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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cây cao lƣơng (Sorghum bicolor [L.] Moench) là cây trồng có nguồn gốc
xuất phát từ khoảng 3.000 năm trƣớc đây. Đầu tiên, ngƣời ta chủ yếu chọn tạo
giống để phục vụ nhu cầu trồng lấy hạt, kế đó mới chọn để trồng lấy thức ăn
xanh cho gia súc. Việc chọn tạo để trồng lấy thức ăn xanh cũng đã bắt đầu từ
hàng trăm năm trƣớc.
Cây cao lƣơng làm thức ăn xanh gồm 4 loại: Cao lƣơng lai F1, cỏ sudan,
Cao lƣơng x sudan (gọi là sudan lai), và cao lƣơng ngọt. Riêng cây cao lƣơng
ngọt có thể dùng làm mật và dùng làm nguyên liệu chất đốt sinh học.
Tại Mộc Châu, trong những năm gần đây đàn gia súc ăn cỏ ở nƣớc ta tăng
rất nhanh. Tuy nhiên số lƣợng đàn gia súc tăng nhanh đã gây ra những khó khăn
cho ngƣời chăn nuôi trong việc đáp ứng đủ đều thức ăn thô xanh quanh năm cho
đàn gia súc nhất là vào mùa lạnh. Nên việc tìm kiếm thêm các nguồn nguyên
liệu làm thức ăn gia súc để giảm sự phụ thuộc, phong phú thêm về dinh dƣỡng,
dễ cân đối hơn khi phối hợp khẩu phần là cần thiết và cấp bách. Và cây cao
lƣơng là một sự lựa chọn đầy tiềm năng làm phong phú thêm nguồn cung cấp
thức ăn trong chăn nuôi.
Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, một vùng đất chứa đầy tiềm năng về
phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó chăn nuôi là một ngành sản xuất đã và
đang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho ngƣời dân nơi đây. Sản phẩm sữa Mộc
Châu đã đƣợc thị trƣờng chấp nhận. Để có đƣợc những thành quả đó là dựa vào
một hệ sinh thái phù hợp cho việc trồng cây thức ăn gia súc, sự phù hợp cho việc
chăn nuôi bò sữa.
Theo báo cáo thống kê tính đến 6 tháng đầu năm 2016: Huyện Mộc Châu
đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi toàn diện tăng cả về quy mô và chất lƣợng,
tổng đàn gia súc tăng 29%, đàn gia cầm tăng 3,9% so với năm 2010. Chƣơng
trình phát triển chăn nuôi bò sữa đạt hiệu quả cao, đặc biệt đã tạo ra đƣợc chuỗi
1

giá trị sản xuất khép kín từ sản xuất giống, chăn nuôi bò đến chế biến, tiêu thụ
các sản phẩm từ sữa; đàn bò sữa từ năm 2011 từ 6.580 nghìn con tăng lên
16.340 nghìn con, bình quân tăng 25,6%/năm; sản lƣợng sữa tƣơi đạt 61.200
tấn/năm. Tuy nhiên diện tích trồng cỏ gia tăng không đáng kể, phần lớn các
trang trại dùng cây ngô để ủ ƣớp thức ăn thô xanh cho đàn gia súc, lƣợng thức
ăn dự trữ không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dƣỡng cho đàn gia súc, Chính vì vậy,
chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số giống Cao
lương (Sorghum bicolor [L.] Moench) nhập nội làm thức ăn xanh cho gia súc
tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá đƣợc tình hình chăn nuôi gia súc và tình hình sử dụng cây làm
thức ăn cho gia súc tại một số địa phƣơng trên địa bàn huyện Mộc Châu.
Nghiên cứu khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất chất xanh của một
số giồng cao lƣơng nhập nội trên địa bàn huyện Mộc Châu, lựa chọn 1-2 giống
cao lƣơng phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu khu vực Mộc Châu.
3. Nội dung nghiên cứu
3.1. Tình hình chăn nuôi gia súc và tình hình chăn nuôi bò sữa trên địa bàn
huyện Mộc Châu; tình hình sử dụng cây thức ăn gia súc ở Mộc Châu.
3.2. Trồng thử nghiệm 04 giống cao lƣơng: Sweetjumbo, Latte , Nutrimax,
Monster (nhập nội).
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
4.1. Ý nghĩa khoa học:
Việc nghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc và tình hình sử dụng cây thức
ăn gia súc ở Mộc Châu là cơ sở khoa học để đánh giá tiểm năng phát triển chăn
nuôi gia súc trên địa bàn từ đó có sơ sở định hƣớng quy hoạch phát triển chăn
nuôi phù hợp.
Việc trồng thử nghiệm một số giống cao lƣơng nhập nội tại huyện Mộc
Châu, nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất chất xanh
của cây cao lƣơng trên địa bàn huyện là cơ sở khoa học để lựa chọn bộ giống
phù hợp, đồng thời làm đa dạng chủng loại hệ thực vật của địa phƣơng.
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4.2. Ý nghĩa thực tiễn:
Việc thực hiện thành công đề tài là cơ sở cho các hộ gia đình chăn nuôi tận
dụng diện tích đất để trồng cao lƣơng thay vì trồng các cây bụi xung quanh đồng
ruộng, vừa đáp ứng nhu cầu thức ăn xanh cho đàn gia súc.
Trồng cao lƣơng sẽ góp phần tận dụng đất đai những vùng có điều kiện tự
nhiên khắc nghiệt, những mùa khô hạn để cung cấp thức ăn xanh trong chăn
nuôi trâu bò thịt và bò sữa đối với các địa phƣơng vùng núi cao Tây Bắc.
5. Những đóng góp mới của đề tài
Đề tài thực hiện thành công sẽ lựa chọn đƣợc bộ giống cây cao lƣơng phù
hợp làm nguồn thức ăn thô xanh đối với gia súc tại huyện Mộc Châu và các
vùng núi cao, vùng chăn nuôi có quy mô tập trung trên cả nƣớc. Đồng thời , bổ
sung tƣ liệu vào cơ sở dữ liệu chung , góp phần định hƣớng cho công tác thu
thập , phát triển đa dạng nguồn thức ăn xanh cho gia súc nuôi công nghiệp , khai
thác nguồn lợi phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở khu vực Tây
Bắc và Việt Nam.
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm của cây cao lƣơng
1.1.1. Nguồn gốc xuất xứ:
Theo Đỗ Thanh Tùng (2015) [7], Cao lƣơng thuộc Chi Lúa miến hay Chi
Cao lƣơng (Sorghum) là một chi trong họ Hòa thảo (Poaceae), với một số loài
đƣợc gieo trồng để lấy hạt và phần nhiều để làm thức ăn cho gia súc dƣới dạng
cỏ tƣơi hoặc ủ Xilo (Silage) dự trữ cho mùa khô lạnh. Các loài trong chi này
đƣợc gieo trồng trong các khu vực có khí hậu ấm áp khắp thế giới. Chúng có
nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên mọi châu lục cũng nhƣ ở
châu Đại Dƣơng và Australia. Ngày nay, cao lƣơng đƣợc trồng ở rất nhiều nơi
trên thế giới, đặc biệt là ở những vùng khô hạn thuộc khu vực nhiệt đới, á nhiệt
đới và một số vùng có khí hậu ấm khác thuộc Bắc Phi, Trung Phi và Đông Phi
nhƣ: Kenya, Uganda, Zămbia, Ethiopia, Mali, Cônggô, Suđăng, Nigieria... Ở
châu Á, cao lƣơng đƣợc trồng nhiều ở các nƣớc Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan,
Banglades..., làm lƣơng thực và làm thức ăn cho chăn nuôi..
Theo các nghiên cứu xác định cao lƣơng có nguồn gốc từ miền Trung Phi
cách đây 5 - 7 nghìn năm, sau đó đƣợc phát triển ở Ấn Độ, Trung Quốc và đƣợc
du nhập vào Mỹ năm 1850 để làm thức ăn gia súc [7].
1.1.2. Đặc tính thực vật học và khả năng chống chịu của cây cao lương

a) Đặc tính thực vật học
Cao lƣơng là cây thân thẳng, chứa nhiều nƣớc. Tùy từng giống và điều kiện
sinh trƣởng mà chiều cao cây thay đổi từ 0,5 - 5m, cũng có giống cao tới 6m. Đa
số là cây hàng năm nhƣng có các giống cây lâu năm tùy thuộc vào tổng tích ôn
của từng giống trong điều kiện trồng cụ thể, do vậy mà thời gian sinh trƣởng của
chúng cũng khác nhau [3].
Cao lƣơng có khả năng đẻ nhánh, nhánh đƣợc sinh ra từ các đốt trên thân
và các đốt sát mặt đất ra nhánh trƣớc, nếu thân chính bị chết đi thì các nhánh con
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sẽ mọc ra thay thế thân chính. Cao lƣơng có sức tái sinh rất mạnh, trồng một vụ
có thể thu hoạch liên tiếp 2 - 3 lần, có khi tới 4 lần tùy vào mức độ thâm canh.
Mỗi mắt trên thân cao lƣơng có những chồi mầm, khi đã thu hoạch thân đƣợc
chặt đi, những mầm ở phần gốc sẽ tiếp tục phát triển cho ra những cây mới ở vụ
sau. Nếu thu hoạch đúng lúc khi hạt vừa cứng thì những mầm ở phần gốc sẽ
phát triển rất mạnh, nếu thu hoạch quá muộn các chồi mầm sẽ già yếu đi, khả
năng phát triển kém hơn [4].
Bộ rễ cao lƣơng phát triển rộng, có thể ăn sâu tới 1,5 m dƣới mặt đất nhƣng
thông thƣờng tập trung ở độ sâu 0,9 m hoặc có thể tăng lên gấp 2 lần chiều sâu
đó tùy theo kết cấu đất và độ ẩm đất [4].
Thân cây cứng, thông thƣờng thuộc dạng thân đứng, thân có thể khô hoặc
chứa nhiều nƣớc, giữa thân có thể rỗng hoặc không, có đốt giống cỏ, nằm trong
họ hòa thảo. Đƣờng kính thân dao động từ 0,5 - 2,5 cm và thu nhỏ ở phần ngọn.
Tại mỗi mắt thân xuất hiện một lá và một chồi. Trên thân phát triển một vài chồi
nách làm cho cây cao lƣơng đẻ nhánh nhiều và khỏe [3].
Lá cao lƣơng rộng và dài, phân bố trên thân rất đa dạng, chúng có thể tập
trung phần gốc hoặc phân bố đồng đều trên thân ít hoặc nhiều. Số lá trên thân
chính có thể thay đổi từ 7 - 24 lá tùy thuộc từng giống. Lá cây trông rất giống lá
ngô, đôi khi cuộc tròn lại. Lá cao lƣơng cũng có phần bẹ ôm sát vào thân cây
làm tăng độ cứng cho cây, bẹ lá thông thƣờng có chiêu dài khoảng 15 - 35 cm và
cuộn chặt lấy thân. Phiến lá thẳng hoặc lòng mo, dài từ 30 - 135 cm và rộng từ
1,5 - 13 cm với mép lá thẳng hoặc gợn sóng, mặt lá thƣờng phủ một lớp phấn
sáp. Gân giữa lá có thể có màu trắng, vàng đối với giống có thân rỗng và khô
hoặc màu xanh đối với giống thân có dịch [5].
Hoa cao lƣơng kết lại thành bông dài 4 - 25 cm, rộng 2 - 20 cm, có thể mọc
thẳng đứng hoặc cong xuống nhƣ cổ ngỗng. Chùm hoa có một cuống trung tâm,
với những nhánh cấp 1, cấp 2, đôi khi có cấp 3, từ các nhánh này sinh ra các
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chùm hoa nhỏ. Chiều dài và khoảng cách của những nhánh hoa quyết định hình
dạng của chùm, từ hình nón hoặc hình ô van kín [5].

Hình 1. Hình ảnh về bông của cây cao lương
(https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Sorghum_bicolor03.jpg)

Hạt cao lƣơng có dạng tròn hoặc ô van có kích thƣớc từ 4 - 8 mm, có nhiều
màu sắc, hình dạng khác nhau tùy từng giống. Thƣờng hạt đƣợc bao phủ bởi lớp
mày. Vỏ hạt cao lƣơng cứng, có màu sẫm hoặc màu nâu đậm, có tính kháng
bệnh và các tác động gây hại nhƣng làm gia súc khó tiêu hóa hơn. Hạt cao lƣơng
khá nhỏ, đƣờng kính khoảng 3 - 4 mm, màu sắc hạt thay đổi từ vàng nhạt đến
nâu đỏ và nâu sẫm tùy thuộc vào giống [7].
Chùm hoa cao lƣơng nhỏ, các hoa trên bông không đồng đều nở hoa. Các
loài cao lƣơng hoang dại phân biệt bởi vòng đặc trƣng với lông dài tại những
mấu. Chúng dễ nở hoa và nở trên nhiều nhánh, nhánh hoa có hình xoắn ốc. Đầu
hoa mang hai loại hoa, một loại không có cuống và có cả hoa đực lẫn hoa cái,
loại còn lại có cuống và thông thƣờng là hoa đực [7].
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Cao lƣơng là cây trồng thuộc nhóm cây quang hợp theo chu trình “C4”, chu
trình quang hợp hiệu quả vì vậy nó tiết kiệm nƣớc trong quá trình sản xuất vật
chất khô. Là cây trồng chịu khô hạn, chịu nóng do chu trình “C4” có cƣờng độ
quang hợp rất cao ngay cả khi nhiệt độ cao và ánh sáng toàn phần và điểm bù
cacbonic thấp so với nhóm thực vật quang hợp theo chu trình “C3”. Chính vì
vậy cao lƣơng là cây trồng đóng vai trò quan trọng làm thức ăn thô xanh cho gia
súc ăn cỏ ở các vùng khô hạn, vùng có khí hậu khắc nghiệt. Năng suất cao lƣơng
đƣợc biết có thể đạt đƣợc năng suất chất khô tại Brazil là 13 - 15 tấn/ha, trong
khi tại Mỹ là 14 –17 tấn/ha, tại Irắc 24 –28 tấn/ha, 14 – 33 tấn/ha ở Louisiana
[3].
Cao lƣơng có khả năng sử dụng ánh sáng cao hơn các loại cây khác, dƣới
điều kiện ánh sáng cao và nhiệt độ nóng chúng có thể quang tổng hợp mạnh hơn
(nhiều nghiên cứu cho thấy hơn 90% chất khô tích lũy đƣợc là do quang hợp) và
sản xuất nhiều sinh khoáng, có khả năng thích nghi và tiến hóa trong những
vùng bị hạn chu kỳ [3].
Cao lƣơng thuộc cây C4, có khả năng sử dụng ánh sáng cao vì vậy quang
hợp mạnh hơn và sản xuất nhiều sinh khối, nó có khả năng thích nghi và tiến
hoá trong những vùng bị hạn chu kỳ. Thời gian sinh trƣởng khác nhau tuỳ thuộc
tổng tích ôn của từng giống trong từng điều kiện trồng cụ thể [3].
b) Khả năng chống chịu:
Nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy cao lƣơng là cây trồng chống chịu đƣợc
với các loại đất từ chua đến kiềm, đất ngập nƣớc hay khô hạn, nồng độ muối
cao, các loại nấm bệnh cũng nhƣ cỏ dại. Cao lƣơng có các đặc điểm về hình thái
và sinh lý cho phép nó có thể sinh trƣởng và tồn tại trong điều kiện hạn do bộ rễ
ăn sâu và lan rộng, lớp phấn muội dày bao phủ thân, bề mặt lá và khả năng tự
dừng sinh trƣởng trong điều kiện hạn. Khoảng pH đất mà cao lƣơng có thể sinh
trƣởng đƣợc rất rộng (5,0 - 8,5). Khoảng nhiệt độ cao lƣơng có thể thích ứng
đƣợc là từ 2 oC - 41oC, nhiệt độ hàng năm trung bình có thể từ 7,8 - 27,8oC. Do
vậy nó có thể phát triển ở những vùng nhiệt đới và á nhiệt đới với lƣợng mƣa
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hàng năm chỉ 400 - 600 mm quá khô không trồng ngô đƣợc. Không chỉ có khả
năng sinh trƣởng trong vùng hạn mà nó cũng có khả năng phát triển đƣợc cả với
điều kiện thƣờng xuyên ngập nƣớc, do đó nó cũng có thể trồng ở những vùng có
lƣợng mƣa lớn [2].
Cao lƣơng sinh trƣởng đƣợc ở độ cao 100 - 2.300 m so với mực nƣớc biển,
khoảng pH đất mà cao lƣơng có thể sinh trƣởng đƣợc rất rộng từ 5,0 - 8,5. Cao
lƣơng cũng có thể trồng đƣợc ở những vùng đất có pH xuống tới 4,3 hoặc lên tới
8,7; khoảng nhiệt độ cao lƣơng có thể thích ứng đƣợc là từ 2 - 41oC, nhiệt độ
hàng năm trung bình có thể từ 7,8 - 27,80C, thông thƣờng khoảng 20,10C. Cao
lƣơng có thể thích ứng tốt trong các điều kiện nóng và lạnh của các vùng thuộc
khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cao lƣơng có thể chịu đƣợc nồng độ muối
lên tới 300mol/m3 NaCl, cao lƣơng cũng có thể chịu đƣợc độ mặn của đất lên
đến 4,04 dS/m [3].
Phần lớn các loài cây cao lƣơng có khả năng chịu khô hạn và chịu nóng
cao, đóng vai trò quan trọng trong các khu vực có khí hậu khô cằn. Chúng tạo
thành một phần quan trọng của các bãi chăn thả gia súc tại nhiều khu vực nhiêt
đới. Theo báo cáo từ các khu vực Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Tây Á, Địa
Trung Hải,…thì cây cao lƣơng là cây trồng chống chịu đƣợc với các loại đất từ
chua đến kiềm, đất ngập nƣớc hay khô hạn, nồng độ muối cao, các loại nấm
bệnh cũng nhƣ cỏ dại [3].
Cao lƣơng có các đặc điểm về hình thái và sinh lý cho phép nó có thể sinh
trƣởng và tồn tại trong điều kiện hạn nhƣ: bộ rễ ăn sâu và lan rộng, bộ rễ phụ
nhiều gấp 2 lần so với ngô, kích thƣớc bề mặt lá chỉ bằng ½ của bắp, trên phiến
lá hoặc bẹ lá có một lớp sáp màu trắng nhạt bao phủ để bảo vệ chúng khỏi sự
mất nƣớc dƣới điều kiện kho nóng và làm giảm sự mất nƣớc khả năng tái sinh
mạnh mẽ và tự dừng sinh trƣởng trong điều kiện hạn, phục hồi bình thƣờng trở
lại khi điều kiện thuận lợi. Do vậy, cao lƣơng có thể phát triển ở vùng nhiệt đới
và á nhiệt đới với lƣợng mƣa hàng năm chỉ khoảng 400 - 600 mm, nơi quá khô
ngô không trồng đƣợc. Không chỉ có khả năng sinh trƣởng trong vùng hạn mà
8

nó còn có khả năng phát triển đƣợc ở điều kiện thƣờng xuyên ngập nƣớc, do đó
nó cũng có thể trồng ở những vùng có lƣợng mƣa lớn [2].
Nhƣ vậy cao lƣơng cho thấy khả năng chịu hạn, úng, nóng, lạnh và mặn
hơn hẳn những cây trồng khác. Đây là ƣu điểm lớn để cho phép canh tác cao
lƣơng ở những vùng đất khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện khô hạn.
1.1.3. Giá trị dinh dưỡng:
Cao lƣơng là cây lƣơng thực quan trọng đứng thứ 5 trên thế giới sau lúa,
lúa mỳ, ngô và lúa mạch. Hiện nay có hàng triệu ngƣời ở Ấn Độ, Châu Phi,
Châu Mỹ Latinh,…dùng cao lƣơng nhƣ một loại cây lƣơng thực chính trong bữa
ăn hàng ngày, nhƣng cao lƣơng chủ yếu đƣợc làm thức ăn cho gia súc (dƣới
dạng lƣơng thực hoặc làm xiro lúa miến hoặc “ mật cao lương” làm từ các giống
có làm lƣợng cao nhƣ mía), cỏ khô, cũng nhƣ để sản xuất một vài loại đồ uống
chứa cồn [6].
Cao lƣơng có thể dùng làm thức ăn gia súc dƣới dạng hạt hay dạng thức ăn
thô xanh (thân lá). Cao lƣơng là một trong 5 loại hạt cốc (ngũ cốc) hàng đầu của
thế giới. Theo các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nƣớc cho thấy hạt cao
lƣơng có hàm lƣợng tanin và HCN ít hơn so với thân và lá; chúng có Protein thô
11 - 12%, dầu 3,0 - 3,1%, xơ 3,1 - 3,2%, dẫn xuất không Nitơ 70 - 80%, năng
lƣợng trao đổi 3000 Kcal/ kg chất thô [5].
Thành phần dinh dƣỡng của hạt cao lƣơng so với ngô nhƣ trong bảng sau:
Bảng 1.1. Thành phần dinh dưỡng của hạt cao lương so với ngô
ME cho gia súc
nhai lại
(MJ/ kg)

ME cho gia
cầm
(MJ/ kg)

Protein
thô
(%)

Lysin
(%)

Lysin dễ
tiêu (%)

Cao lƣơng

12,4

13,7

11,0

0,27

0,19

Ngô

12,1

14,2

9,0

0,27

0,22

Loại cây

Theo số liệu tại bảng 1.1 trên đây: Hạt cao lƣơng có giá trị dinh dƣỡng
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tƣơng tự nhƣ với ngô, tuy nhiên hàm lƣợng protein của cao lƣơng đạt 12% cao
hơn so với ngô (9%), song các thành phần dinh dƣỡng khác thấp hơn ngô cụ thể
nhƣ vitamin A.
1.2. Tình hình sản xuất, sử dụng cao lƣơng trên thế giới
Theo thống kê của Tổ chức Nông Lƣơng Thế giới (FAO): Trên thế giới
diện tích trồng cây cao lƣơng từ năm 2006 đến nay thay đổi không đáng kể (từ
40 - 50 triệu ha) (châu Phi, châu Á, châu Mỹ, châu Đại dƣơng và một số vùng
khác). Năng suất hạt trung bình khoảng 1320 kg/ha và sản lƣợng hàng năm là từ
65 triệu tấn đến 75 triệu tấn/năm, trong đó khoảng 50 triệu tấn đƣợc dùng làm
thức ăn cho gia súc. Cây cao lƣơng đƣợc sử dụng làm thức ăn gia súc vì loại cây
này có ƣu điểm là có thể chịu đựng điều kiện khô hạn tự nhiên. Phần lớn các giống
cao lƣơng có khả năng chịu khô hạn, chịu nóng và chịu lạnh cao nên chúng đóng
vai trò quan trọng trong ngành chăn nuôi ở các khu vực khô cằn, khắc nghiệt [7].
Cao lƣơng có giống hàng năm và giống lƣu niên để làm thức ăn xanh cho
gia súc, đây là loại cây gia súc rất thích ăn. Cao lƣơng có tỷ lệ protein cao hơn
ngô, chất béo thấp hơn ngô, không có caroten nhƣ ngô. Cao lƣơng có năng suất
thân lá cao nên đƣợc sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Sử dụng thân lá cao lƣơng
làm thức ăn gia súc thì có thể thu hoạch từ 2 - 5 lần/vụ trồng. Khi thu hoạch
năng suất thân của một số giống làm thức ăn có thể đạt tới 54,3 tấn/ha (Start) và
43,4 - 71,4 tấn/ha/lứa đối với cao lƣơng lai [8]. Năng suất chất khô ở một số
nƣớc cũng thay đổi, tại Brazil là 13 - 15 tấn/ha, tại Mỹ là 14 - 17 tấn/ha, tại Irac
24 - 28 tấn/ha [7]; 2,5 - 25 tấn/ha ở Oklahoma; 12 tấn/ha ở Cu Ba; 6 -8 tấn/ha ở
Ấn Độ 14 - 33 tấn/ha ở Louisiana [8]. Trong khi đó năng suất chất khô của cây
cao lƣơng có thể đạt tới 20 (cây lâu năm) hoặc 30 tấn/ha (cây hàng năm). Nhƣ
vậy, năng suất chất khô của cây cao lƣơng thay đổi rất lớn tùy thuộc vào điều
kiện đất đai khí hậu, kỹ thuật chăm sóc, thu hái và giống. Điều này đã ảnh
hƣởng tới chất lƣợng và sản lƣợng thức ăn khi sử dụng cho mục đích làm thức
ăn gia súc.
Cao lƣơng sử dụng làm thức ăn gia súc ở 120 ngày sau trồng tại California
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có tốc độ sinh trƣởng trung bình đạt 23g/m3/ngày sẽ cho năng suất đạt 27,6
tấn/ha; tại Australia cao lƣơng 83 ngày sau trồng có tốc độ sinh trƣởng trung
bình đạt 17g/m3/ngày sẽ cho năng suất 14,1 tấn/ha [1].
Tình hình chung về diện tích, năng suất, sản lƣợng và sử dụng hạt cao
lƣơng nhƣ sau:
Bảng 1.2. Tình hình sản xuất và sử dụng cao lương trên thế giới
Sử dụng
làm lƣơng
thực và
mục đích
khác
(1000 tấn)

Sử dụng
làm thức
Bình quân
ăn gia súc (kg/ngƣời/năm)
(1000 tấn)

Năm

Diện tích
(1000 ha)

NS hạt
(tấn/ha)

Sản lƣợng
(1000 tấn)

1970

49.412

1,12

55.773

21.809

16.020

15,4

1980

44.029

1,29

57.238

26.585

31.897

13,8

1990

41.590

1,36

56.809

26.330

31.523

13,0

2000

40.931

1,36

55.690

26.341

29.738

10,6

2010

49.085

1,38

53.774

26.888

28.400

9,1

2011

47.715

1,53

57.763

31.397

26.833

9,1

2014

49.648

1,49

59.164

33.685

24.354

9,0

2015

49.764

1,43

56.813

33.920

24.165

8,9
(Nguồn FAO)

Số liệu tại bảng 1.2 cho thấy: Diện tích trồng cao lƣơng trên thế giới tƣơng
đối ổn định hàng năm, tuy nhiên về năng suất hạt những năm gần đây tăng cao
hơn hẳn so với những năm trƣớc 2000. Mục đích sử dụng cũng có thay đổi đáng
kể, hạt cao lƣơng dùng làm thức ăn cho con ngƣời ngày càng ít đi, lƣợng hạt cao
lƣơng dùng với mục đích khác tăng lên (chủ yếu dùng làm cồn, etanol, xăng sinh
học). Một lƣợng lớn vẫn đƣợc dùng làm thức ăn cho gia súc.
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Ngoài mục đích lấy hạt thì một mục đích rất quan trọng của trồng cao
lƣơng là lấy thân lá làm thức ăn xanh cho gia súc. Phần lớn các giống cao lƣơng
có khả năng chịu khô hạn và chịu nóng cao nên chúng đóng vai trò quan trọng
trong ngành chăn nuôi ở các khu vực có khí hậu khắc nghiệt.
Khi sử dụng thân lá làm thức ăn cho gia súc thì có thể thu hoạch từ 2 - 5
lần/vụ trồng. Năng suất thân lá của một số giống làm thức ăn cho gia súc có thể
đạt tới 43,4 - 71,4 tấn/ha/lứa đối với cao lƣơng lai. Năng suất chất khô tại Brazil
là 13 - 15 tấn/ha, trong khi tại Mỹ là 14 - 17 tấn/ha, 2,5 - 15 tấn/ha ở Oklahoma,
12 tấn/ha ở Cuba [8].
Hiện nay cao lƣơng làm thức ăn thô xanh cho gia súc có thể đƣợc lấy từ
nhóm cây cao lƣơng lấy hạt (thƣờng gọi là milo) nhƣng năng suất chất khô
nhóm này thấp. Nhóm giống cao lƣơng chuyên dùng để làm thức ăn gia súc có
năng suất chất xanh cao. Năng suất chất khô của cao lƣơng thay đổi tuỳ thuộc
vào điều kiện đất đai, khí hậu, kỹ thuật chăm sóc, thu hái và đặc biệt là giống.
Cao lƣơng lai có thể cho năng suất thức ủ chua cao. Ở vùng đông bắc
Florida trên đất ƣớt khi bón phân Nitơ ở mức trung bình, cao lƣơng lai cho hàm
lƣợng protein và năng suất tƣơi cao nhất ở giai đoạn chín sữa. Băm và ủ chua
cho bò sữa. Cắt, để héo đế 50 -60 % ẩm độ, cuộn tròn và đóng bao để ủ chua
trong các bao plastic nặng khoảng 450 kg. Các bao này có thể dự trữ, vận
chuyển khi có nhu cầu của ngƣời chăn nuôi gia súc [8].
Ngoài mục đích sử dụng làm thức ăn gia súc, thân cao lƣơng còn đƣợc sử
dụng để sản xuất mật cao lƣơng, đƣờng, đồ uống chứa cồn. Các bộ phận của cây
là nguồn chất đốt. Chất nhuộm màu đƣợc chiết ở cao lƣơng hạt đƣợc sử dụng ở
phía đông châu Phi. Ở Mỹ, tinh bột của cao lƣơng đƣợc chế biến bằng quy trình
nghiền ƣớt làm thành đƣờng dextro, các giống cao lƣơng hạt sáp sử dụng làm
keo dán giấy và vải. Ở Trung Quốc ngƣời ta đã ƣớc tính giá thành sản xuất cồn
từ cây cao lƣơng chỉ có 3.500 Nhân dân tệ/tấn. Cứ 16 tấn cây cao lƣơng có thể
sản xuất đƣợc một tấn cồn, phần bã còn lại có thể chiết suất đƣợc 500 kg dầu
diesel sinh học, ngƣời ta chỉ chế biến nhiên liệu từ thân cây, phấn hạt cao lƣơng
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vẫn để dùng làm thực phẩm [7].
Tổ chức FAO đã thông qua một chƣơng trình kỹ thuật giúp đỡ Bộ Nông
nghiệp Trung Quốc canh tác cây cao lƣơng ở Slandong và Shaanxi để cho gia
súc ăn, sản xuất ethanol trên những vùng đất khô cằn có độ mặn, kiềm cao. Đối
tác của dự án là Viện giống Trung Hoa, có thể gây giống để bảo tồn trong nhiều
năm. Từ đó Bộ Nông nghiệp, Bộ Khoa học và kỹ thuật Trung Quốc xem xét
việc giới thiệu một kế hoạch đẩy mạnh trồng cây cao lƣơng ngọt trong năm 2003
- 2005 lên 1 triệu ha [14].
1.3. Tình hình sản xuất, sử dụng cao lƣơng ở Việt Nam
Ở nƣớc ta, tuỳ theo vùng cây cao lƣơng đƣợc gọi theo một số tên khác nhau
nhƣ lúa miến, cù làng, mì, bo bo.... Cao lƣơng đƣợc trồng ở các khu vực núi cao
nhƣ: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên… hoặc khu vực Tây
Nguyên. Cao lƣơng trƣớc đây đã đƣợc đồng bào các dân tộc vùng núi dùng làm
nguồn thức ăn chính cùng với lúa gạo và ngũ cốc. Ngày nay việc trồng cao
lƣơng chủ yếu dung làm thức ăn cho gia súc [1].
Việc nghiên cứu sử dụng cây cao lƣơng theo mục đích làm thức ăn xanh
còn rất hạn chế, đặc biệt là thức ăn xanh vụ đông. Từ năm 1992 đã bắt đầu có
nghiên cứu thí nghiệm 36 giống cao lƣơng nhập từ Liên Xô. Kết quả cho thấy có
sự biến động lớn về tốc độ sinh trƣởng, năng suất chất xanh và thành phần dinh
dƣỡng giữa các giống. Có những giống cho năng suất chất xanh khá cao (30 - 33
tấn/ha/lứa). Kết quả trồng cao lƣơng tại Nông trƣờng Ba Vì cùng thời cũng cho
kết quả tƣơng tự. Có những giống có hàm lƣợng protein thô cao (12,61; 13,65 và
15,81%). Tuy nhiên, các nghiên cứu này còn hạn chế về quy mô và lƣợng mẫu
phân tích. Hơn nữa, nghiên cứu này không định hƣớng tuyển chọn giống cao
lƣơng làm thức ăn chăn nuôi [5].
Năm 2005 khi nghiên cứu khả năng tái sinh và năng suất của 9 giống/dòng
cao lƣơng trồng trong chậu có nguồn gốc từ ICRISAT và 1 giống đối chứng thu
thập ở Phú Tân - An Giang thấy rằng giống Kep 389 có năng suất cao và phù
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hợp với việc ủ chua làm thức ăn cho gia súc và giống Purdue 81220 thích hợp
cho chăn thả hoặc làm thức ăn xanh [4].
Gần đây, Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học Viện Nông
nghiệp Việt Nam) đã tiến hành thu thập và đánh giá một số giống cao lƣơng ở
các địa phƣơng trong nƣớc nhƣ Bản Phố (Bắc Hà - Lào Cai), Vũ Nông (Hà
Quảng - Cao Bằng), Lũng Nặm (Hà Quảng - Cao Bằng), Kéo Yên (Hà Quảng Cao Bằng). Một số giống cao lƣơng cũng đã đƣợc nhập nội từ Nhật Bản: Idian
Sorghum, Hayakawa, Kazetachi, Gold sorgo, Suzuko… cũng đã đánh giá giá trị
dinh dƣỡng của một số giống cao lƣơng trồng trong mùa đông tại Gia Lâm - Hà
Nội và cho thấy có rất nhiều triển vọng [6].
Nói tóm lại các nghiên cứu về cây cao lƣơng của thế giới tƣơng đối đa dạng,
sâu rộng. Tuy nhiên các nghiên cứu cao lƣơng ở Việt Nam là chƣa nhiều. Ngoài ý
nghĩa tìm ra cây có thể bổ sung thức ăn xanh cho gia súc ở mùa đông lạnh. Do
vậy việc tìm ra cây trồng mới tham gia cơ cấu cây trồng để đáp ứng đƣợc yêu cầu
thực tiễn là hết sức quan trọng với nông nghiệp Việt Nam.
1.4. Những nghiên cứu về kỹ thuật canh tác cao lƣơng
1.4.1. Các nghiên cứu về kỹ thuật canh tác cây cao lương trên thế giới
Nghiên cứu về mùa vụ Ở bang Minnesota của Mỹ cao lƣơng đƣợc trồng từ
giữa tháng 5 và đầu tháng 6 khi nhiệt độ của đất đạt 15,6 - 18,30C. Nếu trồng
muộn hơn thì năng suất cao lƣơng sẽ giảm. Nhƣng ở Mehico đa số cao lƣơng
đƣợc trồng từ tháng 7 đến tháng 8, sinh trƣởng tăng ở điều kiện ngày dài và ấm,
nhiệt độ thích hợp là từ 25 - 300C [7].
Mật độ trồng cao lƣơng phụ thuộc vào giống, cụ thể là kích thƣớc và trọng
lƣợng của hạt giống. Số lƣợng hạt giống cao lƣơng thông thƣờng có khoảng
16.000 hạt / kg. Phần lớn hạt cao lƣơng lai có tỷ lệ nảy mầm trung bình là 75%.
Nếu đất tốt và độ ẩm thích hợp thì gieo hàng cách hàng là 0,76 - 1,02m, khoảng
cách hạt trung bình là 1,5 cm, và gieo hạt ở độ sâu 50 - 70 mm. Nhƣ vậy thì có
khoảng 247.097 - 296.516 cây/ha. Nếu đất kém màu mỡ và khô cứng thì tỷ lệ
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hạt giống đƣợc gieo thấp hơn [8].
Kích thƣớc hàng: Kích thƣớc hàng phụ thuộc vào các thiết bị chuyên dùng
để thực hiện việc gieo hạt. Trong nhiều năm gần đây việc trồng cây theo luống
hẹp để tăng năng suất đƣợc chú trọng đặc biệt. Khi đó khoảng cách giữa các cây
trên luống phải đƣợc bố trí sao cho phù hợp với số lƣợng cây trên ha. Ƣu điểm
của phƣơng pháp này là tận dụng đƣợc độ ẩm, sự màu mỡ của đất cũng nhƣ ánh
sáng mặt trời. Kết quả nghiên cứu từ Minnesota cho thấy luống có độ rộng
0,25m cho năng suất cao hơn từ 10 - 15% so với luống có độ rộng 1,02 m. Tuy
nhiên phƣơng pháp này lại có nhƣợc điểm là khó chăm sóc và việc kiểm soát cỏ
dại phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc diệt cỏ. Đối với cao lƣơng lấy hạt trong điều
kiện có phân bón và nƣớc tƣới, gieo từ 8 - 12 kg/ha; ở phía Đông Mehico năng
suất cao lƣơng cao khi trồng với mật độ 7,8 kg/ha, khoảng cách hàng hẹp (15,2
- 50,8 cm) [7], [11].
Nhu cầu dinh dƣỡng của cây cao lƣơng rất giống với cây Ngô nhƣng cao
lƣơng cần một lƣợng lớn Nitơ, một lƣợng vừa phải phốt pho và kali. Trong điều
kiện khô hạn bón 80 – 100 kg N/ha trƣớc khi trồng. Với điều kiện có tƣới bón
100 kg N/ha trƣớc khi trồng + 50 kg N/ha sau mỗi lần cắt.
Theo những nghiên cứu về đất trồng cao lƣơng thích hợp nhất là đất thoát
nƣớc tốt, pH từ 6 đến 7. Lƣợng phân bón phụ thuộc vào kết quả kiểm tra mẫu
đất trong khu ruộng cụ thể và cây trồng tiếp theo là gì. Trong trƣờng hợp không
làm thí nghiệm kiểm tra mẫu đất, nói chung bón lân 33,6 kg/ha và 89,6 kg
Kali/ha. Tuy nhiên ảnh hƣởng của phân lân và kali sẽ không lớn nếu lƣợng lân
và kali tồn dƣ trong đất từ vụ trƣớc ở mức trung bình hoặc cao.
Những nghiên cứu về phân bón cho thấy: Nhu cầu dinh dƣỡng của cây cao
lƣơng rất giống với cây ngô nhƣng cao lƣơng cần một lƣợng Nitơ lớn, một
lƣợng vừa phải phot pho và kali. Trong điều kiện khô hạn bón 80 - 100 kg N/ha
trƣớc khi trồng. Với điều kiện có tƣới bón 100 kg N/ha trƣớc khi trồng + 50 kg
N/ha sau mỗi lần cắt [8], [11].
15

Đất trồng cao lƣơng thích hợp nhất là đất thoát nƣớc tốt, pH từ 6 đến 7.
Lƣợng phân bón phụ thuộc vào kết quả kiểm tra mẫu đất trong khu ruộng cụ thể
và cây trồng tiếp theo là gì. Trong trƣờng hợp không làm thí nghiệm kiểm tra mẫu
đất, nói chung bón lần 33,6 kg/ha và 8,6 kg K/ha. Tuy nhiên ảnh hƣởng của phân
lân và kali sẽ không lớn nếu lƣợng lân và kali tồn dƣ trong đất từ vụ trƣớc ở mức
trung bình hoặc cao [9].
Lƣợng Nitơ yêu cầu phụ thuộc vào năng suất mong muốn và giống. Lƣợng
Nitơ khoảng 224,2 kg N/ha với điều kiện có tƣới và 16,8 kg N/ha trong điều
kiện khô hạn bởi vì ở điều kiện này mật độ và năng suất sẽ thấp hơn. Lƣợng
Nitơ cần bón có liên quan đến cây trồng trƣớc, ví dụ cây họ đậu, lƣợng phân
chuồng là những yếu tố cần tính đến để áp dụng mức phân cần bón. Nếu bón
Nitơ ở mức nhiều cần chia ra nhiều lần bón đều nhau. Cao lƣơng làm thức ăn gia
súc sẽ lấy một lƣợng lớn Nitơ trong đất do đó ngƣời trồng phải kiểm tra hàm
lƣợng Nitơ trong đất thƣờng xuyên để đáp ứng yêu cầu của cây.
Yêu cầu Nitơ của cao lƣơng khi cắt 1 lần hoặc cắt nhiều lần là khác nhau
giữa tỷ lệ thân lá. Khi nghiên cứu lƣợng Nitơ bón của cao lƣơng làm thức ăn gia
súc, cao lƣơng lấy hạt và cây ngô đã khẳng định ở điều kiện cắt 1 lần hàm lƣợng
120 kg N/ha năng suất chất xanh tăng đáng kể, nhƣng không tăng nữa khi tăng
tiếp tục lƣợng Nitơ. Tuy nhiên tổng lƣợng Nitơ tồn dƣ trong sản phẩm thu hoạch
của cả 3 loại cây tăng đáng kể khi tăng lƣợng Nitơ bón vào, Nitơ tồn dƣ cao nhất
ở công thức bón với tỷ lệ 240 kgN/ha. Năng suất chất xanh giảm đáng kể khi cắt
nhiều lần, nhƣng ảnh hƣởng này không thấy ở công thức bón 240kg N/ha lúc
gieo hạt hoặc chia ra bón với tỷ lệ 120: 60: 60 kg N/ha. Tổng lƣợng Nitơ tồn dƣ
trong sản phẩm thu hoạch ở công thức cắt nhiều lần cao hơn ở công thức cắt 1
lần, đặc biệt là ở các công thức bón nhiều Nitơ hơn [9], [11].
Một nghiên cứu ba năm đƣợc tiến hành tại các khu vực Sahelian ở Niger,
miền Tây Phi để kiểm tra hiệu quả sử dụng Nitơ của ba giống cao lƣơng: giống
lai NAD-1, Sepan82 và IRAT 204 ở mức Nitơ khác nhau để xác định năng suất
và đƣa ra hệ thống quản lý phù hợp để nâng cao năng suất. Tại mức Nitơ bón là
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90 kg N/ha giống lai NAD-1đƣợc hiệu quả hơn trong sản xuất sinh khối và năng
suất hạt hơn hai dòng cải tiến là Sepan82 và IRAT 204. Tuy nhiên, sự khác biệt
về đặc điểm nông học, khả năng phục hồi, hiệu quả sinh lý và hiệu quả sản xuất
nhiên liệu sinh học không khác biệt đáng kể giữa các giống cây trồng. Chỉ số thu
hoạch và sự hấp thu Nitơ trong NAD-1 cao hơn so với Sepon82 hoặc IRAT 204.
Điều này có thể nói tiềm năng của giống nhƣ một yếu tố khai thác để sử dụng
lƣợng Nitơ tối ƣu trong đất ở Sahelian của Tây Phi và sử dụng giống lai là cực
kỳ quan trọng trong việc xác định năng suất tiềm năng. Nhƣ vậy đã có rất nhiều
nghiên cứu về kỹ thuật canh tác cao lƣơng trên thế giới và đã đem lại nhiều kết
quả rất khả quan [7].
1.4.2. Các nghiên cứu về cây cao lương ở Việt Nam
Hiện nay, các nhà khoa học ở nƣớc ta cũng đang triển khai gieo trồng cây
này ở các vùng với các đề tài nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật nhƣ: thời vụ,
phân bón, sâu bệnh, mật độ, thu hoạch, chế biến. Đặc biệt Viện lúa Đồng Bằng
sông Cửu Long đã nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sạ cao lƣơng sau vụ lúa tại
Bạc Liêu cho kết quả thấy rằng giống IR42 có triển vọng trong việc làm tăng vụ
sau thu hoạch lúa. Tính đến năm 1993 thì diện tích gieo trồng đã lên tới 70 ha,
cũng từ đề tài này mà đã xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây cao lƣơng ở Bạc
Liêu và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Việc nghiên cứu cây cao lƣơng làm thức ăn xanh ở Việt Nam còn rất hạn
chế, đặc biệt là những nghiên cứu về giống để làm thức ăn xanh cho gia súc.
Trƣớc đây, Lê Hòa Bình và Cộng sự (1992) đã theo dõi trên ruộng thí
nghiệm 36 giống cao lƣơng nhập từ Liên Xô. Kết quả cho thấy có sự biến động
lớn về tốc độ sinh trƣởng, năng suất chất xanh và thành phần dinh dƣỡng giữa
các giống. Có những giống cho năng suất chất xanh khá cao (30 - 33 tấn/ha/lứa).
Kết quả trồng cao lƣơng tai Nông trƣờng Ba Vì cùng thời cũng cho kết quả
tƣơng tự. Có nhƣng giống có hàm lƣợng protein thô cao (12,61; 13,65 và
15,81%). Tuy nhiên, các nghiên cứu này còn hạn chế về quy mô và lƣợng mẫu
phân tích. Hơn nữa, nghiên cứu này không định hƣớng tuyển chọn giống cao
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lƣơng làm thức ăn chăn nuôi (có năng suất và chất lƣợng cao) trong mùa đông
khô hạn [1].
Trong những năm gần đây Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Học
viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện Chăn nuôi Quốc gia đã có một số nghiên
cứu về biện pháp kỹ thuật trên một số giống cao lƣơng nhập nội.
Các thí nghiệm so sánh và khảo sát về các giống triển vọng ở các vùng sinh
thái khác nhau là gồm có các giống thời gian sinh trƣởng ngắn, năng suất cao,
chống chịu sâu bệnh. Các nghiên cứu tiến hành ở Hà Nội, Bắc Thái, Hải Dƣơng,
Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Bạc Liêu đã thu đƣợc kết quả chung là giống có thời
gian sinh trƣởng trung bình là 115 - 125 ngày, thì khả năng chống bệnh đốm lá,
mốc hồng nhạt, chống độc tố và năng suất cao nhƣ các giống ICSV (5,8 tấn/ha),
ICSR - 9075 (4,8 tấn/ha). Các giống đƣợc trồng tại Hà Nội, Hải Dƣơng và Cần
Thơ là cho kết quả đáng chú ý hơn, có thể mở rộng diện tích trồng các loại cây
này phổ biến trong các nông hộ [2].
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành thu thập và đánh giá một số
giống cao lƣơng ở các địa phƣơng nhƣ: Bản Phố (Bắc Hà - Lào Cai), Vũ Nông
(Nguyên Bình - Cao Bằng), Thái Học (Hà Quảng - Cao Bằng), Lũng Nặm (Hà
Quảng - Cao Bằng), Kéo Yên (Hà Quảng - Cao Bằng). Một số giống cao lƣơng
cũng đã đƣợc nhập nội từ Nhật Bản: Indian Sorghum, Hayakawa, Kazetachi, Gold
Sorgo, Suzuko,… đã tiến hành mô tả các đặc điểm sinh vật học của các giống cao
lƣơng đồng thời đánh giá đặc tính nông sinh học qua các vụ trồng khác nhau. Bƣớc
đầu đã đánh giá năng suất và đặc tính sinh lý liên quan đến khả năng chịu hạn của
cao lƣơng [6].
Bùi Quang Tuấn và Cộng sự (2007) cũng đã đánh giá giá trị dinh dƣỡng của
một số giống cao lƣơng trồng trong mùa đông tại Gia Lâm - Hà Nội và cho thấy
nhiều kết quả khả quan [6].
Nhìn chung, những nghiên cứu về cây cao lƣơng trên thế giới rất đa dạng.
Đối với nƣớc ta, nghiên cứu về cây cao lƣơng chỉ mới bắt đầu phát triển ở một số
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khía cạnh nhƣng chỉ là đánh giá sơ bộ chƣa có nghiên cứu nào đi sâu. Với sự ảnh
hƣởng của biến đổi khí hậu toàn cầu không chỉ với thế giới mà còn cả nƣớc ta thì
mong muốn tìm ra cây có thể bổ sung nguồn thức ăn khan hiếm trong mùa đông
và mùa khô hạn là rất cần thiết.
Năm 2014 -2015 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng
Nam Bộ và Công ty NTS Partner Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị khảo
nghiệm tiến hành khảo nghiệm giống VN1401 ở Việt Nam. Nghiên cứu các giải
pháp kỹ thuật gieo trồng và phân bón nhằm hạn chế mức độ đổ ... Kết quả đã
đánh giá giống VN1401 có khả năng sinh trƣởng, phát triển tốt, thích ứng với
điều kiện thời tiết, đất đai, có khả năng tái sinh tốt và cho năng suất sinh khối
cao, đạt 180- 200 tấn trong 3-4 đợt thu hoạch [9].
Năm 2015, Công ty NTS Partners TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp các chuyên
gia Nhật Bản đã tiến hành trồng khảo nghiệm 2 ha siêu cao lƣơng tại thị xã Hồng
Lĩnh, Hà Tĩnh. Giống siêu cao lƣơng này đƣợc Tập đoàn Syswave (Nhật Bản)
chọn tạo bằng việc ứng dụng công nghệ sinh học nên thời gian sinh trƣởng ngắn,
năng suất cao, sinh khối lớn. Chỉ cần trồng 1 lần nhƣng cho thu hoạch 3 lần trong
năm, với khối lƣợng chất xanh lên tới 400 tấn/ha. Theo đánh giá, mặc dù chất đất
ở Hà Tĩnh không tốt nhƣng khí hậu nhiệt đới rất thuận lợi cho trồng loại cây này.
Ông Motoo Nakajima, chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản khẳng định: Hà Tĩnh là
vùng nhiệt đới gió mùa, đất có độ tơi cao nhƣng hơi khô, nắng kéo dài rất phù hợp
cho giống cây cao lƣơng phát triển, đặc biệt là sinh khối sinh ra từ cây rất tốt [11].
Năm 2016 Công ty Vietseed đã khảo nghiệm 8 giống tại Ba Vì, Hà Nội, đã
kết luận sơ bộ các giống Latte là cây cao rất cao, khả năng chống đổ tốt, tái sinh,
đẻ nhánh tốt. Năng suất tƣơi thực thu đạt 16.1 - 33 tấn/ha ở lần thu hoạch đầu tiên,
vƣợt trội giống đối chứng Sweetjumbo. Thành phần hóa học nhƣ protein thô,
khoáng tổng số tƣơng đƣơng giống Sweet jumbo đối chứng, là nguồn thức ăn có
giá trị dinh dƣỡng cao. Nutrimax và Silobuster là giống chín muộn, chống đổ yếu.
Elite là giống bất dục đực, năng suất thấp. Thân nhỏ, cây cao vừa, chống đổ kém,
chất lƣợng thức ăn tốt. Monster là giống cảm quang, năng suất rất cao. Thân nhỏ,
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cây cao, chống đổ tốt. BigKahuna là giống cảm quang, năng suất trung bình. Thân
khá to, cây cao, chống đổ rất kém, đổ ngay khi có gió nhẹ. Chất lƣợng thức ăn tốt
[7], [8].
Tại Mộc Châu, trƣớc đây một số hộ gia đình cũng đã trồng cây cao lƣơng để
lấy hạt, làm thức ăn cho ngƣời. Tuy nhiên số lƣợng trồng rất hạn chế do năng suất
hạt thấp và khó chế biến món ăn hơn các sản phẩm từ ngô, lúa. Hầu nhƣ không ai
trồng cao lƣơng để làm thức ăn xanh cho gia súc.
1.4.3. Những nghiên cứu về chế biến cao lương làm thức ăn chăn nuôi
Trong điều kiện khí hậu khô hạn cao lƣơng có khuynh hƣớng tích tụ nitrat
và có thể gây độc cho gia súc. Bón Nitơ quá cao sẽ làm gia tăng khả năng gây
độc của HCN cũng nhƣ ngộ độc nitrat.
Một vài loại cao lƣơng có chứa một lƣợng xyanua và các nitrat. Ngoài các
chất nói trên chúng còn có cyanogenic glucosidedurrin (C14H17O7N) và alkaloid
hodenine nếu ở nồng độ nhỏ thì chúng kích thích hô hấp. Tuy nhiên ở nồng độ
cao có thể gây suy hô hấp và thậm chí gây tử vong đối với động vật ăn chúng
khi chúng ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Do khi chuyển vào dạ cỏ, thành
phần này chuyển đổi thành acidxyanhydric (HCN) đƣợc hấp thụ vào máu. Nồng
độ HCN trong máu càng cao sẽ làm ngăn cản hô hấp gây liệt bộ phận hô hấp của
gia súc dẫn đến ngạt thở và chết [3].
Hàm lƣợng HCN đạt cao nhất ở cây con, vì vậy ngƣời ta khuyến cáo không
nên chăn thả hoặc cắt làm thức ăn cho đến khi cây đạt chiều cao 45 - 50 cm.
Hàm lƣợng HCN có thể tăng trong cây khi cây qua thời kì stress, do sƣơng gió,
hoặc do trong đất lƣợng Nitơ quá thừa mà lân và kali lại thiếu. Nếu cây sau thu
cắt đem phơi khô hoặc ủ sau 2 - 3 tuần sẽ giảm nguy hiểm cho gia súc [7].
Để an toàn cho gia súc khi sử dụng thân lá và hạt làm thức ăn cần lƣu ý
nhất là loại bỏ các ankaloid và HCN. Những loài cao lƣơng có hàm lƣợng
xyanua và phenol cao nhất thiết phải qua chế biến. Thân lá khi cắt và phơi khô
vừa là quá trình bảo quản và dự trữ cỏ khô cho gia súc vừa là quá trình loại bớt
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bỏ các độc tố ra khỏi các bộ phận sinh dƣỡng của cây.
Ngoài ra còn có cách ủ chua tạo thức ăn chua vừa tận dụng tối đa khả năng
tiêu hóa của gia súc đối với cây cao lƣơng vừa là loại bỏ các độc tố ra khỏi sản
phẩm thu hoạch. Cần lƣu ý không vào khu ủ chua trong khoảng 2 -3 tuần đầu
tiên vì rất nguy hiểm do trong thời gian này khí HCN thoát ra từ đống ủ chua,
đặc trƣng của mùi HCN là mì hạnh đắng [1].
Để khắc phục hiện tƣợng ngộ độc HCN thì quá trình phơi khô sẽ làm giảm
hàm lƣợng HCN trong cỏ. Điều chỉnh tỷ lệ thức ăn khi cho ăn thì cỏ khô sẽ
không gây hại cho gia súc. Nồng độ HCN trong cỏ cao hơn so với bình thƣờng
có thể dẫn đến ngộ độc HCN và làm cho gia súc chết đồng loạt [8].
Nếu mức độ HCN trong cây cao lƣơng thì nên ủ chua hoặc kết hợp với các
loại thức ăn khác để giảm hạm lƣợng HCN sử dụng. Các kết quả nghiên cứu cho
thấy ủ chua có thể làm giảm hàm lƣợng HCN khoảng 25 - 50%. Tùy thuộc từng
loại gia súc mà có tính mẫn cảm khác nhau đối với sự gây độc của acid, trâu bò
dễ mẫn cảm hơn so với cừu [5].
Vì vậy, khi sử dụng cao lƣơng làm thức ăn gia súc cần lƣu ý đến các độc tố
và tùy theo từng loại gia súc để xử lý và phối trộn thức ăn cho phù hợp mà
không làm ảnh hƣởng đến gia súc.
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1.5. Điều kiện kinh tế xã hội và tình hình chăn nuôi gia súc trên địa
bàn huyện Mộc Châu
1.5.1. Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu
a) Điều kiện tự nhiên
* Vị trí địa lý: Mộc Châu là huyện miền núi, cao nguyên và biên giới, nằm
ở hƣớng Đông Nam của tỉnh Sơn La, cách Hà Nội 180 km về hƣớng Tây Bắc,
diện tích tự nhiên là 1.081,66 km2, chiếm 7,49% diện tích của tỉnh Sơn La, đứng
thứ 8 trong số 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. Huyện Mộc Châu có Quốc
lộ 6, 43 đi qua, có chung đƣờng biên giới với Việt Nam - Lào dài 40,6 km. Toàn
huyện có 15 xã, thị trấn gồm 2 thị trấn (thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông
Trƣờng Mộc Châu) và 13 xã [10].
* Đặc điểm địa hình, phân vùng: Mộc Châu có đặc điểm đặc trƣng địa hình
vùng miền núi Tây Bắc, chia cắt phức tạp, nằm trên hệ thống núi đá vôi, có cao
nguyên Mộc Châu với địa hình tƣơng đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu
mát mẻ, độ cao trung bình khoảng 1.050 m so với mặt nƣớc biển [10].
* Khí hậu, thuỷ văn: Cao nguyên Mộc Châu với độ cao 1.050m so với mặt
nƣớc biển. Nhiệt độ trung bình năm 180C, độ ẩm 86,4%, lƣợng mƣa trung bình
1.740 mm. Có nhiều ngày sƣơng mù các tháng 10 năm trƣớc đến tháng 1 năm
sau, có sƣơng giá vào tháng 12 và tháng 1 năm sau.
Một đặc điểm khí hậu đặc biệt tại Mộc Châu là trong một ngày có cả bốn
mùa (buổi tối nhiệt độ xuống thấp đƣợc ví nhƣ mùa Đông, buổi sáng thƣờng có
sƣơng sớm đƣợc ví nhƣ mùa Xuân, buổi trƣa nhiệt độ cao, cƣờng độ bức xạ mặt
trời lớn đƣợc ví nhƣ mùa Hè, cuối buổi chiều nhiệt độ giảm dần tƣơng tự tiết
trời mùa Thu) với đặc điểm nổi bật nhƣ trên đã tạo ra nét khí hậu đặc trƣng riêng
của huyện Mộc Châu.
* Tài nguyên du lịch: Với đặc điểm nổi bật là khí hậu mát mẻ và có vị trí
thuận lợi cách Hà Nội 180 km, cách Sơn La 120 km, đủ gần để khách đến, đủ xa
để khách ở lại; Hệ sinh thái đa dạng, trong đó đặt biệt là vùng thảo nguyên cảnh
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quan đẹp (đồng cỏ, vƣờn hoa), khí hậu ôn hòa, với các điểm danh thắng Ngũ
Động bản Ôn, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, khu hồ sinh thái rừng thông bản
Áng, đồi chè, vƣờn đào, vƣờn mận, trang trại chăn nuôi bò sữa...
b) Điều kiện kinh tế - xã hội
* Về sản xuất nông nghiệp :
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 30.000 ha, trong đó chủ
yếu trồng ngô chiếm 62%, cây ăn quả 25%, đồng cỏ 10%, còn lại là rau hoa và
cây hoa màu khác [10].
Lĩnh vực chăn nuôi luôn đƣợc quan tâm, huyện Mộc Châu coi đây là mũi
nhọn trong phát triển kinh tế tƣ nhân và kinh tế tập thể của huyện. Nhờ thực hiện
tốt các biện pháp phòng, chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nên nhiều năm
qua không có dịch bệnh lớn phát sinh trên địa bàn. Tổng đàn trâu, bò toan huyện
khoảng 51.930 con, trong đó đàn bò sữa trên 20.100 con, tăng 12,7% so với năm
2016; 30% so với năm 2015 và 75% so với năm 2010; sản lƣợng sữa tƣơi tăng
nhanh trong các năm gần đây, riêng 6 tháng đầu năm 2017 sản lƣợng sữa tƣơi
ƣớc đạt 36.989 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp tính trong 6 tháng đầu năm
2017 ƣớc đạt 28.000 tỷ đồng.
Để đạt đƣợc những kết quả đó UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, khuyến
khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia vào chuỗi tiêu
thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lƣợng, hƣớng dẫn và giám sát
các doanh nghiệp, hợp tác xã , các hộ kinh doanh thực hiện tốt quy chế bảo vệ
môi trƣờng trong chăn nuôi.
Ngoài ra UBND huyện cũng luôn quan tâm đến công tác ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Các phòng ban, đơn vị chuyên môn
của huyện thƣờng xuyên triển khai công tác tập huấn, hƣớng dẫn các tổ hợp tác,
hợp tác xã thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
* Về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:
UBND huyện luôn quan tâm các nhiệm vụ, đề ra các giải pháp để cải thiện
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môi trƣờng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định
hƣớng đến năm 2020 (chỉ số PCI); kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp huyện (chỉ số PAPI)... đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tƣ,
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu đầu
tƣ vào địa bàn huyện.
Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và du lịch (theo giá hiện
hành) đạt 1.056 tỷ đồng, ƣớc thực hiện 6 tháng đạt 1.238 tỷ đồng, trong đó khu
vực kinh tế nhà nƣớc là 920.585 tỷ đồng, ƣớc thực hiện 6 tháng đạt 1.073 tỷ
đồng chiếm 86,7%, khu vực kinh tế ngoài nhà nƣớc đạt 131.262 tỷ đồng, ƣớc
thực hiện 6 tháng đạt 158.714 tỷ đồng chiếm 12,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu
tƣ nƣớc ngoài 4.156 tỷ đồng, ƣớc thực hiện 6 tháng đạt 6.228 tỷ đồng chiếm
0,5%. So với cùng kỳ năm 2016, giá trị sản xuất CN-TTCN 6 tháng đầu năm
2017 tăng 0,9%. Ngoài ra huyện Mộc Châu cũng rất chú trọng phát triển các
ngành thƣơng mại, dịch vụ khác.
Hoạt động thƣơng mại phát triển khá mạnh mẽ, thị trƣờng hàng hóa, dịch
vụ cơ bản đáp ứng các hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 905,638 tỷ đồng, ƣớc thực hiện 6
tháng đầu năm 2017 đạt 1.129,966 tỷ đồng tăng 16,7% so với cùng kỳ năm
2016, trong đó khu vực nhà nƣớc tăng 10%, khu vực ngoài nhà nƣớc tăng 17,3%
Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã tổ chức thành công 02 lễ
hội truyền thống (Lễ hội Cầu Mƣa tại bản Nà Bó 1, xã Mƣờng Sang; Lễ hội Hết
Chá tại bản Áng, xã Đông Sang); Hội hoa xuân Mộc Châu, Ngày hội hái quả
huyện Mộc Châu lần thứ IV, Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ hai.
Tính đến 9 tháng đầu năm 2017 đã thu hút đƣợc trên 600.000 lƣợt khách,
doanh thu xã hội ƣớc đạt 531 tỷ đồng; đến nay trên địa bàn huyện có 144 cơ sở
lƣu trú du lịch với 1.342 phòng, 2.739 giƣờng.
* Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:
Toàn huyện có 72 đơn vị trƣờng học với 1.138 nhóm, lớp; 29.310 học sinh;
trong những năm qua, huyện luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lƣợng giáo
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dục ở các cấp, bậc học. Tỉ lệ trẻ em đến tuổi đƣợc đi học đạt 95%.
UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính
sách xã hội, trợ cấp bảo trợ xã hội; công tác chăm sóc ngƣời cao tuổi, bảo vệ và
chăm sóc, giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.
Tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều, kết quả sau rà
soát tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm xuống còn 3.467/27.188 hộ bằng 12,75%;
1.823 hộ cận nghèo bằng 6,7%.
Nhìn chung về điều kiện tự nhiên của huyện Mộc Châu có nhiều thuận lợi
về khí hậu, thời tiết và đất đai. Chính vì vậy đã tạo động lực lớn cho phát triển
kinh tế trên địa bàn huyện với đa ngành, đa lĩnh vực. Đời sống nhân dân đƣợc
cải thiện rõ rệt, số ngƣời giàu ngày càng tăng, văn hóa xã hội ngày càng phát
triển. Tình hình an ninh chính trị và TTATXH, an ninh biên giới đƣợc giữ vững
và ổn định; tiếp tục chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc
về an ninh trật tự.
1.5.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu
Theo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của
UBND huyện về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nhƣ sau:
a) Trồng trọt:
- Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 27.258 ha, giảm
3,9% so với cùng kỳ năm trƣớc. trong đó diện tích ngô lấy hạt 20.799 ha, giảm
1.497 ha so với thực hiện năm 2016 và bằng 93,3% so với cùng kỳ; sản lƣợng
lƣơng thực có hạt vụ đông xuân đạt 3.257 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trƣớc.
Nguyên nhân diện tích trồng ngô giảm chủ yếu do nhân dân không tiếp tục
canh tác trên diện tích đất quá dốc, đã bạc mầu, sản xuất không hiệu quả; đồng
thời do thực hiện việc chuyển đổi, trồng cây ăn quả trên đất dốc đã làm giảm diện
tích cây lƣơng thực ngắn ngày.
- Cây công nghiệp lâu năm:
Chè là cây công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện, đƣợc trồng từ năm 1958 khi
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bắt đầu thành lập Nông trƣờng Quốc doanh Mộc Châu.
Tính đến nay tổng diện tích chè trên địa bàn toàn huyện 1.879 ha (trong đó
có 1.793 ha cho sản phẩm). Sản lƣợng chè búp tƣơi ƣớc đạt 8.560 tấn, tăng 8,3%
so với cùng kỳ năm trƣớc (trong đó có 248,16 ha chè đƣợc cấp Giấy chứng nhận
VietGap).
- Cây ăn quả:
Cơ cấu cây ăn quả trên địa bàn huyện khá đa dạng phong phú gồm các loại
cây ăn quả nhƣ Mơ, Mận, Đào, Hồng, Bơ, Nhãn, Vải, Thanh long... tuy nhiên chủ
yếu là cây Mận, Bơ và Hồng giòn.
Tổng diện tích cây ăn quả hiện có 4.948ha, tăng 18,3% so với cùng kỳ
(trong đó có 2.070 ha mận hậu, 126 ha bơ, 55 ha hồng giòn). Sản lƣợng quả tƣơi
đạt 14.678 tấn.
b) Chăn nuôi, thú y , nuôi trồng thủy sản :
Tổng đàn trâu, bò, dê toàn huyện hiện nay đạt gần 70.000 con (trong đó bò
sữa 21.100 con), sản lƣợng thịt hơi ƣớc đạt 3.368 tấn, tăng 0,4 % so với cùng kỳ.
Tổng đàn lợn gần 3.000 con.
Công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi luôn đƣợc huyện quan tâm. Nhờ thực
hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nên trong 6
tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra;
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ƣớc đạt 115 ha; toàn huyện có 119 lồng cá,
tổng thể tích nuôi cá đạt 7.190 m3.
Theo khảo sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp và chăn
nuôi trên địa bàn huyện năm 2016 và tính 9 tháng đầu năm 2017 cho thấy hầu nhƣ
tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vƣợt so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có đƣợc do
UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn, cùng với sự nỗ
lực cố gắng làm giàu của nhân dân nên đã có tác động tích cực đến phát triển kinh
tế xã hội của huyện.
- Theo đánh giá của cán bộ chuyên môn huyện về diện tích một số cây trồng
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không đạt kế hoạch là do ảnh hƣởng của thiên tai trong đợt rét đậm, rét hại; đợt
nắng nóng kéo dài làm cho nhiều loại cây không kịp tiến độ gieo trồng theo thời vụ.
Bên cạnh đó, ảnh hƣởng của các đợt mƣa, bão gây thiệt hại hoàn toàn nhiều diện
tích cây trồng.
- Tổng đàn gia cầm, sản lƣợng thịt hơi xuất chuồng; diện tích nuôi trồng thủy
sản và sản lƣợng nuôi trồng, khai thác thủy sản không đạt kế hoạch là do ảnh
hƣởng của các đợt mƣa bão đã làm cho 2.809 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn
trôi, gần 07 ha ao cá bị vỡ dẫn đến giảm diện tích và sản lƣợng.
- Công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong thời gian qua trên địa
bàn huyện đã đƣợc phối hợp chặt chẽ với các ban ngành triển khai thực hiện, tháo
gỡ những khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình thực hiện và đem lại nhiều kết quả
tích cực. Xu hƣớng giảm dần diện tích cây lƣơng thực sang tăng diện tích cây công
nghiệp, rau, quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả
kinh tế cao và đƣợc nhân diện nhƣ: Thâm canh lúa cải tiến theo phƣơng pháp SRI,
ghép cải tạo vƣờn nhãn, xoài già cỗi , chuyển đổi đất trồng cây lƣơng thực trên đất
dốc sang trồng cây ăn quả, nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà, chăn nuôi an toàn
sinh học…
Đặc biệt UBND huyện đã tăng cƣờng công tác vận động, tuyên truyền, phát
triển các mô hình có hiệu quả kinh tế cao nhƣ các mô hình chăn nuôi, trồng cỏ; mô
hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc; mô hình trồng rau an toàn.
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Bảng 1.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu
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Tổng đàn trâu

Con

14.841

15.029

101,3

9

Tổng đàn bò

Con

33.713

33.942

100,7

- Trong đó: Số lƣợng
bò sữa

Con

18.500

21.000

113,5

10

Tổng đàn gia cầm

Con

658.000 651.030

98,9

11

Sản lƣợng sữa tƣơi

Tấn

68.300

69.820

102,2

12

Sản lƣợng thịt hơi xuất
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Tấn

6.440

5.965

92,6

13

Diện tích ao hồ nuôi cá

Ha

111
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108,1

14

Sản lƣợng thủy sản
khai thác, nuôi trồng

Tấn

208

306

147,1

5

Ghi chú

Diện tích
ngô ủ ƣớp
đã trồng
đạt 2.280
ha

- Trong những năm gần đây, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo
hƣớng phát triển mạnh ngành chăn nuôi. So với năm 2015, đàn dê tăng 7,6%, đàn
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bò tăng 7,2%, đàn bò sữa tăng 10,9%, đàn gia cầm tăng 1,5%, tổng sản lƣợng thịt
hơi xuất chuồng các loại tăng 7,9%, sản lƣợng sữa tƣơi tăng 11,8%.
- Trong lĩnh vực trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc sang
trồng cây ăn quả đang tích cực đƣợc đẩy mạnh. Năm 2016, UBND huyện đã xây
dựng đƣợc Kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng cây lƣơng thực trên đất dốc sang
trồng cây ăn quả với định hƣớng diện tích chuyển đổi đến năm 2020 là 3.243 ha,
chiếm 22,1% diện tích đất dốc đang trồng cây lƣơng thực, thực phẩm. Theo kết quả
tổng hợp rà soát, năm 2016 đã có 842 ha cây ăn quả đƣợc chuyển đổi và trồng mới
trên đất dốc trên địa bàn huyện, trong đó chủ yếu là chuyển đổi sang các loại cây
trồng giống mới có năng suất và chất lƣợng cao nhƣ nhãn ghép, xoài ghép…Song
song với việc chuyển đổi diện tích cây hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả, việc
ghép cải tạo các loại cây ăn quả già cỗi, hiệu quả kinh tế thấp cũng đang đƣợc nhân
dân quan tâm đầu tƣ. Năm 2016, ngƣời dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn trên địa bàn
huyện đã ghép mắt cải tạo đƣợc 660 ha cây ăn quả các loại nhƣ cam, hồng giòn,
xoài, nhãn, bƣởi…
- Chƣơng trình phát triển chè: Đƣợc triển khai từ năm 1958, đến nay có 14
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè (1 Doanh nghiệp trung ương, 2 Doanh
nghiệp100% vốn nước ngoài, 11 Doanh nghiệp tư nhân), tổng diện tích chè
hiện có 1.748 ha, sản lƣợng đạt khoảng 20 ngàn tấn chè búp tƣơi/năm, thị trƣờng
tiêu chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Pakistan.v.v.
- Chƣơng trình phát triển chăn nuôi bò sữa: Thực hiện Kết luận số 126/KLHU ngày 07/3/2016 của Ban Thƣờng vụ huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức
thực hiện tốt quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2015-2020 theo Quyết
định số 55/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh, lũy kế đến nay đàn bò
sữa ƣớc đạt 21.100 con, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trƣớc, sản lƣợng sữa
tƣơi ƣớc đạt 36.989 tấn, tăng 17,4%.
Với diện tích đồng cỏ gần 1000 ha, sản lƣợng sữa tƣơi hang năm đạt trên
60 ngàn tấn/năm, sản xuất chế biến 13 sản phẩm từ sữa, bán ở 52 tỉnh thành
trong cả nƣớc với 76 nhà phân phối và hang ngàn cơ sở bán lẻ.
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- Chƣơng trình phát triển rau, hoa, quả chất lƣợng cao:
Quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu đƣợc UBND tỉnh
phê duyệt, với tổng diện tích 2000 ha, hiện nay có 3 nhà đầu tƣ triển khai dự án
trồng hoa tập trung với tổng diện tích 50ha, giá trị kinh tế đạt khoảng 1,2
tỷ/ha/năm. Hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất rau sạch, an toàn trái vụ,
tổng diện tích tập trung khoảng 100 ha, tập trung ở 3 khu vực Ta Niết, Tự
Nhiên, An Thái, giá trị kinh tế đạt khoảng 25 triệu/ha/năm
- Chƣơng trình phát triển quả ôn đới:
Tổng diện tích cây ăn quả hiện có toàn huyện là 2.228 ha, trong đó có
1.300 ha mận tập trung, khoảng 100 ha bơ và hồng giòn là những loại quả đặc
trƣng có giá trị kinh tế cao.
Tóm lại: Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu
hiện nay có những chuyển biến rõ rệt theo hƣớng chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thật vào sản xuất đã góp phần nâng cao
thu nhân và hiệu quả kinh tế cho nông dân. Hình thức sản xuất đã chuyển dần
sang loại hình kinh tế tập thể là các tổ hợp tác, các hợp tác xã và doanh nghiệp.
Có sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, điển hình là
chăn nuôi bò sữa tại Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu.
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CHƢƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Vật liệu nghiên cứu là cây cao lƣơng thuộc các giống: Sweetjumbo, Latte ,
Nutrimax, Monster (nhập nội).
Bảng 2.1.Thông tin về vật liệu nghiên cứu
Nhóm

Đặc tính

SxS

L

CT2

SxS

BMR

Monster

CT3

FS

PPS

Sweetjumbo

CT4

SxS

L

Tên giống

Công thức

Latte

CT1

Nutrimax

Ghi chú: SxS = Cao lương lai Sudan; FS = Cao lương lai; L = Chín
muộn; BMR = gân lá nâu; PPS = cảm quang.
Các giống đƣợc nhập khẩu trực tiếp từ Hereford, Taxas, USA cuối tháng 2
năm 2017. Các giống SxS thuộc tổ hợp lai: Cao lƣơng x Sudan là giống đƣợc lai
giữa Cao lƣơng và cỏ Sudan. Các giống FS thuộc tổ hợp lai: Cao lƣơng thức ăn
chăn nuôi F1 và giống lai F1 Cao lƣơng. Các giống cao lƣơng cảm quang có
thời gian sinh trƣởng có thể rất dài nếu trồng sớm (chỉ ra hoa khi số giờ chiếu
sáng/ngày < 12h20p.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Điều tra tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Mộc Châu,
tình hình chăn nuôi bò sữa; tình hình sử dụng cây thức ăn gia súc ở Mộc Châu
Sử dụng phƣơng pháp điều tra hộ theo mẫu phiếu khảo sát đối với 20 trang
trại chăn nuôi bò sữa tại Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu, 20 hộ chăn nuôi
trâu bò thịt trên địa bàn huyện Mộc Châu.
2.2.2. Trồng thử nghiệm 04 giống cao lƣơng: Sweetjumbo, Latte,
Nutrimax, Monster (nhập nội):
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Áp dụng phƣơng pháp thí nghiệm đồng ruộng, bố trí theo kiểu khối ngẫu
nhiên RCB với 3 lần nhắc lại (Hình 2) . Diện tích mỗi ô thí nghiệm: 30 m2..
Tổng diện tích khu thí nghiệm 360 m2.
CT1

CT2

CT3

CT4

CT2

CT3

CT4

CT1

CT3

CT4

CT1

CT2

Hình 2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
- Các bƣớc tiến hành: Đất trồng đƣợc làm kỹ, san phẳng, Mỗi ô thí nghiệm
30 m2 (5m x 6m). Mức phân bón sử dụng cho 1 ha: phân chuồng từ 10 tấn/ha.
Phân vô cơ 220 kg N + 180 kg P2O 5 + 180 kg K2O.
- Phƣơng pháp bón:
+ Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ và phân lân + 1/4 lƣợng Nitơ
+ Bón thúc lần 1: khi cao lƣơng 4 - 5 lá: 1/4 lƣợng Nitơ + 1/2 lƣợng kali
+ Bón thúc lần 2: khi cao lƣơng 8 - 9 lá: 1/2 lƣợng Nitơ + 1/2 lƣợng kali
Hạt giống trƣớc khi xử lý

Hạt giống sau khi xử lý

Hình 3. Xử lý hạt giống thí nghiệm
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- Phƣơng pháp gieo hạt
Hạt đƣợc gieo với mật độ 200.000 cây/ha, hàng cách hàng 70 cm và cây
cách cây 7 cm, áp dụng phƣơng pháp gieo thẳng: Mỗi hốc gieo 2 hạt, sâu từ 2,5
đến 3 cm. Khi cao lƣơng có 3 - 4 lá tiến hành tỉa lần 1, đến 5-6 lá tỉa lần 2, chỉ
để lại mỗi hốc 1 cây.
2.3. Các chỉ tiêu theo dõi
- Theo dõi sinh trƣởng phát triển , năng suất, khả năng nhiễm sâu, bệnh của
các giống thí nghiệm trên đồng ruộng để đánh giá tính chống chịu. Số mẫu theo
dõi của mỗi công thức là 30 cây ở 2 hàng giữa của mỗi ô.
+ Thời gian sinh trƣởng: từ gieo tới thu hoạch 1 lần (khi cây đủ số lá, bắt
đầu trổ hoa và năng suất xanh cao nhất để ủ chua)
+ Chiều cao cây: Đo từ gốc sát mặt đất đến đốt phân nhánh cờ đầu tiên, đo 2
tuần/lần kể từ khi trồng.
+ Đƣờng kính thân: Đo phần lớn nhất trên thân chính.
+ Số lá trên thân chính: đếm số lá thật có trên thân chính 2 tuần một lần, số
lá đƣợc đánh dấu qua các lần đếm (chỉ đếm những lá hữu hiệu còn màu xanh).
+ Số lá cuối cùng: đếm số lá trên thân chính trƣớc khi thu hoạch.
+ Số nhánh: đếm số nhánh trên khóm 2 tuần một lần, và số nhánh trƣớc khi
thu hoạch.
+ Chỉ tiêu năng suất: Năng suất tƣơi thu hoạch. Cân khối lƣợng thân lá
xanh 5 điểm/ô thí nghiệm, mỗi điểm 1m2.
+ Chỉ tiêu chất lƣợng: Protein thô % dựa trên mẫu; Lisyn % dựa trên mẫu
Độ ngon miệng: Cho gia súc ăn tƣơi và đánh giá cảm quan (Rất ngon, Ngon,
Trung bình).
+ Quan sát hình thái của các giống cao lƣơng. Theo dõi khả năng nhiễm
sâu, bệnh trên đồng ruộng để đánh giá tính chống chịu.
- Phƣơng pháp đánh giá.
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TT

Chỉ tiêu

Giai
đoạn

Đơn vị
tính

Mức độ
biểu biện

Phƣơng pháp
đánh giá

I CHỈ TIÊU SINH TRƢỞNG
1 Ngày gieo
Ngày

Ngày bắt đầu gieo hạt
Ngày có trên 50% số
Quan sát và đếm 10
Trổ
2 Ngày trổ bông
Ngày cây có hoa nở ở 1/3
cây ở 2 hàng giữa của
bông
trục chính
mỗi ô
Ngày từ gieo đến thu
Theo
Ngày thu
Ngày hoạch lần 1 (xem thêm
3
nhóm
hoạch lần 1
hướng dẫn thu hoạch ở
giống
phần sau)
Trƣớc
Ngày từ gieo đến thu
Ngày thu
phân
hoạch lần 2,3… (xem
4
hoạch lần 2,3.. hóa
Ngày thêm hướng dẫn thu
hoa
hoạch ở phần sau)
Quan sát đánh giá
1
Tốt
khả năng sinh trƣởng
Khả năng sinh Suốt
2
Khá
phát triển, độ đồng
5 trƣởng và phát quá
3
Trung bình
đều về chiều cao cây,
triển
trình
4
Kém
sâu bệnh, chống đổ
5
Rất kém
của 10 cây ở 2 hàng
giữa của mỗi ô
1
Tốt
Quan sát đánh giá
Khả năng đẻ
Suốt
2
Khá
khả năng đẻ nhánh và
6 nhánh và tái
quá
3
Trung bình
tái sinh của 10 cây ở
sinh
trình
4
Kém
2 hàng giữa của mỗi
5
Rất kém
ô
II. CÁC CHỈ TIÊU THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT VÀ NĂNG SUẤT
Đo từ gốc sát mặt đất
đến đốt phân nhánh
Trỗ
7 Chiều cao cây
Cm
cờ đầu tiên của 10
bông
cây ở 2 hàng giữa
của mỗi ô
Trƣớc
Quan sát và đếm 10
Đƣờng kính
Đo phần lớn nhất trên
8
thu
Cm
cây ở 2 hàng giữa
than
thân chính
hoạch
của mỗi ô
Quan sát và đếm 10
Xoắn
Đếm số lá trên thán
9 Số lá
Lá
cây ở 2 hàng giữa
nõn
chính
của mỗi ô
Năng suất tƣơi
Thu hoạch toàn bộ ô
Thu
11 thu hoạch mỗi
tấn/ha thí nghiệm và cân tổng Toàn bộ ô thí nghiệm
hoạch
lần thu hoạch.
năng suất sinh khối
Năng suất
VCK thu
Thu
Tính toán theo tỷ lệ
12
tấn/ha
Toàn bộ ô thí nghiệm
hoạch mỗi lần hoạch
hàm lƣợng VCK
thu hoạch.

- Số liệu theo dõi thí nghiệm đƣợc xử lý thống kê bằng Exel và phần mềm
34

IRRISTAT 5.0
2.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.4.1. Địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm đƣợc triển khai tại trang trại chăn nuôi bò sữa thuộc Tiểu khu
Tân cƣơng, Thị trấn Nông trƣờng Mộc Châu, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La
Khu vực thí nghiệm có độ dốc <5%, tại một trang trại chăn nuôi bò sữa
thuộc tiểu khu Tân Cƣơng - Thị trấn Nông trƣờng Mộc Châu. Điểm thí nghiệm
này là điển hình cho thời tiết khí hậu và đất đai trong khu vực.
2.4.2. Thời gian nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2017.
Thời vụ gieo hạt các giống cao lƣơng trồng thử nghiệm đƣợc tiến hành vào
thời điểm là 30 tháng 3 năm 2017.
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả điều tra tình hình sử dụng cây thức ăn gia súc tại một số
hộ gia đình nuôi bò sữa và hộ gia đình chăn nuôi trâu bò huyện Mộc Châu
3.1.1. Đối với hộ chăn nuôi bò sữa
Chăn nuôi bò sữa trƣớc đây đàn bò đƣợc nuôi theo phƣơng thức tập trung,
từ năm 1990 đã đƣợc giao khoán đến hộ gia đình. Mô hình chăn nuôi bò sữa
hiện nay tại Mộc Châu chủ yếu là chăn nuôi hộ gia đình, kết hợp với các trung
tâm giống có quy mô 1.000 con/trung tâm, đƣợc đầu tƣ các trang thiết bị hiện
đại theo tiêu chuẩn châu Âu.
Quy mô bình quân là 28 con/hộ, hộ nuôi nhiều nhất 160 con. Bình quân
trên đơn vị diện tích là 18 con/ha. Ngoài các yếu tố về giống, điều kiện thiên
nhiên thì thức ăn có vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến khả năng sinh
trƣởng, phát triển và khả năng sản xuất sữa của đàn bò. Những năm trƣớc đây
đàn bò thƣờng thiếu thức ăn vào mùa đông, làm cho sức khoẻ và khả năng sản
xuất sữa bị giảm sút.
Qua kết quả khảo sát trên 20 hộ chăn nuôi bò sữa thuộc Công ty Cổ phần
giống bò sữa Mộc Châu tại các Tiểu khu Cấp 3; Tiểu khu Thảo Nguyên, Tiểu
khu Vƣờn Đào, Tiểu khu Tân Cƣơng tại bảng 3.1 cho thấy:
- Các hộ chăn nuôi đã chủ động sản xuất trồng cỏ và cây thức ăn nuôi bò
trên 100% diện tích đất đƣợc giao theo hợp đồng khoán với Công ty, trong đó
100% các hộ đều trồng cỏ Voi VA06 vì đây là loại cỏ sinh trƣởng phát triển rất
mạnh, năng suất cao, chất lƣợng khá tốt, đặc biệt là rất phù hợp với khẩu vị của
bò sữa, tuy nhiên loại cỏ này chủ yếu đƣợc sử dụng làm thức ăn tƣơi xanh, do
vậy chủ yếu đƣợc trồng từ đầu vụ xuân để cung cấp nguồn thức ăn xanh cho bò
sữa. Loại cỏ này chiếm tỉ lệ lớn và đƣợc trồng với diện tích chủ yếu (sau cây
ngô) của các hộ gia đình chăn nuôi bò sữa.
- Công ty khuyến cáo các hộ trồng đa dạng các loại cỏ phục vụ chăn nuôi,
tuy nhiên đa số các hộ dân chủ yếu trồng các loại cỏ nhƣ cỏ Signal do loại cỏ
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này sinh trƣởng nhanh, đẻ nhánh nhiều và có khả năng chịu rét, chịu hạn tốt hơn
một số loại cỏ khác.
Bảng 3.1. Tình hình sử dụng cây thức ăn gia súc tại một số hộ gia đình
nuôi bò sữa
Diện tích, chủng loại cây làm thức ăn cho gia súc
(ha)
Cỏ
Cỏ
Cỏ
Cỏ
Yến
Ngô
Cây
VA06 Signal Sao Narok mạch
cây
Khác

ST
T

Họ tên chủ hộ

1

Nguyễn Văn Cƣờng

0,5

0,3

2

Vũ Thị Nhỡ

0,8

3

Vũ Thị Nghi

4

Ghi
chú
(% ủ
chua)

0,5

0,6

0,4

24%

0,5

1,2

3,5

1,5

47%

0,6

0,4

1,2

1,5

0,8

33%

Vũ Thị Ý

0,7

0,6

1,5

2,3

1,5

35%

5

Nguyễn Thạch Lỏi

4,5

2,4

3,8

3,8

2,1

19%

6

Phan văn Cƣơng

0,5

0,3

0,6

1,2

0,5

39%

7

Nguyễn Đức Tâm

0,2

0,3

0,5

0,8

0,3

38%

8

Nguyễn Đông Hải

0,3

0,15

1,2

1,5

0,5

38%

9

Lê Văn Huấn

0,2

0,5

0,6

0,8

0,3

33%

10

Nguyễn Hữu Bằng

0,6

0,5

0,3

0,1

0,7

1,8

0,6

39%

11

Bùi Thị Ngọc

0,6

0,4

0,2

0,1

1,1

1,8

0,3

40%

12

Lê Thị Quyên

0,7

0,2

0,8

1,1

0,4

34%

13

Vũ Văn Kiên

0,2

0,1

0,6

1,3

0,3

52%

14

Đỗ Duy Thanh

0,4

0,2

0,8

1,2

0,2

43%

15

Phan Thị Liễu

0,6

0,4

0,5

0,9

0,3

33%

16

Lê Sỹ Tuyến

0,7

0,5

0,3

0,4

0,2

19%

17

Lê Văn Sỹ

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

17%

18

Nguyễn Thị Luyến

0,5

0,4

0,3

0,4

0,1

24%

19

Nguyễn Đăng Ngọc

0,9

0,6

0,5

0,8

0,3

22%

20

Hoàng Thị Yến

0,6

0,2

0,4

0,5

0,2

26%

14,3

9,25

17,3

26,4

11,1

32%

Tổng cộng

0,2

1,4

0,2

0,3

2,6

1,5

0,1

0,3

2,1
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Ngoài ra hộ chăn nuôi còn trồng bổ sung một số loại cây thức ăn khác nhƣ
các loại cây khoai lang, cải củ, cải phi điền, cải dầu, cao lƣơng... nhằm cung cấp
cho đàn bò sữa khi lƣợng cỏ tƣơi không đủ hoặc vào những giai đoạn cắt ủ chua
không đủ lƣợng cỏ tƣơi cho đàn bò hoặc các thời kỳ mùa đông quá lạnh giá.
Kết quả khảo sát tại bảng 3.1 cũng cho thấy: Cây ngô là cây đƣợc các hộ
gia đình rất quan tâm trong việc cung cấp thức ăn thô xanh cho đàn bò, lý do cây
ngô vừa là thức ăn tƣơi xanh vừa là nguồn nguyên liệu chính để làm thức ăn ủ
chua để dự trữ thức ăn trong mùa đông và những giai đoạn chuyển mùa chƣa đủ
thức ăn cung cấp cho đàn bò. Kết quả trông bảng cho thấy cấy ngô đƣợc coi là
nguồn nguyên liệu chính làm thức ăn ủ chua. Theo số liệu khảo sát cho thấy hộ
chăn nuôi thƣờng dự trữ khoảng trên 30% lƣợng thức ăn dùng cho đàn bò. Đây
là kinh nghiệm chăn nuôi mà nhiều hộ đã đúc kết đƣợc, tuy nhiên theo kết quả
phỏng vấn các hộ cho rằng lƣợng thức ăn cần thiết phải dự trữ cho đàn bò cần
thiết phải trên 35% mới đảm bảo cho đàn bò sinh trƣởng phát triển tốt. Đối với
cây cao lƣơng là một loại giống cây trồng mới nên chỉ có một số hộ trồng với
diện tích nhỏ khoảng 0,1- 0,2 ha/hộ.
3.1.2. Đối với hộ chăn nuôi trâu bò thịt
Theo số liệu thống kê trên toàn huyện hiện nay đàn trâu bò của huyện
khoảng 45.000 con, đƣợc nuôi rải rác ở các hộ gia đình tại các xã, bản trên địa
bàn huyện. Phần lớn đàn trâu bò đƣợc nuôi theo phƣơng thức thả rông, chỉ có
một số ít nuôi theo phƣơng thức trồng cỏ, nuôi nhốt chuồng theo hƣớng dẫn của
cán bộ Khuyến nông huyện.
Đối với các hộ nuôi theo tập quán thả rông thƣờng không chú ý đến việc
trồng cỏ để làm thức ăn cho đàn bò. Qua kết quả khảo sát tại một số hộ gia đình
chăn nuôi trâu bò nhốt chuồng tại bản Muống xã Phiêng Luông và bản Chiềng
Đi, thị trấn nông trƣờng Mộc Châu chúng tôi nhận định rằng:
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- Đa phần ngƣời dân chƣa quan tâm đến việc dự trữ thức ăn cho đàn gia
súc, kết quả khảo sát tại bảng 3.2 cho thấy: Số lƣợng hộ dự trữ thức ăn theo
phƣơng pháp ủ chua 3/10 hộ (30%).
- Lƣợng thức ăn các hộ dùng ủ chua chỉ từ 13-20%, trung bình chỉ chiếm
6% lƣợng thức ăn xanh ngƣời dân cho trâu bò ăn.
Bảng 3.2. Tình hình sử dụng cây thức ăn gia súc tại một số hộ gia đình
nuôi trâu bò thịt
Diện tích, chủng loại cây làm thức ăn
ST
T

cho gia súc (ha)

Họ tên chủ hộ
Cỏ
VA06

Cỏ
Signal
0,1

1

Hoàng Văn Đăng

0,2

2

Lò Văn Thỏa

0,1

3

Hà Thị Lý

4

Cỏ
Sao

Cỏ
Narok

Yến
mạch

Ngô
cây

0,1

20%

0,1

0%

0,1

0,01

0%

Lƣờng Thị Ón

0,1

0,01

0%

5

Hà Thị Núi

0,05

0,02

0%

6

Hoàng Văn Hoạch

0,5

0,5

0%

7

Lò Thị Thƣ

0,2

0,3

15%

8

Lò Văn Hiện

0,1

0,02

0%

9

Vì Văn Tuất

0,1

0,5

0%

10

Lƣờng Văn Đính

0,05

0,05

0,3

13%

0,25

1,86

Tổng cộng

1,5

0,1

Cây
Khác

Ghi
chú
(% ủ
chua)

0,1

0,02

0,03

0,13

0,05

0

0

0,17

0,1

6%

Các hộ chăn nuôi gia súc theo hình thức tập trung nhốt chuồng đã cơ bản
biết trồng cỏ phục vụ chăn nuôi trong đó chủ yếu trồng cỏ VA06 trong vụ xuân
hè và cây yến mạch và một số cây thức ăn khác nhƣ: Cải phi điền, cải dầu trồng
vụ đông xuân để chăm sóc đàn gia súc của gia đình. Tuy nhiên ngƣời dân chƣa
mạnh dạn trồng các loài cỏ mới nhƣ Signal, yến mạch. Số hộ trồng 2 loại cỏ này
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rất thấp (2/10 hộ trồng cỏ Signal; 3/10 hộ trồng cỏ Yến mạch). Lý do các hộ đƣa
ra là không có đất, số lƣợng trâu bò chăn nuôi ít hoặc không biết trồng…
Theo đánh giá trực quan các hộ chăn nuôi theo hình thức này chƣa quan
tâm nhiều đến chuồng trại và công tác phòng chống dịch bệnh, chống rét cho vật
nuôi. Phần lớn các hộ chƣa mạnh dạn trồng thử nghiệm các giống cỏ mới để
phục vụ chăn nuôi. Nguyên nhân chính là do quỹ đất của các hộ còn hạn chế,
diện tích đất chủ yếu dùng để trồng cây lƣơng thực, cây ăn quả; chƣa chú trọng
trồng cỏ. Ngoài ra do nguồn vốn gia đình còn hạn chế, không có vốn để đầu tƣ
xây dựng chuồng trại.
3.2. Đánh giá sinh trƣởng và phát triển và năng suất, chất lƣợng của
các giống cao lƣơng thí nghiệm
3.2.1. Sinh trưởng và phát triển của các giống cao lương nhập nội
a) Đánh giá về tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
Qua theo dõi thí nghiệm trên 4 giống cao lƣơng nhập từ Mỹ trồng tại trang
trại bò sữa Mộc Châu vụ xuân - hè năm 2017, số liệu tỷ lệ nảy mầm đƣợc mô tả
ở bảng 3.3 sau đây:
Bẳng 3.3. Tỷ lệ nảy mầm của các giống thí nghiệm
Tỷ lệ nảy mầm sau khi gieo hạt (%)
Công thức
Tên giống
CT1

Latte

CT2

Nutrimax

CT3

Monster

CT4

Sweetjumbo

5 ngày

10 ngày

15 ngày

20 ngày

5,00

8,33

13,33

18,00

14,67

66,67

87,67

91,67

5,00

11,67

17,00

21,67

11,67

65,00

81,67

90,00
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Hình 4: Làm đất, gieo hạt
Kết quả về tỉ lệ nảy mầm cho thấy mỗi giống khác nhau có phản ứng khác
nhau rõ rệt trong điều kiện thời tiết huyện Mộc Châu khi gieo hạt có mƣa nhỏ,
đất đủ ẩm trên 90% và nhiệt độ đất trên 20oC. Sau 5 ngày kể từ khi gieo, tỷ lệ
nảy mầm khá thấp từ 5% - 14,67%; sau 10 ngày gieo hạt, các giống có tỷ lệ nảy
mầm cao đã đạt 65% - 66,67%; tỷ lệ nảy mầm tối đa đạt sau gieo 15- 20 ngày.
4000

Độ ẩm (%)

3500
Lượng mưa
(mm)

3000
2500

Nhiệt độ thấp
nhất tháng (oC)

2000

Nhiệt độ cao
nhất tháng (oC)

1500
1000

Nhiệt độ trung
bình tháng (oC)

500
0

Tháng
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hình 5: Diễn biến thời tiết khu vực thí nghiệm
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Theo Số liệu trạm quan trắc khí tƣợng, thủy văn huyện Mộc Châu từ tháng
01 đến tháng 9, năm 2017 nhƣ hình 5 trên đây, có thể nhận thấy: Với điều kiện
thời tiết vụ Xuân tại Mộc Châu, mặc dù nhiệt độ cao hơn, tuy nhiên độ ẩm đất
thấp nên các giống cao lƣơng có thời gian này mầm chậm so với nguyên sản.
Tỷ lệ nảy mầm của các giống có sự khác nhau rõ rệt: Các giống Nutrimax,
Sweetjumbo nảy mầm khá tốt, tỉ lệ nảy mầm đạt trên 90%.
Các giống Monster, Latte nảy mầm kém, tỉ lệ nảy mầm chỉ đạt 18-21,67%.
Điều này có thể do các lý do sau đây:
- Thứ nhất là do các giống Monster, Latte không thích hợp với thời vụ
xuân trên vùng núi cao, hoặc quá trình bảo quản giống khi nhập về không đúng
qui trình kỹ thuật của từng nhóm giống.

Hình 6. Theo dõi tỉ lệ nảy mầm sau gieo hạt Cao lương sau 15 ngày
- Thứ hai có thể do nguyên nhân lớp vỏ hạt của 2 giống này khá dày nên
khả năng thấm hút nƣớc vào hạt kém hơn 2 giống Nutrimax, Sweetjumbo. Theo
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quan sát trực quan chúng tôi thấy hạt giống Monster, Latte có kích cỡ lớn hơn 2
giống kia , màu sắc vỏ hạt nâu đậm hơn.
b) Thời gian sinh trƣởng của các giống cao lƣơng
Sau khi gieo hạt, chúng tôi theo dõi tỉ lệ nảy mầm và đặc điểm sinh trƣởng
của cây hàng tuần cho đến khi trỗ cờ đƣợc khoảng 50% để xác định thời gian
sinh trƣởng của từng giống (riêng 2 giống Monster và Latte do tỉ lệ mọc quá
thấp nên chúng tôi không theo dõi 2 giống này). Kết quả thu đƣợc tổng hợp trên
bảng 3.4 sau đây:
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Bảng 3.4: Đặc điểm thời gian sinh trưởng của các giống thí nghiệm
Số ngày từ gieo đến

Công
thức

Tên giống

50% cây
trỗ

Thu
hoạch

Khả năng
Khả năng
sinh trƣởng, đẻ nhánh và
phát triển
tái sinh
(điểm)
(điểm)

CT2

Nutrimax

71

64

3

4

CT4

Sweetjumbo

69

62

3

3

Qua bảng trên cho thấy các giống có thời gian sinh trƣởng từ 69 – 71 ngày,
chênh lệc nhau không đáng kể. Đây đều là các giống chín muộn.
- Giống Nutrimax có thời gian trỗ tƣơng tự nhƣ Sweetjumbo, giống
Nutrimax trỗ muộn hơn 2 ngày và đều thuốc nhóm chín muộn. Theo khuyến
cáo thì cao lƣơng nhóm này nên thu hoạch trƣớc giai đoạn phân hóa đòng để
đảm bảo cho năng suất xanh cao đồng thời tái sinh tốt, vì vậy các giống chín
muộn thƣờng có ƣu thế hơn do có thể kéo dài khoảng thời gian thu hoạch (có thể
bắt đầu thu hoạch từ khi chiều cao cây > 60 cm đến khi cây chuẩn bị phân hóa
mầm hoa). Các giống này có khả năng tái sinh rất tốt do sở hữu các tính trạng
này của cỏ Sudan.

Hình 7: Làm cỏ, chăm sóc, bón thúc
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- Khả năng sinh trƣởng: Qua theo dõi chúng tôi nhận thấy cả 2 giống
Sweetjumbo, giống Nutrimax đều có khả năng sinh trƣởng tốt.
- Khả năng đẻ nhánh và tái sinh: Các giống Sweetjumbo có khả năng đẻ
nhánh tốt, giống Nutrimax đẻ nhánh và tái sinh kém hơn.
Để đánh giá đầy đủ khả năng sinh trƣởng của các giống chúng tôi theo dõi
các chỉ tiêu về chiều cao cây, đƣờng kính thân, số lá và kích thƣớc lá. Số liệu
đƣợc tổng hợp ở bảng 3.5 nhƣ sau:
Bảng 3.5 Khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống cao lương sau
trồng 30 ngày và 70 ngày
Chỉ tiêu
Chiều cao
cây (cm)

Đƣờng kính
thân (cm)

Số lá (lá)

Dài lá
(cm)

Rộng lá
(cm)

CT2

118,33

1,38

9,50

67,67

8,30

CT4

167,33

1,53

10,67

88,33

8,00

Cv

4.2

3.1

2.8

3.5

2.5

Lsd5%

13.734

0.103295

2.92163

6.12847

0.452617

CT2

156,67

1,55

10,50

85,33

8,50

CT4

184,00

1,65

11,20

86,67

7,90

Cv

5.3

0

1.9

8.6

2.8

Lsd5%

31.1165

0.9757

0.707192

25.7325

0.131233

Ghi chú

Công thức
Sau
trồng 30
ngày

Sau
trồng 70
ngày

+ Các giống khảo nghiệm có chiều cao cây cuối cùng từ 156,67 - 184,0
cm. Trong đó, giống có chiều cao cây thấp nhất là giống Nutrimax (156,67 cm),
Các giống ở giai đoạn đầu tăng trƣởng chiều cao khá chậm, sau 1 tháng trồng
giống Nutrimax (118,33 cm), giống Sweetjumbo có tốc độ tăng trƣởng chiều cao
khá nhanh sau 30 ngày đạt (167,33 cm).
+ Sau 70 ngày Đƣờng kính thân của các giống đạt từ 1,55 - 1,65 cm.
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+ Các giống cao lƣơng khảo nghiệm có số lá đạt từ 10,5 - 11,2 lá/cây.
Giống Sweetjumbo có chiều cao và số lá nhiều hơn, đạt 11,2 lá
+ Dài lá: các giống có chiều dài lá từ 85,33 – 90 cm. Giống Sweetjumbo
có chiều dài phiến lá 90 cm, dài hơn Nutrimax.
+ Rộng lá: các giống có chiều rộng lá từ 7,9 – 8,5 cm. Nutrimax có chiều
rộng lá cao hơn so với giống Sweetjumbo.

Hình 8. Cao lương Sweetjumbo sau gieo 68 ngày
3.2.2. Năng suất, chất lượng của các giống cao lương thí nghiệm
a) Năng suất các giống cao lƣơng
Để đánh giá năng suất chất xanh thực thu, chúng tôi tiến hành cắt toàn bộ
thân lá vào 2 thời điểm: sau 1 tháng gieo trồng và khi cây bắt đầu trổ bông. Kết
quả thu đƣợc ở bảng 3.6 sau đây:
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Bảng 3.6: Năng suất thực thu của các giống cao lương thí nghiệm
Công
thức

Tên giống

Năng suất chất xanh (tấn/ha)
Sau gieo 30 ngày

Sau gieo 70 ngày

CT2

Nutrimax

14.5

22.01

CT4

Sweetjumbo

14.2

27.5

Cv

2.4

3.6

Lsd5%

1.22489

3.08258

Qua bảng 3.6 trên đây cho thấy năng suất chất xanh thực thu của các giống
thí nghiệm sau 1 tháng trồng cao tƣơng đƣơng, đạt trên 14 tấn/ha.
Giống Nutrimax ở giai đoạn đầu có nhỉnh hơn không đáng kể. Giống
Sweetjumbo sau 70 ngày đạt 27,5 tấn/ha, cao hơn giống Nutrimax 5,4 tấn/ha.
b) Chất lƣợng các giống cao lƣơng
Ngoài việc xác định năng suất chất xanh, tỷ lệ lá chúng tôi còn tiến hành
lấy mẫu các giống cao lƣơng triển vọng tại thời điểm thu hoạch và một số các
mẫu cỏ trong điều kiện gieo trồng tƣơng tự để xác định giá trị dinh dƣỡng của
chúng. Toàn bộ mẫu đƣợc gửi phân tích tại phòng thí nghiệm thuộc Phòng phân
tích thức ăn và Sản phẩm Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi. Kết quả đƣợc trình bày
tại bảng 3.7 nhƣ sau:
- Hàm lƣợng VCK của Nutrimax đạt 17,41% cao hơn giống Sweetjubo
(13,33%). Tuy nhiên hàm lƣợng VCK của cả 2 giống cao lƣơng thí nghiệm đều
thấp hơn VA06 (27,19%) do tỷ lệ lá và phần non cao hơn.
- Các chỉ số Xơ thô, NDF và ADF của cả 2 giống cao lƣơng thí nghiệm
thấp hơn hẳn so với VA06 chứng tỏ khả năng tiêu hóa và độ dễ tiêu của cao
lƣơng có ƣu thế hơn hẳn cỏ VA06.
Tỷ lệ xơ thô của Nutrimax tƣơng đƣơng Sweetjumbo, thấp hơn VA06.
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Bảng 3.7. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng tính trên khối
lượng vật chất khô (VCK)
Sweet-

VA06

Jumbo

(tham khảo)

82,59

86,67

72,81

%

17,41

13,33

27,19

Protein tổng số *

%

9,18

11,79

9,61

4

Xơ thô *

%

33,82

33,57

35,50

5

NDF ***

%

69,23

71,27

76,78

6

ADF ***

%

40,22

39,91

42,55

7

Tro thô *

%

5,85

6,93

3,86

8

Canxi *

%

0,93

1,06

0,32

9

Photpho TS *

%

0,26

0,26

0,14

10

Tình bột ***

%

0,40

0,53

0,45

11

Đƣờng tổng số ***

%

12,38

4,00

9,55

ST
T

Chỉ tiêu

1

Độ ẩm *

%

2

Vật chất khô

3

ĐVT

Nutrimax

Ghi chú: Các tiêu chuẩn (*) được Vilas công nhận, Chỉ tiêu (***) được Bộ
Nông nghiệp & PTNT chỉ định.
- Hàm lƣợng protein tổng số của Nutrimax 9,18% gần tƣơng đƣơng với cỏ
VA06, trong khi đó giống Sweetjumbo đạt 11,79% cao hơn khá nhiều so với
VA06. Theo các tài liệu khoa học thì chủng loại cây thức ăn xanh nhóm Cao
lƣơng x sudan thƣờng có hàm lƣợng protein thô dao động trong khoảng 9 - 12 %
ở thời điểm thu hoạch tối ƣu (cả về năng suất lẫn chất lƣợng) tại thời kỳ trƣớc
phân hóa mầm hoa.
Tỷ lệ protein tổng số 9,18% là có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ bản của bò
sữa. Muốn tăng tỷ lệ protein thô theo khuyến cáo nên thu hoạch sớm hơn khi cây
trỗ bông khoảng 1 tuần (60 ngày sau trồng), tuy nhiên năng suất xanh sẽ giảm
nhẹ hoặc bổ sung thêm thức ăn có chứa protein thô cao nhƣ cây họ đậu.
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Qua theo dõi mô hình khảo nghiệm sản xuất giống Nutrimax với quy mô
360 m2, cho thấy: Giống Nutrimax sinh trƣởng phát triển tốt, không nhiễm sâu
bệnh hại, năng suất tƣơi thực thu đạt 33 tấn/ha ở lần thu hoạch đầu tiên.
Độ ngon miệng đƣợc đánh giá cảm quan khi thu hoạch và cho bò ăn trực
tiếp (bò sữa 3 tuổi) tại Trại bò hộ gia đình bà Vũ Thị Nhỡ và bà Vũ Thị Ý, tiểu
khu Tân Cƣơng, thị trấn nông trƣờng Mộc Châu. Kết quả cụ thể nhƣ sau:
+ Khi để 2 bó cỏ VA06 và Nutrimax, bò ăn bó Nutrimax nhiều hơn
+ Khi để 2 bó cỏ Sweetjumbo và Nutrimax, bò ăn bó Nutrimax nhiều hơn
+ Khi để 2 bó cỏ VA06 và Sweetjumbo, bò ăn bó VA06 nhiều hơn
Nhƣ vậy có thể thấy Nutrimax có vị ngon, ngọt hơn nên bò thích ăn hơn.

Hình 9: Kiểm tra độ ngon miệng của thân, lá cao lương tươi xanh đối với
bò sữa tại trại bò bà Vũ Thị Nhỡ, tiểu khu Tân Cương, TTNTMC
3.2.3. Tình trạng nhiễm sâu bệnh và khả năng chống đổ của các giống
cao lương thử nghiệm.
Tình trạng nhiễm sâu bệnh của cao lƣơng thức ăn chăn nuôi không chỉ ảnh
hƣởng đến năng suất mà còn ảnh hƣớng đến độ ngon miệng và chất lƣợng thức
ăn xanh. Qua theo dõi, đánh giá và quan sát trực quan, chúng tôi thấy:
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Các giống cao lƣơng Sweetjumbo và giống Nutrimax đều không thấy bị
nhiễm sâu bệnh.
Đổ ngã là đặc điểm quyết định việc lựa chọn trồng giống cao lƣơng nào, đổ
ngã ngoài tác động làm giảm chất lƣợng thức ăn xanh còn gây khó khăn cho thu
hoạch nhất là đối với sản xuất cơ giới hóa.

Hình 10: Cao lương Nutrimax sau trồng 60 ngày
Qua theo dõi, đánh giá và quan sát Giống Sweetjumbo chống đổ tốt hơn
giống Nutrimax (mặc dù chiều cao cây thấp), điều này có thể do bộ rễ chân kiền
của giống Sweetjumbo ăn rộng và chắc chắn hơn.
Tóm lại: Các giống Sweetjumbo và giống Nutrimax sinh trƣởng phát triển
tốt, cho năng suất chất xanh cao trên 14 tấn / ha và chất lƣợng khá tốt, phù hợp
với khẩu vị của bò đồng thời không bị nhiễm sâu bệnh, có thể dùng làm cây thức
ăn thô xanh cho đàn gia súc và bò sữa trên địa bàn huyện.
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Hình 11: Cao lương Sweetjumbo (60 ngày)
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận
Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, thu thập số liệu và trồng thử nghiệm
một số giống cao lƣơng nhập nội tại huyện Mộc Châu, chúng tôi có một số kết
luận nhƣ sau:
- Việc trồng các loại cây sử dụng làm thức ăn gia súc tại một số nơi trên địa
bàn huyện nhìn chung chƣa đƣợc ngƣời dân quan tâm, đặc biệt là ngƣời dân các
xã ở vùng núi cao, các xã vùng dân tộc thiểu số.
- Chăn nuôi trâu bò thịt và bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu đã đem lại
hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên việc nghiên cứu trồng thử nghiệm các loại cỏ,
cây dùng làm thức ăn cho gia súc chƣa nhiều. Một số loại cây thức ăn cho gia
súc đƣợc trồng phổ biến là: Cỏ VA06 , Yến mạch , cỏ Signal... Lƣợng thức ăn
thô xanh hiện chƣa đáp ứng kịp với tốc độ phát triển đàn gia súc, đặc biệt là đàn
bò sữa.
- Qua khảo sát, trồng thử nghiệm 04 giống cao lƣơng nhập nội là
Sweetjumbo, Latte, Nutrimax, Monster vụ xuân hè tại huyện Mộc Châu có 02
giống Sweetjumbo và giống Nutrimax sinh trƣởng phát triển tốt, cho năng suất
chất xanh cao trên 14 tấn/ha và chất lƣợng khá tốt, phù hợp với khẩu vị của bò
đồng thời không bị nhiễm sâu bệnh, có thể dùng làm cây thức ăn thô xanh cho
đàn gia súc và bò sữa trên địa bàn huyện. Thời gian gieo trồng phù hợp tại Mộc
Châu tốt nhất từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm.
2. Đề nghị
- UBND huyện Mộc Châu có phƣơng án liên kết với các địa phƣơng lân
cận để phát triển vùng nguyên liệu cho bò sữa của huyện. Xây dựng, bổ sung
cây cao lƣơng (giống Sweetjumbo và giống Nutrimax) vào kế hoạch trồng các
loại cây, cỏ cung cấp thức ăn xanh cho đàn gia súc.
- Tiếp tục trồng thử nghiệm các giống cây cao lƣơng Sweetjumbo và giống
Nutrimax ở các thời điểm khác nhau, khu vực khác nhau để xác định thời vụ
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trồng thích hợp và đánh giá thêm về khả năng sinh trƣởng, phát triển và chống
chịu của các giống cao lƣơng này tại huyện Mộc Châu trong thời gian tới.
- Nghiên cứu trồng thử nghiệm thêm các giống cao lƣơng khác nhƣ
SiloBuster, Elite, BigKahuna… trên địa bàn Mộc Châu để có thêm cơ sở đánh
giá và lựa chọn bộ giống phù hợp.
- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp chế biến cao lƣơng làm nguồn thức ăn
dự trữ cho gia súc vào mùa lạnh./.
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PHỤ LỤC
SỐ LIỆU KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN KHU VỰC THÍ NGHIỆM

Tháng

Nhiệt độ
trung bình
tháng (oC)

Nhiệt độ
cao nhất
tháng (oC)

Nhiệt độ
thấp nhất
tháng (oC)

1

146

275

84

568

91

2

141

299

57

78

87

3

182

314

99

352

87

4

209

340

138

1046

81

5

224

330

154

981

83

6

245

333

191

2291

82

7

232

315

190

3071

89

8

231

320

193

2446

89

9

231

305

196

2453

91

Lƣợng
Độ ẩm (%)
mƣa (mm)
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IRRISTAT - PHÂN TÍCH XỬ LÝ SỐ LIỆU
BALANCED ANOVA FOR VARIATE
CAOCAY FILE STPTCL30
7/12/17 9:41
------------------------------------------------------------------ :PAGE
THI NGHIEM BO TRI KIEU NGAU NHIEN RCB

1

VARIATE V003 CAOCAY
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 3601.50
3601.50
97.78 0.001 2
* RESIDUAL
4 147.334
36.8335
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 3748.83
749.767
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE
DKTHAN FILE STPTCL30
7/12/17 9:41
------------------------------------------------------------------ :PAGE
2
THI NGHIEM BO TRI KIEU NGAU NHIEN RCB
VARIATE V004 DKTHAN
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 .337500E-01 .337500E-01 16.20 0.017 2
* RESIDUAL
4 .833334E-02 .208334E-02
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 .420833E-01 .841666E-02
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE
SOLA FILE STPTCL30
7/12/17 9:41
------------------------------------------------------------------ :PAGE
3
THI NGHIEM BO TRI KIEU NGAU NHIEN RCB
VARIATE V005 SOLA
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 2.04167
2.04167
1.23 0.332 2
* RESIDUAL
4 6.66667
1.66667
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 8.70833
1.74167
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE
DAILA FILE STPTCL30
7/12/17 9:41
------------------------------------------------------------------ :PAGE
4
THI NGHIEM BO TRI KIEU NGAU NHIEN RCB
VARIATE V006 DAILA
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 640.667
640.667
87.36 0.001 2
* RESIDUAL
4 29.3333
7.33334
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 670.000
134.000
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE
RONGLA FILE STPTCL30
7/12/17 9:41
------------------------------------------------------------------ :PAGE
5
THI NGHIEM BO TRI KIEU NGAU NHIEN RCB
VARIATE V007 RONGLA
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 .135000
.135000
3.38 0.139 2
* RESIDUAL
4 .160000
.399999E-01
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 .295000
.590000E-01
----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE STPTCL30
7/12/17 9:41
------------------------------------------------------------------ :PAGE
6
THI NGHIEM BO TRI KIEU NGAU NHIEN RCB
MEANS FOR EFFECT GIONG$
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------------------------------------------------------------------------------GIONG$
Nutrimax
Sweetjumbo
SE(N=
5%LSD

NOS
3
3

3)
4DF

GIONG$
Nutrimax
Sweetjumbo

CAOCAY
118.333
167.333

DKTHAN
1.38333
1.53333

3.50397
13.7348
NOS
3
3

SOLA
9.50000
10.6667

DAILA
67.6667
88.3333

0.263523E-01 0.745356
0.103295
2.92163

1.56347
6.12847

RONGLA
8.30000
8.00000

SE(N=
3)
0.115470
5%LSD
4DF
0.452617
------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE STPTCL30
7/12/17 9:41
------------------------------------------------------------------ :PAGE
THI NGHIEM BO TRI KIEU NGAU NHIEN RCB

7

F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
VARIATE

CAOCAY
DKTHAN
SOLA
DAILA
RONGLA

GRAND MEAN
(N=
6)
NO.
OBS.
6 142.83
6 1.4583
6 10.083
6 78.000
6 8.1500

STANDARD
DEVIATION C OF V |GIONG$
-------------------- SD/MEAN |
BASED ON
BASED ON
%
|
TOTAL SS
RESID SS
|
27.382
6.0691
4.2 0.0013
0.91742E-010.45644E-01 3.1 0.0170
1.3197
1.2910
2.8 0.3316
11.576
2.7080
3.5 0.0015
0.24290
0.20000
2.5 0.1391

|
|
|
|

BALANCED ANOVA FOR VARIATE
CAOCAY FILE STPTCL70
7/12/17 11:33
------------------------------------------------------------------ :PAGE
PHAN TICH SO LIEU THONG KE SAU 70 NGAY (RCB)

1

VARIATE V003 CAOCAY
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 1120.67
1120.67
13.89 0.063 3
2 NL
2 1.33333
.666667
0.01 0.993 3
* RESIDUAL
2 161.334
80.6668
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 1283.33
256.667
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE
DKTHAN FILE STPTCL70
7/12/17 11:33
------------------------------------------------------------------ :PAGE
2
PHAN TICH SO LIEU THONG KE SAU 70 NGAY (RCB)
VARIATE V004 DKTHAN
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 .150000E-01 .150000E-01 ****** 0.000 3
2 NL
2 .100000E-01 .500000E-02 ****** 0.000 3
* RESIDUAL
2 .158630E-08 .793148E-09
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 .250000E-01 .500000E-02
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE
SOLA FILE STPTCL70
7/12/17 11:33
------------------------------------------------------------------ :PAGE
3
PHAN TICH SO LIEU THONG KE SAU 70 NGAY (RCB)
VARIATE V005 SOLA
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 .666667
.666667
16.00 0.055 3
2 NL
2 3.58333
1.79167
43.00 0.021 3
* RESIDUAL
2 .833332E-01 .416666E-01
-----------------------------------------------------------------------------

58

* TOTAL (CORRECTED)
5 4.33333
.866667
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE
DAILA FILE STPTCL70
7/12/17 11:33
------------------------------------------------------------------ :PAGE
4
PHAN TICH SO LIEU THONG KE SAU 70 NGAY (RCB)
VARIATE V006 DAILA
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 2.66667
2.66667
0.05 0.839 3
2 NL
2 37.0000
18.5000
0.34 0.749 3
* RESIDUAL
2 110.333
55.1667
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 150.000
30.0000
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE
RONGLA FILE STPTCL70
7/12/17 11:33
------------------------------------------------------------------ :PAGE
5
PHAN TICH SO LIEU THONG KE SAU 70 NGAY (RCB)
VARIATE V007 RONGLA
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 .601667
.601667
11.65 0.075 3
2 NL
2 .503333
.251667
4.87 0.171 3
* RESIDUAL
2 .103333
.516666E-01
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 1.20833
.241667
----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE STPTCL70
7/12/17 11:33
------------------------------------------------------------------ :PAGE
6
PHAN TICH SO LIEU THONG KE SAU 70 NGAY (RCB)
MEANS FOR EFFECT GIONG$
------------------------------------------------------------------------------GIONG$
Nutrimax
Sweetjumbo
SE(N=
5%LSD

NOS
3
3

3)
2DF

GIONG$
Nutrimax
Sweetjumbo

CAOCAY
156.667
184.000
5.18545
31.1165

NOS
3
3

DKTHAN
1.55000
1.65000

SOLA
10.5000
11.1667

DAILA
85.3333
86.6667

0.162599E-04 0.117851
0.975709E-04 0.707192

4.28823
25.7325

RONGLA
8.50000
7.86667

SE(N=
3)
0.131233
5%LSD
2DF
0.787496
------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NL
------------------------------------------------------------------------------NL
1
2
3
SE(N=
5%LSD

2)
2DF
NL

1
2
3

NOS
2
2
2

CAOCAY
170.000
171.000
170.000
6.35086
38.1098

NOS
2
2
2

DKTHAN
1.65000
1.60000
1.55000

SOLA
11.5000
9.75000
11.2500

DAILA
84.5000
84.0000
89.5000

0.199142E-04 0.144337
0.119500E-03 0.866130

5.25198
31.5157

RONGLA
7.80000
8.25000
8.50000

SE(N=
2)
0.160727
5%LSD
2DF
0.964482
------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE STPTCL70
7/12/17 11:33
------------------------------------------------------------------ :PAGE
PHAN TICH SO LIEU THONG KE SAU 70 NGAY (RCB)

7

F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
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VARIATE

CAOCAY
DKTHAN
SOLA
DAILA
RONGLA

GRAND MEAN
(N=
6)
NO.
OBS.
6 170.33
6 1.6000
6 10.833
6 86.000
6 8.1833

STANDARD
DEVIATION C OF V |GIONG$
-------------------- SD/MEAN |
BASED ON
BASED ON
%
|
TOTAL SS
RESID SS
|
16.021
8.9815
5.3 0.0632
0.70711E-010.28163E-04 0.0 0.0000
0.93095
0.20412
1.9 0.0550
5.4772
7.4274
8.6 0.8387
0.49160
0.22730
2.8 0.0748

|NL
|
|
|
0.9934
0.0000
0.0207
0.7485
0.1712

|
|
|
|

BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS 30 NG FILE NSTTHU
7/12/17 12:37
------------------------------------------------------------------ :PAGE
PHAN TICH SO LIEU NANG SUAT THO XANH CAO LUONG

1

VARIATE V003 NS 30 NG
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 .375000
.375000
3.00 0.226 3
2 NL
2 1.58333
.791667
6.33 0.137 3
* RESIDUAL
2 .250000
.125000
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 2.20833
.441667
----------------------------------------------------------------------------BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS 70 NG FILE NSTTHU
7/12/17 12:37
------------------------------------------------------------------ :PAGE
2
PHAN TICH SO LIEU NANG SUAT THO XANH CAO LUONG
VARIATE V004 NS 70 NG
LN

SOURCE OF VARIATION

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 GIONG$
1 42.6667
42.6667
53.89 0.015 3
2 NL
2 2.08333
1.04167
1.32 0.432 3
* RESIDUAL
2 1.58334
.791668
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
5 46.3333
9.26667
----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTTHU
7/12/17 12:37
------------------------------------------------------------------ :PAGE
3
PHAN TICH SO LIEU NANG SUAT THO XANH CAO LUONG
MEANS FOR EFFECT GIONG$
------------------------------------------------------------------------------GIONG$
Nutrimax
Sweetjumbo

NOS
3
3

NS 30 NG
15.1667
14.6667

NS 70 NG
22.1667
27.5000

SE(N=
3)
0.204124
0.513702
5%LSD
2DF
1.22489
3.08258
------------------------------------------------------------------------------MEANS FOR EFFECT NL
------------------------------------------------------------------------------NL
NOS
NS 30 NG
NS 70 NG
1
2
15.0000
24.0000
2
2
14.2500
25.2500
3
2
15.5000
25.2500
SE(N=
2)
0.250000
0.629153
5%LSD
2DF
1.50018
3.77538
------------------------------------------------------------------------------ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTTHU
7/12/17 12:37
------------------------------------------------------------------ :PAGE
4
PHAN TICH SO LIEU NANG SUAT THO XANH CAO LUONG
F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1
VARIATE

NS 30 NG
NS 70 NG

GRAND MEAN
(N=
6)
NO.
OBS.
6 14.917
6 24.833

STANDARD
DEVIATION C OF V |GIONG$
-------------------- SD/MEAN |
BASED ON
BASED ON
%
|
TOTAL SS
RESID SS
|
0.66458
0.35355
2.4 0.2263
3.0441
0.88976
3.6 0.0147

|NL
|
|
|
0.1373
0.4316

|
|
|
|
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