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Chương 6Chương 6
Chế biến thức ănChế biến thức ăn

l Chế biến thức ăn hạt
l Chế biến/xử lí thức ăn thô

Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

l Mục đích của chế biến thức ăn hạt
l Tính chất vật lí, hoá học của tinh bột hạt
l Biến đổi vật lí, hoá học của tinh bột trong quá

trình chế biến
l Kĩ thuật chế biến thức ăn hạt
l Chế biến và các chất kháng dinh dưỡng trong

thức ăn
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Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

lMục đích chế biến thức ăn hạt
- Tăng độ ngon miệng
- Giảm độ thô cứng
- Tăng tiêu hoá, hấp thu
- Loại trừ các chất ANF
- Tăng giá trị sinh học của protein
- Cân đối các chất dinh dưỡng

Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

l Tính chất vật lí, hoá học của tinh bột hạt
- Là polysaccharide dự trữ trong hạt, củ, quả. Đại

phân tử tinh bột có 2 cấu tử là amylose và
amylopectin

- Amylose là 1 polymer mạch thẳng do các phân
tử D-glucose liên kết với nhau theo kiểu 1,4
glucozit

- Amylopectin là 1 polymer mạch nhánh do các
D-glucose liên kết với nhau qua mạch 1,4 và 1,6
glucozit

- Trọng lượng phân tử của amylopectin là hàng
chục triệu, còn của amylose là 106.
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Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

- Mỗi hạt tinh bột có 1 rốn hạt (hilum), xung
quanh rốn hạt là các vòng đồng tâm (vòng sinh
trưởng). Các hạt tinh bột ngũ cốc thường có
các vết nứt hình thành do sự mất nước nhanh
trong quá trình thành thục. Hiện tượng này
không có ở các hạt tinh bột của củ => tiêu hoá
khác nhau

- Tinh bột có cấu trúc tinh thể, dưới tác dụng của
nhiệt hay axit, cấu trúc tinh thể bị phá vỡ

Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

l Biến đổi vật lí, hoá học trong quá trình chế biến
- Sự hồ hoá/làm chín tinh bột
+ Khi tinh bột được ngâm trong nước và nhiệt độ

nước tăng dần lên tới 550C các hạt tinh bột hút
nước và trương phồng lên. Sự trương phồng
này là quá trình thuận nghịch, sau khi làm lạnh
và làm khô, hạt trở lại bình thường.

+ Tuy nhiên nếu ngâm nước và đun nóng ở nhiệt
độ cao hơn (60-800C) các hạt tinh bột bị trương
phồng và không trở lại bình thường được, hạt
tinh bột mất đi cấu trúc tinh thể, liên kết hydro
giữa amylose và amylopectin bị phá vỡ. Đây là
quá trình hồ hóa/làm chín tinh bột
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Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

- Dextrin hoá
Dextrin hoá là quá trình cắt phân đoạn các cấu
tử amylose và amylopectin bằng nhiệt độ và độ
ẩm, vi sóng, nổ bỏng. Tỉ lệ tiêu hoá tăng rõ rệt

- Biến đổi do tác động của enzyme amylase
Các amylase bẻ gãy chuỗi tinh bột thành các
đoạn có kích thước nhỏ hơn, chuyển chúng
thành đường maltose, glucose và dextrin

Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

l Kĩ thuật chế biến thức ăn hạt
- Phương pháp lí học
+ Nghiền nhỏ: giúp dịch TH thấm đều hơn, dễ

trộn hơn (SX TĂ hỗn hợp)
* Nghiền bằng búa: hạt được đập vỡ bằng hệ

thống búa đập. Độ nhỏ của bột phụ thuộc vào
loại hạt, độ ẩm của hạt, kích cỡ mắt sàng, tốc
độ dòng hạt cung cấp

* Nghiền bằng trục lăn: hạt bị làm vỡ, bị cán
mỏng và nghiền nhỏ bởi các trục lăn trong máy
nghiền. Độ nhỏ của bột phụ thuộc vào kích cỡ
và cấu trúc, tốc độ vòng quay của con lăn
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Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

+ Nổ bỏng (popping): đây là pp làm giãn nở và
phá vỡ hạt bằng t0 (1500C) và áp suất cao. Khi
xử lí, hạt bị biến đổi tính chất lí-hoá và sau đó
hình thành nên “hạt nổi”. Trong thiết bị, hạt
nghiền dưới tác động của áp suất và nhiệt ma
sát cao biến thành 1 khối đồng nhất. Ở đầu ra
của thiết bị áp suất giảm đột ngột nên gây ra
hiện tượng “nổ”. Kết quả là khối đồng nhất
phồng lên và hình thành sp có cấu trúc xốp

+ Vi sóng (micronizing): t0 tăng lên 140-1800C với
thời gian vài chục giây. Tinh bột được hồ
hóa/làm chín, vit. được bảo toàn

Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

+ Rang chín (roasting): hạt được quay trong 1
khoang kim loại chuyển động. Nhiệt độ của hạt
đạt khoảng 1500C

+ Ép đùn (extruding): hạt được ép qua 1 xyranh
trơn, bên trong là 1 trục có rãnh xoắn. Lực ma
sát tạo ra t0 khoảng 950C. Tinh bột được hồ
hóa/làm chín, vit. được bảo toàn

+ Hấp cán (steam rolling): trước hết hạt phải chịu
tác động bởi hơi nước nóng trong khoảng thời
gian 3-5 phút, sau đó hạt được nghiền bằng
trục lăn
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Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

+ Hấp chín áp suất cao (pressed cooking): hạt
được hấp chín ở t0 khoảng 1400C và áp suất 3
kg/cm2. Sau khi hấp nguyên liệu được làm mát
cho đến t0 900C, độ ẩm 20% trước khi cán và
nghiền bằng trục lăn

+ Phương pháp làm giãn nở (exploding): hạt
được hấp chín trong đ/k có hơi nước ở áp suất
và t0 cao (15 kg/cm2, 2000C trong 20 giây). Dưới
áp suất và t0 cao hạt bị trương phồng sau đó
giãn nở tối đa

Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

+ Ép viên (pelleting): đưa hơi nước nóng vào khối
nguyên liệu để đưa t0 lên khoảng 900C. Nhờ sức
ép của trục lăn lên xyranh, viên TĂ được hình
thành khi chui qua các rãnh của thành xyranh

- Chế biến bằng phương pháp sinh học
+ Ủ mầm: nhằm tăng các hợp chất có đạm hoà

tan, chuyển tinh bột thành đường đơn, tăng vit.
nhóm B, vit. E. Hạt được ngâm vào nước ấm
(50-600C) trong 24 giờ, vớt ra cho vào thùng ủ
cho đến khi mầm xuất hiện. Thời điểm cho ăn
là khi mầm dài bằng 1-1,5 lần hạt. Hạt nảy
mầm có thể được phơi khô để dùng vào đường
hoá hay cho vật nuôi ăn
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Chế biến thức ăn hạt Chế biến thức ăn hạt 

+ Đường hoá: biến tinh bột và đa đường thành
đường đơn => dễ tiêu hoá, hấp thu và ngon
miệng. TĂ hạt đã nghiền nhỏ cho vào thùng,
thêm nước nóng 80-1000C theo tỉ lệ 1 kg tinh
bột/2 l nước, khuấy đều và giữ ở nhiệt độ 55-
600C. Sử dụng 4-5% bột mầm thóc để tăng
nhanh quá trình đường hoá. Quá trình đường
hoá kéo dài 5-6 h.

+ Ủ men TĂ: làm giàu vit., nâng cao giá trị sinh
học của pr. thực vật. Sử dụng theo hướng dẫn
của các nhà SX

Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

l Thí nghiệm của Polyorach et al (2010):
- Chuẩn bị bột sắn ủ men
+ Cân 20 g men, thêm 20 g đường, hòa tan trong 100 ml

nước rồi ủ 1 h trong điều kiện nhiệt độ phòng (A)
+ Cân 24 g rỉ mật, thêm 100 ml nước và 48 g urê, khuấy

đều rồi dùng H2SO4 hiệu chỉnh để pH từ 3,5 – 5 (B)
+ Trộn A với B theo tỉ lệ 1 : 1, thổi không khí vào dung

dịch trong thời gian 60 h
+ Trộn dung dịch với bột sắn với tỉ lệ 1 : 2, phơi trong

bóng râm 72 h, sau đó phơi dưới ánh nắng mặt trời 48
h trước khi cất trữ/hoặc sử dụng cho gia súc ăn
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Bảng: Công thức thức ăn tinhBảng: Công thức thức ăn tinh

T1 T2 T3 T4
Bột sắn 64,9 63,3 59,9 57,0
Cám gạo 8,5 8,5 8,2 8,1
BSLM 0,0 7,1 16,9 28,0
Đỗ tương 19,5 14,3 8,3 0,0
Rỉ mật 2,3 2,0 2,0 2,0
Urê 2,3 2,4 2,3 2,4
Premix 1,0 1,0 1,0 1,0
S 0,5 0,5 0,5 0,5
Muối ăn 1,0 1,0 1,0 1,0
(Nguồn: Polyorach et al, 2010)

Bảng: Bảng: Kết quả thí nghiệmKết quả thí nghiệm

T1 T2 T3 T4
NH3-N (mg%) 16 15,7 15,4 15,2
ABBH (mmol/l) 87 100,3 101,8 112
VK (109 CFU/ml) 5,8 6,8 7,7 8,7
Rơm ủ urê-vôi (kg/ng) 5,7 5,9 7,0 7,9
CK thu nhận (kg/ng) 11,2 11,7 12,8 13,9
Tỉ lệ tiêu hóa CK (%) 61,9 69,1 72,1 71,1
NS sữa (kg/ng) 13,5 14,0 14,5 15,0
Mỡ sữa (%) 4,0 4,1 4,5 4,7
Lợi nhuận (Baht) 173,6 181,1 191,6 200,9
(Nguồn: Polyorach et al, 2010)
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Chế biến thức ăn hạtChế biến thức ăn hạt

l Chế biến và các chất kháng dinh dưỡng trong
thức ăn

- Chất ức chế men trypsin và chymotrypsin trong
đỗ tương

- Lectin trong hạt đỗ tương
- Gossipol trong hạt bông và khô dầu bông
- Solanine trong vỏ và mầm khoai tây
- Men linamarase phân giải linamarin trong hạt

và khô dầu lanh thành HCN
- Axit phytic: phytate trong đỗ tương rất bền với

nhiệt, chỉ phá vỡ ở t0 cao (1150C). Nhưng ở t0

này làm mất nhiều a.a (phản ứng melanoidin).
GP: bổ sung nấm, men phytase, D3, P vô cơ

Chế biến/xử lí thức ăn thôChế biến/xử lí thức ăn thô

lMục đích
l Phương pháp chế biến/xử lí rơm
- Các phương pháp vật lí
- Các phương pháp hoá học
- Các phương pháp sinh học
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Mục đíchMục đích

Ủ chua

Năng suất cỏ xanh

Nhu cầu cỏ của bò  

4                     5                   6                     7                   8                    9 10                  11                 12                   1                   2                  3
tháng

Mục đíchMục đích

DỰ TRỮ?
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Mục đích Mục đích 

l Trương xốp => mềm, ngon miệng
l Tăng tốc độ phân giải => tăng tiêu hoá => tăng

thu nhận TĂ => tăng giá trị dd
Nguyên lí: cắt đứt mối liên kết giữa lignin với
các thành phần khác của vách trong tế bào rơm
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Phương pháp chế biến/xử lí rơm Phương pháp chế biến/xử lí rơm 

Các PP chế biến

Vật lí

Chiếu xạ

Hơi nước nóng

Nghiền

Hoá học

Axit mạnh

Ôxi hoá

Kiềm hoá

Sinh vật học

Nấm

Men

Phương pháp chế biến/xử lí rơmPhương pháp chế biến/xử lí rơm

Kiềm hoá rơm

Xút mạnh
NaOH
KOH

Amoniac hoá

Nước NH3

Urê

Nước tiểu

Hoá chất khác

Ca(OH)2

CaO
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Phương pháp chế biến/xử lí rơmPhương pháp chế biến/xử lí rơm

l Xử lí rơm với NaOH
- Phương pháp
+ Beckmann: 0,5%, 8 l/kg rơm, 2-3 ngày
+ Nửa ướt: 5%, 1-3 l/kg rơm, 1-2 ngày
+ Nửa khô: 12%, 0,4 l/kg rơm, 8 ngày
- Ưu điểm
+ Tỉ lệ tiêu hoá cao
+ Tăng độ ngon miệng
- Nhược điểm
+ Gây ô nhiễm môi trương
+ Nồng độ cao Na trong rơm xử lí
+ Phương tiện và thao tác phức tạp
+ NaOH đắt tiền và không sẵn có

Phương pháp chế biến/xử lí rơmPhương pháp chế biến/xử lí rơm

l Xử lí rơm với urê
- Nguyên lí

CO(NH2)2 + H2O => 2NH3 + CO2
- Ưu điểm
+ Tăng tỉ lệ tiêu hoá
+ Bổ sung thêm nitơ (1/3 còn lại)
+ Ngon miệng
+ Chống mốc
- Nhược điểm
+ Phải có men urease
+ Đòi hỏi t0

+ Lãng phí nitơ
+ Có thể gây ngộ độc
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Bảng: Thành phần hoá học của một số Bảng: Thành phần hoá học của một số 
giống rơm xử lí 4% urêgiống rơm xử lí 4% urê

Giống Pr. thô NDF ADF ADL

CR 203 12,9 77,5 48,0 8,4

C 70 13,1 70,8 48,4 7,1

IR 64 13,9 75,8 48,0 8,7

P 6 12,1 73,2 47,3 9,8

HYT 77 11,8 75,3 46,0 8,5

(Nguồn: Phạm Kim Cương, 2008)

Phương pháp chế biến/xử lí rơmPhương pháp chế biến/xử lí rơm

l Xử lí rơm với vôi
- Phương pháp
+ Ngâm
+ Ủ
- Ưu điểm
+ Tăng tỉ lệ tiêu hoá
+ Bổ sung Ca
+ Rẻ tiền, sẵn có
- Nhược điểm
+ Dễ mốc
+ Ca tồn dư, vị đắng do Mg tồn dư cao
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1. Cân rơm 2. Đong nước vào ozoa 3. Định lượng urê

4. Hoà urê vào nước 5. Tưới urê vào rơm
6. Nén chặt rơm từng lớp

7. Bịt kín các mép 8. Phủ kín bằng vải nhựa
9. Cho bò  ăn sau 2-3 tuần và ủ hố 

tiếp theo 
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Câu hỏi ôn tậpCâu hỏi ôn tập

l Mục đích của chế biến thức ăn hạt, thức ăn
thô?

l Các phương pháp vật lí chế biến thức ăn hạt?
l Các phương pháp sinh học chế biến thức ăn

hạt?
l Các phương pháp chế biến/xử lí rơm?


