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Chăn nuôi heo thì cạnh tranh và nhạy cảm về chi phí

Thức ăn chiếm chi phí nhiều nhất – Cần phải linh hoạt về
nguyên liệu

Heo là động vật ăn tạp có khả năng thích ứng, chúng có thể
đáp ứng nhu cầu dưỡng chất của chúng từ nhiều loại thức ăn

Bắp và đậu nành không phải là nguyên liệu thiết yếu trong
khẩu phần thức ăn

Heo của Úc chủ yếu sử dụng lúa mạch, lúa mì, cây họ đậu và
khô dầu cải vẫn đạt năng suất tốt

Úc sẽ sản xuất 12 triệu tấn lúa mạch trong năm 2020/21

Lúa mạch Úc dễ dàng tiếp cận và có giá hấp dẫn

Các thông điệp chính



Pig production is competitive and cost sensitive

Feed is the single biggest cost - need to be flexible regarding 
ingredients

Pigs are adaptable omnivores that can meet their nutrient 
requirements from a broad range of feedstuffs

Corn and soy are not essential ingredients for diets

Australian pigs use mainly barley, wheat, legumes and canola 
meal with excellent results

Australia will produce 12mmt of barley in 2020/21

Australian barley is accessible and attractively priced

Key messages



• Cần phải linh hoạt
• Heo có khả năng thích ứng đáng kể

đối với nhiều loại thức ăn
• Cần mô tả chính xác hàm lượng

dưỡng chất
• Cần phải hiểu về sự tương thích với

các nguyên liệu khác và bất kì khía
cạnh khác thường nào mà có thể làm
giảm năng suất của heo nếu không
được giải quyết.

Nuôi dưỡng heo



• Need to be flexible
• Pigs are remarkably adaptable to a 

broad range of feedstuffs
• Requires accurate description of 

nutrient content
• Requires understanding of 

compatibility with other materials and 
any peculiar aspects that may limit 
pig performance if not addressed

Feeding pigs



Các nguyên liệu thức ăn được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Úc

Ngũ cốc Cây họ đậu Protein động
vật Protein thực vật Phế phẩm

nghiền
Axit amin 
tổng hợp

Phụ phẩm
ngành công
nghiệp thực

phẩm

Nguyên liệu
nhỏ

Lúa mì * Đậu lupin * Bột thịt * Khô dầu đậu nành * Hỗn hợp phế
phẩm nghiền *

Lysine * Váng sữa * Khoáng *

Lúa mạch * Đâu Hà Lan * Bột huyết * Đậu nành nguyên
béo *

Cám gạo mịn * Methionine * Nấm men bia Vitamins *

Yến mạch * Đậu tằm Bột cá * Khô dầu bông vải * Phế phẩm yến
mạch

Threonine * Bánh mì Mỡ động vật
*

Cao lương * Đậu gà Bột gia cầm Khô dầu cải * Phế phẩm đậu
Hà Lan

Tryptophan * Bánh quy Dầu thực vật*

Tiểu hắc
mạch

Đậu xanh Bột sữa Khô dầu hướng
dương

Cháo bắp Isoleucine * Ngũ cốc Dầu gà

Bắp Đậu lăng Nấm men Khô dầu đậu phộng Valine * Bánh kẹo thừa Cỏ linh lăng

Lúa mạch
đen

Đậu tằm
đắng

Bột lông vũ Kho dầu hoa rum Arginine Thức ăn thú
cưng thừa

Rỉ mật

Gạo Bột huyết
tương

Khô dầu dừa Bỗng khô Khoai mì

* Các nguyên liệu sử dụng chính

So sánh các nguyên liệu thức ăn phổ biến



Feed ingredients used in stockfeed manufacturing in Australia

Cereals Legumes Animal protein Vegetable protein Milling offal Synthetic 
amino acids

Food 
industry by-

products
Sundry

Wheat * Lupins * Meat meal * Soybean meal * Millmix * Lysine * Whey * Minerals *

Barley * Peas * Blood meal * Full fat soya * Rice pollard * Methionine * Brewers yeast Vitamins *

Oats * Faba bean Fishmeal * Cottonseed meal * Oat offals Threonine * Bread Tallow *

Sorghum * Chickpeas Poultry meal Canola meal * Pea offals Tryptophan * Biscuits Vegetable oil 
*

Triticale Mung bean Milk powder Sunflower meal Hominy Isoleucine * Cereals Chicken oil

Corn Lentils Yeast Peanut meal Valine * Confection 
waste

Lucerne

Rye Vetch Feather meal Safflower meal Arginine Pet food waste Molasses

Rice Plasma Copra Distillers grain Cassava

* Major use materials

Comparing common feed ingredients



Các hạt ngũ cốc

Kê

Yến mạch

BắpTiểu hắc mạch

Lúa mạchLúa mì

Lúa mạch đen Gạo

Cao lương

Comparing common feed ingredients
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Cereal grains

MILLET

OATS

CORNTRITICALE

BARLEYWHEAT

RYE RICE

SORGHUM

Comparing common feed ingredients
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Lưu ý: Chỉ những giá trị đặc thù – thành phần có thể biến động lớn với các điều kiện nông học khác nhau.

NDF1 = Xơ trung tính ADF2 = Xơ axit DE3 = Năng lượng tiêu hóa

ME4 = Năng lượng trao đổi NE5 = Năng lượng thuần

So sánh thành phần hóa học của các hạt ngũ cốc
Thành phần Bắp Lúa mì Lúa mạch Cao lương

Độ ẩm (%) 13 12 12 13

Protein (%) 8 11 11 9,5

Mỡ (%) 4 2,3 2,6 3,5

Khoáng tổng số (%) 1,15 1,7 2,2 2,0

Xơ

Thô (%) 2 2 4,8 2,3

NDF1 (%) 9 8,5 16,0 8,0

ADF2 (%) 2,2 2,5 5,5 2,5

Tinh bột + Đường 64,6 63 53,9 63

DE3 MJ/kg (Kcal/kg) 14,5 (3465) 14,0 (3345) 13,0 (3105) 14,25 (3404)

ME4 MJ/kg (Kcal/kg) 14,0 (3345) 13,6 (3246) 12,6 (3005) 13,9 (3324)

NE5 MJ/kg (Kcal/kg) 11,18 (2670) 10,61 (2535) 9,66 (2310) 10,97 (2620)
Nguồn: Premier Atlas (2008)

Comparing common feed ingredients



Note: Typical values only - composition can vary widely with different agronomic conditions

NDF1 = Neutral detergent fibre ADF2 = Acid detergent fibre DE3 = Digestible energy

ME4 = Metabolizable energy NE5 = Net energy

Comparative typical proximate analyses of grains
Specification Corn Wheat Barley Sorghum

Moisture (%) 13 12 12 13

Protein (%) 8 11 11 9.5

Fat (%) 4 2.3 2.6 3.5

Ash (%) 1.15 1.7 2.2 2.0

Fi
br

e

Crude (%) 2 2 4.8 2.3

NDF1 (%) 9 8.5 16.0 8.0

ADF2 (%) 2.2 2.5 5.5 2.5

Starch + Sugar 64.6 63 53.9 63

DE3 MJ/kg (Kcal/kg) 14.5 (3465) 14.0 (3345) 13.0 (3105) 14.25 (3404)

ME4 MJ/kg (Kcal/kg) 14.0 (3345) 13.6 (3246) 12.6 (3005) 13.9 (3324)

NE5 MJ/kg (Kcal/kg) 11.18 (2670) 10.61 (2535) 9.66 (2310) 10.97 (2620)
Source: Premier Atlas (2008)

Comparing common feed ingredients



SID* của axit amin trong hạt ngũ cốc, Calcium, Phosphorus và hàm
lượng Phytate theo các mức protein đặc thù

Bắp Lúa mạch Lúa mì Cao lương
PROTEIN (%) 7,6 10,5 11,7 9,2

SID Lys 0,18 0,29 0,27 0,15

SID Met 0,14 0,14 0,16 0,13

SID M+C 0,28 0,33 0,40 0,25

SID Thr 0,22 0,28 0,28 0,23

SID Iso 0,22 0,30 0,35 0,28

SID Try 0,05 0,11 0,13 0,09

SID Arg 0,32 0,45 0,52 0,27

SID His 0,19 0,19 0,24 0,15

SID Leu 0,81 0,59 0,69 0,96

SID Val 0,31 0,41 0,44 0,34

SID Phe 0,32 0,43 0,48 0,38

Calcium (%) 0,01 0,05 0,04 0,01

Phosphorus (%) 0,22 0,28 0,26 0,24

P Phytate (%) 0,17 0,16 0,17 0,17

Nguồn: Evonik AminoDat 5.0

Comparing common feed ingredients

*SID = tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn



Grain SID* Amino acid, Calcium, Phosphorus and Phytate content at 
typical protein levels

Corn Barley Wheat Sorghum
PROTEIN (%) 7.6 10.5 11.7 9.2

SID Lys 0.18 0.29 0.27 0.15

SID Met 0.14 0.14 0.16 0.13

SID M+C 0.28 0.33 0.40 0.25

SID Thr 0.22 0.28 0.28 0.23

SID Iso 0.22 0.30 0.35 0.28

SID Try 0.05 0.11 0.13 0.09

SID Arg 0.32 0.45 0.52 0.27

SID His 0.19 0.19 0.24 0.15

SID Leu 0.81 0.59 0.69 0.96

SID Val 0.31 0.41 0.44 0.34

SID Phe 0.32 0.43 0.48 0.38

Calcium (%) 0.01 0.05 0.04 0.01

Phosphorus (%) 0.22 0.28 0.26 0.24

Phytate P (%) 0.17 0.16 0.17 0.17

Source: Evonik AminoDat 5.0

Comparing common feed ingredients

*SID = Standardised ideal digestibility



Tính biến động về năng lượng tiêu hóa tổng số được
phát hiện bởi AUSSCAN

Hạt ngũ cốc
Năng lượng tiêu hóa tổng số ở heo MJ/kg

Tối thiểu Trung bình Tối đa

Lúa mì 12,75 13,89 15,11

Lúa mạch 10,80 12,91 14,71

Cao lương 14,08 14,56 15,23

Nguồn: Australian Pork CRC – AUSSCAN calibration (2012)

Comparing common feed ingredients



Variability in faecal digestible energy as detected by 
AUSSCAN

Grain
Pig Faecal DE MJ/kg

Minimum Median Maximum

Wheat 12.75 13.89 15.11

Barley 10.80 12.91 14.71

Sorghum 14.08 14.56 15.23

Source: Australian Pork CRC – AUSSCAN calibration (2012)

Comparing common feed ingredients



Chỉ tiêu phân tích Giá trị

DE hồi tràng & phân Vị trí tiêu hóa và dữ liệu năng suất cho phép định rõ giá trị NE

Chỉ số DE ăn vào và phân Ước lượng năng lượng ăn vào (độ ngon miệng, mức tiêu thụ, mật độ)

Các dưỡng chất chính Protein, độ ẩm, xơ, mỡ, tinh bột, khoáng tổng số

Thành phần xơ Thô, ADF, NDF

Đặc tính của NSP* Hàm lượng tan và không tan, loại NSP - arabinoxylan, ß-glucan

Khả năng hấp thụ nước Ảnh hưởng ép viên, đặc tính hồ hóa và tiếp xúc với enzyme

Giám sát sự biến động của nguyên liệu thô
Comparing common feed ingredients

*NSP = Polysaccharides không phải tinh bột



Parameter analysed Value

Ileal & faecal DE Site of digestion and yield data allow to define NE-values

Faecal DE intake index Estimate energy intake (palatability, throughput, density)

Major nutrients Protein, moisture, fibre, fat, starch, ash

Fibre components Crude, ADF, NDF

NSP* characterisation Soluble & Insoluble content,  NSP type - arabinoxylan, ß-glucan

Hydration capacity Pelleting effect, gelatinisation properties and enzyme access

Raw material variation monitoring
Comparing common feed ingredients

*NSP = Non-Starch Polysaccharides



• Tinh bột được dự trữ bằng nhiều cách trong hạt ngũ cốc
• Tác động đến tính khả dụng của tinh bột cho sự tiêu hóa
• Cấu trúc phức tạp → tinh bột sẵn có ít hơn

o Chế biến có thể làm tăng tính khả dụng

Cấu trúc tinh bột của hạt ngũ cốc

Lúa mì Lúa mạch Cao lương Bắp

Mở Ma trận PROTEIN Như thủy tinh

KAFFRIN

Comparing common feed ingredients



• Starch stored in different ways in grains
• Impact availability of starch for digestion
• Complex structures → less available starch

o Processing can increase availability

Structure of grain starch

WHEAT BARLEY SORGHUM CORN

OPEN PROTEIN MATRIX VITREOUS

KAFFRIN

Comparing common feed ingredients



• Vụ đông nhiệt độ ôn hòa (thu hoạch từ tháng 10 – 12)
• Chủ yếu các giống 2 dãy hạt, loại mùa xuân – đặc tính mạch nha
• Kích cỡ hạt trung bình, màu trắng có vỏ
• Nhiễm độc tố nấm mốc thấp – được thu hoạch và bảo quản khô

o Quản lý và phương tiện bảo quản chất lượng cao
• Không có sắc tố vàng
• Có tính nhớt: chứa NSP’s tan = β-glucans + Arabinoxylans

o Nhưng dễ quản lý bằng cách bổ sung các enzyme

Các đặc điểm của lúa mạch Úc



• Temperate winter crop (harvest October – December)
• Mainly 2–Row varieties, spring type – malting characteristics
• Medium grain size, white with hull
• Low mycotoxin contamination – harvested and stored dry

o High quality storage facilities and management
• No yellow pigments
• Viscous: contains soluble NSP’s = β-glucans + Arabinoxylans

o But easily managed with supplementary enzymes

Features of Australian barley



• Năng lượng thấp hơn bắp, lúa mì hay cao lương do lượng xơ cao hơn và
lượng tinh bột thấp hơn
o Lượng xơ được xem là đặc điểm có ích liên quan sức khỏe đường ruột

• Protein cao hơn bắp nhưng tương đương hay thấp hơn lúa mì và có giá trị
sinh học cao hơn

• Được sử dụng rộng rãi trong khẩu phần thức ăn cho heo như là một thành
phần thức ăn tin cậy và an toàn

• Hệ thống phân loại tin cậy và thiết thực cho thương mại hạt ngũ cốc

Các đặc điểm của lúa mạch Úc tiếp theo



• Lower in energy than corn, wheat or sorghum due to higher fibre 
content and lower starch
o Fibre content considered an asset in regard to gut health

• Protein typically higher than corn but similar or lower than wheat and 
of higher biological value

• Used extensively in pig diets as a safe and reliable feed component
• Robust and reliable grading system for grain trading

Features of Australian barley con’t



• Các phức hợp hạn chế tính khả dụng của dưỡng chất cho sự tiêu
hóa

• ANF’s cấu trúc
o Polysaccharides không phải tinh bột (NSP) – tan & không tan
o Xylan, Beta-glucan, Galactan, Pectin

• Kết dính khoáng chất
o Phytate
o Oxalates

• Giảm tiêu hóa và sử dụng protein
o Các chất ức chế protease
o Tannins

• Giải pháp để vượt qua các thách thức này

Các yếu tố kháng dinh dưỡng (ANF)

Các khía cạnh liên quan đến heo

Các nguyên liệu thức ăn thô: khía cạnh khoa học



• Compounds limiting the availability of nutrients for digestion
• Structural ANF’s 

o Non-Starch Polysaccharides (NSP) – soluble & insoluble
o Xylan, Beta-glucan, Galactan, Pectin

• Mineral binding
o Phytate
o Oxalates

• Reduce protein digestion and utilisation
o Protease inhibitors
o Tannins

• Know how to overcome these challenges

Anti-nutritional factors (ANF)

Aspects relevant to pigs

Raw feed materials: the science



Hàm lượng các NSP trong nguyên liệu thô

Nguồn: Bach Knudsen KE., 1997; Choct. M.,1997

Raw feed materials: the science

Lúa mì Lúa mạch Bắp Đậu nành Cải dầu



NSP profile of raw materials

Source: Bach Knudsen KE., 1997; Choct. M.,1997

Raw feed materials: the science



Hàm lượng Phytate trong nguyên liệu thô

Nguyên liệu thô P tổng số
(g/kg)

Phytate
(g/kg)

P dạng Phytate
(g/kg)

P dạng Phytate/P 
tổng số

(%)

Lúa mạch 3,2 7,0 1,9 61

Bắp 2,6 6,7 1,9 72

Lúa mì 3,1 7,8 2,2 72

Cao lương 3,0 7,7 2,2 73

Khô dầu đậu nành 6,5 13,8 3,9 60

Khô dầu cải 9,7 22,9 65 66

Raw feed materials: the science



Phytate content of raw materials

Raw material Total P 
(g/kg)

Phytate
(g/kg)

Phytate-P
(g/kg)

Phytate-P / Total P
(%)

Barley 3.2 7.0 1.9 61

Corn 2.6 6.7 1.9 72

Wheat 3.1 7.8 2.2 72

Sorghum 3.0 7.7 2.2 73

Soybean meal 6.5 13.8 3.9 60

Canola meal 9.7 22.9 6.5 66

Raw feed materials: the science



Quản lý các yếu tố kháng dinh dưỡng
Các enzyme ngoại sinh

• NSPases: ß-Glucanase, Xylanase
o NSP’s cấu trúc hạn chế các enzyme nội sinh tiếp xúc với dưỡng chất → động vật

sản xuất 1 lượng giới hạn
o Nhiều sản phẩm thương mại khác nhau sẵn có có thể giải quyết các thách thức

đặc thù của NSP

• Phytase
o Cắt P dạng Phytate – tăng độ khả dụng của P 

• Protease
Xử lý nhiệt

• Giảm hoạt động của các thành phần có hại:
o Chất ức chế Trysin = Khô dầu đậu nành

Raw feed materials: the science



Managing anti-nutritional factors
Exogenous enzymes

• NSPases: ß-Glucanase, Xylanase
o Structural NSP’s limit endogenous enzymes access to nutrients → animal produce 

limited quantity
o Various commercially available products able to address specific NSP challenges

• Phytase
o Cleaves Phytate-P – increase P availability 

• Protease
Heat treatment

• Reduce activity of deleterious compounds:
o Trysin inhibitor = Soybean meal

Raw feed materials: the science



% sử dụng tối đa

Giới hạn sử dụng ngũ cốc trong công thức điển hình

Khẩu phần Lúa mì Lúa mạch Cao lương Bắp
Khởi đầu 100 10 - 50
Cai sữa 100 20 15 100
Choai 100 100 60 100

Vỗ béo 100 100 70 100
Nái nuôi con 45 60 40 100

Nái khô 45 100 60 100

Raw feed materials: the science



Maximum % inclusions

Typical formulation limits on grains

Diet Wheat Barley Sorghum Corn
Starter 100 10 - 50
Weaner 100 20 15 100
Grower 100 100 60 100
Finisher 100 100 70 100

Lactating sow 45 60 40 100
Dry sow 45 100 60 100

Raw feed materials: the science



Chọn ngũ cốc ưa thích làm thức ăn cho heo



Selecting the preferred feed grain for pigs



So sánh các khẩu phần thức ăn của heo choai: Ở Úc (%)
Giá nguyên liệu
thô (USD/tấn)

Nguyên liệu thô
(RM)

Dựa trên lúa
mạch

Dựa trên lúa
mì

Dựa trên cao
lương Kết hợp

160 Lúa mạch 56,4 - - 32,5

210 Lúa mì - 61,88 - 15,0

215 Cao lương - - 59,8 10

245 Đậu Hà Lan 20 20 20 20

280 Khô dầu cải, 37 15 11,6 15 15

525 Bột thịt 2 3,6 2 2

910 Dầu cải 4 0,9 0,5 2,8

Khoáng đa lượng + + + +

Axit amin + + + +

3500 Premix* + + + +

DE MJ/kg 14,1 14,1 14,1 14,1

SID Lys% 0,99 0,99 0,99 0,99

Giá nguyên liệu thô/tấn (USD) 249,43 256,35 256,84 252,75

* Includes Phytase, 
NSP - enzymes
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Comparison of pig grower diets: Australia (%)
RM cost 
(USD/t)

Raw material 
(RM) Barley base Wheat base Sorghum base Combination

160 Barley 56.4 - - 32.5

210 Wheat - 61.88 - 15.0

215 Sorghum - - 59.8 10

245 Peas 20 20 20 20

280 Canola solv. 37 15 11.6 15 15

525 Meat meal 2 3.6 2 2

910 Canola oil 4 0.9 0.5 2.8

Macro minerals + + + +

Amino acids + + + +

3500 Grow Premix* + + + +

DE MJ/kg 14.1 14.1 14.1 14.1

SID Lys% 0.99 0.99 0.99 0.99

RM Cost/t (USD) 249.43 256.35 256.84 252.75

* Includes Phytase, 
NSP - enzymes
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So sánh các khẩu phần thức ăn của heo choai: Việt Nam (%)
Giá nguyên

liệu thô
(USD/tấn)

Nguyên liệu thô Chuẩn + Lúa mì + Lúa mạch + Cao lương Kết hợp

257 Bắp 40,08 13,8 19,3 - -

270 Lúa mì - 20,0 - - -

250 Lúa mạch - - 22,8 - 23,0

260 Cao lương - - - 32,0 19,3

157 Khoai mì 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

266 Cám mì 3,6 9,0 - 10,0 -

247 Cám gạo - FF 1,2 10,0 10,0 10,0 10,0

196 Cám gạo - EXT 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

262 DDGS 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

485 Khô dầu đậu nành 15,0 13,3 13,4 13,7 13,1

177 Khô dầu cọ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

434 Bột thịt 2,5 1,5 2,2 1,7 2,4

Khoáng đa lượng 1,75 1,1 1,45 1,7 1,35

Axit amin 0,73 0,69 0,72 0,69 0,7

3500 Premix* 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

DE MJ/kg 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

SID Lys% 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Giá nguyên liệu thô/t (USD/tấn) 293,85 293,21 291,22 292,98 290,63

* Includes Phytase, 
NSP - enzymes
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Comparison of pig grower diets: Vietnam (%)
RM cost 
(USD/t) Raw material Std Base + Wheat + Barley + Sorghum Combination

257 Maize 40.08 13.8 19.3 - -

270 Wheat - 20.0 - - -

250 Barley - - 22.8 - 23.0

260 Sorghum - - - 32.0 19.3

157 Cassava 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0

266 Wheat Bran 3.6 9.0 - 10.0 -

247 Rice Bran - FF 1.2 10.0 10.0 10.0 10.0

196 Rice Bran - EXT 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

262 DDGS 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

485 Soybean meal 15.0 13.3 13.4 13.7 13.1

177 Palm Kernel Meal 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

434 Meat Meal 2.5 1.5 2.2 1.7 2.4

Macro Minerals 1.75 1.1 1.45 1.7 1.35

Amino Acids 0.73 0.69 0.72 0.69 0.7

3500 Grow Premix* 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

DE MJ/kg 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1

SID Lys% 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

RM Cost/t (USD/t) 293.85 293.21 291.22 292.98 290.63

* Includes Phytase, 
NSP - enzymes
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Chọn loại ngũ cốc ưa thích chính trong khẩu phần
• Heo là loài ăn tạp có khả năng thích nghi cao, có thể sử dụng nhiều loại thức ăn khác

nhau hiệu quả nhất

• Một megajoule năng lượng hay 1 g axit amin tiêu hóa hồi tràng chuẩn có thể có được từ
bất kì nguồn thức ăn nào với hiệu quả tương tự

• Công thức thức ăn thì thiên về cung cấp dưỡng chất hơn là sử dụng nguyên liệu

• Tất cả nguyên liệu có những đặc tính riêng mà chúng ta cần biết rõ khi kết hợp các
nguyên liệu khác nhau để tạo ra khẩu phần hoàn chỉnh

• Với sự đánh giá đầy đủ về hàm lượng dưỡng chất sẵn có của nguyên liệu và bất kì sự
trở ngại riêng biệt khi sử dụng, yếu tố quyết định chính là chi phí tương đối cho việc
cung cấp dưỡng chất cần thiết

• Để cạnh tranh về mặt kinh tế, chúng ta cần có cái nhìn mở cho tất cả các sự lựa chọn

• Bắp + khô dầu đậu nành có lẽ là những nguyên liệu nổi trội trong thức ăn của heo trên
thế giới, nhưng chúng không phải là các nguyên liệu thiết yếu. 
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Selecting the preferred grain base for diets
• The pig is a very adaptable omnivore that can utilise a wide range of different 

feedstuffs most effectively
• A megajoule of energy or a gram of standardised ileal digestible amino acid can 

come from any source with equal efficacy
• Feed formulation is more about nutrient delivery than ingredient use
• All feedstuffs have their specific properties that we need to be cognisant of when 

combining with other components to make up a complete diet
• With a full appreciation of the available nutrient content of feedstuffs and any 

peculiar constraints to use, the prime determinant becomes the relative cost of 
delivering the necessary nutrients

• To be economically competitive, we need to maintain an open mind to all options
• Corn + soybean meal may be dominant components in much of the world’s pig 

foods but they are not essential 
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Kết luận

Heo có khả năng sử dụng nhiều loại thức ăn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của nó

Về mặt truyền thống ở Châu Á, bắp từ lâu là nguyên liệu nổi trội được sử dụng. Tuy nhiên, với
sự gia tăng thương mại quốc tế, các ngũ cốc thay thế khác đã nổi lên và biểu trưng cho lợi ích
kinh tế thực sự.

Năm nay, Úc có một mùa thu hoạch lúa mạch cho năng suất cao làm tăng sản lượng đáng kể
sẵn có để xuất khẩu ở những mức giá cạnh tranh

Ngành chăn nuôi heo nội địa của Úc sẽ hưởng lợi với tình hình này và sẽ sử dụng lúa mạch
như là một nguyên liệu thức ăn chính.

Cơ hội cũng sẽ xuất hiện ở các nước Châu Á láng giềng và đáng được coi trọng.



Conclusions

The pig has an ability to utilise a broad range of feedstuffs to meet its nutritional needs

Traditionally in Asia, corn has been the predominant grain employed. However, with increasing 
international trade other grain alternatives have emerged representing a real economic 
advantage

Australia is enjoying a very productive barley harvest this year resulting in significant quantities 
being available for export at competitive prices

The domestic Australian pig industry will take advantage of this situation and utilise barley as 
the dominant grain

The opportunity also presents itself to near Asian neighbours and is well worth considering
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