
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ NGUỒN PHẾ PHỤ PHẨM TRONG SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐỂ SẢN XUẤT THỨC ĂN HỖN HỢP

HOÀN CHỈNH GIẢI QUYẾT NGUỒN THỨC ĂN CHO CHĂN NUÔI TRÂU BÒ VÀ
GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH SƠN LA.

MỤC TIÊU 
Đề tài nhằm 2 mục tiêu chính:
          - Xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua việc tận dụng, tái sử dụng các
nguồn phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp sẵn có ở địa phương để chế biến
thức ăn cho chăn nuôi trâu bò của tỉnh Sơn La.
          - Giải quyết tình trạng thiếu thức ăn trường diễn trong những năm qua đối với chăn nuôi trâu
bò, đặc biệt trong vụ đông xuân; Nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tăng thu nhập cho người dân.
NỘI DUNG 
 1. Điều tra, đánh giá các nguồn phế phụ phẩm của các loại cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và
công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La về: diện tích, năng suất, sản lượng, thành phần và giá
trị dinh dưỡng….
          2.  Lựa chọn các loại phế phụ phẩm phù hợp; Nghiên cứu xây dựng công thức phối hợp các
loại nguyên liệu theo hướng tạo ra một loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, cân đối dinh dưỡng, phù
hợp cho chăn nuôi trâu bò ở các độ tuổi và theo các hướng sản xuất khác nhau.
          3.  Nghiên cứu, xác định phương pháp chế biến phù hợp: dễ sản xuất và áp dụng, đảm bảo
giá trị dinh dưỡng, an toàn, có hiệu quả. Thức ăn hỗn hợp có thể ở dạng bột hoặc dạng viên.
          4. Tổ chức sản xuất, chế biến thử.
          5. Bố trí thí nghiệm xác định thử mức tiêu hóa của thức ăn trên bò.
          6.  Bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn thực tế trên bò thịt: khả năng sinh
trưởng, năng suất, chất lượng thịt…
KẾT QUẢ DỰ KIẾN 
(*) Sản phẩm ứng dụng:       
 - Các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho các loại trâu bò được chế biến từ các nguồn phế phụ
phẩm.
         - Công thức phối chế thức ăn.
 - Qui trình chế biến thức ăn.
(*) Sản phẩm khoa học:
          - Báo cáo công trình khoa học.
          - Bài báo đăng tạp chí trong, ngoài nước: 4 – 5 bài.
 (*) Sản phẩm đào tạo:
          - 01 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.    


