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NGHIÊN CỨU SỰ LÊN MEN Ở MANH TRÀNG, TIÊU HÓA 

DƯỠNG CHẤT VÀ NITƠ TÍCH LŨY Ở THỎ LAI  

Phan Thuận Hoàng và Nguyễn Văn Thu1 

ABSTRACT 

In Exp1 consisting of 36 male rabbits at 12 weeks of age was arranged in 2*3 factorial 

design of two factors and three replications. The first factor was kinds of vegetables: 

water spinach (RM) and sweet potato vine (RL), the second one was fiber source 

supplement: Hymenache acutigluma (HA), Wedelia trilobata (WT) and none. Exp 2 was 

designed as similar as the Exp1 with the first factor was diet (only sweet potato vine (RL) 

and sweet potato vine plus para grass (RL+CLT) with rate of 1:1), the second one was 

the levels of DM feed offered (8, 9 and 10% of live weight). It was concluded that the 

ceacal fermentation of rabbits could be increased by increasing protein supplied but not 

for the fiber, while it was not affected by different feed levels offerred. Using water 

spinach or sweet potato vine as main feed will be good for growing rabbit. 

Keywords: water spinach, sweet potato vine, VFAs, nutrient digestibility, cecal 

fermentation 

Title: A study of cecal fermentation, nutrient digestibility and nitrogen retention of 

crossbred rabbit 

TÓM TẮT 

Ở thí nghiệm (TN) I gồm 36 thỏ đực12 tuần tuổi được bố trí theo kiểu thừa số hai nhân 

tố. Trong đó nhân tố thứ nhất là loại rau: rau muống (RM) và rau kang (RL), nhân tố thứ 

hai là sự bổ sung nguồn xơ: không bổ sung, bổ sung Hymenache acutigluma (HA), 

Wedelia trilobata (WT). TN 2 được bố trí tương tự thí nghiệm 1 với nhân tố thứ nhất là 

khẩu phần (khẩu phần 1: chỉ có rau lang (RL) và khẩu phần 2: rau lang và cỏ lông tây 

với tỉ lệ 1:1 (RL+CLT)) và nhân tố thứ hai là mức độ thức ăn (DM) cung cấp cho thỏ (8, 

9, 10% trọng lượng cơ thể). Chúng tôi có kết luận là sự len men manh tràng tăng lên theo 

sự gia tăng sự cung cấp protein và ảnh hưởng chưa rõ bởi nguồn thức ăn xơ. Việc sử 

dụng khẩu phần cơ bản là rau muống và rau lang thì tốt cho thỏ lai tăng trưởng. 

Từ khóa: rau muống, rau lang, acid béo bay hơi, tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất, sự lên men 

ở manh tràng 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Manh tràng của thỏ và những sản phẩm của sự lên men ở đây cũng giống như ở dạ 

cỏ trâu bò, cừu chính là acid béo bay hơi và tế bào vi sinh vật (Leng, 2008). Một số 

lý do được dùng để giải thích cho phát triển vi sinh vật ở manh tràng của thỏ có 

hiệu quả hơn trên khẩu phần cơ bản là cỏ về tỉ lệ tế bào đến ABBH so với sự lên 

men ở dạ cỏ của gia súc nhai lại. Một lượng ABBH đáng kể được hấp thu ở manh 

tràng thỏ nhưng những axit amin thiết yếu của protein vi sinh vật phụ thuộc vào 

việc tiêu thụ phân mềm sau đó (Leng, 2008). Do vậy sự lên men ở manh tràng thể 

hiện bằng định lượng axit béo bay hơi tổng số có vai trò đặc biệt trong sự tiêu hóa 

dưỡng chất, cung cấp năng lượng (hấp thu trực tiếp ở mang tràng) và đạm thông 
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qua đặc tính ăn phân mềm ở thỏ. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định ảnh 

hưởng của thức ăn và dưỡng chất lên sự lên men ở manh tràng, sự tiêu hóa dưỡng 

chất và nitơ tích lũy.       

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thí nghiệm 1:  

Ảnh hưởng của sự bổ sung nguồn xơ từ Wedelia trilobata và Hymenache 

acutigluma trong khẩu phần đến sự lên men ở manh tràng và khả năng tiêu 

hóa dưỡng chất của thỏ tăng trưởng.  

Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thừa số hai nhân tố 2*3 với 36 thỏ đực lai ở 12 

tuần tuổi, với 3 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm có 2 con thỏ. Nhân tố thứ nhất là 

hai loại rau: rau muống (RM) và rau lang (RL) làm nguồn thức ăn chính. Nhân tố 

thứ hai là nguồn bổ sung thức ăn xơ gồm: Hymenache acutigluma (HA), Wedelia 

trilobata (WT) và không bổ sung. Tỉ lệ hai loại thức ăn này là 1:1 tính trên DM. 

Lúa được bổ sung cùng một lượng là 15g/thỏ/ngày ở tất cả các nghiệm thức để 

cung cấp năng lượng. 

Thỏ được cho ăn ngày 3 lần vào các thời điểm 7h, 13h và 17h. Giai đoạn thích 

nghi là 2 tuần, sau đó lấy mẫu trong tuần kế tiếp (thức ăn, thức ăn thừa, phân, nước 

tiểu) để tính khả năng tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy. Việc mổ khảo sát thỏ 

được tiến hành cuối tuần thứ 3 của thí nghiệm vào lúc 9h sáng (3h sau khi ăn) để 

phân tích lượng acid béo bay hơi (ABBH) theo phương pháp của Barnett và Reid 

(1957). Thức ăn cung cấp và thức ăn thừa sẽ được phân tích DM, CP, EE, NDF, 

ADF và khoáng tống số theo AOAC (1990) và Van Soest et al. (1991) để tính 

lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ. 

2.2 Thí nghiệm 2:  

Ảnh hưởng rau lang (Ipomoea batatas) và cỏ lông tây (Brachiaria mutica) 

trong khẩu phần trên sự lên men của manh tràng và khả năng tiêu hóa dưỡng 

chất của thỏ tăng trưởng. 

Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thừa số hai nhân tố 2*3 với 36 thỏ đực lai ở 12 

tuần tuổi, với 3 lần lại, mỗi đơn vị thí nghiệm có 4 con thỏ. Nhân tố thứ nhất là 

khẩu phần gồm: rau lang (RL) và rau lang kết hợp cỏ lông tây (RL+LT) với tỉ lệ 

(1:1) (DM). Nhân tố thứ hai là mức độ thức ăn cung cấp: 8, 9 và 10% trọng lượng 

cơ thể (tính trên DM). Lúa được bổ sung cùng một lượng là 10g/thỏ/ngày ở tất cả 

các nghiệm thức để cung cấp năng lượng. 

Giai đoạn thích nghi của thí nghiệm là 2 tuần, sau đó lấy mẫu trong tuần kế tiếp 

(thức ăn, thức ăn thừa, phân, nước tiểu) để tính khả năng tiêu hóa dưỡng chất và 

nitơ tích lũy. Tỉ lệ tiêu hóa DM, CP, EE, NDF và ADF tính theo phương pháp của 

Mc Donald et al. (2002). Việc mổ khảo sát thỏ được tiến hành cuối tuần thứ 3 của 

thí nghiệm vào lúc 9h sáng (3h sau khi ăn) để phân tích lượng acid béo bay hơi 

(ABBH) và các chỉ tiêu như thí nghiệm 1. 



Tạp chí Khoa học 2010:16b 1-7    Trường Đại học Cần Thơ 

 3 

2.3 Phân tích thống kê 

Số liệu của nghiên cứu được xử lí và phân tích thống kê theo phân tích phương sai 

dựa theo mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) và so sánh sự khác biệt giữa 2 

nghiệm thức bằng phương pháp Tukey của phần mềm Minitab 13.21 (Minitab, 

2000). 

3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1 Thí nghiệm 1:  

Ảnh hưởng của sự bổ sung nguồn xơ từ Wedelia trilobata và Hymenache 

acutigluma trong khẩu phần đến sự lên men ở manh tràng và khả năng tiêu 

hóa dưỡng chất của thỏ tăng trưởng.  

Thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm được trình bày trong bảng 1.  

Bảng 1: Thành phần hóa học của thức ăn (%DM, trừ DM tính trên tươi) 

Feed DM OM CP NDF ADF Ash 

Rau muống (RM) 7,30 84,8 17,7 34,5 26,6 15,2 

Rau lang (RL) 8,37 81,8 16,7 39,9 24,6 18,2 

Hymenache acutigluma (HA) 14,0 88,9 13,4 66,5 34,2 11,1 

Wedelia trilobata (WT) 11,2 85,5 10,9 39,4 32,0 14,5 

Lúa  87,4 93,6 6,68 29,1 15,8 6,40 

DM: vât chất khô, OM: vật chất hữu cơ, CP: protein thô, NDF: xơ trung tính, ADF: xơ acid, Ash: khoáng tổng số 

Nhìn chung hàm lượng xơ trung tính (NDF) cao ở HA (66,5%) và thấp hơn nhiều 

ở  WT (39,4), số liệu này tương đương với RM va RL. Trong khi hàm lượng đạm 

thô (CP) của HA thì cao hơn WT (13,4% so với 10,9%). 

Lượng thức ăn tiêu thụ từ 57,8 đến 61,0 gDM/ngày và những giá trị này thì gần 

nhau giữa thức ăn chính và thức ăn bổ sung xơ. Tỉ lệ tiêu hóa DM biểu kiến thì cao 

hơn trong khẩu phần có chứa rau muống hơn so với thỏ cho ăn rau lang (p<0,05), 

nhưng không có sự khác biệt về khả năng tiêu hóa của protein thô (Bảng 2). Việc 

bổ sung WT và HA có khuynh hướng làm giảm khả năng tiêu hóa dưỡng chất 

(DM, OM, NDF và ADF). Tuy nhiên, chỉ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) khi bổ sung HA. 
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Bảng 2: Ảnh hưởng của rau và sự bổ sung nguồn xơ lên sự lên men ở manh tràng, tỉ lệ tiêu 

hóa biểu kiến các dưỡng chất và nitơ tích lũy của thỏ 

Chỉ tiêu  

Thức ăn chính 

(TC) 

Thức ăn bổ sung xơ 

(BS) 

P 

RM RL KHÔNG HA WT TC BS TC*BS 

Total ABBH, mM/g  77,7 77,8 77,5ab 72,8a 82,9b ns * ns 

Tỉ lệ tiêu hóa biểu kiến (%) 

DM 71,0 67,5 73,2a 62,9b 71,6a * *** ns 

OM 71,5 68,0 73,8a 63,4b 72,2a * *** ns 

CP 70,8 70,9 73,3 68,2 71,2 ns ns ns 

NDF 56,4 52,8 62,1a 45,8b 56,0a ns ** ns 

ADF 48,7 43,8 56,4a 35,2b 47,0c ns *** ns 

Nitơ cân bằng (g/kgW0,75) 

Nitơ ăn vào 1,07 0,99 1,08 1,07 0,95 ns ns ns 

Nitơ tích lũy 0,64 0,60 0,67 0,63 0,57 ns ns ns 

ABBH: acid béo bay hơi, Các chữ cái a, b, c trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p<0,05. 

Qua bảng 2 sự lên men ở manh trang thỏ biểu hiện qua nồng độ axit béo bay hơi 

(ABBH), chúng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh khẩu phần 

rau muống và rau lang (p>0,05). Tuy nhiên, khi so sánh khẩu phần có bổ sung xơ 

thì có khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Nồng độ ABBH thấp nhất ở khẩu 

phần có bổ sung HA (72,8 mM/g). Điều này có thể giải thích do tỉ lệ xơ tiêu hóa 

của khẩu phần này thấp bởi vì theo Garcia et al. (2002) thì nồng độ ABBH có 

tương quan dương với tỉ lệ tiêu hóa NDF (p<0,01). Hàm lượng nitơ tích lũy cũng 

không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (p>0,05). Perez et al. (1996) cho rằng 

mức độ xơ cao trong khẩu phần dẫn đến tình trạng làm giảm thời gian lưu trữ thức 

ăn và gia tăng sản sinh ra phân mềm bởi sự gia tăng của vi sinh vật phân giải xơ, 

kết quả là giảm khả năng tiêu hóa của khẩu phần (Lebas et al., 1986). Trong những 

nghiên cứu gần đây sử dụng lá rau muống nuôi thỏ tăng trưởng ăn, Nguyễn Thị 

Kim Đông et al. (2006) ghi nhận rằng tỉ lệ tiêu hóa DM và CP trong khoảng    

62,7-73,0 và 82,0-84,5%. Kết quả tỉ lệ tiêu hóa DM, CP, NDF của thỏ trong 

nghiên cứu này tương tự như công bố của Samkol et al. (2006).  

3.2 Thí nghiệm 2:  

Ảnh hưởng rau lang (Ipomoea batatas) và cỏ lông tây (Brachiaria mutica) 

trong khẩu phần trên sự lên men của manh tràng và khả năng tiêu hóa dưỡng 

chất của thỏ tăng trưởng. 

Thành phần hóa học của thí nghiệm 2 được trình bày trong bảng 3. 
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Bảng 3: Thành phần hóa học của thức ăn (%DM, trừ DM tính trên tươi) thí nghiệm 2 

Item DM OM CP EE NDF ADF Ash 

Lá rau lang (LRL) 12,0 90,2 23,2 7,45 32,9 23,1 9,83 

Cọng rau lang (CRL)   8,69 88,0 9,17 5,30 39,2 33,8 12,0 

Cỏ lông tây 18,6 90,5 6,90 4,76 68,6 35,4 9,50 

Lúa 86,2 93,3 5,96 1,37 26,0 14,9 6,70 

Ở bảng 3 cho thấy cọng và lá rau lang có hàm lượng NDF là 32, 9 và 39,2% , trong 

khi CP theo thứ tự là 23,2 và 9,17%. Cỏ lông tây có NDF là 68,6 và CP là 6,9%. 

Cỏ lông tây có hàm lượng xơ cao và đạm thấp do thí nghiệm thức hiện vào mùa 

đầu mùa khô cỏ già và chậm lớn. 

Bảng 4: Lượng acid béo bay hơi ở manh tràng, tỉ lệ tiêu hóa biểu kiến và nitơ tích lũy của 

thỏ trong thí nghiệm 

Item 
Khẩu phần (KP) Mức độ ăn (MĐ) P 

RL RL+CLT 8 9 10 KP MĐ KP*MĐ 

Total ABBH, mM/g  114a 96,5b 97,9 106 112 ** ns ns 

Tỉ lệ tiêu hóa biểu kiến (%) 

DM 76,6 60,3 67,3 68,6 69,5 *** ns ns 

OM 77,6 59,9 67,5 68,9 69,8 *** ns ns 

CP 82,4 73,7 76,0 78,3 79,9 *** ns ns 

NDF 62,9 38,6 49,2 51,6 51,4 *** ns ns 

ADF 59,2 35,9 45,5 48,8 48,5 *** ns ns 

Nitơ cân bằng (g/kgW0,75) 

Nitơ ăn vào 1,58 1,28 1,33a 1,44ab 1,51b *** * ns 

Nitơ tích lũy 0,92 0,58 0,64a 0,82b 0,79ab *** * ns 

Các chữ cái a, b trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p<0,05. 

Kết quả đánh giá sự lên men ở manh tràng thỏ, cho thấy, nồng độ ABBH cao hơn 

ở nghiệm thức cho ăn khẩu phần chỉ có rau lang (114mM/g) so với khẩu phần bao 

gồm rau lang và cỏ lông tây (96,5 mM/g) (p<0,01). Khi tăng mức độ thức ăn thì 

không có sự khác biệt về nồng độ ABBH. Theo Jehl và Gidenne (1996) cho rằng 

nồng độ ABBH tăng lên khi tăng tỉ lệ xơ tiêu hóa trong khẩu phần, bên cạnh đó 

Dehority et al. (1967) cho rằng việc cung cấp đủ lượng nitơ cần thiết cho sự phát 

triển của vi sinh vật làm tăng khả năng phân giải xơ.  

Lượng thức ăn tiêu thụ của thỏ tăng trưởng ở thí nghiệm này trong khoảng từ 89,7 

đến 93,4 gDM/con/ngày. Ở bảng 4 tỉ lệ tiêu hóa biểu kiến của DM, OM, CP, NDF 

và ADF cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,001) ở khẩu phần chỉ có rau lang so với 

khẩu phần bao gồm rau lang và cỏ lông tây, do vì cỏ lông tây có chứa một lượng 

lớn xơ (68,6%NDF). Tuy nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa về các mức độ 

cung cấp thức ăn (p>0,05). Những ghi nhận từ thí nghiệm này thì phù hợp với báo 
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cáo của Doan Thi Gang et al. (2006), cũng như kết quả tiêu hóa DM, CP và CF 

thấp trong khẩu phần có chứa hàm lượng xơ cao của (Khuc Thi Hue and Preston,  

2006). 

Tỉ lệ tiêu hóa DM của thí nghiệm này từ 60,3 đến 76,6%, phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của Akinfala et al. (2003) từ 65,4 đến 75 % và của Ramchurn et al. 

(2000) là 79%. Nitơ ăn vào và nitơ tích lũy đều giảm trong khẩu phần có cỏ lông 

tây (p<0,01). Điều này có thể được giải thích do trong cỏ lông tây có chứa hàm 

lượng đạm thô thấp. Sự tăng lượng thức ăn cung cấp làm tăng lượng nitơ ăn vào có 

sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm thức (p<0,01). Tuy nhiên, nitơ tích lũy đạt 

kết quả tốt khi cho thỏ ăn mức độ 9% trọng lượng cơ thể. Mối quan hệ về lượng 

CP ăn vào và nồng độ ABBH trong chất chứa manh tràng được thể hiện trong biểu 

đồ 1 với hệ số xác định hồi qui cao (0,98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 1: Mối quan hệ giữa CP ăn vào và nồng độ ABBH trong manh tràng thỏ TN 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Qua kết quả thí nghiệm chúng tôi rút ra được kết luận sau, việc sử dụng rau muống 

hoặc rau lang làm khẩu phần cơ sở cho tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất tốt ở thỏ lai tăng 

trưởng. Tuy nhiên, việc tăng thêm lượng xơ trong khẩu phần làm giảm khả năng 

tiêu hóa dưỡng chất cũng như nitơ tích lũy. Khả năng lên men của manh tràng sẽ 

giảm khi tăng lượng xơ trong khẩu phần, trong khi nó tăng lên khi tăng hàm lượng 

đạm thô tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa tìm thấy ảnh hưởng của mức độ thức ăn cung 

cấp đến tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất, lượng nitơ tích lũy cũng như sự lên men của 

manh tràng. 
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