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TÓM TẮT 

 
Hai thí nghiệm được tiến hành từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn 

nuôi Gia súc lớn nhằm xác định thời điểm thu hoạch và phương pháp ủ chua phù hợp thân cây ngô LVN -10. Thí 

nghiệm 1: bố trí thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức được lặp lại 3 lần: NT1 - thu hoạch 

cây ngô ở giai đoạn hạt chín sữa: NT2 – thu hoạch cây ngô ở giai đoạn hạt ngô chín sáp: NT3 – thu hoạch 

cây ngô ở giai đoạn hạt ngô dạng răng ngựa. Thí nghiệm 2: bố trí thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 

phương pháp ủ chua được lặp lại 3 lần với các mức bổ sung phụ gia khác nhau: PP1 - bổ sung  0,5% muối; 

PP2 -  bổ sung 0,5% muối + 3% rỉ mật; PP3 - bổ sung 0,5% muối + 0,2% ure. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

thu hoạch cây ngô LVN - 10 ở giai đoạn hạt ngô chín sáp là tốt nhất cho năng suất đạt 45,1 tấn/ha và giá trị dinh 

dưỡng VCK, CP, EE lần lượt đạt 10,5; 0,77 và 0,16 tấn/ha. ME đạt 24314.1 kcal. Thân cây ngô LVN -10 ủ bổ 

sung 0.5% muối và 3% rỉ mật đường cho chất lượng tốt nhất, sản phẩm ủ có màu xanh vàng ngả nâu, mùi vị chua 

nồng nhẹ có mùi thơm rỉ mật, mềm khô ráo và không nấm mốc. 

 Từ khóa: Ngô LVN-10, thời điểm thu hoạch, phương pháp ủ chua.  
 

ABSTRACT 

DETERMINING THE OPTIMAL TIME TO HARVEST CORN AND CORN 

SILAGE METHOD FOR LIVESTOCK 

Two experiments were conducted from July to December 2019 at Ruminant Ressearch and Development 

Center to determine the optimal time to harvest and the silage method for LVN-10 corn stalks. In the first 

experiment , experimental layout completely randomized in 3  treatment was repeated 3 times: T1 - Harvesting 

corn at the mature seed stage: T2 - Harvesting corn plants at the mature seed stage: T3 - Harvesting corn plants 

at the horseshoe seed stage. In the second experiminent 2: Experimental layout completely randomized in 3  

treatment was repeated 3 times with different levels of additive addition: M1 – additional 0.5% salt; M2 – 

additionnal 0.5% salt + 3.0% molasses; M3 – additionnal 0,5% salt + 0.2% urea. Research results showed that 

harvest corn LVN -10 at stage ripe corn kernel had the best for productivity 45.1 tons/ha and nutritional value  

DM,  CP, EE about 10.5; 0.77 and 0.16 tons/ha. ME value about 24314.1 kcal. LVN – 10 corn stalks additional 

incubation 0.5% salt + 3 % molasses for best quality, products are yellowish green and brownish, a mildly sour 

taste smells good molasses soft and dry and no mold.  

Keywords: LVN – 10 corn, harvest time,  silage method. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Thức ăn xanh là một trong những thành phần thức ăn quan trọng trong chăn nuôi trâu 

bò. Trong đó ngô sinh khối là nguồn thức ăn có dinh dưỡng cao dễ tiêu hóa, hàm lượng 

đường hòa tan cao, không chứa các chất kháng dinh dưỡng,  thích hợp để bảo quản thức 

ăn ủ chua. Bò ăn ngon miệng và hệ số tiêu hóa cao.  

Theo cục chăn nuôi, 2019. Muốn phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ, thì không phải duy 

nhất là phải trồng cỏ, trong đó ngô sinh khối là lựa chọn hết sức thuận lợi. Hiện nay, cả 

nước mới chỉ có khoảng 172 nghìn ha đất trồng cỏ, trong đó có khoảng 50 nghìn ha ngô 

sinh khối. Ngô sinh khối từ lâu đã được xem là một yếu tố chi phí đầu vào quan trọng 

trong chăn nuôi đại gia súc, với công nghệ chế biến rất cao tại các nước phát triển. Tuy 
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nhiên ở nước ta chưa được áp dụng đúng mức còn hạn chế về các yếu tố như giống, 

chăm sóc thu hoạch và chế biến. 

Theo Ngô Hữu Tình, 1997. Cây ngô cho khối lượng chất xanh lớn với hàm lượng chất 

dinh dưỡng cao nhất ở thời kỳ chín sáp. Hiện nay, trên cả nước có nhiều giống ngô sinh 

khối với năng suất và chất lượng khác nhau. Theo Phan Thanh Sơn (2011), có các giống 

ngô như: LVN - 10, DK 888, CP 989, SSC 586 là những giống cho năng suất chất xanh 

bình quân 40 – 50 tấn/ha/lứa. 

Theo Crookston và Kurle (1988) đã chứng minh rằng vị trí dòng sữa ở hạt ngô là một 

phương pháp tin cậy để chỉ báo trực quan về thời gian thu hoạch thích hợp cho ngô ủ. 

Đối với ngô lấy thân lá làm thức ăn cho bò sữa nên thu hoạch ngô vào 

thời kỳ hạt bắt đầu vào giai đoạn chín sữa. Ở giai đoạn này, lượng nước trong 

hạt ngô chiếm khoảng 50–65%, lượng chất khô tích lũy từ 30–35% (Đường 

Hồng Dật, 2004). Quá trình ủ chua đạt hiệu quả tốt nhất khi lượng chất khô tích lũy từ 

30–35%, nếu dưới 30% hàm lượng dinh dưỡng tương đối thấp, nếu trên 35% hàm lượng 

chất khô thì khi đó thân cây và trái cứng gây khó khăn cho quá 

trình băm nguyên liệu. 

Theo Trần Hồng Uy, (2005). Giống ngô lai LVN - 10 là giống lai đơn, họ hòa thảo bộ 

dễ chùm, lá đứng có 20 – 21 lá trên cây. Cây cao từ 200 – 240 cm, đóng trái ở vị trí 100 

– 140 cm. Trái ngô dài 18 – 22 cm, đường kính trái ngô 4,5 – 5,5 cm có từ 10 – 14 hàng 

hạt, số hạt trên hàng 35 – 45 hạt, tỷ lệ hạt/trái 82 – 84%. Tỷ lệ 2 trái trên cây chiếm 80 – 

85%. Năng suất trung bình khi trồng dày làm thức ăn gia súc 40 – 50 tấn/ha/lứa. LVN -

10 là giống chịu hạn tốt, chịu được đất chua phèn, bạc màu, chịu được mật độ trồng dày 

cao thích ứng với điệu kiện sinh thái tại Việt Nam. Đây là giống ngô thuộc nhóm chín 

muộn, thời gian sinh trưởng vụ xuân 125 – 135 ngày, vụ hè thu 95 – 100 ngày, vụ thu 

đông 110 – 120 ngày. 

Xác định được thời điểm thu hoạch thích hợp và phương pháp ủ chua cây ngô LVN – 

10 tại Bình Dương nhằm đánh giá năng suất và giá trị dinh dưỡng cao nhất của cây ngô, 

tăng hiệu qủa kinh tế cho người chăn nuôi. 

Để đáp ứng nhu cầu chất xanh năng suất và chất lượng cao phục vụ cho đàn gia súc tại 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn, nhất là đàn gia súc nhập 

ngoại và gia súc trong giai đoạn vỗ béo cũng như các trang trại và chăn nuôi nông hộ. 

Chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài nhằm mục tiêu: Xác định thời điểm thu hoạch cây 

ngô LVN - 10 ở giai đoạn thích hợp và phương pháp ủ chua thân cây ngô  làm thức ăn 

cho gia súc. 

 

. 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   

 
Vật liệu nghiên cứu  

Giống ngô LVN -10 từ Viện nghiên cứu Ngô Việt Nam 

Rỉ mật: Hàm lượng vật chất khô (VCK) 73%, protein thô 5,6%, khoáng tổng số (TS) 

6,6%. Muối ăn: NaCl và Ure: 46% nitơ 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn, xã 

Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 07 đến tháng 12/2019 

Nội dung nghiên cứu 

Xác định thời điểm thu hoạch thích hợp cây ngô LVN - 10 

Xác định phương pháp ủ chua cây ngô LVN - 10. 
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Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm 1: Xác định thời điểm thu hoạch thích hợp cây ngô LVN -10 

Thiết kế thí nghiệm 1: thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn 

(Randomized complete design – RCD) 1 yếu tố (giai đoạn) với 3 nghiệm thức, mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần. Mỗi nghiệm thức 100m2 lặp lại 3 lần bằng 900m2 

(3x100m2x3 =900m2).  

• Nghiệm thức 1 (NT1):  Thu hoạch cây ngô giai đoạn hạt ngô chín sữa 

• Nghiệm thức 2 (NT2):  Thu hoạch cây ngô giai đoạn hạt ngô chín sáp 

• Nghiệm thức 3 (NT3): Thu hoạch cây ngô giai đoạn hạt ngô dạng răng ngựa 

Qui trình trồng, mật độ, chăm sóc và thu hoạch được áp dụng theo Lê Quí Kha (2019). 

Giống ngô LVN – 10 là giống ngô dài ngày trồng trên đất xám Bình Dương phân bón 

dạng thương phẩm áp dụng qui trình được tính cho 1ha như sau: 

Phân hữu cơ 30 tấn. 

Phân vô cơ: ure: 200-220kg; lân: 80 – 90kg và Kali: 90 -100kg. Bón ở 3 giai đoạn. 

Bón lót: toàn bộ (Phân hữu cơ + lân) + 1/3 ure 

Bón thúc lần 1 (khi ngô 4 -5 lá thật): 1/3 ure + ½ Kali 

Bón thúc lần 2 (khi ngô 9 -11 lá thật): 1/4 ure + ½ Kali 

Mật độ và khoảng cách trồng: 

Mật độ 6,5 vạn cây/ha. Khoảng cách hàng cách hàng 65cm và cây cách cây 20cm. 

Phương pháp xác định thời điểm thu hoạch qua 3 giai đoạn: 

-Giai đoạn chín sữa (15-18  ngày sau phun râu) 

Hạt ngô bên ngoài có màu vàng và chất lỏng bên trong như sữa trắng do đang tích lũy 

tinh bột. Dùng móng tay cái ấn vào sẽ chảy sữa lỏng. Râu có màu nâu, đã hoặc đang 

khô. Cây là lá ngô còn xanh  

- Giai đoạn chín sáp (24 - 28 ngày sau phun râu)  

Tinh bột tiếp tục tích lũy bên trong nội nhũ làm chất sữa lỏng bên trong đặc lại thành 

bột hồ. 4 lá phôi đã được hình thành. Cùi tẽ hạt có màu hồng nhạt đến hồng do các vật 

liệu bao quanh hạt đổi màu. 

Vào khoảng giữa giai đoạn này, bề ngang của phôi bằng quá nửa bề rộng của hạt. Chất 

lỏng giảm dần và độ cứng của hạt tăng lên sinh ra trạng thái sáp của hạt. khi ấn móng 

tay cái vào có hiện tượng chảy dịch bột đặc màu vàng trắng. Cây và lá ngô mầu xanh 

đậm 

-Giai đoạn hình thành răng ngựa (35 - 42 ngày sau phun râu) 

Tuỳ theo chủng mà các hạt đang hình thành răng ngựa hoặc đã có dạng răng ngựa. Cùi 

đã tẽ hạt có màu đỏ hoặc trắng tuỳ theo giống. Hạt khô dần bắt đầu từ đỉnh và hình 

thành một lớp tinh bột nhỏ màu trắng cứng. Lớp tinh bột này xuất hiện rất nhanh sau khi 

hình thành răng ngựa như một đường chạy ngang hạt. Hạt càng già, lớp tinh bột càng 

cứng và đường vạch càng tiến về phía đáy hạt (phía cùi). 

Thu hoạch: số liệu được thu thập sau mỗi giai đoạn thu hoạch của thí nghiệm để đánh 

giá năng suất và chất lượng cây ngô. 

Chỉ tiêu theo dõi: 

- Theo dõi thời điểm thu hoạch của 3 giai đoạn: Cây ngô có hạt ở dạng chín sữa, giai 

đoạn chín sáp và giai đoạn răng ngựa. Bằng phương kiểm tra 2 ngày/lần. 

- Theo dõi năng suất tại thời điểm thu hoạch của 3 giai đoạn. Bằng cách xác định trên 

tất cả diện tích gieo trồng của mỗi thí nghiệm. 

- Phân tích thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cây ngô tại các thời điểm thu 

hoạch ở 3 giai đoạn qua các chỉ tiêu phân tích. Bằng cách lấy ngẫu nhiên 3 vị trí của 

mỗi nghiệm thức, mỗi vị trí 5m2 đem băm cây ngô ở khoảng 2-3cm sau đó trộn lẫn lấy 3 

mẫu/nghiệm thức mang đi phân tích thành phần dinh dưỡng. (3 mẫu*3 nghiệm thức = 9 

mẫu phân tích). Mỗi mẫu có các chỉ tiêu phân tích: % Vật chất khô (VCK) theo TCVN 
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4326:2001, % đạm thô (CP) theo TCVN 4328-1:2007, % béo thô (EE) theo TCVN 

4331-2001, % Can xi (Ca) theo TCVN 1526-1:2007, % Phospho (PP) theo TCVN 

1525-2001. Xơ còn lại sau thủy phân bằng dung dịch trung tính (NDF) theo PT/VCN 

02, % Xơ còn lại sau thủy phân bằng dung dịch axít (ADF) theo PT/VCN 03, Năng 

lượng trao đổi (ME) (kcal/kg DM) theo PT/VCN 24 tại Phòng phân tích Phân viện Chăn 

nuôi Nam bộ.  

Thí nghiệm 2: xác định phương pháp ủ chua thân cây ngô LVN – 10. 

Sau khi kết thúc thí nghiệm 1, xác định được giai đoạn thu hoạch tốt nhất của cây ngô 

để tiến hành thí nghiệm 2. 

Thiết kế thí nghiệm 2: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn 

(Randomized complete design – RCD) 1 yếu tố thí nghiệm với 3 phương pháp ủ chua 

mỗi phương pháp lặp lại 3 lần. 

• Phương pháp 1 (PP1): bổ sung chất phụ gia 0,5% muối 

• Phương pháp 2 (PP2): bổ sung chất phụ gia 0,5% muối + 3% rỉ mật 

• Phương pháp 3 (PP3): bổ sung chất phụ gia 0,5% muối + 0,2% ure 

Các chỉ tiêu theo dõi:  

- Phân tích thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của các phương pháp (đã bổ sung 

các chất phụ gia) sau khi ủ 30 ngày của các nghiệm thức gồm các chỉ tiêu: % VCK, % 

CP, % EE, % Ca, % PP % NDF, % ADF, ME (kcal/kg DM) và phương pháp phân tích 

như thí nghiệm 1. Có 3 nghiệm thức * 3 lần lặp lại = 9 mẫu phân tích. Tất cả các các 

mẫu được phân tích tại Phòng phân tích Phân viện Chăn nuôi Nam bộ. 

- Đánh giá ngô ủ sau 30 ngày của các nghiệm thức bằng phương pháp cảm quan bao 

gồm: màu sắc, độ ẩm và độ nấm mốc. Phương pháp đánh giá bao gồm 5 thành viên có 

chuyên môn đánh giá độc lập sau đó tổng hợp để xác định chất lượng ngô ủ. Bằng cách: 

mỗi bao chỉ lấy mẫu 1 lần. Màu sắc được đánh giá bằng mắt thường, ngửi mùi của ngô 

ủ. Độ ẩm được đánh giá bằng cách cầm một nắm mẫu ngô ủ trong tay, nắm chặt, quan 

sát có rỉ nước hay không, sau đó thả lỏng tay, quan sát mức độ kết dính của mẫu. Nấm 

mốc được quan sát ngay khi mở bao ủ, sau đó lấy mẫu ở các vị trí trên mặt, giữa và 

dưới, trộn đều lại và đánh giá. 

Phương pháp xử lý số liệu: 

Số liệu được xử lý thống kê theo phương pháp ANOVA trên phần mềm Minitab 16.0. 

Phương pháp Tukey được sử dụng để so sánh sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 

giá trị trung bình. Ý nghĩa thống kê được xác định khi p < 0,05. 

 

 

 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 
Xác định thời điểm thu hoạch thích hợp cây ngô LVN – 10 

Năng suất của cây ngô LVN – 10 qua các giai đoạn thu hoạch. 

Thu hoạch ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc phải đạt tiêu chí sinh vật học cao nhất 

và hàm lượng dinh dưỡng chính trong cây ngô phải được tích lũy ở mức cao nhất. Qua 

theo dõi chúng tôi ghi nhận được ngày phun râu của cây ngô LVN -10 trồng tại Bình 

Dương là 50 ngày sau khi gieo. Ngày cây ngô có hạt ngô dạng chín sữa; hạt ngô dạng 

chín sáp và hạt ngô dạng răng ngựa lần lượt là 65; 78 và 98 ngày sau khi gieo. Kết quả 

được trình bày tại bảng 1. 

 

Bảng 1: Năng suất cây ngô LVN -10 qua các giai đoạn thu hoạch. 

 

Công thức TN  Tấn/ha/lứa 
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 Nhắc lại 1 Lần 2 Lần 3 X    SE 

NT1 (Chín sữa) 40,5 39,8 40,2 40,2b   0,203 

NT2 (Chín Sáp) 44,5 45,3 45,5 45,1a   0.306 

NT3 (Răng ngựa) 38,5 39,2 38,4 38,7 c  0,252 

Ghi chú: a,b,c: Các chữ số cùng hàng mang số mũ khác nhau có ý nghĩa thông kê (P < 0,05); TN: thí 

nghiệm 

Qua kết quả của bảng 1 chúng tôi thấy năng suất chất xanh của cây ngô LVN – 10 quyết 

định bởi giai đoạn thu hoạch. Trung bình cả 3 lần thu hoạch ở giai đoạn chín sáp (NT2) 

là cao nhất đạt 45,1 tấn/ha/lứa, tiếp theo là giai đoạn chín sữa (NT1) 40,2 tấn/ha/lứa 

cuối cùng là hạt ngô ở giai đoạn răng ngựa (NT3) 38,7 tấn/ha/lứa. Kết qủa này cũng 

tương đương với kết quả nghiên cứu của Phan Thanh Sơn (2011) tại Bình Định. 

Theo Lê Quốc Tuấn (2000), cây ngô có hạt ở dạng chín sáp cho trọng lượng tươi cao 

nhất. Lúc này cây ngô đạt năng suất sinh học cao nhất, hàm lượng dinh dưỡng được tích 

lũy trong các bộ phận của cây như thân, lá, hạt ngô là cao nhất. Trong thí nghiệm này 

chúng tôi thấy rằng nguyên nhân hai giai đoạn hạt ngô dạng chín sữa và răng ngựa có 

năng suất chất xanh thấp hơn so với giai đoạn hạt ngô dạng chín sáp là vì ở giai đoạn 

chín sữa cây ngô chưa phát triển hết tối đa của thân cây và trái ngô vì bên trong hạt ngô 

ở dạng sữa lỏng và trái chưa to. Còn giai đoạn hạt ngô dạng răng ngựa trái ngô đã phát 

triển hoàn chỉnh nhưng thân cây ngô đã già, tích lũy nhiều vật chất khô. 

Theo Vũ Duy Giảng và cs (2008). Thu hoạch ngô sinh khối làm thức ăn tươi cho gia súc 

vào giai đoạn hạt ngô dạng chín sáp là lý tưởng nhất bởi các lý do sau: Giai đoạn này 

cây ngô cho sinh khối cực đại; cây ngô vẫn còn mềm, giòn, có vị đậm, mùi thơm đặc 

trưng của cây ngô; cây ngô đã tích lũy đầy đủ các chất dinh dưỡng trong thân, lá và trái 

ngô, hàm lượng protein thô và lipid đạt cao nhất. Chỉ số đơn vị tạo sữa trong cây lúc 

này đạt cao nhất. 

Chất lượng cây ngô LVN -10 qua các giai đoạn thu hoạch 

Để đánh giá thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cây ngô LVN-10 ở thời điểm 

thu hoạch khác nhau, chúng tôi tiến hành lấy mẫu và phân tích. Kết quả được trình bày 

tại bảng 2. 

 

Bảng 2: Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cây ngô LVN-10  

ở các giai đoạn thu hoạch 

Công 

thức 

thí 

nghiệm 

Thành phần hóa học (%) theo dạng tươi X  

VCK CP EE Ca P NDF ADF ME 

(kcal/kg DM) 

NT1 20,88 c 

 0,15 

2,12a 

 0.01 

0,37b 

 0,10 

0,07a 
 0,05 

0,07a 

 0,05 

9,4c 

 0,11 

3,23c 
 0,05 

2005c 
 0,25 

NT2 23,45 b 

 0,13 

1,71b 

 0.02 

0.36b 

 0,15 

0,04a 

 0,04 

0,05b 

 0,03 

11,2b 

 0,39 

5,61b 
 0,11 

2299a 
 0,33 

NT3 26,22 a 

 0,05 

1,59c 

 0,01 

1,18a 

 0,18 

0,05a 

 0.07 

0,06ab 

 0,02 

15,8a 

 0,43 

9,24a 
 0,11 

2139b 
 0,30 

Ghi chú:a,b,c: Các chữ số cùng hàng mang số mũ khác nhau có ý nghĩa thông kê (P < 0,05); NT1: chín 

sữa; NT2: chin sáp; NT3: răng ngựa; VCK: vật chất khô; CP: protein thô; EE: mỡ thô; Ca: canxi; P: 

photpho; NDF: xơ còn lại sau thủy phân bằng dung dịch trung tính; ADF: xơ còn lại sau thủy phân bằng 

dung dịch axít; ME: năng lượng trao đổi. 

 

Kết quả của bảng 2 cho thấy % VCK ở giai đoạn hạt ngô dạng răng ngựa (NT3) là cao 

nhất đạt 26.22% tiếp theo là giai đoạn hạt ngô dạng chín sáp (NT2) và giai đoạn hạt ngô 

dạng chín sữa (NT1) lần lượt là 23.45% và 20.88% điều này chứng minh rằng cây ngô 
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có thời gian thu hoạch muộn hơn tích lũy nhiều VCK hơn so với những cây ngô thu 

hoạch sớm và con tươi. Tương tự như vậy giá trị %NDF và %ADF cao nhất ở giai đoạn 

hạt ngô dạng răng ngựa, tiếp theo là giai đoạn hạt ngô dạng chín sáp và giai đoạn hạt 

ngô dạng chín sữa. Tuy nhiên, về giá trị CP thì ngược lại giai đoạn hạt ngô dạng chín 

sữa cho kết quả cao nhất, sau đến giai đoạn hạt ngô dạng chín sáp và cuối cùng là giai 

đoạn hạt ngô dạng răng ngựa lần lượt là: 2,12 %; 1,71% và 1,59%. Về giá trị ME theo 

kết quả bảng 2 giai đoạn hạt ngô dạng chín sáp (NT2) cho giá trị cao nhất tiếp theo là 

giai đoạn hạt ngô dạng răng ngựa (NT3) và giai đoạn hạt ngô dạng chín sữa (NT1). 

 

Từ kết quả của năng suất chất xanh ở bảng 1 và thành phần dinh dưỡng thu được thể 

hiện ở bảng 2 chúng tôi tính ra tổng sản lượng thành phần dinh dưỡng của cả ba giai 

đoạn được thể hiện ở bảng 3. 

 

Bảng 3: Bảng tổng sản lượng dinh dưỡng qua các giai đoạn thu hoạch. 

 

Công thức 

thí nghiệm  

Sản lượng tấn/ha 

VCK CP EE Ca P NDF ADF ME (kcal) 

NT1 8,39 0,85 0,14 0,03 0,03 3,77 1,30 16829,5 

NT2 10,50 0,77 0,16 0,02 0,02 5,05 2,53 24314,1 

NT3 10,14 0,61 0,45 0,02 0,02 6,11 3,60 21704,7 
Ghi chú: NT1: chín sữa; NT2: chin sáp; NT3: răng ngựa; TN; thí nghiệm; VCK: vật chất khô; CP: 

protein thô; EE: mỡ thô; Ca: canxi; P: photpho; NDF: xơ còn lại sau thủy phân bằng dung dịch trung 

tính; ADF: xơ còn lại sau thủy phân bằng dung dịch axít; ME: năng lượng trao đổi. 

 

Qua bảng 3 chúng tôi thấy rằng tổng sản lượng VCK và ME ở giai đoạn hạt ngô dạng 

chín sáp (NT2) là cao nhất tiếp đến là giai đoạn hạt ngô dạng răng ngựa (NT3) và cuối 

cùng là giai đoạn hạt ngô dạng chín sữa (NT1) lần lượt là: 10,50; 10,14; 8,39 

tấnVCK/ha/lứa và 24314,1; 21704,7; 16829,5 kcal.  

Theo Lee và cs. (2005), xác định thời điểm thu hoạch của cây ngô sinh khối dựa vào 

lượng tinh bột được hình thành trong hạt ngô, ở giai đoạn chín sáp khi lượng tinh bột 

trong hạt ngô tiến dần từ đỉnh hạt đến khoảng ½ đến ¾ chiều dài hạt. 

Như vậy, qua kết quả của thí nghiệm 1 chúng tối thấy rằng thu hoạch giống ngô LVN-

10 trồng sinh khối ở giai đoạn chín sáp cho năng suất và chất lượng tốt nhất. 

 

Xác định phương pháp ủ chua cây ngô LVN-10  

Giá trị dinh dưỡng của cây ngô LVN-10 ủ chua ở các công thức thí nghiệm  

Sau khi kết thúc thí nghiệm 1 xác định được thời điểm hạt ngô chín sáp thu hoạch chất 

xanh cho năng suất và chất lượng tốt nhất để tiến hành thí nghiệm 2.  

Sản phẩm ủ chua ngô sinh khối trải qua quá trình lên men kị khí, sau 48 tiếng bắt đầu 

quá trình chuyển hóa đường thành axit. Quá trình lên men hoàn tất sau 2 tuần, lúc này 

oxy được giữ lại ở giữa các khoảng trống giữa các vật liệu ngô được sử dụng. Tùy thuộc 

vào độ nén trong khi ủ mà mức độ phản ứng hóa học xảy ra khác nhau. Trong quá trình 

lên men axit sẽ phân hủy cacbon hydrate thành axit acetic, butryric và lactic. Kết quả 

phân tích thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cây ngô LVN-10 sau 30 ngày ủ 

với các mức bổ sung chất phụ gia khác nhau được trình bày tại bảng 4. 

 

Bảng 4.  Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cây ngô LVN-10 sau 30 ngày ủ 

 

Công 

thức thí 
Thành phần hóa học (%) X  

VCK CP EE Ca P NDF ADF ME 
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nghiệm (Kcal/kg 

DM) 

PP1  

 

20,55b 
 0,05 

1,61c 
 0,10 

0,25c 
 0,13 

0,04b 
 0,12 

0,05b 
 0,15 

10,63c 
 0,25 

5,66c 
 0,15 

2288c 
 0,14 

PP2  23,60a 
 0,34 

3,26a 
 0,05 

0,67a 
 0,01 

0,04b 
 0,17 

0,49b 
 0,23 

11,10b 
 0,16 

5,78b 
 0,05 

2531a 
 0,33 

PP3  20,36b 
 0,08 

2,14b 
 0,25 

0,41b 
 0,27 

0,06a 
 0,23 

0,69a 
 0,17 

12,44a 
 0,01 

6,08a 
 0,15 

2426b 
 0,33 

Ghi chú: a,b,c : Các chữ số cùng hàng mang số mũ khác nhau có ý nghĩa thông kê (P < 0,05); PP1: bổ 

sung 5% muối ăn; PP2: bổ sung 5% muối ăn+3% rỉ mật; PP3: bổ sung 5% muối ăn + 0,2% ure; VCK: 

vật chất khô; CP: protein thô; EE: mỡ thô; Ca: canxi; P: photpho; NDF: xơ còn lại sau thủy phân bằng 

dung dịch trung tính; ADF: xơ còn lại sau thủy phân bằng dung dịch axít; ME: năng lượng trao đổi. 

 

Kết quả tại bảng 4 cho thấy: Thành phần % VCK ở phương pháp 2 (PP2) cao nhất đạt 

23,60% tiếp theo phương pháp 1 (PP1) và phương pháp 3 (PP3) có % VCK lần lượt là: 

20,55 và 20,36%. Nguyên nhân trong phương pháp 2 (PP2) bổ sung 3 % rỉ mật nên đã 

bù được lượng % VCK trong quá trình lên men bị mất đi. Thành phần % CP, % EE và 

ME kcal/kg DM ở phương pháo 2 (PP2) cho kết quả lần lượt là 3,26, 0,67% và 2531 

kcal/kg DM cao hơn so với phương pháp 1 (PP1) và phương pháp 3 (PP3). Vì khi bổ 

sung 3 % rỉ mật đã tăng thêm được hàm lượng đường trong sản phẩm ủ tạo điều kiện 

cho quá trình lên men tốt hơn và chất dinh dưỡng trong sản phẩm ủ ít bị hao hụt. 

 

Đánh giá chất lượng ngô LVN - 10 ủ qua phương pháp cảm quan. 

Sau 30 ngảy ủ, ngô LVN-10 được lấy mẫu ở 3 công thức thí nghiệm để đánh giá chất 

lượng thức ăn ủ bàng phương pháp cảm quan theo các chỉ tiêu về màu sắc, mùi vị, độ 

ẩm và nấm mốc. Kết quả được trình bày tại bảng 5. 

 

Bảng 5. Độ cảm quan của các phương pháp sau 30 ngày ủ  

 

Công thức thí 

nghiệm 

Màu sắc Mùi vị Độ ẩm Độ mốc  Kết quả 

PP1 - Bổ sung 

0,5% muối ăn 

Màu 

xanh 

vàng 

Vị chua 

nồng 

Mềm, ướt 

dính 

Không xuất 

hiện 

 Chưa đạt 

PP2 - Bổ sung 

0,5% muối ăn 

+ 3% rỉ mật 

Xanh 

vàng  ngả 

nâu 

Vị chua 

nồng nhẹ, 

mùi ngọt 

của rĩ mật 

Mềm, khô 

ráo 

Không xuất 

hiện 

 Đạt 

PP3 - Bổ sung 

0,5% muối ăn 

+ 0,2 % ure 

Nâu đậm Vị nồng 

hăng mùi 

ure 

Mềm, ướt, 

dính 

Không xuất 

hiện 

 Chưa đạt 

 

Từ kết quả của bảng 5 chúng tôi nhận xét: Về màu sắc của cả 3 phương pháp thì phương 

pháp 2 (PP2) cho màu xanh vàng ngả nâu đây là màu đặc trưng của sản phẩm ủ chua 

còn màu sắc của phương pháp 1 (PP1) và phương pháp 3 (PP3) chưa đạt yêu cầu, 

nguyên nhân do trong ngô ủ chưa đủ hàm lượng đường để đáp ứng quá trình lên men. 

Đối với mùi vị ở phương pháp 1 (PP1) có mùi vị chua nồng còn ở phương pháp 3 (PP3) 

vị nồng hăng mùi ure, hai mùi vị của 2 phương pháp này gia súc tiếp nhận thức ăn chậm 

hơn và cần có thời gian thích nghi còn đối với gia súc đối với phương pháp 2 (PP2) có 

vị chua nồng nhẹ kết hợp với mùi vị ngọt của rỉ mật tạo thành mùi vị kích thích cho gia 
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súc tiếp nhận thức ăn tốt. Độ ẩm trong ủ chua thức ăn thô xanh cho gia súc cảm nhận 

mềm và khô ráo, không dính ướt tay như vậy trong ba phương pháp trên thì phương 

pháp 2 (PP2) đạt được yêu cầu về chất lượng ngô ủ. Độ nấm mốc chúng tôi không thấy 

xuất hiện ở cả 3 phương pháp ủ. 

 

Theo Lê Quí Kha, (2019) cho rằng khi ủ cây ngô sinh khối bổ sung thêm rỉ mật đường 

sẽ giúp cho sự lên men nhanh hơn, hạ được độ pH ở mức dưới 4. Màu sắc của ngô ủ có 

màu vàng hơi xanh, mùi chua nồng nhẹ có mùi thơm của rỉ mật đường.  

Qua kết quả thể hiện ở bảng 5, độ cảm quan của phương pháp thứ 2 đạt yêu cầu đối với 

chất lượng ngô ủ so với các chỉ tiêu theo dõi so với phương pháp 1 và phương pháp 3.  

Tổng hợp các kết quả theo dõi được thể hiện ở bảng 4 và bảng 5 chúng tôi đánh giá 

phương pháp ủ thứ 2 đạt được kết quả tốt nhất thể hiện: Các thành phần dinh dưỡng như 

% VCK, % CP, ME. Độ cảm quan ở phương pháp 2 có những yếu tố về màu sắc, mùi vị 

và độ ẩm đạt tiêu chuẩn của chất lượng ngô ủ hơn so với phương pháp 1 và phương 

pháp 3. Vì vậy, chúng tôi xác định được phương pháp 2 là phương pháp ủ thân cây ngô 

giống LVN -10 đạt kết quả tốt nhất. 

 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

  

Kết luận 
 Trồng cây ngô sinh khối giống LVN - 10 tại Bình Dương thu hoạch cây ngô ở 

giai đoạn hạt ngô chín sáp cho năng suất đạt 45.1 tấn/ha/lứa và giá trị dinh dưỡng VCK, 

CP và EE đạt lần lượt: 10,5; 0,77 và 0,16 tấn/ha/lứa. ME đạt 24314,1 kcal/ha/lứa. 

Phương pháp ủ chua thân cây ngô trồng sinh khối giống LVN - 10 bổ sung 0,5% muối + 

3% rỉ mật sau 30 ngày cho chất lượng tốt nhất. 

Đề nghị  

 Kết quả nghiên cứu được áp dụng tại các cơ sở sản xuất và tiếp tục theo dõi kết 

quả ở thời gian 3 đến 9 tháng sau khi ủ. 
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