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ABSTRACT
The study was carried out on 105 weaned piglets of crossbred Duroc x
(Yorkshire – Landrace) with an average initial live weight of 15.03±0.23
kg/head. The animals were allocated into a completely randomized design with
7 treatments (i) Control: Basal diet (BD) without garlic powder (BT), (ii) BD
added 0.04% BT (BT4), (iii) BD added 0.06% BT (BT6), (iv) BD added 0.08%
BT (BT8), (v) BD added 0.10% BT (BT10), (vi) BD added 0.12% BT (BT12)
(iv) BD added 0.14% BT (BT14) and 3 replicates. Result showed that final live
weight (kg/pig) was highest in BT12 (67.67) and was lowest in control (62.90)
(p<0.05); live weight gain (kg/pig) in BT12 (52.51) was highest and lowest
was in the control (47.75) (p<0.05); average daily gain (g/pig/day) in BT12
(750) was the highest (p<0.01) in comparison to control (682); feed
conversion ratio in BT12 (2.44) was lowest and highest (p<0.05) in the control
(2.66). Levels of E.coli bacteria in the feces (x106 CFU/g) was lowest in BT14
(1.74) and control (2.25) was the highest (p<0.01). Supplementation of garlic
powder in the basal diet at 0.12% may enhance growth performance, feed
efficiency and economic benefit; limiting the emissions of E.coli bacteria
excreted into the environment.

TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành trên 105 heo sau cai sữa, giống heo lai Duroc x
(Yorkshire – Landrace), có khối lượng bình quân đầu kỳ là 15,03±0,23 kg/con
và được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên vào 7 nghiệm thức: (i) Đối
chứng (ĐC) là khẩu phần cơ sở (KPCS), không bổ sung chế phẩm bột tỏi (BT),
(ii) KPCS bổ sung 0,04% BT (BT4), (iii) KPCS bổ sung 0,06% BT (BT6), (iv)
KPCS bổ sung 0,08% BT (BT8), (v) KPCS bổ sung 0,10% BT (BT10), (vi)
KPCS bổ sung 0,12% BT (BT12), (vii) KPCS bổ sung 0,14% BT (BT14) và 3
lần lặp lại. Kết quả về khối lượng cuối kỳ (kg/con) của heo ở BT12 (67,67) là
cao nhất (p<0,05) so với ĐC (62,90); tăng trọng tích lũy (kg/con) của heo ở
BT12 (50,51) cao nhất (p<0,01) và ĐC (45,75) thấp nhất; tăng trọng bình
quân (g/con/ngày) của heo ở BT12 (750) là cao nhất (p<0,01) so với heo ĐC
(682). Hệ số chuyển hóa thức ăn của heo ở BT12 (2,44) thấp nhất (p<0,01) so
với ĐC (2,66). Hàm lượng vi khuẩn E.coli trong phân heo (x106 CFU/g) vào
cuối kỳ ở BT14 (1,74) là thấp nhất so với heo ĐC (2,25) (p<0,01). Việc bổ
sung bột tỏi vào khẩu phần ở mức độ 0,12% đã giúp heo tăng mức tăng trọng,
hiệu quả sử dụng thức ăn và kinh tế; cũng như hạn chế sự bài thải của vi
khuẩn E.coli ra môi trường.

Trích dẫn: Lê Thị Mến và Nguyễn Hiếu Nghĩa, 2016. Ảnh hưởng của bổ sung bột tỏi lên năng suất sinh
trưởng và hàm lượng vi khuẩn E. coli trong phân của heo giai đoạn tăng trưởng. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 33-40.
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2.1 Vật liệu
2.1.1 Thời gian và địa điểm

ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, chăn nuôi heo ngày càng phát triển
thì các vấn đề về cải thiện năng suất và chất lượng
sản phẩm càng được quan tâm nhằm phục vụ cho
nhu cầu của con người. Trong các yếu tố về dinh
dưỡng và chất bổ sung tác động đến năng suất và
chất lượng thịt, việc sử dụng kháng sinh là yếu tố
trọng yếu hiện nay. Kháng sinh đóng vai trò quan
trọng trong phòng trị bệnh, kích thích tăng trưởng,
tăng hiệu quả sử dụng thức ăn cho heo. Tuy nhiên,
tồn dư kháng sinh trong sản phẩm chăn nuôi đang
là mối quan tâm của người tiêu dùng và cơ quan an
toàn thực phẩm. Việc sử dụng kháng sinh thường
xuyên, không đúng cách trong chăn nuôi - thú y đã
dẫn đế n sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn, nguy
hiể m hơn là khả năng truyền gen đề kháng kháng
sinh cho vi khuẩ n gây bê ̣nh ở người cũng như môi
trường, ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc điều trị
cho người và vật nuôi. Do đó, hiện nay trên thế
giới cũng như Việt Nam, việc tìm cách giảm sử
dụng kháng sinh thay thế dần bằng thảo dược đang
được quan tâm nhằm giúp phát triển sản xuất theo
hướng an toàn và thân thiê ̣n với môi trường
(Huỳnh Kim Diệu, 2012).

Thí nghiệm được thực hiện tại trang trại chăn
nuôi ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và phòng thí
nghiệm Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Nông
nghiệp và Sinh học Ứng dụng –Đại học Cần Thơ từ
tháng 9 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016.
2.1.2 Đối tượng
Thí nghiệm được tiến hành trên 105 heo sau cai
sữa, thuộc giống heo lai Duroc x (Yorkshire –
Landrace) (DYL). Heo có khối lượng bình quân
đầu kỳ là 15,03±0,23 kg và cuối kỳ là 65,15±2,0
kg.
2.1.3 Vật dụng
Cân bàn 1.000 kg, cân đồng hồ 60 kg, cân kỹ
thuật và cân phân tích; các loại vật tư, thiết bị và
hóa chất phân tích ở phòng thí nghiệm.
2.1.4 Thức ăn
Thức ăn hỗn hợp (khẩu phần cơ sở) sử dụng
trong thí nghiệm là thức ăn dạng bột, do trại tự
phối hợp từ thực liệu được phân tích thành phần
hóa học. Thành phần dinh dưỡng và năng lượng
của khẩu phần cơ sở được tính toán và trình bày ở
Bảng 1.

Kháng sinh thực vật hay còn gọi là thảo dược,
đây là các chất kháng sinh có nguồn gốc tự nhiên,
một nguồn lợi đáng kể để nghiên cứu và sản xuất
thuốc thay thế các chất hóa học tổng hợp (Cos et
al., 2006; Solanki, 2010). Thảo dược được ưa
chuộng bởi tính an toàn sinh học, không hoặc ít tác
dụng phụ và chưa tìm thấy vi khuẩn kháng thuốc
(Seyyednejad và Motamedi, 2010). Tỏi (Allium
Sativum L) là một loại thảo dược quý có chứa
kháng sinh thực vật với rất nhiều ưu điểm như kích
thích tiêu hóa, cải thiện tăng trọng, phòng và trị
bệnh về đường tiêu hóa. Ngoài chất allicin với vai
trò là một chất kháng sinh tự nhiên rất mạnh, mạnh
hơn cả penicillin (Võ Hà, 2008), có tác dụng diệt
khuẩn và kích thích tiêu hóa, tỏi còn chứa các hợp
chất sulfur và polyphenol có hoạt tính sinh học cao
(Vũ Xuân Quang, 1993; Rahman et al., 2012).
Theo Amagase và Milner (2001) và Hội Dược liệu
Việt Nam (2011), trong tỏi có nhiều chất có khả
năng kháng khuẩn như: Ajoene, diallyl disulfide,
diallyl trisulfide và các hoạt chất chứa lưu huỳnh,
có khả năng ức chế vi khuẩn gram âm và gram
dương gây hại cho vật nuôi. Mục tiêu của nghiên
cứu là khảo sát ảnh hưởng của bột tỏi (garlicin
25%) lên sự sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn
của heo đang tăng trưởng cũng như hàm lượng vi
khuẩn E. coli bài thải ra môi trường.

Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng và năng lượng
của khẩu phần thức ăn cơ sở
Thành phần
ME, Kcal/kg
CP, %
Béo thô, %
Xơ thô, %
Lys, %
Met, %
Met+Cys, %
Thr, %
Ile, %
Trp, %
Ca, %
P tổng số, %
P hữu dụng
Muối ăn, %

Hàm lượng
Giai đoạn 15 – Giai đoạn 30 –
30 kg
60 kg
3237,67
3221,41
18,11
15,66
7,02
7,60
3,91
4,82
1,07
0,89
0,32
0,28
0,60
0,54
0,71
0,61
0,88
0,73
0,20
0,17
0,82
0,73
0,89
0,89
0,41
0,38
0,25
0,21

Chế phẩm dùng trong thí nghiệm là sản phẩm
bột tỏi Garlicin Powder nhập khẩu bởi Công ty
TNHH TM – SX ME NON. Chế phẩm bột tỏi tự
nhiên với thành phần Garlicin 25%, có màu trắng
ngà, hương tỏi tự nhiên, gồm những hợp chất như:

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

Diallyl
C6H10S2
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Diallyl
trisulfide
enyltrisulfanyl)prop-1-ene), C6H10S3

Số chuyên đề: Nông nghiệp (2016)(2): 33-40

(3-(prop-2-

Propyl
disulfide
propylene
propyldisulfanylprop-1-ene), C6H12S2
2.2 Phương pháp thí nghiệm
2.2.1 Bố trí thí nghiệm

thời điểm đầu kỳ, giữa kỳ (30 ngày nuôi) và cuối
kỳ thí nghiệm (70 ngày nuôi).

(3-

Hiệu quả kinh tế (về mặt thức ăn và thú y): Là
sự cân đối giữa tổng thu do tăng trọng của heo và
tổng chi phí thức ăn và thú y của heo trong toàn thí
nghiệm.
2.3 Xử lý số liệu

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn
ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại.
Tổng cộng có 21 đơn vị thí nghiệm, mỗi đơn vị thí
nghiệm nuôi 5 heo. Các NT lần lượt là:

Số liệu trong thí nghiệm được xử lý bằng
chương trình Excel 2013 và phần mềm Minitab
Verson 16.0 (Ryan et al., 2012). Sử dụng phép thử
Tukey để so sánh trung bình các nghiệm thức khi
có sự sai khác 5%.

BT0: Đối chứng (ĐC), khẩu phần cơ sở
(KPCS): Không bổ sung chế phẩm
BT4: KPCS + bột tỏi 0,04% (400 g/tấn TA)
BT6: KPCS + bột tỏi 0,06% (600 g/tấn TA)
BT8: KPCS + bột tỏi 0,08% (800 g/tấn TA)
BT10: KPCS + bột tỏi 0,10% (1.000 g/tấn TA)
BT12: KPCS + bột tỏi 0,12% (1.200 g/tấn TA)
BT14: KPCS + bột tỏi 0,14% (1.400 g/tấn TA)
2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Các chỉ tiêu về sinh trưởng của heo thí
nghiệm
3.1.1 Khối lượng (kg/con)
Khối lượng đầu kỳ của heo giữa các NT khác
nhau không có ý nghĩa (p>0,05) (Bảng 2). Sự đồng
đều của heo thí nghiệm lúc ban đầu là yếu tố thuận
lợi để khẳng định khi có sự sai khác về kết quả ở
các NT. Qua thời gian nuôi 4 tuần, khối lượng giữa
kỳ của heo ở các NT khác nhau chưa có ý nghĩa
(p>0,05). Theo Trần Thị Dân (2006), ở những tuần
đầu hệ tiêu hóa của heo chưa kịp thích nghi với
thức ăn có trộn chế phẩm nên chưa thấy được sự
khác biệt nhau. Tuy nhiên, khối lượng cuối kỳ
(kg/con) của heo thí nghiệm giữa các NT đã khác
nhau có ý nghĩa (p<0,05), cao nhất là ở BT12 và
thấp nhất là ở ĐC. Khi bổ sung bột tỏi, các hoạt
chất chứa bên trong như dially disulfide (allicin),
dially trisulfide đã kích thích khả năng tiêu hóa và
hấp thu dưỡng chất trong thức ăn; ức chế hoạt động
của các vi khuẩn gây hại trong đường tiêu hóa từ
đó giúp heo gia tăng khối lượng (Tatara et al.,
2005).

Theo Đặng Vũ Bình (2005) và Nguyễn Thiện
(2008) thì một số các chỉ tiêu sinh trưởng của heo
được đánh giá bao gồm: tăng trọng tích lũy
(kg/con), tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày), tăng
trọng tương đối (%) của heo trong giai đoạn nuôi.
Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng thức ăn: Mức ăn
(kg/con/ngày), hệ số chuyển hóa thức ăn của heo
và chi phí TA/kg tăng trọng của heo trong giai
đoạn nuôi.
Hàm lượng E.coli trong phân heo (CFU/g): Cấy
mẫu, ủ mẫu và đếm khuẩn lạc để định lượng vi
khuẩn E. coli theo phương pháp của Trầ n Linh
Thước (2006). Mẫu phân được lấy bằng tăm bông
vô trùng, lấy trực tiếp qua cơ thắt hậu môn của heo.
Mẫu phân heo được lấy vào buổi sáng sớm ở các
Bảng 2: Khối lượng (kg/con) của heo thí nghiệm
Chỉ tiêu
Khối lượng đầu kỳ
Khối lượng giữa kỳ
Khối lượng cuối kỳ
a, b, c:Trong

BT10 BT12 BT14
BT0
BT4
BT6
BT8
15,15 15,07 15,07
15,00
14,84 15,16 14,90
32,55 32,77 32,85
33,61
33,97 34,47 34,08
62,90c 63,60bc 63,82bc 65,33abc 65,73abc 67,67a 67,01ab

SEM
P
0,139 0,621
0,508 0,109
0,724 0,002

cùng một hàng những số có chữ số theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

giữa các NT đã khác nhau có ý nghĩa (p<0,05), cao
nhất là ở BT12 và thấp nhất ở ĐC. TTTL toàn kỳ
của heo ở BT12 cao hơn rất có ý nghĩa (p<0,01) so
với ĐC. Sự khác biệt này là do tỏi kích thích tiết
HCl mạnh nhất ở dạ dày trong trường hợp giảm độ
acid (Lawson, 1993), kích thích vận động của các
nhung mao ruột, sự hấp thu glucose tăng khoảng
15-20%; sự tiết mật cũng được tăng cường và các
thành phần của tỏi được thải từ gan lên mật cũng
tăng, góp phần cải thiện khả năng tiêu hóa của heo

3.1.2 Tăng trọng tích lũy (kg/con)
Kết quả theo dõi tăng trọng tích lũy (TTTL) của
heo thí nghiệm được thể hiện trong Bảng 3.
TTTL của heo ở giai đoạn 15 – 30 kg giữa các
NT khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
Do thời gian đầu hệ tiêu hóa của heo chưa kịp thích
nghi với thức ăn có phối trộn chế phẩm nên chưa
thấy được sự khác nhau về khối lượng của heo.
Tuy nhiên, giai đoạn từ 30 – 60 kg, TTTL của heo
35
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(Corzo-Martinez et al., 2007). Việc bổ sung bột tỏi
(Salminen và Isolauri, 1996), sản sinh các acid béo
vào khẩu phần ăn đã giúp cho heo tăng trọng cao
bay hơi mạch ngắn, làm giảm pH đường ruột
hơn do các hoạt chất như dially sulfide (allicin),
(Chiba, 1995). Kết quả thí nghiệm phù hợp với kết
dially trisulfide có khả năng kháng lại vi khuẩn bất
luận của Cullen et al. (2005), khi bổ sung 1 g
lợi bởi cách làm tăng số lượng vi khuẩn acid lactic
tỏi/kg TA vào khẩu phần heo tăng trưởng đã làm
tăng thể trọng của heo.
nên cạnh tranh vị trí bám với vi khuẩn gây bệnh cơ
hội, tăng cường hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột
Bảng 3: Tăng trọng tích lũy (kg/con) của heo thí nghiệm
Giai đoạn
15-30 kg
30-60 kg
15-60 kg
a, b:

BT0
17,41
30,35 b
47,75b

BT4
17,69
30,83 ab
48,53 b

BT6
17,79
30,97 ab
48,75bb

BT8
BT10 BT12
BT14
18,61
19,13 19,31
19,18
31,73 ab 31,76 ab 33,19 a 32,93 ab
50,33ab 50,89ab 52,51a 52,11a

SEM
0,529
0,555
0,675

P
0,093
0,020
0,001

trong cùng một hàng những số có chữ theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

3.1.3 Tăng trọng tuyệt đối

hụt do các vi khuẩn trong ruột non sử dụng. Tatara
et al. (2005) cũng cho rằng, khi bổ sung vào khẩu
phần ăn chất chiết xuất từ tỏi với hàm lượng 10
ml/100 kg thể trọng đã giúp cải thiện tăng trọng cho
heo. Kết quả thí nghiệm phù hợp với kết luận của
Wang et al. (2014), khi bổ sung tỏi lên men vào
khẩu phần heo tăng trưởng đã giúp heo có tăng trọng
bình quân/ngày (762-771 g), cao hơn so với nhóm
heo ĐC (720 g). Tương tự, kết quả nghiên cứu của
Nguyễn Thị Kim Loan (2010) cho thấy khi bổ sung
BT vào khẩu phần heo thịt ở mức 0,2% thì tăng
trọng tuyệt đối của heo đạt (736 g) cao hơn có ý
nghĩa so với ĐC (605 g).

Tăng trọng tuyệt đối: TTTĐ (g/con/ngày) của
heo ở giai đoạn 15 - 30 kg ở các NT mặc dù chưa
có khác biệt (p>0,05) nhưng đã có xu hướng tăng
lên khi bổ sung bột tỏi vào khẩu phần. Giai đoạn 30
- 60 kg, TTTĐ của heo giữa các NT khác biệt có ý
nghĩa (p<0,05), cao nhất là ở BT12 so với ĐC. Giai
đoạn 15 - 60 kg, TTTĐ của heo ở BT12 cao hơn
rất có ý nghĩa (p<0,01) so với ĐC. Khẩu phần có
bột tỏi với các hoạt chất chính ức chế hoạt động và
sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, từ đó giúp cải
thiện tăng trọng ở heo (Ankri & Mirelman, 1999;
Ross et al., 2001). Theo Vervaeke et al. (1979), có
khoảng 6% NE trong khẩu phần ăn của heo bị hao
Bảng 4: Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) của heo thí nghiệm

Giai đoạn
BT0
BT4
BT6
BT8 BT10 BT12 BT14
SEM
P
15-30 kg
580
589
592
620
637
643
639 17,663 0,093
30-60 kg
758 b 770 ab 774 ab 793 ab 794 ab 829 a 823 ab 13,893 0,020
693b 696 b 719ab 721ab
750a
744a
9,652 0,001
15-60 kg
682b
a, b
: trong cùng một hàng những số có chữ theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)
có ý nghĩa thống kê (p>0,05). TTTgĐ của heo ở
3.1.4 Tăng trọng tương đối (%)
giai đoạn toàn kỳ (15-60 kg) đã khác nhau rất có ý
Tăng trọng tương đối (TTTgĐ) của heo thí
nghĩa (p<0,01), cao nhất ở BT12 so với ĐC. Điều
nghiệm được trình bày tại Bảng 5.
này cho thấy khi bột tỏi được bổ sung vào khẩu
phần ăn trong thời gian dài đã làm tăng tốc độ tăng
TTTgĐ (%) của heo có khuynh hướng cao hơn
trưởng của heo thí nghiệm.
ở các NT bổ sung chế phẩm bột tỏi ở cả 2 giai đoạn
15 - 30 kg và 30 - 60 kg mặc dù sự khác biệt chưa
Bảng 5: Tăng trọng tương đối (%) của heo thí nghiệm
Giai đoạn
15-30 kg
30-60 kg
15-60 kg
a, b, c, d:

BT0
BT4
BT6
BT8
BT10 BT12
BT14
72,95
73,97
74,19
76,53
76,37 77,79
78,83
63,59
63,97
64,07
64,16
63,72 65,01
65,14
122,35d 123,35cd 123,58bcd 125,31abcd 126,33abc 126,78a 127,24ab

SEM
P
1,531 0,103
1,040 0,904
0,683 0,001

trong cùng một hàng những số có chữ theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

3.2 Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng thức ăn

(2000) đã cho được kết quả mức ăn vào khoảng
1,79 - 1,83 kg ở heo giai đoạn tăng trưởng (20 - 50
kg).

Mức ăn hằng ngày của heo thí nghiệm (Bảng 6)
đã đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của heo theo tiêu
chuẩn NRC (1998). Thí nghiệm của Chae et al.
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Bảng 6: Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng thức ăn
Chỉ tiêu
MĂ GĐ1
(kg/con/ngày)
MĂ GĐ2
(kg/con/ngày)
TT GĐ1, kg/ô
TT GĐ2, kg/ô
TT TK , kg/ô
TTTA GĐ1, kg/ô
TTTA GĐ2, kg/ô
TTTA TK, kg/ô
HSCHTA (GĐ1)
HSCHTA (GĐ2)
HSCHTA (TK)

BT0

BT4

BT6

BT8

BT10

BT12

1,42

1,42

1,42

1,44

1,45

1,44

1,44 0,008 0,215

2,10

2,10

2,10

2,12

2,12

2,13

2,14 0,017 0,653

87,03
151,73 b
238,76 b
214,16
421,03
635,20
2,46
2,77a
2,66 a

88,46
154,16 ab
242,63 b
213,96
420,90
634,86
2,41
2,73 ab
2,61 ab

88,93
154,83 ab
243,76 b
213,63
421,26
634,90
2,40
2,72 ab
2,60 ab

93,03
158,63 ab
251,66 ab
216,86
425,33
642,20
2,33
2,68 ab
2,55 abc

95,66
96,56
158,80 ab 165,96 a
254,46 ab 262,53 a
217,46 216,26
423,93 426,50
641,40 642,76
2,27
2,24
2,67 ab
2,57 b
2,52 abc
2,44 c

BT14 SEM

95,91
164,65 ab
260,56 a
216,50
428,03
644,53
2,25
2,60 ab
2,47 bc

2,649
2,778
3,378
1,240
3,446
3,201
0,058
0,041
0,030

P

0,093
0,020
0,001
0,215
0,653
0,181
0,101
0,035
0,002

a, b, c:Trong

cùng một hàng những số có chữ số theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05); MĂ: mức
ăn; TT: tăng trọng; TTTA: Tiêu tốn thức ăn; TTTK: Tăng trọng toàn kỳ;
HSCHTA: Hệ số chuyển hoá thức ăn; GĐ1: 15 - 30 kg; GĐ2: 30 - 60 kg; TK: toàn kỳ

Tiêu tốn thức ăn: TTTA (kg/ô) mà heo đã tiêu
(2012) cũng cho rằng tỏi làm tăng hoạt tính của
enzyme tụy, tăng khả năng tiêu hóa hấp thu nên
thụ ở 2 giai đoạn nuôi và cả toàn kỳ của các NT
HSCHTA đã được cải thiện. Tương tự, kết quả
khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05). Tuy nhiên,
nghiên cứu của Đặng Thị Ngọc Hân (2011) là
tăng trọng của heo ở GĐ2 và toàn kỳ ở các NT có
trong giai đoạn sinh trưởng 30 - 60 kg, heo có
sự khác biệt rất có ý nghĩa (p<0,01). Kết quả
HSCHTA (2,59) thấp hơn ở nhóm heo bổ sung 0,1
HSCHTA của heo ở GĐ2 và toàn kỳ ở NT BT12
g tỏi/kg TA so với heo ĐC (2,88).
thấp hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với nhóm heo ĐC.
Chính các hoạt chất sinh học chứa trong tỏi như
3.3 Hàm lượng vi khuẩn E.coli trong phân heo
dially disulfid, dially trisulfid, propyl disulphide là
Theo Đặng Minh Phước (2011), khi bổ sung
tác nhân làm tăng chiều cao của vi nhung và chiều
chế
phẩm có nguồn gốc thảo dược (như tỏi) vào
sâu của các tiểu nang, đồng thời làm tăng số lượng
khẩu
phần thì đã có tác dụng kích thích các tuyến
tế bào tiết hình trụ trong biểu mô ở trong tá tràng,
tiêu
hóa
tăng tiết men tiêu hóa, giúp tiêu hóa và
không tràng và hồi tràng của heo (Adimorabi et al.,
hấp
thu
tốt
các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và
2006). Những thay đổi về hình thái diễn ra trong
kìm
hãm
sự
phát triển của các loại vi khuẩn có hại
đường ruột, giúp cho quá trình hấp thu dưỡng chất
trong đường tiêu hóa.
được diễn ra tốt hơn, giúp nâng cao khả năng tăng
trọng ở heo. Ramakrishma et al. (2003) và Jervas
Bảng 7: Hàm lươ ̣ng vi khuẩ n E.coli trong phân của heo thı́ nghiêm
̣ (x106 CFU/g)
NT
Thời điểm
Đầu kỳ
Giữa kỳ
Cuối kỳ
a, b, c:Trong

BT0

BT4

BT6

BT8

BT10

BT12

BT14

SEM

P

2,61
2,40a
2,25a

2,39
2,35a
2,19a

2,38
2,26ab
2,06 ab

2,22
2,19ab
2,02 ab

2,41
2,18ab
1,99 abc

2,25
2,16ab
1,86 bc

2,61
2,04b
1,74 c

0,113 0,103
0,064 0,003
0,056 0,001

cùng một hàng những số có chữ số theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)

2001) của vi khuẩn đã gây ra bất lợi cho hoạt động
và sự tồn tại của vi khuẩn. Corrzo-Martinez et al.
(2007) cũng cho rằng do cấu trúc S=O=S là yếu tố
chính trong tác dụng diệt khuẩn của allicin và mục
tiêu tấn công của hợp chất này chính là các enzym
nhóm –SH bên trong vi khuẩn (Dimopoulos &
Falagas, 2007). Theo Laine et al. (2008), Khan et
al. (2009) và Wang et al. (2014), tổng số vi khuẩn
E.coli trong phân heo sẽ giảm khi gia tăng việc sử
dụng bột tỏi lên men vì đã giúp kiểm soát và ức
chế vi khuẩn gây hại trong đường tiêu hóa một
cách hiệu quả. Kết quả thí nghiệm phù hợp với

Qua Bảng 7, ở đầu thí nghiệm thì hàm lượng
E.coli trong phân heo thí nghiệm khác nhau không
có ý nghĩa (p>0,05). Sau 30 ngày nuôi, heo ăn
khẩu phần có bổ sung bột tỏi ở BT14 đã cho kết
quả về hàm lượng E.coli thấp nhất (p<0,01) so với
ĐC. Đến cuối kỳ thí nghiệm, hàm lượng E.coli
trong phân của heo ở BT12 và BT14 thấp hơn rất
có ý nghĩa (p<0,01) so với ĐC. Chính tác dụng
kháng khuẩn của allicin có trong tỏi, allicin tương
tác với các enzym quan trọng có chứa thiol (-SH)
(Ankri & Mirelman, 1999) trong quá trình sinh
tổng hợp protein, DNA và RNA (Harris et al.,
37
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nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Loan và ctv.
(2010), khi bổ sung 0,2% bột tỏi vào khẩu phần ăn
cho heo con trong 60 ngày nuôi thì số lượng E.coli
trong phân heo đã giảm đáng kể so với ĐC.
3.4 Chi phí thức ăn/kg tăng trọng
Bảng 8 cho thấy chi phí TAHH và chế phẩm
tăng lên ở các NT có bổ sung bột tỏi. Tuy nhiên,
với tác dụng tích cực của các hoạt chất sinh học
Bảng 8: Chi phí thức ăn/kg tăng trọng
NT
Chỉ tiêu
Tăng trọng GĐ1 (kg/ô)
Tiêu tốn thức ăn GĐ1 (kg/ô)
CPTĂ GĐ1 (nghìn đồng)
CPCP GĐ1 (nghìn đồng/ô)
CP (TĂ+CP)/kg TT GĐ1 (nghìn)
So sánh, GĐ1 (%)
Tăng trọng GĐ2 (kg/ô)
Tiêu tốn thức ăn GĐ2 (kg/ô)
CPTĂ GĐ2 (nghìn đồng)
CPCP GĐ 2 (nghìn đồng)
CP (TĂ+CP)/kg TT GĐ2 (nghìn)
So sánh, GĐ2 (%)
Tăng trọng toàn kỳ (kg/ô)
Tiêu tốn thức ăn toàn kỳ (kg/ô)
CPTĂ toàn kỳ (nghìn đồng)
CPCP (nghìn đồng)
CP (TĂ+CP)/kg TT (nghìn)
So sánh, toàn kỳ (%)

chứa trong bột tỏi đã làm tăng khả năng tiêu hóa và
hấp thu dưỡng chất từ TA, hạn chế sự phát triển và
ức chế hoạt động của vi khuẩn gây hại, giúp giảm
HSCHTA. Tăng trọng tích lũy của heo ở các NT
bổ sung bột tỏi cũng tăng lên rõ rệt. Kết quả về chi
phí thức ăn/kg tăng trọng của heo ở các NT bổ
sung bột tỏi đều được cải thiện, nhất là ở BT12 đã
giảm 8,25% so với ĐC.

BT0

BT4

BT6

BT8

BT10

BT12

BT14

87,0
214,1
1.695,5
0,0
19,4
100,0
151,7
421,0
3.156,0
0,0
20,8
100,0
238,7
635,2
4.851,6
0,0
20,3
100,0

88,4
213,9
1.693,9
4,8
19,2
98,5
154,1
420,9
3.155,0
9,6
20,5
98,6
242,63
634,8
4.849,0
14,4
20,0
98,6

88,9
213,6
1.691,3
7,3
19,1
98,0
154,8
421,2
3.157,8
14,4
20,4
98,5
243,7
634,9
4.849,1
21,7
19,9
98,3

93,0
216,8
1.716,9
9,8
18,5
95,2
158,6
425,3
3.188,3
19,4
20,2
97,2
251,6
642,2
4.905,2
29,2
19,6
96,5

95,6
217,4
1.721,6
12,4
18,1
93,0
158,8
423,9
3.177,8
24,1
20,1
96,9
254,4
641,4
4.899,4
36,5
19,4
95,4

96,5
216,2
1.712,1
14,7
17,8
91,8
165,9
426,5
3.197,0
29,1
19,4
93,4
262,5
642,7
4.909,2
43,9
18,8
92,8

95,9
216,5
1.714,0
17,2
18,0
92,6
164,6
428,0
3.208,5
34,1
19,6
94,6
260,5
644,5
4.922,5
51,4
19,0
93,9

CPTĂ: Chi phí thức ăn; CPCP: Chi phí chế phẩm; CP: Chi phí; TT: Tăng trọng
Đơn giá (đ/kg):TĂHH GĐ1: 7.917 đồng; TĂHH GĐ2: 7.495 đồng; chế phẩm BT: 57.000

kiểm soát và ức chế vi khuẩn gây hại cao hơn nên
sức đề kháng của heo ở các NT bổ sung bột tỏi cao
Hiệu quả kinh tế dựa trên thức ăn và thú y của
hơn, heo ít bệnh… do đó chi phí thú ý ở các NT
heo thí nghiệm được trình bày ở Bảng 9.
này cũng giảm dần, thấp nhất là ở BT12. Kết quả
đạt được khi so sánh ước tính chênh lệch thu - chi,
Chi phí thức ăn hỗn hợp có xu hướng tăng nhẹ
thu nhập mang lại từ các NT có bổ sung bột tỏi đều
ở BT12 và BT14 so với ĐC. Chi phí chế phẩm tăng
cao hơn ĐC (2,7-15,9%), cao nhất là ở BT12
dần qua các NT và chi phí chế phẩm cao nhất là ở
(15,9%).
BT14. Tuy nhiên, khả năng kích thích tiêu hóa,
Bảng 9: Hiệu quả kinh tế (thức ăn + thú y) toàn thí nghiệm
3.5

Hiệu quả kinh tế toàn thí nghiệm

NT
Chỉ tiêu
Tổng TT (kg)
Tổng thu (nghìn đồng)
TTTĂ (kg)
CPTĂ (nghìn đồng)
CPCP (nghìn đồng)
Chi phí thú y (nghìn đồng)
Tổng chi phí (nghìn đồng)
Chênh lệch thu – chi (nghìn đồng)
So sánh (%)

BT0

BT4

BT6

BT8

BT10

BT12

BT14

716,3
727,9
731,3
755,0
763,4
787,6
781,7
35.815,0 36.395,0 36.565,0 37.750,0 38.170,0 39.380,0 39.085,0
1.905,6
1.904,6
1.904,7
1.926,6
1.924,2
1.928,3
1.933,6
14.554 14.546
14.546 14.714
14.697 14.726
14.766
0
43,4
65,1
87,8
109,6
131,9
154,3
280,0
260,0
250,0
260,0
240,0
190,0
210,0
14.834 14.849,4 14.861,1 15.061,8 15.046,6 15.047,9 15.130,3
20.981,0 21.545,6 21.703,9 22.688,2 23.123,4 24.332,1 23.954,7
100,0
102,7
103,4
108,1
110,2
115,9
114,2

TT: Tăng trọng; TTTĂ: tiêu tốn thức ăn; CPTĂ: chi phí thức ăn; CPCP: Chi phí chế phẩm;
Giá bán heo: 50.000 đồng/kg
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4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Việc bổ sung chế phẩm bột tỏi vào khẩu phần
ăn của heo đang tăng trưởng trong điều kiện trang
trại cho thấy, chế phẩm đã phát huy tác dụng làm
tăng khả năng tiêu hóa thức ăn và hấp thu dưỡng
chất, góp phần làm heo tăng trưởng nhanh hơn.
Hiệu quả sử dụng TA và hiệu quả kinh tế đạt được
cao nhất là ở mức bổ sung 1,2% BT. Hàm lượng vi
khuẩn E.coli bài thải ra bên ngoài cũng giảm đáng
kể nên tạo được môi trường chăn nuôi thân thiện
hơn.
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