa theo sinh lý tiết sữa của chúng.
Có thể nhận định rằng việc bổ sung chất đệm
đã duy trì năng suất sữa của bò TN đặc biệt
là bò cao sản điều này phù hợp với kết luận
của Sharma và ctv (2018). Đặc biệt là khi tăng
mức bổ sung thì năng suất sữa có xu hướng
tăng lên. Điều này có thể do sự hiện diện của
các chất như Na3H(CO3)2..2H2O hoặc NaHCO3
hay MgO. Bởi vì theo nghiên cứu của Clack
và ctv (2009) khi bổ sung Na3H(CO3)2..2H2O
đã làm tăng rõ rệt năng suất sữa, năng suất
4% mỡ sữa, tỷ lệ mỡ sữa, protein và chất khô
trong sữa. Trong khi đó, Cabrita và ctv (2009)
cũng thấy rằng khi bổ sung NaHCO3 và MgO
đã duy trì ổn định khả năng sản xuất sữa của
bò. Bên cạnh đó Cruywagen và ctv (2015) thấy
rằng NaHCO3 tăng khả năng đệm làm tăng
sản xuất sữa.

Bảng 6. Năng suất và chất lượng sữa của bò thí nghiệm
Chỉ tiêu

Năng
suất
sữa

Chất
lượng
sữa

Năng suất và chất lượng sữa của bò thí nghiệm
Lô 1

Lô 2

Lô 3

SEM

P

NSSTT trước TN (kg/ngày)

20,42

19,77

19,88

0,506

0,633

NSSTT sau 30 ngày TN (kg/ngày)

21,74

21,76

20,57

0,464

0,160

NSSTT sau 60 ngày TN (kg/ngày)

21,82

21,45

21,07

0,294

0,149

NSSTT kết thúc TN (kg/ngày)

21,99

21,55

21,58

0,186

0,213

NSSTC trước TN (kg/ngày)

18.79

18,55

18,77

0,484

0,928

NSSTC sau 30 ngày TN (kg/ngày)

20,00

20,43

19,42

0,452

0,331

NSSTC sau 60 ngày TN (kg/ngày)

20,08

20,14

19,90

0,275

0,826

NSSTC kết thúc TN (kg/ngày)

20,24

20,22

20,38

0,220

0,856

Vật chất khô (%)

12,30

12,15

12,00

0,139

0,349

Protein (%)

3,261

3,291

3,260

0,023

0,576

Mỡ (%)

3,468

3,630

a

0,035

0,017

Density (%)

27,99

28,17

0,845

0,238
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Kết quả phân tích chất lượng sữa (bảng
6) cho thấy hàm lượng chất khô và protein
thô không có sự khác nhau giữa các mức bổ
sung chất đệm. Ngoại trừ hàm lượng mỡ sữa
có sự khác nhau (P=0,035) và có xu hướng
tăng lên theo mức bổ sung, cụ thể là nhóm
được bổ sung cao nhất có hàm lượng mỡ sữa
cao nhất và nhóm bổ sung thấp nhất có hàm
lượng mỡ sữa thấp hơn cả. Kết quả nghiên
cứu của Iwaniuk và Erdman (2015) khi bổ
sung Na3H(CO3)2..2H2O ở các mức khác nhau
cho thấy đã làm tăng hàm lượng mỡ sữa theo
các mức bổ sung.
Như vậy, việc bổ sung hỗn hợp chất đệm
đã duy trì khả năng sản xuất sữa của bò theo
đúng sinh lý tiết sữa, làm ổn định chất khô và
protein sữa và cải thiện hàm lượng mỡ sữa.
3.4. Ảnh hưởng các mức bổ sung chất đệm
đến điểm thể trạng
Điểm thể trạng là một chỉ số đánh giá
mức dự trữ năng lượng của cơ thể bò tại một
thời điểm nhất định. Điểm thể trạng được
tính theo thang điểm từ 1 (quá gầy) đến 5
(quá béo). Điểm thể trạng là yếu tố đầu tiên
cần được quan tâm trong quản lý bò sữa, mức
giảm điểm thể trạng tại thời điểm sau khi đẻ
có liên quan chặt chẽ đến khả năng sinh sản
của bò sau đó. Duy trì điểm thể trạng của đàn
bò ở mức thích hợp cần phải xem xét là chiến
lược quản lý dài hạn trong chăn nuôi bò sữa,
cần hạn chế tối đa việc giảm đột ngột sau khi
đẻ để thu được hiệu quả tốt nhất (Moorepak
và ctv, 2009).
Bảng 7. Điểm thể trạng của bò thí nghiệm
Thời điểm

P

Lô 1

Lô 2 Lô 3 SEM

Trước TN

3,05

3,10

2,95 0,096 0,456

Sau 30 ngày TN

3,15

3,30

3,16 0,087 0,397

Sau 60 ngày TN

3,35

3,55

3,50 0,079 0,218

Kết thúc TN

3,40b 3,65a 3,70a 0,057 0,007

Thay đổi trước-sau

0,35b 0,55ab 0,75a 0,058 0,003

Bảng 7 cho thấy điểm thể trạng của bò
trước TN (tháng thứ 2 sau khi đẻ) là 2,95-3,10
là hợp lý. Khi so sánh điểm thể trạng của bò ở
3 lô TN cho thấy không thấy có sự khác nhau
ở các lô (P>0,05). Sau 30 ngày, 60 ngày và kết
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thúc 85 ngày TN, điểm thể trạng của bò trong
từng lô đã tăng lên tương ứng là 0,35; 0,55 và
0,75 (P<0,05). Điểm thể trạng của bò ở lô 1 thấp
nhất (3,4) và cao nhất là lô 2 và 3 (3,65 và 3,7).
Sự tăng điểm thể trạng này phản ánh bò đã có
khả năng dự trữ năng lượng tại giai đoạn này
và cũng có thể giải thích rằng sự dự trữ năng
lượng này là do quá trình tiêu hóa, hấp thu các
chất dinh dưỡng được tốt hơn sau khi bổ sung
các mức chất đệm. Thông thường bò bị axít dạ
cỏ thường có điểm thể trạng rất thấp (Kleen
và ctv, 2013) hoặc ≤2,5 (Bramley và ctv, 2013).
Như vậy, việc bổ sung hỗn hợp chất đệm ở các
mức khác nhau đã duy trì tốt điểm thể trạng
của bò trong thời gian TN.
3.5. Ảnh hưởng của các mức bổ sung chất
đệm đến pH dạ cỏ
Kết quả cho thấy pH dạ cỏ của bò trước
TN không có sự khác nhau (P>0,05) và giao
động từ 6,24 đến 6,378. Tuy nhiên, chỉ số này
có sự khác nhau ở giai đoạn 30, 60 ngày và kết
thúc TN và có xu hướng tăng lên theo các mức
bổ sung.
Bảng 8. Giá trị pH dạ cỏ của bò thí nghiệm
Thời điểm

Lô 1

Lô 2

Lô 3 SEM

P

Trước TN

6,240

6,264 6,378 0,072 0,381

Sau 30 ngày TN

6,280

a

6,426b 6,568c 0,084 0,032

Sau 60 ngày TN

6,310

a

6,562b 6,668c 0,084 0,032

Kết thúc TN

6,380a 6,576b 6,723c 0,043 0,026

Thay đổi trước-sau

0,14a

0,312b 0,354c 0,031 0,004

Bệnh axít dạ cỏ là hậu quả của việc cho
bò ăn chế độ thức ăn tinh cao, pH dạ cỏ đo
được ở khẩu phần này thường giảm và tương
ứng với tỷ lệ phân giải và lên men chế độ
ăn thức ăn tinh cao và sản xuất ra nhiều axít
hữu cơ ở dạ cỏ. Một trong những lý do quan
trọng của bệnh axít dạ cỏ là sự sụt giảm pH
dạ cỏ ở chế độ ăn thức ăn tinh cao (Plaizier và
ctv, 2008). Nhưng pH dạ cỏ lúc bệnh có biểu
hiện lâm sàng có thể không phải là thấp nhất
(Khafipour và ctv, 2009). Kleen và Cannizzo
(2012) cho rằng pH dạ cỏ ở mức ≤5,9 là biểu
hiện của axít dạ cỏ cận lâm sàng. Nordlund
và Garett (1994) cũng thấy rằng bệnh axít
dạ cỏ xuất hiện ở khi pH dạ cỏ dưới mức 5,8
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hoặc dưới 5,6 (Li và ctv, 2016). pH dạ cỏ thấp
trong nghiên cứu này ở chế độ ăn thức ăn
tinh cao cũng có cùng kết quả được báo cáo
trong nghiên cứu của Dohme và ctv (2008)
và Khafipour và ctv (2009). Nghiên cứu của
Hutjens (1991) cho thấy khi bổ sung chất kiềm
vào chế độ ăn như MgO, NaHCO3, CaCO3, và
K2CO3 đã chứng minh được là làm tăng pH
dạ cỏ. Điều này cũng có thể là một phần do sự
có mặt của Bicarbonate trong hỗn hợp chất bổ
sung vì Bougouin và ctv (2018) thấy rằng pH
dạ cỏ tăng lên cùng với mức bổ sung Bicarbonate ở bò tiết sữa. Có thể thấy rằng việc bổ
sung hỗn hợp đệm đã cho bò tiết sữa cao sản
duy trì được sự cân bằng và chống lại mọi sự

thay đổi của pH dạ cỏ ở TN này và phù hợp
với kết luận của Sharma và ctv (2018).
Như vậy, khi bổ sung hỗn hợp chất đệm
đã duy trì tốt pH dạ cỏ trên mức bị bệnh axít
dạ cỏ, đồng thời khi tăng mức bổ sung thì pH
dạ cỏ cũng tăng lên rõ rệt.
3.6. Ảnh hưởng của các mức bổ sung chất đệm
đến sự thay đổi tình trạng phân, chân móng
Trong dạ cỏ khi giảm hàm lượng
Bicarbonate, tăng hàm lượng lactat làm cho
pH tiếp tục giảm. Mặt khác, lactat sẽ đi từ
dạ múi khế vào ruột, áp suất thẩm thấu ruột
tăng lên, nước đi vào ruột gây ỉa lỏng, ỉa chảy
(Bolton và Pass, 1988).

Bảng 9. Tình trạng phân và chân móng của bò thí nghiệm
Chỉ tiêu

Tình trạng phân

Tình trạng
chân móng

Tình trạng phân và chân móng của bò thí nghiệm
Lô 1

Lô 2

Lô 3

SEM

P

Trước TN

2,260

2,280

2,297

0,065

0,381

Sau 30 ngày TN

2,453b

2,712a

2,815a

0,047

0,000

Sau 60 ngày TN

2,604c

2,830b

2,943a

0,023

0,001

Kết thúc TN

2,702

2,868

2,956

0,019

0,000

Trước TN

0/5

0/5

0/5

0/5

-

Trong thời gian TN

0/5

0/5

0/5

0/5

-

Kết thúc TN

0/5

0/5

0/5

0/5

-

c

Phân bò thải ra được đánh giá bằng mắt
thường theo phương pháp chấm điểm từ 1
đến 5 của (Lean và ctv, 2007). Cụ thể là nếu
điểm phân càng thấp nghĩa là phân càng nhão
và đối với bò tiết sữa thì điểm phân giao động
xung quanh 3 điểm là tốt nhất. Qua bảng 9 cho
thấy phân của bò trước TN ở 3 lô 1, 2, 3 là ở
tình trạng lỏng. Điều này đánh giá tình trạng
tiêu hóa không được tốt. Sau khi bổ sung chất
đệm ở giai đoạn sau 30 ngày, 60 ngày tình
trạng phân bò ở các lô TN đã được cải thiện rõ
ràng, phân ở trạng thái đặc hơn. Đặc biệt là ở
giai đoạn kết thúc TN tình trạng phân bò ở các
công thức TN thay đổi rõ rệt. Sự thay đổi tình
trạng phân nhiều nhất là ở lô 3, phân ở trạng
thái đồng nhất, không thấy các mảnh thức ăn
chưa tiêu hóa, còn ở lô 1 tình trạng phân cũng
đã được cải thiện tuy nhiên phân vẫn còn thấy
một số mảnh thức ăn chưa tiêu hoá và phân
vẫn còn hơi nhão.
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Phân của gia súc cung cấp bằng chứng
gián tiếp về biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng
acidosis, nó cũng chỉ ra được khẩu phần nghèo
xơ hay đủ xơ. Các yếu tố khác như là tiêu chảy
và các nguyên nhân bệnh tiêu chảy cũng làm
biến đổi tính chất của phân. Tuy nhiên, đàn bò
với tỷ lệ lớn các bãi phân nhão, không thành
hình hoặc phân dính ở phần xương chậu, đuôi
cao thì có thể chỉ ra sự nhiễm acidosis. Bằng
chứng này cần phải được kết hợp với các triệu
chứng và chỉ số khác như đánh giá thức ăn,
mẫu dịch dạ cỏ, tỷ lệ mỡ sữa, tình trạng bò
bị viêm móng, què quặt và cả hoạt động nhai
để xác định chính xác hơn. Đặc biệt, phân của
bò bị acidosis thường nhiều nước, chứa nhiều
xơ và thức ăn tinh chưa tiêu hoá, thường có
màu sáng hơn và có thể chứa cả những bọt
nước. Mùi của phân có thể ngọt đắng (bittersweet) hơn là kiểu phân thường thấy ở bò ăn
cỏ. Ẩm độ của phân tăng lên do lactate đến
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từ dạ cỏ có nhiều trong ruột già làm tăng quá
trình thẩm thấu (Bolton và Pass, 1988). Ở bò bị
axít dạ cỏ, phân màu sáng, vàng (Kleen và ctv,
2003a), xuất hiện bọt khí và có chứa những
mảnh thức ăn chưa được tiêu hóa. Bởi vì xơ
không tồn tại lâu trong dạ cỏ do đó có những
mảnh xơ từ 1-2 cm (Hall, 2000).
Kết quả nghiên cứu ở bảng 9 cho thấy tình
trạng chân móng không dấu hiệu lâm sàng,
mắc bệnh trong suốt thời gian TN.
Như vậy, bổ sung hỗn hợp chất đệm ở các
mức khác nhau đã ảnh hưởng tích cực đến
điểm của phân và không có bò nào bị mắc
bệnh chân móng.
4. KẾT LUẬN
Bổ sung chất đệm ở các mức 50, 100, 150g
đã ổn định lượng thức ăn thu nhận hàng ngày.
Bổ sung các mức chất đệm đã không làm
thay đổi KL bò mà duy trì được KL.
Bổ sung các mức chất đệm đã duy trì khả
năng sản xuất sữa của bò theo đúng sinh lý
tiết sữa, làm ổn định chất khô và protein sữa
và cải thiện hàm lượng mỡ sữa.
Bổ sung hỗn hợp chất đệm ở các mức khác
nhau đã duy trì tốt điểm thể trạng của bò.
Bổ sung hỗn hợp chất đệm đã duy trì tốt
pH dạ cỏ trên mức bị bệnh axít dạ cỏ, đồng
thời khi tăng mức bổ sung thì pH dạ cỏ cũng
tăng lên rõ rệt.
Việc bổ sung hỗn hợp chất đệm ở các mức
khác nhau đã ảnh hưởng tích cực đến điểm
của phân và không bị mắc bệnh chân móng.
LỜI CẢM ƠN
Đây là một phần của đề tài cấp Bộ NN&PTNT
“Nghiên cứu chế độ nuôi dưỡng thích hợp nhằm
hạn chế các bệnh rối loạn trao đổi chất ở bò sữa”.
Nhóm tác giả xin được trân trọng và biết ơn sự hỗ
trợ đó.
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