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Tập ăn
Creep

ME:3500
Cai sữa

PreStarter
ME:3400

Heo choai
Starter

ME:3330

Heo thịt
Grower

ME:3200
Vỗ béo
Finisher

ME:3100

Hậu bị
Gilt 

Developer
NE:2200

Mang thai
Gestation
NE:2150

Forced in to diet

Chiếm trong khẩu phần 
Diarrhoea prevent
Phòng tiêu chảy

Microbiota modulation
Điều hoà hệ vi sinh vật ruột

Đưa vào khẩu phần theo kinh tế
Comes into diet based on economics
Giúp cân bằng năng lượng và lysine
Helps to balance energy and lysine

Tăng tiết sữa
Lactogenic fibre 

Điều hoà vi sinh vật ruột
Microbiota modulation

Phòng tiêu chảy
Constipation prevention

TẠI SAO LÚC MẠCH LÀ NGUYÊN LIỆU PHÙ HỢP CHO KHẨU PHẦN
THỨC ĂN TẠI VIỆT NAM 
WHY BARLEY IS A GOOD ADDITION TO A VIETNAMESE DIET?
Điểm mấu chốt của dinh dưỡng heo là sự cân bằng hoàn hảo nhu cầu năng lượng thuần (NE) và lysine tiêu hoá hồi tràng tiêu
chuẩn (SID) qua từng giai đoạn sản xuất

The key to pig nutrition is to perfectly balance the changing requirements for energy (NE) and SID lysine over the phases of 
pig production. 

Nuôi con
Lactation
NE:2400



TÁC ĐỘNG HIỆP LỰC: KHẨU PHẦN HEO CON 
SYNERGIES: NURSERY DIETS

Tấm gạo và bắp ép đùn là các nguyên liệu cung năng lượng dễ tiêu hoá được
sử dụng phổ biến trong thức ăn heo
Broken rice and extruded corn are commonly used as a highly digestible energy source in 
pigs. 

Lúa mạch chứa ít tinh bột hơn, nhưng cung cấp nguồn xơ chức năng để:
Barley contains less starch, but provides functional fibre to:

Ổn định tỷ lệ nhu động ruột
Stabilise digesta transit rate
 Tăng sự sinh trưởng và có lợi cho vi sinh vật ruột
 Promote the proliferation of beneficial gut microflora
 TĂng sản xuất SCFA (Bao gồm butyrate)
 Increase production of SCFA (including butyrate)

Lúa mạch chứa nhiều lysine/ 1đơn vị protein hơn là bắp ép đùn và cùng 1 lượng tấm gạo
Barley contains more lysine per unit of protein than extruded corn and similar amounts to broken 
rice. 
Lúa mạch chứa lượng phospho gần gấp đôi so với tấm gạo và bắp ép đùn
Barley contains roughly twice as much available phosphorous than both broken rice and 
extruded corn. 

Tăng lượng ăn vào
Promote feed intake

Tăng sức khoẻ
đường ruột
Promote gut 
health

Tỷ lệ tiêu hoá cao
High digestibility



THU MUA NGUYÊN LIỆU CẦN PHẢI DỰA TRÊN GIÁ TRỊ DINH
DƯỠNG NHIỀU HƠN
PURCHASING RAW MATERIALS SHOULD BE BASED ON MORE THAN NUTRITIONAL VALUE

Wheat diet Barley diet

NE, MJ 10.00 10.00

SID Lys % 1.07 1.07

NDF,% 9.6% 12.99

ADFI, g 757 767 N.S.

ADG, g 478 518 <0.05

F:G 1.585 1.484 <0.05

Sự tương đồng năng lượng trong khẩu phần dựa trên lúa và lúa
mạch cho heo từ 14 ngày sau cai sữa trong vòng 21 ngày
Iso-calorific diets based on wheat and barley fed to pigs from 
14 days post weaning for 21 days.

65% ngũ cốc trong khẩu phần
65% Cereal in the diets 
(Zhou et al., 2016)

Phần mềm công thức chỉ có thể cân đối dựa trên giá trị
dinh dưỡng của nguyên liệu.
Formulation software can only consider the nutrition 
value of raw materials.
Người làm dinh dưỡng cần hiểu rõ giá trị chức
năng của nguyên liệu mang lại
The nutritionist must appreciate the functional value a 
raw material can provide.

Sức khoẻ đường ruột
e.g. gut health 
Tỷ lệ đậu thai/Năng suất sinh sản
e.g. fertility/reproduction output

Các giá trị có thể thay đổi tuỳ thuộc vào
The value may vary depending on 
• Tính hữu dụng của các nguyên liệu khác
• the availability of other raw materials
• Tiềm năng di truyền của vật nuôi
• genetic potential of animals
• Các yếu tố bên trong external factors 



CHIẾN LƯỢC CÔNG THỨC- HEO CON 
FORMULATION STRATEGY - NURSERY

Giữ 25-40% ngũ cốc chín (tấm gạo, bắp ép đùn ...)
Maintain 25-40% cooked cereals (broken rice, extruded corn etc)

Đưa vào 15-20% Lúa mạch cho sức khoẻ đường ruột
Force in 15-20% Barley for gut health 
 Tốt cho bước vào chương trình cho ăn của heo con
 Good to step it up across nursery program

Đảm bảo năng lượng và lysine tiêu hoá được cân bằng
Ensure energy and digestible lysine are balanced

Giữ nguồn lactose
Maintain a source of lactose 

Tốt cho bước tiếp theo của khẩu phần để tránh sự giảm sức sống
vật nuôi. 
Good to step down across diets to avoid dysbiosis

Cung cấp miễn dịch thụ động bảo vệ sự trưởng thành của heo con
Provide passive immune protection to immature piglets

Giảm tối đa lượng thừa protein thô không tiêu hoá
Minimise the expected amount of undigested crude protein
 Chọn lựa nguồn protein có tỷ lệ tiêu hoá
 Select high digestibility protein sources 
 Giới hạn lượng khô dầu đậu nành
 Limit the amount of SBM

Tăng mức xơ không hoà tan , xơ lên men theo tỷ lệ để giảm rủi
ro tiêu chảy.
Increase the level of insoluble, fermentable fibre in proportion to 
diarrhoea risk.

Đảm bảo sử dụng enzymes hiệu quả
Ensure you use enzymes effectively- Phytase 
 CHOase – liên quan đến cơ chất (loại và lượng)
 CHOase – relative to substrates (type and amount)

Sử dụng chất phụ gia để tối đa chức năng và sức khoẻ đường ruột
Use feed additives to optimise gut function and health
 Acid hoá để giữ pH dạ dày thấp
 Acidfiers to keep stomach pH low
 Probiotics tăng cường tỷ lệ lên men của ruột giàte
 Probiotics to enhance fermentation in large intestine
 Cho ăn cân đối để điều hoà hệ vi sinh vật ruột (giảm rủi ro mầm bệnh

phát triển quá mức) 
 Eubiotics to modulate microbiota (reduce risk of pathogen over growth)



THE BALANCER OPTIONS IN GROWER PIGS AND SOWS

Cám gạo trích béo
Rice bran defatted

Khô dầu cọ
Palm kernel meal

Khô dừa
Copra meal

Bã mì
Cassava residue

Cám mì
Wheat branBắp DDGS 

Corn DDGS Barley- Lúa mạch

dN = 48-55%
dOM = 69-73%

dN = 63-70%
dOM = 65-70%

dN = 72-75%
dOM = 78-81%

dN = 55%
dOM = 70-74

dN = 75-80%
dOM = 83-85%

dN = 62-70%
dOM = 75-83%

dN = 64-74%
dOM = 60-66%

Thế mạnh chất lượng thức ăn
Feed quality advantage
Không phải phụ phẩm
Not a by-product
Không rủi ro trong quá trình chế biến
No risk of over processing
Không tồn dư No solvent residues 
Ít bị oxy hoá Low risk of oxidations
Không chứa hàm lượng aflatoxin
No concentration of mycotoxins (Digestibillity coefficents from Feed Tables) 



SỬ DỤNG LÚA MẠCH HÀM LƯỢNG CAO TRONG THỨC ĂN VỖ BÉO 
USE OF HIGH LEVEL OF BARLEY IN FINISHING PIGS

Corn 
Bắp

Barley 
Lúa mạch

P-value

Corn % 80 20

Barley % 0 60

Diet ME/kg 3306 3030

SID Lysine/kg, % 0.75 0.75

Initial weight 70.6 70.7 NS

Final weight 124.5 122.7 NS

ADG 1040 1000 NS

ADFI 3290 3450 0.06

ME intake/day 10877 10453

ME kcal/gm of gain 10.46 10.45 NS

Dressing % 76.4 74.9 0.04

Carcass lean % 51.6 52.5 NS

Khẩu phần áp dụng cho cuối trước 8 tuần
khi giết mổ.
Diets applied for last 8 weeks prior to 
slaughter. 
Tác giả đã không sử dụng enzyme  NSP  
trong thí nghiệm này.
The authors did not use NSP enzymes in 
this study.
Heo sử dụng lúc mạch Hiệu quả như bắp.
Pigs could utilise barley as efficiently as 
corn.
Lúa mạch bổ sung cải thiện chất lượng mỡ
không thay đổi màu của mỡ Barley 
addition improved the fat quality without 
changing the colour of fat. 
Không có tác dụng của lúa mạch lên màu
đỏ, màu vàng và có khuynh hướng hơi
tăng độ sáng màu
No significant effect of barley on redness, 
yellowness and slight tendency for 
increased lightness.

(Kim et al., 2014)



CHIẾN LƯỢC CHO HEO TĂNG TRƯỞNG VÀ XUẤT CHUỒNG 
FORMULATION STRATEGY GROWERS AND FINISHERS
Heo tăng trưởng và xuất chuồng tiêu thụ thức ăn chủ yếu nhất (70%) - Grower and finishers consumed the most feed (70%)
 Hiệu quả kinh tế cần cân đối trên hiệu quả tăng trưởng, tỷ lệ nuôi sống - Economics must consider efficiency, growth, survivability 

Sử dụng enzymes để tăng hiệu quả - Use enzymes to your advantage
 Đối ưu liều phytase dựa trên hàm lượng phytate có trong khẩu phần - Optimise phytase dosage based on phytate level in feed
 Tối ưu NSPase dựa trên các cơ chất có trong khẩu phần - Optimise NSPase based on substrates in the diet

Cần cân bằng năng lượng cho  nhu cầu lysine tiêu hoá hồi tràng tiêu chuẩn (SID lysine) dựa trên tiềm năng di truyền, giới tính và độ ngon
miệng
Must balance energy to SID lysine based on genetic potential, sex and appetite
 Chuyển hoá và tiềm năng cho tạo nạc sau thành thục tính dục

Metabolism and potential to lay down lean declines after puberty
 Chương trình cho ăn cần phải theo sát với nhu cầu để mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu nhất

Feeding program should closely follow the requirements for optimum economic return

Giữ điều hoà đường ruột - Maintain gut homeostasis
 Mật độ vi khuẩn trong ruột cần ổn định trước 12 tuần tuổi - Microbiota population is generally considered stable by 12 weeks of age
 Là đòn bẩy cho heo tăng khả năng lên men chất xơ = tăng khả năng dẻo dai - Leverage the pigs increasing ability to ferment fibre = 

increased resilience 
 Làm chậm tỷ lệ thức ăn tiêu hoá lướt qua theo tuổi, cải thiện dưỡng chất chiết ra - Slowing of digesta transit rates with age improve 

nutrient extraction 
Lựa chọn khôn ngoan nguyên liệu liên tục - Wise to consider raw material continuity 
 Hệ vi sinh vật cần thời gian để điều chỉnh sự thay đổi của cơ chất - Microbiota require time to adjust to changes in substrate
 Tốt hơn là bước qua/bước lại các thành phần nguyên liệu - Better to step up/step down ingredients



VÍ DỤ VỀ KHẨU PHẦN THỨC ĂN HEO TĂNG TRƯỞNG VÀ VỖ BÉO TẠI VIỆT NAM 
EXAMPLE OF VIETNAMESE GROWER AND FINISHER DIETS

Tăng trưởng - Grower
9060VND/kg

ME 3200, SID lysine 1.00%

Xuất chuồng - Finisher
8350VND/kg

ME 3100, SID Lysine 0.84%

Lúa mạch 10% - Barley 10%- 40.00* 40.0*

bắp7%  - Corn 7% 29.04 29.12

khô dầu đậu nành 46%
Soy bean meal 46%

16.32 9.92

bắp DDGS 27% - Corn DDG 27% - 3.84

bã mì 50% - Cassava Reside 50% 5.0 5.00

Bột xương thịt 45%
Meat and Bone meal 45%

1.94 1.63

Mỡ cá ba sa - Basa Fish Oil 2.15 1.52

Cám gạo trích béo - Rice Bran defatted 2.57 5.98

Other 2.98 2.99
*Lúc mạch maximum ở mức 40% do tính ngon miệng *Barley maximum capped at 40% for palatability
Giá bắp = 7,200 VND/kg, lúa mạch 6,600 VND/kg  Corn price = 7,200 VND/kg, Barley 6,600 VND/kg
NB: Lưu ý là trong thức ăn heo tăng trưởng và heo vỗ béo là khi giá lúa mạch = 6640VND/kg & 6670VND/kg tương ứng
NB: Swing point in the grower and finisher was when Barley = 6640VND/kg & 6670VND/kg respectively



CHIẾN LƯỢC KHẨU PHẦN CHO NÁI
FORMULATION STRATEGY FOR SOWS

Một heo nái vừa vặn là một heo nái năng suất cao
Fit sows are productive sows
 Tuổi thọ lâu hơn
 Better longevity
 Sữa nhiều hơn
 Better milk output

Sử dụng lúa mạch để tối ưu tốc độ tăng trưởng đều đặn trên hậu bị và giữ điểm thể trạng trên nái
Use Barley to optimise steady growth rates in gilts and maintain body condition in sows

Heo nái béo thường thấy trên đàn heo châu Á - Fat sows are common in Asian herds
 Hội chứng lứa thứ hai thường thấy trên heo hậu bị không được chăm chút tốt - Second parity syndrome is also common due to poor gilt preparation
 Lúa mạch cung cấp loại ngũ cốc ít năng lượng và lâu bền cho heo hậu bị phát triển - Barley provides a consistent low energy grain option for better gilt 

development 

Khi cân bằng chất xơ - Fibre when balanced
 Tăng số lượng phôi  sống sót - Enhances embryo survival 
 Cải thiện tỷ lệ đâu thai - Improved pregnancy rates
 Tăng số con trong 1 lứa đẻ - Improved litter size

 Cải thiện đồng đều trọng lượng heo con sinh ra - Improved birth weight uniformity
 Tăng tiết sữa heo nái - Enhances milk output
 Tăng độ ngon miệng của thức ăn nái nuôi con - Enhances lactation appetite
 Giảm chết thai - Reduces still births
 Giảm táo bón - Less constipation 
 Giảm mệt sau sinh - Less farrowing fatigue



CHIẾN LƯỢC KHẨU PHẦN CHO NÁI - FORMULATION STRATEGY FOR SOWS
Hậu bị - Gilt Developer

7960VND/kg
NE 2200, 

SID lysine 0.76%

Mang thai - Gestation 
7780VND/kg

NE 2150, 
SID Lysine 0.62%

Nuôi con - Lactation 
9230VND/kg

NE 2400
SID Lysine 1.00%

Lúa mạch 10% - Barley 10% 40.00* 40.0* 17.55

Bắp 7% - Corn 7% 19.44 15.85 34.76

Khô dầu đậu nành 46%
Soy bean meal 46%

10.33 10.00 15.15

bắp DDG 27% - Corn DDG 27% 8.00 8.00 7.62

Bã mì 50% - Cassava Reside 50% 6.00 6.00 6.00

Bột xương thịt 45%
Meat and Bone meal 45%

1.81 1.70 2.99

Mỡ cá ba sa - Basa Fish Oil 0.50 0.5 3.0

Cám gạo trích béo
Rice Bran defatted

8.00 8.00 7.96

Cám mì -Wheat bran 3.05 7.36 2.00

Other Giá bắp= 7,200 VND/kg, giá lúa mạch 6,600 VND/kg - Corn price = 7,200 VND/kg, Barley 6,600 VND/kg
*Lượng dùng lúac mạch cao nhất là 40% - *Barley capped at 40%



KẾ LUẬN
CONCLUSIONS

Lúa mạch là một nguyên liệu thô bổ sung đã được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.

Barley is a complementary raw material to those already commonly used in Vietnam.

Có nhiều lợi ích kinh tế khi sử dụng lúa mạch tại thời điểm này.

There are economic advantages at present to using barley.

Có nhiều lợi ích chức năng khi sử dụng lúa mạch. 

There are functional benefits from using barley. 

Heo là loài ăn tạp.

Pigs are opportunities omnivores.
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