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Chương 7
Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp

• Khái niệm thức ăn
chăn nuôi

• Phân loại thức ăn
chăn nuôi công
nghiệp

• Công nghệ sản xuất
thức ăn chăn nuôi
công nghiệp

Khái niệm thức ăn chăn nuôi

• Thức ăn chăn nuôi 
• Thức ăn chăn nuôi công nghiệp

Là TĂ chăn nuôi được chế biến và sản xuất bằng
các phương pháp công nghiệp (trang thiết bị, máy
móc, dây truyền, quy mô sản xuất lớn)

• Thức ăn chăn nuôi thương mại
Tất cả các loại thức ăn sản xuất cho mục đích
thương mại



9/22/2010

2

Phân loại thức ăn chăn nuôi công nghiệp

• Phân loại theo vật nuôi
- Thức ăn cho lợn
- Thức ăn cho gia cầm
- Thức ăn cho bò
- Thức ăn cho động vật thủy sản

Thøc ¨n cho lợn 

Thøc ¨n cho lîn thÞt

- Lîn lai-ph©n theo G§.

- Lîn ngo¹i � ph©n G§.

Thøc ¨n cho lîn n¸i 
sinh s¶n:

- N¸i kh«, n¸i chöa

- N¸i nu«i con

- §ùc gièng
Thøc ¨n cho lîn con
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Thøc ¨n cho gµ

T¡ cho gµ thÞt l«ng tr¾ng T¡ cho gµ thÞt l«ng mµu

T¡ cho gµ ®Î, cót ®Î 

dinh dìng gia sóc hµ lan
Thøc ¨n tèt nhÊt cho vËt nu«i

Thøc ¨n cho ngan, vÞt

Thøc ¨n cho ngan, vÞt  thÞt

Thøc ¨n cho vÞt, ngan ®Î
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Thøc ¨n cho bß

Thøc ¨n cho bß s÷a Thøc ¨n cho bß thÞt 

Phân loại thức ăn chăn nuôi công nghiệp

• Phân loại theo dạng và cách sử dụng thức
ăn

- Thức ăn dạng bột
- Thức ăn dạng viên
- Thức ăn dạng mảnh
- Thức ăn dạng lỏng
- Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
- Thức ăn đậm đặc
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Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp

Nguyên, vật 
liệu

Máy móc
thiết bị

Biện pháp 
kĩ thuật 

Sản phẩm tốt, giá cạnh tranh

Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp 

• Quản trị nguyên, vật liệu thô
• Kĩ thuật xây dựng công thức các loại thức ăn
• Kĩ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi công

nghiệp và quản trị thành phẩm
• Chương trình đảm bảo chất lượng
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Quản trị nguyên, vật liệu thô

Quản trị nguyên, vật liệu thô
• Khái niệm
- Nguyên liệu: Vật tự nhiên chưa qua chế biến: hạt cốc (ngô, thóc, lúa mì,

đại mạch, yến mạch …), các loại củ (sắn, khoai …), các loại hạt đậu
(đỗ tương, đậu mèo …).

- Vật liệu: Những chất hoặc hợp chất được sử dụng để tạo ra những sản
phẩm khác. Trong sx thức ăn chăn nuôi, tất cả các sản phẩm được tạo
ra bởi một quá trình gia công, chế biến nào đó được sử dụng để sx
thức ăn chăn nuôi được coi là các vật liệu. Thuộc nhóm này, bao gồm
cả những bán thành phẩm và thành phẩm (không đạt tiêu chuẩn)
được sử dụng để tái sx.

- Quản trị nguyên, vật liệu: Là kiểm soát và quản lí tất cả các nguyên, vật
liệu được sử dụng trong quá trình sx để tạo ra sản phẩm đáp ứng các
yêu cầu về kĩ thuật (vật lí, dinh dưỡng) và thương mại (chi phí thấp
nhất). Yêu cầu về kĩ thuật và yêu cầu về thương mại có quan hệ chặt
chẽ, đôi khi tranh chấp và mâu thuẫn nhau.
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• Ý nghĩa, tầm quan trọng 

Có bột mới gột nên hồ

Nguyên, vật liệu Th.bị, MM, KT Sản phẩm 

Chất lượng 
Nguyên, vật liệu kém

Chất lượng 
Sản phẩm kém

Quản trị nguyên, vật liệu thô 

• Yêu cầu
- Đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu nguyên, vật liệu cho sx

trong mọi thời gian và hoàn cảnh trên cơ sở của
một chiến lược nguyên, vật liệu phù hợp với mục
tiêu sx kinh doanh của doanh nghiệp

- Nguyên, vật liệu đầu vào phải đáp ứng được tiêu
chuẩn chất lượng đã đặt ra với giá tốt nhất có thể.

• Điều kiện cần và đủ
- Có chiến lược sản phẩm rõ ràng, phản ánh được sức

mạnh đặc thù của doanh nghiệp về phương diện
công nghệ và kĩ thuật

- Có tri thức về dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
- Có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kĩ thuật, thiết

bị
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Người làm công tác quản trị nguyên liệu:
+ Biết số lượng các loại nguyên, vật liệu cần

có
+ Nắm vững đặc tính vật lí và dinh dưỡng của

từng loại
+ Biết khai thác và sử dụng các loại nguyên,

vật liệu mới)
+ Biết phân loại nguyên, vật liệu một cách hợp

lí (để xây dựng chương trình luân chuyển, kế
hoạch thu mua, dự trữ, bảo quản thích hợp)

+ Biết cách sử dụng nguyên, vật liệu hợp lí

Quản trị nguyên, vật liệu thô 

Quản trị nguyên, vật liệu thô 

• Nội dung của quản trị nguyên, vật liệu
- Nhập nguyên vật liệu
+ Chỉ nhập khi có lịch theo kế hoạch và có hợp đồng

thương mại với nhà cung cấp. Nguyên, vật liệu vãng
lai?

+ Xác định rõ tên, nguồn gốc, đặc tính kĩ thuật đối
chiếu với hợp đồng

+ Lấy mẫu, kiểm tra chất lượng ban đầu
+ Từ chối và khiếu nại khi không đạt yêu cầu
+ Ghi chép, theo dõi: (i) tên nguyên, vật liệu; (ii) dạng

hàng hóa; (iii) phương tiện vận chuyển; (iv) số
lượng; (v) tên nhà cung cấp; (vi) ngày nhận hàng;
(vii) quyết định nhập/từ chối; (viii) thời gian bắt đầu
nhập; (ix) ngày sx và hết hạn; (x) số silô và khu vực
kho; (xi) thời gian và tần số bốc dỡ hàng
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- Quản lí nguyên, vật liệu sau khi nhập
+ Phân loại nguyên, vật liệu:  Phân loại đúng thì quản trị tốt
Có 6 nhóm:
* Nhóm nguyên liệu giàu tinh bột
* Nhóm nguyên liệu giàu protein

Gốc động vật
Gốc thực vật

* Nhóm nguyên liệu giàu chất xơ
* Nhóm nguyên liệu giàu chất khoáng
* Nhóm thức ăn bổ sung và chất bổ trợ
* Nhóm nguyên liệu đặc biệt (nguyên liệu lỏng)

Quản trị nguyên, vật liệu thô 

+ Kiểm soát luồng luân chuyển nguyên, vật liệu

* Nhịp nhàng, không cản trở lẫn nhau, đáp ứng được tiến độ sx,
không nhầm lẫn

* Sắp xếp đúng vị trí, có biển hiệu ghi đầy đủ các thông tin cần
thiết (ngày nhập, số lượng, cấp chất lượng, hướng sử dụng)
để tiện cho công tác kiểm kê, tính toán tốc độ luân chuyển

* Nguyên, vật liệu tồn kho lâu dài một cách bất thường phải được
phát hiện: nguyên nhân, biện pháp?

Quản trị nguyên, vật liệu thô 
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+ Dự trữ và bảo quản nguyên, vật liệu

* 3 hình thức dự trữ và bảo quản chính: (i) silô, (ii)
kho chứa có mái lợp thông thường, (iii) hầm
chứa

* Nhân tố ảnh hưởng: (i) nhân tố thuộc bản chất
nguyên, vật liệu, (ii) yếu tố ngoại cảnh

* Một số vấn đề cần lưu ý: (i) côn trùng, (ii) nấm
mốc

Quản trị nguyên, vật liệu thô 

Kĩ thuật xây dựng công thức các loại thức ăn

• Người làm công tác xây dựng công thức
- Kiến thức sâu về dinh dưỡng và thức ăn
- Sử dụng thông thạo công cụ (phần mềm tin học)
- Ứng dụng kịp thời những tiến bộ kĩ thuật mới 
• Phương pháp xây dựng công thức thức ăn
- Phương pháp ô vuông la tinh (square method)
- Phương pháp phương trình đồng thời (simultaneous

equation method)
- Phương pháp ma trận (matrix method)
- Phương pháp thử và sai (trial and error method)
- Phương pháp lập chương trình tuyến tính (linear

programming method)
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Kĩ thuật xây dựng công thức các loại thức ăn

• Các phần mềm tin học
- Brill, Format, Best mix, Ultramix, Feedlive …
- Cơ sở: (i) quản trị cơ sở dữ liệu đối với nguyên, vật

liệu (thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng, giá); (ii)
sự thay đổi các giới hạn (limitation) liên quan đến
giá trị dinh dưỡng và tỉ lệ sử dụng của từng loại
nguyên, vật liệu; (iii) quản trị các đặc điểm kĩ thuật
(specifications) của mỗi công thức ăn

Kĩ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp

• Định tỉ lệ nguyên, vật liệu
- Định tỉ lệ bằng cân tự động có phần mềm tin học điều

khiển
- Định tỉ lệ thủ công 
• Kĩ thuật nghiền
Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả nghiền:
- Nguyên, vật liệu
- Thiết bị nghiền
- Độ nhạy cảm nhiệt của nguyên, vật liệu 
- Sự nhiễm các vật lạ 
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Kĩ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp

• Kĩ thuật trộn
- 2 hệ thống trộn:
+ Hệ thống trộn liên tục (continuous mixing system)
+ Hệ thống trộn theo từng mẻ (batch mixing system)
- Nhân tố ảnh hưởng:
+ Tính chất của nguyên, vật liệu trộn (kích cỡ, khối 

lượng riêng)
+ Độ chính xác của công tác định tỉ lệ
+ Kiểu máy trộn
+ Thời gian trộn
+ Mức độ nạp liệu
+ Thứ tự nạp liệu vào buồng trộn
+ Chế độ bổ sung nguyên, vật liệu lỏng 

Kĩ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp

• Kĩ thuật ép viên
- Cơ cấu của công thức
- Kích cỡ hạt nghiền
- Chế độ ẩm, nhiệt
- Các yếu tố khác



9/22/2010

13

Thành phẩm và quản trị thành phẩm

• Bao gói thành phẩm
- Làm nguội hoàn toàn
- Đạt độ ẩm bảo quản
- Tránh được hút ẩm trong thời gian lưu kho,

bảo quản và sử dụng
• Quản trị thành phẩm
- Kiểm soát, theo dõi các thông tin: (i) tên sản

phẩm, (ii) ngày sản xuất, (iii) số lô sản xuất,
(iv) khối lượng sản xuất mỗi lô

- Lấy mẫu đại diện để: (i) phân tích, so sánh với
tiêu chuẩn đã định, (ii) lưu trữ để kiểm tra,
kiểm chứng những đáp ứng của vật nuôi và
những phản hồi của thị trường

Chương trình đảm bảo chất lượng

• Nội dung
- Xây dựng được triết lí kinh doanh
- Thành lập, đào tạo đội ngũ thanh tra viên
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở
- Xây dựng quy trình, phương pháp và thủ tục lấy mẫu
- Xây dựng hệ thống biểu mẫu theo dõi nguyên, vật liệu nhập kho và dự trữ
- Xây dựng quy trình kĩ thuật dự trữ và bảo quản nguyên, vật liệu
- Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động cho phòng phân tích
- Cập nhật thường xuyên những văn bản liên quan đến quản lí nhà nước
- Xây dựng quy trình kiểm soát các hoạt động sx ảnh hưởng đến chất lượng 

sản phẩm
- Xây dựng quy trình kĩ thuật bảo trì, bảo dưỡng định kì máy móc thiết bị 
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Chương trình đảm bảo chất lượng

• Kĩ thuật kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên, vật liệu và thành phẩm
- Đặc tính vật lí
+ Tỉ trọng
+ Kết cấu
+ Độ tinh khiết
- Đặc tính cảm quan
+ Độ nhiễm nấm mốc
+ Mức độ nguyên vẹn
+ Màu sắc và mùi, vị
- Đặc tính kĩ thuật
+ Thành phần hóa học
+ Giá trị dinh dưỡng
+ Hàm lượng thành phần không mong muốn

Chương trình đảm bảo chất lượng
• Mẫu và phân loại mẫu
- Mẫu ban đầu
- Mẫu riêng
- Mẫu chung
- Mẫu trung bình thí nghiệm
- Mẫu kiểm tra
- Mẫu sao chép
- Mẫu chính thức
- Mẫu mua
- Mẫu trọng tài
- Mẫu tham khảo
- Mẫu lưu
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Chương trình đảm bảo chất lượng

• Kĩ thuật lấy mẫu
- Các dụng cụ và thiết bị
- Quy tắc lấy mẫu
+ Kiểm tra sơ bộ tình trạng và sự đồng đều của lô hàng
+ Trường hợp sản phẩm không đồng nhất
+ Dạng hàng rời
+ Dạng hàng bao gói
+ Nguyên, vật liệu lỏng
+ Tần số lấy mẫu

Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp

? HiÓu biÕt vÒ dinh 
dìng vµ T¡CN

C«ng nghÖ 
th«ng tin

- N¾m b¾t nhanh nh÷ng tiÕn bé KHKT
- Nhạy c¶m víi biÕn ®éng nhu cÇu 
trªn thÞ trêng
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Câu hỏi ôn tập

• Khái niệm và phân loại thức ăn chăn nuôi công
nghiệp?

• Khái niệm và vai trò của quản trị nguyên liệu thô?
• Nội dung của quản trị nguyên liệu thô?
• Kĩ thuật xây dựng công thức các loại thức ăn?
• Kĩ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp?
• Thành phẩm và quản trị thành phẩm?
• Chương trình đảm bảo chất lượng?


