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ABSTRACT 

The study was conducted in 15 households planting sweet potato in Tan Thanh and 

Thanh Loi communes of Binh Tan district, Vinh Long province and the laboratory of 

ruminant production techniques, Department of Animal Sciences, College of 

Agriculture, Can Tho University from October 2019 to March 2020. The sweet 

potato variety studied was Japanese purple sweet potato with a surveyed area of 100 

m2 per household. The objective of the study was to evaluate the yield and chemical 

composition of sweet potato vines and tubers. For sweet potato vines, the results 

showed that the yield was quite high, ranging from 2.04 to 3.03 tons/ha. Dry matter 

(DM), ash and crude protein (CP) contents considerably fluctuated, while ether 

extract (EE) was stable. Mean DM, CP, neutral detergent fiber (NDF) and EE were 

13.67, 11.01, 41.71 and 3.36%, respectively. Harvested sweet potato tubers had the 

yield to be 26.97 tons/ha and the yield of their by-products (tubers did not meet 

commercial standards concerning the tuber size and other agents) was 4.76 tons/ha. 

The chemical composition of sweet potato tuber by-product had a negligible 

fluctuation with DM value of 27.94%, CP 3.12%, ash 2.97%, ADF 7.78%, NDF 

20.84% and EE 1%. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại 15 hộ trồng khoai lang thuộc xã Tân Thành và xã 

Thành Lợi thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và Phòng thí nghiệm Kỹ thuật chăn 

nuôi gia súc nhai lại, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần 

Thơ từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020. Giống khoai lang được nghiên cứu là khoai 

lang tím Nhật với diện tích khảo sát là 100 m2/hộ. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh 

giá năng suất và thành phần hoá học của dây khoai lang và củ khoai lang phụ phẩm 

nhằm sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Đối với dây khoai lang, kết quả cho 

thấy năng suất chất xanh khá cao, dao động từ 2,04 đến 3,03 tấn/ha. Hàm lượng vật 

chất khô (DM), khoáng (ash) và protein thô (CP) dao động khá lớn và béo thô (EE) 

có sự biến động nhỏ, với các giá trị trung bình tương ứng là: 13,67, 11,01, 41,71 và 

3,36%. Đối với củ khoai lang phụ phẩm (củ không đáp ứng tiêu chuẩn liên quan đến 

kích cỡ và các tiêu chuẩn khác), năng suất được ước tính chiếm đến 4,76 tấn/ha, 

trong khi năng suất củ khoai thương phẩm là 26,97 tấn/ha. Thành phần hóa học củ 

khoai lang phụ phẩm dao động không đáng kể. Củ khoai lang phụ phẩm có giá trị 

DM là 27,94%, CP 3,12%, ash 2,97%, ADF 7,78%, NDF 20,84% và EE là 1%. 

Trích dẫn: Hồ Thanh Thâm và Mai Trương Hồng Hạnh, 2020. Năng suất và thành phần hóa học của dây và 

củ khoai lang phụ phẩm làm thức ăn cho gia súc, gia cầm tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tạp 

chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 87-92. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ  

Khoai lang (Ipomoea batatas) giữ vai trò song 

dụng (dual-purpose) góp phần làm giảm tình trạng 

mất an ninh lương thực và thiếu dinh dưỡng trong 

hệ thống canh tác hoa màu - chăn nuôi ở các nước 

đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đa số nông 

hộ canh tác khoai lang theo hình thức độc canh, còn 

lại canh tác luân canh khoai lang với cây lúa và rau 

màu khác (Nguyễn Thị Hồng Lĩnh và ctv., 2016). 

Diện tích trồng khoai lang cũng tăng dần từ 5.100 

ha (năm 2009) đến 13.800 ha (năm 2019), với sản 

lượng củ thương phẩm 377,5 ngàn tấn (Tổng cục 

Thống kê, 2020). Bên cạnh diện tích trồng cũng như 

sản lượng khoai lang tăng thì nguồn phụ phẩm từ 

trồng khoai lang cũng phong phú như củ khoai lang 

phụ phẩm, dây khoai lang,… So với các giống khoai 

khác, khoai tím Nhật tuy có năng suất củ thấp nhưng 

được người dân trồng phổ biến nhất do giá bán luôn 

đạt ở mức cao và lợi nhuận thường cao hơn các 

giống khoai khác. Quy mô canh tác khoai tím Nhật 

luôn dao động ở mức cao, chiếm 70-80% diện tích 

trồng khoai (Nguyễn Trọng Ân, 2013; Nguyễn Thị 

Hồng Lĩnh và ctv., 2016). Kết quả khảo sát của 

Phạm Đoàn Yến Bảo (2016) tại huyện Bình Tân cho 

thấy năng suất chất xanh của dây khoai lang sau khi 

thu hoạch củ khá cao, dao động từ 2,04 đến 3,03 

tấn/ha. Phụ phẩm từ khoai lang như dây và củ khoai 

lang là nguồn protein chủ yếu, chiếm 15-30% 

protein thô (CP), và lysine là amino acid giới hạn 

chủ yếu, nhưng chất lượng tùy thuộc tỉ lệ thân và lá, 

trong khi lá có thành phần CP cao hơn ở thân (Viện 

Chăn nuôi, 2001). Không giống như các loại cây họ 

đậu, nguồn phụ phẩm này không chứa số lượng đáng 

kể các chất kháng dinh dưỡng, do đó chúng có thể 

được sử dụng cho bò, dê, cừu, heo, vịt và thỏ ở các 

hình thức như tươi, phơi khô hoặc ủ chua. Mục tiêu 

của nghiên cứu này nhằm đánh giá năng suất và 

thành phần hoá học của dây và củ khoai lang phế 

phẩm để đánh giá vai trò và tiềm năng của dây khoai 

lang và củ khoai lang phụ phẩm làm nguồn thức ăn 

cho gia súc, gia cầm. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên 

cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên giống khoai lang 

tím Nhật (Murasa kimasari) tại huyện Bình Tân, 

tỉnh Vĩnh Long từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020. 

Mẫu dây và củ khoai lang phụ phẩm được phân tích 

tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật chăn nuôi gia súc nhai 

lại, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường 

Đại học Cần Thơ. 

2.2 Quy trình trồng và chăm sóc khoai lang 

Trồng và chăm sóc khoai lang do hộ dân thực 

hiện. Đất trồng khoai lang được xới kỹ, phơi và bón 

vôi trước khi trồng. Độ rộng luống là 0,75 m, chiều 

cao là 0,35 m và chiều dài luống tùy vào chiều dài 

diện tích đất trồng. Dây khoai lang sử dụng làm 

giống được chọn từ những ruộng khoai lang sạch 

bệnh, sinh trưởng tốt và năng suất cao, độ dài 

khoảng 20-25 cm. Mật độ dây khoai lang được trồng 

là 150-180 ngàn dây/ha. Sau khi trồng, khoai lang 

được tưới nước liên tục 3-5 ngày, mỗi ngày 2-3 lần. 

Sau đó, tưới khoảng 3-4 ngày/lần cho đến khi khoai 

lang bắt đầu hình thành củ (khoảng 30 ngày sau khi 

trồng) thì ngưng tưới. Sau khoảng 60 ngày thì bắt 

đầu tưới khoai trở lại, trung bình khoảng 10 ngày/lần 

tưới. Khi thân chính của dây khoai dài khoảng 0,3-

0,4 m thì cắt ngọn để kích thích thân mọc nhiều 

nhánh. Nhấc dây được thực hiện vào lúc 30-45 ngày 

và 60-75 ngày sau khi trồng để hạn chế rễ phụ phát 

triển nhằm tập trung dinh dưỡng để cung cấp cho củ. 

Thực hiện việc bón 100 kg hỗn hợp phân NPK (16-

16-8) và urê theo các tỉ lệ 7:3, 7:3 và 1:4 ứng với 3 

thời điểm 5, 15 và 45 ngày sau trồng. Thuốc trừ sâu 

và trừ bệnh được sử dụng định kỳ 1 tuần/lần bằng 

hình thức phun trên lá. Thuốc trừ sâu được ngưng sử 

dụng trước khi khoai lang được thu hoạch theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất được ghi trên bao bì.  

2.3 Các chỉ tiêu theo dõi 

Năng suất dây và củ khoai lang phế phẩm được 

xác định trên diện tích 100 m2/hộ. Khi đến thời điểm 

thu hoạch, cắt dây khoai lang để lại phần gốc già và 

lá úa cách gốc khoảng 20 cm. Củ khoai lang được 

thu hoạch và tiến hành phân loại theo quy cách của 

thương lái. Củ khoai lang phụ phẩm không được 

thương lái thu mua là khoai có khối lượng nhỏ hơn 

50 g, bị xây xát hoặc bị sâu đục (Nacoleia sp.) gây 

hại. 

Năng suất chất xanh và năng suất chất khô: Cân 

toàn bộ dây và củ khoai lang phụ phẩm được thu 

hoạch/diện tích thí nghiệm lúc trời nắng ráo, quy ra 

năng suất chất xanh/ha. 

Năng suất chất khô (tấn/ha) = Năng suất chất 

xanh (tấn/ha) × DM (%) 

Giá trị dinh dưỡng: Vật chất khô (DM), protein 

thô (CP), khoáng tổng số (Ash), béo thô (CF) và xơ 

acid (ADF) được phân tích theo AOAC (1990). 

Phân tích xơ trung tính (NDF) theo quy trình của 

Van Soest et al. (1991). 
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2.4 Xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý trên bảng tính Excel 

và sau đó xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả 

(Minitab 16.2) để tính giá trị trung bình, cao nhất, 

thấp nhất và sai số chuẩn. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Năng suất của dây và củ khoai lang  

Kết quả trình bày ở Bảng 1 cho thấy năng suất 

chất xanh của dây khoai lang khá lớn, trung bình là 

2,54 tấn/ha (2,04-3,03tấn/ha). Vào giai đoạn đầu, 

dây khoai phát triển không mạnh do bị chi phối bởi 

giai đoạn thành lập củ. Sau 82 ngày trồng, sự phát 

triển chiều dài dây, số nhánh và lá gia tăng để cung 

cấp đầy đủ điều kiện dinh dưỡng cho quá trình phát 

triển củ. Đến 90 ngày, khoai đã ngừng tăng trưởng 

số nhánh (Lê Thị Kiều Oanh và ctv., 2013). Theo 

Phạm Thu Thảo (1980), năng suất dây khoai lang 

được quyết định bởi 2 yếu tố là mật độ dây giống và 

phân bón, đặc biệt là phân đạm. Thực tế khảo sát cho 

thấy kỹ thuật trồng giữa các hộ khá tương đồng 

nhau, chủ yếu khác nhau về mật độ trồng, dẫn đến 

sự khác biệt về năng suất giữa các hộ khảo sát. Quy 

trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh ảnh hưởng rất 

lớn đến năng suất dây khoai lang, đặc biệt việc bón 

phân và sử dụng thuốc trừ sâu là những yếu tố quan 

trọng quyết định đến năng suất của dây khoai lang. 

Theo Từ Trung Kiên (2010), để bón phân có hiệu 

quả, phải hiểu rõ đặc tính, đặc điểm và tác dụng của 

từng loại phân bón đối với cây khoai lang để có chế 

độ bón phân phù hợp. Mặc dù các hộ được khảo sát 

sử dụng phân đạm với liều lượng và tỷ lệ khá giống 

nhau nhưng do kỹ thuật và thời điểm bón phân cũng 

ảnh hưởng rất nhiều đến sự hấp thu chất dinh dưỡng 

của dây khoai lang. Theo Nguyễn Thị Hồng Lĩnh và 

ctv. (2016), kết quả điều tra 97 nông hộ tại 7 xã của 

huyện Bình Tân cho thấy 80,6% nông hộ canh tác 

khoai lang theo hình thức độc canh, chỉ có 19,4% 

canh tác luân canh khoai lang với cây lúa và rau màu 

khác. Việc trồng chuyên canh hoặc luân canh cũng 

ảnh hưởng đến độ màu mỡ của đất, cũng như năng 

suất của khoai lang. 

Bảng 1: Năng suất của dây khoai lang (tấn/ha) 

 Chất xanh DM Ash CP EE 

Min 2,04 0,28 0,02 0,03 0,01 

Max 3,03 0,47 0,04 0,05 0,02 

Trung bình 2,54 0,35 0,03 0,04 0,01 

SD 0,01 0,02 0,002 0,002 0,001 

DM: vật chất khô; Ash: tro; CP: protein thô; EE: béo thô; SD (standard deviation): độ lệch chuẩn 

Kết quả nghiên cứu thấp hơn kết quả của Phạm 

Thu Thảo (1980) khi khảo sát dây khoai lang giống 

An Bỉnh là giống chuyên sản xuất dây để phục vụ 

chăn nuôi, năng suất chất xanh là 8,8 tấn/ha thu 

hoạch lúc 35 ngày tuổi với mật độ trồng là 185.000 

dây/ha. Đối với giống khoai lang tím Nhật, sản 

phẩm chính là củ, còn dây khoai lang là nguồn phụ 

phẩm để tận dụng làm thức ăn cho gia súc - gia cầm. 

An et al. (2003) đã khảo sát năng suất chất xanh của 

15 giống khoai được trồng trên đất thịt pha cát ở Huế 

(mùa mưa và mùa khô) cho thấy năng suất lá 0,67-

2,37 tấn/ha và năng suất thân từ 0,64-2,11 tấn/ha 

thấp hơn so với kết quả hiện tại. Sự khác nhau về 

điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng cũng là nguyên 

nhân cho sự khác biệt này (Hartemink et al., 2000). 

Mặt khác, thời gian thu hoạch cũng ảnh hưởng 

đến năng suất của dây khoai lang. Khi thu hoạch 

khoai lang ở thời điểm mỗi 20 ngày đến khi thu 

hoạch ở thời điểm 120 ngày (6 lần thu hoạch) thì 

năng suất lá và thân đạt giá trị cao nhất so với các 

cách thu hoạch khác (An et al., 2003). Thực tế khảo 

sát cho thấy khi thời điểm thu hoạch càng dài thì 

năng suất chất xanh của dây khoai lang càng giảm. 

Ở thời điểm thu hoạch 145 ngày, các lá trở nên già 

đi và một số lá bị rụng, chất dinh dưỡng được tập 

trung để nuôi củ nên đã làm năng suất dây khoai lang 

giảm đi.  

Bảng 2: Năng suất củ khoai lang (tấn/ha) 

 

Thời gian 

thu hoạch 

(ngày) 

Củ 

thương 

phẩm 

Củ 

phụ 

phẩm 

Min 136 21,60 3,81 

Max 174 31,80 5,61 

Trung bình 145 26,97 4,76 

SD 16 3,53 0,62 

SD (standard deviation): độ lệch chuẩn 

Năng suất củ khoai thương phẩm thấp nhất là 

21,6 tấn/ha và cao nhất là 31,8 tấn/ha, với thời gian 

trồng từ 136 đến 174 ngày (Bảng 2). Khoai lang tím 

Nhật thuộc nhóm giống có dạng thân nửa đứng và 

năng suất trung bình. Kiểu thân nửa đứng có khả 

năng cho năng suất cao hơn kiểu thân bò trải rộng vì 

có tiềm năng quang hợp và tạo tán che phủ tốt cho 

gốc cây, dinh dưỡng tích lũy về củ thuận lợi và nhiều 

hơn (Lê Thị Kiều Oanh và ctv., 2013). Theo Hoàng 
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Kim (2010), khoai lang trồng 105-110 ngày thì năng 

suất củ tươi đạt 10-22 tấn/ha. Số lượng củ và khối 

lượng củ thương phẩm phụ thuộc vào đặc tính giống, 

số hom giống trên diện tích trồng, biện pháp xử lý 

tạo củ và điều kiện dinh dưỡng tác động (Phạm Thị 

Phương Thảo và ctv., 2016). Mật độ gieo trồng là 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới năng suất củ vì vậy 

mật độ cần phù hợp với từng giống, thời vụ, đất đai 

và khả năng đầu tư thâm canh (Trịnh Xuân Ngọ và 

Đinh Thế Lộc, 2004). Năng suất củ khoai phụ phẩm 

thấp nhất là 3,81 tấn/ha và cao nhất là 5,61 tấn/ha, 

đây là nguồn phụ phẩm dồi dào có thể dùng làm thức 

ăn cho gia súc - gia cầm. Theo kết quả khảo sát, năng 

suất khoai phụ phẩm chiếm tỉ lệ khá cao khoảng 

18% năng suất và do thương lái quyết định. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy tiềm năng phụ phẩm từ việc 

trồng khoai lang là rất lớn, mở ra triển vọng sử dụng 

làm nguồn thức ăn cho gia súc – gia cầm tại địa 

phương. 

3.2 Thành phần hóa học của dây và củ 

khoai lang phụ phẩm 

Hàm lượng và chất lượng protein thô (CP) của 

dây và củ khoai lang phụ phẩm được xem là các 

nhân tố quan trọng nhất khi chúng được sử dụng làm 

nguồn thức ăn cho gia súc - gia cầm (Dominquez, 

1992). Đối với dây khoai lang, DM trung bình là 

13,67%, cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn 

Ngọc Ẩn (1997) khi hàm lượng DM của dây khoai 

lang là 11,23%. Kết quả khảo sát của An et al. 

(2003) cho thấy DM của 15 giống khoai là 16,1% 

(phần lá) và 11,3% (phần thân). Khoáng tổng số 

(Ash) dao động từ 6,65% đến 11,57%. Hàm lượng 

CP trung bình là 11,01% (dao động từ 8,96 đến 

14,73%) khi thu cắt dây khoai lúc 120 ngày tuổi, 

thấp hơn nghiên cứu của Phạm Thu Thảo (1980) khi 

dây khoai lang giống An Bỉnh thu cắt lúc 35 ngày 

tuổi là 15,9%. Theo Nguyễn Bích Ngọc (2000), dây 

khoai lang thu cắt càng trễ thì hàm lượng chất dinh 

dưỡng càng thấp và từ hai tháng tuổi trở về sau giá 

trị dinh dưỡng của dây khoai lang giảm dần. Bên 

cạnh sự khác biệt về giống và thời gian thu hoạch thì 

điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng đến thành phần 

hoá học của khoai lang. Vào mùa mưa, dây khoai 

lang có giá trị dinh dưỡng tốt hơn mùa khô 

(Katongole et al., 2008). Hàm lượng CP của lá từ 

15,5 đến 29,8% cao hơn đáng kể so với phần thân 

(12,3%) (An et al., 2003). Hàm lượng xơ acid 

(ADF) được ghi nhận là 33,2%, cao hơn đáng kể so 

với công bố của Nguyen Nhut Xuan Dung et al. 

(2002) khi ADF là 27,5%. Trong khi đó, xơ trung 

tính (NDF) có sự biến động lớn từ 37,19 đến 

44,39%, phù hợp với kết quả được công bố bởi 

Nguyễn Ngọc Ẩn (1997) (39,5%). Hàm lượng béo 

thô (EE) bình quân là 3,36%, thấp hơn kết quả của 

Phạm Thu Thảo (1980) là 4,54% khi khoai lang 

được thu cắt lúc 35 ngày tuổi. Theo Dominquez 

(1992), dây khoai lang có có thành phần 

carbohydrate thấp nhưng CP và xơ cao vì vậy giá trị 

dinh dưỡng cơ bản của chúng là nguồn vitamin và 

protein. 

Bảng 3: Thành phần hóa học của khoai lang phụ phẩm (%) 

Nguồn DM (%) Ash EE CP ADF NDF 

Dây khoai 

lang 

Min 11,20 6,65 3,08 8,96 29,08 37,19 

Max 16,06 11,57 3,83 14,73 39,25 44,39 

Trung bình 13,67 8,37 3,36 11,01 33,20 41,71 

SD 0,48 0,42 0,07 0,55 0,99 0,68 

Củ phụ phẩm 

Min 26,39 2,62 0,80 2,95 7,69 18,48 

Max 30,13 3,23 1,17 3,34 7,91 23,22 

Trung bình 27,94 2,97 1,00 3,12 7,78 20,84 

SD 1,09 0,18 0,14 0,12 0,07 1,24 

DM: vật chất khô; Ash: tro; EE: béo thô; CP: protein thô; ADF: xơ acid; NDF: xơ trung tính; SD (standard deviation): 

độ lệch chuẩn 

Hàm lượng CP, EE và chất xơ thấp được tìm 

thấy ở củ khoai lang phế phẩm. Hàm lượng DM dao 

động từ 26,39 đến 30,13%, trong khi khoáng tổng số 

là 2,97%. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 

Lưu Hữu Mãnh (1999) về chỉ tiêu hàm lượng DM 

của củ khoai lang (28,1%) nhưng thấp hơn về chỉ 

tiêu khoáng tổng số (3,2%). Theo Onwueme and 

Winston (1994), hàm lượng khoáng chiếm ưu thế 

trong củ là Na, K, Ca, P và chloride. Hàm lượng CP 

trong củ khoai lang trung bình là 3,12%, cao nhất là 

3,34% và thấp nhất là 2,95%, phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của Hoàng Kim (2010) khi CP từ 2,73 

đến 5,42%. Giá trị dinh dưỡng của củ được đánh giá 

cao vì chứa số lượng đáng kể các amino acid thiết 

yếu, tuy nhiên tryptophan, lysine và acid amin chứa 

lưu huỳnh khá thấp (Dominquez, 1992; Onwueme 

and Winston, 1994). Theo Trịnh Xuân Ngọ và Đinh 

Thế Lộc (2004), sự khác biệt hàm lượng CP trong 

củ khoai lang có thể do sự khác biệt về mùa vụ, thời 
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tiết và hàm lượng đạm trong đất. Hàm lượng EE 

trong củ khoai lang trung bình là 1,0%, phù hợp với 

kết quả nghiên cứu của Woolfe (1992). Mặc dù 

không được phân tích trong nghiên cứu nhưng theo 

Dominquez (1992) sự hiện diện của chất kháng 

trypsin trong củ khoai lang có thể làm giảm tỉ lệ tiêu 

hoá protein. Chất kháng dinh dưỡng này có thể giảm 

đi hoặc bị phân huỷ khi bị đun nóng. Ngoài ra, chiết 

chất không đạm (nitrogen-free extract) cao là biểu 

thị của giá trị nguồn năng lượng tiềm năng chủ yếu 

trong củ khoai lang (Dominquez, 1992). 

4 KẾT LUẬN 

Trong tình hình nguồn thức ăn xanh cho gia súc 

- gia cầm ngày càng khan hiếm, kết quả của nghiên 

cứu là cơ sở khoa học và thực tiễn để sử dụng hiệu 

quả hơn nguồn phụ phụ phẩm từ khoai lang, tiết 

kiệm được chi phí thức ăn và nâng cao hiệu quả kinh 

tế cho người chăn nuôi. Việc đánh giá dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu trong dây và củ khoai 

lang, và các chất kháng dinh dưỡng cần được thực 

hiện để có khuyến cáo phù hợp trong thu hoạch, bảo 

quản và sử dụng ở tỉ lệ phù hợp trong khẩu phần của 

gia súc - gia cầm. 
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