
Cho heo và gia 
cầm ăn lúa mì 

nảy mầm
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 Lúa mì nảy mầm có giá trị dinh dưỡng tương đương với lúa mì chưa nảy 
mầm khi cho heo và gia cầm ăn, trừ khi nảy mầm quá mức.

 Nếu hạt chỉ ‘nảy mầm’ bầu hạt phồng lên nhưng không có chồi thì quá 
trình thủy phân đang diễn ra nhưng hạt không bị mất chất dinh dưỡng.

 Động vật chuyển hóa tinh bột thành glucose qua quá trình thủy 
phân, do đó thức ăn trước khi thủy phân có thể được coi là một lợi thế (ngon 
miệng, dễ tiêu hóa).

 Trong hầu hết các trường hợp, lúa mì nảy mầm có thể được sử 
dụng thoải mái như một thành phần thức ăn gia súc miễn là có đủ các thông 
số chất lượng tiêu chuẩn.

Các loại ngũ cốc nảy mầm không đủ điều kiện để được phân loại 
là hạng cán xay, do đó chúng được phân loại là hạng thức ăn 
chăn nuôi. Điều này tạo cơ hội cho khách hàng mua lúa 
mì có giá trị dinh dưỡng cao với mức giá 
cạnh tranh.

Giá trị thức ăn của lúa 
mì nảy mầm đối với heo 
và gia cầm
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Lúa mì nảy mầm là gì?

Hạt lúa mì có thể nảy mầm (mọc mầm) nếu tiếp xúc với điều kiện ẩm ướt ngay 
trước hoặc trong khi thu hoạch.

Hạt lúa mì trải qua các giai đoạn nảy mầm (giai đoạn sớm đến phát triển).

Không được để hạt lúa mì nảy mầm 
nhiễm nấm mốc.

Mầm lúa mì bị mốcHạt lúa mì ở các giai đoạn nảy mầm khác nhau  
(Nguồn: TS. J Barrero, CSIRO)
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Cho heo và gia cầm 
ăn lúa mì nảy mầm

•		 Độ	ẩm	cao	đến	mức	hạt	nảy	mầm	cũng	có	thể	làm	tăng	nguy		
cơ	nấm	mốc	và	độc	tố	nấm	mốc.	

•		 Cần	phải	tuân	theo	các	tiêu	chuẩn	tiếp	nhận	độ	ẩm	thông	thường	
(<12,5%)	để	đảm	bảo	hạt	được	bảo	quản	tốt.	Khi	độ	ẩm	giảm		
xuống	dưới	mức	này,	quá	trình	nảy	mầm	sẽ	dừng	lại.

•		 Tính	toàn	vẹn	của	tinh	bột	giảm	có	thể	ảnh	hưởng	đến	các	đặc	tính		
của	hạt	thức	ăn	nhưng	đây	chỉ	là	một	hệ	quả	không	đáng	kể.

Các biện pháp đảm bảo chất lượng

•		 Độ	ẩm:	<12,5%
•		 Trọng	lượng	thử	nghiệm:	tốt	nhất	là	75+	kg/hl	(nhưng	có	thể	sẽ	có	rất	ít	
hiệu	quả	năng	lượng	cho	đến	khi	<70kg/hl)

•		 Protein:
–	 thử	nghiệm	KJELDAHL	N	thông	thường		
–	 Giá	trị	AA	tỷ	lệ	thuận	với	protein		
–	 Giá	trị	SID	như	lúa	mì	thông	thường

•		 Năng	lượng	-	Xét-	NIR.
•		 Độc	tố	nấm	mốc	-	Không	có	hoặc	trong	mức	cho	phép.
•		Chỉ	số	rơi-	không	liên	quan.
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