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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 

AA A xít amin (Amino Acids) 
AAFCO Hiệp hội các nhà chức trách quản lý thực phẩm Hoa Kỳ (Association of American 

Feed Control Officials) 
AAs A xít amin có chứa lưu huỳnh (Sulffur Amino Acids) 
ACREC Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Phụ phẩm Động vật (Animal Co-product 

Research and Education Center) 
ADC Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến (Apparent Digestibility Coefficient) 
ADF Phần xơ tan không tan trong môi trường a xít (Acid Detergent Fiber) 
ADICP Protein thô không tan trong môi trường a xít (Acid Detergent Insoluble Crude 

Protein) 
ALA A xít linolenic 
ANPR Thông báo về việc xây dựng dự thảo luật (Advance Notice of Proposed 

Rulemaking) 
APHIS Dịch vụ Thanh sát Sức khỏe Vật nuôi Cây trồng (Animal and Plant Health 

Inspection Service) 
APPI Tổ chức các nhà công nghiệp sản xuất protein động vật (Animal Protein Producers 

Industry) 
ARS Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp (Agriculture Research Service) 
ASA Hiệp hội đậu tương Hoa Kỳ (American Soybean Association) 
ASAS Hội khoa học động vật Hoa Kỳ (American Society of Animal Science) 
ASTM Hội đồng Kiểm tra và Nguyên liệu Hoa Kỳ (American Society of Testing and 

Materials) 
BM Bột máu (Blood Meal) 
BOD Nhu cầu ôxy hóa sinh (Biochemical Oxygen Demand) 
BSE Hội chứng bệnh bò điên (Bovine Spongiform Encephalopathy) 
BTU Đơn vị nhiệt theo hệ thống Anh quốc (British Thermal Unit) 
CBOD Nhu cầu ôxy hóa sinh cacbon (Carbonaceous Biochemical Oxygen Demand) 
CNS Hệ thống thần kinh trung ương (Central Nervous System) 
CP Protein thô (Crude Protein) 
CVM Trung tâm Thuốc Thú y (Center for Veterinary Medicine) 
DAF Kỹ thuật tạo và hớt bọt không khí hòa tan (Desolved Air Flotation) 
DDGS Bã bia ướt và khô có các chất hòa tan (Wet and Dried Distiler’s Grains with 

Solubles) 
DE Năng lượng tiêu hóa (Digestible Energy) 
DM Vật chất khô (Dry Matter) 
EAA A xít amin không thay thế (Essential Amino Acids) 
EAAP Hiệp hội chăn nuôi Châu Âu (Europian Association of Animal Production) 
ELG Hướng dẫn về giới hạn đối với các dòng nước thải (Effluent Limitation 

Guidelines) 
EMS Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System) 
EPA Tổ chức bảo vệ môi trường (Environmental Protection Agency) 
ERRC Trung tâm Nghiên cứu miền Đông (East Region Research Centre) 
ERS Dịch vụ nghiên cứu kinh tế (Economic Research Service) 
FAC Bảng mầu FAC (Fat Analysis Committee of the Amerian Oil Chemists Society) 
FCI Viện Chứng nhận Năng lực (Facility Certification Institute) 
FDA Cơ quan quản lí thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ (Food and Drug Administration) 
FeM Bột lông vũ đã thủy phân (Hydrolyzed poultry feather Meal) 
FFA A xít béo tự do (Free Fatty Acids) 
FPRF Quỹ Nghiên cứu Mỡ và Protein (Fats and Protein Research Foundation) 
GE Năng lượng thô (Gross Energy) 
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GMP Thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practices) 
HACCP Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (Hazard Analysis and 

Critical Control Point 
HEM Nguyên liệu có thể tách chiết hexan (Hexane Extractable Material) 
ICAR Trung tâm nghiên cứu ô tô quốc tế (International Center for Automotive 

Research) 
IEA Cơ quan Năng lượng Quốc tế (International Energy Agency) 
ISO Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization for 

Standardization) 
IUFST Liên hiệp Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (International Union of Food 

Science and Technology) 
IV Trị số Iốt (Iodine Value) 
LA A xít linoleic 
MBM Bột thịt xương (Meat and Bone Meal) 
ME Năng lượng trao đổi (Metabolisable Energy) 
MIU Tiêu chuẩn về ẩm độ, chất không hòa tan và không saponin hóa (Moisture, 

Insolubles, and Unsaponifiables) 
NBRC Trung tâm nghiên cứu gạch nung Quốc gia (National Brick Research Center) 
NE Năng lượng thuần (Net Energy) 
NRA Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ quốc gia (National Renderers 

Association) 
NVSL Phòng thí nghiệm Dịch vụ Thú y Quốc gia  

(National Veterinary Services Laboratories) 
OIE Tổ chức Thú y thế giới (Office of International Epizootics hay World 

Organization for Animal Health) 
OSHA Cơ quan quan quản lí sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (Occupational Safety and 

Health Administration) 
PAP Protein động vật đã được chế biến (Processed Animal Protein) 
PBM Bột phụ phẩm gia cầm (Poultry By-product Meal) 
PER Tỷ lệ chuyển hóa protein (Protein Efficiency Ratio) 
POTW Hệ thống xử lý nước thải công cộng (Publicly Owned Treatment Works) 
PV Trị số peroxýt (Peroxyde Value) 
QA Kiểm soát chất lượng (Quality Assurance) 
RDP Protein có thể phân giải ở dạ cỏ (Rumen Degradable Protein) 
RTP Quá trình nhiệt phân nhanh (Rapid Thermal Pyrolysis) 
RUP Protein không phân giải dạ cỏ hay protein thoát qua (Rumen Undegradable 

protein) 
SBR Lò phản ứng chuỗi theo đợt (Sequencing Batch Reactors) 
SPH Thủy phân bằng áp suất hơi nước (Steam Pressure Hydrolyzation) 
SRM Nguyên liệu được xác định là có nguy cơ (Specified Risk Materials) 
SV Giá trị Saponin hóa (Saponification Value) 
TDN Tổng các chất dinh dưỡng có thể tiêu hóa (Total Digestible Nutrients) 
TDS Tổng các chất hòa tan (Total Disolved Solids) 
TFA A xít béo tổng số (Total Fatty Acids)  
TKN Nitơ Kjeldahl tổng số (Total Kjeldahl Nitrogen) 
TSAA Tổng lượng a xít amin chứa lưu huỳnh (Total Sulffur Amino Acids) 
TSE Bệnh xốp não ở gia súc có khả năng lây nhiễm (Transmissable Spongiform 

Encephalopathies) 
TSS Các chất rắn lơ lửng tổng số (Total Suspended Solids) 
WAVFH Hiệp hội các nhà Thú y và Vệ sinh Thực phẩm Thế giới (World Association of 

Veterinary and Food Hygenists) 
WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) 
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TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM GIẾT MỔ 
David L. Meeker và C. R Hamilton 

 
 
Tóm tắt 

Từ 1/3 đến một nửa cơ thể gia súc cho thịt, sữa, trứng hoặc lông không được con người sử dụng. 
Phần thừa này chính là nguyên liệu đầu vào của các quá trình chế biến nhằm tạo ra các sản phẩm 
hữu ích. Bột thịt xương, bột thịt, bột gia cầm, bột lông vũ, bột máu, bột cá, và mỡ động vật là các 
sản phẩm chính của ngành chế biến các phụ phẩm giết mổ. Vai trò quan trọng và cũng là giá trị 
nhất của các sản phẩm này chính là ở chỗ các sản phẩm đó có thể được sử dụng làm thức ăn cho 
gia súc, gia cầm, thủy sản và sinh vật cảnh. 

Đã có rất nhiều tài liệu khoa học khẳng định chất lượng dinh dưỡng của các sản phẩm này, đồng 
thời cũng không có bất kỳ lí do khoa học nào cho thấy cần phải thay đổi phương thức sử dụng 
các sản phẩm này trong chăn nuôi. Các cơ quan nhà nước quy định việc chế biến thực phẩm và 
thức ăn và ngành công nghiệp chế biến các phụ phẩm giết mổ được kiểm tra khá đều đặn. Ngoài 
ra các chương trình công nghiệp bao gồm việc áp dụng các qui trình sản xuất phù hợp, Hệ thống 
phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (Hazard Analysis and Critical Control Point - 
HACCP) và, các qui tắc thực hành, và chứng nhận của cơ quan thứ ba. Cơ quan quản lí thuốc và 
thực phẩm của Hoa Kỳ (FDA) qui định các loại thức ăn chăn nuôi và cấm sử dụng một số 
protein có nguồn gốc từ động vật nhai lại làm thức ăn cho giai súc nhai lại nhằm ngăn ngừa sự 
lây lan của bệnh bò điên. Mặc dù thường xuyên thất vọng bởi những săm soi nhận được, ngành 
chế biến phụ phẩm giết mổ hiểu rất rõ vai trò của ngành đối với việc sản xuất các thành phần 
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi an toàn và giàu dinh dưỡng và đã thực hiện vai trò đó một cách 
hiệu quả trong suốt hơn 100 năm qua. 

Khả năng cung cấp các sản phẩm chế biến làm thức ăn chăn nuôi trong tương lai phụ thuộc vào 
thị trường và các qui định của pháp luật. Các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ rất sáng tạo và cạnh 
tranh nên có thể thích nghi với bất kỳ sự thay đổi nào trong cả hai khía cạnh trên. Các cơ quan 
quản lý sẽ xác định những nguyên liệu nào có thể được dùng làm thức ăn gia súc. Hiệp hội các 
nhà chế biến phụ phẩm giết mổ quốc gia (NRA) ủng hộ việc sử dụng các kết quả nghiên cứu làm 
cơ sở cho việc xây dựng các qui định trong khi các vấn đề về thẩm mỹ, thông số kỹ thuật của sản 
phẩm, và sự khác nhau về chất lượng sản phẩm nên để thị trường qui định. Mong muốn của 
khách hàng, nhu cầu tiêu dùng, và những tính toán về kinh tế sẽ quyết định đến việc xây dựng 
các thông số kỹ thuật và giá bán của sản phẩm. 

Nếu không có những nỗ lực không ngừng của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ thì 
sự tích tụ của các phế phụ phẩm động vật không được chế biến có thể gây cản trở cho sự phát 
triển của ngành công nghiệp chế biến thịt và tạo ra nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng đối với sức 
khỏe của gia súc và con người. 

Nguyên liệu thô 
Theo định nghĩa thì một phụ phẩm là một sản phẩm thứ cấp có được trong quá trình sản xuất một 
chính phẩm hàng hóa nào đó. Một đồng sản phẩm là một sản phẩm thường được sản xuất cùng 
hoặc theo trình tự trước sau với một sản phẩm khác bởi vì các sản phẩm hoặc qui trình sản xuất 
này là tương tự nhau. Một số người thích dùng thuật ngữ đồng sản phẩm, nhưng để đơn giản hóa, 
thuật ngữ phụ phẩm sẽ được sử dụng trong cuốn sách này trong phần lớn các trường hợp. Ngoài 
các sản phẩm chính là thịt, trứng, sữa cung cấp cho con người thì một phần của lợi nhuận thu 
được từ chăn nuôi và chế biến thực phẩm phụ thuộc vào việc sử dụng các phụ phẩm này. Cơ 
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quan FDA qui định các loại nguyên liệu có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và năm 1997 đã ra 
quyết định cấm sử dụng các nguyên liệu lấy từ động vật nhai lại để làm thức ăn cho động vật 
nhai lại. Gần đây đã có những  tranh luận lớn  xung quanh việc nên hay không nên cấm sử dụng 
một số sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nhai lại làm thức ăn cho các loài gia súc khác. 

Khoảng 300 cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ ở khu vực Bắc Mỹ phục vụ cho ngành chăn nuôi 
thông qua việc sử dụng các phụ phẩm giết mổ. Lượng phụ phẩm này chiếm  tới trên 50% tổng 
lượng sản phẩm gia súc nông nghiệp. Hiện nay mỗi năm Hoa Kỳ sản xuất, giết mổ và chế biến 
khoảng 100 triệu lợn, 35 triệu bò và 8 tỷ con gà. Các phụ phẩm bao gồm da, lông tơ, lông vũ, 
móng guốc, sừng, chân, đầu, xương, móng chân, máu, nội tạng, hạch, ruột, thịt và mỡ, vỏ trứng 
và thân thịt xẻ. Từ nhiều thế kỷ nay, các phụ phẩm này đã được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục 
đích khác nhau. Các sản phẩm được làm từ các nguyên liệu không ăn được có đóng góp quan 
trọng về kinh tế cho các ngành công nghiệp liên quan khác và cho xã hội. Ngoài ra việc chế biến 
và sử dụng các phụ phẩm giết mổ cũng góp phần cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe gia 
súc và sức khỏe cộng đồng. 

Khoảng 49% khối lượng sống của bò, 44% của lợn, 37% của gà thịt, và 57% của hầu hết các loài 
cá là phần khối lượng không thể dùng làm thực phẩm cho con người. Một số xu hướng mới như 
các loại thịt đóng gói sẵn đang làm tăng tỷ lệ phụ phẩm trong ngành giết mổ. Hiện nay mỗi năm 
ngành công nghiệp giết mổ Hoa Kỳ tạo ra khoảng 54 tỷ pound (1 pound = 0,45 kg) phụ phẩm và 
Canada tạo ra khoảng 5 tỷ pound. Các phụ phẩm này rất biến động về thành phần nhưng, một 
cách chung nhất, nước chiếm khoảng 60%, protein và khoáng 20% và mỡ chiếm 20% còn lại. 
Các chất hữu cơ này rất dễ bị thối rữa và chứa rất nhiều vi khuẩn, trong đó có nhiều loại có khả 
năng gây bệnh cho cả người và gia súc. Quá trình chế biến các phụ phẩm giết mổ cho phép việc 
vận chuyển và chế biến các sản phẩm động vật được thực hiện trong một hệ thống khép kín, an 
toàn và đáp ứng được tất cả các yêu cầu cơ bản của việc kiểm soát dịch bệnh và chất lượng môi 
trường. 

Quá trình chế biến phụ phẩm giết mổ 
Chế biến các phụ phẩm giết mổ là một quá trình chuyển hóa lý học và hóa học thông qua việc sử 
dụng các thiết bị và qui trình khác nhau. Tất cả các qui trình chế biến phụ phẩm đều bao gồm 
việc dùng nhiệt để nấu, loại nước, và tách mỡ. Các phương pháp thực hiện quá trình này được 
minh họa ở Hình 1 (Hamilton, 2004). Các qui trình cũng như trang thiết bị dùng trong chế biến 
phụ phẩm được mô tả  chi tiết trong chương nói về quá trình vận hành trong cuốn sách này.  

Nhiệt độ và thời gian nấu của quá trình chế biến là rất quan trọng, quyết định đến chất lượng của 
sản phẩm tạo ra. Qui trình chế biến các phụ phẩm có thành phần khác nhau là khác nhau. Tất cả 
các công nghệ trong hệ thống chế biến phụ phẩm đều phải có bộ phận thu gom và vận chuyển 
nguyên liệu thô về cơ sở chế biến. Tại đây các nguyên liệu được nghiền đến một kích thước ổn 
định rồi chuyển đến nồi nấu. Nồi này có thể là dạng nồi nấu liên tục hoặc dạng nồi nấu theo từng 
mẻ. Quá trình nấu thường là sử dụng hơi nước có nhiệt độ 240-2900F (khoảng 115-1450C) trong 
thời gian 40-90 phút tùy thuộc vào hệ thống máy móc và loại nguyên liệu. Hầu hết các dây 
chuyền chế biến phụ phẩm giết mổ ở các nước khu vực Bắc Mỹ là loại hệ thống nấu liên tục. Dù 
với loại nồi nấu nào thì phần mỡ tan chảy cũng sẽ được tách ra khỏi phần thịt và xương, đồng 
thời phần lớn lượng nước trong nguyên liệu được rút ra ngoài. Điều quan trọng nhất là công đoạn 
nấu ở nhiệt độ cao này đã làm bất hoạt các loại vi khuẩn, virus, protozoa và ký sinh trùng. Các 
phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi khác như chôn lấp, làm phân vi sinh, và dùng đất để san 
lấp không có khả năng làm bất hoạt các vi sinh vật độc hại một cách thường xuyên và liên tục. 

Mỡ được tách khỏi nguyên liệu đã nấu bằng thiết bị ép xoắn trong một nồi kín. Sau khi nấu và 
tách mỡ, phần còn lại bao gồm protein, khoáng và một phần mỡ sót lại sẽ được xử lý tiếp để làm 
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giảm thấp hơn nữa độ ẩm của sản phầm. Sau đó sản phẩm dạng khô này được nghiền rồi chuyển 
sang kho bảo quản hoặc vận chuyển đi nơi khác. Bột protein thường được bảo quản trong các 
thùng chứa lớn hoặc trong các tòa nhà kín. Mỡ được bảo quản và vận chuyển trong các thùng 
chứa. 

Hình 1: Sơ đồ phác thảo qui trình chế biến phụ phẩm giết mổ 

 
 

Các qui trình và công nghệ chế biến phụ phẩm giết mổ thay đổi theo thời gian và sẽ còn tiếp tục 
được cải tiến. Các cơ sở chế biến hiện đại thường được xây dựng để có thể tách riêng bộ phận 
vận chuyển nguyên liệu thô ra khỏi khu vực chế biến và bảo quản sản phẩm. Việc kiểm soát qui 
trình chế biến được thực hiện với sự trợ giúp của máy tính, nhờ đó có thể ghi chép và lưu giữ 
được các giá trị về thời gian/nhiệt độ thích hợp cho việc tiêu diệt một số vi sinh vật cụ thể. Nhiệt 
độ quá cao, vượt quá xa mức độ yêu cầu, là không cần thiết và nên tránh vì có thể làm giảm giá 
trị dinh dưỡng và tỷ lệ tiêu hóa của các sản phẩm tạo ra. Các qui trình chế biến phụ phẩm ở các 
nước Bắc Mỹ nhìn chung không sử dụng kỹ thuật nấu dưới áp suất cao trừ trường hợp chế biến 
lông vũ hoặc các loại phụ phẩm chứa nhiều keratin. 

Các nghiên cứu đã cho thấy các phụ phẩm tạo ra từ quá trình chế biến thực phẩm có nguồn gốc 
động vật thường là nơi khu trú của rất nhiều vi sinh vật. Số liệu minh họa tỷ lệ nhiễm các vi sinh 
vật gây bệnh trong các nguyên liệu thô là phụ phẩm chăn nuôi và hiệu quả của quá trình chế biến 
phụ phẩm trong việc tiêu diệt các mầm bệnh này được trình bày ở Bảng 1. Người ta nhận ra rằng 
các công đoạn xử lý tiếp theo sau khi nguyên liệu đã nấu chín có thể là nguyên nhân dẫn đến 
việc tái nhiễm khuẩn. Việc tái nhiễm này có thể xảy ra ở tất cả các thành phần nguyên liệu trong 
thức ăn chăn nuôi chứ không chỉ giới hạn ở thành phần bột protein động vật. Salmonella là loại 
vi khuẩn thường có mặt trong thức ăn và hay bị nghi ngờ một cách nhầm lẫn là có nguồn gốc từ 
các thành phần thức ăn sản xuất từ các phụ phẩm giết mổ. Dữ liệu từ các nơi trên thế giới cho 
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thấy tất cả các thành phần thức ăn kể cả protein thực vật và các loại hạt thực vật đều có thể bị 
nhiễm Samonella (Beumer and Van der Poel, 1997; Sreenivas, 1998; Mc Chesney và cộng sự., 
1995; European Commission, 2003). Như vậy việc tuân thủ các hướng dẫn về an toàn thức ăn 
công nghiệp và các qui tắc thực hành trong việc xử lý cả trước và sau chế biến các thành phần 
nguyên liệu và thức ăn thành phẩm là rất quan trọng. 

Bảng 1: Hiệu quả của hệ thống chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ trong việc tiêu diệt các 
vi khuẩn gây bệnh 

Mầm bệnh Mẫu chưa chế biến (% 
dương tính) 

Mẫu đã chế biến (% 
dương tính) 

Clostridium perfringens 71,4 0 
Listeria species 76,2 0 
L. monocytogenes 8,3 0 
Campylobacter species 20,0 0 
Salmonella species 84,5 0 

Nguồn: Troutt và cộng sự., 2001. Mẫu được lấy từ 17 cơ sở chế biến phụ phẩm khác nhau trong 
cả mùa đông và mùa hè. 

Mặc dù các nghiên cứu đã chứng minh rằng quá trình chế biến có thể làm giảm khả năng lây 
nhiễm nhưng hoạt tính của prion - nhân tố thường được cho là nguyên nhân gây ra bệnh xốp não 
truyền nhiễm ở bò (TSEs - hay bệnh bò điên) – vẫn không bị khử hoàn toàn bởi bất kỳ một qui 
trình chế biến phụ phẩm giết mổ nào hiện có (Taylor và cộng sự., 1995). Điều này giải thích tại 
sao FDA đưa ra qui định là tất cả các nguyên liệu thô có chứa các phụ phế phẩm của gia súc nhai 
lại đều không được sử dụng làm thành phần trong thức ăn cho gia súc nhai lại. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Bắc Mỹ nhận thức rõ vai trò của mình trong việc 
đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe con người và gia súc. Do đó ngành đã xây dựng 
các chương trình an toàn sinh học, hạn chế số lượng Samonella, và Chương trình cấp giấy chứng 
nhận đã tuân thủ các qui định về sản xuất thức ăn từ cơ quan độc lập. Ngoài ra, các công ty chế 
biến phụ phẩm giết mổ Bắc Mỹ cũng đã phê chuẩn Qui định chung (một chương trình tự nguyện 
dựa trên Hệ thống HACCP) của Tổ chức các nhà nghiên cứu và thanh sát dược lý Hoa Kỳ 
(Academy of Phamaceutical Physicians and Investigators). 

Các phụ phẩm giết mổ đã qua chế biến 
Quá trình chế biến các phụ phẩm giết mổ đã chuyển hóa các mô động vật sống thành các sản 
phẩm dạng bột hoặc lỏng giàu protein, mỡ hoặc khoáng với các thành phần dinh dưỡng khác 
nhau. Hàng năm Hoa Kỳ sản xuất khoảng 11,2 tỷ pound protein có nguồn gốc từ động vật và 
10,9 tỷ pound mỡ đã chế biến. Khoảng 85% lượng sản phẩm tạo ra được sử dụng làm thức ăn 
chăn nuôi. Việc sử dụng mỡ đã qua chế biến trong các ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp 
luyện kim, công nghiệp sản xuất cao su, và công nghiệp sản xuất hóa chất nguồn gốc sinh học 
gộp lại tạo thành thị trường tiêu thụ lớn thứ hai, với trên 3000 ứng  dụng đã được xác định. Việc 
sử dụng mỡ, đặc biệt là mỡ của gia súc nhai lại (tallow) trong sản xuất xà phòng và các sản phẩm 
chăm sóc cơ thể khác vẫn là ứng dụng chính của loại mỡ này. Ngoài ra việc sử dụng mỡ này cho 
các ứng dụng mới hơn như sản xuất nhiên liệu sinh học cũng đang tăng lên. 

Mỡ động vật và dầu mỡ tái chế 
Mỡ là thành phần thức ăn sẵn có giàu năng lượng nhất. Ngành công nghiệp sản xuất thức ăn và 
nguyên liệu thức ăn cho gia súc gia cầm là ngành chính sử dụng mỡ động vật đã qua chế biến và 
dầu ăn thải loại từ nhà hàng. Đây là nguồn cung cấp năng lượng có giá trị cho khẩu phần của gia 
súc gia cầm. Đồng thời, ngoài chức năng cung cấp năng lượng, mỡ và các a xít béo còn có vai trò 
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trong các chức năng quan trọng và không thể thay thế của cơ thể gia súc. Nếu tính cả lượng dầu 
thực vật tái chế từ nguồn dầu thải của nhà hàng, ngành chế biến phụ phẩm giết mổ chế biến 
khoảng 10,9 tỷ pound mỡ mỗi năm (Bảng 2). 

Bảng 2. Sản lượng mỡ trung bình hàng năm của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ 

Mỡ động vật nhai lại có thể ăn được 1,8 tỷ pound 
Mỡ động vật nhai lại không ăn được 3,9 tỷ pound 
Mỡ lợn  0,3 tỷ pound 
Mỡ mềm vàng  1,5 tỷ pound 
Các loại mỡ mềm khác 1,2 tỷ pound 
Mỡ gia cầm 1,2 tỷ pound 
Mỡ dùng cho thức ăn sinh vật cảnh 1,0 tỷ pound 
Tổng 10,9 tỷ pound 

Nguồn: U.S. Census Bureau Current Industrial Report M311K, 2005 

Thuật ngữ chất béo (lipid) hàm chứa cả các chất mỡ và các chất dầu. Chất béo có cấu trúc hóa 
học chủ yếu gồm các triglyceryl –thành phần tạo ra bởi một phân tử glycerol và 3 phân tử a xít 
béo. Các a xít béo chính là các thành phần tạo nên các đặc tính của các mỡ tương ứng. Hầu hết 
các a xít béo tìm thấy trong tự nhiên có chuỗi các bon dao động trong khoảng 8-24 nguyên tử. 
Mỡ trong thức ăn chủ yếu chứa các a xít béo có cấu trúc 14-18 nguyên tử các bon. Các a xít béo 
được coi là chưa no khi trong cấu trúc phân tử có chứa các liên kết đôi. Các cấu trúc không chứa 
các liên kết đôi là các a xít béo no. Nếu trong cấu trúc có chứa nhiều hơn hai liên kết đôi thì a xít 
béo đó được liệt vào nhóm các a xít chưa no đa mạch kép (polyunsaturated). Khi triglyceride 
chứa nhiều a xit béo no hơn thì điểm nóng chảy của mỡ cũng tăng lên và do đó về tính chất lí 
học mỡ được coi là cứng hơn. Đơn vị đo độ cứng là titer và được xác định bởi điểm đông cứng 
của các a xít béo. Giá trị Iốt (IV) là đơn vị khác để đo động cứng/độ mềm, trong đó mỡ không no 
có giá trị Iốt cao hơn mỡ no. Bảng 3 so sánh độ cứng của mỡ ở các loại gia súc khác nhau theo 
đơn vị Titer và giá trị Iốt. 

Bảng 3: Trị số Titer và Iốt của mỡ ở các loài gia súc khác nhau 

Loại gia súc Trị số Titer Trị số Iốt 
Cừu 111-1180F (44-480C) 42-43 
Bò 108-1130F (42-450C) 43-45 
Lợn 97-1040F (36-400C) 63-65 
Gia cầm 89-950F (31-350C) 77-80 

Nguồn: Fats and Proteins Research Foundation Directors Digest No 269  

Mỡ đạt tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi thường là hỗn hợp pha trộn giữa mỡ động vật và dầu thực 
vật. Các sản phẩm này được sản xuất thông qua (1) chế biến các mô động vật có vú hoặc gia cầm 
và (2) tái chế dầu ăn thải loại từ nhà hàng. Mỡ ăn được chủ yếu chứa các triglyceride của các a 
xít béo và không có các a xít béo tự do (NRA, 2003). 

Các sản phẩm có tên bắt nguồn từ tên loài hoặc giống gia súc tương ứng phải được gọi tương 
ứng là bò, lợn và gia cầm. Mỡ gia cầm có chứa 100% mỡ lấy từ phủ tạng của gia cầm. Mỡ hỗn 
hợp dùng làm thức ăn chăn nuôi (Blended feed fat) là nhóm sản phẩm có chứa mỡ động vật, mỡ 
gia cầm và dầu/mỡ ăn thải loại từ nhà hàng. Mỡ pha trộn từ dầu thực vật và mỡ động vật có chứa 
các hỗn hợp của mỡ động vật, mỡ gia cầm, mỡ thực vật và dầu/mỡ ăn thải loại từ nhà hàng. Sản 
phẩm này cũng có thể chứa cả các phụ phẩm chẳng hạn như nước súp trong sản xuất xà phòng. 
Sản phẩm mỡ thuộc nhóm này có thể được gọi là hỗn hợp mỡ động thực vật. 
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Mặc dù các thông số kỹ thuật của sản phẩm đã được định nghĩa rõ ràng và vấn đề bảo đảm chất 
lượng cũng được định rõ sau khi tham khảo một số nguồn trong đó bao gồm cả Hội các nhà chức 
trách quản lý thực phẩm Hoa Kỳ (Association of American Feed Control Officials - AAFCO) 
nhưng các nhà cung cấp mỡ nguyên liệu có thể bán các sản phẩm có ghi nhãn mác và bảo đảm 
về chất lượng vượt ra ngoài phạm vi tiêu chuẩn thương mại. Những khuyến cáo về xây dựng chỉ 
tiêu chất lượng mỡ dùng trong thức ăn gia súc được trình bày ở Bảng 4. Cũng giống như bất kỳ 
thành phần thức ăn nào, các chỉ tiêu kỹ thuật của mỡ dùng trong thức ăn gia súc nên được hiểu 
một cách chính xác bởi cả người bán và người mua. Dưới đây là các chỉ dẫn thông thường cho 
loại sản phẩm mỡ dùng trong thức ăn chăn nuôi: 

1. Mỡ phải ở trạng thái ổn định với hàm lượng chất chống ôxy hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng 
thức ăn hoặc thực phẩm được bổ sung ở mức khuyến cáo của nhà sản xuất. Có thể phải thực 
hiện các cuộc kiểm tra để giám sát tính ổn định của sản phẩm. 

2. Mỡ dùng trong khẩu phần ăn của gà đẻ, gà giống và gà thịt thì không nên có chứa các phụ 
phẩm của ngành chế biến hạt bông. 

3. Mỡ phải được chứng thực có chứa các tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và chất polychlorinated 
biphenyls (PCBs) ở giới hạn mà chính phủ của tiểu bang và Liên bang cho phép. 

4. Người bán nên cố gắng tối đa để có thể cung cấp mỡ có cấu trúc đồng nhất cho mỗi lô hàng. 
Việc ghi rõ giá trị Iốt tối thiểu hoặc tối đa có thể được thực hiện cho mỗi loại mỡ đã mua. 
Việc giám sát giá trị Iốt có thể cho phép xác định xem liệu cấu trúc mỡ của sản phẩm có 
đồng nhất hay không. 

Bảng 4: Các chỉ tiêu chất lượng khuyến cáo của mỡ dùng trong thức ăn chăn nuôi. 

    Mỡ hỗn hợp 
 % Gia súc Gia 

cầm 
Mỡ động 

vật 
Mỡ động 
thực vật 

Nước súp 
thực vật 

trong sản 
xuất xà 
phòng 

A xít béo tổng số Tối thiểu 90 90 90 90 90 
A xít béo tự do Tối đa 15 15 15 15* 50 
Ẩm độ Tối đa 1 1 1 1 1.5 
Tạp chất Tối đa 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 
Phần không thể 
saponin hóa  

Tối đa 1 1 1 1* 4 

Tổng giá trị MIU Tối đa 2 2 2 2 6 
MIU = Ẩm độ, tạp chất, và phần không thể saponin hóa 
* Khi mỡ dùng cho chăn nuôi có chứa súp nấu xà phòng có pha a xít thì chỉ tiêu này có thể được 
điều chỉnh để cho phép hàm lượng a xít béo tự do trong sản phẩm mỡ này cao hơn. Mỡ hỗn hợp 
có chứa súp nấu xà phòng cũng có thể chứa hàm lượng chất không thể saponin hóa cao hơn. 

Các thuật ngữ về mỡ 
A xít béo tổng số (TFA) bao gồm cả các a xít béo tự do và a xít có gắn glycerol (glyceride 
nguyên gốc). Mỡ được cấu tạo bởi khoảng 90% các a xít béo và 10% glycerol. Glycerol chứa 
khoảng 4,32 calori (cal)/g còn các a xít béo chứa 9,4 cal. Vì các a xít béo có chứa mức năng 
lượng cao gấp hơn hai lần hàm lượng năng lượng trong glycerol nên hàm lượng TFA trong mỡ 
đóng vai trò là chất chỉ thị cho giá trị năng lượng. 
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Một đơn vị dùng để xác định chất lượng mỡ là hàm lượng các a xít béo tự do. Mỡ thường được 
tạo bởi ba a xít béo liên kết với glycerol bằng cầu nối ester. Khi mỡ được thủy phân các a xít béo 
này được giải phóng tạo thành các a xít béo tự do (FFA). Do đó hàm lượng FFA trong mỡ cao thì 
chứng tỏ mỡ đã bị tiếp xúc với nước, a xít hoặc enzyme. Mỡ nên được chế biến sao cho hàm 
lượng nước là thấp nhất có thể để hạn chế quá trình thủy phân trong khi bảo quản. 

Trước kia, một số người cho rằng hàm lượng FFA tăng lên là do quá trình ôxy hóa mỡ tăng lên 
trong khi chế biến hoặc bảo quản. Quá trình ôxy hóa khác với quá trình thủy phân. Quá trình này 
xảy ra khi ôxy kết hợp với các a xít béo không no dưới sự có mặt của chất xúc tác như nhiệt độ, 
sắt, đồng và ánh sáng. Vai trò của nhiệt độ trong việc thúc đẩy cả quá trình ôxy hóa và quá trình 
thủy phân mỡ có thể là gốc rễ của những sự hiểu nhầm. Việc bổ sung các chất chống ôxy hóa – 
cách phổ biến nhất để ngăn chặn quá trình ôxy hóa- nhằm ngăn chặn việc sản sinh các FFA là 
không nên vì rất nhiều chất chống ôxy hóa có tính a xít và có thể làm tăng lượng FFA. 

Các tạp chất khó hoà tan thường gồm các hạt hoặc mảnh nhỏ của lông, tóc, xương, da và đất cát. 
Các chất này có thể làm tắc các màng, miệng vòi xử lý, vận chuyển mỡ và các thiết bị khác cũng 
như góp phần vào việc tạo các cặn lắng ở đáy các thùng chứa mỡ. 

Hơi ẩm có tác dụng xấu đến mỡ vì nó làm tăng quá trình ăn mòn các thiết bị xử lý, vận chuyển 
mỡ và có thể tăng cường quá trình tạo gỉ sắt- một chất xúc tác rất mạnh cho quá trình ôxy hóa và 
gây ôi thiu. Hơi ẩm cũng không đóng góp năng lượng, chất bôi trơn hay bất cứ lợi ích nào cho 
thức ăn gia súc và do đó nên được hạn chế ở mức thấp nhất. Hơi ẩm lắng đọng trong mỡ khi bảo 
quản và làm cho việc lấy mẫu chuẩn trở nên khó khăn hơn.  

Giá trị saponin hóa (SV) là ước tính khối lượng phân tử trung bình của các a xít béo thành phần 
có trong mẫu mỡ và được định nghĩa là số miligram hyđroxit Kali cần thiết để saponin hóa một 
gram mỡ. Giá trị SV cao hơn có nghĩa là độ dài trung bình của mạch C của các glyceride ngắn 
hơn. 

Mỡ không thể saponin hóa có chứa một số hợp chất như sterol, hyđro carbon, sắc tố màu, rượu 
béo (fatty alcohol) và các vitamin không bị thủy phân bởi quá trình saponin hóa bằng kiềm. Các 
chất không thể saponin hóa thường có giá trị dinh dưỡng không xác định và rất biến động so với 
mỡ chứa nó. Các chất không thể saponin hóa này cũng có thể làm giảm hàm lượng năng lượng 
của mỡ thành phẩm. 

Trị số Iốt (IV): Mỗi một liên kết đôi trong một a xít béo có thể kết hợp với tối đa hai nguyên tử 
iốt. Dựa vào phản ứng giữa các a xít béo với iốt chúng ta có thể xác định mức độ chưa no của mỡ 
hoặc dầu. Trị số Iốt được định nghĩa là số gam iốt được hấp thụ bởi 100 gam mỡ. Mỡ chưa no 
theo tự nhiên có IV cao hơn các mỡ no do đó IV có thể được dùng để ước tính lượng cấu trúc của 
mỡ hoàn chỉnh. 

Trị số Titer được xác định bằng cách làm tan chảy các a xít béo sau khi mỡ đã được thủy phân. 
Các a xít béo này được làm nguội từ từ và nhiệt độ tại đó các a xít béo đông lại tính theo độ C 
chính là trị số Titer. Mỡ động vật thường được gọi là mỡ cứng (tallow) nếu có trị số Titer là 40 
hoặc cao hơn, và được gọi là mỡ mềm (grease) nếu có độ titer dưới 40, không kể nguồn gốc từ 
loại gia súc nào, mặc dù mỡ cứng chủ yếu được tạo ra từ phụ phẩm của ngành công nghiệp chế 
biến thịt bò. 

Màu sắc mỡ biến động từ màu trắng của mỡ bò đã tinh luyện đến màu vàng của mỡ mềm và mỡ 
gia cầm, rồi đến màu rất đậm của nước nấu xà phòng đã làm chua. Màu sắc không ảnh hưởng 
đến giá trị dinh dưỡng của mỡ nhưng có thể là yếu tố cần xem xét khi dùng làm thức ăn cho sinh 
vật cảnh và các sản phẩm hướng tới người tiêu dùng khác bởi vì màu sắc mỡ có thể ảnh hưởng 
đến màu sắc bên ngoài của sản phẩm cuối cùng. 
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Các chất ổn định và chất chống ôxy hóa: các chất chống ôxy hóa thường được khuyến cáo sử 
dụng cho tất cả các loại mỡ dùng cho chăn nuôi để ngăn chặn sự ôi thiu gây ra bởi quá trình ôxy 
hóa - quá trình có thể phân hủy các vitamin A, D, E và gây ra các vấn đề khác trong thức ăn chăn 
nuôi. Ôi thiu là một thuật ngữ có tính mô tả hay định tính. Thuật ngữ này bắt nguồn từ các giá trị 
tới ngưỡng mà con người sử dụng trong việc phát hiện sự mất mùi do quá trình ôxy hóa mỡ gây 
ra. Sự ôi thiu không được định nghĩa theo tính chất hóa học và cũng không thể định lượng được. 
Do đó ngành công nghiệp chế biến đã thử mô tả sự ôi thiu bằng cách đo rất nhiều sản phẩm hoặc 
chất trung gian của quá trình ôxy hóa. Hai trong số các phương pháp thử thường được dùng để 
xác định tính ổn định của mỡ là: 

1. Giá trị peroxýt (PV)- Phương pháp này đo lượng qui đổi tương đương miligram (me) của 
peroxýt/kg và cho biết trạng thái hiện tại của sự ôi thiu do ôxy hóa. Mẫu có giá trị PV thấp (đôi 
khi được xác định là <10 me/kg) là mẫu chưa bị ôi thiu. 

2. Phương pháp thử bằng bơm ôxy một cách chủ động để xác định tính ổn định của mỡ 
trong thời gian 20h - Đây là phương pháp xác định giá trị PV sau 20h liên tục bơm không khí đi 
qua mẫu. Phép thử này nhằm mục đích xác định khả năng đề kháng của mỡ đối với quá trình ôi 
thiu do ôxy hóa gây ra trong thời gian bảo quản. 

Mỡ cứng chủ yếu tạo ra từ quá trình chế biến thịt bò nhưng cũng có thể có chứa mỡ của các gia 
súc khác. Hầu hết các nhà sản xuất hóa chất và xà phòng yêu cầu mỡ có độ titer tối thiểu là 40,5-
41. Mỡ phải có độ titer tối thiểu là 40 mới được phân loại vào nhóm mỡ cứng. 

Mỡ mềm trắng chủ yếu được tạo ra từ quá trình chế biến thịt lợn. Ngành công nghiệp sản xuất xà 
phòng yêu cầu các chỉ tiêu về màu sắc nhưng đối với việc chế biến thức ăn chăn nuôi thì màu sắc 
không quan trọng lắm. Như vậy, có thể tiết kiệm đáng kể nếu việc xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật 
cho mỡ dùng trong chăn nuôi tập trung chủ yếu vào giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. 

Mỡ mềm vàng là thuật ngữ đã được dùng từ lâu và thường bị nhầm với mỡ mềm trắng đã mất 
màu. Mỡ mềm vàng chủ yếu có nguồn gốc là dầu mỡ thải loại từ các nhà hàng nhưng cũng có 
thể có chứa các nguồn mỡ lấy từ quá trình chế biến các phụ phẩm giết mổ. 

Bảng 5: Giá trị năng lượng của một số loại mỡ thường được bổ sung vào thức ăn cho lợn và 
gia cầm1. 

Nguồn mỡ ME cho gia cầm, kcal/pound ME cho lợn, kcal/pound2 

Mỡ mềm vàng3 3582 3663 
Mỡ gia cầm 3539 3641 
Mỡ mềm trắng loại 1 3424 3585 
Mỡ mềm nâu 3332 3534 
Mỡ cứng 3167 3452 
Dầu cọ 3069 3401 

1 Tính theo các công thức của Wiseman và cộng sự (1991) cho gia cầm và theo Powles và cộng 
sự (1995) cho lợn. 

2 Các công thức này tính giá trị năng lượng tiêu hóa (DE). Năng lượng trao đổi (ME) được tính 
bằng 96% DE. 

3 Tái chế từ dầu mỡ thải loại của nhà hàng. 

Một số lợi ích của việc sử dụng mỡ động vật trong khẩu phần cho gia súc, gia cầm, thủy sản và 
sinh vật cảnh, bao gồm cả việc gia tăng hàm lượng năng lượng trong khẩu phần, đã được tập hợp 
và viết thành tài liệu. Tùy theo loài vật sử dụng mà năng lượng đóng góp từ mỡ có thể lớn hơn từ 
2,6 đến 3,8 lần lượng năng lượng có trong ngô hạt. Giá trị năng lượng của một số loại mỡ động 
vật thường dùng được trình bày ở Bảng 5. Ngoài đóng góp về năng lượng, việc bổ sung mỡ trong 
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khẩu phần cũng có tác dụng làm giảm bụi, tăng độ sạch của máy nghiền, tăng sự thoải mái cho 
công nhân, tăng hiệu suất đóng viên thức ăn, tăng độ ngon miệng của thức ăn, tăng tính ổn định 
của các vitamin hòa tan trong mỡ và các chất dinh dưỡng khác, tăng độ bền của máy móc, thiết 
bị và giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp của gia súc. 

Các nguyên liệu protein động vật 
Protein là thành phần quan trọng của tất cả các sinh vật và có mặt ở tất cả các mô trong cơ thể 
động vật. Hàm lượng protein trong các mô nội tạng và mô cơ cao hơn, và đặc tính protein biến 
động từ các loại rất khó hòa tan như lông vũ, tóc, lông tơ và sừng móng đến các loại protein rất 
dễ hòa tan như các protein trong huyết thanh và huyết tương. Thực phẩm có nguồn gốc động vật 
là nguồn thức ăn chính cung cấp protein và các chất dinh dưỡng khác cho con người. Một cách 
tương tự, các mô động vật không được dùng làm thực phẩm cho con  người được chế biến thành 
rất nhiều loại bột thịt dùng cho chăn nuôi. 

AAFCO định nghĩa thành phần của tất cả các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được sử dụng hợp 
pháp kể các các sản phẩm phụ của ngành công nghiệp giết mổ. Sổ tay thành phần thức ăn năm 
2006 của AAFCO liệt kê khoảng 125 phụ phẩm khác nhau có nguồn gốc động vật và số liệu này 
được cập nhật hàng năm. Các phụ phẩm protein động vật chính bao gồm bột thịt xương (MBM), 
bột thịt, bột máu, bột phụ phẩm gia cầm, bột gia cầm, bột lông vũ và bột cá. Lấy bột thịt xương 
làm ví dụ, AAFCO định nghĩa đây là một phụ phẩm giết mổ có chứa các mô của động vật có vú 
bao gồm cả xương nhưng không có máu, lông, sừng, móng, da, phân và chất chứa trong dạ cỏ 
hoặc dạ dày. Theo định nghĩa của AAFCO, bột thịt xương phải có tối thiểu là 4% phốt pho và 
hàm lượng Ca không vượt quá 2,2 lần hàm lượng P thực có trong sản phẩm. Các sản phẩm có 
hàm lượng P thấp hơn phải được gắn nhãn bột thịt. 

Bột thịt xương 

Ngoài những miêu tả của AAFCO nói trên, MBM phải có hàm lượng chất hữa cơ không thể tiêu 
hóa bằng men pepsin thấp hơn 12% và  hàm lượng protein không thể tiêu hóa bởi men pepsin 
phải nhỏ hơn 9% tổng protein thô. Pepsin là một men tiêu hóa protein được tiết ra bởi dạ dày nơi 
protein bị phân giải thành các polypeptit và oligopeptit. Nếu một protein không thể tiêu hóa được 
bởi pepsin thì gia súc khó có thể tiêu hóa nó. MBM có thể được sử dụng trong thức ăn của tất cả 
các loài gia súc, gia cầm và thủy hải sản nhưng chỉ các sản phẩm không có nguồn gốc từ động 
vật nhai lại mới có thể sử dụng làm thức ăn cho gia súc nhai lại (theo qui định của FDA). 

Bột phụ phẩm gia cầm 

Bột phụ phẩm gia cầm (PBM) có chứa các phần đã nghiền nhỏ, đã chế biến và các phần còn sạch 
của thân thịt gia cầm giết mổ như cổ, chân, trứng non, và ruột, không có lông vũ ngoại trừ một 
lượng nhỏ mà ngay cả những qui trình chế biến tốt nhất cũng không thể tránh khỏi. Trên nhãn 
mác sản phẩm cũng phải ghi cam kết đảm bảo các yêu cầu đối với lượng protein tối thiểu, xơ tối 
thiểu, P tối thiểu, lượng Ca tối thiểu và tối đa. Hàm lượng Ca phải thấp hơn hoặc bằng 2,2 lần 
hàm lượng P thực có trong sản phẩm. Chính chất lượng của PBM kể cả hàm lượng các a xít amin 
thiết yếu, a xít béo cần thiết, các vitamin, các khoáng chất cùng với độ ngon miệng của sản phẩm 
đã tạo ra nhu cầu sử dụng sản phẩm này làm thức ăn cho sinh vật cảnh và thủy hải sản. 

 

Bột lông vũ thủy phân 

Bột lông vũ đã thủy phân (FeM) là lông vũ gia cầm sạch không bị phân hủy, được nấu trong nồi 
áp suất và không chứa các chất phụ gia hoặc chất kích thích. Bột lông vũ thủy phân phải có ít 
nhất 75% protein được tiêu hóa khi sử dụng phương pháp tiêu hóa bằng men pepsin. Các phương 
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pháp chế biến hiện đại nấu lông vũ dưới áp suất cao và dùng hơi nước trực tiếp thủy phân một 
phần protein và phá hủy các cầu nối keratin – thành phần tạo ra cấu trúc đặc trưng duy nhất ở sợi 
lông vũ. Bột lông vũ là một sản phẩm có tính ngon miệng cao và dễ tiêu hóa đối với tất cả các 
loại gia súc gia cầm. Các loại bột lông vũ được sản xuất từ các qui trình hiện đại thường có tỷ lệ 
tiêu hóa vượt xa mức tối thiểu mà AAFCO qui định. Ở bò, 64-70% protein trong bột lông vũ 
không bị phân giải ở dạ cỏ nhưng dễ dàng bị tiêu hóa ở ruột. Một đặc điểm rất riêng của bột lông 
vũ là bột này có nguồn a xít amin chứa lưu huỳnh phong phú, đặc biệt là cystin. 

Bột máu sấy khô nhanh (flash dried blood meal) 

Bột máu sấy khô nhanh được sản xuất từ máu tươi, sạch của động vật không chứa các chất ngoại 
lai như lông, chất chứa dạ dày, nước tiểu ngoại trừ với lượng nhỏ đến mức ngay cả với những 
qui trình sản xuất tốt nhất cũng không thể tránh khỏi. Trước tiên nước có trong máu tươi được 
loại bỏ nhờ một quá trình tách nước cơ học hoặc quá trình cô đặc bằng nhiệt. Sau đó máu được 
chuyển đến bộ phận sấy khô nhanh, ở đó phần nước khó tách sẽ nhanh chóng được loại bỏ. Hoạt 
tính sinh học tối thiểu của lysine phải là 80%. 

Các sản phẩm bột máu là những nguồn thức ăn giàu proten và lysine tự nhiên nhất có thể sử 
dụng cho ngành chế biến thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên trong suốt những năm 60 và 70 việc sử 
dụng bột máu rất hạn chế vì nó được cho là không có tính ngon miệng. Bột máu vốn dĩ có hàm 
lượng a xít amin isoleucine thấp và qui trình cô đặc ở giai đoạn một cũng làm giảm lượng lysine 
sinh học sẵn có. Sự thay đổi về công nghệ chế biến đã làm thay đổi sản phẩm một cách đáng kể. 
Các phương pháp chế biến mới (sấy khô nhanh dạng dàn phun hoặc sấy khô nhanh dạng quay 
vòng liên tục) có thể tạo ra các sản phẩm bột máu có tỷ lệ tiêu hóa của các a xít amin đạt 90% 
hoặc cao hơn. Hàm lượng a xít amin sẵn có được cải thiện cùng với những phương pháp phối 
hợp khẩu phần được cải tiến cho phép các nhà dinh dưỡng gia súc có thể cân bằng các a xít amin 
cần thiết kể cả isoleucin. Điều này cũng làm giảm bớt những lo ngại về tính ngon miệng của bột 
máu. Ngày nay các nhà dinh dưỡng chú ý đến bột máu vì nó có hàm lượng protein cao và được 
coi là nguồn thức ăn giàu lysine. Các đặc tính của bột máu như tỷ lệ protein thoát qua cao đã 
được nhấn mạnh trong các kết quả nghiên cứu trên bò sữa, bò thịt. 

Bột cá 

Bột cá thường được coi là thành phần thức ăn protein động vật mặc dù nó được miêu tả trong 
phần các sản phẩm thủy hải sản của AAFCO. Bột cá là các mô sạch, khô, không thối hỏng được 
nghiền nhỏ của cá nguyên con hoặc các mảnh cắt hoặc cả hai, có hoặc không tách chiết một phần 
mỡ. Bột cá phải có tỷ lệ nước thấp hơn hoặc bằng 10%. Nếu bột cá có chứa trên 3% muối thì trên 
nhãn mác phải có chi tiết này, miễn là tỷ lệ muối không được vượt quá 7%. 

Cá thờn bơn (Menhaden) và cá cơm là những loài cá chủ yếu được đánh bắt ngoài tự nhiên để 
sản xuất bột cá; một lượng nhỏ hơn cá mòi cũng được dùng để sản xuất bột cá. Với lượng thủy 
hải sản dùng để chế biến thực phẩm cho con người tăng lên, lượng phụ phẩm tạo ra bởi các khu 
vực chế biến này đang được tận dụng. Bột cá thường là nguồn thức ăn giàu các a xít amin thiết 
yếu và vitamin hòa tan trong mỡ. Tỷ lệ tiêu hóa của các a xít amin này là tuyệt vời nhưng, cũng 
giống như các thành phần thức ăn khác, nó phụ thuộc nhiều vào qui trình chế biến. Các loại bột 
cá có thể được dùng trong tất cả các loại khẩu phần ăn. Trong một số sản phẩm chẳng hạn như 
thức ăn cho sinh vật cảnh, các yếu tố liên quan đến độ ngon miệng, mùi cá và hương vị là những 
lợi thế khác của bột cá. Khi được dùng cho các loài khác, mùi cá có trong các sản phẩm trứng, 
sữa, thịt tạo ra có thể là một bất lợi không nhỏ khi sử dụng bột cá. 

Các sản phẩm khác 
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Có một số thành phần đặc sản có nguồn gốc từ protein động vật chẳng hạn như huyết tương. 
Trong những năm gần đây huyết tương đã trở thành một thành phần phổ biến trong khẩu phần 
của lợn con và bê non. Huyết tương là một nguồn protein dễ tiêu hóa và có khả năng giúp cho 
gia súc non kháng bệnh tốt hơn. 

Giá trị dinh dưỡng của các protein 

Bảng 6: Thành phần dinh dưỡng của các protein động vật1 

 MBM Bột máu2 Bột lông vũ PBM 
CP, % 50,4 88,9 81,0 60,0 
Mỡ, % 10,0 1,0 7,0 13,0 
Ca, % 10,3 0,4 0,3 3,0 
P, % 5,1 0,3 0,5 1,7 
TMEN, kcal/kg 26663 3625 3276 3120 
A xít amin     
Methionin, % 0,7 0,6 0,6 1,0 
Cystin, % 0,7 0,5 4,3 1,0 
Lysine 2,6 7,1 2,3 3,1 
Threonine 1,7 3,2 3,8 2,2 
Isolucine 1,5 1,0 3,9 2,2 
Valine 2,4 7,3 5,9 2,9 
Tryptophan 0,3 1,3 0,6 0,4 
Arginine 3,3 3,6 5,6 3,9 
Histidine 1,0 3,5 0,9 1,1 
Leucine 3,3 10,5 6,9 4,0 
Phenylalanine 1,8 5,7 3,9 2,3 
Tyrosine 1,2 2,1 2,5 1,7 
Glycine 6,7 4,6 6,1 6,2 
Serine 2,2 4,3 8,5 2,7 

1 NRC, 1994 
2 Sấy khô theo công nghệ sấy nhanh hoặc quay vòng liên tục 
3 Dale, 1997 
TMEN = Năng lượng trao đổi thực đã hiệu chỉnh theo N  

Các loại bột protein chính (MBM, bột thịt, và PBM) là các thành phần thức ăn chăn nuôi quan 
trọng trong khẩu phần của gia súc, gia cầm, thủy hải sản và sinh vật cảnh trên toàn thế giới. Hàng 
năm các sản phẩm này đóng góp trên 3 triệu tấn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến 
thức ăn chăn nuôi của Hoa Kỳ. Ngoài protein, các sản phẩm này còn là những nguồn thức ăn 
giàu a xít amin thiết yếu, mỡ, các a xít béo không thay thế, khoáng và vitamin. Thành phần dinh 
dưỡng điển hình của bốn loại protein động vật phổ biến nhất được trình bày ở Bảng 6. 

Như có thể thấy trong Bảng 6, tất cả các loại bột phụ phẩm giết mổ này đều có hàm lượng 
protein cao hơn của bột đậu tương và các protein thực vật khác. Ngoài ra BMB có hàm lượng P, 
năng lượng, sắt, và kẽm cao hơn bột đậu tương. Hàm lượng P trong MBM cao gấp bảy lần trong 
bột đậu tương và ở dạng rất dễ được gia súc gia cầm hấp thu. Phốt pho trong MBM và bột gia 
cầm có hàm lượng Ca2HPO4 sinh học sẵn có tương đương nhau. 

Các nhà phân phối bột protein động vật có thể cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết và cụ thể 
hơn so với các thông số lấy từ các bài báo đã được xuất bản bởi các bài báo này thường sử dụng 
các giá trị trung bình. Độ chính xác của các phương pháp phân tích thành phần hóa học và giá trị 
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dinh dưỡng sẵn có trong các thức ăn giàu protein thành phần ngày càng được cải thiện (Parsons 
và cộng sự., 1997). Tuy nhiên giá trị chính xác nhất chính là các giá trị có được từ các thí nghiệm 
nuôi dưỡng. 

Các qui trình chế biến phụ phẩm giết mổ hiện đại, các thiết bị máy móc được cải tiến, và các hệ 
thống được điều khiển bằng máy tính đã làm tăng đáng kể tỷ lệ tiêu hóa protein của các sản 
phẩm này. Số liệu thu thập từ năm 1984 đến nay cho thấy mức độ cải thiện của tỷ lệ tiêu hóa của 
các a xít amin thiết yếu lysine, threonine, tryptophan và methionine. Số liệu này được tóm tắt ở 
Bảng 7. 

Bảng 7: Sự thay đổi của tỷ lệ tiêu hóa của MBM trong thời gian từ 1984 đến 2001. 

A xít amin 1984a 1989b 1990c 1992d 1995e 2001f 

Lysine, % 65 70 78 84 94 92 
Threonine, % 62 64 72 83 92 89 
Tryptophan, % - 54 65 83 - 86 
Methionine, % 82 - 86 85 96 92 
Cystine, % - - - 81 77 76 

a Jorgensen và cộng sự., 1984  d Firman, 1992 
b Knabe và cộng sự., 1089  e Parsons và cộng sự., 1997 
c Batterham và cộng sự., 1990  f Pearl, 2001 

Tỷ lệ tiêu hóa của Lysine trong MBM chất lượng cao tăng từ 65% lên trên 90% trong giai đoạn 
này. Tỷ lệ tiêu hóa của Tryptophan và Threonine cũng tăng lên đáng kể. Tỷ lệ tiêu hóa của 
Cystine dao động trong khoảng 76 - 81% nhưng tỷ lệ tiêu hóa này mới chỉ được xác định từ năm 
1992 trở lại đây. Mức tăng tương tự trong tỷ lệ tiêu hóa của các a xít amin cũng xảy ra với các 
sản phẩm bột gia cầm, bột lông vũ, và đặc biệt là bột máu.  

Sự cạnh tranh 

Mỡ và các loại bột protein cạnh tranh hàng ngày với các sản phẩm thực vật. Chuyển từ việc sử 
dụng sản phẩm này sang sản phẩm khác cũng như những sự phát triển mới có thể làm thay đổi 
môi trường kinh doanh trong tương lai. Một ví dụ là sự phát triển nhanh chóng của ngành công 
nghiệp sản xuất cồn ethanol nhiên liệu. Hiện đã có khoảng 97 nhà máy sản xuất ethanol đang 
hoạt động và 33 nhà máy khác đang được xây dựng. Các nhà máy sản xuất ethanol này có công 
suất là 4,5 tỷ galon mỗi năm (Renewable Fuels Association, August, 2006). Các nhà máy sản 
xuất cồn ethanol theo phương pháp nghiền khô là nhóm phát triển nhanh nhất trong ngành công 
nghiệp sản xuất cồn ở Hoa Kỳ và sản xuất phần lớn (60%) lượng ethanol nhiên liệu. Các phụ 
phẩm của các nhà máy này bao gồm bã bia ướt và khô, bã bia ướt và khô có các chất hòa tan 
(DDGS), “bánh ướt” (hỗn hợp giữa bã bia ướt và khô), và sản phẩm đông đặc của các chất hòa 
tan. Trong số các phụ phế phẩm của các nhà máy sản xuất cồn theo phương pháp nghiền khô, 
DDGS là sản phẩm chính được bán tại thị trường nội địa (Shurson, 2005). Khoảng 40% lượng 
sản phẩm này được bán dưới dạng tươi cho các trang trại bò sữa và các cơ sở vỗ béo bò thịt. 
DDGS được tiếp thị bán trong nước và quốc tế để dùng làm thức ăn cho bò sữa, bò thịt, lợn và 
gia cầm. Trong năm 2005, Hoa Kỳ sản xuất ra trên 15,4 tỷ pounds DDGS. Ngô hạt là nguyên 
liệu chính cho các nhà máy sản xuất cồn theo phương pháp nghiền khô và xay ướt vì nó có hàm 
lượng tinh bột dễ lên men cao hơn so với các nguyên liệu khác. Shurson (2005) đã chỉ ra những 
thách thức dưới đây mà DDGS gặp phải khi tham gia thị trường thức ăn chăn nuôi: 

- Định nghĩa cũng như đặc điểm nhận dạng sản phẩm 
- Tính biến động của hàm lượng chất dinh dưỡng, tỷ lệ tiêu hóa và các đặc tính lý học của 

sản phẩm 
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- Thiếu hệ thống xếp cấp chất lượng và tìm kiếm sản phẩm 
- Chưa có qui trình kiểm tra đã tiêu chuẩn hóa 
- Quản lý và chứng nhận chất lượng 
- Vận chuyển 
- Nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật 
- Những thách thức từ thị trường quốc tế 
- Chưa có tổ chức quốc gia về các phụ phẩm của ngành sản xuất cồn và thiếu sự hợp tác 

trong ngành 

Bảng 8: Thành phần chất khô, năng lượng, và mỡ của bột thịt, bột đậu tương bỏ vỏ, và 
DDGS. 

Loại thức ăn DM (%) DE 
(kcal/pound)

ME 
(kcal/pound) 

NE 
(kcal/pound) 

Mỡ 
(%) 

Bột thịta 94 1224 1178 987 12,0 
Bột đậu tươngb 90 1673 1535 917 3,0 
DDGS 89 1919 1703 829 10,8 

a NRC, 1998 
b Trường Đại học Minnesota, www.ddgs.umn.edu/profiles.htm 
Bảng 9: Thành phần protein và a xít amin của bột thịt, bột đậu tương bỏ vỏ, và DDGS (%). 

Loại TĂ Prot. Lys Thr Trp Met Cys Ile Val 
Bột thịta 54,0 3,07 1,97 0,35 0,8 0,6 1,6 2,66 
Bột đậu tươngb 47,5 3,02 1,85 0,65 0,67 0,74 2,16 2,27 
DDGS 30,9 0,91 1,14 0,24 0,64 0,6 1,17 1,57 

a NRC, 1998 
b Trường Đại học Minnesota, www.ddgs.umn.edu/profiles.htm 

Hàm lượng dinh dưỡng và tỷ lệ tiêu hóa của các nguồn DDGS biến động rất lớn khi so với bột 
đậu tương (Shurson, 2005). Bảng 8 và 9 so sánh các đặc điểm dinh dưỡng của DDGS với bột thịt 
và bột đậu tương. Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng cao hơn của DDGS trong khẩu phần của 
lợn làm tăng lượng mỡ chưa no và giảm độ cứng của mỡ lợn, điều này ảnh hưởng đến chất lượng 
thịt và khả năng chấp nhận của người tiêu dùng (Shurson, 2001). Những lo ngại về chất lượng 
thịt có thể hạn chế lượng DDGS sử dụng trong các khẩu phần nuôi lợn và hàm lượng xơ tương 
đối cao của DDGS có thể hạn chế việc sử dụng sản phẩm này trong chăn nuôi gia cầm. Ngoài ra 
vì DDGS có chứa các mỡ không no đa mạch kép (polyunsaturated fats) nên người ta cũng lo 
ngại rằng việc sử dụng DDGS với hàm lượng cao trong khẩu phần cho bò có thể dẫn đến sự tích 
tụ các mỡ chuyển mạch (trans fats) không mong muốn ở bò thịt và làm giảm khả năng tạo mỡ 
sữa ở bò sữa. 

Mặc dù ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ có lịch sử lâu đời hơn rất nhiều ngành sản 
xuất ethanol nhiên liệu ở Hoa Kỳ và mặc dù các nhà chế biến thực phẩm đã phải đối mặt với rất 
nhiều khó khăn tương tự (và đã giải quyết được một phần những khó khăn này), nhưng ngành 
công nghiệp chế biến phụ phẩm vẫn cần phải lưu ý đến sự cạnh tranh giữa các ngành này. 

Khả năng cung cấp các sản phẩm chế biến trong tương lai 

Khả năng sẵn có trên thị trường của các phụ phẩm giết mổ làm thức ăn chăn nuôi trong tương lai 
phụ thuộc vào thị trường và các qui định của pháp luật. Trong văn bản số 2002N-0273 FDA đã 
thể hiện ý định sẽ cấm sử dụng não và dây cột sống lấy từ bò 30 tháng tuổi trở nên làm thức ăn 
cho bất kỳ loài động vật nào kể cả các động vật không được nuôi để làm thức ăn cho người. Cơ 
quan này cũng đang đề xuất lệnh cấm sử dụng tất cả các gia súc chết và ốm yếu (họ đặt tên cho 
nhóm gia súc này là “bò không được kiểm dịch, không dùng làm thức ăn cho người”) cho bất cứ 
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loại thức ăn nào nếu não và dây cột sống không được lọc bỏ. FDA ước tính qui định mới sẽ làm 
giảm khoảng 15 triệu pounds MBM dùng trong thức ăn chăn nuôi. Số lượng này chỉ chiếm một 
tỷ lệ rất nhỏ: 0,3% tổng lượng MBM sản xuất ở Hoa Kỳ (Federal Register, 2005). Rất nhiều nhà 
chế biến phụ phẩm giết mổ tin rằng qui định chặt chẽ đối với gia súc chết này sẽ đồng thời đặt 
dấu chấm hết cho dịch vụ tìm kiếm xác chết động vật (khoảng 2,2 triệu pounds nguyên liệu thô; 
Informa Economics, 2004). Nếu điều này xảy ra thì qui định mới này có thể làm giảm khoảng 
4% tổng sản lượng MBM dùng làm thức ăn chăn nuôi được sản xuất hàng năm trên toàn nước 
Mỹ. 

Các nhà chế biến phụ phẩm rất có ý thức cạnh tranh, đổi mới và sẽ thích ứng tốt với những thay 
đổi của những qui định pháp luật cũng như thị trường. Các cơ quan ban hành các qui định pháp 
lý sẽ xác định xem liệu các nguồn nguyên liệu thô nhất định có thể được sử dụng làm thức ăn 
chăn nuôi hay không. Mong muốn của khách hàng, nhu cầu của người tiêu dùng và những tính 
toán về kinh tế sẽ quyết định các thông số kỹ thuật và giá bán của sản phẩm. 
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Giới thiệu – “Chế biến phụ phẩm giết mổ là gì?” 
Chế biến phụ phẩm giết mổ là quá trình tái sử dụng các mô động vật tươi sống lấy từ gia súc gia 
cầm cũng như dầu và mỡ loại thải từ các nhà hàng thành các sản phẩm có giá trị hơn. Trong quá 
trình chế biến, nhiệt độ, kỹ thuật chiết tách và chắt lọc được áp dụng để tiêu diệt vi sinh vật, sấy 
khô, chiết tách mỡ ra khỏi protein cũng như sấy khô và chiết tách các protein ra khỏi mỡ. 

Ở Hoa Kỳ, khoảng 54 tỷ pound mô động vật không dùng làm thức ăn cho người được tạo ra mỗi 
năm, tương đương với khoảng 37-49% khối lượng sống của gia súc gia cầm được giết mổ. Chế 
biến phụ phẩm giết mổ là giải pháp an toàn và kinh tế nhất để vô hoạt các vi sinh vật gây bệnh 
đồng thời sản xuất ra lượng hàng hóa có giá trị hàng tỷ đô la. 

Khởi đầu của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ 
Tái chế các phụ phẩm giết mổ thành các sản phẩm có giá trị không phải là một phát minh mới. 
Các tộc người sống trong hang động, tổ tiên của người Jordan, người Eskimo, người da đỏ-và 
nhiều người nữa- tất cả đã ăn thịt động vật nhiều hơn rất nhiều so với chúng ta ngày nay, nhưng 
đồng thời họ cũng rất sáng tạo và đã sử dụng những cái họ không ăn được để cải thiện cuộc sống. 
Họ đã sử dụng da làm quần áo và nhà ở, xương và răng làm vũ khí và kim khâu và họ đốt mỡ 
thải để nấu chín thịt. Frank Burnham, tác giả của cuốn “The Invisible Industry” (Ngành công 
nghiệp vô hình), đã cung cấp những thông tin rất giá trị cho các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ 
khi giúp họ có được cái nhìn sâu sắc về quá trình hình thành và phát triển của ngành này trong 
chương đầu tiên của cuốn sách – một ngành công nghiệp đã ra đời. Chương đầu tiên của cuốn 
“The Original Recyclers” (Các nhà tái chế nguyên thủy) cũng đã được Burnham đặt tiêu đề là 
Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ: Triển vọng có tính lịch sử. Và các tài liệu này có 
vai trò là nguồn tư liệu cơ bản cho phần đầu của Chương sách này. 

Như người ta phỏng đoán, mỡ động vật nhai lại hay còn gọi là mỡ cứng đã được quan tâm và trở 
thành hàng hóa chính thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. 
Mỡ cứng tiếp tục là lực đẩy kinh tế chính của ngành chế biến phụ phẩm từ thời kỳ Galls đến đế 
chế Roman, qua thời kỳ trung cổ, đến những năm 1950 của thế kỷ 20. Trong cuốn “The Invisible 
Industry” Burnham đã kể câu chuyện của một học giả Roman, Plinius Secundas hay còn được 
biết đến là “Pliny the Elder” (Người thương thảo). Ông đã viết một báo cáo về một hỗn hợp được 
làm từ mỡ dê và tro củi; về sau đây chính là tư liệu đầu tiên về xà phòng và do đó cũng là tư liệu 
đầu tiên về ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ - làm tan chảy mỡ động vật để lấy sáp 
mỡ. 

Trong suốt kỷ nguyên Roman, xà phòng được miêu tả là chất để vệ sinh thân thể và dùng làm 
dược phẩm. Vào khoảng năm 800 sau công nguyên, Jabir ibn Hayyan, một nhà hóa học người Ả 
rập được biết đến như là “Cha đẻ của thuật luyện kim” viết rất nhiều lần rằng xà phòng là một 
chất tẩy rửa hiệu quả. Có vẻ như xà phòng chỉ được sử dụng để tắm rửa và gội đầu và cho tới 
giữa những năm 1800 thì xà phòng mới được dùng để giặt quần áo. 

Điều quan trọng là phải hiểu rằng xà phòng cuối cùng đã trở thành sản phẩm chính được làm từ 
mỡ cứng, nhưng xà phòng về cơ bản lại là một sản phẩm phụ cho tới tận nửa sau của thế kỷ 19. 
Nến được tạo ra để đáp ứng một nhu cầu rất quan trọng-ánh sáng-và vì mỡ cứng là thành phần 
chính của nến thời cổ nên nhu cầu về mỡ cứng đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành 
chế biến phụ phẩm giết mổ. Dù sử dụng phương pháp nhúng hay đúc khuôn thì mỡ cứng cũng 
chỉ có thể tạo ra được loại nến “tương đối tốt”. Sau này, cũng như bây giờ, đã có cuộc cạnh tranh 
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gay gắt nhằm tìm ra các nguyên liệu khác để thay thế thành phần thường dùng và điều này đã 
dẫn đến việc sử dụng sáp ong mật thay thế mỡ, sau đó là dầu cọ và cuối cùng là sáp parafin. 

Burnham đã đưa ra một câu hỏi thú vị về việc sản xuất nến khi ông mô tả cây nến làm từ dầu cá 
voi (spermaceti candle). Đây là cây nến được làm từ dầu lấy ra từ các xoang trên đầu của một 
con cá voi nơi có chứa một loại dầu màu trắng sữa giống tinh dịch. Cây nến trở thành một đơn vị 
tiêu chuẩn để đo ánh sáng nhân tạo và thuật ngữ “một năng lượng nến” được đưa ra dựa trên 
lượng ánh sáng tạo ra bởi một cây nến spermaceti tinh khiết nặng 1/6 pounds và cháy với tốc độ 
120 hạt/giờ. 

Như đã đề cập ở trên, xà phòng cuối cùng đã trở thành một sản phẩm chính được làm từ mỡ 
động vật. Thành phố Marseille của Pháp là nơi sản xuất những bánh xà phòng chất lượng nhất và 
tất cả xà phòng có chất lượng tốt hay xấu đều bị đánh thuế rất nặng và chỉ những người giàu có 
mới được dùng xà phòng. Khi thuế được dỡ bỏ và người trung lưu cũng có thể mua xà phòng thì 
nhu cầu tiêu thụ xà phòng tăng cao và điều đó đã dẫn đến việc phát triển các hệ thống chế biến 
phụ phẩm hiện đại và tinh vi hơn. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ và sản xuất xà phòng phát triển song hành với 
nhau trong khoảng trên 100 năm vì các nhà sản xuất xà phòng dùng mỡ cứng làm thành phần 
nguyên liệu chính để sản xuất xà phòng. Mỡ có chất lượng cao hơn được dùng để sản xuất xà 
phòng thơm còn mỡ có chất lượng thấp dùng để sản xuất xà phòng bánh rẻ tiền hơn và loại cuối 
cùng dùng để sản xuất xà phòng giặt. Trong giai đoạn 1950-1965 ngành công nghiệp chế biến 
phụ phẩm giết mổ trải qua một thời kỳ đen tối. Sự phát minh ra chất tẩy rửa tổng hợp trong 
những năm giữa thập kỷ 50 của thế kỷ 20 đã hủy hoại công việc kinh doanh của nhiều nhà chế 
biến phụ phẩm giết mổ. Thực ra chất tẩy rửa tổng hợp (chủ yếu dựa vào việc sử dụng phốt phát) 
được tạo ra từ nghiên cứu của ngành sản xuất xà phòng nhằm mục đích giải quyết vấn đề ngày 
càng lớn liên quan đến việc sử dụng bột xà phòng tự nhiên trong nước cứng. Vấn đề chính ở đây 
là loại bỏ các chất bám vào sợi vải, các chất này khi giặt không những không mất đi mà còn tích 
tụ thêm sau mỗi lần giặt. 

Năm 1950, ngành chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ đã bán cho các nhà sản xuất xà phòng 1,1 
tỷ pound mỡ. Từ đỉnh cao này, lượng mỡ bán cho các nhà máy sản xuất xà phòng giảm mạnh, 
xuống khoảng 146 triệu pound năm 2000 trước khi tăng trở lại mức 257 triệu pound năm 2005 
(Hình 1). Sự sụt giảm diễn ra liên tục theo hàm tuyến tính trong suốt giai đoạn từ những năm 
1950 cho đến giữa những năm 1970. Sau đó do được thị trường chấp nhận nhiều hơn và sự đầu 
tư mạnh mẽ vào quảng cáo nên lượng mỡ tiêu thụ đã tăng lên. Một nhân tố đã góp phần thúc đẩy 
nhanh chóng việc tiêu thụ mỡ trong một thời gian ngắn là sự ra đời của xà phòng diệt khuẩn 
dùng cho nhà vệ sinh rất được ưu chuộng mang nhãn hiệu Dial của công ty Armour and Co. Hiện 
nay rất nhiều xà phòng bánh vẫn có nền tảng là chất tẩy rửa, và mỡ ăn là thành phần mỡ chủ yếu 
có trong các loại xà phòng thơm chất lượng cao nhất. 

Protein động vật lúc đầu được khám phá một cách tình cờ trong quá trình chế biến mỡ động vật 
dùng làm thức ăn, sản xuất xà phòng và sản xuất nến. Nhìn chung protein được coi là các chất 
thải và không được sử dụng. Người da đỏ ở Hoa Kỳ, vì không muốn lãng phí bất cứ phần nào 
của gia súc, đã rải máu và nội tạng của cá và hươu hoang dã xung quanh các gốc ngô và ngô của 
họ đã cho năng suất cao hơn, bắp ngô lớn hơn. Từ đây việc sử dụng protein làm phân bón bắt 
đầu hình thành. Đến cuối thế kỷ, do các nhà máy giết mổ phát triển và mở rộng cùng với sự lớn 
mạnh nhanh chóng của các trung tâm thương mại, ngành chế biến phụ phẩm giết mổ cũng phát 
triển mở rộng, trở thành một giải pháp loại thải hữu ích không chỉ với mỡ mà còn với nội tạng và 
xương. Việc sử dụng mỡ được tiếp tục duy trì đối với loại mỡ cứng, phần protein nhìn chung 
được dùng làm phân bón cho cây trồng. 
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Hình 1: Sử dụng mỡ trong sản xuất xà phòng 

 
 

Bột thịt xương là thức ăn bổ sung protein đầu tiên được dùng trong khẩu phần chỉ toàn thức ăn 
tinh bột cho lợn và nó nhanh chóng cho thấy hiệu quả của sự cân đối về dinh dưỡng trong khẩu 
phần. Khởi đầu của việc sử dụng protein làm thành phần nguyên liệu thức ăn chăn nuôi liên quan 
đến bài viết trích từ câu chuyện lịch sử “Meat for Multitudes” đăng trên Tạp chí “The National 
Provisioner” phát hành ngày 4 tháng 7 năm 1981. 

“Một trong những phát minh đáng kể nhất của thời kỳ đầu những năm 1900 là sự khám phá ra 
rằng sản phẩm trước kia thường dùng để làm phân bón trong các bể chất thải là một thành phần 
thức ăn có giá trị. Ở thời điểm đó để có thể nuôi một con lợn đến khối lượng giết thịt phải cần 
một thời gian ít nhất là chín tháng. Ngô là thức ăn duy nhất được dùng để vỗ béo và người nông 
dân chỉ có thể nuôi một lứa lợn/năm do thời gian cần thiết để nuôi đến tuổi bán thịt dài.” 

Năm 1901 Giáo sư C. S. Plumb của Trường Đại học Purdue, có thể đã học được kỹ thuật nuôi 
dưỡng của châu Âu, đã bổ sung một lượng protein động vật vào khẩu phần bột ngô cho lợn nuôi 
tại trường Purdue. Nguồn bổ sung protein là thứ bỏ đi trong bể chứa chất thải dùng làm phân bón. 
Thí nghiệm của Plumb đã làm tăng tốc độ sinh trưởng của đàn lợn tới mức chúng đạt đến khối 
lượng giết thịt khi mới bảy tháng tuổi hoặc thậm chí sớm hơn. Khoảng cùng thời gian này một số 
nhà nghiên cứu khác đã trộn máu khô với các thức ăn tinh bột khác nhau nhằm mục đích xây 
dựng các khẩu phần nuôi dưỡng tốt hơn. Công ty Swift and Company đã rất tự hào khi trong 
nhóm lợn giành ngôi vô địch trong Hội thi lợn năm 1903 có 52 con đạt khối lượng trung bình 
365 pound với tỷ lệ thịt xẻ 84% đã được nuôi bằng các chất thải thường được dùng làm phân bón 
của hãng. Việc khám phá ra công dụng mới này của các phụ phẩm giết mổ là dấu hiệu cho thấy 
những bước tiến mới đã được tạo ra thông qua việc ứng dụng tốt hơn ngành khoa học cũng như 
sử dụng tốt hơn các nhà khoa học trong ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm.  

 

Sự xuất hiện của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ 
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Nhà máy sản xuất xà phòng đầu tiên ở Hoa Kỳ đặt tại Bang New England và nguyên liệu cho 
nhà máy được lấy từ các cơ sở chế biến phụ phẩm liên kết với các cơ sở đóng gói thực phẩm. 
Nhu cầu tiêu thụ xà phòng tăng mạnh sau cuộc nội chiến và một số nhà chế biến phụ phẩm giết 
mổ độc lập có qui mô nhỏ đã nhanh chóng xuất hiện nhằm tận dụng các gia súc chết và phục vụ 
các cơ sở giết mổ qui mô nhỏ. Boston là một trong những trung tâm đóng gói thực phẩm chính 
trong những năm cuối của thế kỷ 16 nhưng hầu hết việc giết mổ vẫn chỉ được thực hiện tại các 
trang trại chăn nuôi cho tới khoảng những năm 1850-1875. Cơ sở đầu tiên được ghi nhận đã có 
sự kết hợp giữa giết mổ và đóng gói ở Hoa Kỳ nằm tại Alton, bang Illinois năm 1832. 

Trong khi các ngành công nghiệp giết mổ, chế biến phụ phẩm, và sản xuất xà phòng đã được tổ 
chức bài bản, chuyên nghiệp ở khu vực phía đông nước Mỹ thì ở các bang kém phát triển phía 
Tây đã bắt đầu xuất hiện các cơ sở hóa lỏng mỡ vào những năm 1880. Những nông dân nuôi bò 
đầu tiên ở các bang phía Tây có những điểm tương đồng với các thợ săn trâu chuyên nghiệp. 
Bufalo Bill và đồng nghiệp của ông chỉ lấy da trâu và để lại phần thân thịt thối rữa trên đồng 
ruộng. Người nuôi bò cũng rất coi trọng giá trị của da bò nhưng họ đã chế biến phần mỡ để sản 
xuất mỡ cứng đem bán cho các nhà máy sản xuất xà phòng ở các bang phía Đông. Trong cuốn 
“The Invisible Industry” Burnham đã đề cập đến những ghi chép về một người buôn bò đầu tiên 
ở khu vực phía Tây tên là Cleveland Larkin. Năm 1846 Larkin đã thử xác định giá trị của một 
con bò. Phần da trị giá 2 đô la Mỹ và tùy thuộc vào kích thước con vật có thể thu được 2-3 
arrobas (25 pound/arrobas) mỡ với giá 1,5 đô la/arrobas, cộng lại khoảng 5 đô la/con chưa kể giá 
trị phần thịt bò. Bằng cách ướp muối và sấy khô những miếng thịt ngon, nhà buôn bò có thể bán 
miếng thịt có trọng lượng 50 pound đã sấy khô với giá 20 cent/pound, và do đó thu được khoảng 
15 đô la/con. Việc chuyển tiếp từ thời kỳ giết bò để lấy da sang thời kỳ chế biến mỡ và thịt sấy 
khô đã cho phép những người nuôi bò cầu tiến làm ăn thương mại - xây dựng các cơ sở giết mổ 
thuê. Các cơ sở này ở phía Tây và phía Đông nước Mỹ là những cơ sở đi trước trong số hàng 
ngàn nhà máy giết mổ thuê nở rộ khắp Hoa Kỳ trong thế kỷ 19. Lệ phí cho dịch vụ giết mổ này 
là 4,5 đô la vào năm 1850 và với cùng qui trình giết mổ (không có phần chế biến phụ phẩm) giá 
là 15 đô la vào năm 1975. Lý do cho sự tăng giá không đáng kể này là vì các nhà máy giết mổ 
hiện đại thu được phần giá trị của da sống. Các nhà máy giết mổ qui mô nhỏ là các nhà cung cấp 
nguyên liệu thô cho các nhà máy chế biến phụ phẩm độc lập cho tới tận thời kỳ suy tàn của các 
nhà máy này vào cuối những năm 1980. Sự đóng cửa các cơ sở giết mổ qui mô nhỏ (5-30 
con/tuần) và các cơ sở đóng gói qui mô nhỏ (50-200 con/ngày) là nhân tố chính dẫn đến sự sụt 
giảm số lượng nhà máy chế biến phụ phẩm độc lập trong vòng 20 năm qua. 

Năm 1865 cơ sở Chicago Stockyards được xây dựng đã dẫn đến sự hình thành của các trung tâm 
đóng gói thực phẩm lớn ở các thành phố như St. Louis, Kansas City, Omaha, vv… Sự xuất hiện 
của các trung tâm giết mổ tập trung đã dẫn đến nhu cầu phải có các trang thiết bị chế biến phụ 
phẩm với công suất lớn và hiện đại hơn để có thể chế biến lượng lớn các sản phẩm phụ của 
ngành giết mổ gia súc gia cầm. 

Tiến bộ kỹ thuật trong các hệ thống chế biến phụ phẩm giết mổ 
Bước sang thế kỷ mới, số lượng đàn gia súc gia cầm đã tăng lên đáng kể và đồng thời số lượng 
gia súc chết cũng tăng theo. Nông dân vẫn nuôi và giết mổ gia súc gia cầm của họ nhưng các cửa 
hàng thực phẩm ở các khu vực thành thị bắt đầu tạo ra lượng mỡ và xương uy với số lượng nhỏ 
nhưng tăng đều, cung cấp cho các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ. Tất cả những yếu tố trên 
cho thấy sự cần thiết phải có những cải tiến đối với các hệ thống chế biến phụ phẩm. Thế nhưng 
điều này đã không thể thực hiện được cho tới khi nồi nấu phụ phẩm dạng khô được giới thiệu ở 
Đức trong những năm 1920. Kể từ đây ngành chế biến phụ phẩm mới bắt đầu sản xuất ra các sản 
phẩm protein và mỡ chất lượng cao. 
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Qui trình nấu theo dạng bình hở (open kettle) rất nguy hiểm đã nhường đường cho hệ thống nồi 
hấp trong các nhà máy đóng gói thực phẩm tập trung và các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ 
độc lập nhưng hệ thống bình hở vẫn được duy trì cho tới tận thế chiến II. Nồi hấp là một ống 
thép lớn có thể chứa đầy mỡ, xương, và nội tạng, được đậy kín và bơm hơi nước trực tiếp vào 
nồi. Điều khiển quá trình nấu chảy ở áp suất cao hơn bình thường không chỉ thúc đẩy nhanh hơn 
quá trình nấu mà còn cho phép các nhà chế biến phụ phẩm có thể điều khiểu tốt hơn chất lượng 
của sản phẩm cuối cùng. Hệ thống này cũng cho phép các nhà chế biến chiết tách được nhiều mỡ 
hơn từ các nguyên liệu thô. 

Hệ thống chế biến cần phải bổ sung nước vào nồi chứa nguyên liệu thô (đổ nước vào đối với hệ 
thống bình hở và bơm hơi nước đối với hệ thống nồi hấp) được gọi là qui trình chế biến ướt. Vì 
mục đích chính của quá trình chế biến là nhằm tách phần nước trong nguyên liệu thô ra khỏi các 
thành phần mỡ và các chất rắn nên đối với hầu hết các nhà chế biến phụ phẩm, việc bổ sung 
thêm nước (mà bản thân nó đang cần phải được loại bỏ) có vẻ như là một quá trình làm giảm 
năng suất. 

Trong hệ thống chế biến ướt, mỡ sẽ nổi lên trên bề mặt và được gạn lọc. Mỡ được sản xuất theo 
qui trình này có màu tương đối nhạt nhưng thời gian tiếp xúc với nước nhiều làm tăng hàm lượng 
a xít béo tự do. Phần nước còn lại có chứa các protein hòa tan được thải xuống cống, sông, suối 
liên thông với hệ thống cống của các cơ sở chế biến trước đó. 

Phương pháp tách mỡ ra khỏi màng tế bào được nói đến đầu tiên trong cuốn Bách khoa toàn thư 
Luân đôn năm 1829. Trong đó có ghi là nếu dùng vật ép thủ công để ép thịt nguyên liệu thì có 
thể thu được nhiều mỡ để bán hơn. Bánh tạo ra bởi quá trình ép này được gọi là greaves hoặc 
cracklings và được xem là một loại thức ăn có giá trị cho chó, vịt và là sản phẩm protein đầu tiên 
được biết đến có thể sử dụng cho gia súc dạ dày đơn. Máy ép thủ công bằng sắt sau đó được thay 
thế bằng máy ép thủy lực vào khoảng năm 1850 và đến cuối thế kỷ 19 máy ép xoắn cơ học được 
V.D Anderson phát minh ra. 

Vì lí do kinh tế, đặc biệt là trong quá trình thu hồi protein, qui trình chế biến ướt được thay thế 
hoàn toàn bằng qui trình chế biến khô. Rất nhiều nhà chế biến phụ phẩm cao tuổi mô tả sự thay 
đổi từ qui trình ướt sang qui trình khô là đi từ nấu nguyên liệu thô trong nước sang nấu các phụ 
phẩm trong chính dịch nội sinh của chúng. 

Trong qui trình chế biến khô theo từng mẻ, các phụ phẩm của ngành giết mổ được nhét vào (sau 
khi đã được nghiền hoặc vẫn còn nguyên) một ống hình trụ lớn nằm ngang bao bọc bởi một vỏ 
bọc hơi nước có trang bị một hệ thống khuấy. Nếu phụ phẩm không được nghiền nhỏ, lỗ thông 
hơi sẽ được đóng kín và áp suất trong nồi nấu tăng lên để tách xương ra khỏi các phần nguyên 
liệu khác. Bước nấu dưới áp suất cao này là không cần thiết nếu nguyên liệu đã được nghiền nhỏ 
trước khi cho vào nồi. 

Với qui trình chế biến khô, các tế bào mỡ nở ra do sự thay đổi cấu trúc thành tế bào của mô khi 
nước bốc hơi. Bốn qui trình kiểm soát chất lượng dưới đây là đặc biệt quan trọng trong quá trình 
nấu này, cũng giống như tất cả các hệ thống nấu liên tục hiện đại: 

1. Nghiền và cho nguyên liệu vào nồi nấu 
2. Kiểm soát áp suất hơi nước bao quanh nồi  
3. Vận hành bộ phận khuấy  
4. Kiểm soát điểm cuối hay nhiệt độ nấu/sấy khô 

Điểm cuối của quá trình nấu được xác định là khi ẩm độ trong nồi nấu giảm xuống đến mức có 
thể cho phép việc loại bỏ mỡ thừa dễ dàng nhất nhưng chất lượng protein vẫn được duy trì ở mức 
cao nhất (không bị giảm đi do nấu quá lâu). 
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Bảng 1. Số lượng các loại hệ thống chế biến phụ phẩm giết mổ sử dụng ở Hoa Kỳ 

Hệ thống nấu theo mẻ 41 
Hệ thống thoát hơi nước liên tục 9 
Hệ thống nấu/ép/thoát hơi nước 4 
Hệ thống chế biến liên hoàn dạng ống và đĩa  219 

Vào cuối những năm 1950, George Epsy, một người phụ trách công việc bảo dưỡng máy móc 
của công ty Baker Commodities ở Los Angeles, đã đề nghị với Frank Jerome, người sau đó trở 
thành ông chủ của công ty, rằng ông tin là với sự trợ giúp của kỹ sư thiết kế chế tạo máy có thể 
xây dựng được một qui trình nấu liên tục. Jack Keith từ Công ty Keith Engineering đã được mời 
đến và cả nhóm đã xác định rằng nguyên liệu thô sau khi nghiền có thể được vận chuyển đi qua 
các ống thép lớn. Ngay sau khi việc này kết thúc, thế hệ thứ nhất của hệ thống nồi nấu liên tục ra 
đời bao gồm hai nồi nấu cho pha nấu sơ bộ và ba nồi nấu được bao bọc bởi hệ thống hơi nước 
cho pha kết thúc. Phải mất vài năm cho việc hoàn thiện thiết kế của hệ thống nhưng sau rất nhiều 
nỗ lực người ta đã sản xuất thành công nồi nấu liên tục chỉ gồm duy nhất một nồi đơn. Nồi nấu 
liên tục đầu tiên được lắp đặt tại công ty chế biến phụ phẩm Denver vào đầu những năm 1960. 
Các công đoạn trong qui trình chế biến phụ phẩm kiểu liên tục và theo từng mẻ có thể thấy ở 
Hình 2 - minh họa hệ thống nấu liên tục. 

Trải qua nhiều năm, các nhà chế biến phụ phẩm đã lắp thêm các bộ phận lọc và tẩy rửa tinh vi, 
các máy li tâm đánh bóng, thiết bị tinh lọc (tách bỏ a xít béo tự do), và thiết bị chế biến bổ sung. 
Các hệ thống nấu liên tục khác gồm có hệ thống thoát hơi nước nhiều giai đoạn, hệ thống 
nấu/ép/thoát hơi nước liên tục (chế biến ướt hoặc chế biến ở nhiệt độ thấp), và hệ thống 
nấu/ép/thoát hơi nước cải tiến. Bảng 1 trình bày số lượng ước tính các hệ thống chế biến khác 
nhau được sử dụng trong các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ. 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống chế biến bằng nồi nấu liên hoàn 
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Sự trưởng thành của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm 
Năm 1956, hầu hết các nhà máy chế biến phụ phẩm đều ở tình trạng cần phải được cải tiến. Thế 
nhưng trong suốt 50 năm qua, những thay đổi lớn chủ yếu là những thay đổi liên quan đến công 
nghệ trong nhà máy, quản lí nhà xưởng, chất lượng sản phẩm cuối cùng và an toàn cho nhân viên 
nhà máy. Trước thế chiến II, các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ độc lập ở vùng nông thôn lệ 
thuộc nhiều vào nguồn gia súc loại thải (gia súc bệnh, sắp chết, tàn tật, chết), coi đây là nguồn 
nguyên liệu chính. Người ta đã từng tuyên bố rằng mỗi Hạt ở bang Iowa có ít nhất một nhà máy 
chế biến phụ phẩm giết mổ. Ngay từ năm 1900, những cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ ở khu 
vực thành phố đã thiết lập hệ thống thu gom nguyên liệu từ các cửa hàng thực phẩm và nhà máy 
giết mổ qui mô nhỏ. Trước năm 1920, các cơ sở đóng gói thực phẩm lớn kiểm soát lượng phụ 
phẩm của họ và gần như toàn bộ phần nguyên liệu ở khu vực thành phố. Năm 1920, cuộc khảo 
sát của Ủy ban thương mại liên bang (đã dẫn đến sự ra đời của Nghị định và sự ban hành của 
Luật tập kết và giết mổ súc sản năm 1921 (Packers and Stockyard Act) ngày nay được cho là 
mang tính lịch sử) dường như đã phá vỡ hệ thống độc quyền thời đó và tạo đà cho sự phát triển 
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về số lượng các nhà máy chế biến phụ phẩm hoạt động trong lĩnh vực này. Vào thời điểm đó 
người ta đã ước tính có khoảng 823 nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ trên toàn nước Mỹ. 
Năm 1927, Tạp chí “The National Provisioner” ước tính có 913 nhà máy chế biến phụ phẩm giết 
mổ, trong đó các bang Philadelphia và Baltiumore có 15 nhà máy mỗi bang và bang Cincinnati 
có 14 nhà máy. Bang Iowa có số nhà máy hoạt động nhiều nhất với tổng số 123 nhà máy. Việc 
loại bỏ gia súc loại thải khỏi các cơ sở chăn nuôi theo cách hợp vệ sinh đã góp phần đáng kể làm 
giảm sự phát tán bệnh gia súc. 

Đóng góp của các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ xưa và nay trong toàn bộ nỗ lực nhằm duy trì 
môi trường trong sạch vẫn đang còn gây ngạc nhiên cho chúng ta. Cho tới khi phương thức sản 
xuất thịt bò đóng hộp vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 được phát minh, các 
nhà chế biến phụ phẩm độc lập đã thu gom nguyên liệu thô từ năm nguồn chính: mỡ và xương từ 
các cửa hàng bán lẻ, gia súc loại thải, mỡ, xương và nội tạng từ các cơ sở giết mổ thuê, phụ 
phẩm của các cơ sở giết mổ và đóng gói nhỏ lẻ, và dầu mỡ thải loại từ các nhà hàng. Tất cả các 
nguồn nguyên liệu thô kể trên, trừ dầu mỡ thải loại từ nhà hàng, bắt đầu giảm về số lượng từ 
những năm 1960. 

Cùng với sự hình thành của các cơ sở chăn nuôi qui mô lớn với phương thức quản lí và chăm sóc 
tốt hơn cũng như sự ra đời của các kỹ thuật tiêu hủy gia súc thải loại thì nguồn nguyên liệu gia 
súc chết của các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ ở khu vực nông thôn ngày càng trở nên 
khan hiếm mặc dù số lượng gia súc nuôi tăng lên. Sự ra đời của hình thức sản xuất thịt bò đóng 
hộp, là phương thức cắt nhỏ thân thịt thành các miếng lớn nhỏ khác nhau, tại các nhà máy giết 
mổ và đóng gói qui mô lớn có cả bộ phận chế biến phụ phẩm trong nhà máy còn ảnh hưởng lớn 
hơn đến các nhà máy chế biến phụ phẩm nhỏ lẻ ở nông thôn. Sự sụt giảm tổng lượng thịt có chất 
lượng tại các siêu thị không chỉ có tác động lớn đến sự giảm sút về số lượng thịt mà còn ảnh 
hưởng đến cả lượng nguyên liệu thô dùng để sản xuất các loại mỡ chất lượng cao. Các cơ sở chế 
biến và đóng gói nhỏ lẻ không thể cạnh tranh được với các cơ sở giết mổ lớn đóng gói 4000 bò 
hay 12000 lợn mỗi ngày. Cùng với sự giảm đi về số lượng các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thì phụ nữ ở 
khu vực nông thôn trong những năm 1980 cũng thích mua thịt ở siêu thịt hơn là vỗ béo rồi giết 
mổ và dự trữ trong tủ lạnh. 

Trong suốt những năm 1980 và 1990, chúng ta đã chứng kiến sự chuyển biến lớn, từ chỗ các nhà 
chế biến độc lập chế biến phần lớn nguồn nguyên liệu thô sang giai đoạn các nhà giết mổ và 
đóng gói thực phẩm lớn và các nhà chế biến gia cầm tổng hợp trở thành các nhà chế biến phụ 
phẩm chính (chế biến khoảng 75% tổng lượng phụ phẩm giết mổ (Bảng 2)). Chỉ có nguồn 
nguyên liệu dầu mỡ thải loại từ các nhà hàng và nguồn phụ phẩm giết mổ của gia cầm là ngày 
càng được sử dụng nhiều hơn bởi các nhà chế biến phụ phẩm độc lập. Cho tới nay, mới chỉ có 
một vài công ty được xây dựng có tính chiến lược phục vụ tại chỗ các khu vực có ngành chăn 
nuôi gia cầm đang trên đà phát triển.  

Bảng 2. Xu hướng thu mua nguyên liệu thô cho chế biến phụ phẩm ở Hoa Kỳ. 

 1970 1990 2000 
 Giết mổ 

đóng gói 
và chế biến 
phụ phẩm 
gia cầm 

Chế biến 
phụ 
phẩm 
độc lập 

Giết mổ 
đóng gói và 
chế biến 
phụ phẩm 
gia cầm 

Chế biến 
phụ 
phẩm 
độc lập 

Giết mổ 
đóng gói và 
chế biến 
phụ phẩm 
gia cầm 

Chế biến 
phụ 
phẩm 
độc lập 

Thịt bò 56% 44% 71% 29% 85% 15% 
Thịt lợn 60% 40% 65% 35% 70% 30% 
Thịt gia cầm 25% 75% 50% 50% 70% 30% 
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Nguồn: Darling International Inc. 

Tất cả các yếu tố trên đã góp phần củng cố ngành chế biến phụ phẩm của các cơ sở chế biến phụ 
phẩm độc lập trong khi tổng lượng nguyên liệu thô (Bảng 3) có thể dùng để chế biến tăng từ 
khoảng 30 tỷ pound năm 1977 lên 40,5 tỷ năm 1995 và khoảng 54 tỷ năm 2006. Sau khi đã trừ đi 
lượng phụ phẩm thô dùng trong thức ăn cho sinh vật cảnh, các nhà chế biến phụ phẩm đã sản 
xuất ra trên 11,2 tỷ pound protein có nguồn gốc từ động vật và 10,9 tỷ pound mỡ đã qua chế biến 
mỗi năm. Bảng 4 cho thấy sự giảm đi về số lượng các nhà máy chế biến phụ phẩm ở Hoa Kỳ kể 
từ đầu những năm 1920. 

Bảng 3. Tổng lượng nguyên liệu thô sẵn có phục vụ ngành chế biến phụ phẩm tăng lên qua 
các năm. 

 1977 1989 1995 1998 2004 2006 
Tỷ pound 30 36 40,5 42 52 54 

Bảng 4. Số lượng nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ giảm đi qua các năm. 

 1921 1927 1975 1997 2006 
Số nhà máy 823 913 724 282 273 

Ghi chú: Xu hướng tương tự cũng xảy ra tại Canada, nơi hiện chỉ có 29 nhà máy chế biến phụ 
phẩm động vật 

Một số sự kiện đáng chú ý xảy ra vào những năm 1950 và 1960 đã giúp cho ngành chế biến phụ 
phẩm đững vững trước sự sụt giảm lượng hàng hóa bán cho ngành công nghiệp sản xuất xà 
phòng là: 

- Các khẩu phần giàu năng lượng dùng cho gia cầm, lợn và bò vỗ béo (dùng mỡ trong thức 
ăn) 

- Sự nổi lên của ngành chế biến thức ăn cho sinh vật cảnh sử dụng các nguồn protein và 
mỡ động vật 

- Việc sử dụng mỡ để sản xuất các a xít béo tăng lên  
- Sự tăng lên về số lượng các cửa hàng thức ăn nhanh (cung cấp nguồn dầu mỡ loại thải) 

Sự phát triển của ngành chăn nuôi gia cầm không chỉ cung cấp nguồn khách hàng quí giá cho sản 
phẩm bột protein và mỡ mà còn cung cấp nguồn nguyên liệu thô cho rất nhiều cơ sở chế biến 
phụ phẩm giết mổ độc lập. Nghiên cứu tại trường Đại học Maryland của tiến sĩ Oliver Wilder 
thuộc cơ sở nghiên cứu của Viện nghiên cứu thịt Hoa Kỳ (American Meat Institute Research 
Foundation) đã chứng minh rằng gia cầm có thể sử dụng khẩu phần giàu năng lượng nếu khẩu 
phần duy trì được tỷ lệ giữa năng lượng và a xít amin thiết yếu thích hợp. Cùng với việc sử dụng 
mỡ trong thức ăn tăng lên, ngành công nghiệp cũng đã xây dựng được phương pháp chế biến 
lông vũ thành thức ăn giàu dinh dưỡng để bổ sung thêm loại hàng hóa mới cho thị trường. Bảng 
5 minh họa sự tăng lên của khối lượng mỡ sử dụng trong thức ăn cho các loài gia súc gia cầm. 

Bảng 5. Lượng mỡ ước tính được sử dụng trong thức ăn động vật (triệu pound). 

 19871 19912 
 Loại thức ăn Loại thức ăn 
 Mỡ mềm vàng Mỡ bổ sung Mỡ mềm vàng Mỡ bổ sung

Lợn 160 250 250 300 
Bò thịt 195 240 200 250 
Bò sữa 55 100 50 200 
Gà thịt 310 1025 400 1200 
Gà đẻ 15 30 20 35 
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Gà tây 120 350 300 500 
Chó 90 365 50 400 
Mèo 20 75 10 100 
Các loài khác 
(bê) 

20 40 25 50 

Tổng 985 2475 1305 3035 
1 SRI International 1987   2 Quĩ Nghiên cứu Mỡ và Protein 
Ghi chú: không có số liệu về lượng mỡ hiện đang được sử dụng làm thức ăn cho các loài gia súc 
khác nhau 

Khi các chủ nuôi sinh vật cảnh không còn sử dụng thức ăn thừa cho con vật yêu quí của mình 
nữa thì số lượng cơ sở sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh đã tăng lên đáng kể. Với việc sản xuất 
thức ăn viên đậm đặc cho sinh vật cảnh, ngành công nghiệp này đã sử dụng khối lượng lớn mỡ 
cứng, bột thịt xương, bột phụ phẩm gia cầm và mỡ gia cầm. Bảng 6 trình bày tỷ lệ sử dụng 
protein có nguồn gốc động vật của các loài gia súc gia cầm khác nhau. 

Bảng 6. Tỷ lệ protein động vật sử dụng theo loài. 

Chó mèo Gia cầm Lợn Bò Khác 
39% 38% 15% 5% 3% 

Bảng 7. Lượng phụ phẩm dùng để sản xuất a xít béo và chất bôi trơn (triệu pound). 

 2001 2002 2003 2004 2005 
A xít béo 2060 2178 2235 2374 2271 

Chất bôi trơn 119 112 110 112 364 
Nguồn: U.S. Census Bureau Current Industrial Report M311K, 2005 

Do sự bùng nổ dân số trong giai đoạn những năm 1960 và 1970 nên nhu cầu tiêu thụ một số sản 
phẩm trong đó có a xít béo sản xuất từ mỡ động vật tăng lên. Do giá cả rất cạnh tranh nên mỡ 
động vật là nguồn lí tưởng cho việc sản xuất các a xít béo trong những năm 1950. Thậm chí ngay 
cả khi giá mỡ tăng lên và các nguồn lipid khác cạnh tranh quyết liệt thì việc sử dụng mỡ động 
vật để sản xuất các a xít béo và chất bôi trơn vẫn được duy trì ở mức tương đối. Bảng 7 minh họa 
xu hướng sử dụng mỡ trong ngành công nghiệp này trong vài năm qua. 

Đến năm 1950, ngành chế biến phụ phẩm giết mổ đã sản xuất trên 2,3 tỷ pound mỡ các loại mỗi 
năm. Thị trường xuất khẩu lớn mạnh đã hình thành với sự trợ giúp của Ban ngoại thương nông 
nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA’s Foreign Agriculture Service) và đến năm 
1950 ngành chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ đã xuất khẩu nửa tỷ pound mỡ động vật. Năm 
1960 tổng sản lượng đã tăng lên trên 3,5 tỷ pound và xuất khẩu khoảng 1,8 tỷ pound. Năm 1970, 
các giá trị này đứng ở mức 5,4 tỷ pound và 2,6 tỷ pound tương ứng. Năm 1995 là năm kỷ lục về 
xuất khẩu mỡ động vật. 

Trong khi sản lượng mỡ động vật của Hoa Kỳ tiếp tục tăng lên thì tỷ lệ mỡ xuất khẩu lại giảm 
đều trong những năm gần đây, ngoại trừ năm 1995. Trái với xuất khẩu mỡ, xuất khẩu protein 
động vật tăng liên tục trong suốt 20 năm qua (Hình 3) cho tới tận cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á xảy ra năm 1997 và 1998. Thị trường protein đang phát triển mạnh ở Trung quốc đã bù 
đắp sự giảm sút sản lượng xuất khẩu sang Đông Nam Á cho tới khi Trung quốc bắt đầu lo ngại 
về sự tạp nhiễm các nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật nhai lại (bò, cừu và dê) trong các sản 
phẩm bột thịt xương hỗn hợp được nhập khẩu làm thức ăn cho gia cầm và lợn. Hàm lượng các 
sản phẩm lấy từ dê và cừu có trong bột thịt xương của Hoa Kỳ là rất nhỏ nhưng các phép thử 
DNA tiên tiến có thể phát hiện ở mức đơn vị phần tỷ. 
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Hình 3. Lượng xuất khẩu mỡ không dùng làm thức ăn cho người 

 
Chưa có chứng cứ khoa học nào chứng tỏ rằng mô của gia súc bị nhiễm bệnh xốp não là nguyên 
nhân gây nên bệnh bò điên. Bệnh này chỉ là một rào cản thương mại. Chỉ có hai con bò sinh ra ở 
Hoa Kỳ được chẩn đoán là mắc bệnh bò điên và hai con này được sinh ra trước khi có lệnh cấm 
sử dụng thức ăn chứa nguyên liệu động vật nhai lại năm 1997. Nhưng đây lại là cái cớ để nhiều 
khách hàng nước ngoài cấm nhập khẩu thịt bò, mỡ và bột thịt xương của Hoa Kỳ mặc dù cho tới 
nay vẫn chưa có chứng cứ khoa học rõ ràng nào. Vấn đề này sẽ được thảo luận chi tiết hơn ở các 
Chương sau. 

Việc giải quyết các vấn đề khó khăn của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ nhận được sự hỗ trợ 
đắc lực từ các Hiệp hội gắn bó được thành lập trong phạm vi của ngành này. Với sự giúp đỡ của 
rất nhiều nhà chế biến phụ phẩm tình nguyện và sự lãnh đạo rất chuyên nghiệp, Hiệp hội các nhà 
chế biến phụ phẩm giết mổ Quốc gia, Quĩ nghiên cứu mỡ và protein, và Hội các nhà sản xuất 
protein động vật công nghiệp đã trở thành các tổ chức mà các nhà chế biến phụ phẩm có thể tự 
hào. Các nhóm này đã có những tác động trong các vấn đề liên quan đến cả giới kinh doanh và 
Chính phủ. Việc xuất bản cuốn sách này cho thấy sức mạnh và sự đóng góp của các tổ chức này. 
Sự trưởng thành và thịnh vượng của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ được đảm 
bảo bởi các tổ chức thương mại này có khả năng đại diện cho các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ 
trong nước và trên toàn thế giới. 
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VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM GIẾT MỔ 
Douglas P. Anderson 

Phó chủ tịch Công ty thực phẩm chế biến Smithfield 

 
Tóm tắt 
Dù các sản phẩm của nghành chế biến phụ phẩm giết mổ được sử dụng làm thức ăn cho gia súc 
nhai lại, gia cầm, lợn, sinh vật cảnh, thủy hải sản hay được sử dụng trong ngành công nghiệp sản 
xuất a xít béo thì việc vận hành qui trình chế biến như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
giá thành sản xuất, chất lượng sản phẩm và sự thành công về mặt tài chính của cơ sở chế biến. 
Chương này sẽ bao gồm phần mô tả các hệ thống chế biến, phần tổng quan vắn tắt cho mỗi hệ 
thống, và phần trình bày những thách thức hiện tại và tương lai của ngành. Các hệ thống quản lí 
qui trình sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ các qui định pháp lý và các hệ thống quản lí chất lượng 
kiểu ISO- hay HACCP cũng sẽ được mô tả ở chương này. 

Tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình chế biến phụ phẩm như tiêu hao năng lượng, phương 
thức sản xuất, kiểm soát chất lượng, kiểm soát qui trình sản xuất và các sản phẩm tạo ra đều phụ 
thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu thô và trạng thái của nguyên liệu khi đưa vào hệ thống 
chế biến tương ứng. Mặc dù việc tạo ra “ví lụa từ tai lợn” vẫn là điều không tưởng nhưng việc 
lựa chọn và vận hành hệ thống chế biến một cách đúng đắn sẽ cho phép tạo ra sản phẩm có chất 
lượng cao nhất có thể từ nguồn nguyên liệu thô đưa vào chế biến. Ngược lại, bất cứ một hệ thống 
chế biến nào được bảo dưỡng và vận hành một cách kém cỏi đều có thể làm hỏng cả các nguyên 
liệu thô tươi nhất, chất lượng cao nhất. Tác động đến môi trường của ngành chế biến phụ phẩm 
giết mổ được thảo luận ở chương khác cũng bị ảnh hưởng bởi các thông số vận hành, bởi hệ 
thống, và cách thức mà hiệu quả chế biến của nó được kiểm soát. 

Trải qua nhiều năm, rất nhiều kỹ thuật đã được áp dụng để cải tiến chất lượng sản phẩm chế biến 
cuối cùng. Rất nhiều kỹ thuật tẩy trùng, sử dụng chất chống ôxy hóa, chất phụ gia và đôi khi chất 
pha loãng có thể cho phép các phương pháp phân tích bằng hóa chất được sử dụng dễ dàng hơn 
so với các phương pháp khác trong việc phân loại các sản phẩm cuối cùng có chất lượng và giá 
bán cao hơn. Do đó cần phải hiểu một cách đầy đủ về đặc điểm của mỗi loại nguyên liệu thô, của 
hệ thống chế biến, kỹ thuật vận hành và phương pháp kiểm soát chất lượng được áp dụng để tối 
đa hóa lợi ích kinh tế trong khi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu và qui định đối với qui 
trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. 

Các hệ thống chế biến phụ phẩm giết mổ 

Hệ thống chế biến ướt 

Chế biến ướt là một hệ thống trong đó một lượng nước lớn vẫn còn được giữ lại trong sản phẩm 
cho tới khi nó được chuyển tới bộ phận sấy khô. Ngày nay hệ thống này được sử dụng phổ biến 
nhất trong các qui trình chế biến mỡ và dầu ăn dùng cho người và qui trình sản xuất thịt bò viên 
khử mỡ hay thịt bò đậm đặc. Thế hệ đầu tiên của hệ thống này là một nồi nấu hở được đun bằng 
củi hoặc than. Mỡ nổi lên trên bề mặt nồi nấu và được gạn lấy để sử dụng. Hệ thống này tương 
đối thông dụng đối với các cơ sở chế biến qui mô nhỏ. Chương nói về chế biến các sản phẩm 
dùng làm thức ăn cho người sẽ mô tả kỹ hơn về hệ thống này. 

Hệ thống chế biến khô 

Qui trình chế biến khô được thực hiện với sự có mặt hoặc không có mặt giai đoạn tiệt trùng áp 
suất cao ban đầu và đây là hệ thống thông dụng nhất được sử dụng ngày nay. Trong những năm 
đầu thế kỷ 20 hệ thống chế biến khô bằng nồi nấu theo từng mẻ (batch cooker) trở nên rất phổ 
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biến. Ở thời kỳ đầu, nguyên liệu chưa được nghiền hoặc cắt nhỏ và những  miếng thịt và nội tạng 
lớn được nấu dưới áp suất cao trong nồi nấu trước khi được sấy khô. Quá trình này cũng có tác 
dụng giống như việc dùng nồi áp suất nấu ăn trong các gia đình, có thể làm mềm, nhừ xương, dễ 
dàng cho việc xử lí ở bước tiếp theo. Sau đó công nghệ băm thái nhỏ nguyên liệu đã giúp loại bỏ 
được công đoạn sử dụng áp suất làm giảm kích thước nguyên liệu. Tuy nhiên hệ thống sử dụng 
áp suất cao đã được sử dụng trở lại ở châu Âu với mục đích làm giảm hơn nữa khả năng lây 
nhiễm bệnh trong chương trình kiểm soát bệnh bò điên. Công đoạn nấu bằng áp suất cao trong 
các hệ thống chế biến không được áp dụng trở lại ở các nước khu vực Bắc Mỹ vì đã có một hệ 
thống kiểm soát bệnh bò điên khác được sử dụng ở khu vực này. Chương nói về chế biến các sản 
phẩm dùng làm thức ăn cho người sẽ mô tả kỹ hơn hệ thống này. 

Áp suất thường được sử dụng để làm tăng tỷ lệ tiêu hóa protein trong các qui trình sản xuất bột 
lông vũ và lông gia súc. Sử dụng áp suất có thể áp dụng cho hệ thống nồi nấu liên tục hoặc nồi 
nấu theo mẻ. Ngày nay việc sấy khô bột lông gia súc không còn thịnh hành nữa vì hầu hết lông 
sau khi thủy phân sẽ được trộn trở lại với nguyên liệu thô để chế biến tiếp. Cách này làm giảm 
sản lượng mỡ nhưng lại là phương pháp thực tế và tiết kiệm năng lượng nhất có thể dùng để xử 
lý lông tóc. Lông vũ phải được xử lý bằng áp suất cao để phá vỡ các cầu nối bền vững trong cấu 
trúc protein keratin. Tỷ lệ tiêu hóa có thể đạt đến 100% nếu xử lý bằng hóa chất nhưng khi đó 
lượng a xít amin sẽ giảm đáng kể. Các nghiên cứu trong những năm 1970 và 1980 cho thấy khi 
tỷ lệ tiêu hóa của bột lông vũ được thử bằng phương pháp pepsin đạt mức 68-75% thì giá trị thức 
ăn của bột này là cao nhất. Chương nói về sử dụng các sản phẩm chế biến trong dinh dưỡng gia 
cầm sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin về tỷ lệ tiêu hóa của bột lông vũ. 

Chế biến các phụ phẩm dùng làm thức ăn cho người 

Mỡ và dầu ăn được xác định rõ là sản xuất ở nhiệt độ cao hay ở nhiệt độ thấp và các sản phẩm 
bột tạo ra sau đó cũng vậy. Nguyên liệu chế biến từ bò và lợn thường có lượng thịt khá cao, được 
chế biến ở nhiệt độ thấp, và được định nghĩa là các sản phẩm “giống như thịt”. Nhìn chung nếu 
các sản phẩm chế biến ở nhiệt độ cao không được định rõ là “đã được nấu” hay “có thể ăn ngay” 
thì cuối cùng sẽ được cho vào nhóm bột thịt xương thông qua hệ thống chế biến phụ phẩm khác 
hoặc có thể chuyển sang nhóm thức ăn cho sinh vật cảnh. Thịt bò đậm đặc là thuật ngữ mới hơn 
và có những đặc tính riêng biệt. Độc giả có thể tham khảo thêm chương nói về chế biến các sản 
phẩm dùng làm thức ăn cho người. 

Hệ thống chế biến phụ phẩm theo mẻ 

Khi một hệ thống được vận hành theo từng đợt thì nó được gọi là hệ thống chế biến theo mẻ. 
Thậm chí một hệ thống nấu liên tục cũng có thể hoạt động theo hình thức từng mẻ. Nồi nấu theo 
từng mẻ được thiết kế để có thể làm giảm lượng nước trong nguyên liệu đến tỷ lệ nhất định, sau 
đó nguyên liệu được chuyển sang nồi nấu khác để tách mỡ. Một nồi nấu theo từng mẻ có thể hoạt 
động như một nồi nấu, nồi sấy khô, nồi thủy phân hoặc nồi chế biến mặc dù nó vẫn chỉ là một 
thiết bị duy nhất. Với một vài thay đổi nhỏ và có hoặc không có bổ sung quá trình tăng áp suất 
bên trong, nồi nấu theo mẻ có thể được dùng cho các mục đích khác nhau. Nó có thể được lắp 
thêm lõi và vỏ tỏa nhiệt để làm tăng bề mặt và hiệu quả dẫn truyền nhiệt. Khi được dùng vào giai 
đoạn thanh trùng, lõi tỏa nhiệt có thể làm giảm tối đa thời gian cần thiết để hệ thống đạt đến các 
chỉ tiêu nhiệt độ và áp suất mong muốn. 

Hệ thống chế biến phụ phẩm liên tục 

Thường được định nghĩa là nguyên liệu vào và sản phẩm ra liên tục và hiện vẫn còn được sử 
dụng khá nhiều, các hệ thống chế biến phụ phẩm liên tục được sử dụng rất nhiều trong quá khứ. 
Một trong những hệ thống đầu tiên là hệ thống Anco Strata-Flow. Bằng cách liên kết một loạt 
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nồi nấu không liên tục đã được chỉnh sửa theo một kiểu độc nhất, hệ thống này đã trở thành hệ 
thống chế biến liên tục thực thụ đầu tiên trên thế giới. 

Các hệ thống của Carver-Greenfield xuất hiện trong cùng thời gian mà Dupp đã cùng Công ty 
Keith Engineering tạo ra hệ thống DUKE. Ngày nay các hệ thống này được sử dụng phổ biến 
nhất ở khu vực Bắc Mỹ và được biết đến như các Equacooker. Khả năng vận hành dễ dàng trước 
khi xuất hiện các hệ thống điều khiển tinh vi bằng máy tính là nhân tố chính dẫn đến sự thành 
công của các hệ thống này. 

Các công ty như Atlas và Stord-Batz đã đem những kiến thức và kinh nghiệm sản xuất bột cá của 
họ đến Bắc Mỹ vào cuối những năm 1970 và trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Với việc sử 
dụng các nồi nấu/nồi sấy khô dạng đĩa, thiết bị làm thoát hơi nước sử dụng nhiệt thừa thải ra, tái 
nén hơi nước cơ học, và cải tiến thiết kế của Carver-Greenfield, các công ty này đã chiếm thị 
phần lớn trong ngành công nghiệp chế biến thịt gia súc gia cầm. 

Đã xuất hiện các phi vụ hợp nhất của một số công ty cung cấp thiết bị cho ngành chế biến thực 
phẩm cũng như bản thân ngành chế biến phụ phẩm giết mổ. Dupps và giờ đây là Haarslev (hợp 
nhất các công ty Haarslev, Svaertek, Stord Batz and Atlas-Stord) cùng với Anco-Eaglin (công ty 
ANCO hiện đại) là những nhà cung cấp thiết bị chế biến phụ phẩm chính cho thị trường Bắc Mỹ. 
Một vài công ty khác cung cấp các thiết bị chuyên dụng, dịch vụ tân trang hoặc sửa chữa hệ 
thống, các máy li tâm, và các thiết bị tùy chọn khác cho ngành công nghiệp này. Với việc vận 
hành gần như không ngừng nghỉ, cần phải có nhà máy và dây chuyền sản xuất luôn trong điều 
kiện có thể hoạt động bình thường với thời gian ngừng nghỉ ngắn và hiệu suất sử dụng năng 
lượng cao. 

Sự di chuyển của nguyên liệu chế biến trong hệ thống chế biến liên tục (Hình 1) 

Đầu tiên nguyên liệu được lưu trữ tạm thời trong các thùng chứa nguyên liệu thô. Từ đây nó 
được chuyển lên các băng chuyền và đổ qua một thanh nam châm nằm ngang để loại bỏ các tạp 
chất kim loại sắt. Sau đó nguyên liệu được nghiền bằng máy nghiền để tạo sự đồng đều về kích 
thước, tạo sự dễ dàng cho việc xử lý, và làm tăng khả năng truyền nhiệt khi nấu. Nguyên liệu sau 
khi nghiền nhỏ sẽ được chuyển vào nồi nấu với tốc độ được kiểm soát bằng các thùng định mức. 

Nồi nấu liên tục là một ống lớn có gắn hệ thống khuấy và thường được đun nóng bằng hơi nước. 
Nồi này sẽ làm cho nhiệt độ trong khối nguyên liệu đạt mức 240-2900F (khoảng 115-1450C), làm 
thoát bớt hơi nước và giải phóng mỡ ra khỏi phần thịt và xương. Hỗn hợp dạng sệt nhưng đã 
được sấy khô có chứa mỡ và các chất rắn được đẩy ra khỏi nồi nấu ở tốc độ được kiểm soát.  

Hình 1. Sơ đồ miêu tả hệ thống chế biến phụ phẩm khô liên tục 
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Sau đó hỗn hợp sệt được vận chuyển đến một băng chuyền để tách mỡ. Băng chuyền này tách 
mỡ ra khỏi phần chất rắn và phần chất rắn này sau đó được chuyển sang băng chuyền bốc dỡ. Ở 
băng chuyền này các chất rắn từ băng chuyền tách mỡ sẽ kết hợp với các chất rắn đến từ thùng 
lắng đọng và máy li tâm dạng phễu lọc. Các chất rắn từ băng chuyền bốc dỡ đi đến bộ phận ép 
bằng trục xoắn, bộ phận này làm giảm tỷ lệ mỡ có trong khối chất rắn này xuống còn 10-12%. 
Phần chất rắn thoát qua thiết bị ép được chuyển trở lại nồi nấu còn các bánh ép tạo ra tiếp tục di 
chuyển đến băng chuyền dành cho các bánh ép đến bộ phần nghiền thành bột. Mỡ được tách ra 
từ máy ép trục xoắn đổ lên băng chuyền chở mỡ ép; dây chuyền này tách những mảnh nguyên 
liệu lớn ra khỏi mỡ dạng lỏng và đưa chúng trở lại băng chuyền bốc dỡ. Mỡ từ băng chuyền chở 
mỡ ép được bơm lên thùng lắng. Mỡ tách được từ băng chuyền tách mỡ cũng được đổ vào thùng 
lắng. Trong thùng lắng, các mảnh thịt và xương nặng sẽ chìm xuống đáy, ở đó chúng được 
chuyển bởi một băng chuyền dạng trục xoắn đến băng chuyền bốc dỡ. Mỡ lỏng từ thùng lắng 
được bơm vào máy li tâm, máy này sẽ loại bỏ các chất bẩn còn sót lại ra khỏi mỡ. Chất rắn từ 
máy li tâm được chuyển đến băng chuyền bốc dỡ. Mỡ sau khi làm sạch được chuyển đến bộ 
phận xử lí tiếp theo hoặc đến nơi bảo quản dưới dạng sản phẩm cuối cùng. 

Hơi nước thoát ra khỏi nồi nấu thông qua một hệ thống ống thông hơi có gắn giàn lọc để tách các 
tiểu phần có trong hơi nước và đưa chúng trở lại nồi nấu. Hệ thống ống thông hơi đưa hơi nước 
đến nồi ngưng tụ hơi nước. Các khí không thể ngưng tụ sẽ được hút ra khỏi nồi ngưng bằng hệ 
thống quạt. Các khí có mùi sinh ra tại các công đoạn khác nhau của quá trình chế biến được thu 
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vào ống và chuyển đến hệ thống xử lý mùi, cùng với các khí không ngưng tụ đến từ nồi ngưng, 
để phân hủy các thành phần gây mùi. 

Làm bốc hơi nước bằng nhiệt thải 

Khi hệ thống nồi nấu liên tục được gắn thêm một nồi hơi thì hệ thống chế biến sử dụng nhiệt thải 
sẽ cho phép tiết kiệm năng lượng và điều này rất quan trọng vì sự biến đổi trong cân bằng năng 
lượng toàn cầu vẫn đang diễn ra. Một số hệ thống lắp đặt vào đầu những năm 1980 vẫn còn hoạt 
động một cách hiệu quả. Nhiệt thải cũng rất quan trọng trong việc tạo nguồn nước nóng cho 
ngành chế biến thịt. Giá năng lượng tăng lên đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà máy 
không lắp đặt hệ thống tạo nước nóng từ nguồn nhiệt thải của nhà máy. 

Tách mỡ ở nhiệt độ thấp, ban đầu được dùng trong sản xuất bột cá, cho phép rất nhiều hệ thống 
tận dụng nhiệt thải này tiêu thụ rất ít năng lượng, đặc biệt là khi chế biến các nguyên liệu có hàm 
lượng nước cao. Chất lượng mỡ của sản phẩm cuối cùng cũng được cải thiện khi sử dụng bất kỳ 
hệ thống xử lí ở nhiệt độ thấp nào. Tuy nhiên cần phải rất lưu ý để tránh làm mỡ bị ôi thiu. Nhìn 
chung khi đun nóng mỡ khô quá 2500F chỉ một lần cũng sẽ giải quyết được vấn đền này. Công 
đoạn này cũng có tác dụng làm cho mỡ có ẩm độ thấp hơn. 

Các nồi hơi thu hồi nhiệt thải có thể là các thiết kế theo kiểu dải phim chảy xuống (falling film), 
dải phim kéo lên (raising film) hoặc dạng tia sáng cưỡng bức (forced flash). Tất cả các dạng thiết 
kế này đều có những ưu và nhược điểm nhất định và việc chọn lựa dựa trên đặc tính của dịch 
lỏng là quan trọng. Đun nóng trước các thức ăn lỏng có thể là công đoạn cần thiết để làm đông tụ 
các protein hòa tan sinh ra trong quá trình hâm nóng và có thể phải bổ sung công đoạn phá keo 
để giúp sử dụng dễ dàng các thức ăn đậm đặc trong các nồi nấu hoặc nồi sấy. Vấn đề xử lý chất 
keo thường gắn với việc sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc từ cá và lợn hơn vì nhiệt độ sử 
dụng trong qui trình chế biến các nguyên liệu này thích hợp cho việc giải phóng chất keo ra khỏi 
nguyên liệu. 

Các hệ thống tạo hỗn hợp dạng sệt liên tục 

Đã có rất nhiều hệ thống dạng này chẳng hạn như hệ thống của Carver-Greenfield và các nhà sản 
xuất liên tục cải tiến các hệ thống này. Những thiết kế của Dupps và Atlas-Stord cũng như của 
các nhà sản xuất khác đã tạo ra các nồi sấy tạo hỗn hợp dạng sệt bán khá chạy. Các hệ thống có 
công suất lớn này tạo ra sản phẩm có tỷ lệ tiêu hóa cao và chất lượng mỡ tốt. Các hệ thống này 
cũng rất tiết kiệm năng lượng nhưng khi kiểm tra khả năng làm giảm nguy cơ lây nhiễm các 
prion gây bệnh bò điên ở Châu Âu lại cho kết quả không được tốt lắm vì thời gian nguyên liệu 
được lưu giữ trong hệ thống là rất ngắn. 

Các hệ thống sản xuất bột cá 

Mặc dù không được trang bị ở nhiều nhà máy nhưng hệ thống rất cơ học này thực sự rất tiết kiệm 
năng lượng và, không nghi ngờ gì nữa, sản xuất dầu mỡ chất lượng cao nhất từ bất cứ nguồn 
nguyên liệu thô nào. Là hệ thống có khả năng đáp ứng công suất chế biến lớn và rất tiết kiệm 
năng lượng nên trong tương lai các hệ thống này rất có thể sẽ được sử dụng rộng rãi ở Bắc Mỹ. 

Chiết tách ở nhiệt độ thấp được áp dụng để sản xuất các sản phẩm bột và mỡ có chất lượng cao. 
Các sản phẩm bột vẫn phải trải qua một quá trình sấy khô khá dài nhưng việc sử dụng nhiệt độ 
thấp tạo cho mỡ có chất lượng tốt hơn vì ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt hơn. 

Các hệ thống kết hợp và những sự cải tiến 

Sự sáng tạo của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Bắc Mỹ thể hiện rất rõ trong việc 
tạo ra các hệ thống chế biến mới bằng cách kết hợp các thiết bị sản xuất bởi các công ty sản xuất 
thiết bị khác nhau. Những kết hợp này đã được áp dụng để sản xuất ra các hệ thống chế biến phụ 
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phẩm kinh tế nhất, bền nhất, dễ vận hành nhất và có thể chế biến hỗn hợp các loại nguyên liệu 
sẵn có khác nhau. 

Rất nhiều công ty đã lắp các linh kiện của các nhà sản xuất khác nhau, thường xuyên tìm kiếm 
một hệ thống tốt nhất để chế biến dòng nguyên liệu thô duy nhất mà họ có. Trong ngành chế biến 
phụ phẩm giết mổ hiện đại, không thể có một hệ thống đáp ứng được yêu cầu của tất cả các nhà 
máy chế biến phụ phẩm. Việc lựa chọn hệ thống tối ưu nhất cho mỗi qui trình chế biến sẽ còn là 
một thách thức trong tương lai. 

Quản lý nhiệt  

Các đơn vị nhiệt theo hệ thống Anh quốc (BTU) là cách để đo nhiệt lượng sản sinh ra. Như bất 
kỳ một nhà nghiên cứu động lực học nào sẽ nói với bạn, BTU là BTU, và tất cả đều phải trả tiền. 
Bởi vậy sự thất thoát BTU trong bất cứ hệ thống đang vận hành nào cũng đều gây thiệt hại về 
kinh tế cho công ty. Ngành công nghiệp sản xuất giấy luôn là ngành triển khai tốt nhất công việc 
tìm kiếm, thu giữ và sử dụng phần nhiệt thải tản mạn trong khu vực sản xuất. Ngành công nghiệp 
chế biến phụ phẩm giết mổ đã làm tốt trong quá khứ nhưng để thành công trong tương lai thì đòi 
hỏi mỗi công ty phải có khả năng sử dụng hiệu quả nhất các BTU. Năng lượng sẽ vẫn còn là một 
trong ba khoản chi lớn nhất trong tất cả các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ. 

Hơi nước 

Là nguồn năng lượng chính dùng để làm giảm hàm lượng nước trong nguyên liệu thô, hơi nước 
là phần chi phí đơn lẻ đắt nhất của tổng chi phí dành cho năng lượng. Việc dùng hơi nước để làm 
giảm hàm lượng nước trong nguyên liệu là vấn đề chính cần phải cân nhắc khi lựa chọn hệ thống 
chế biến phụ phẩm. Vì chi phí cho năng lượng có chiều hướng tăng lên trong tương lai, việc sử 
dụng hơi nước cần phải được đánh giá, giám sát và phải tiết kiệm. Cần phải phát hiện và xử lí 
ngay lập tức bất cứ sự rò rỉ hơi nước nào dù là nhỏ nhất. 

Quá trình sản xuất nước nóng 

Thu hồi nhiệt thải để sản xuất nước nóng là ưu điểm nổi bật về mặt năng lượng của các nhà máy 
chế biến thực phẩm và các ngành phải sử dụng nhiều nước nóng khác. Chi phí mua nước nóng có 
thể tốn kém hơn việc đầu tư lắp đặt các hệ thống thu hồi nhiệt và thu hồi nhiệt thải để sản xuất 
nước nóng là phương pháp thu hồi nhiệt tốt nhất. Mọi tính toán nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
năng lượng tại chỗ đều phải lưu ý đến những phép so sánh này. 

Lên men yếm khí để sản xuất mê tan 

Chất thải của các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ thường chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và 
do đó cần thiết phải xây dựng các hệ thống xử lý chất thải cho các nhà máy này. Quá trình lên 
men yếm khí không chỉ làm giảm mức độ ô nhiễm mùi mà còn tạo ra lượng khí mê tan có giá trị 
cho việc tạo nguồn nước nóng. Do giá năng lượng tăng cao nên việc sử dụng hệ thống biogas 
đang làm lợi cho các nhà chế biến. Ngày càng có nhiều hệ thống biogas được lắp đặt. 

Khả năng sẵn có và lựa chọn nguồn chất đốt 

Khả năng sẵn có và sự lựa chọn nguồn chất đốt có thể quyết định đến việc lựa chọn địa điểm xây 
dựng nhà máy mới hoặc sửa chữa nhà máy cũ. Cần phải phân tích dự đoán sự biến động của thị 
trường năng lượng trong tương lai. Bất kỳ nguồn năng lượng bền vững hoặc có thể tái sử dụng 
nào đều sẽ là một lợi thế bổ sung. Quản lí rủi ro trong việc xác định chi phí năng lượng sẽ luôn là 
một thách thức. 
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Nguồn năng lượng dự trữ  

Giống như với nguồn năng lượng chính cho nhà máy, nguồn dự trữ cũng phải có sẵn để có thể 
cung cấp khi cần thiết. Nếu không lưu ý đến nguồn năng lượng dự trữ thì hoạt động của cơ sở 
chế biến có thể sẽ bị gián đoạn. 

Sản xuất nước nóng bằng chất phế thải 

Các qui định của Tổ chức bảo vệ môi trường (Environmental Protection Agency - EPA) có thể 
cho phép hoặc không cho phép việc sử dụng các chất phế thải để tạo nguồn nước nóng. Tuy 
nhiên khả năng có thể tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng bằng cách này sẽ là lí do chính đáng 
để giờ đây EPA cần phải xem xét qui định của mình khi đánh giá các nhà máy chế biến phụ 
phẩm. 

Bồn hấp thu nhiệt thừa 

Các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ là nơi hấp thu nhiệt hoàn hảo cho các nhà máy cung cấp 
nước nóng vì các nhà máy chế biến cần lượng hơi nước rất lớn và hoạt động gần như suốt ngày 
đêm. Bồn hấp thu nhiệt là nơi lưu giữ nhiệt, mà nếu không được hấp thu thì sẽ bị lãng phí, và sử 
dụng trong quá trình sản xuất. 

Ôxy hóa bằng nhiệt thải 

Cơ sở chế biến phụ phẩm mới xây dựng cần phải xem xét lựa chọn này, đặc biệt là khi muốn xây 
dựng một cơ sở chế biến không thải chất thải độc hại. 

Sử dụng mỡ làm chất đốt cho nồi hơi 

Để quản lí nguồn cung cấp và lượng dư thừa, mỡ có thể được sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu 
cho các nồi hơi ngay tại cơ sở chế biến đã sản xuất ra nó. 

Các cơ hội gần kề 

Việc thu nguồn khí gas ở các bãi rác thải để sản xuất hơi nước và để phát điện là một cách có thể 
áp dụng để khai thác các nguồn năng lượng thay thế sẵn có. 

Quản lí chất lượng  

Quản lí chất lượng phải bắt đầu từ nguồn nguyên liệu thô vì nguyên liệu càng tươi thì càng tốt. 
Việc lựa chọn để có sự cân bằng mang tính sống còn về mặt kinh tế luôn là một thách thức. Chi 
phí vốn và vị trí địa lý sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng sản phẩm cuối cùng. Việc lựa 
chọn hệ thống chế biến cũng rất quan trọng. Thiết lập sự cân bằng cho thành công của mỗi công 
ty là một bài toán hóc búa cần giải quyết. 

Một số chương khác đề cập đến việc sử dụng và tính bền vững của các sản phẩm chế biến cho 
các mục đích sử dụng khác nhau. Chất lượng của sản phẩm chế biến đó sẽ xác định khả năng sử 
dụng sản phẩm đó cho mục đích đã định. Vận hành hợp lí hệ thống chế biến đã lựa chọn và quản 
lí chặt chẽ chất lượng nguyên liệu thô là cần thiết để có thể sản xuất các sản phẩm có chất lượng. 
Nếu các sản phẩm tạo ra được sử dụng để làm nguồn dinh dưỡng thì đòi hỏi quá trình sản xuất 
phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sao cho sản phẩm tạo ra được đảm bảo về chất lượng. Một số 
sản phẩm được sử dụng cho mục đích phi dinh dưỡng nhưng cũng có những yêu cầu về chất 
lượng tương tự. 

Những tiêu chuẩn về MIU (độ ẩm, chất không hòa tan, và chất không thể saponin hóa) đã dẫn 
đến việc tinh chế sản phẩm kỹ lưỡng hơn. Yêu cầu về tỷ lệ chất không hòa tan là 0,15% đối với 
mỡ cứng của tổ chức Thú y thế giới (OIE) đã dẫn đến sự cần thiết phải cải tiến các kỹ thuật chế 
biến để có thể đáp ứng yêu cầu này. Các công nghệ mới sẽ tiếp tục được giới thiệu, và quá trình 
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vận hành các hệ thống chế biến phải liên tục tiếp nhận những cải tiến mới để các sản phẩm chế 
biến có thể được sử dụng cho càng nhiều mục đích càng tốt. Việc thu hồi vốn phát sinh do quá 
trình nâng cấp này trở nên khó khăn hơn. 

Mặc dù có chi phí cao nhưng việc bảo quản lạnh nguồn nguyên liệu thô vẫn sẽ là một sự lựa 
chọn tốt để đảm bảo cho nguyên liệu được tươi và do đó chất lượng của sản phẩm chế biến được 
đảm bảo. Trong phạm vi một cơ sở chế biến thực phẩm tổng hợp thì việc này có thể thực hiện dễ 
dàng hơn. 

Các chất chống ôxy hóa có trong nguyên liệu thô đóng vai trò quyết định trong việc duy trì chất 
lượng của sản phẩm cuối cùng, đặc biệt là trong ngành công nghiệp chế biến thịt gia cầm. Khi bổ 
sung vào nguyên liệu thô, quá trình ôxy hóa bị làm chậm lại, và tỷ lệ sản phẩm đạt cấp thức ăn 
cho sinh vật cảnh chất lượng tốt sẽ cao hơn. Tất nhiên, sẽ phải cộng thêm chi phí cho các chất 
phụ gia này. 

Các chất kháng khuẩn có thể được sử dụng một cách hiệu quả để bảo quản nguyên liệu thô khỏi 
quá trình phân hủy. Việc sử dụng phương pháp nào không quan trọng, quá trình thối rữa diễn ra 
chậm sẽ làm tăng chất lượng của sản phẩm. Các công trình nghiên cứu vẫn tiếp tục được tiến 
hành trong lĩnh vực này và các lĩnh vực khác để tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề phát 
sinh hàng ngày. 

Nguyên liệu thô 
Việc lựa chọn một hệ thống vận hành có thể tùy thuộc vào độ tươi và loại nguyên liệu thô sẵn có. 
Việc sử dụng các sản phẩm chế biến sau đó cũng phụ thuộc vào nguyên liệu thô được chế biến 
một cách thích hợp. Vận hành, quản lí và đánh giá liên tục hệ thống thu gom nguyên liệu thô là 
điều bắt buộc. Và, nghe có vẻ kỳ lạ, điều này hoàn toàn đúng đối với cả các qui trình chế biến 
phụ phẩm ở tại cơ sở giết mổ. Nguyên liệu thô sạch nhất, tươi nhất và có giá trị nhất cũng có thể 
bị thối hỏng ngay tại nơi giết mổ, cũng như bị phân hủy bởi thời tiết, thời gian di chuyển, khoảng 
cách vận chuyển và sự hỏng hóc của thiết bị vận chuyển, bảo quản, chế biến. Quá trình thối rữa 
tự nhiên bắt đầu ngay sau khi gia súc chết và không có bất kỳ ngoại lệ nào. Hiện đã có các 
phương pháp nhằm làm chậm quá trình này nhưng chúng cũng làm tăng chi phí sản xuất và do 
đó cần phải được đánh giá trước khi sử dụng. 

Ảnh hưởng của các qui định pháp luật 
Mặc dù ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm Bắc Mỹ đã thành công trong việc hợp tác với các 
cơ quan quản lý nhưng cũng không phải là không gặp khó khăn. Là một trong những ngành công 
nghiệp được qui định chặt chẽ nhất kể cả trước và sau khi có dịch bò điên, và sau khi theo dõi 
thất bại của châu Âu, ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm đã đứng vững nhờ duy trì các hoạt 
động hợp tác tích cực với tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. Vận hành và chi phí vận hành có 
thể bị ảnh hưởng hàng ngày bởi các qui định về môi trường. Do đó các cán bộ vận hành phải 
được tập huấn về những hậu quả nghiêm trọng có thể phải hứng chịu nếu không tuân thủ các qui 
định. 

Khả năng sẵn có của nguồn nguyên liệu thô phục vụ công nghiệp chế biến phụ phẩm cũng có thể 
bị chấm dứt bởi luật định. Bệnh bò điên đã gây ra sự thay đổi ghê gớm cho ngành chế biến phụ 
phẩm ở nhiều nơi trên thế giới. Cái “Nguyên tắc phòng xa” có thể sẽ tiếp tục làm thay đổi cách 
mà ngành công nghiệp thực hiện chức năng của nó trong tương lai. 

Đánh giá toàn bộ hệ thống chế biến  

Nguyên liệu thô đầu vào 

Tình trạng nguyên liệu thô: Xem xét trường hợp xấu nhất. 
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Loại nguyên liệu thô: Một hệ thống có thể được chỉnh sửa nếu có những thay đổi trong nguyên 
liệu (cứng, mềm, lông, máu, lông vũ, dầu thải nhà hàng, các loại khác). Lựa chọn hệ thống linh 
hoạt sẽ làm giảm chi phí trong tương lai. 

Công suất của hệ thống: Các kế hoạch điển hình thường được xây dựng để có thể hoạt động hết 
công suất và có thể lau chùi vệ sinh ngày một lần. Trong môi trường nhà máy đóng gói thực 
phẩm, việc lau chùi phải được thực hiện hàng ngày để đáp ứng yêu cầu của thanh tra Liên bang. 
Nếu chế biến phụ phẩm giết mổ ngay tại địa điểm giết mổ và chế biến thịt thì có thể không phải 
lau chùi hàng ngày trong trường hợp nhà xưởng được xây tách biệt nhưng sự sạch sẽ vẫn phải 
được duy trì. 

Công suất thùng chứa nguyên liệu thô: Phải xây dựng các kế hoạch, cho phép nguyên liệu đầu 
vào được lưu tạm trong “vùng đệm”. Yêu cầu cho vùng này biến động lớn và tùy thuộc vào loại 
vận hành cũng như loại nguyên liệu thô. Chi phí cho thời gian nhà máy chế biến thịt không hoạt 
động phải được hiểu một cách tường tận. Quyết định sửa chữa, thay thế, và các phương tiện thay 
thế chỉ có thể được thực hiện một cách hợp lý nếu có nguồn thông tin tốt. 

Thùng có nắp đậy và không nắp đậy: Các thiết kế mới nhất của các thùng chứa có nắp đậy đóng 
mở thủy lực có thể giúp loại bỏ tốt hơn các loại mùi do nguyên liệu thô tạo ra. Các nhà máy 
không bắt buộc phải có thùng loại này nhưng việc trang bị các thùng này sẽ làm nhà máy sạch sẽ 
hơn và giảm thiểu ô nhiễm mùi.  

Thùng dự trữ sản phẩm: Khâu chuẩn bị cho việc dự trữ, bảo quản thường tùy thuộc vào vị trí địa 
lí của nhà máy. Mâm nhiệt và lớp bảo ôn tốt là những qui định bắt buộc ở các bang Minneapolis 
và Calgary nhưng việc xem xét những thứ này ở bang Houston là rất khác. 

Hình 2. Tiếp nhận nguyên liệu thô 

 
Tạo và quản lí không gian kín: Không gian làm việc kín như các tăng đựng, thùng chứa, cống 
rãnh thoát nước và thiết kế của chúng quyết định việc xây dựng các qui tắc sử dụng các không 
gian kín này. Vì các khí độc hại có thể tích tụ nên cần phải xử lý các khu vực và vật dụng một 
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cách cẩn thận. Cơ quan quan quản lí sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (Occupational Safety and 
Health Administration - OSHA) và các cơ quan Bắc Mỹ khác đã ban hành rất nhiều hướng dẫn 
về sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân. 

Hệ thống rửa thùng chứa: Thành phần của nguyên liệu thô sẽ cho biết mức độ nước rửa cần trong 
các thùng chứa. Thiết kế của thùng chứa cũng sẽ có những tác động đến khả năng chuyển tải 
chất lỏng của chúng. Máy bơm có thể dùng để loại bỏ các chất lỏng một cách hiệu quả và có thể 
khắc phục một số nhược điểm trong việc thiết kế thùng chứa và hệ thống rãnh thoát nước. 

Hệ thống thoát sàn: Hệ thống bể phốt (1 dạng thoát nước) gắn thêm vào phần thiết kế của nhà 
xưởng ban đầu sẽ cho phép việc thu hồi các chất lỏng trên bề mặt sàn để xử lý hoặc tái chế một 
cách hiệu quả nhất. Khu vực nhà ăn nên được lau khô nhưng hệ thống rãnh thoát sàn phải được 
thiết kế để các chất lỏng có thể chảy xuống.  

Nước rửa xe chở hàng và rửa sàn: Điều kiện kinh tế của nhà máy sẽ quyết định việc nấu phần 
nước có chứa protein này hay xử lý chúng trong hệ thống xử lý chất thải. Mức độ yêu cầu về vệ 
sinh, an toàn sinh học, và các vấn đề về dịch bệnh hay thảm họa khác có thể làm thay đổi nhu 
cầu và phương pháp xử lý. Ví dụ như khi có một dịch bệnh động vật thì mức độ kiểm soát mầm 
bệnh có thể nâng lên cao hơn. 

Nghiền nguyên liệu 

Hệ thống nghiền một giai đoạn: Một số hệ thống nghiền cho phép một công đoạn nghiền đơn 
giản nhưng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với nguyên liệu thô được xử lý. Trước khi đưa ra 
quyết định lắp đặt hệ thống nghiền nào, cần phải xem xét tất cả các chỉ tiêu của nhà máy. Việc 
bảo dưỡng các máy nghiền mà không có thiết bị dò kim loại có thể là rất tốn kém. 

Hình 3. Máy nghiền/nghiền sơ 
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Hệ thống nghiền nhiều giai đoạn: Một số hệ thống chế biến lắp đặt trong những năm gần đây đòi 
hỏi nguyên liệu phải được nghiền qua nhiều công đoạn để tạo kích thước tối ưu. Hệ thống sấy 
tạo hỗn hợp dạng sệt là ví dụ điển hình cho các hệ thống đòi hỏi nguyên liệu thô phải có kích 
thước nhỏ. 

Kiểm soát kích thước vì các chương trình dạng HACCP: Các máy nghiền đòi hỏi phải được bảo 
dưỡng kỹ lưỡng và thường xuyên để có kết quả ổn định. Bất cứ một hệ thống quản lí chất lượng 
nào cũng sẽ phải coi công đoạn nghiền là đặc biệt quan trọng đối với sản phẩm chế biến làm ra. 
Kích thước cuối cùng của nguyên liệu cho biết hiệu suất nhiệt của hệ thống chế biến và cần phải 
tuân thủ các qui định theo yêu cầu đề ra. 

Dễ dàng bảo dưỡng: Bảo dưỡng luôn là nhân tố quyết định dù đối với trang thiết bị xử lí nguyên 
liệu thô hay sản phẩm cuối cùng. 

Qui định về nhu cầu nhiệt lượng: Thời gian và nhiệt độ sử dụng có thể trở thành một phần của 
các yêu cầu có tính chất pháp luật trong tương lai. Các hệ thống chế biến hiện đại có thể kiểm 
soát rất chính xác các yếu tố này. 

Nấu bằng áp suất cao: Đây là một qui định bắt buộc ở các nước khác như một giải pháp kiểm 
soát dịch bệnh. Lông gia súc và lông vũ sẽ tiếp tục được xử lý bằng áp suất cao để làm tăng tỷ lệ 
tiêu hóa và chất lượng sản phẩm. 

Vận chuyển nguyên liệu-nguyên liệu thô và đã nấu chín. 

Nguyên liệu lạnh: Băng chuyền và máy bơm dạng trục xoắn có thể được sử dụng một cách hiệu 
quả trong việc vận chuyển các sản phẩm lạnh. Duy tu bảo dưỡng và chi phí vốn ban đầu cần phải 
được tính đến trước khi đưa ra quyết định đầu tư. 

Nguyên liệu nóng: Các sản phẩm đã nấu chín có thể được bơm một cách hiệu quả, và máy bơm 
đã trở thành thiết bị thay thế cho băng chuyền sử dụng cho mục đích này. Công nghệ này sẽ còn 
được tiếp tục cải tiến. 

Kiểm soát Samonella và các mầm bệnh khác: APPI đã xuất bản rất nhiều hướng dẫn đối với việc 
kiểm soát Samonella. Quá trình chế biến phụ phẩm có thể tiêu diệt vi khuẩn này một cách hiệu 
quả. Tuy nhiên việc tránh để thức ăn tái nhiễm vi khuẩn này sẽ vẫn là một thách thức. 

Băng chuyền: Xây dựng băng chuyền là nhân tố quan trọng và có rất nhiều mức chất lượng và 
cấp xây dựng. Đây có thể là một trong những sự lựa chọn lúng túng nhất phải làm của một nhà 
máy chế biến. Thép Cac-bon hay thép không gỉ, tuổi thọ, và chi phí bảo dưỡng –tất cả phải được 
đánh giá. 

Máy bơm: Cả nguyên liệu thô và các sản phẩm đã nấu chín đều có thể được bơm một cách hiệu 
quả bằng máy bơm. Khi chọn mua máy bơm nên xem xét các yếu tố như loại hình, kiểu cách, 
công suất và nguyên liệu dùng để làm ra chúng. 

Hạn chế về khoảng cách:  Chi phí vận chuyển đã làm giảm đáng kể phạm vi phục vụ của nhà 
máy chế biến phụ phẩm. Chắc chắn điều này còn tiếp tục vì giá năng lượng vẫn đang leo thang. 

So sánh giá cả: Kinh tế học cơ bản phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và tất cả các biến số phải 
được đánh giá khi dự đoán cơ cấu của tổng chi phí sản xuất. 

Chất liệu xây dựng so với chí phí: Tuổi thọ của thiết bị sẽ tạo nên hoặc triệt tiêu mô hình tài 
chính của cơ sở kinh doanh. Khả năng hoạt động lâu hơn lịch khấu hao tài sản của nhà máy là rất 
quan trọng. Các băng chuyền dạng trục xoắn bằng thép cac-bon mỏng, mặc dù rất thông dụng 
trong xây dựng ban đầu vì giá rẻ, không phải lúc nào cũng là lựa chọn kinh tế nhất. Thực tế 
chúng có thể làm tăng chi phí vận hành trong 5 năm đầu hoạt động. Sử dụng thép không gỉ và 
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các hợp kim khác để làm tăng thời gian phục vụ của thiết bị có thể sẽ giúp cho nhà máy xây 
dựng được tổ hợp có chi phí vận hành kinh tế nhất. 

Hệ thống tạo áp suất/thanh trùng 

Yêu cầu phải có các qui định: Châu Âu là nơi đầu tiêu đưa ra yêu cầu thanh trùng bằng áp suất 
cao để giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh bò điên. Các qui định này được ban hành với ý định 
làm giảm hơn nữa khả năng gây bệnh của các nguyên liệu có chứa mầm bệnh (Vì virus gây bệnh 
bò điên không thể hình thành và phát triển rộng ở Bắc Mỹ nên đến tháng 9 năm 2006 vẫn chưa 
thấy có các qui định này). 

Yêu cầu đối với việc sử dụng tối ưu (lông gia súc/lông vũ): Do đặc điểm protein keratin của lông 
vũ và các đặc tính tương tự của lông gia súc nên cần phải thủy phân nguyên liệu bằng áp suất cao 
để làm tăng tỷ lệ tiêu hóa và hàm lượng a xít amin sẵn có cho gia súc (và do đó chúng có thể 
được dùng làm thức ăn chăn nuôi). Dưới tác động của áp suất trong một khoảng thời gian nhất 
định, các cầu nối bền vững của protein bị phá hủy và sản phẩm cuối cùng hầu như không có sự 
khác biệt so với các loại bột protein khác.  

Hình 4. Hệ thống nồi nấu thủy phân lông vũ 

 
  

Công đoạn nấu nguyên liệu  

Các đặc điểm liên quan đến hệ thống: Hệ thống chế biến khác nhau đòi hỏi các chỉ tiêu áp dụng 
cho công đoạn nấu khác nhau để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao nhất. 

Các chỉ tiêu kiểm soát chất lượng: Nhiệt độ, công suất ngưng tụ, hàm lượng mỡ, và các chỉ tiêu 
khác phải được sử dụng trong việc kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm cuối cùng. 
Một vài chỉ tiêu trong số này là do những ưu và nhược điểm vốn có của hệ thống được lắp đặt 
qui định.  
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So sánh sự truyền nhiệt: Đánh giá khả năng truyền nhiệt phải bao gồm cả sự so sánh các nguồn 
nguyên liệu dùng để sản xuất nồi nấu vì có những sự khác nhau đáng kể và không đáng kể trong 
số các kim loại sử dụng. Các yếu tố khác như tuổi thọ cũng là một phần của của việc tính toán 
kinh tế này. 

So sánh chi phí vận hành: Khi có thể thực hiện thì việc có những dấu mốc chuẩn để so sánh luôn 
là điều rất tốt. Các công ty có nhiều nhà máy có khả năng tiếp cận nguồn dữ liệu này. Các nhà 
máy hoạt động đơn lẻ phải liên tục so sánh với các quá trình vận hành trước đó của chính họ. 
Việc sử dụng các phép tính đơn giản cho chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng là cách dễ nhất. Tuy nhiên, 
tiêu thụ năng lượng điện phải được cộng vào nguồn tiêu thụ năng lượng dùng để sản xuất hơi 
nước hoặc đun nóng dung dịch để có sự so sánh chính xác. Chỉ khi đó hiệu suất tổng của các hệ 
thống chế biến theo kiểu thoát hơi nước mới có thể so sánh một cách hiệu quả với hiệu suất của 
các hệ thống dạng nồi nấu. Theo lí thuyết sẽ không thể dùng ít hơn 0,76 pound hơi nước để làm 
bốc hơi một pound nước và nếu phải dùng nhiều hơn 1,5 pound thì chứng tỏ hệ thống có hiệu 
suất thấp. Nếu có thể dùng 800 BTU để làm bốc hơi một pound nước thì kết quả là tuyệt vời. 
Hiệu suất không nên ở mức cao hơn 1500 BTU cho một pound nước bốc hơi hoàn toàn. 

Dễ dàng sử dụng: Các hệ thống kiểm soát ngày nay đã được cải tiến rất nhiều so với thời kỳ sử 
dụng các hệ thống nấu theo mẻ. Đường miêu tả khuynh hướng, việc kiểm soát gần như ngay lập 
tức, cả hai đã làm cho việc tạo ra các sản phẩm chất lượng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vẫn 
không thể loại bỏ được yếu tố con người - nhân tố tạo nên sai sót và sự không ổn định của quá 
trình sản xuất. 

Nồi bay hơi hay nồi nấu nhiều giai đoạn: Vì yêu cầu công suất tăng lên nên kích cỡ của hệ thống 
cũng phải tăng theo. Tất cả các vấn đề được thảo luận trong chương này và các chương khác đều 
trở thành yếu tố đầu vào cho những quyết định này. 

Thời gian lưu giữ của hệ thống kiểm soát chất lượng dạng HACCP: Các hệ thống chế biến phụ 
phẩm hiện đại cho phép dễ dàng theo dõi các yêu cầu về thời gian và nhiệt độ cần thiết để thỏa 
mãn bất kỳ cơ quan quản lý nào cũng như thỏa mãn các thông số kỹ thuật về chất lượng sản 
phẩm. 

Kích thước nguyên liệu mà hệ thống đòi hỏi luôn gắn liền với bước chuẩn bị: Trong việc lựa 
chọn hệ thống vận hành, kích thước nguyên liệu phải được xem xét từ đầu đến cuối để đảm bảo 
rằng tất các các bộ phận của hệ thống đều thỏa mãn yêu cầu về kích cỡ. 

Lọc mỡ sau công đoạn nấu 

Hệ thống lưới cố định: các lưới cố định có thể là giải pháp hiệu quả cho một số sản phẩm nhất 
định nhưng lại đem đến những khó khăn cho các sản phẩm khác. Mỗi phương pháp đều có vị trí 
thích hợp trong các hệ thống hiện đại. 

Hệ thống thoát có trục xoắn: Hiệu suất của hệ thống này phải được đánh giá thông qua các tiêu 
chí như khả năng chịu đựng cơ học, kích thước lỗ thoát, việc xử lí mỡ ở bước tiếp theo và các 
yếu tố khác. Chiết tách hiệu quả dầu mỡ ra khỏi các sản phẩm khác sau khi đã nấu là đơn vị xác 
định mức lợi nhuận khi so sánh giá trị của mỡ với sản phẩm bột. 

Hệ thống lưới quay: trong các hệ thống sấy dạng sệt công suất lớn, hệ thống lưới quay tỏ ra rất 
hiệu quả trong việc tách mỡ và thường là sự lựa chọn rẻ hơn so với các hệ thống li tâm. 

Hệ thống lưới rung: Kích thước nhỏ hơn và hiệu suất cao hơn của các hệ thống này đã chứng 
minh hiệu quả của hệ thống trong bước chiết tách này. Các thiết kế hiện đại không tạo ra sự rò rỉ 
và được sản xuất để có thể dễ dàng kiểm soát lượng hơi nước thoát ra ngoài. 
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Hệ thống chảo thẩm thấu: Tất cả các hệ thống tách mỡ không phải dạng li tâm đều là những cải 
tiến của hệ thống chảo thẩm thấu sử dụng trước khi có hệ thống nồi nấu theo mẻ. Các phương 
tiện hiện đại hơn đã cho thấy chúng ưu việt hơn công nghệ cũ kỹ này. 

Hệ thống li tâm: Trong các hệ thống sấy dạng sệt công suất lớn, các máy li tâm đã được sử dụng 
để tách mỡ trước khi có hệ thống ép bằng áp suất cao.Vì chi phí lắp đặt cũng như chi phí vận 
hành cao nên người ta vẫn đang bàn luận về các phương tiện thay thế. 

Sử dụng nhiệt thải 

Sự bay hơi: Việc sử dụng nhiệt thải cho các nồi bốc hơi nước dùng trong chế biến các nguyên 
liệu thô có năng suất thấp sẽ được ưu chuộng khi giá năng lượng tăng lên. Công nghệ hiện có sẽ 
tiếp tục được cải tiến và lắp đặt trong các nhà máy vì giá nhiên liệu tiếp tục leo thang còn năng 
suất chế biến lại đang giảm xuống. 

Nước nóng: Sử dụng hơi nước để sản xuất nước nóng sẽ đem lại nguồn năng lượng dễ dàng thay 
thế có lợi cho bất cứ nhà máy chế biến phụ phẩm nào có nồi nấu dạng bốc hơi. Các máy nén 
dùng để đun nước nóng có giá cả hợp lí và khoản tiền tiết kiệm được là đáng kể. Nguồn nhiệt 
thải của một nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ đặt trong một nhà máy chế biến thực phẩm đủ 
để có thể cung cấp gần như toàn bộ lượng nước nóng cần dùng cho nhà máy chế biến thực phẩm 
đó. 

Các ứng dụng khác: Nhiệt thải còn có tiềm năng sử dụng cho việc đun nóng các thùng chứa, làm 
nóng nguyên liệu thô và sưởi ấm nhà xưởng. Mỗi nhà máy và mỗi địa điểm sẽ có một ma trận 
riêng dùng để so sánh chi phí năng lượng và dùng để phân tích khi chọn mua trang thiết bị. 

Quá trình ép 

Mục tiêu về lượng mỡ tồn dư: Qui trình ép bằng áp suất cao thường có chi phí bảo dưỡng tương 
đối cao. Do đó dữ liệu tin cậy phải được lưu trữ cẩn thận để so sánh hàng đống lựa chọn hiện có. 

Loại máy ép: Các máy ép áp suất cao dùng để ép các nguyên liệu đã nấu chín có rất nhiều loại 
với kích thước khác nhau. Có rất nhiều lựa chọn tốt. Việc đánh giá cẩn thận các lựa chọn và kinh 
nghiệm thực tế phải được coi là một phần của quá trình chọn lựa. Khả năng tiếp cận nơi bảo 
dưỡng và tuổi thọ của các bộ phận dễ bị mài mòn cũng cho biết tính kinh tế của thiết bị. 

Phân tích chi phí/lợi nhuận: Vì các hệ thống đo đếm ngày càng tinh xảo nên nguồn dữ liệu có thể 
sử dụng để phân tích cũng ngày càng phổ biến. 

Công đoạn tạo bột sản phẩm 

Làm mát: Làm mát bột theo cách được kiểm soát để phòng tránh sự lây nhiễm Salmonella và các 
mầm bệnh khác có thể cải thiện cả năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Tạo kích cỡ: Vì khách hàng khác nhau có nhu cầu khác nhau cho hệ thống của họ nên việc tạo 
kích cỡ của sản phẩm bột cuối cùng cũng không cố định. Có thể phải lắp các hệ thống riêng cho 
các khách hàng khác nhau hoặc thay đổi kích thước mắt sàng đều đặn để đáp ứng đòi hỏi của 
khách hàng. 

Nghiền: Cũng có rất nhiều lựa chọn cho việc sử dụng phương tiện nghiền sản phẩm. Sản phẩm 
sẽ được nghiền khi còn nóng hay lạnh? Máy nghiền búa hay nghiền lồng? hay máy nghiền cuốn 
được sử dụng? Khách hàng muốn cái gì? Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn công nghiệp hay sự khác 
biệt là gì? 

Các chương trình dạng HACCP-Xác định điểm nóng mầm bệnh cần kiểm soát: Sự tái nhiễm sau 
chế biến của các sản phẩm bột phải được xử lý để loại bỏ mầm bệnh. Quá trình này đòi hỏi phải 
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có hệ thống bảo dưỡng định kỳ để loại bỏ bất kỳ một “điểm nóng” nào, nơi mà các mầm bệnh có 
thể sinh sôi nảy nở. Các chương trình giáo dục của APPI đưa ra những phân tích sâu sắc vấn đề 
này cũng như các giải pháp thực hiện. 

Hình 5: Máy ép cao áp. 

 
Công suất lưu trữ, bảo quản: Thời gian sản phẩm cuối cùng được lưu trữ trước khi chuyển đi là 
yếu tố quan trọng trong việc xác định công suất của hệ thống bảo quản. Tất cả các yếu tố như 
thời tiết khí hậu, điều kiện địa lí, vận chuyển, khả năng cung cấp dịch vụ và thảm họa thiên nhiên 
đều ảnh hưởng đến quyết định này. Dù quyết định đưa ra là như thế nào thì nó cũng sẽ nhanh 
chóng được kiểm chứng. Cần phải cân đối giữa lợi ích và rủi ro trong khi cân nhắc phần chi phí. 

Các yêu cầu chuyển hàng đi (Xe tải, Tàu hỏa hoặc công ten nơ): Nơi nhận hàng của khách hàng 
công ty sẽ ảnh hưởng đến công suất vận chuyển hàng ra khỏi công ty. Công suất và tốc độ vận 
chuyển cũng quan trọng trong việc thỏa mãn khách hàng. 

Xử lí dầu/mỡ 

Thùng lắng đọng: Cho phép các tạp chất không tan lắng xuống đáy vẫn là một trong những cách 
thành công nhất để có sản phẩm dầu/mỡ chất lượng tốt. Cũng có rất nhiều thiết bị rửa và chất 
phụ gia có thể sử dụng để đạt được kết quả mong muốn. 

Các hệ thống li tâm: Dù là dạng ngang hay đứng, dạng máy lọc hay máy làm bóng, hai pha hay 
ba pha thì các máy li tâm vẫn là các phương tiện thông dụng nhất được dùng để sản xuất các sản 
phẩm dầu, mỡ.  
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Hình 6: Máy nghiền búa 

  
Các qui định về mức độ tinh khiết của Tổ chức Thú y Thế giới: Giới hạn tối đa 0,15% MIU qui 
định bởi OIE cho dầu mỡ thương mại được khởi nguồn từ sự xuất hiện của bệnh bò điên. Không 
nên làm cản trở việc mua bán dầu mỡ chế biến nếu dầu mỡ đó đạt được chỉ tiêu này. Trong 
tương lai các qui định này có thể là phần bắt buộc phải có trong các hợp đồng mua bán các sản 
phẩm chế biến. 

Xử lí các hạt kích thước nhỏ: Các máy li tâm có thể dùng để tách riêng các hạt nhỏ tích tụ dần 
theo thời gian trong các bể chứa. Xử lí ngay các hạt này là giải pháp kiểm soát chất lượng tốt 
nhất và tất nhiên phương pháp được sử dụng lại trở thành thứ cần lựa chọn mới cho các nhà chế 
biến phụ phẩm. 
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Hình 7: Máy li tâm 

 
Công suất chứa của tăng đựng mỡ: Cũng giống như đối với sản phẩm bột, các chỉ tiêu giống hệt 
được áp dụng đối với tăng đựng dầu mỡ. Việc tính toán cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng là cần 
thiết để đáp ứng các mục tiêu đã định. 

Công suất chuyển hàng khỏi nhà máy: Cũng giống như sản phẩm bột protein, thời gian lưu trữ 
cho phép trước khi chuyển đi cũng như các yếu tố thời tiết, địa lý, vận chuyển, khả năng cung 
cấp dịch vụ và thảm họa thiên nhiên có tác động trực tiếp đến việc xác định công suất lưu trữ sản 
phẩm. 

Thiết kế tăng đựng (các lõi tạo nhiệt): Việc thiết kế tăng đựng phải lưu ý đến yếu tố khí hậu. 
Hình dáng (đáy hình nón hay hình khác) cũng quan trọng như các lõi tạo nhiệt, bơm lưu chuyển 
mỡ, và đặc điểm ống dẫn. Khả năng sử dụng và bảo dưỡng dễ dàng là những tiêu chí quan trọng. 

Máy khuấy: Việc để dầu mỡ tiếp xúc với lõi tạo nhiệt trong trạng thái tĩnh có thể làm giảm chất 
lượng sản phẩm. Hệ thống khuấy có thể là một giải pháp tốt. 

Kiểm soát mùi  

Lọc không khí: Công nghệ này đã có từ lâu và rất hiệu quả. Các loại hóa chất đã thay đổi, cải 
biến và được sử dụng một cách cụ thể cho các loại mùi khác nhau. Các hệ thống này thường đáp 
ứng được các qui định của nhà chức trách. 

Thiêu hủy mùi: Sự thiêu hủy cho phép phân hủy hoàn toàn các loại mùi. Các hệ thống ôxy hóa 
sử dụng nhiệt, có hoặc không có sự thu hồi nhiệt thải, có thể khử mùi cực kỳ hiệu quả. Chí phí 
tương đối lớn nhưng đáng để có nếu cơ sở chế biến có lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi lớn. 

Lưới lọc sinh học: Lưới lọc sinh học là một trong những phương tiện có hiệu quả kinh tế nhất 
dùng để khử mùi trong chế biến các phụ phẩm giết mổ. Các lưới lọc sinh học được thiết kế phù 
hợp sẽ có hệ thống tạo ẩm không khí tốt. Dung môi dùng cho hệ thống các lưới lọc cũng rất quan 
trọng đối với hiệu quả kinh tế của hệ thống. 
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Nồi hơi sử dụng nhiệt thải của hệ thống thiêu hủy mùi: Dạng thu hồi nhiệt này đã trở thành tiêu 
chuẩn được châu Âu chấp nhận và cũng có thể được dùng như một phương tiện để xây dựng cơ 
sở chế biến không có nước thải. 

Hình 8: Máy nén khí trên mái nhà 

 
 

Xử lí nước 

Có rất nhiều lựa chọn cho việc xử lí nước thải. Có rất nhiều hãng sản xuất thiết bị nổi tiếng có 
hiểu biết tốt về nước thải của các quá trình chế biến phụ phẩm giết mổ. 

Hệ thống xử lí công cộng: Một hệ thống công cộng có thể là sự may mắn hoặc cũng có thể là 
gánh nặng nếu nhà máy không thể đáp ứng các yêu cầu qui định về nước thải. Điều này có nghĩa 
là bất cứ một người mới đến nào cũng cần phải đánh giá hệ thống xử lý của thành phố. Dòng 
nước thải của nhà máy chế biến có thể vượt quá mức mà hệ thống công cộng có thể xử lý. 

Thải trực tiếp: Việc có giấy phép của Hệ thống loại trừ đào thải chất thải ô nhiễm quốc gia 
(National Pollutant Discharge Elimination System – NPDES) cho phép thải trực tiếp chất thải là 
một trong những hạng mục khó khăn nhất trong danh sách các hạng mục nhà máy cần phải làm. 
Một khi có được giấy phép này thì việc giữ được nó có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp tại địa phương đó.  

Không thải chất thải: Với các nồi hơi mới sử dụng nhiệt thải do hệ thống thiêu hủy tạo ra thì việc 
có cơ sở sản xuất không chất thải là hoàn toàn có thể nhưng với chi phí rất cao. Các hệ thống dự 
phòng cần phải có để đề phòng các trường hợp bất trắc xảy ra và chi phí vận hành có thể hạn chế 
việc xử lí một số loại nước thải theo cách làm bốc hơi. Tuy nhiên chi phí xây dựng và bảo trì một 
hệ thống nước thải là rất lớn. 

Phá và cánh đồng xử lý nước thải: Theo kế hoạch quả lí chất dinh dưỡng mới được EPA đưa ra, 
các phá tích trữ và các cánh đồng xử lý nước thải sẽ vẫn đem đến một giải pháp thay thế có thể 
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chấp nhận được cho việc quản lí nước thải trong tương lai. Lượng nitrate thải ra ở các hệ thống 
được xây dựng đầu tiên đã vượt quá ngưỡng cho phép và cần phải được đánh giá lại. 

Kế hoạch quản lí các chất dinh dưỡng: Mặc dù các kế hoạch quản lí dinh dưỡng đã xuất hiện 
trong sản xuất trang trại từ lâu nhưng trong thực tế chúng vẫn chưa được xem xét đến vì tỷ lệ 
nước thải tạo ra từ qui trình chế biến phụ phẩm vẫn còn cao. Các kế hoạch này có thể có ích 
trong tương lai. 

Các hệ thống hoàn toàn mới được tạo ra cho các mục đích cụ thể 

Hệ thống thủy phân enzyme: Có thể đây không phải là một khái niệm hoàn toàn mới nhưng nó 
vẫn tiếp tục được đánh giá với mục đích sử dụng cho một số dòng nguyên liệu thô nhất định. 

Hệ thống thủy phân hóa học: Công nghệ thủy phân kiềm (WR2) đã được thiết kế và phát triển 
thành phương pháp loại bỏ chất thải là các mô hoặc xác chết động vật đã nhiễm mầm bệnh và 
hiệu quả của phương pháp này cũng đã được chứng minh. Tuy nhiên, do hiệu quả về kinh tế thấp 
nên hệ thống này sẽ khó có thể được sử dụng nếu không có sự can thiệp của chính quyền. 

Hệ thống tiêu hóa bằng vi khuẩn ưu nhiệt: Quá trình này là một phương pháp hai giai đoạn mới 
dùng trong xử lí bùn đọng nước thải đô thị. Cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa để ứng dụng 
các công nghệ này trong xử lý các chất thải tạo ra từ các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ. Vì 
hầu hết các phương pháp xử lí bằng compost dường như không làm giảm tới mức cần thiết các 
mầm bệnh nên cần phải chú ý đến biện pháp xử lí chất thải này. Xã hội của chúng ta cũng buộc 
phải xem xét đến khả năng xảy ra các hoạt động khủng bố sinh học có thể gây ra những vấn đề 
nghiêm trọng về chất thải. Chúng ta đang rất mong chờ các nghiên cứu đó. 

Các nhà cung cấp thiết bị chính 

Anco-Eaglin, Inc. — www.ancoeaglin.com 
The Dupps Company — www.dupps.com 
HAARSLEV — www.haarslev.dk or www.atlas-stord.com 
Các nhà cung cấp thiết bị 
AC Corporation — www.accorporation.com 
Advance Industrial Mfg., Inc. — jimwintzer@advanceind.com 
Alloy Hardfacing & Eng. — www.alloyhardfacing.com 
Andritz Bird, Inc. — www.andritz.com 
Bliss Industries, Inc. — www.bliss-industries.com 
Brown Industrial, Inc. — www.brownindustrial.com 
Clapper Corporation — www.clappercorp.com 
Crown Iron Works Co. — www.crowniron.com 
DGA & Associates — dgaassociates@qwest.net 
Duske Engineering — www.duskeengineering.com 
Forest Air, Inc. — www.forestair.com 
Frontline International, Inc. — www.frontlineii.com 
Gainesville Welding & Rendering Equip. — gwrenderingequipment@alltel.net 
Genesis III — www.g3hammers.com 
Gulf Coast Environmental Systems — www.gcesystems.com 
Industrial Filter & Pump Mfg. Company — www.industrialfilter.com 
Industrial Steam — www.industrialsteam.com 
KWS Manufacturing — ww.kwsmfg.com 
Millpoint Industries, Inc. — millpnt@aol.com 
Onkens, Inc. — www.onkens.net 
Par-Kan Company — www.par-kan.com 



 52

Redwood Metal Works — www.redwoodmetalworks.com 
Scan America Corp. — www.scanamcorp.com 
SCP Control, Inc. — info@scpcontrol.com 
Summit Trailer Sales, Inc. — www.summittrailer.com 
Superior Process Technologies — www.superiorprocesstech.com 
Travis Body and Trailer, Inc. — www.travistrailers.com 
V-Ram Solids — www.vram.com 
Weiler & Company, Inc. — www.weilerinc.com 
Brandt Southwest Centrifuge — www.brandt-southwest.com 
Centrifuge Chicago Corporation — www.centrifugechicago.com 
Jenkins Centrifuge Company, LLC — www.jenkinscentrifuge.com 
United Centrifuges — www.unitedcentrifuge.com 
C.A. Picard, Inc. — www.capicard.com 
Industrial Hardfacing, Inc. — www.industrialhardfacing.com 

Có rất nhiều hãng chế tạo có thể cung cấp dịch vụ tư vấn cho ngành công nghiệp chế biến phụ 
phẩm và chuyên sản xuất một số bộ phận nào đó trong hệ thống chế biến. Mỗi công ty phải lựa 
chọn những sự kết hợp họ cho là cần thiết để tạo ra hệ thống mà họ mong muốn. Rất nhiều hãng 
hỗ trợ ngành chế biến phụ phẩm là thành viên của Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm quốc gia 
và được liệt kê trong danh sách thành viên trên Internet tại website: 
www.renderers.org/Member_Directory/index.htm. 

Kinh doanh hoàn chỉnh 
Vận hành một nhà máy chế biến phụ phẩm độc lập thực chất là một công việc kinh doanh hoàn 
chỉnh, với các vấn đề khó khăn gặp phải tương tự như bất kỳ một công việc kinh doanh nào khác. 
Quản lí, vận hành sản xuất, chất lượng môi trường nước và không khí, marketing, kiểm soát chất 
lượng, kế toán, pháp luật và bất kỳ khía cạnh nào khác cũng đều là những thách thức cho nhà chế 
biến phụ phẩm giết mổ. Các nhà máy phụ thuộc cũng có các vấn đề khó khăn tương tự nhưng chỉ 
là một phần của tổ hợp lớn có thể đã tập trung hóa rất nhiều trong số các khía cạnh này. 

Tái chế là lối sống của các nhà chế biến phụ phẩm, giống như nó đã từng xuất hiện từ nhiều thế 
kỷ trước kể từ thời kỳ xuất hiện các nhà sản xuất xà phòng đầu tiên. Chỉ sau khi quá trình tái chế 
được định nghĩa ở thế kỷ 20 thì các nhà chế biến phụ phẩm mới được thừa nhận là “các nhà tái 
chế đầu tiên”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.A. Wintzer & Son Co., Wapakoneta, Ohio, 1938. 
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Trung tâm An toàn sinh học, An toàn thực phẩm và Sức khỏe cộng đồng – Lake Worth, Florida, 
Hoa Kỳ 

 

Tóm tắt 
Vai trò của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ trong vấn đề thực phẩm liên quan đến 
việc lập và quản lý các chương trình cấp tiến hướng về tương lai dưới sự bảo trợ của Các nhà 
công nghiệp sản xuất protein động vật (Animal Protein Producers Industry-APPI) – cánh tay an 
toàn sinh học của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. Trong khi việc xét nghiệm 
Salmonella trong sản phẩm cuối có vai trò lịch sử trong nỗ lực của ngành công nghiệp này nhằm 
đảm bảo an toàn cho các nguyên liệu thức ăn có nguồn gốc động vật thì ngành cũng nhận ra rằng 
để đối phó với những thách thức hiện tại và tương lai liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm đòi 
hỏi phải có những phát kiến và mô hình mới. Ngành công nghiệp này đã phê chuẩn Qui tắc thực 
hành chặt chẽ yêu cầu các cam kết và giải trình trách nhiệm lâu dài trong khi chấp nhận rằng sự 
thành công của một chương trình kiểu này chỉ có thể được xác định bởi một chương trình kiểm 
tra toàn diện do một đơn vị độc lập tiến hành. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra nguồn nguyên liệu an 
toàn cho các nhà sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và sinh vật cảnh. 

Đặt vấn đề 
Hơn hai thập kỷ qua, các xã hội công nghiệp trên thế giới đã nhận thấy sự cần thiết phải giải 
quyết rất nhiều vấn đề lớn liên quan đến sản xuất thực phẩm an toàn. Hai hội nghị lớn tại Hoa Kỳ 
vào năm 1984 bàn về vấn đề này là minh chứng cho điều đó. Tại Hội nghị quốc gia về bảo vệ 
thực phẩm tổ chức tại Washington, D.C, do Cục quản lí thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) tài 
trợ, người trình bày báo cáo chính của Hội nghị đã ca ngợi “nguồn cung cấp thực phẩm phong 
phú, lành, giàu dinh dưỡng và an toàn” (Knauer, 1984) của đất nước, nhận ra rằng việc cung cấp 
thực phẩm an toàn là công việc khó khăn,  đòi hỏi khả năng sáng tạo, và sự hợp tác giữa chính 
phủ, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và người tiêu dùng.  

Ba tháng sau Hội nghị đầu tiên này, một Hội nghị chuyên đề quốc tế về Salmonella tổ chức tại 
New Orleans, bang Luisiana, nơi diễn giả chính đã nhấn mạnh đến những thách thức mang tính 
quốc tế trong việc kiểm soát Salmonella mà “chính quyền, nền công nghiệp và cộng đồng khoa 
học phải đương đầu với cả thách thức và sự sỉ nhục. Nói là thách thức vì nó đòi hỏi sự chân 
thành của chúng ta trong việc đối phó với nhiều khía cạnh của vấn đề. Nói là sự sỉ nhục bởi vì 
đôi khi với khoa học và công nghệ hiện có chúng ta có thể qui phục một đối tượng đã xác định rõ 
chẳng hạn như mặt trăng dễ hơn là khắc phục những nguy cơ ngộ độ thực phẩm luôn thường 
trực” (Houston, 1984).  Hội nghị chuyên đề này là một trong số những Hội nghị có đề xuất sớm 
nhất về sử dụng Salmonella làm mẫu thử, nâng cao mối quan hệ giữa thức ăn chăn nuôi, chăn 
nuôi động vật cung cấp thực phẩm, chế biến thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và thương mại toàn 
cầu. 

Hai hội nghị này rõ ràng là có ảnh hưởng đến định hướng xây dựng chiến lược mà các cơ quan 
chức năng đề ra trong thời gian đó, bao gồm cả việc xem xét Hệ thống HACCP như một qui 
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trình xây dựng trên cơ sở khoa học có thể được sử dụng nhằm loại trừ các mối nguy về an toàn 
thực phẩm, hoặc chí ít là giảm thiểu những rủi ro tới mức có thể chấp nhận được. Thật thú vị khi 
nhận thấy, HACCP đã đi vào thực tế như là một nguyên tắc trong khu vực tư nhân (thí dụ công 
ty Pillsbury) ngay từ năm 1973, và sau này được FDA biến thành quy định bắt buộc áp dụng cho 
các thực phẩm a xít hóa đóng can hoặc thực phẩm có a xít thấp đóng gói trong các thùng kín 
(Corlett, 1998). 

Hai hội nghị đầu tiên này cũng đã có những ảnh hưởng nhất định đến định hướng các chính sách 
an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ. Sau đó, vào năm 1989, Hội nghị chuyên đề quốc tế của Hiệp hội 
các nhà Thú y và Vệ sinh Thực phẩm Thế giới (World Association of Veterinary and Food 
Hygenists - WAVFH) tổ chức  tại Stockholm, Thụy Điển, đồng tài trợ bởi Hiệp hội chăn nuôi 
Châu Âu (Europian Association of Animal Production – EAAP), Liên hiệp Khoa học và Công 
nghệ Thực phẩm (International Union of Food Science and Technology – IUFST) và Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO), đã mở rộng vấn đề này. Chủ đề của Hội nghị chuyên đề này là Vật nuôi 
khoẻ mạnh - Thực phẩm an toàn - Con người khỏe mạnh. Một trong số các bài thuyết trình chính 
đã tập hợp và đưa ra những thách thức trong các thập niên tới và kết luận rằng cần phải kiểm soát 
(thông qua các chương trình giám sát) các bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn ở gia súc, gia cầm trong đó 
có cả những bệnh lây sang người. Người ta cũng tuyên bố rằng các sáng kiến tương lai nên ưu 
tiên cho các phương pháp phát hiện thông qua việc giám sát tình trạng sức khỏe của động vật 
nuôi, thông qua giám sát quy trình giết mổ và chế biến, bao gồm cả việc đánh giá các rủi ro bằng 
Hệ thống HACCP (Grossklaus, 1989). 

Mặc dù những Hội nghị này hiển nhiên không phải là những nhân tố chính tạo ra chương trình 
cải tiến vấn đề an toàn thực phẩm thời đó nhưng chúng đã có vai trò đáng kể trong việc tạo ra 
môi trường minh bạch, mang các nhà khoa học, các nhà quản lí, nhà nghiên cứu, nhà sản xuất và 
người tiêu dùng đến gần nhau hơn để cùng nhau xem xét xu hướng thay đổi trong vấn đề an toàn 
thực phẩm và cùng nhau đề ra các ưu tiên. Người ta cũng nhận ra rằng, tính phức tạp của ngành 
sản xuất thực phẩm đòi hỏi phải có sự hợp tác, cộng tác và trao đổi mới thành công, chứ không 
một nhóm đơn lẻ nào có thể thành công một mình được. Do mỗi mắt xích của toàn bộ chuỗi thực 
phẩm có những thách thức riêng biệt, việc hợp tác để cùng làm việc là phương pháp logic và tiến 
bộ nhất. 

Mục đích của chương này là xem xét theo quan điểm tổng thể ngành công nghiệp chế biến phụ 
phẩm giết mổ và tập hợp những đóng góp của ngành công nghiệp này trong việc cung cấp nguồn 
nguyên liệu và năng lượng an toàn nhằm nâng cao sức khỏe vật nuôi trong quá trình sản xuất 
thực phẩm an toàn. Trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm an toàn, cách nhìn nhận và trách nhiệm là 
rất rõ ràng: những nguyên liệu sử dụng cho gia súc, gia cầm, thủy sản là một phần của chuỗi thực 
phẩm. Các nhà sản xuất cần tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn trong sản xuất nhằm ngăn 
ngừa các mối nguy hại có thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sức khỏe của vật nuôi và con 
người. 

Bối cảnh lịch sử 
Các tài liệu lịch sử chứng minh rằng, chính sách an toàn thực phẩm cho người và vật nuôi  đã có 
nhiều tiến bộ nhờ các yếu tố ảnh hưởng cộng gộp tạo ra những thay đổi. Trong khi người ta dễ 
dàng nhận thấy những thay đổi mạnh mẽ và rõ rệt vào đầu thập kỷ 80, thì  những thay đổi ấy 
thực ra đã có gốc rễ từ những sự kiện xẩy ra trước đó và chính những thay đổi này đã mang đến 
những biến đổi lớn cho cả vấn đề chính sách và vấn đề an toàn. Thực ra, không có một áp lực 
đơn lẻ nào có khả năng tạo ra một xung lực kéo dài trong xã hội công nghiệp hóa phức tạp như ở 
Hoa Kỳ và Canada. Tuy nhiên, một quyết sách của FDA do Ủy viên Hội đồng Goddard đưa ra 
vào năm 1967 đã tạo ra áp lực đáng kể cho sự thay đổi ấy. Chính sách của Goddard đã mở rộng 
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thêm ý nghĩa của khái niệm “sự giả mạo” vốn trước đây chỉ áp dụng cho thực phẩm dùng cho 
người, nay cho cả thức ăn gia súc. Do đó, các nguyên liệu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cũng 
nằm trong định nghĩa về thức ăn trong mục 201 (f) của Đạo luật Liên bang về Thực phẩm, Thuốc 
và Mỹ phẩm (Federal Food, Drug and Cosmetic Act). Hơn nữa, sự nhiễm Salmonella trong thức 
ăn gia súc có khả năng gây bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi cần phải được xem xét như là sự giả 
mạo theo định nghĩa của Đạo luật này (Franco, 1999). Điều này đã tạo cơ sở cho những khuyến 
cáo mang tính bắt buộc liên quan đến vi khuẩn Salmonella trong thức ăn chăn nuôi. 

Thật thú vị, trước khi chính sách về sự giả mạo Salmonella của Goddard ra đời, thì Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cục Thú y Hoa Kỳ đã bắt đầu lấy mẫu giám sát đối với phụ phẩm động 
vật và thức ăn chăn nuôi tại rất nhiều thời điểm khác nhau từ năm 1965 đến 1970 để kiểm tra sự 
hiện diện của Salmonella (Franco, 1999). Chương trình giám sát tích cực như vậy được tiến hành 
với sự cộng tác của FDA – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý về an toàn thức ăn chăn nuôi. Sẽ là 
logic khi cho rằng, Goddard đưa ra quyết định vào năm 1967 dựa trên những kết quả ban đầu của 
chương trình cộng tác giám sát nói trên. Thêm vào đó, qua nhiều năm, bắt đầu từ những năm 
1950 của thế kỷ trước, kết quả của nhiều nghiên cứu có lẽ cũng đã ít nhiều có những tác động 
dẫn đến sự ra đời của “chính sách Goddard”. 

Nghiên cứu của Boyer và cộng sự (1958) cho thấy, một số chủng thường thấy ở động vật và ở 
người cũng có thể được phân lập từ các nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi. Trong một nghiên cứu 
khác của Watkins và cộng sự (1959) trên 200 mẫu phụ phẩm gia cầm và phụ phẩm khác sử dụng 
làm thức ăn chăn nuôi, đã phát hiện 28 chủng khác nhau trong 37 mẫu dương tính (18,5% tổng 
số mẫu nghiên cứu). Pomeroy và cộng sự (1961) trong một nghiên cứu toàn diện cũng cho biết 
có tới 43 chủng Salmonella khác nhau được phát hiện trên 175 mẫu dương tính (bằng 18%) trong 
tổng số 980 mẫu phụ phẩm có nguồn gốc từ động vật được dùng làm thức ăn chăn nuôi tại 22 
tiểu bang. 

Ủy ban phụ trách về Salmonella của Hội đồng Nghiên cứu Quốc thuộc Viện Hàn lâm Quốc đã 
xuất bản cuốn sách chuyên khảo “An Evaluation of the Salmonella Problems” (Đánh giá các vấn 
đề về Salmonella) (Anon., 1969), trong đó đã nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Salmonella tại 
Hoa Kỳ với ý định tư vấn cho cả USDA và FDA về các yếu tố liên quan đến trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý  trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và sức khỏe vật nuôi. Nghiên cứu này cũng 
đưa ra đánh giá tổng hợp về nguyên liệu thức ăn xét theo khía cạnh rủi ro, chỉ ra rằng, trước báo 
cáo này, nhìn chung người ta đều cho rằng thức ăn chăn nuôi không phải là nguồn quan trọng lây 
nhiễm Salmonella cho gia súc. Lý thuyết này được đưa ra dựa trên cơ sở của một quan sát thấy 
rằng, S. Typhimurium - chủng thường được phân lập từ động vật và người – không thường xuyên 
có mặt trong thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, báo cáo này sau đó cũng hàm ý rằng các nhà chế biến 
phụ phẩm giết mổ có thể có vai trò nhất định trong việc làm lan truyền Salmonella vì kết quả 
kiểm tra đã phát hiện thấy sự hiện diện của các chủng Salmonella khác nhau trong sản phẩm chế 
biến cuối cùng. Tương tự như vậy, các chủng Salmonella cũng được phân lập từ thức ăn protein 
có nguồn gốc thực vật sử dụng trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi. 

Cùng lúc với báo cáo về Salmonella của Viện Hàn làm Quốc gia năm 1969, và với các kết quả 
khẳng định sự hiển nhiên của chủ đề, thì các nhà khoa học tại Bộ môn Bệnh vi trùng thuộc Trung 
tâm Kiểm soát dịch bệnh (ngày nay gọi là Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh) tại 
các tiểu bang Atlanta, Georgia, đã báo cáo về dịch tễ học một ổ dịch có quy mô quốc tế do 
Salmonella agona gây ra. Các tác giả cho thấy S. Agona là một tác nhân gây hại sức khỏe cộng 
đồng tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Hà Lan, và Israel trong khoảng  thời gian từ 1969-1970 (Clark và 
cộng sự., 1973). Các điều tra viên nhấn mạnh rằng, “Ở mỗi quốc gia, mỗi khi người ta phân lập 
được từ mẫu bột cá Peru thì sau đó lại phân lập được S. Agona trên vật nuôi và sau đó là trên 
người. Vào năm 1972, S. Agona trở thành chủng Salmonella thường gặp thứ tám tại Hoa Kỳ, và 
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là chủng thường gặp thứ hai tại Anh Quốc”. Điều tra một ổ dịch có nguồn gốc thực phẩm tại Hoa 
Kỳ thấy có liên đới với chủng xuất hiện tại Paragould, thuộc Tiểu bang Arkansas, trong khoảng 
thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1972 gây thành bệnh ở 17 người của thị trấn có dân số 
10.500 cư dân này. Ổ dịch  được phát hiện tại một quán ăn địa phương, sau đó lan ngược sang 
một trại gia cầm ở Mississippi có sử dụng bột cá Peru. Các số liệu dịch tễ học đã chỉ ra rằng, bột 
cá Peru chuyên chở bằng xe đã mang theo S.agona vào Hoa Kỳ. Đây là kết luận đầu tiên nói 
rằng phụ phẩm động vật là nguồn lan truyền bệnh tiềm ẩn  sang con người.  

Ổ dịch này cũng làm rõ thêm sự phức tạp liên quan đến quá trình lây nhiễm Salmonella ở người 
và cho thấy những vấn đề bất ổn cố hữu trong việc đưa ra những kết luận cuối cùng (Clark và ctv, 
1973; Franco, 1999). Tuy nhiên, báo cáo của Clark đã được các nhà quản lí sử dụng để chứng 
minh mối liên hệ giữa việc sử dụng protein sản xuất bởi ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm 
giết mổ trong khẩu phần với sự lan truyền bệnh tiềm năng cho vật nuôi và cho con người. Điều 
đáng nói là bằng chứng ở đây chưa thật thuyết phục và nó chỉ là giả thuyết, bởi vì, mặc dù giả 
định có thể ứng với nguồn lây nhiễm thông thường thì cũng không thể chỉ dựa vào mẫu phân lập 
S. Agona từ thức ăn mà kết luận ngay là có mối liên hệ giữa bột cá Peru và Trại gia cầm ở 
Mississippi. Nghiên cứu ổ dịch này dẫn đến một cuộc tranh luận rất gay gắt và đầy khiêu khích 
về dịch tễ học Salmonella nhưng lại không đưa ra một kết luận cuối cùng nào về nguyên nhân và 
hậu quả. 

Tháng 9 năm 1990, Trung tâm Thuốc Thú y (Center for Veterinary Medicine - CVM) thuộc 
FDA thông báo về mục tiêu “không Salmonella” trong nguyên liệu và trong thức ăn chăn nuôi 
hoàn chỉnh. Trong khi mức nhiễm bằng 0 đang còn là vấn đề tranh cãi, thì ý nghĩ về một chương 
trình phối hợp để hạn chế sự nhiễm khuẩn là một thông điệp rõ ràng mà Trung tâm Thuốc Thú y 
đưa ra và người ta đề xuất rằng các biện pháp phòng ngừa sẽ thành công nếu áp dụng các nguyên 
tắc của HACCP vào quá trình sản xuất (Franco, 1999). 

Một ấn phẩm của Crump và cộng sự. (2002) cho rằng thức ăn gia súc nhiễm khuẩn sẽ dẫn đến sự 
xâm nhiễm và định cư của vi khuẩn trong cơ thể vật nuôi cho cung cấp thực phẩm và từ đó có 
thể gây bệnh cho người. Thật đáng tiếc, những suy luận trong chủ đề này lại nhấn mạnh một 
cách không phù hợp báo cáo của Clark và cộng sự về S.agona. Nghiên cứu năm 1973 cũng chứa 
đựng những điều tương tự, nhưng đã không được kiểm chứng trước khi khẳng định về mối liên 
hệ căn nguyên. Sự thực, công trình của Clark và cộng sự chỉ có giá trị giả thiết mang tính học 
thuật. 

Chương trình an toàn thực phẩm trong công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ: Đối phó 
với thay đổi 
Vào những năm 1980, chủ đề an toàn thực phẩm đã đưa ra cách tiếp cận tổng hợp, và các chủ đề 
khác nhau đã xuất hiện trong các tranh luận suốt thời gian đó. Người ta bắt đầu đi sâu nghiên cứu 
các đảm bảo an toàn theo nguyên tắc “từ trang trại đến bàn ăn” với khuyến cáo kèm theo là: cần 
có những cách tiếp cận mới để đối phó với những thách thức. Người tiêu dùng và những nhóm 
người tiêu dùng đã trở nên tích cực hơn khi tham gia các phong trào an toàn thực phẩm do nhận 
thức rõ hơn về hiện tượng các trường hợp mắc bệnh có nguồn gốc thực phẩm gia tăng. Ngành 
công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ, nhận thức được những thay đổi về an toàn và trật tự 
mới đang nổi lên, đã bắt đầu nghiên cứu các giải pháp chính thức để đảm bảo an toàn cho các 
nguyên liệu mà ngành này sản xuất ra để làm thức ăn chăn nuôi. 

Với mục tiêu tiên phong và hướng về tương lai, vào năm 1984 ngành công nghiệp chế biến phụ 
phẩm đã thành lập tổ chức APPI. APPI đã trở thành cánh tay phải cho ngành công nghiệp hoạt 
động trong một lĩnh vực rộng lớn về an toàn sinh học với những mục tiêu cụ thể và được xác 
định rõ: Quản lý chương trình kiểm soát Salmonella; điều phối và cung cấp các tư vấn về chất 
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thải hóa học lẫn trong sản phẩm và phương pháp kiểm tra cần thiết; xây dựng các cẩm nang về 
đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm, chẳng hạn như HACCP; và giới thiệu được một chương 
trình giáo dục thường xuyên đa dạng cho các thành viên. 

Đặc biệt, trong lúc các giải pháp mà ngành công nghiệp này đưa ra phải hứng chịu những thách 
thức và sự chế nhạo, ngay sau khi APPI bắt đầu khởi động, thì bệnh bò điên (BSE) lại xẩy ra vào 
năm 1986 tại Anh Quốc. Những giả thiết dịch tễ học thời đó cho rằng, bột thịt - xương có nguồn 
gốc từ gia súc nhai lại có thể là nguyên nhân của căn bệnh này. Thuyết căn nguyên ấy đã nhận 
được sự chấp nhận rộng rãi là giả định hợp lý dựa trên kết quả điều tra của các nhà dịch tễ học. 

Cho đến nay, vụ việc vẫn còn ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm động vật thể 
hiện ở những thay đổi có tính pháp lý những nhận thức về rủi ro. Trong khi Hoa Kỳ không tìm 
thấy bằng chứng nào về bệnh này thông qua các hệ thống giám sát rộng rãi và đánh giá các rủi ro 
thì những lo âu và quan ngại bắt đầu từ chính phủ Anh Quốc làm nẩy sinh những suy luận trực 
tiếp hay gián tiếp mang tính toàn cầu về một xã hội công nghiệp hóa, trong đó những bệnh mới 
xuất hiện ở bò có thể liên đới đến các bệnh trên người. Điều này đã trở thành hiện thực khi người 
ta thông báo rằng khoảng một thập kỷ sau khi phát hiện bệnh bò điên, vào mùa xuân 1996 xuất 
hiện bằng chứng cho thấy bệnh mới đã lây sang “một đám” khoảng 10 người có sử dụng thịt bò 
mắc bệnh. Nhận thức mới này cùng với khẳng định được nhiều người trong giới khoa học ủng hộ 
cho rằng bệnh bò điên có thể xẩy ra ở người, đã bổ sung thêm những điều chưa rõ vào đề tài và 
có thể tạo ra những thay đổi có tính pháp lý trong tương lai, bao gồm cả những thay đổi  liên 
quan trực tiếp đến ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. 

Trong suốt thời gian náo nhiệt ấy, ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm lại rất tỉnh táo trên tất 
cả các khía cạnh có thể biết đến của an toàn sinh học. APPI quyết định điều chỉnh các quy định 
của ngành vào tháng 12/1994 để bổ sung các sản phẩm dầu, mỡ vào nhóm đối tượng cần quan 
tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, coi đây là sự mở rộng trách nhiệm giám sát truyền thống của 
ngành. Tình hình thay đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp này buộc APPI phải thành lập 
Hội đồng HACCP - Ủy ban các vấn đề Điều hành, và Ủy ban Kế hoạch hướng về tương lai (thế 
kỷ XXI) để giải quyết các công việc đa dạng sắp tới, trong khi đề xuất các giải pháp mới nhằm 
đối phó với những thách thức mới. 

Dioxin vẫn là mối quan tâm lớn trong chu trình an toàn thực phẩm vì chất này được liệt vào 
nhóm chất gây ung thư. Nguồn dioxin tiềm năng trong vai trò là chất tạp nhiễm được miêu tả 
trong một ấn phẩm về an toàn thực phẩm toàn cầu vào thời gian Xuân- Hè năm 1999, sau khi 
chính phủ Bỉ cấm các nhà máy giết mổ gia cầm và lợn và đưa gần 1.000 trang trại đã mua và sử 
dụng thức ăn chăn nuôi nhiễm dioxin vào chương trình kiểm dịch. Các biện pháp phòng ngừa 
cũng được xem xét vì khả năng tiềm ẩn dioxin vô tình có trong thức ăn đã được vật nuôi ăn vào. 
Mặc dù hiện tượng tạp nhiễm dioxin rất ít xảy ra nhưng ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm 
giết mổ vẫn rất cảnh giác, ý thức được trách nhiệm và theo truyền thống vẫn kiểm tra nhằm phát 
hiện các loại thuốc bảo vệ thực vật (kiểm tra cả dioxin) tại các phòng thí nghiệm của công ty 
hoặc các phòng thí nghiệm khác trước khi chuyển giao các sản phẩm chất béo cho các nhà máy 
sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn sinh vật cảnh. Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm cũng 
nhận thức rõ rằng, dioxin là sản phẩm phụ tự nhiên của các quá trình đốt cháy gây ra bởi các yếu 
tố vốn có trong môi trường sống như xe cộ, bếp đun củi, lò đốt rác y tế, rác công cộng, thậm chí 
cả thuốc lá. Do đó hợp chất này thực chất cũng chỉ là một thành phần gây độc có nguồn gốc tự 
nhiên khác và cần phải được xem xét đến trong khi nhận biết các qui định quản lý nghiêm ngặt 
và tầm quan trọng của những ảnh hưởng tiềm ẩn đến sức khỏe cộng đồng gắn liền với sự tạp 
nhiễm nghiêm trọng hoặc do vô tình. 
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Trong khoảng thời gian ấy APPI cũng đưa ra những sáng kiến về đào tạo nhằm giúp ngành công 
nghiệp hiểu rõ các khái niệm và nguyên tắc của HACCP tại các địa phương khác nhau trong 
nước. Điều này đã mở rộng những nỗ lực trong giáo dục của tổ chức vượt trên các mục tiêu kiểm 
tra, phòng ngừa và kiểm soát Salmonella ở thời điểm đó. Năm 1994, APPI xuất bản cẩm nang 
HACCP cơ bản để giúp các công ty cân nhắc thực hiện chương trình HACCP hoặc chương trình 
tương tự khác trước khi chính phủ đưa ra qui định bắt buộc chính thức. APPI coi việc ngành 
công nghiệp tự nguyện cam kết sản xuất sản phẩm an toàn là sự cần thiết vì nhà nước mới chỉ 
vận động thực hiện HACCP chứ không đưa ra một khung thời gian cụ thể cho việc tuyên bố 
HACCP có phải là một chương trình đảm bảo an toàn sản phẩm chấp nhận được hay không. Tại 
thời điểm này, FDA/CVM vẫn đang đánh giá các lựa chọn cho Hệ thống an toàn thực phẩm bắt 
buộc. 

Trong khi các sáng kiến mang tính giáo dục này là tích cực và được các thành viên ủng hộ và 
khích lệ, thì giới lãnh đạo của APPI vẫn coi việc tiếp tục các chương trình giáo dục đào tạo là 
một yêu cầu phát triển và năm 1998 đã thành lập một Viện nghiên cứu có nhiệm vụ xây dựng và 
giám sát các chương trình đào tạo. Việc thành lập Viện Giáo dục Thường xuyên là để đối phó 
tích cực với những thách thức hiện tại mà ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ gặp 
phải, liên quan đến an toàn sản phẩm và phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thông qua một chương 
trình toàn diện. Một diễn đàn khoa học được đa dạng hóa đã có đại diện của khoa học hàn lâm, 
sản xuất công nghiệp, quản lý và kinh nghiệm nghiên cứu. Diễn đàn đã tạo ra một môi trường 
hợp tác cho những người tham dự và những cơ hội thảo luận chủ đề  này. Chương trình đầy tham 
vọng này đã lập ra một khung cảnh cho ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ làm quen 
với những khái niệm an toàn sinh học nhằm đáp ứng những yêu cầu của hiện tại và tương lai. 
Kết quả của những đề xướng mang tính giáo dục này là các công ty thành viên đã xây dựng 
những chương trình HACCP hoặc chương trình kiểu HACCP trong các cơ sở sản xuất của mình 
và các chương trình này có thể mang lại lợi ích lâu dài trong tương lai cho chính họ. 

Các nghiên cứu đánh giá về sự an toàn của các nguyên liệu protein động vật 

Salmonella 
Có rất nhiều số liệu cho thấy bột protein sản xuất bởi qui trình chế biến phụ phẩm giết mổ không 
chứa Salmonella, các vi khuẩn khác, nấm mốc và virus khi mới ra khỏi nồi nấu. Trạng thái vô 
khuẩn này có thể duy trì được nếu các công đoạn sản xuất sau đó được đảm bảo vệ sinh để tránh 
sự tái nhiễm và không tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật trong sản phẩm. 
Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề tái nhiễm vi khuẩn là kiểm soát ẩm độ. Lý tưởng nhất là khi 
bột protein phụ phẩm chỉ chứa ẩm độ trong khoảng 4-7% vì ở mức này hoạt động của nước sẽ 
không đủ để vi sinh vật phát triển. Để Salmonella hay vi khuẩn có hại khác phát triển thì ẩm độ 
trong bột protein phải ở mức trên dưới 40%. Do vậy, nếu các chất bị nhiễm khuẩn (Salmonella 
chẳng hạn) có vô tình lẫn vào các sản phẩm đã nấu chín thì vi khuẩn cũng không thể phát triển 
nếu sản phẩm bột không bị hút ẩm trở lại (Meat Research Coporation, 1997). 

Suốt thời gian từ 1978 đến 1989, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Minnesota đã phát 
hiện được 10 chủng Salmonella thông thường ở bột thịt - xương là: S. Motevideo, S. Cerro, S. 
Senftenberg, S. Johannesberg, S. Arkansas, S. Infantis, S. Anatum, S. Ohio, S. Oranienberg và S. 
Livingstone (Franco, 1999). Đối chiếu với 4 chủng chủ yếu phân lập từ gia súc nhai lại (chiếm 
64,3% tổng mẫu phân lập từ gia súc bị bệnh trong khoảng thời gian từ tháng 7/1992 đến tháng 
6/1993) thì không thấy có mặt chủng nào trong số 10 chủng kể trên. So sánh tương tự ở lợn đối 
với 4 chủng phân lập được nhiều nhất, chiếm khoảng 82,9% tổng số mẫu phân lập từ lợn bệnh, 
cũng không thấy có mặt chủng nào trong số 10 chủng phân lập từ bột thịt - xương. Người ta cũng 
tiến hành so sánh như vậy ở gia cầm trong cùng thời gian (7/1992-6/1993) và kết quả cũng tương 
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tự - không phân lập được chủng nào trong số các chủng phân lập từ bột thịt - xương của Đại học 
Minnesota (Franco, 1999). 

Đánh giá về các chủng phân lập trong khoảng 11 năm  nghiên cứu ở Minnesota, so sánh với kết 
quả tiến hành tại Nhật Bản và Anh Quốc cũng trong thời gian ấy, thì thấy có hai chủng phân lập 
từ bột thịt - xương là S. Livingstone và S. Senftenberg xuất hiện ở cả ba quốc gia. Đây là điểm 
quan trọng cần xét đến trong cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn về các chủng Salmonella. Câu 
hỏi đặt ra là: có phải bột thịt - xương trong khẩu phần (chỉ chiếm khoảng 3 đến 5%) đã ra gây 
bệnh thương hàn cho gia súc, gia cầm? Các dữ liệu hiện có không ủng hộ phép ngoại suy về khả 
năng Salmonella trong bột thịt - xương là căn nguyên gây thương hàn ở động vật nuôi. Thực tế, 
những chủng chủ yếu phân lập được từ bột thịt - xương trên thế giới đều tỏ ra gần như vô hại, và 
không thể là nguyên nhân gây bệnh thương hàn ở động vật cũng như các bệnh có nguồn gốc thực 
phẩm ở người. 

Công trình nghiên cứu toàn diện của Davies và Funk năm 1999 về dịch tễ học và kiểm soát bệnh 
thương hàn đã chỉ rõ, trong khi thức ăn gia súc có nguồn gốc động vật thường bị xét nét quá mức, 
thì người ta lại hay bỏ qua vấn đề tạp nhiễm vi khuẩn trong các nguyên liệu giàu protein có 
nguồn gốc thực vật. Trong khi người ta đã phân lập được trên 2.300 chủng Salmonella, thì chỉ có 
vài chủng có khả năng gây  bệnh ở người và động vật, dù có quan điểm cho rằng tất cả thực liệu 
đều có thể bị nhiễm Salmonella. Thêm vào đó, vi khuẩn Salmonella cũng đề kháng kém với các 
tác nhân lý hóa: bị diệt ở nhiệt độ 550C trong 1 giờ và ở nhiệt độ 600C trong vòng 15 đến 20 phút 
(Franco, 1999). 

Trong các nghiên cứu thực địa, Troutt và đồng sự (2001) đã chứng minh rằng, các mẫu nguyên 
liệu thô lấy từ 17 nhà máy ở bảy tiểu bang nằm giữa miền Tây của Hoa Kỳ đều nhiễm nặng các 
chủng Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni và Clostridium perfringens, tất 
cả đều là những vi khuẩn có thể gây bệnh cho người. Trong một thử nghiệm khác, các mẫu 
protein thành phẩm vừa mới ra khỏi máy ép được lấy tại chín nhà máy chế biến phụ phẩm giết 
mổ ở sáu tiểu bang nằm giữa miền Tây của Hoa Kỳ trong các tháng mùa đông và mùa hè. Các 
nhà nghiên cứu đã không thể phân lập được chủng vi khuẩn gây bệnh nào như từng phân lập 
được từ nguyên liệu thô. Điều này chứng minh rằng nhiệt độ và thời gian chế biến đã hoàn toàn 
làm bất hoạt một loạt các vi khuẩn có thể gây bệnh có nguồn gốc thực phẩm cho người. 

Khi đánh giá vai trò của thức ăn chăn nuôi nhiễm khuẩn Salmonella trong việc truyền bệnh ở lợn, 
Davies (2004) cho rằng, “thức ăn chăn nuôi cũng chỉ là một trong số rất nhiều nguồn lây nhiễm 
Salmonella ở trang trại, và nguy cơ nhiễm khuẩn từ các nguồn không phải là thức ăn lại vượt xa 
những rủi ro mà thức ăn bị nhiễm khuẩn gây ra trong điều kiện các trại lợn hiện đại như ở Hoa 
Kỳ”. Nhiều công trình nghiên cứu khác, trong nước cũng như quốc tế, đã củng cố thêm phát hiện 
này. Trong các nghiên cứu mở rộng theo chiều dọc, sử dụng hai hệ thống chuồng nuôi hiện đại, 
Harris và đồng nghiệp (1997) đã chứng minh vai trò không đáng kể của thức ăn chăn nuôi trong 
việc lây truyền Salmonella ở lợn. Theo công trình nghiên cứu của Cooke (2002) và Lo Fong 
Wong (2001), thử nghiệm thức ăn thương phẩm ở vài nước châu Âu nhìn chung cho thấy 
Salmonella nhiễm ở mức độ rất thấp (dưới 1%), và các chủng gây bệnh ở người (S. Typhimurium, 
S. Enteritidis) hầu như không có trong thức ăn chăn nuôi. 

Một ấn bản (Franco, 2005a) miêu tả khảo nghiệm mà APPI tiến hành nhằm xác định  tương quan 
giữa số quần thể Salmonella và kết quả định danh chủng vi khuẩn ở 197 mẫu bột protein động 
vật dương tính trong suốt 12 tháng xét nghiệm. Số vi khuẩn Salmonella trong 1 g (MPN/g) dao 
động từ 0,03 đến 1.100, giá trị trung bình là 16,3 MPN/g và giá trị trung vị là 0,09 MPN/g. 
Người ta phân lập được 10 chủng thông thường nhất, theo tần xuất xuất hiện giảm dần là S. 
Senftenberg, S. Livingstone, S. Mbandaka, Salmonella nhóm C2, S. Havana, S. Lexington, S. 
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Agona, S. Arkansas, S. Infantis, và S. Johannesburg.  Mười chủng này chiếm tới 48% trong tổng 
số tất cả các chủng phân lập. Có bốn chủng liên quan đến bệnh có nguồn gốc thực phẩm là S. 
Typhimurium, S. Enteritidis, S. Infantis  và S. Agona chỉ chiếm khoảng 7,5% trong tổng số các 
chủng phân lập được. 

Nói chung, các mẫu phân lập từ bột protein động vật chế biến công nghiệp, về mặt lịch sử, không 
liên can tới tác nhân thường gây bệnh ở người và động vật. Kết quả về 10 chủng phân lập thông 
thường nhất trong nghiên cứu đã xác nhận kết luận này. Ở người cũng như ở động vật, chỉ có ba 
chủng được định danh có khả năng gây bệnh cao là S. Enteritidis (0,5%), S. Typhimurium (0,5%) 
và S. Infantis (1%) trong tổng số các mẫu được định danh (Franco, 2005a). 

Các Virus 
Virus là vi sinh vật truyền nhiễm kích thước siêu nhỏ không thể tồn tại độc lập nhưng có thể phát 
triển và tái sinh khi xâm nhập vào tế bào chủ (thực vật hoặc động vật) gây ra những biến đổi về 
trao đổi chất và khi chúng sinh sôi nẩy nở sẽ giết chết tế bào chủ. Do các virus  là tác nhân gây 
bệnh quan trọng nên ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ phải kiểm tra sự bất hoạt của 
virus thường xuyên, mặc dù có giả định khá hợp lý cho rằng, thời gian và nhiệt độ trong quá 
trình chế biến các phụ phẩm động vật đủ để làm bất hoạt tất cả các virus gây bệnh ở người và 
động vật.  

Vì hàng năm, Hoa Kỳ giết mổ khoảng 100 triệu lợn, nên Quỹ Nghiên cứu Mỡ và Protein (Fats 
and Protein Research Foundation - FPRF) cho rằng, việc xác định tính ổn định của các bệnh 
virus quan trọng ở lợn (virus giả dại) có thể được dùng làm mẫu thử lý tưởng để đánh giá khả 
năng hiện diện của virus trong các sản phẩm trung gian hoặc các sản phẩm cuối cùng trong quá 
trình sản xuất bột thịt - xương của các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ. 

Người ta đã hoàn tất một nghiên cứu bao gồm sáu thí nghiệm tiến hành tại Đại học Iowa nhằm 
xác định xem liệu virus giả dại có còn sống sót hay không khi phải qua nhiều công đoạn chế biến 
khắc nghiệt trong quy trình chế biến phụ phẩm động vật. Các thí nghiệm được tiến hành theo 
cách lấy những lợn bị bệnh giả dại rất nặng đem chế biến và cuối cùng kiểm tra sự hiện diện của 
virus này trong sản phẩm cuối cùng là bột thịt - xương. Kết quả cho thấy khả năng sống sót của 
virus qua những công đoạn chế biến nghiêm ngặt trong sản xuất bột thịt - xương là không có 
hoặc ở mức rất thấp (Pirtle, 1999). 

Sử dụng virus giả dại như một mô hình bệnh cho các virus gây bệnh khác trong chăn nuôi và chế 
biến phụ phẩm động vật, các kết quả nghiên cứu này đã chứng minh điều mọi người thừa nhận 
nhưng lại chưa bao giờ được nghiên cứu rằng, thời gian và nhiệt độ  trong quá trình chế biến các 
phụ phẩm giết mổ hoàn toàn có thể làm bất hoạt các virus, và chúng không thể nào tồn tại được 
trong các bột protein đã qua chế biến để truyền bệnh sang gia súc, gia cầm. 

Các tiểu thể prion 
Năm 1986, người ta xác nhận bệnh bò điên xuất hiện tại Anh Quốc, và khuyến cáo rằng, bột thịt 
- xương chế biến từ thịt cừu nhiễm bệnh điên (scrapie) là nguồn gốc của căn bệnh mới xuất hiện 
này. Do cừu chỉ là vật chủ chứa mầm bệnh (các tiểu thể prion) nên có vẻ hợp lý khi cho rằng 
bệnh bò điên là do nhiễm tiểu thể dại từ thức ăn có chứa mầm bệnh (Kimberlin, 1990). 

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Bộ phận Nghiên cứu Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ở Ames, tiểu bang Iowa được tiến hành nhằm kiểm tra giả thiết: Khả 
năng gây bệnh của scrapie không thể tồn tại qua quá trình chế biến các phụ phẩm giết mổ và nó 
không thể truyền bệnh cho bò qua đường ăn uống khi sử dụng bột thịt - xương và chất béo động 
vật. Bê Neonatal được cho ăn não sống hoặc bột thịt - xương và mỡ được chế biến từ cừu mắc 
bệnh dại (scrapie), sau đó được theo dõi triệu chứng lâm sàng, bệnh tích, thậm chí cả tích tụ các 
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tiểu thể prion tương tự như trong bệnh cừu điên hay bò điên qua nhiều giai đoạn khác nhau từ 1 
đến 8 năm (Cutlip và cộng sự., 2001). 

Người ta đã cho 24 bê thí nghiệm ăn bột thịt - xương với lượng khoảng 6% khẩu phần, trong 12 
tháng bắt đầu từ 3 tháng tuổi và cho ăn mỡ ở mức 3% khẩu phần trong 20 tháng, bắt đầu từ 4 
tháng tuổi. Kết quả, 12 bò loại thải sau 1 năm thí nghiệm, 5 bê bị loại vì lý do bệnh chân móng 
và tiêu hóa sau thời gian từ 5-7 năm, số còn lại loại thải vào cuối năm thứ tám. Trong thời gian 
thí nghiệm bê được kiểm tra các biểu hiện bệnh ngày 2 lần. Tiến hành khám nghiệm thần kinh tất 
cả bê bằng cách thu thập mẫu ở não, tủy sống và ngâm trong dung dịch 10% formaldehyde ít 
nhất 3 tuần trước khi tiến hành nhuộm và xác định tiểu thể prion bằng phương pháp hóa miễn 
dịch mô (immunohistochemistry method) (Cutlip và cộng sự., 1994; Miller và cộng sự., 1993). 

Toàn bộ bò thí nghiệm được cho ăn ở mức tối đa bột thịt - xương và mỡ mà bê thông thường có 
thể ăn được và trong suốt thời gian thí nghiệm không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu lâm sàng 
nào, bất cứ triệu chứng bệnh tích nào chứng tỏ có dấu hiệu của bệnh bò điên. Thêm vào đó, các 
mẫu xét nghiệm não và tủy sống cũng không cho thấy dấu vết của tiểu thể prion nào (Cutlip và 
cộng sự., 2001). 

Có thể mọi người quan tâm đến việc nghiên cứu bệnh bò điên nên được biết về việc các đại diện 
(Pearl từ FPRF và Franco từ NRA/APPI) của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ khu 
vực Bắc Mỹ đã tới thăm và gặp gỡ giới chức Anh Quốc với ý định lấy mẫu phẩm bệnh bò điên, 
kể cả nếu phải mua, và mang về Hoa Kỳ để thử nghiệm tìm câu trả lời cho nhiều vấn đề phức tạp 
liên quan đến bệnh bò điên. Với cương vị là đại diện của ngành công nghiệp này, chúng tôi cảm 
thấy đã phụ thuộc quá nhiều vào các kết quả nghiên cứu bên ngoài và mong muốn tiến hành một 
số nghiên cứu tại Bắc Mỹ, nhất là các nghiên cứu về khả năng bất hoạt cũng như lây truyền các 
tiểu thể prion. Ý định này đã không thể được thực hiện vì chính phủ Hoa Kỳ quá thận trọng, mặc 
dù tất cả mẫu bệnh phẩm sẽ được kiểm soát theo bất cứ qui trình nào mà chính phủ yêu cầu. 

Đáng tiếc là các quan chức chính phủ hình như rất miễn cưỡng tiếp nhận các chuyên gia trong 
ngành công nghiệp chế biến tham gia vào các hoạt động làm họ khó chịu, ngược hẳn với những 
lời hùng biện rằng mọi người đều cần đến nhau, rằng chúng ta phải phối hợp và hợp tác với nhau 
vì mối quan tâm chung là bảo vệ sức khỏe cho người và vật nuôi. Đã đến lúc cần phải xem xét 
rào cản này với hy vọng sẽ thiết lập một hệ thống ở đó ngành công nghiệp, chính phủ, khách 
hàng và tất cả những lĩnh vực liên quan khác đều có thể làm việc thực sự với nhau mà không có 
những định kiến cổ hủ. Sự phức tạp của bệnh do tiểu thể prion gây ra có thể lại tạo ra cơ hội để 
cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cứ tiếp tục đề phòng nhau, tất cả chúng ta sẽ thua cuộc, bởi 
vì,  kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng đều là công việc chung của 
mọi người. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ có tính tương tác đặc biệt trong quá trình thu, gửi 
và xử lí mẫu lấy chủ yếu từ những gia súc có nguy cơ cao (bao gồm gia súc bệnh và chết tại 
trang trại) nhằm hỗ trợ các chương trình giám sát và kiểm tra bệnh bò điên của chính phủ. Loại 
công việc như vậy thuộc về Dịch vụ Thanh sát sức khỏe Vật nuôi Cây trồng (Animal and Plant 
Health Inspection Service - APHIS) có mục tiêu kiểm tra bệnh phẩm có nguy cơ cao và là một ví 
dụ hoàn hảo về sự cần thiết phải quan hệ và hợp tác khi thực hiện những sáng kiến kiểm soát 
dịch bệnh. Trong một vài lĩnh vực của Quốc gia, chương trình có thể không đạt được các mục 
tiêu đề ra nếu không có sự trợ giúp của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. 

Các sáng kiến hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ 
Trong khi điểm cốt lõi trong các chương trình hiện nay của APPI là kiểm tra Salmonella, các vấn 
đề an toàn sinh học và đào tạo, thì tổ chức này vẫn tin chắc rằng để là người đi trước trong toàn 
bộ mô hình an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi thì tổ chức phải có khả năng đổi mới và 
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hướng về phía trước. Các chương trình của APPI cần có cách nhìn mới để thích ứng với các 
tranh luận trong các xã hội công nghiệp hóa về an toàn thực phẩm. Năm 2000, người ta đề nghị 
APPI thăm dò tính khả thi của một Qui định ngành sẽ áp dụng cho ngành công nghiệp chế biến 
phụ phẩm giết mổ Bắc Mỹ nhằm “tăng cường tính an toàn cho các sản phẩm protein động vật và 
mỡ chế biến sử dụng làm thức ăn chăn nuôi thông qua việc xây dựng các chương trình kỹ nghệ 
khuyến cáo và qui trình cấp giấy chứng nhận cho các chương trình này”. Đề xuất này đã được 
nghiên cứu kỹ bởi nhóm các nhà nghiên cứu tận tâm, những người đã làm việc rất cần cù nhiều 
năm để xem xét các giải pháp, sửa đổi Qui định và tham vấn  rất nhiều ngành quan tâm về lĩnh 
vực này. Sáng kiến đã được Ban Giám đốc của tổ chức (tức APPI) chấp thuận chính thức vào 
tháng 10/2004 (APPI, 2004). 

Tâm điểm của Qui định này là xây dựng một hệ thống kiểm soát quy trình để ngăn ngừa rủi ro 
tương tự như nguyên tắc của HACCP và nó có thể liên quan đến các yêu cầu phải được công 
nhận các mục tiêu sau đây: 

• Nâng cao tính an toàn cho các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ; 
• Hợp pháp hoá Qui định ngành; 
• Đảm bảo sự tín nhiệm đối với ngành công nghiệp này; 
• Đề cao tính kiên định và  sự phù hợp với thực tế sản xuất đã được chấp nhận; 
• Bảo toàn được thị trường hiện có và tạo điều kiện thuận lợi phát triển thị trường mới; 
• Cung cấp sự bảo đảm cho các cơ quan quản lý. 

Đây là một cam kết riêng của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ nhằm đáp ứng các 
tiêu chuẩn triển khai sản xuất tốt (good manufacturing practices) đã có và nhằm đảm bảo an toàn 
sản phẩm thông qua quá trình cấp giấy chứng nhận của tổ chức thứ ba. Đây là một thông điệp rất 
rõ ràng rằng ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ sẽ tiếp tục là người đi đầu tích cực 
trong cách tiếp cận tổng hợp các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. 

Qui trình kiểm tra và cấp chứng nhận tuân thủ Qui định ngành được điều hành bởi tổ chức thứ ba 
là Viện Chứng nhận Năng lực (Facility Certification Institute-FCI) ở Arlington, tiểu bang 
Virgina. Qui trình này cũng là một hệ thống các yêu cầu thanh tra toàn diện do các chuyên gia có 
kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực thanh tra, kiểm toán thực hiện. Hệ thống sử dụng một ma 
trận chi tiết các qui trình vận hành được đánh giá tại chỗ và bao gồm tất cả các điểm nổi bật của 
hệ thống kiểm tra khắt khe để đảm bảo các chỉ dẫn an toàn thực phẩm đã được thực hiện nghiêm 
túc và sản phẩm cuối cùng an toàn và không có bất cứ mối nguy nào có thể ảnh hưởng đến sức 
khỏe của con người và vật nuôi. 

Điều cần lưu ý là mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ và FCI rất 
đáng giá và là minh chứng cho việc thực hiện những cam kết của ngành công nghiệp này đối với 
các sáng kiến về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Điều này đặc biệt đúng đối với các 
cụm nhà máy và các công ty lớn. Nhưng, ngành công nghiệp này đã sử dụng bên giám sát độc 
lập từ trước để đánh giá việc tuân thủ các qui định của FDA về thức ăn bệnh bò điên bất chấp các 
chi phí phụ trội. Hầu hết các nhà máy được kiểm tra bởi chương trình kiểm tra kể trên cũng như 
bởi các thanh tra của tiểu bang và FDA đều tuân thủ các qui định của FDA về thức ăn bệnh bò 
điên. 

Thảo luận 
Protein và mỡ được chế biến từ phụ phẩm giết mổ là các thành phần quan trọng trong khẩu phần 
và là phần không thể thiếu trong dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi, đóng vai trò quan trọng 
trong toàn bộ chu trình sản xuất thực phẩm/thức ăn gia súc. Protein động vật là nguồn cung cấp 
protein và a xít amin đậm đặc và đã trở thành một tiêu chuẩn phải có trong khẩu phần thức ăn từ 
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hơn 100 năm nay ở các xã hội có nền nông nghiệp phát triển trên toàn thế giới. Về mặt lịch sử, 
mỡ và dầu vẫn là nguồn năng lượng hiệu quả trong thức ăn và được sử dụng qua nhiều năm để 
tăng hàm lượng calo trong khẩu phần. Trong nhiều thập kỷ qua, các sản phẩm này đã được kiểm 
tra đánh giá về tính an toàn kể cả các đánh giá mang tính quản lý thông qua các đợt thanh sát 
nhưng ngành công nghiệp này phải tiếp tục tích cực và minh bạch trong việc đương đầu với 
những thách thức mới nảy sinh đối với việc sử dụng các sản phẩm của ngành. Hình ảnh ngành 
công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ được công chúng biết đến nhiều hơn trong kỷ nguyên 
mới về an toàn thực phẩm là rất đúng lúc, giúp đem lại sự đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời 
chỉnh sửa những quan niệm sai trái đang còn rất mạnh về ngành công nghiệp này. 

Đứng từ góc độ của ngành công nghiệp này thì “phương trình” thích hợp nhất cho chuỗi thực 
phẩm an toàn là các nguyên liệu an toàn - thức ăn chăn nuôi an toàn – gia súc, gia cầm khỏe 
mạnh - thực phẩm an toàn – con người khỏe mạnh (Hình 1). Đấy chính là điểm nhấn mạnh trong 
chủ đề của Hội thảo chuyên đề quốc tế của Hiệp hội Các nhà Vệ sinh Thực phẩm Thú y Thế giới 
diễn ra năm 1989, và khả năng áp dụng của phương trình này vẫn còn rất phù hợp với trào lưu an 
toàn thực phẩm toàn diện đã hình thành trong hai thập kỷ qua. Sẽ là phù hợp khi nói rằng phương 
trình này có thể được dùng để xác định vai trò của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm trong 
việc sản xuất các nguyên liệu an toàn hướng tới mục tiêu cuối cùng là an toàn thực phẩm và sức 
khỏe cho con người. 

Sự có mặt của các chủng Salmonella khác nhau trong thức ăn chăn nuôi vẫn đang là đề tài tranh 
luận thường xuyên hàng thập kỷ nay về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Điều đó có 
nghĩa là gì và cái gì liên quan tới sức khỏe con người và vật nuôi? Đây là vấn đề quan trọng vì 
Salmonella được các xã hội công nghiệp hóa sử dụng làm vi sinh vật chỉ thị để xác định và kiểm 
soát mức độ nhiễm khuẩn hoặc sự giả mạo trong thực phẩm hay thức ăn chăn nuôi. Thế nhưng 
trong khi người ta đã phân lập được Salmonella từ nguyên liệu và thức ăn hoàn chỉnh thì những 
tác động của nó đến sức khỏe con người và vật nuôi lại chỉ là những suy đoán vụn vặt. Chương 
trình triệt giảm Salmonella của APPI trong đó có cả chương trình kiểm tra Salmonella trong bột 
protein động vật rất chặt chẽ. Đây là sáng kiến liên tục của hơn 20 năm và chứng tỏ là một 
chương trình tiến bộ dài hạn sử dụng các nguyên tắc của HACCP hay các nguyên tắc tương tự 
nâng cao tính an toàn của nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng các 
nguyên liệu thô của nông nghiệp rất dễ bị nhiễm khuẩn, trong đó có Salmonella, nhưng các quá 
trình như ép, xử lí áp suất, xử lí ở nhiệt độ cao/thời gian ngắn, và tạo viên được thực hiện trong 
các nhà máy sản xuất thức ăn là các bước kiểm soát bổ sung cho việc đảm bảo an toàn thức ăn 
chăn nuôi (Sreenivas, 1998). 

Hình 1. Sơ đồ tổng quát của chuỗi thực phẩm an toàn 
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Trong khi thừa nhận Salmonella thuộc nhóm vi khuẩn tiềm năng đầy thách thức có khả năng ký 
sinh ở hàng loạt động vật chủ và các chủng đều có những động vật chủ chuyên biệt, có một kiểu 
độc lực duy nhất, và có kiểu phân bố địa lý làm phức tạp cả vấn đề dịch tễ học và kiểm soát bệnh 
thì các ghi chép bệnh sử vẫn cho thấy sự an toàn của nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi (Franco, 
1999). Những vấn đề liên quan đến thể bệnh tiềm ẩn ở gia súc, gia cầm và hiện tượng chuột bọ 
cùng các vector truyền bệnh liên quan sự lây truyền vi khuẩn đến môi trường chăn nuôi tạo thêm 
những thách thức không thuộc phạm vi thức ăn chăn nuôi đối với vấn đề phức tạp Salmonella.  
Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, trong khi Bắc Mỹ có lịch sử sử dụng thức ăn chăn nuôi an toàn 
tuyệt vời, thì chúng ta vẫn phải theo đuổi các sáng kiến khả thi để ngăn chặn các ngả đường 
nhiễm khuẩn khác nhau. Bước kiểm tra sản phẩm cuối cùng ở các cơ sở chế biến phụ phẩm giết 
mổ đơn giản là sự bổ sung cho các biện pháp khống chế khác được APPI khuyến cáo áp dụng 
nhằm đảm bảo các nguyên liệu thức ăn có nguồn gốc động vật được an toàn và không gây nguy 
hiểm cho sức khỏe con người và vật nuôi.  

Bằng chứng nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những virus thường liên quan tới sự lây nhiễm bệnh ở 
động vật lại dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao trong dây chuyền sản xuất phụ phẩm giết mổ. Tuy 
nhiên, ngành công nghiệp này vẫn đang gặp phải thách thức là duy trì hoạt động trong các khu 
vực có dịch bệnh do virus gây ra với tỷ lệ chết cao và thường phải báo cáo với các cơ quan quản 
lý (thí dụ, bệnh cúm gia cầm và bệnh lở mồm long móng). Cách tiếp cận lý tưởng là để các cơ 
quan chính phủ ở Liên bang, tiểu bang, hay các địa hạt xây dựng những chương trình hợp tác 
nhằm đảm bảo rằng ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ có thể đóng vai trò đúng 
nghĩa trong việc tiêu hủy xác động vật chết theo đúng các chính sách của nhà nước về tiêu hủy 
an toàn. Trước đây, ngành này đã từng có vai trò mẫu mực khi hợp tác với các quan chức kiểm 
soát dịch bệnh của USDA để trợ giúp chương trình loại trừ bệnh giả dại ở lợn. Nỗ lực chung này 
là một thành công và nên được áp dụng cho các chương trình kiểm soát dịch bệnh khác nếu 
chúng ta hoạch định và hợp tác tốt. Do tiêu hủy xác động vật chết là khâu quan trọng trong kiểm 
soát dịch bệnh, chính phủ cùng ngành công nghiệp này cần phải thiết lập và duy trì mối quan hệ 
cộng tác để hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Trước khi bắt đầu, ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Bắc Mỹ đã lĩnh trách nhiệm 
và tích cực thực hiện trách nhiệm vì bệnh bò điên là mối nguy đe dọa có thể xảy ra ở Hoa Kỳ và 
Canada. Chẳng hạn, năm 1989, một đại diện của ngành công nghiệp (Dr Fred Bisplinghoff) trong 
cuộc họp chung với các quan chức chính phủ cùng các thành viên được mời dự thuộc lĩnh vực 
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nông nghiệp đã đưa ra một cam kết đại chúng về việc ngừng chế biến tất cả nguyên liệu lấy từ 
cừu trưởng thành nhằm loại bỏ chúng khỏi chuỗi thức ăn cho gia súc nhai lại. Điều quan trọng 
không kém, nó đã trở thành chính sách của ngành này suốt nhiều năm qua, mặc dù là tự nguyện, 
rất lâu trước khi bất cứ quyết định pháp lý nào về việc phải đáp ứng các yêu cầu này được đưa ra. 
Tất nhiên, ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm, hoàn toàn tỉnh táo với những gì đang diễn ra, 
những hậu quả và những điều không chắc về những gì đang diễn ra ở Anh Quốc, không biết 
chính phủ Hoa Kỳ (và Canada) sẽ phản ứng ra sao, đã quyết định sáng suốt rằng sự cam kết và 
hợp tác trong một môi trường có nhiều áp lực cũng có những ưu điểm vượt trội. Thực ra việc 
ngưng chế biến cừu trưởng thành không gây ảnh hưởng nhiều về kinh tế và do đó ngành công 
nghiệp này thấy yên tâm với quyết định ngưng chế biến loại nguyên liệu này. Nhưng kinh tế 
không chỉ là vấn đề duy nhất liên quan; ngành công nghiệp này thực sự bị quan tâm vì những 
hiểu biết chưa chắc chắn về căn bệnh phức tạp mới được xác định này. Ngành công nghiệp chế 
biến cảm thấy những lời đề nghị trợ giúp là hợp lí dựa trên các giả thuyết hiện có cho bột thịt - 
xương có nguồn gốc từ cừu có thể đã gây ra bệnh bò điên. [Với việc Qui định thức ăn chăn nuôi 
năm 1997 có hiệu lực và ngành chăn nuôi cừu đã áp dụng chương trình loại trừ bệnh nhuyễn não, 
NRA đã ngưng chính sách chống lại việc chế biến các phụ phẩm từ cừu trưởng thành vào năm 
2004].  

Giới lãnh đạo ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Bắc Mỹ đã nhận thức được điều gì 
đang xảy ra trong và ngoài nước liên quan đến sự lan truyền bệnh bò điên tại Anh Quốc và sau 
đó lan sang các nước châu Âu và các nước khác qua gia súc hoặc bột thịt - xương nhiễm virus 
nhập khẩu từ Anh Quốc. Nhiều công ty đã được thông tin đầy đủ về bản chất của bệnh và tin 
tưởng một cách đúng đắn rằng quá trình phát triển dịch tễ học của bệnh, mặc dù mới ở dạng giả 
thiết, vẫn được xác định là đủ để làm rõ mối quan ngại. Khả năng lây truyền bệnh đã được khẳng 
định qua chuỗi nguyên nhân mà Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đã đề xuất: sử dụng bột thịt - 
xương cho bò; việc nhập khẩu bò và bột thịt - xương bị bệnh hay bị nhiễm virus của các nước; và 
các phương thức nuôi dưỡng gia súc (Franco, 2005b). Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm đã 
nhận ra là bệnh gắn liền với quá trình lây nhiễm và trừ khi bệnh tự bùng phát tại Hoa Kỳ và 
Canada còn nếu không khả năng phát sinh bệnh là rất thấp. Giả định này cũng phù hợp với nhiều 
đánh giá của các nhà dịch tễ học ở APHIS về rủi ro tiềm tàng trong trại đã được công bố từ năm 
1993 trong nhiều ấn phẩm của cơ quan này.  

Sau thông báo năm 1996 về “đầu mối” các trường hợp bất thường trong những triệu chứng mới 
ghi nhận ở người liên quan tới bệnh bò điên tại Anh Quốc và được xác định là biến thể của bệnh 
Creutzfeldt-Jacob (v-CJD), thì các khía cạnh của bệnh đã thay đổi một cách nhanh chóng. Thêm 
vào đó, dịch tễ học về sự liên quan đã tác động khiến chính phủ Anh phải bắt đầu thay đổi và 
những thách thức mới xuất hiện như một hệ quả tất yếu. Điều này tác động mạnh mẽ tới toàn bộ 
mạng lưới an toàn thực phẩm và đã làm tăng thêm phản ứng kiểu cuồng loạn từ phía truyền 
thông và chính phủ, và buộc các ngành công nghiệp liên quan bắt đầu xem xét những suy luận 
tức thì và dài hạn. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ với nhận thức đầy đủ rằng Bắc Mỹ là khu vực có 
nguy cơ xuất hiện bệnh thấp, nhưng cũng đã bắt đầu xem xét hàng loạt các lựa chọn hợp lý. Đã 
có những cuộc biểu tình của các liên hiệp nông nghiệp cùng các tổ chức có ý đề cao những định 
kiến bất chấp việc thừa nhận rằng, nguy cơ xuất hiện bệnh bò điên, xem xét từ viễn cảnh biến đổi 
và đa dạng, không phải là vấn đề của thời điểm này. Nhưng những mối quan ngại tại thời điểm 
đó lại mãnh liệt hơn các thông tin đang có và chứa đựng cả những quan ngại về thương mại toàn 
cầu và các vấn đề chính trị khác. Trong một môi trường bị thay đổi như vậy, chính trị và truyền 
thông cũng đã có vai trò tích cực. 
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Chi tiết thêm các sự việc trong lúc này có thể là không khả thi, nhưng chúng đã được đưa ra xem 
xét trong Quy định năm 1997 của FDA về thức ăn chăn nuôi. Dù sao, tạm thời, ngành công 
nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã chấp nhận một cách tiếp cận thực tế hơn, phối hợp với 
FDA và tham gia các liên doanh bao gồm cả rất nhiều cuộc gặp đại chúng để cập nhật những chỉ 
dẫn và giải thích Qui định, cách hành xử đúng, và các mô đun đào tạo để đảm bảo rằng Qui định 
về thức ăn chăn nuôi được thực thi một cách thông suốt. Ngành không chỉ ủng hộ hoàn toàn Qui 
định này ngay từ đầu mà còn chính thức cam kết ủng hộ đầy đủ các giải pháp trong cuộc họp 
chung FDA-công nghiệp tại trụ sở của cơ quan này ở Rockville, tiểu bang Maryland. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ vẫn rất coi trọng nguyên tắc này (nguyên tắc 21 
CFR 589.2000) bất chấp việc ngành này vẫn tin rằng bệnh bò điên có thể không lây lan và mở 
rộng như cách mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi tại Anh Quốc. Kết quả là 
ngành này đã được đánh giá tuân thủ 99% các yêu cầu trong các cuộc thanh kiểm tra của FDA. 
Với mục đích cảnh báo, ngành công nghiệp này đã đề xuất cơ chế giám sát độc lập của riêng 
mình thông qua hợp đồng giữa APPI với một tổ chức giám sát độc lập. Có 99,8% các nhà máy 
chế biến phụ phẩm giết mổ của Hoa Kỳ tham gia vào chương trình kiểm tra năm 2001. Kết quả 
kiểm tra việc tuân thủ Qui định thức ăn chăn nuôi của các cơ sở chế biến phụ phẩm trong các 
cuộc kiểm tra của cơ quan độc lập vào năm 2001 cũng tương tự như kết quả kiểm tra của FDA. 

Mặc dù nguy cơ xuất hiện bệnh bò điên ở Hoa Kỳ hiện nay là rất thấp hoặc hoàn toàn không có, 
nhưng do năm 2003 người ta chẩn đoán một bò cái ở tiểu bang Washington nhập từ Canada bị 
bệnh và 18 tháng sau lại phát hiện bệnh ở một bò cái tại tiểu bang Texas (dù sau đó kết quả kiểm 
tra bằng xét nghiệm miễn dịch hóa mô - gọi là  trắc nghiệm “chuẩn vàng” - cho kết quả âm tính; 
sau đó do thận trọng quá mức, người ta lại cho bò cái đó có biểu hiện dương tính), nên FDA đã 
xuất bản một dự thảo luật nhằm giảm nhẹ nguy cơ trong “Federal Register” (Sổ đăng ký Liên 
bang) vào ngày 5 tháng 10 năm 2005, cùng những lời bình luận về bản dự thảo vào ngày 20 
tháng 12 năm 2005. Lời bình luận do các bên quan tâm đưa ra hiện đang được cơ quan này đánh 
giá xem xét khả năng xây dựng một đạo luật cuối cùng khác. Với cương vị là khách, thông qua 
các tổ chức cấu thành của mình, như NRA, FPRF, và APPI, ngành công nghiệp chế biến phụ 
phẩm giết mổ đã đệ trình lên FDA những khuyến nghị được nghiên cứu kỹ để cơ quan này đánh 
giá, xác nhận những nỗ lực không ngừng của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ là 
tổ chức vừa có trách nhiệm vừa chịu trách nhiệm tìm kiếm nỗ lực nhằm ngăn ngừa bất kỳ sự lây 
lan nhân rộng có thể nào của tác nhân nhiễm bệnh bò điên tới đàn gia súc bản địa và quá trình 
này cũng nhằm bảo vệ sức khỏe con người. 

Kết luận 
Ngăn ngừa các rủi ro về sức khỏe do thức ăn gây ra là vấn đề trọng tâm trong chính sách an toàn 
thực phẩm và đòi hỏi một cách tiếp cận tổng hợp, xác định rõ vai trò của các chủ thể và trách 
nhiệm của mỗi thành viên. Hợp tác, cộng tác và tăng cường quan hệ giữa các bên liên quan là 
điều kiện tiên quyết để có thể thành công. An toàn thực phẩm phải dựa trên cở sở khoa học đáng 
tin cậy và đã được kiểm chứng, và sự tiến bộ sẽ phụ thuộc vào cam kết ở tất cả các khâu sản xuất 
để đảm bảo không có nguy cơ lây bệnh– từ các nhà sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho 
đến các công ty sản xuất thức ăn đến nhà máy chế biến thực phẩm chịu trách nhiệm sản xuất các 
sản phẩm cuối cùng an toàn cho bữa ăn của con người. Đó là việc nhận ra và chấp thuận nguyên 
tắc “từ trang trại đến bàn ăn” được các quốc gia công nghiệp hóa quảng bá hiện nay sử dụng 
nguyên tắc tổng hợp để đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn. 

Chất lượng của các nguyên liệu sản xuất bởi ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ có 
một vai trò quan trọng trong hệ thống phức tạp này bởi vì quá trình vận hành sản xuất của ngành 
phản ánh chu kỳ sản xuất thực phẩm. Các nguyên liệu thô mà ngành này dùng là nguyên liệu chế 
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biến thực chất là chất thải thực phẩm không đi vào kênh thực phẩm cho người, nhưng được tái 
chế nhờ quy trình công nghệ chế biến đầy sáng tạo thành các loại protein và mỡ có nguồn gốc từ 
động vật cho gia súc, gia cầm, thủy sản, và vật cảnh. Thực tế, chúng ta đang mô tả chuỗi thực 
phẩm từ A đến Z. Kết quả là ngành công nghiệp nhận thức được trách nhiệm của mình trong 
chương trình tổng hợp tiến bộ này. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ thừa nhận rằng, an toàn nguyên liệu thức ăn là 
yếu tố quan trọng và có thể đạt được trong toàn bộ mục tiêu an toàn thực phẩm, do vậy, việc 
kiểm tra trước các mầm bệnh và độc chất có thể ảnh hưởng đến sự nguyên vẹn của sản phẩm 
cũng là việc quan trọng và có thể thực hiện được. Đó cũng là lí do cho những đề xuất giáo dục 
nhằm đào tạo lực lượng lao động thực hiện an toàn bao gồm cả khả năng áp dụng HACCP, các 
nguyên tắc đảm bảo an toàn được quốc tế công nhận và quảng cáo Qui định của APPI được xây 
dựng rất công phu, cùng với một chương trình chứng nhận bởi tổ chức độc lập để chứng minh 
trách nhiệm và vai trò quan trọng của ngành công nghiệp này trong vấn đề an toàn thực phẩm 
bền vững. Điều đó đảm bảo rằng thức ăn chăn nuôi an toàn sẽ tạo ra đàn gia súc khỏe mạnh, gia 
súc khỏe mạnh cung cấp thực phẩm an toàn và thực phẩm an toàn giúp con người khỏe mạnh. 
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Tóm tắt 
Protein động vật là loại nguyên liệu có giá trị được các nhà dinh dưỡng sử dụng làm thức ăn chăn 
nuôi. Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ sản xuất các sản phẩm có khả năng tiêu hóa 
cao, không chứa chất kích thích tăng trọng và an toàn khi sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm, sinh vật cảnh và thủy hải sản. Các chất dinh dưỡng có trong sản phẩm chế biến từ phụ 
phẩm giết mổ giúp duy trì sự bền vững của ngành chăn nuôi và bảo vệ đất không bị sử dụng sai 
mục đích. Giải pháp chủ yếu để những sản phẩm này có hiệu quả kinh tế cao là sử dụng chúng 
làm nguyên liệu thức ăn gia súc. Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm này có thể vô tình dẫn đến 
những vấn đề nghiêm trọng về kinh tế và môi trường, làm lan truyền bệnh cho người và vật nuôi, 
mất các chất dinh dưỡng có giá trị với hậy quả là những rủi ro về sức khỏe vật nuôi, nhất là động 
vật non và gia súc nuôi thâm canh (FAO, 2002). 

Chế biến phụ phẩm giết mổ là công nghệ kiểm soát việc tiêu hủy tốt nhất các phụ phẩm và xác 
chết động vật. Việc kiểm tra các vấn đề, chẳng hạn kiểm soát quy trình chế biến, cơ sở hạ tầng, 
sự giảm bớt khối lượng các chất phải chế biến và chế biến đúng lúc là những công việc của 
ngành sản xuất này; những yêu cầu quản lý như khả năng truy tìm nguồn gốc, các quy định về 
môi trường cho thấy sự hợp lý của tuyên bố này và làm cho việc chế biến các phụ phẩm giết mổ 
trở thành phương pháp thích hợp đối với việc thu gom, vận chuyển và chế biến phụ phẩm và xác 
động vật chết. Ngành công nghiệp chế biến có cấu trúc đặc trưng duy nhất được trang bị các bộ 
phận quan trọng cần thiết để xử lý một cách an toàn và có trách nhiệm tất cả các loại nguyên liệu 
thô kể cả những loại được cho là không thích hợp để sử dụng làm thức ăn cho động vật. Để làm 
được việc đó, ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ có thể cần phải xây dựng một hệ 
thống lưỡng cấp được trang bị các thiết bị chuyên dụng. Các thiết bị sản xuất nguyên liệu thức ăn 
được dùng để chế biến những nguyên liệu dùng làm thức ăn gia súc. Các thiết bị tiêu hủy dùng 
để phân hủy các nguyên liệu thô không phù hợp sau khi đã loại toàn bộ hoặc một phần các thành 
phần không phải xử lí nhằm giảm bớt tổng thể tích nguyên liệu. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ thông qua Hiệp hội các nhà chế biến phụ 
phẩm giết mổ Quốc gia (NRA) đã khuyến cáo FDA và APHIS nên xem xét kỹ lưỡng ảnh hưởng 
của các qui định mới đối với khả năng tồn tại và phát triển của các nhà sản xuất độc lập, những 
người có vai trò quan trọng trong việc theo dõi, kiểm soát và loại trừ dịch bệnh trên gia súc ở 
Hoa Kỳ. Các cơ quan chức năng cần phải xem xét một cách nghiêm túc việc soạn thảo các chính 
sách và quy định có thể đảm bảo rằng các phụ phẩm động vật mau thối hỏng này được tiêu hủy 
một cách thích hợp. Có thể cần phải hỗ trợ kinh phí ở một mức độ nào đó nhằm khuyến khích 
việc duy trì hoạt động của các thiết bị tiêu hủy này. Nếu không chú ý đến vấn đề này thì các quy 
định mới áp dụng cho một số sản phẩm cụ thể chế biến từ phụ phẩm giết mổ sẽ làm tăng số 
trường hợp tiêu hủy sai cách và bất hợp pháp các phụ phẩm và xác chết động vật. Hậu quả là, 
những nỗ lực ngăn ngừa sự lan truyền bệnh bò điên ở Hoa Kỳ vô tình lại làm suy yếu ngành 
công nghiệp chế biến phụ phẩm và mầm bệnh vốn được ngành này khống chế rất tốt trước đây sẽ 
trở thành mối đe dọa lớn hơn đến  sức khỏe vật nuôi và con người. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ 
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Trên thế giới,  các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ hiện đại và hiệu quả thường chỉ tập trung ở 
các quốc gia và các khu vực có nền công nghiệp sản xuất sản phẩm chăn nuôi tiên tiến. Điều này 
rất đúng đối với Hoa Kỳ, nơi ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ gắn kết chặt chẽ với 
ngành chăn nuôi và ngành sản xuất thịt (Hình 1). Các ngành này hàng năm tạo ra khoảng 54 tỷ 
pound phụ phẩm và xác chết động vật ở trang trại, các sản phẩm này sau đó được ngành công 
nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ thu gom và chế biến. 

Bảng 1. Phần ăn được và phần không ăn được của gia súc, gia cầm (% khối lượng hơi) 

 Phần ăn được Phần không ăn được 
Bò 51 49 
Lợn 56 44 
Gia cầm 63 37 

Phụ phẩm động vật được lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến thịt. Khoảng từ 37 đến 49% (Bảng 1) 
khối lượng cơ thể gia súc, gia cầm bị loại bỏ tại lò mổ và ở khâu chế biến thịt sau này (ở cá, phần 
không ăn được thậm chí còn cao hơn). Các phụ phẩm động vật bao gồm phần mỡ lọc bỏ, thịt, nội 
tạng, xương, máu, và lông vũ cũng được các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ thu gom và xử lý. 
Xác động vật chết tại trại chăn nuôi là những rủi ro không may mà ngành chăn nuôi thường gặp 
phải. Hàng năm, có hơn 4 triệu bò và bê, 7 triệu lợn và 100 triệu gà (tính cả gà tây) chết và cần 
phải được tiêu hủy (ERS, 2001; NASS, 2001). Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ 
Hoa Kỳ có lịch sử lâu đời trong việc xử lý, chế biến, và tiêu hủy một cách hiệu quả xác động vật 
chết, dầu ăn loại thải, và các phụ phẩm của ngành công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm. 
Về mặt lịch sử, các nguyên liệu này đã được dùng để sản xuất mỡ và bột protein chất lượng cao 
làm thức ăn gia súc và cho ngành công nghiệp hóa dầu trên toàn thế giới. 

Hình 1. Mối quan hệ qua lại giữa ngành chế biến phụ phẩm giết mổ và ngành chăn nuôi 

 

 
Làm thức ăn chăn nuôi là công dụng chính của các loại bột protein phụ phẩm 

Nếu chỉ tính phần làm thức ăn chăn nuôi, thì ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã 
bổ sung thêm gần 1 tỷ đô la Mỹ cho ngành chăn nuôi của Hoa Kỳ. Con số này sẽ là 2 tỷ nếu tính 
cả phần đóng góp của các sản phẩm mỡ chế biến từ phụ phẩm giết mổ. Ngoài ra, ngành này còn 
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làm giảm bớt nhu cầu tiêu hủy phụ phẩm động vật bằng các biện pháp chôn lấp hoặc các biện 
pháp khác có thể tiềm ẩn nguy cơ tổn hại cho môi trường, sức khỏe, hoặc gây ô nhiễm không 
gian (Sparks, 2001) và/hoặc cơ sở sản xuất. Ý nghĩa kinh tế của ngành chế biến phụ phẩm là rất 
lớn nhưng khó định lượng. 

Do dân số toàn cầu tăng nhanh, dẫn đến nhu cầu về sản phẩm động vật tăng mạnh (về thịt, sữa, 
trứng, v.v...), cho nên nhu cầu của thế giới về các nguồn protein động thực vật làm thức ăn chăn 
nuôi cũng không ngừng tăng lên (FAO, 2002). Protein động vật là nguồn quan trọng cung cấp 
protein và các chất dinh dưỡng khác cho gia súc, gia cầm ở Hoa Kỳ và lượng sử dụng tại châu 
Mỹ La tinh và châu Á tăng ổn định cho đến tháng 12 năm 2003, thời điểm bệnh bò điên lần đầu 
tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ. Tổng nhu cầu quốc nội về bột thịt - xương sử dụng làm thức ăn chăn 
nuôi ước đạt khoảng 5,7 tỷ pound/năm (Bảng 2) trước khi thị trường xuất khẩu bột thịt - xương 
đóng cửa vào cuối năm 2003. Sự thay đổi về nhu cầu trong nước và xuất khẩu protein động vật 
từ năm 2000 sẽ được thảo luận trong chương tiếp theo của sách này. 

 Bảng 2. Protein động vật sử dụng cho các loại vật nuôi khác nhau trong nướca 

 Bột thịt - xương Sản phẩm từ máu động vật 
Giống vật nuôi Triệu pound % Triệu pound % 
Gia súc nhai lạib 567,4 10 158,55 70 
Lợn 737,6 12 45,3 20 
Gia cầm 2439,6 43 22,65 10 
Sinh vật cảnh 1304,9 23 - - 
Khác 624,1 11 - - 
Tổng cộng 5673,5 100 226,5 100 

  a Spark, 2001. 
   b Tất cả bột thịt - xương dùng cho gia súc nhai lại đều có nguồn gốc từ động vật không thuộc 

loài nhai lại. 

Ngành chăn nuôi gia cầm sử dụng bột thịt - xương sản xuất trong nước lớn nhất, tiếp đến là 
ngành sản xuất thức ăn sinh vật cảnh (Bảng 2). Một lượng đáng kể được sử dụng làm thức ăn 
cho lợn và gia súc nhai lại. Trong khi tất cả các loại bột thịt - xương đều có thể sử dụng cho gia 
cầm và lợn, thì chỉ các loại bột thịt xương có nguồn gốc từ các loài không phải động vật nhai lại 
mới được sử dụng bò và các gia súc nhai lại khác. Việc tiêu hủy sẽ gây tác động xấu, nếu protein 
và mỡ động vật không được sử dụng làm  thức ăn cho lợn, gia cầm, sinh vật cảnh và thủy hải sản 
(FAO, 2002). 

Như có thể thấy ở Bảng 2, tỷ lệ sử dụng các sản phẩm máu của các loài không giống với sử dụng 
bột thịt - xương. Gia súc nhai lại, đặc biệt là bò, là gia giúc sử dụng phần lớn lượng sản phẩm tạo 
ra từ máu, thường là dạng bột máu sản xuất tại Hoa Kỳ. Sản phẩm máu dùng trong chăn nuôi lợn 
chủ yếu là loại bột huyết tương sản xuất theo công nghệ sấy phun. 

Protein động vật tiếp tục được sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chủ yếu là nhờ ngành công 
nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ luôn cam kết cải tiến giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm này. 
Chẳng hạn, cách chế biến và quy trình công nghệ mới, trang thiết bị được cải tiến, sự hiểu biết 
sâu hơn về ảnh hưởng của thời gian, nhiệt độ và phương pháp chế biến đến khả năng cung cấp 
các a xít amin đã cải thiện đáng kể tỷ lệ tiêu hóa của các loại bột protein động vật. Các số liệu 
xuất bản từ năm 1984 cho thấy tỷ lệ tiêu hóa của một số a xít amin thiết yếu, đặc biệt là lysine, 
threonine, tryptophan và methionine trong bột thịt - xương đã được cải thiện (Bảng 3). Sự hiểu 
biết tốt hơn về cách sử dụng protein động vật để sản xuất thức ăn hỗn hợp tốt nhất và qui trình 
xây dựng khẩu phần được cải tiến cũng đã làm tăng giá trị dinh dưỡng. 
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Bảng 3. Tỷ lệ tiêu hóa của bột thịt - xương từ năm 1984. 

A xít amin 1984a 1989b 1990c 1992d 1995e 2001f 

Lysine, % 65 70 78 84 94 92 
Threonine, % 62 64 72 83 92 89 
Tryptophan, % - 54 65 83 - 86 
Methionine, % 82 - 86 85 96 92 
Cystine, % - - - 81 77 76 

a Jørgensen và cộng sự., 1984 c Batterham và cộng sự., 1990  
b Knabe và cộng sự., 1989.  d Firman, 1992.   
e Parsons và cộng sự., 1997  f Pearl, 2001 

Việc sử dụng các chất dinh dưỡng có trong phụ phẩm động vật giúp duy trì bền vững ngành chăn 
nuôi Hoa Kỳ nhờ giảm thiểu nhu cầu về đất trồng trọt hoặc các khu vực nhạy cảm về môi trường 
và giảm giá thành các nguồn dinh dưỡng cạnh tranh như ngô, đậu tương. 

Bột thịt - xương là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mang tính chiến lược đặc biệt vì nó là nguồn 
nguyên liệu chứa cả protein và phốt pho tương đối rẻ. Việc đưa bột thịt - xương vào khẩu phần 
thức ăn cho gia súc, gia cầm đã làm giảm lượng hợp chất phốt phát tiêu chuẩn thức ăn như 
dicalcium phốt phát và phốt phát khử flour được khai thác ở mỏ và chế biến công nghiệp tương 
đương 2,6 tỷ pound mỗi năm. Nếu nguồn phốt phát động vật mất đi thì lượng phốt pho khai thác 
từ mỏ để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi có thể phải tăng lên gấp đôi. Lượng protein do bột thịt - 
xương đóng góp tương đương với 12,2 tỷ pound bột đậu tương có hàm lượng protein 48%. Năm 
2002, lượng protein trong bột thịt - xương tương ứng với hơn 11% lượng protein đậu tương sản 
xuất tại Hoa Kỳ. Nói cách khác, phải có hơn 8,4 triệu mẫu (1 mẫu = 0,4ha) nữa để trồng đậu 
tương thì mới sản xuất đủ lượng protein tương đương với lượng có trong bột thịt - xương.  

Số năng lượng trao đổi do mỡ và protein động vật đóng góp hàng năm tương đương với hơn 
474.000 xe tải ngô. Năm 2002, để sản xuất lượng ngô này có thể cần phải trồng thêm khoảng 3 
triệu mẫu. Như vậy, tổng diện tích phải trồng thêm đậu tương và ngô để cung cấp lượng protein 
và năng lượng tương đương với số mà bột thịt - xương và mỡ động vật cung cấp sẽ bằng 33,6% 
tổng diện tích đất trang trại của bang Iowa, bang dẫn đầu cả nước về sản xuất đậu tương và ngô. 

An toàn sinh  học 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ nhận ra vai trò của mình trong việc đảm 
bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho người và vật nuôi. Quy trình  chế biến công 
nghiệp là phương pháp đảm bảo an toàn sinh học hiệu quả bởi các điều kiện chế biến đảm bảo có 
thể phá hủy cấu trúc của các virus, vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh khác. Đây là phương 
pháp phù hợp nhất để thu gom và chế biến các phụ phẩm và xác chết động vật bởi ngành có đầy 
đủ cơ sở hạ tầng để tái chế hoặc tiêu hủy một cách an toàn và trách nhiệm các phụ phẩm này, cho 
phép truy nguyên, và sản xuất các sản phẩm an toàn, đảm bảo an toàn sinh học phù hợp các qui 
định của Liên bang và Tiểu bang. 

Qui trình chế biến 

Phụ phẩm và xác chết động vật chưa qua chế biến chứa một lượng lớn vi sinh vật bao gồm cả 
virus và vi khuẩn gây bệnh. Nếu không được chế biến đúng cách và đúng lúc, các nguyên liệu dễ 
biến đổi này sẽ là môi trường lý tưởng cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển và đe doạ sức khỏe 
vật nuôi, con người và môi trường. Nếu để phân hủy và tích tụ tự do, thì các mô này sẽ trở thành 
mối nguy hiểm sinh học lớn, dễ gây bệnh, thu hút các loài gặm nhấm, côn trùng, động vật ăn xác 
thối và các vector truyền bệnh khác cùng các loài động vật ăn thịt tới sinh sống ở những vùng 
dân cư đông đúc.  
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Nhiệt độ trong khoảng từ 240 đến 2950F (khoảng 115 đến 1460C) được sử dụng trong qui trình 
chế biến phụ phẩm giết mổ để sản xuất các sản phẩm protein vô khuẩn và không chứa mối nguy 
hiểm sinh học hay mối họa về môi trường. Nhiệt độ này cao hơn mức cần thiết để tiêu diệt virus, 
vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh khác. Trout và cộng sự. (2001) đã tiến hành lấy mẫu từ các 
phụ phẩm động vật chưa qua chế biến của 17 nhà máy chế biến khác nhau vào hai mùa. Vi 
khuẩn Clostridium perfringens, các giống Listeria và Salmonella được tìm thấy trong hơn 70% 
các mẫu kiểm tra ngay trước khi chế biến (Bảng 4). Tất cả các mẫu lấy sau khi xử lí nhiệt đều 
biểu hiện âm tính với các chủng vi khuẩn nói trên và các mầm bệnh khác. Số liệu này cho thấy 
quy trình chế biến phụ phẩm giết mổ là phương tiện rất hiệu quả trong việc kiểm soát vi khuẩn 
gây bệnh. 

Bảng 4. Hiệu quả của chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ trong việc tiêu diệt vi khuẩn gây 
bệnh.a 

Tác nhân gây bệnh Nguyên liệu thô Sau khi chế biến 
Clostridium perfringens 71,4% 0% 
Giống  Listeria  76,2% 0% 
         L. monocytogenes 8,3% 0% 
Giống Campylobacter 29,8% 0% 
        C. jejuni 20,0% 0% 
Giống Salmonella 84,5% 0% 

a  Trout và cộng sự., 2001. Mẫu thu thập từ 17 nhà máy khác nhau vào mùa đông và mùa hè. 
b  Tỷ lệ mẫu dương tính trên tổng số mẫu thu thập. 

Giá trị của quy trình chế biến này trong việc kiểm soát rủi ro gây ra bởi các vi sinh vật gây bệnh 
cũng như các mối nguy hiểm khác đã được Cục Thú y Anh Quốc khẳng định trong một nghiên 
cứu vào năm 2001 (Bảng 5). Xác xuất để con người tiếp xúc với các mối nguy hiểm sinh học 
được coi gần như bằng không nếu xác động vật và phụ phẩm động vật được chế biến bằng 
phương pháp công nghiệp hoặc hỏa thiêu. Tuy nhiên, quá trình cháy khi hỏa thiêu theo báo cáo 
có thể tạo ra các rủi ro hóa học ở mức độ từ trung bình đến cao. Chỉ có các nguyên liệu được chế 
biến bằng phương pháp chế biến phụ phẩm giết mổ là không gây ra những rủi ro đáng kể cả về 
sinh học lẫn hóa học. Một ngoại lệ duy nhất là tác nhân gây bệnh bò điên nhưng mức rủi ro gây 
ra cho con người là không đáng kể nếu các sản phẩm rắn thu được sau quá trình chế biến phụ 
phẩm giết mổ được hỏa táng. 

Hoạt động chế biến phụ phẩm giết mổ được quản lý  

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã được các cơ quan chức năng Liên bang và 
Tiểu bang quản lý chặt chẽ thông qua các đợt giám sát định kỳ các cơ sở chế biến để cho phù 
hợp với các quy định tương ứng và các mức an toàn cho phép đối với các sản phẩm cuối cùng. 
Các quan chức FDA thanh sát các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ về mức độ tuân thủ các quy 
định liên quan tới bệnh bò điên cũng như về lượng tồn dư các chất hóa học. Dựa trên các giới 
hạn cho phép mà nước nhập khẩu đề ra, APHIS sẽ cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và thanh sát 
các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ. Các quan chức kiểm soát thức ăn chăn nuôi của Tiểu bang 
kiểm tra và xét nghiệm các sản phẩm cuối cùng khi thực thi các chính sách về chất lượng, sự giả 
mạo, và an toàn thức ăn chăn nuôi. Các cơ quan chức năng khác của tiểu bang cũng có những qui 
định liên quan đến ngành công nghiệp chế biến này thông qua việc cấp phép chất lượng nước và 
không khí cũng như việc cấp giấy phép sản xuất thức ăn và chế biến phụ phẩm giết mổ. Hệ thống 
thanh sát này cũng giúp đảm bảo gia súc chết và gia súc bệnh không được sử dụng một cách phi 
pháp làm thức ăn cho người.  
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Kiểm soát nội bộ được ngành chế biến phụ phẩm giết mổ sử dụng để đảm bảo rằng an toàn sinh 
học được duy trì và các sản phẩm chế biến là an toàn và phù hợp với các quy định và giới hạn 
cho phép của Liên bang và Tiểu bang. Có hai qui trình kiểm soát thông dụng tại các nhà máy chế 
biến phụ phẩm giết mổ là thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practices-GMP) và kiểm 
soát quy trình kiểu HACCP. 

GMP là hoạt động thực hành mang tính phòng ngừa làm giảm thiểu các rủi ro về an toàn sản 
phẩm thông qua việc xây dựng những khâu kiểm tra cơ bản hoặc những điều kiện thích hợp cho 
việc sản xuất các sản phẩm an toàn. Chương trình GMP ở khâu nguyên liệu thô là một ví dụ và 
nó phải đảm bảo nguyên liệu thô không tiếp xúc với những hóa chất hoặc kim loại độc hại trước 
khi chúng được chế biến tại các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ. Chương trình GMP rất cần 
thiết cho việc xây dựng Chương trình kiểm soát quy trình. 

Các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ ở Hoa Kỳ đã duy trì việc thực hiện các Chương trình 
kiểm soát quy trình tự nguyện, coi đây là một thành phần quan trọng của các Chương trình an 
toàn sinh học và an toàn thực phẩm của họ. Chương trình kiểm soát quy trình yêu cầu (1) sự 
đánh giá toàn bộ quy trình chế biến phụ phẩm giết mổ; (2) xác định những nguy cơ sinh học, hóa 
học, lý học tiềm tàng; (3) xác định các điểm tới hạn trong quy trình nơi các mối nguy hiểm có thể 
được kiểm soát (4) xây dựng các phương pháp kiểm soát các quy trình và đảm bảo loại trừ hoặc 
giảm thiểu các mối nguy tới mức chấp nhận được. 

Nhiệt độ chế biến và kích thước các hạt nguyên liệu là hai ví dụ của các điểm kiểm soát tới hạn 
gắn liền với việc tiêu diệt virus và vi khuẩn gây bệnh có mặt trong  phụ phẩm động vật chưa qua 
chế biến và xác chết động vật. Nói là điểm kiểm soát tới hạn vì sự truyền nhiệt qua nguyên liệu ở 
nhiệt độ đủ để triệt tiêu các mối nguy sinh học trong thời gian thoáng qua phụ thuộc hoàn toàn 
vào tương tác giữa nhiệt độ chế biến và kích thước nguyên liệu. Do đó, chế độ cài đặt và tình 
trạng của các thiết bị nghiền nguyên liệu phải được kiểm tra và ghi chép thường xuyên. Nhiệt độ 
chế biến cũng phải được theo dõi và ghi chép. Nếu một trong các chỉ số này vượt ra ngoài dung 
sai cho phép, thì nguyên liệu phải được chế biến lại và ghi chép cẩn thận. 

Kiểm soát chất lượng bổ sung (QA) cũng có thể được thực hiện ở một số khâu thích hợp trong 
qui trình chế biến để bảo đảm chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Chương trình tổng hợp 
PC/QA đối với các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ điển hình được minh họa ở Hình 2. 

FDA từng thông báo ý định áp dụng một Hệ thống an toàn thức ăn gia súc vào năm 2007 có kết 
hợp cách tiếp cận dựa trên rủi ro để xác định và xây dựng mức giới hạn các tạp chất nguy hiểm 
có trong thức ăn, và thiết lập các Chương trình kiểm soát quy trình phù hợp (FDA, 2005). Điều 
này cũng phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) kêu gọi thực thi đầy 
đủ Qui định về xử lý phụ phẩm giết mổ và xác chết động vật để sự đảm bảo an toàn (FAO, 2002). 

Mặc dù mỗi nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ đã tự nguyện áp dụng chương trình giám sát 
GMP và PC của riêng mình từ nhiều năm nay nhưng ngành công nghiệp này đã chấp nhận Qui 
định của APPI năm 2004 chính thức thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp tối thiểu về an toàn sản 
phẩm bao gồm chương trình GMP và PC. Các cơ sở sản xuất sẽ được cấp chứng nhận nếu vượt 
qua đợt kiểm tra tiến hành bởi cơ quan kiểm tra độc lập là Viện Chứng nhận Thiết bị. 

Bảng 5. Tóm tắt những rủi ro tiềm tàng đối với sức khỏe tạo ra bởi các phương pháp xử lý 
phụ phẩm động vật khác nhaua, b 

Nguy cơ xảy ra cho người từ phương pháp lựa chọn Tác nhân gây 
bệnh/rủi ro Chế biến phụ 

phẩm giết mổ
Hỏa táng Chôn lấp Giàn thiêu Chôn sâu 

Campylobacter, E,coli, Rất nhỏ Rất nhỏ Trung bình Rất nhỏ Cao 
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Listeria, Salmonella, 
Bacillus anthracis, C. 
Botulinum, Leptospira, 
Mycobacterium 
tuberculosis var bovis, 
Yersinia 
Cryptosporium, 
Giardia 

Rất nhỏ Rất nhỏ Trung bình Rất nhỏ Cao 

Clostridium tetani Rất nhỏ Rất nhỏ Trung bình Trung bình Cao 
Prions bệnh bò điên, 
bệnh dạic 

Trung bình Rất nhỏ Trung bình Rất nhỏ Cao 

Mê tan, CO2 Rất nhỏ Rất nhỏ Trung bình Rất nhỏ Cao 
Các hóa chất trong 
nhiên liệu, muối kim 
loại 

Rất nhỏ Rất nhỏ Rất nhỏ Cao Rất nhỏ 

Các hạt, SO2, NO2, các 
tiểu phần ni-tơ 

Rất nhỏ Trung bình Rất nhỏ Cao Rất nhỏ 

PAH, dioxins Rất nhỏ Trung bình Rất nhỏ Cao Rất nhỏ 
Thuốc sát trùng, thuốc 
tẩy 

Rất nhỏ Rất nhỏ Trung bình Trung bình Cao 

H2S Rất nhỏ Rất nhỏ Trung bình Rất nhỏ Cao 
Phóng xạ Rất nhỏ Trung bình Rất nhỏ Trung bình Trung bình 

a Cục Thú y Anh Quốc (2001). 
b  Ghi chú: Rất nhỏ - ít có nguy cơ ở người. 
  Trung bình – có nguy cơ trung bình ở người. 
  Cao – Nguy cơ rủi ro cao ở người. 
c Nguy cơ rủi ro ở người do TSE gây ra được coi là không đáng kể nếu các sản phẩm dạng rắn 

của các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ được đốt ngay sau đó. 

Công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đáp ứng các mục tiêu của APHIS 

Phòng Dịch vụ Thú y của APHIS đã xây dựng Kế hoạch Chiến lược và Thực thi cho các năm tài 
chính 2003-2008. Ba mục tiêu cụ thể đã được xây dựng. Các mục tiêu này được trình bày riêng 
trong Bảng 6 cùng với các tác động và lợi ích hiện tại mà ngành công nghiệp này tạo ra. Chế 
biến các phụ phẩm và xác chết động vật bởi ngành công nghiệp này phù hợp với các mục tiêu đề 
ra. 

Hình 2. Biểu đồ sản xuất với các điểm kiểm soát chất lượng then chốt 
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Quy trình chế biến phụ phẩm giết mổ là một phương tiện có thể sử dụng để cắt đứt chu trình 
bệnh. Với những mầm bệnh điển hình, việc này có thể thông qua sự tiêu diệt nhanh chóng vi sinh 
vật nhờ chế biến ở nhiệt độ cao. Với những mầm bệnh khác, ví dụ như tác nhân gây bệnh bò điên, 
thì phụ phẩm động vật bị nhiễm khuẩn, trước tiên, được chế biến làm giảm khả năng gây bệnh, 
làm cho nguyên liệu trở nên an toàn hơn khi vận chuyển và tích trữ trước khi tiêu hủy. Cohen và 
cộng sự (2001) báo cáo rằng, hệ thống chế biến theo mẻ có thể làm giảm 1000 lần khả năng 
truyền nhiễm của tác nhân gây bệnh bò điên, còn hệ thống chế biến liên tục có và không có tái 
chế mỡ có thể tương ứng làm giảm khả năng truyền nhiễm 100 và 10 lần. 

Nhiều năm trước, chính phủ Hoa Kỳ đã nhận thấy những lợi ích về an toàn sinh học của chế biến 
phụ phẩm giết mổ. Kết quả là chế biến phụ phẩm giết mổ đã trở thành một phần quan trọng trong 
chương trình loại trừ dịch bệnh gia súc của nước này. Thí dụ mới nhất là chương trình loại trừ 
virus giả dại tự nguyện. Virus giả dại không thể tồn tại ở điều kiện khắt khe trong quá trình chế 
biến phụ phẩm giết mổ (Pertle, 1997). Vì thế qui định yêu cầu tất cả lợn có dấu hiệu thần kinh từ 
đàn nhiễm virus giả dại phải được tiêu hủy thông qua quy trình chế biến phụ phẩm giết mổ. Đây 
là chương trình tự nguyện rất thành công nhờ đó bệnh này đã được loại trừ hoàn toàn vào cuối 
năm 2004. 

Bảng 6. Mục tiêu của APHIS cho giai đoạn 2003-2008 

TT Mục tiêu Vai trò của chế biến phụ phẩm giết mổ 
1 Bảo vệ sức khỏe vật nuôi, cây 

trồng và hệ sinh thái ở Hoa 
Kỳ 

Chế biến phụ phẩm giết mổ có vai trò phòng ngừa 
thông qua việc thâu nạp và tiêu diệt các vi sinh vật 
gây bệnh trước khi chúng có thể sinh sôi và lây lan 
ra ngoài môi trường. 

Nguyên liệu thô 

Cắt nhỏ 
Xử lý nhiệt 

(Thời gian x Nhiệt 

Protein Ép 

Tách mỡ 

Nghiền 

Bảo quản/Đưa ra ngoài 

Các khâu cần phân tích và kiểm soát rủi ro hay chất lượng  
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Các phụ phẩm động vật chưa qua chế biến tích tụ 
lại sẽ gây ra mối đe doạ nguy cấp mới. 

2 Tạo điều kiện thuận lợi cho 
buôn bán nông sản an toàn 

Khả năng tiêu thụ có liên quan tới sự an toàn mà 
khách hàng cảm nhận được. Khi dịch bệnh gia súc 
xảy ra ở trong nước thì thị trường thế giới sẽ đóng 
cửa giống như trường hợp Hoa Kỳ và Canada từng 
gặp phải khi phát hiện bệnh bò điên. Các cơ sở chế 
biến tham gia cùng APHIS giám sát và loại trừ 
dịch bệnh gia súc ở Hoa Kỳ. 

3 Đảm bảo sự quản lý hiệu quả 
các chương trình để hoàn 
thành sứ mệnh của APHIS 

Động vật chết và các mô động vật khác được tập 
trung tại các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chính phủ lấy 
mẫu. 

Nguồn: USDA, 2003 

Chế biến phụ phẩm cũng đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình giám sát của 
chính phủ đối với các bệnh mới xuất hiện khác. Các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ đã cung 
cấp cho APHIS gần một nửa trong tổng số mẫu thu gom suốt thời gian thực hiện sáng kiến giám 
sát bệnh bò điên từ năm 2004 đến 2006. Nhận ra năng lực duy nhất mà chỉ các cơ sở chế biến 
phụ phẩm giết mổ mới có trong việc thu gom phụ phẩm và xác chết động vật, nên mới đây 
APHIS đã mở rộng quyền được thu thập các mẫu máu và mô tại các cơ sở chế biến này (Tài liệu 
Liên bang: 9 CFR phần 71) nhằm nâng cao hơn nữa năng lực giám sát của mình. 

Chế biến đúng lúc, nhiệt độ chế biến, tập trung xác và các mô động vật tại một số nơi nhất định 
giúp cho APHIS có phương tiện cần thiết để ngăn ngừa dịch, loại trừ bệnh và giám sát trạng thái 
sức khỏe đàn gia súc, gia cầm ở Hoa Kỳ. APHIS sẽ khó thực hiện được mục tiêu của mình nếu 
ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ không tận dụng được tiềm năng đầy đủ nhất của 
nó.  

Khả năng truy nguyên nguồn gốc  (traceability) 

Ngoài cách hỏa táng (có chi phí cao và không thích hợp đối với môi trường) và phương pháp chế 
biến phụ phẩm giết mổ công nghiệp thì các phương pháp tiêu hủy phụ phẩm và xác chết động vật 
khác đều chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn sinh học. Việc xác định nguồn gốc của các 
chất thải sinh học này sẽ không thể thực hiện được khi các phương pháp tiêu hủy khác (ngoài 
phương pháp chế biến phụ phẩm giết mổ) được sử dụng. Điều này sẽ gây khó khăn khi muốn 
ngăn ngừa, kiểm soát hay loại trừ bệnh dịch. Chỉ có các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ mới 
nhận thức được trách nhiệm và đủ điều kiện để tập hợp và lưu giữ những ghi chép phù hợp, cung 
cấp cho các cơ quan chính phủ để truy tìm ngược trở lại nguồn gốc các phụ phẩm này và các sản 
phẩm được tạo ra từ chúng và truy tìm tiếp đến địa đểm tiêu hủy hoặc sử dụng các sản phẩm này. 
Ngay sau khi Hệ thống Bấm số Động vật Quốc gia của USDA hoạt động, thì năng lực của các 
nhà chế biến thậm chí sẽ hiệu quả và chính xác hơn.  

Khả năng truy nguyên nguồn gốc phụ phẩm động vật được đặt ra khi FDA áp dụng điều khoản 
cấm các dạng protein có nguồn gốc từ động vật nhai lại quay lại sử dụng cho bò hoặc loài nhai 
lại khác (Tài liệu Liên bang: điều 21 CFR, tiết 589.2000; cái gọi là “Qui định thức ăn của FDA”). 
Quy định này yêu cầu các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ sản xuất các sản phẩm chứa hoặc có 
thể chứa protein xuất xứ từ mô động vật có vú để làm thức ăn chăn nuôi phải có những biện pháp 
đảm bảo rằng các nguyên liệu bị cấm không được sử dụng làm thức ăn cho động vật nhai lại. 
Một điều khoản ghi rõ “phải lưu trữ các tài liệu cần thiết để theo dõi nguồn gốc các nguyên liệu 
từ khi nhập, chế biến và phân phối, và phải sao lưu một bản dành cho thanh tra và việc sao lưu 
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là do FDA thực hiện.” Các nhân viên của FDA hoặc quan chức tiểu bang, căn cứ hợp đồng với 
FDA, tiến hành thanh tra định kỳ việc thực hiện các yêu cầu này. Tương tự, Đạo luật chống 
khủng bố sinh học năm 2002 có phần “lưu trữ hồ sơ” (Mục III, phần 306) theo đó mở rộng các 
yêu cầu để bao gồm cả yêu cầu về nguyên liệu do các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ thu nhận 
và vận chuyển. Yêu cầu áp dụng đến từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất để có thể theo 
dõi lộ trình nguyên liệu đến từ đâu và phân phối đi đâu – lộ trình “một bước tiến và một bước 
lùi.” 

Ngay cả những nguyên liệu do các hãng chế biến mà không thuộc diện điều chỉnh theo Qui định 
thức ăn chăn nuôi của FDA, chẳng hạn những nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật không nhai 
lại, cũng phải có những hồ sơ đủ để có thể truy tìm nguồn gốc. Những hãng này cũng là đối 
tượng để các quan chức FDA thanh sát và phải chứng minh được là sản phẩm của họ không chứa 
các nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật nhai lại. 

Cơ sở hạ tầng 
Những hãng chế biến phụ phẩm giết mổ tổng hợp đều có đủ năng lực vận chuyển và chế biến 
hiệu quả khối lượng lớn (≥1000 pound/ngày) các phụ phẩm và xác chết động vật. Chế biến phụ 
phẩm giết mổ, như chúng ta biết, được thiết lập ở Hoa Kỳ cách đây hơn 100 năm. Kể từ đó, 
ngành công nghiệp này đã phát triển theo hướng dịch vụ không ngừng tìm tòi các công nghệ mới, 
khoa học mới và những quyết định kinh doanh đúng đắn nhằm cải thiện hiệu quả chế biến, an 
toàn sản phẩm, chất lượng sản phẩm tạo ra và môi trường. Mặc dù ngành công nghiệp này đã trải 
qua nhiều sự hợp nhất trong suốt 30 năm qua nhưng hầu hết các khu vực trên nước Mỹ vẫn còn 
một hoặc nhiều cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ hoạt động. 

Thiết bị được ngành công nghiệp này sử dụng có tính chuyên dụng cao và thường không thấy có 
trong các lĩnh vực khác của sản xuất nông nghiệp. Nhằm bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm ngăn 
ngừa sự lan truyền bệnh dịch và hủy hoại môi trường, nhiều tiểu bang đã quy định về thu gom và 
vận chuyển xác động vật và các phụ phẩm động vật chưa qua chế biến và yêu cầu các xe tải dùng 
chuyên chở các nguyên liệu này phải được trang bị những thùng chứa kín, không rò rỉ. Đây là 
những thiết bị công nghiệp chuyên dụng và không có trong xe tải hay những thiết bị nông nghiệp 
thông thường khác. Các cơ sở chế biến phụ phẩm cũng phải lắp đặt máy lọc không khí, thiết bị 
ôxy hóa nhiệt, thiết bị xử lí nước thải và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các tiêu chuẩn qui 
định của Tiểu bang về mức ô nhiễm không khí, ô nhiễm mùi nước thải. Hàng chục triệu đô la đã 
được đầu tư cho các trang thiết bị, dụng cụ theo dõi giám sát, và kiểm tra phân tích tại các cơ sở 
chế biến phụ phẩm giết mổ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Tiểu bang và Liên bang. 

Vì ngành chế biến phụ phẩm giết mổ cam kết không ngừng cải thiện tính an toàn trong các sản 
phẩm của mình nên đã thành lập các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật và giáo dục về đảm bảo chất lượng 
và an toàn thức ăn chăn nuôi. Tổ chức các nhà sản xuất protein động vật (APPI) quản lý các 
chương trình trong phạm vi của ngành về an toàn sinh học, đào tạo PC, giảm thiểu Salmonella, 
giáo dục thường xuyên và chứng nhận do tổ chức độc lập cấp về việc thực hiện các quy định liên 
quan đến bệnh bò điên và Qui định của APPI. Quỹ nghiên cứu mỡ và protein (FPRF) thu hút và 
tài trợ cho các nghiên cứu ngay trong ngành công nghiệp và tại các trường đại học nhằm giải 
quyết các vấn đề liên quan tới an toàn sinh học và giá trị dinh dưỡng cũng như tìm kiếm hướng 
sử dụng mới. Để tập trung nghiên cứu về an toàn sinh học và để phát triển các hướng sử dụng 
mới cho các sản phẩm chế biến, FPRF đã đạt được thỏa thuận với Trường đại học Clemson thành 
lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Phụ phẩm Động vật (Animal Co-product Research and 
Education Center - ACREC). Chi tiết thêm về sự phát triển và mục đích của ACREC sẽ được 
cung cấp trong các Chương tiếp theo của cuốn sách này. 

Giảm thể tích 
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Các phụ phẩm động vật chưa qua chế biến chứa rất nhiều nước (Bảng 7). Hơi nóng sử dụng để 
chế biến các nguyên liệu thô chủ yếu là để loại bỏ nước và làm cho quá trình chiết tách mỡ được 
dễ dàng. Lấy bớt phần lớn lượng nước sẽ làm giảm hơn 60% tổng thể tích, như vậy từ 54 tỷ 
pound nguyên liệu thô sẽ còn khoảng 11,2 tỷ pound  protein động vật và 10,9 tỷ pound mỡ. Nếu 
bảo quản thích hợp, các sản phẩm tạo ra này sẽ giữ được tính ổn định trong thời gian rất lâu. Bột 
protein khô là môi trường bất lợi cho mầm bệnh phát triển bởi vì độ hoạt động của nước thấp hơn 
mức cần thiết cho vi khuẩn phát triển. 

Bảng 7. Thành phần nước, protein và mỡ trong phụ phẩm động vật. 

 Protein Mỡ Nước 
Máu 10 0 90 
Mỡ lọc từ thân thịt 5 55 40 
Xương 35 10 55 
Nội tạng 15 15 70 

Chế biến đúng lúc 

Nhờ các trang thiết bị và điều kiện chế biến ở các cơ sở hiện đại, các virus, vi khuẩn bị phá hủy 
nhanh chóng và mất khả năng tái sinh và lan truyền. Đây chính là cơ sở cho việc ngăn chặn, 
phòng ngừa và loại trừ dịch bệnh. Các phương pháp tiêu hủy khác không thể loại bỏ tận gốc 
mầm bệnh. Hỏa thiêu cho phép phá hủy nhanh mầm bệnh. Tuy nhiên, một số phương pháp khác 
như chôn hoặc ủ làm phân vi sinh chỉ dựa trên cơ sở của sự phân hủy mô, đòi hỏi nhiều tháng để 
hoàn tất quá trình tiêu hủy và hiệu quả thấp hơn so với phương pháp chế biến phụ phẩm công 
nghiệp. 

Công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ và bệnh bò điên 
Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm đã tham gia tích cực các chương trình nhằm ngăn ngừa 
sự lây lan bệnh bò điên ở Hoa Kỳ ngay trước năm 1995 - thời điểm các nhà chế biến phụ phẩm 
giết mổ tự giác ngưng chế biến nguyên liệu xuất xứ từ cừu. Điều này được thực hiện nhằm ngăn 
chặn nguyên liệu bị nhiễm virus dại thâm nhập chuỗi thực phẩm, đặc biệt là qua thức ăn chăn 
nuôi cho động vật nhai lại. 

Năm 1996, khi FDA lần đầu tiên xem xét các biện pháp phòng bệnh thì các nhà chế biến phụ 
phẩm giết mổ và người chăn nuôi bò đã tự nguyện ngưng sử dụng bột thịt - xương có nguồn gốc 
từ gia súc nhai lại làm thức ăn cho bò. Sau đó, việc này trở thành chính thức khi FDA ban hành 
Qui định thức ăn chăn nuôi (Hồ sơ Liên bang: điều 21 CFR, mục 589.2000) trong đó cấm sử 
dụng các nguyên liệu nói trên làm thức ăn cho bò hoặc các động vật nhai lại khác. Ngành công 
nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã chủ động tham gia soạn thảo Qui định và hoàn toàn ủng hộ 
việc ban hành Qui định vào năm 1997. 

Ở Hoa Kỳ chỉ có bột thịt - xương được chế biến từ nguyên liệu lấy từ các cơ sở chỉ giết mổ hoặc 
chế biến các gia súc không phải loài nhai lại mới được dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại. 
Trường hợp nguyên liệu không đảm bảo 100% là có nguồn gốc từ động vật không nhai lại, thì 
các sản phẩm tạo ra vẫn bị cấm sử dụng làm thức ăn cho bò và gia súc nhai lại khác. Trong khi 
các chương trình PC nhắm tới các mối nguy hiểm đã biết trước và có thể loại trừ hoặc kiểm soát 
được thông qua quy trình chế biến phụ phẩm giết mổ, thì các Chương trình này cũng bao gồm 
việc thực hiện ngay trong nhà máy các chính sách áp dụng cho việc chấp nhận hoặc không chấp 
nhận nguồn nguyên liệu thô. Điều này sẽ đảm bảo hơn nữa việc các nguyên liệu thu gom từ bò 
(như các nguyên liệu được kiểm tra về khả năng mắc bệnh bò điên trong chương trình giám sát 
của APHIS), cừu, dê nghi mắc bệnh sẽ không được tiếp nhận và chế biến làm thức ăn chăn nuôi. 
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Pháp lệnh thức ăn của FDA yêu cầu sản phẩm hoàn chỉnh phải có nhãn mác rõ ràng và hóa đơn 
mua hàng đối với nguyên liệu thô cũng như hóa đơn bán hàng đối với các sản phẩm hoàn chỉnh 
phải được lưu trữ và cung cấp cho FDA kiểm tra khi được yêu cầu. Điều này cho phép FDA xác 
minh nguồn gốc nguyên liệu thô và xác minh việc thực hiện Pháp lệnh thức ăn của các nhà sản 
xuất, buôn bán, phân phối và sử dụng thức ăn chăn nuôi. Riêng với các nhà máy chế biến protein 
phụ phẩm được miễn áp dụng Pháp lệnh thức ăn này, thì cần có những văn bản và biện pháp thực 
tế chứng minh khả năng đảm bảo việc ngăn ngừa quá trình nhiễm khuẩn chéo.  

Qui định của APPI áp dụng cho các công ty chế biến phụ phẩm giết mổ từ năm 2004 yêu cầu các 
trang thiết bị phải phù hợp với Pháp lệnh thức ăn FDA. Kết quả kiểm tra mới đây (năm 2001) 
của cơ quan kiểm tra độc lập tại các nhà máy chế biến về đáp ứng yêu cầu của Pháp lệnh thức ăn 
FDA cho thấy 100% các công ty được khảo sát chiếm gần như toàn bộ năng lực ngành công 
nghiệp này đủ tiêu chuẩn. 

Mặc dù có hai trường hợp bệnh bò điên có tính địa phương được ghi nhận tại Hoa Kỳ tính đến 
thời điểm này nhưng bệnh này hầu như chắc chắn không xảy ra bởi vì các biện pháp mà các cơ 
quan chức năng của Chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đã và sẽ có hiệu quả trong việc làm giảm sự lây 
lan của bệnh (Cohen và cộng sự., 2001). Do đó khả năng đề kháng chống lại sự lây lan của bệnh 
bò điên và những bệnh tương tự khác ở Hoa Kỳ là rất cao. Cohen và cộng sự. (2001) cho rằng 
Pháp lệnh thức ăn của FDA là một trong những công cụ bảo vệ quan trọng nhất vì nó sẽ ngăn 
ngừa sự lan truyền bệnh. Hueston (2005) cũng cho rằng, mặc dù chỉ cần thức ăn nhiễm một liều 
nhỏ cũng đủ để lây nhiễm bệnh bò điên, nhưng sự lây lan đòi hỏi quá trình tái chế đáng kể các 
phụ phẩm ngay trong phạm vi đàn bò. Năm 2001, FAO đã phản ứng lại các đánh giá trên thông 
qua đề xuất cấm sử dụng bột thịt - xương có nguồn gốc từ gia súc nhai lại cho gia súc nhai lại 
trên phạm vi toàn thế giới, coi đây là biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm ngăn chặn sự lây lan bệnh 
bò điên. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ chương trình phòng chống 
bệnh bò điên dựa trên cơ sở khoa học, ủng hộ những cố gắng của FDA và APHIS cũng như của 
các cơ quan chức năng Liên bang và Tiểu bang khác. Ngành công nghiệp này cam kết chấp hành 
Pháp lệnh thức ăn FDA 100%, coi đây là yếu tố quyết định đến sự thành công của ngành. 

Thách thức 

Trong 10 năm qua, sự lo ngại bệnh bò điên là vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến việc 
sử dụng các sản phẩm của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ. Do FDA ban hành Pháp lệnh thức 
ăn, việc hạn chế sử dụng (bị cấm sử dụng làm thức ăn cho gia súc nhai lại) bột thịt - xương làm 
giảm giá trị của sản phẩm này mỗi tấn 18,13 đô la so với sản phẩm cùng loại nhưng có nguồn 
gốc từ động vật không thuộc loài nhai lại (Sparks, 2001). 

Hậu quả của việc mất giá và mất thị trường do người tiêu dùng lo lắng thực hay lo lắng giả tạo 
đã tác động nghiêm trọng đến ngành chế biến phụ phẩm giết mổ. Nguyên nhân của tác động này 
có thể thấy khi xem xét số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng bởi các quy định này (Bảng 8). Khoảng 
75% (tương đương 2,5 triệu tấn) bột thịt - xương sản xuất tại Hoa Kỳ, toàn bộ hay một phần, có 
xuất xứ từ gia súc nhai lại và không thể sử dụng làm thức ăn cho bò và động vật nhai lại khác. 
Trực tiếp thì điều này ảnh hưởng rất ít đến ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm. Nhưng một 
cách gián tiếp, các điều kiện buộc phải tuân thủ đối với những nhà sản xuất cả thức ăn cho gia 
súc nhai lại và gia súc khác trong cùng nhà máy, những lo ngại về an toàn thực phẩm, chi phí 
truyền thông, các chiến dịch tiếp thị quảng bá sản phẩm thịt từ các gia súc ăn thức ăn “không có 
phụ phẩm động vật” đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho ngành công nghiệp này. Kết quả là, các 
nhà sản xuất phải đẩy một phần chi phí liên quan đến khâu chế biến phụ phẩm cho các nhà cung 
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cấp phụ phẩm và xác chết động vật. Điều này đã kích thích việc sử dụng các phương pháp khác 
(hợp pháp và phi pháp) để tiêu hủy các loại nguyên liệu này. 

Bảng 8. Sản lượng hàng năm các phụ phẩm động vật (Sparks, 2001). 

Bột protein Triệu pound/năm 
Bột thịt - xương  
Hạn chế sử dụng (cấm dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại)  
100% nguyên liệu từ gia súc nhai lại 2.734,1 
Hỗn hợp có chứa nguyên liệu từ gia súc nhai lại 2.263,1 
Tổng số bột thịt - xương sử dụng hạn chế 4.997,1 
Loại miễm xem xét (có thể sử dụng cho gia súc nhai lại)  
Loại miễn xem xét (100% nguyên liệu từ lợn) 1.640,5 
Hỗn hợp được miễn xem xét 14,6 
Tổng bột thịt - xương miễm xem xét 1.655,1 
Sản phẩm máu (tất cả đều được miễn xem xét theo Pháp lệnh 
thức ăn) 

 

Có nguồn gốc từ gia súc nhai lại 121,9 
Có nguồn gốc từ lợn 54,8 
Loại hỗn hợp 49,8 
Tổng sản phẩm máu 226,5 
Bột gia cầm (được miễn xem xét theo Pháp lệnh thức ăn)  
Bột phụ phẩm gia cầm (nguyên chất gia cầm) 3.073,5 
Bột lông vũ 1.200,00 
Tổng các loại bột từ gia cầm 4.273,5 

Những sự kiện mới đây tại Bắc Mỹ và việc các cơ quan chức năng Liên bang đề xuất soạn thảo 
luật hai năm vừa qua gợi ý rằng các loại hay chủng loại phụ phẩm động vật dạng thô dùng chế 
biến làm thức ăn gia súc rất có thể sẽ còn bị hạn chế hơn nữa. Vào năm 2003, Canada và Hoa Kỳ 
mỗi quốc gia đã xác nhận ca nhiễm bò điên đầu tiên của mình. Ngay sau khi xác nhận ca bệnh, 
hai nước đã cấm sử dụng các nguyên liệu được xác định là có nguy cơ (Specified Risk Materials 
- SRM) làm thực phẩm cho người và sản xuất hóa mỹ phẩm. Canada và Hoa Kỳ xác định những 
mô SRM tương tự nhau, gồm đầu, não, hạch thần kinh chạc ba (hạch thần kinh sọ số V), mắt, tủy 
sống, hạch gốc thắt lưng ở bò trên 30 tháng tuổi, hồi tràng ngoại biên và hạch amidan ở bò các 
lứa tuổi. 

Tính đến thời điểm này, Canada đã xác nhận tám trường hợp mắc bệnh bò điên, Hoa Kỳ ba 
trường hợp, trong đó hai trường hợp trên bò địa phương, và một (trường hợp đầu tiên) trên bò 
nhập từ Canada vào tiểu bang Washington. Tất cả các trường hợp mắc bệnh bò điên ở Hoa Kỳ 
đều xẩy ra trước năm 1997 là năm Pháp lệnh thức ăn có hiệu lực. Bốn trường hợp bò điên ở 
Canada xẩy ra trước năm 1997 là thời điểm mà Chính phủ Canada áp dụng quy định hạn chế 
thức ăn tương tự như Pháp lệnh thức ăn của Hoa Kỳ. Kết quả là,  Cơ quan Thanh tra Thực phẩm 
Canada tuyên bố quy định cấm tất cả SRM (não, hạch thần kinh chạc ba (hạch thần kinh sọ số V), 
mắt, hạch amidan, tủy sống, hạch gốc thắt lưng ở bò trên 30 tháng tuổi và hồi tràng ngoại biên ở 
bò các lứa tuổi) không được sử dụng trong thức ăn gia súc hoặc làm phân bón; qui định này sẽ có 
hiệu lực vào ngày 12 tháng 7 năm 2007 (CFIA, 2006). 

Ngày 6 tháng 10 năm 2005 FDA đề xuất sửa đổi Pháp lệnh thức ăn và cấm sử dụng một số 
nguyên liệu có nguồn gốc từ bò trong thức ăn cho tất cả các loại gia súc (Dự thảo sắc lệnh; Hồ sơ 
Liên bang, Tập 70, số 193, trang 58570-58601). Các nguyên liệu bị đề xuất cấm gồm (1) Não và 
tủy sống bò trên 30 tháng tuổi hoặc hơn đã thông qua kiểm dịch cho phép dùng cho người, (2) 
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não và tủy sống bò tất cả các lứa tuổi không được kiểm dịch và không được dùng cho người (“bò 
chết và bò buộc phải giết bỏ”), và (3) xác vật chết hoặc bị giết nếu não và tủy sống không được 
loại bỏ. Ngoài ra các loại mỡ động vật chứa hơn 0,15% tạp chất không hòa tan cũng sẽ bị cấm sử 
dụng làm thức ăn cho bất cứ loại gia súc nào nếu mỡ đó có nguồn gốc từ các nguyên liệu bị đề 
nghị cấm. Đến nay, FDA vẫn đang xem xét những ý kiến đóng góp cho bản dự thảo và vẫn chưa 
đưa ra bất cứ hành động tiếp theo nào.  

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ ước tính trung bình chỉ có khoảng 54% số bò 
chết hoặc giết loại thải là được tách bỏ não và tủy sống (Informa economics, 2005). Nhiệt độ môi 
trường bên ngoài tăng lên sẽ làm cho xác chết phân hủy nhanh hơn và điều này ảnh hưởng tiêu 
cực đến việc lấy các mô mềm này ra khỏi xác chết. Tại những vùng nhiệt độ ban ngày phần lớn 
thời gian trong năm vượt quá 800F (khoảng 270C), ví như tại miền Nam và miền Tây Hoa Kỳ, 
chỉ khoảng 10% não và tủy sống là được loại bỏ thành công. Theo Sắc lệnh dự thảo này, nếu 
không lấy hết não hoặc tủy sống khỏi xác vật chết hoặc giết loại thải thì không thể sử dụng các 
xác chết này làm thức ăn gia súc và sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với vấn đề tiêu hủy. 
Hậu quả tiềm tàng không mong muốn khác của Sắc lệnh dự thảo là việc thu gom xác động vật dạ 
dầy đơn bị đình trệ, vấn đề phù hợp với các qui định liên quan tới việc tiếp nhận các phụ phẩm từ 
các cơ sở không được thanh sát bởi Liên bang và giết mổ bò trên 30 tháng tuổi, và dịch vụ chế 
biến phụ phẩm giết mổ sẽ bị giảm sút tại nhiều địa phương. Trong dự thảo, các chỉ tiêu FDA 
dùng để xác định mức phù hợp đối với ngành công nghiệp này không được nói rõ. Kết quả là, 
các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ có thể ngưng chế biến các nguyên liệu bị cấm chứ không 
chấp nhận rủi ro để cơ quan chức năng xác định là không phù hợp, và điều này có thể làm tăng 
lượng nguyên liệu phải tiêu hủy bằng các biện pháp khác.  

Hoa Kỳ không quy định một cách thống nhất đối với việc tiêu hủy xác động vật chết và phụ 
phẩm động vật. Bởi vì, những nguyên liệu đó dù ở dạng thô hay dạng chế biến đều sẽ không có 
giá trị hoặc nếu có thì rất nhỏ nếu chúng bị cấm sử dụng làm thức ăn cho gia súc, và chắc chắn là 
các nhà chế biến phụ phẩm sẽ không thể thu gom và chế biến chúng. Kết quả là các cơ quan 
chức năng của chính phủ sẽ mất khả năng kiểm soát công việc thu gom và tiêu hủy SRM hay bất 
kỳ loại nguyên liệu hỗn hợp nào. Mất khả năng kiểm soát này là trái ngược với ý định bảo vệ đàn 
gia súc khỏi nhiễm bệnh bò điên và có thể góp phần làm lan truyền các bệnh thông thường. 
Trong lúc mỡ động vật có thể được sử dụng làm nhiên liệu hoặc ứng dụng công nghiệp, thì 
protein động vật hầu hết mới chỉ được sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và một phần 
nhỏ làm phân bón. Nếu không phát triển việc sử dụng với số lượng lớn protein động vật cho các 
mục đích khác ngoài thức ăn chăn nuôi thì các nguyên liệu bị cấm chế biến sẽ không có giá trị 
kinh tế và các công ty chế biến phụ phẩm giết mổ sẽ không chịu thu gom, vận chuyển, chế biến 
và tiêu hủy các nguyên liệu này trừ khi cơ sở cung cấp nguyên liệu chấp nhận chi phí cho việc đó.  

 

Hình 3. Chôn xác hươu không đúng cách trên cánh đồng ngô 
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Chế biến phụ phẩm giết mổ là phương pháp tiêu hủy tối ưu 
Thất bại trong việc sử dụng công nghiệp chế biến để tiêu hủy phụ phẩm và xác chết động vật sẽ 
làm hao mòn thiết bị được lắp đặt để xử lý một cách thích hợp các nguyên liệu này và tạo ra 
những thách thức về vệ sinh và môi trường trong tương lai (FAO, 2002). Những hậu quả này sẽ 
khó kiểm soát trong những trường hợp khẩn cấp trên diện rộng, chẳng hạn như các ổ dịch ở nước 
ngoài, những đợt nóng kéo dài, lũ lụt v.v... Sparks (2001) cho rằng lệnh cấm sử dụng các protein 
động vật làm thức ăn gia súc có thể làm giảm giá bán của bò (giảm 15,49 đô la/con), lợn (3,22 đô 
la/con), gà thịt (0,07 đô la/con) và gà tây (0,33 đô la/con). Giá trị này được tính trên tổng thiệt 
hại kinh tế về protein động vật (không phải mỡ động vật) với giả thiết là các dịch vụ chế biến 
phụ phẩm giết mổ sẽ tiếp tục hoạt động. Đấy là chưa tính đến các chi phí tiềm ẩn liên quan tới sự 
giảm phần lớn hoặc mất hoàn toàn các dịch vụ chế biến phụ phẩm giết mổ cho gia súc, gia cầm, 
và chế biến thịt. 

Hình 4. Xử lí không đúng cách các bao rác chứa xác động vật 
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Nếu không có ngành chế biến phụ phẩm giết mổ thì có thể sẽ phải vất bỏ hay tiêu hủy phụ phẩm 
và xác chết động vật ở các bãi rác công cộng, hố phân vi sinh, khu chôn lấp, lò thiêu, hoặc tệ hơn 
là những bãi rác thải bất hợp pháp gây nên những mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng. 
Mỗi phương pháp nói trên đều có những hạn chế về khả năng tiêu hủy phụ phẩm và xác chết 
động vật nhưng không gian bị hạn chế là điều dễ thấy nhất. 

Khi các phụ phẩm động vật chưa qua chế biến có nguồn gốc từ gia súc nhai lại được tiêu hủy 
bằng phương pháp khác thì việc tiêu hủy không được quản lý và bò cũng như các gia súc nhai lại 
khác có nhiều nguy cơ tiếp xúc với các nguyên liệu bị FDA cấm theo Pháp lệnh thức ăn. Gia súc 
nhai lại hoang dã hay được nuôi đều có thể trực tiếp tiếp xúc với các nguyên liệu chưa chế biến 
được chôn, ủ phân vi sinh sai cách hoặc vứt ở các bãi chôn rác thải. Hậu quả là các giải pháp xử 
lý không theo phương pháp chế biến công nghiệp sẽ góp phần phát tán bệnh bò điên ở Hoa Kỳ. 
Thí dụ, luật pháp hiện hành vẫn chưa cấm việc bón phân vi sinh làm từ các phụ phẩm động vật 
có nguồn gốc từ gia súc nhai lại cho đồng cỏ chăn thả và/hoặc sản xuất cỏ khô. 
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Hình 5. Xác bê chết vứt bỏ không đúng quy định 

 
 

 

Hình 6. Gia súc chết bị vứt lên đống phân không đúng cách 

 
Chôn lấp (landfills) 

Trong khi chế biến theo phương pháp công nghiệp làm giảm thể tích phụ phẩm động vật thì 
phương pháp tiêu hủy trong các hố chôn lấp lại cần phải có chất độn (thí dụ mùn cưa) để hút bớt 
lượng nước khá cao trong xác chết hay phụ phẩm động vật (1 phần chất độn,  3 phần phụ phẩm 
động vật). Kết quả là tổng thể tích có thể tăng thêm khoảng 25%. Nếu xử lý đúng cách thì thể 
tích xác chết và phụ phẩm động vật tạo ra trong một năm có thể chiếm 25% tổng thể tích của tất 
cả các hố chôn lấp của Hoa Kỳ với chi phí ước tính khoảng 105 đô la/tấn (Sparks, 2001). 
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Sự phân hủy diễn ra chậm chạp ở nhiệt độ tương đối thấp (130-1500F) trong đất làm hạn chế quá 
trình tiêu diệt mầm bệnh. Chôn lấp các phụ phẩm động vật góp phần tạo ra khí mê tan và mùi, 
hấp dẫn các vector truyền bệnh (chẳng hạn chuột, thú cảnh, ruồi) và tạo nguy cơ tiếp xúc và/hoặc 
hít thở cho người.  

Các nghiên cứu trình bày ở Bảng 5 chỉ ra rằng, có nhiều lựa chọn khác ưu việt hơn phương pháp 
chôn lấp trong việc hạn chế khả năng tiếp xúc của con người với những rủi ro sinh học và hóa 
học bao gồm cả bệnh bò điên. Hơn nữa, chôn lấp có thể làm tăng khả năng mắc bệnh của những 
công nhân làm việc tại các hố chôn và sự lan truyền mầm bệnh ra các vùng lân cận nếu chôn lấp 
một lượng lớn gia súc cần tiêu hủy (Gerba, 2002). Vì thế, tiêu hủy xác động vật chết bằng cách 
chôn lấp đã bị cấm tại California và có thể ở các Tiểu bang khác. 

Làm phân vi sinh 
Làm phân vi sinh phụ thuộc vào quá trình lên men vi sinh vật có kiểm soát để phân hủy xác chết 
và phụ phẩm động vật. Hơn nữa, làm phân vi sinh đã hạn chế việc tiêu hủy với qui mô lớn vì khi 
đó sẽ cần một lượng lớn các nguyên liệu giàu carbonhydrate nhằm cân bằng với lượng ni tơ và 
lượng nước có trong xác chết hoặc phụ phẩm động vật. Nếu theo hướng dẫn của ngành chăn nuôi 
lợn về tiêu hủy làm phân vi sinh (Glanville, 2001) thì sẽ cần phải có thể tích tương đương 1.000 
tỷ feet khối (tương đương 800 tỷ bushel) để lên men 54 tỷ pound phụ phẩm động vật tạo ra trong 
một năm. Thể tích này tương đương với thể tích cần để dự trữ tất cả lượng ngô sản xuất tại Hoa 
Kỳ trong 100 năm qua. Thêm vào đó, việc sử dụng các loại phân vi sinh có chứa xác chết hoặc 
phụ phẩm có nguồn gốc từ bò để bón cho đồng cỏ chăn thả hoặc đất sản xuất thức ăn chăn nuôi 
là trái với ý tưởng của Pháp lệnh thức ăn FDA cũng như các chương trình Liên bang khác về 
phòng ngừa sự lan truyền bệnh bò điên tại Hoa Kỳ. Xử lí bằng phương pháp ủ phân vi sinh trên 
địa bàn rộng có thể làm giảm tính thống nhất của Pháp lệnh thức ăn FDA và làm cho các mô 
hình đánh giá rủi ro hiện có (Cohen và cộng sự., 2001) mất hiệu lực. Một số Tiểu bang nhận ra 
rằng, xác hoặc mô cơ thể bò chết được dùng làm phân vi sinh tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường và đã cấm sử dụng phương pháp này theo luật tiểu bang. California là một trong các tiểu 
bang đó. 

Việc ủ phân vi sinh hiệu quả là rất khó thực hiện, và tùy thuộc vào hệ thống sử dụng, ủ phân có 
thể tạo ra mùi và không tiêu diệt hết các mầm bệnh (Franco, 2002). Nhiệt sinh ra khi ủ phân 
(120-1580F) sẽ giết chết phần lớn trứng giun sán và các vi khuẩn sinh dưỡng trong phạm vi hố ủ 
cách bề mặt 4 đến 8 inches, nhưng không đủ để loại trừ các vi khuẩn ưa nhiệt và các vi khuẩn 
dạng bào tử như Clostridium perfringens. Tuy nhiên, nếu không  đảo hố ủ phân đúng cách thì sẽ 
không thể đảm bảo là tất cả mầm bệnh đã được tiêu diệt. Các cơ sở chế biến phụ phẩm độc lập 
có thể theo dõi các trường hợp khẩn cấp và tiến hành các phương pháp xử lý thay thế nhờ có ưu 
thế riêng là ở gần khu vực chăn nuôi gia súc. Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã 
quan sát và tập hợp được nhiều tài liệu về các thử nghiệm ủ phân vi sinh thất bại hoặc không đạt 
yêu cầu. 

Chôn sâu 

Tại một số tiểu bang, phương pháp này không phải là sự lựa chọn thích hợp vì mật độ dân số cao 
và/hoặc việc chôn chất thải động vật có thể gây ô nhiễm môi trường đất và nước. Nếu không 
thực hiện đúng cách, phương pháp này cũng có thể gây nên những rủi ro tiềm tàng từ mầm bệnh 
giống như phương pháp chôn lấp hoặc ủ phân vi sinh. Như trình bày ở Bảng 5, nguy cơ do vi 
sinh vật hoặc do chất hóa học (chẳng hạn H2S) gây ra ở người là khá cao nếu xác chết hoặc phụ 
phẩm động vật được chôn (UK Department of Health, 2001). Diện tích đất chôn cũng là yếu tố 
hạn chế đáng kể khi phải tiêu hủy một khối lượng lớn xác chết và phụ phẩm động vật.  
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Hỏa thiêu 

Phương pháp này có hạn chế lớn về chi phí do phải sử dụng nhiên liệu địa khai để tiêu hủy xác 
chết và phụ phẩm động vật. Thiêu hủy nguyên liệu cũng tạo ra một lượng tro đáng kể, gây khó 
khăn cho việc tiêu hủy. Hỏa thiêu là phương tiện hiệu quả ngăn chặn tối đa mầm bệnh ở người. 
Tuy nhiên, lò hỏa thiêu thường tạo ra những hóa chất độc hại tiềm tàng như dioxin và các hạt bụi 
có hại (Bảng 5). Hơn nữa, cũng giống như ở Liên minh châu Âu, năng lực hỏa thiêu của Hoa Kỳ 
không đủ để tiêu hủy lượng xác chết và phụ phẩm động vật tạo ra hàng năm (Goldstein và 
Madtes, 2001). Mặt khác, cũng có rất nhiều thách thức về quản lý cản trở việc chấp nhận các lò 
hỏa thiêu mới.  

Vứt rác tự phát 

Do chi phí và nguy cơ bị truy tố thấp, vứt xác chết hoặc lén lút chất các chất thải là mô động vật 
truyền nhiễm thành đống rác là một lựa chọn hấp dẫn (Hình 3-9). Khả năng tiềm ẩn thu hút các 
động vật ăn xác chết, lây nhiễm vi khuẩn cho đất và nguồn nước bề mặt, và phát tán mầm bệnh 
tiềm tàng trên người và gia súc làm cho phương pháp tiêu hủy này đặc biệt nguy hại. Các nhà 
chế biến phụ phẩm giết mổ độc lập là những người có điều kiện thuận lợi nhất theo dõi và ghi 
nhận xu hướng đang tăng lên này. Hằng ngày, những người lao động dọc hành trình trên những 
tuyến đường thu lượm của mình vẫn nhìn thấy những nguyên liệu bị bỏ rơi trên đồng hoang hay 
chất đống dọc các khe núi hay các nguồn nước. Các cơ quan quản lí chất thải rắn của tiểu bang 
không có đủ nhân lực để kiểm soát và thực hiện các lệnh cấm các hành vi vất rác bừa bãi này và 
thừa nhận rằng họ chỉ biết về điều đó khi nhận được những lời than phiền. 

Tương lai của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ 
Do các quy định của chính phủ hay áp lực của người tiêu dùng đem lại nên khối lượng các phụ 
phẩm động vật không được dùng làm thức ăn chăn nuôi sẽ tăng lên trong tương lai và điều này 
rất có thể sẽ làm nẩy sinh nhiều vấn đề do vệ sinh kém, lan truyền dịch bệnh, và hủy hoại môi 
trường. Do đó đang dần xuất hiện nhu cầu về một hệ thống chế biến lưỡng cấp nhằm giải quyết 
các vấn đề và mối quan ngại này. Theo hệ thống mới này, những rủi ro liên quan đến xác chết và 
phụ phẩm động vật có thể sẽ được đánh giá và các nguyên liệu được đưa vào chế biến ở các hệ 
thống thiết bị riêng biệt để hoặc sản xuất ra các sản phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc sản 
xuất các sản phẩm được dùng cho các mục đích khác. Nếu không có các hướng sử dụng khả dĩ 
nào thì các nguyên liệu không thể dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi có thể buộc phải được tiêu 
hủy.  

Để việc tiêu hủy phát triển thành một khâu của ngành công nghiệp, thì công nghệ chế biến các 
phụ phẩm giết mổ cho mục đích tiêu hủy phải có tính bền vững. Việc thiếu vắng các quy định về 
thu gom, chế biến và tiêu hủy xác chết và phụ phẩm động vật nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về an 
toàn sinh học, khả năng truy nguyên và bảo vệ môi trường chính là nguyên nhân làm cho ngành 
chế biến tiêu hủy phụ phẩm động vật vẫn chưa phát triển vững mạnh để xử lý các loại nguyên 
liệu này. Không có những tiêu chuẩn như vậy, Hoa Kỳ sẽ không thể có cơ sở hạ tầng đủ để thực 
hiện lệnh cấm sử dụng SRM làm thức ăn chăn nuôi, thậm chí ngay cả khi chỉ một phần SRM bị 
cấm như FDA đề xuất. Các vấn đề lên quan đến việc tiêu hủy có thể đe doạ đến sức khỏe của 
người và động vật, đe dọa môi trường sống vẫn sẽ tăng lên khi khối lượng xác chết và phụ phẩm 
động vật không được dùng làm thức ăn chăn nuôi tăng lên.  
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Hình 7. Vứt xác động vật bất hợp pháp làm ô nhiễm nguồn nước 

 
 

 

Hình 8. Vứt xác chết bấp hợp pháp tại các dòng nước 
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 Hình 9. Xác lợn đang thối rữa – tiêu hủy sai cách 
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CHẾ BIẾN TỪ PHỤ PHẨM GIẾT MỔ DÙNG CHO NGƯỜI 

Herbet W. Ockerman, PhD và Lopa Basu 
Bộ môn Khoa học động vật 

Đại học Bang Ohio 

Tóm tắt 
Chương này tập trung vào các phụ phẩm động vật được sử dụng trực tiếp cho con người. Các 
thông tin về sản lượng thịt và sản lượng phụ phẩm trên thế giới cũng như ở Hoa Kỳ sẽ được thảo 
luận. Sản phẩm chính được chú trọng là các loại dầu, mỡ cùng những thuộc tính của chúng, 
những phụ phẩm động vật từ thịt xẻ và được người tiêu dùng nấu ngay hoặc được dùng trong các 
loại thức ăn khác. Việc tách chiết gelatin, phân tách các loại mô ăn được ra khỏi xương và các 
ứng dụng khác cũng sẽ được thảo luận. Khi cần thiết, các tài liệu tham khảo cung cấp các thông 
tin chi tiết hơn sẽ được giới thiệu 

Các khái niệm 
Một số định nghĩa cơ bản quan trọng liên quan đến các phụ phẩm động vật dùng làm thức ăn cho 
người: 

- Batch cooker: Thiết bị hình trụ nằm ngang bao bọc bởi vỏ bọc hơi nước có gắn bộ phận khuấy. 

- Centrifuge: Máy sử dụng lực ly tâm để phân tách các nguyên liệu có tỷ trọng khác nhau. 

- Chitling: Ruột non lợn 

- Continuous cooker: Nồi nấu liên tục - nguyên liệu di chuyển qua hệ thống liên tục. 

- Cracklings: nguyên liệu protein rắn thu được bằng cách ép xoắn sau khi loại bỏ mỡ lợn. 

- Dry rendering: Giải phóng mỡ bằng quá trình loại nước 

- Edible: Sản phẩm sử dụng cho con người sau khi đã được Bộ phận thanh tra an toàn thực phẩm 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ kiểm tra. 

- Giblets: Bao gồm phần cổ, gan, tim và mề gia cầm. 

- Grease: Mỡ có điểm nóng chảy thấp, mềm, có trị số titer nhỏ hơn 400C 

- Lard (grease): mỡ lợn, mềm hơn mỡ động vật nhai lại. 

- Rendering: Quá trình làm các chất dầu mỡ trong thịt tan chảy khỏi phần rắn của mô động vật. 

- Tallow: Mỡ bò, cừu, dê, lạc đà, lama, hươu. Loại mỡ này có điểm nóng chảy cao hơn mỡ của 
các loài không phải động vật nhai lại, có độ cứng cao hơn và trị số titer ≥ 400C. 

- Tankage: Các nguyên liệu đã nấu chín sau khi phần lớn mỡ lỏng đã được loại bỏ. 

- Titer: Được xác định bằng cách kiểm tra điểm tan chảy (0C), là chỉ tiêu đo độ cứng của mỡ. 

Các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ có thể ăn được 

Số lượng 

Theo tổ chức Nông Lương thế giới (FAO) của Liên hợp quốc, năm 2004 sản lượng thịt của thế 
giới là 253,6 triệu tấn và sản lượng này tăng lên theo từng năm. Khoảng 40% khối lượng thịt bò 
hơi được xử lí bởi các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ. Những mảnh mỡ điển hình cắt ra từ 
thân thịt xẻ của bò thịt từ một nhà máy thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ có chứa 60-64% mỡ, 14-
16% nước và 20-24% protein rắn (Franco và Swanson, 1996). Ước tính hàng năm có khoảng 54 
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tỷ pound phụ phẩm được tạo ra ở Hoa Kỳ bởi ngành công nghiệp chế biến thịt bò, lợn, cừu và gia 
cầm. Các lò mổ, xí nghiệp đóng gói, siêu thị, cửa hàng bán thịt và nhà hàng tạo ra ít nhất một tỷ 
pound phụ phẩm động vật mỗi tuần. Việc sử dụng các phụ phẩm giết mổ đã qua chế biến và có 
thể ăn được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Sản lượng và mức tiêu thụ các phụ phẩm giết mổ có thể ăn được ở Hoa Kỳ 

 Sản lượng Tiêu thụ nội địa Xuất khẩu 
Sản phẩm, Năm Triệu pound 
Mỡ của động vật nhai lại có 
thể ăn được, 1994 

1.513 557 295 

Mỡ của động vật nhai lại có 
thể ăn được, 2005 

1.813 402 306 

Mỡ lợn, 1994 559 422 139 
Mỡ lợn, 2005 267 235 94 

Nguồn: U.S. Census Bureau, 1995 và 2006. Ghi chú: 5,6 triệu pound mỡ lợn và mỡ động vật 
nhai lại cũng đã được dùng sản xuất bơ trong năm 2004. 

Các loại mỡ 

Mỡ được dự trữ ở các dạng khác nhau tại rất nhiều vị trí trên cơ thể động vật và số lượng phụ 
thuộc chủ yếu vào việc nuôi dưỡng động vật đó. Các tế bào mỡ có một lớp màng tế bào và một 
nhân nằm sát màng; tuy nhiên, ở hầu hết các vị trí đều có thành phần triglycerides. Triglycerides 
từ nguồn động vật cũng như thực vật đều được cấu tạo bởi glycerol - một loại ester nối với ba a 
xít béo. Ba a xít béo này thường khác nhau ở mỗi loại triglycerides và triglycerides thường khác 
biệt trên từng vị trí của cơ thể gia súc. Các loài động vật có mỡ đặc trưng cho loài và mỡ động 
vật nhai lại rất khác so với mỡ của các loài khác. Đối với những loài không phải là động vật nhai 
lại, mỡ dự trữ có thể bị ảnh hưởng bởi loại mỡ ăn vào. Sự khác biệt chủ yếu của các triglycerides 
là các a xít béo nối với glycerol và độ dài của chuỗi. Mức độ bão hòa của mỡ có ảnh hưởng tới 
các phản ứng hóa học.  

Quy trình chế biến các loại mỡ ăn  

Quy trình chế biến mỡ ăn được thường là một qui trình liên tục bao gồm hai giai đoạn phân tách 
ly tâm. Mỡ tươi cắt ra từ thân thịt thường được nghiền nhỏ bằng máy và được băng chuyền 
chuyển tới thùng chế biến sử dụng hơi nước có gắn trục khuấy, tại đây chúng sẽ được làm tan 
chảy bằng nhiệt hơi nước. Mỡ tan chảy ở 1100F (430C) được bơm vào một máy công phá tế bào 
để làm vỡ các tế bào mỡ. Sau đó, máy ly tâm được dùng để phân tách mỡ, nước, và các chất rắn. 
Các mảnh mỡ sau đó được đun nóng tới 2000F (930C) bằng hơi nước trong một hệ thống trao đổi 
nhiệt. Ly tâm giai đoạn hai để làm bóng mịn sản phẩm mỡ. Việc ly tâm giúp loại bỏ các mảnh 
vụn protein, đưa các mảnh vụn này vào qui trình chế biến các sản phẩm không dùng cho con 
người hoặc đưa vào hệ thống xử lý nước thải sơ cấp. Sau đó mỡ lợn và mỡ động vật nhai lại, 
được phân biệt dựa theo nguồn mỡ thô ban đầu, được bơm vào nơi lưu trữ. Chỉ có một ít hơi 
nước thoát ra từ hai giai đoạn ly tâm khi chế biến mỡ ăn được. Do mỡ chỉ được tiếp xúc với nhiệt 
trong thời gian rất ngắn nên cần sử dụng nguồn nguyên liệu tươi và các vấn đề vệ sinh, quét dọn 
nhà xưởng cần phải được thông qua trong Chương trình phân tích rỏi ro và kiểm soát điểm tới 
hạn (HACCP) được Bộ phận kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ kiểm tra. 

Ngược lại với chế biến mỡ ăn được, việc chế biến mỡ không dùng cho người sử dụng các hệ 
thống chế biến ướt và khô. Hệ thống ướt cho các nguyên liệu thô  tiếp xúc trực tiếp với nước 
nóng (180-2050F, 82-960C), sau đó cho bốc hơi. Kỹ thuật này sẽ tạo ra mỡ, nước sền sệt (vì có 
chứa keo) và chất lắng đọng ở dạng ướt (các protein rắn). Hệ thống này có hiệu suất sử dụng 
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năng lượng thấp, có tác dụng tiêu cực đến chất lượng mỡ, và hiện không còn được sử dụng ở 
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số phần của quy trình này vẫn đang được sử dụng để sản xuất ra các sản 
phẩm ăn được. Hệ thống chế biến khô hoạt động thông qua việc làm mất nước các nguyên liệu 
thô ở nhiệt độ 240-2900F (115-1450C) trong các nồi nấu theo mẻ hoặc nồi nấu liên tục. Hệ thống 
này không còn được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho phép sử dụng để sản xuất các loại mỡ dùng 
cho người nữa. Nhiệt độ cuối cùng trong nồi nấu theo mẻ dao động từ 2500 đến 2750F 
(12101350C) và thường yêu cầu thời gian nấu từ 2-3 giờ. Sau khi nấu xong, tách phần dịch lỏng 
khỏi sản phẩm, ép phần chất rắn (bằng máy ép trục xoắn đơn hoặc trục xoắn kép) và lượng mỡ sẽ 
được giảm từ 25% xuống còn khoảng 10%. Phần chất rắn này được gọi là cracklings. Mỡ tạo ra 
từ quá trình ép thường chứa một ít hạt mịn có thể loại bỏ được bằng máy ly tâm hoặc hệ thống 
lọc. Hệ thống chế biến liên tục thực sự là một quá trình nấu liên tục: nguyên liệu thô được đưa 
vào một đầu và sản phẩm sau khi chế biến đi ra ở đầu bên kia của hệ thống. Hệ thống chế biến 
liên tục có công suất lớn hơn, chiếm ít diện tích hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Các quy trình 
chế biến khác bao gồm hệ thống sấy liên hồi, máy sấy sử dụng hơi nước và nấu bằng áp suất cao. 

Các loại mỡ ăn được 

Các sản phẩm động vật dùng làm thức ăn cho con người giống với định nghĩa cổ điển về chế 
biến phụ phẩm giểt mổ là mỡ lợn và mỡ động vật nhai lại bởi nhiệt được sử dụng để tách lipid từ 
mô cơ và xương. Các loại mỡ lợn và mỡ động vật nhai lại ăn được dùng để sản xuất bơ, làm 
bánh xốp và nấu ăn, hai loại sau cùng có thị phần lớn nhất. Rất nhiều đầu bếp quả quyết rằng sử 
dụng mỡ gia súc nhai lại cho hương vị trong đồ rán thơm ngon hơn sử dụng dầu thực vật. Ngành 
sản xuất thức ăn nhanh vào những năm 1990, dẫn đầu là các cửa hàng ăn nhanh McDonald, đã 
bắt đầu chuyển từ sử dụng mỡ lợn và mỡ động vật nhai lại sang sử dụng dầu thực vật để chiên 
khoai tây vì công chúng lo ngại sử dụng mỡ động vật, cholesterol và bệnh tim mạch. 

Mỡ lợn được định nghĩa là mỡ lấy từ lợn sau khi được làm nóng chảy ra khỏi mô tế bào giữ nó. 
Mỡ lá là loại mỡ lợn có chất lượng cao nhất, được lấy từ mỡ lá bám ở vùng xung quanh thận. Mỡ 
lưng là loại có chất lượng ở cấp thứ hai và mỡ bám xung quanh ruột non là loại có chất lượng 
thấp nhất. Mỡ lợn cũng được phân loại theo phương pháp chế biến như mỡ chế biến bằng 
phương pháp dùng hơi nước (quá trình chế biến được thực hiện trong một ống kín và hơi nước 
được dẫn từ ngoài vào); mỡ chế biến bằng phương pháp trung tính (được nấu chảy ở nhiệt độ 
thấp); mỡ chế biến bằng phương pháp chế biến ướt (đun trong nồi nấu (có chứa nước) bao quanh 
bởi hơi nước); và mỡ chế biến bằng phương pháp chế biến khô (nguyên liệu thô được băm nhỏ 
và đun trong nồi nấu có máy khuấy). Loại mỡ chất lượng tốt sẽ tan chảy rất nhanh và không gây 
mùi khó chịu. Loại mỡ nguyên chất (99% chất béo) được dùng làm dầu ăn rất có giá trị vì khi 
nấu tạo ra rất ít khói.  

Mỡ chưa qua chế biến thường có mùi rất nặng và mềm, nhưng mỡ lợn có thể được chế biến bằng 
rất nhiều cách như tách bằng nhiệt, lọc, tẩy và hydro hóa. Nhìn chung, sau khi được chế biến mỡ 
lợn sẽ cứng hơn, mùi nhẹ hơn, gần giống mùi lạc và có thời hạn sử dụng lâu hơn dầu thực vật. 
Mỡ lợn làm cho các loại bánh quy và bánh ngọt rất giòn và dễ vỡ vụn. Nó cũng tạo mùi thơm khi 
dùng để rán thức ăn. Khi sử dụng mỡ lợn để thay thế cho bơ hoặc dầu thực vật để nướng bánh, 
cần giảm lượng sử dụng 20-25%. Mỡ lợn cần được bọc kỹ để tránh hấp phụ các loại mùi khác có 
thể có tại nơi bảo quản. Có thể bảo quản mỡ lợn ở điều kiện nhiệt độ phòng hoặc trong tủ lạnh 
tùy vào phương pháp đã được dùng để chế biến mỡ. Người ta thường dùng kim để bơm mỡ vào 
thịt khô (thường là thịt lợn hoặc thịt lợn xông khói). Mục đích là tạo cho những miếng thịt khi 
nấu chín sẽ mọng và ngon hơn, giòn và đậm đà hương vị hơn. Những dải mỡ này thường được 
gọi là mỡ phần (hay mỡ nhét vào thịt để rán). 

Bảng 2. Thành phần hóa học của mỡ động vật 
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Độ dài chuỗi 
cacbon và trạng 

thái chưa no 

Mỡ bò  Mỡ lợn Mỡ gia cầm 

12C Lauric   0,5 
14C Myristic 3,0 1,5 1,5 
15C Pentadecanoic 0,5   
16C Palmitic 24,0 27,0 22,5 
16C 1=Palmitoleic 2,5 3,0 8,5 
17C Margaric 1,5 0,5  
18C Stearic 20,0 13,5 5,5 
18C 1=Oleic 43,0 43,5 40,0 
18C 2=Linoleic 4,0 10,5 19,0 
18C 3=Linolenic 0,3 0,5 1,0 
20C Arachadic 0,5   
Giá trị Iốta 48 65 90 
Sponin hóab 200 200 196 
Độ Titer 0C-tính 
theo a xít béoc 

43 36 32 

a Các số lớn hơn biểu thị nhiều a xít béo chưa no hơn  
b Các số lớn hơn biểu thị a xít béo có mạch ngắn hơn 
c Các số lớn hơn biểu thị điểm nóng chảy cao hơn hay mỡ rắn hơn 
   Trích từ tài liệu của Franco và Swanson, 1996; Ockerman, 1996. 

Đặc tính của các loại mỡ ăn  

Mỡ và dầu của cả động vật và thực vật đều là những hợp chất triglycerides bao gồm ba a xít béo 
liên kết với glycerol bằng một cầu nối ester. Sự khác biệt của triglycerides chỉ là mức độ chưa no 
(các nối đôi của a xít béo) và độ dài mạch Carbon của a xít béo. Chất lượng của mỡ ăn được 
được đánh giá bằng đơn vị Titer, a xít béo tự do, bảng mầu FAC (FAC-Fat Analysis Committee 
of the Amerian Oil Chemists Society) hoặc bảng mầu Lovibond, độ ẩm, độ không tinh khiết 
(không hòa tan), và chất không thể sponin hóa (unsaponifiable matter). Thành phần a xít béo 
không thể hydro hóa của mỡ và dầu ăn được liệt kê ở Bảng 2. 

Đơn vị titer xác định độ cứng hay độ mềm hoặc điểm đông đặc của mỡ. Mỡ chưa no có độ titer 
thấp hơn và mỡ có mạch C ngắn hơn có độ titer thấp hơn. Độ titer của mỡ thuộc các loài khác 
nhau thì khác nhau. Ví dụ: mỡ bò và cừu có độ titer cao hơn và mỡ lợn có độ titer thấp hơn. 
Điểm đông đặc của mỡ thuộc ba loài nói trên được sắp hạng như sau: 

 Bò 1080-1130F (420-450C) 
 Lợn 970-1040F (360-400C) 
 Cừu 1110-1180F (440-480C) 

Sự khác nhau trong nhiệt độ đông đặc là rất quan trọng khi sản xuất xúc xích dạng nhũ tương bởi 
vì nhiệt độ cắt phải được điều chỉnh tùy theo loài và độ titer sử dụng. 

Trong cùng một loài độ titer cũng thay đổi tùy theo vị trí của mỡ trong thân thịt. Ví dụ: mỡ ở 
vùng thận có độ titer cao hơn mỡ ở vùng thắt lưng. Đối với động vật dạ dày đơn, khẩu phần ăn 
cũng ảnh hưởng đến độ cứng của mỡ. Vì thế, lợn ăn lạc sẽ có mỡ với điểm đông đặc thấp hơn 
mỡ của lợn ăn ngô. Gia súc được nuôi dưỡng tốt sẽ cho mỡ có độ titer cao hơn những con vật 
gầy gò. 
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A xít béo tự do thường được biểu thị bằng tỷ lệ a xít oleic trên tổng khối lượng mẫu. A xít béo tự 
do được tạo ra khi cầu nối ester bị bẻ gẫy và a xít được giải phóng ra khỏi triglyceride. Tuy nhiên 
đây là điều không mong muốn và là dấu hiệu cho thấy mức độ ôi thiu của mỡ. Để giữ cho sản 
phẩm có càng ít a xít béo tự do càng tốt, cần sử dụng nguồn nguyên liệu thô thật sạch, sử dụng 
các dụng cụ sạch, kiểm soát nhiệt độ luôn < 200C  hoặc >650C (để vô hoạt vi khuẩn và enzym), 
giữ nguyên liệu thô nguyên khối càng lâu càng tốt (giảm diện tích bề mặt), xử lý nguyên liệu 
nhanh chóng, kiểm soát nhiệt độ và áp suất trong quá trình chế biến và bảo quản. Muốn sản 
phẩm có chất lượng chấp nhận được thì tỷ lệ a xít béo tự do thường phải <2%.  

Phần lớn mỡ có màu trắng hoặc vàng nhưng khi nhìn kỹ có thể thấy ánh xanh, nâu hoặc đỏ. 
Nguyên nhân của những khác biệt về màu này có thể lý giải như sau: màu xanh là do tiếp xúc 
với các chất chứa ở ruột non có chất chlorophyll, màu đỏ là do quá trình chế biến ở nhiệt độ quá 
cao, còn màu nâu là do mỡ bị nhiễm bẩn máu. Màu của nguyên liệu thô cũng có thể bị ảnh 
hưởng bởi giống, thức ăn, tuổi và thể trạng của gia súc. Để hạn chế sự xuất hiện các màu lạ, 
nguyên liệu thô phải tươi, sạch và vô khuẩn. Không nên để máu và các chất chứa trong ruột có 
trong nồi nấu và cần kiểm soát nhiệt độ và áp suất phù hợp. 

Độ ẩm không có lợi cho mỡ vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn và các 
enzym phân hủy mỡ. Độ ẩm được biểu thị bằng % và ở mức 0,2% là có thể chấp nhận được. Để 
duy trì ẩm độ của mỡ thấp cần phải làm khô nguyên liệu thô (nếu cần có thể sử dụng nhiệt độ 
mát), tránh sử dụng nước không cần thiết trong quá trình lắng đọng, làm khô ráo nước tại các 
thùng lắng và dụng cụ lưu trữ thích hợp, và tránh làm ngưng tụ hơi nước. 

Tạp chất (không hòa tan) trong mỡ là không mong đợi và có thể bắt nguồn từ các chất không 
phải mỡ (5-19%) có trong mỡ cắt ra từ thân thịt. Những chất ngoại lai như hạt vụn protein, bột 
xương và lông thỉnh thoảng cũng thấy có trong mỡ. Một số tạp chất không tan có thể được loại 
bỏ bằng phương pháp lắng hoặc ly tâm, một số khác có thể được loại bỏ khi lọc. 

Tạp chất (tan trong mỡ) cũng là không mong đợi và thường chứa đồng, thiếc (đồng thau) và kẽm. 
Một số chất keo mịn hoặc các chất khác tan trong mỡ thường rất khó loại bỏ. Polyethylene cũng 
là một vấn đề vì nó tan chảy trong quá trình chế biến, quá trình đốt nóng trên bề mặt lõi tạo nhiệt, 
hoặc tan trong mỡ. Hiện tượng polyethylene hòa tan trong mỡ thường xảy ra do sản phẩm được 
xếp trong kho quá lâu. Thậm chí đối với các sản phẩm không ăn được, thì hàm lượng 
polyethylene ở mức 50 ppm cũng đã là mức tối đa cho phép. Để tránh các vấn đề trên cần phải 
bắt đầu với nguyên liệu thô sạch, sử dụng các hình thức lọc và lắng phù hợp, không sử dụng các 
ống dẫn và van có chứa đồng thau, đồng hoặc kẽm, kiểm soát polyethylene trong các nguyên liệu 
thô và các tạp chất khác, và các phương tiện lọc cũng có thể giúp ích thêm. 

Các chất không thể sponin hóa là phần của lipid không tạo xà phòng khi đưa kiềm vào. 
Triglycerides (thành phần chủ yếu trong mỡ) sẽ bị sponin hóa, do đó, khi cho kiềm vào phần 
lipid sẽ chia thành hai loại. Cả hai loại đều là chất hòa tan không phân cực nhưng phần ít hơn 
không bị sponin hóa có cấu trúc hóa học hoàn toàn khác triglyceride bị sponin hóa. Cholesterol 
là một ví dụ chất tự nhiên không bị sponin hóa; tuy nhiên, dầu mỡ bôi trơn máy bơm và các máy 
móc khác là những ví dụ về loại vật liệu có khoáng chất không bị sponin hóa. Bảo dưỡng tốt máy 
móc có thể hạn chế nguy cơ làm giảm chất lượng mỡ của các chất khoáng không sponin hóa . 

Khả năng tẩy trắng là một phản ứng kiểm tra màu có sử dụng đất sét hoạt hóa và một dụng cụ đo 
mầu. Nhiệt độ cao sẽ cố định màu trong mỡ động vật nhai lại. Do đó, phản ứng này là một chỉ thị 
rất tốt cho biết nhiệt độ và các điều kiện chế biến mỡ. Khi nguyên liệu thô càng sạch và nhiệt độ, 
áp suất chế biến càng thấp thì giá trị tẩy càng nhỏ. 

Các chỉ thị chất lượng mỡ khác là số lượng sponin hóa (số lượng càng cao, độ dài chuỗi a xít béo 
càng ngắn), trị số iốt (giá trị thấp hơn thể hiện ít nối đôi hơn hoặc chưa no) và trị số peroxide 
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(oxy già) (đo độ ôxy hóa hoặc tình trạng mỡ bị ôi). Mỡ tươi phải có trị số từ 1-2 me 
(milliequivalent) peroxide trên 1 kg. TBA hoặc TBARS là những phương pháp khác để đo mức 
độ ôxy hóa hay sự ôi thiu của mỡ. Điểm bốc khói có tương quan với tia sáng và điểm bốc cháy 
và chỉ ra nhiệt độ tại đó các phản ứng trên sẽ xảy ra. Điểm bốc khói cũng tương quan trực tiếp tới 
số lượng a xít béo tự do. Để giảm mức độ ôxy hóa hay ôi thiu, việc bơm và bảo quản mỡ phải 
giảm tối đa lượng không khí và bọt lẫn vào, mỡ mới và cũ không được trộn lẫn và có thể phải sử 
dụng các chất chống ôxy hóa. 

Các phụ phẩm có thể ăn được khác 

Rất nhiều phần của thịt xẻ không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa chế biến phụ phẩm giết mổ ở 
nhiệt độ cao nhưng chúng là phụ phẩm của ngành chăn nuôi động vật và được con người tiêu thụ. 
Những sản phẩm này vô cùng biến động tùy vào việc ai sử dụng, sử dụng chúng như thế nào và 
giá trị dinh dưỡng của chúng ra sao. Số lượng hiện có của các phụ phẩm này được trình bày ở 
Bảng 3. Rất nhiều nền văn hóa nằm ngoài Hoa Kỳ và Canada tận dụng tốt hơn thân thịt xẻ gia 
súc làm thực phẩm cho người. 

Bảng 4 biểu thị sự phân loại phụ phẩm có thể ăn được, đặc tính, khối lượng trung bình, số lượng 
cho mỗi phần ăn, cách cất giữ và sử dụng để nấu nướng. Biểu đồ diễn tả các phụ phẩm có thể ăn 
được, thu gom và chế biến máu, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ phụ phẩm sử dụng ở các nước khác nhau và ở 
Hoa Kỳ, xuất nhập khẩu phụ phẩm, giá trị dinh dưỡng, thành phần hóa học của quá trình thủy 
phân enzyme các phụ phẩm, tỷ lệ nước/protein, thành phần gelatin và elastin, thành phần a xít 
amin, thành phần cholesterol, các qui trình nấu và các thông tin mô tả chi tiết có thể tìm thấy ở 
chương một và chương hai trong cuốn “Animal By-product Processing and Utilisation” (Sử dụng 
và chế biến phụ phẩm động vật) của Ockerman và Hansen (2000). 

Bảng 3. Sản lượng phụ phẩm tính theo khối lượng hơi 

 Tỷ lệ phần trăm theo khối lượng hơi 
 Thịt bò Thịt lợn Thịt cừu Thịt gà 3-5 

pound 
Má 0,32    
Máu 2,4-6 2-6 4-9  
Máu sấy khô 0,7    
Óc 0,08-0,1 0,08-0,1 0,26 0,2-0,3 
Ruột non lợn 0,06    
Da lợn quay giòn 3,0 2,2   
Mỡ có thể ăn được 1-7 1,3-3,5 12  
Chân 1,9-2,1 1,5-2,2 2,0 3,9-5,3 
Mề    1,9-2,3 
Thịt bụng của bò 
(Hanging tender) 

0,19    

Đầu    2,5-2,9 
Thịt ở đầu và má 0,32-0,4 0,5-0,6   
Tim 0,3-0,5 0,2-0,35 0,3-1,1 0,3-0,8 
Ruột   1,8 3,3  
Thận 0,07-0,2 0,2-0,4 0,6  
Mõm 0,1    
Gan 1,0-1,5 1,1-2,4 0,9-2,2 1,6-2,3 
Phổi 0,4-0,8 0,4-0,8 0,7-2,2 0,7 
Tụy 0,06 0,1 0,2  
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Men dịch vị 0,23    
Thịt rìa mép cơ hoành 0,2-0,3 0,4-0,5 0,5  
Tủy sống 0,03    
Lá lách (tỳ) 0,1-0,2 0,1-0,12 0,1-0,4 0,15 
Tuyến ức bê, cừu non 0,03-0,05    
Tim 0,02    
Cổ 0,02    
Đuôi 0,1-0,25 0,1   
Lưỡi 0,25-0,5 0,3-0,4   
Lòng, dạ dày 0,75-2,0 0,6 2,9-4,6  
Dạ lá sách 0,18    
Dạ cỏ 0,6    
Dạ tổ ong 0,1    
Cuống họng 0,04-0,09 0,05   
Mỡ chế biến có thể ăn 
được 

2-11 12-16 9  

Nguồn: Gerrard và Mallion, 1977; Ockerman, 1983; Romans và cộng sự., 1985; Ockerman và 
Hansen, 1988 và 2000. 

Bảng 4. Phụ phẩm giết mổ được con người tiêu thụ 

Phụ 
phẩm 

Đặc tính Khối lượng 
trung bình 

(pound) 

Suất ăn Bảo quản Sử dụng làm chất 
pha chế 

Tiết- bò, 
lợn, cừu 

    Chuẩn bị thức ăn từ 
tiết, xúc xích tiết, 
dồi tiết, bánh mỳ từ 
lúa mạch và tiết, 
thành phần của xúc 
xích 

Huyết 
tương-
lợn, cừu 

    Thành phần của xúc 
xích, dồi tiết 

Xương- 
lợn, cừu, 
bò 

    Gelatin, súp, thịt đã 
lọc xương, chế biến 
chất phụ gia làm 
giòn, tinh luyện 
đường 

Óc-bò, 
bê, lợn, 
cừu 

Mềm, 
mùi dễ 
chịu, óc 
bê phổ 
biến nhất 

Bò- ¾-1 
Cừu- ¼ 
Lợn-1/4 
 

¾-1 pound 
cho 4 suất 
ăn 

Đông lạnh, 
giải đông 
bằng nước 
nóng, tươi, 
bảo quản tủ 
lạnh, sử dụng 
trong 24 giờ 

Sử dụng ít hơn do 
bệnh bò điên; tách 
ra khỏi tủy sống; 
mềm; rán; luộc; áp 
chảo; rim; om; dạng 
kem; nấu canh 
(súp); xúc xích gan 

Vỏ bọc 
xúc xích 
(làm từ 
ruột) 

Bò, lợn, 
cừu 

  Được sử 
dụng để bọc 
các nguyên 
liệu làm xúc 

Rửa sạch, một số 
lớp được tách bỏ và 
xát muối; Một số 
người không sử 
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xích dụng loài nhai lại 
(lo ngại bệnh bò 
điên) 

Thịt ở má 
và đầu-
bò, lợn, 
cừu 

    Nguyên liệu làm 
xúc xích; óc (giảm 
sử dụng do bệnh bò 
điên); hầm, làm 
nước xốt; xúc xích 
gan; luộc, rim; rán 

Lòng non Ruột non 
lợn; ruột 
bò cũng 
được sử 
dụng ở 
một số 
nước 

  Thường đông 
lạnh 

Làm sạch, ninh nhỏ 
lửa cho tới khi 
mềm. Ăn với nước 
xốt, nêm vào súp, 
nghiền nhỏ nặn 
viên và rán 

Da lợn 
quay giòn 

Phần 
protein 
rắn màu 
vàng nâu 
giòn lấy 
được sau 
khi ép 
xoắn để 
loại bỏ 
mỡ  

  Sử dụng thật 
nhanh chóng 
vì rất dễ bị ôi

Sử dụng trong bánh 
mì ngô, bánh quy, 
bánh nướng xốp; 
đưa vào bề mặt 
khoai lang, khoai 
tây nghiền, xa lát và 
dùng đồ ăn nhẹ 

Tai lợn     Hầm cùng với chân
Thực 
quản 

    Nguyên liệu làm 
xúc xích 

Nước ép 
từ thịt 
lợn, cừu, 
bò 

    Súp, nước canh thịt

Mỡ, oleo 
gốc, dầu 
oleo 

    Bơ làm từ mỡ, mỡ 
đặc mềm, nước 
nhúng, nước chấm 

Oleo 
stearin 

    Mỡ đặc mềm (làm 
xốp bánh), kẹo, kẹo 
cao su 

Mỡ động 
vật nhai 
lại 

    Mỡ đặc mềm, thịt 
xay, patê, xúc xích 
nhỏ, nước chấm 

Đầu lợn     Nguyên liệu làm 
xúc xích, nấu đông, 
xúc xích gan và tiết, 
bánh thịt, thịt lợn 
ướp, muối và luộc 

Mỡ lard Thịt lợn    Mỡ đặc mềm, mỡ 
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lard 
Chân lợn, 
bò, cừu, 
gà 

Xương 
chân 
trước của 
lợn 

Thịt lợn, 
chưa qua 
chế biến – 
46% cơ 

Chân lợn- 
cả xương, 
một phần 
xương, 
không 
xương; 
khuỷu chân 
sau của lợn 

Các nước 
phương đông 
ăn cả chân 
gà; chân lợn-
tươi, đông 
lạnh, được xử 
lý để có thể 
bảo quản lâu 
dài 

Nấu đông, gót chân 
bò, chân giò nấu 
đông, chân lợn 
muối; luộc, rán, xúc 
xích 

Lòng, cổ 
cánh, 
chân gà 

Tim, gan, 
mề và đôi 
khi cả cổ 

Thịt gà – 3-
4 aoxơ 
Gan-2 aoxơ 
Tim-0,5 
aoxơ 
Mề-0,1 
aoxơ 

1 pound cho 
4 suất ăn 

Đông lạnh, 
giải đông 
trong tủ lạnh; 
tươi, bảo 
quản tủ lạnh 
sử dụng trong 
12 giờ 

Rán, ninh nhỏ lửa 
cho tới khi mềm 

Món 
haghi (dạ 
dày nhồi 
tim gan, 
trộn bột 
yến 
mạch)-bê, 
cừu 

Tim, 
phổi, gan 

  Nhét vào 
trong dạ dày 
cừu và nấu 

Kết hợp với yến 
mạch, dùng nhiều 
gia vị  

Tim –bò, 
bê, lợn, 
cừu, gà 

Tim bò 
cứng nhất 

1 bò – 4 
1 bê – ½ 
1 lợn – ½ 
1 cừu – ¼ 
10-12 gà – 1

10-12 
2-3 
2-3 
1 
3-6 
Loại bỏ 
màng bao 
tim, động 
mạch chủ, 
phổi, một số 
mỡ  

Đông lạnh – 
giải đông 
trong tủ lạnh; 
tươi hoặc trữ 
lạnh – sử 
dụng trong 
24 giờ 

Om, nấu canh hoặc 
súp, hầm, rán, 
nướng, luộc, trộn 
với thịt khác; Nhồi 
gia vị vào các 
khoang rồi quay, 
xúc xích, chả viên 
nhét bánh mì  

Ruột già, 
ruột 
non –lợn, 
bò, bê, 
cừu 

    Vỏ xúc xích, ruột 
già lợn, ruột non 
lợn 

Thận – 
bò, bê, 
lợn, cừu  

Thận bê, 
cừu và 
lợn mềm 
hơn và đỡ 
gắt hơn 
thận bò; 
thận bê 

1 bò – 1 
1 bê – ¾ 
1 lợn – ¼ 
1 cừu – 1/8 

4-6 
3-4 
1-2 
0,5-1 
Loại bỏ các 
mạch máu, 
niệu quản, 

Sử dụng đồ 
trữ lạnh trong 
24 giờ 

Thịt hầm nồi đất, 
hầm, rán, bánh thịt, 
súp; bọc trong thịt 
lợn xông khói và 
nướng xiên, luộc, 
rán, nướng vỉ, nấu 
canh hoặc súp, om, 
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và cừu 
đôi khi 
được cắt 
với thịt 
sườn 

bao vỏ, 
màng  

làm chả, ăn với 
bánh mì 

Gan – bò, 
bê, lợn. 
cừu, gà 

Gan bê, 
cừu, lợn 
mềm hơn 
gan bò bê 
và gan 
cừu đỡ 
gắt hơn 
gan lợn 
hoặc bò 

1 bò – 10 
1 bê – 2.5 
1 lợn – 3 
1 cừu – 1 
3 gà – 1 
 

¾ - 1 pound 
cho 4 suất 
ăn 
Loại bỏ túi 
mật, rìa 
mép, động 
tĩnh mạch 
phần vỏ xơ 

Đông lạnh – 
giải đông 
trong tủ lạnh; 
tươi, bảo 
quản lạnh sử 
dụng trong 
24 giờ. 
Nghiền để 
làm patê hoặc 
làm chả 

Các lát mỏng được 
om, nướng, rán, 
nướng vỉ, hầm, nấu 
canh, súp, phết, xúc 
xích gan, chả, patê, 
món haghi 

Phổi – 
lợn, cừu 

    Châu Âu- nguyên 
liệu tiết, món haghi, 
thức ăn cho sinh vật 
cảnh 

Nước 
chiết thịt 

Thịt, 
xương 
được 
chiết 
bằng 
nước sôi 
hoặc thịt 
đóng hộp 

   Nước chiết được cô 
đặc lại 

Màng 
treo – lợn 

    Bọc thịt chế biến, 
bánh nhân thịt, patê

Đuôi – bò Xương 
chiếm 
phần lớn, 
tháo khớp 
ra, vị thịt 
nguyên 
chất 

 1 pound cho 
2 suất ăn 

Đông lạnh, 
giải đông 
trong tủ lạnh; 
tươi, bảo 
quản lạnh sử 
dụng trong 
vòng 24 giờ 

Ninh nhỏ lửa trong 
2 giờ cho đến khi 
mềm, nấu súp, hầm

Má lợn Hàm lợn    Thường được xử lý 
giống như thịt lợn 
xông khói 

Phụ phẩm 
chế biến: 
nấu đông, 
ngâm 
giấm 
muối 
chua, thịt 
xủ nấu 
đông, giò 

Thịt chứa 
nhiều 
collagen 
ví dụ toàn 
bộ đầu 
lợn có cả 
lưỡi, phần 
chân 
cẳng, 

  Đôi khi được 
nhồi vào vỏ 
xú xích và 
xông khói 
nguội, rất dễ 
bị thối 

Luộc và ninh cho 
đến khi mềm, nêm 
gia vị, lấy thịt ra, 
làm đông  
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chả mũi, tai, 
da 

Da lọc -
lợn, bò 

   Tóp mỡ có 
thể bảo quản 
ở nhiệt độ 
phòng trong 
6 tháng 

Tóp mỡ mềm làm 
xúc xích, gelatin, 
thức ăn nấu đông, 
tóp mỡ lợn; 
collagen chiết tách 
được nhồi vào vỏ 
xúc xích 

Thịt rìa 
mép, 
dày – lợn, 
bò 

    Hầm, nguyên liệu 
làm xúc xích 

Lá lách – 
lợn, cừu 

    Dồi tiết, bánh nhân 
thịt; rán, hương 
liệu, nấu nước sốt, 
thịt các loại 

Nước 
súp – bò, 
bê, cừu, 
lợn 

Xương, 
thịt vụn 

  Bảo quản tủ 
lạnh hoặc 
đông lạnh 

Nướng cùng rau gia 
vị, ninh nhỏ lửa, 
lọc, làm lạnh. Dùng 
cho các món ăn, 
làm canh, súp, nước 
chấm  

Dạ dày – 
lợn 

    Nguyên liệu làm 
xúc xích; vỏ xúc 
xích, nấu sơ trong 
nước, om, rán, luộc

Thịt bọc 
bánh mì 
ngọt-bò, 
bê, cừu 

Từ tim và 
cổ họng-
giàu chất 
béo, chỉ 
những gia 
súc non, 
ruột 
(tuyến 
tụy), 
trong 
bánh mì 

Bê, cổ và 
tim gộp lại 
là 1 pound 
Bò, chỉ có 
cổ là 1/8 
pound 
Tim bò-
bánh mì-
0,15 pound 
Ruột bò-
bánh mì -
3/8 pound 
Thịt cừu-2 
aoxơ 
Ruột cừu-
3/16 
Ruột lợn-
3/16 

¾ -1 pound 
cho 4 suất 
ăn 

Đông lạnh, 
giải đông 
trong nước 
nóng, tươi, 
bảo quản 
lạnh – sử 
dụng trong 
24 giờ 

Mềm và vị tinh tế; 
màng hạch, mạch 
máu được loại bỏ; 
bọc bằng bánh mì 
và rán ngập mỡ, 
phủ bơ nướng, om, 
nấu canh hoặc súp, 
hầm, om, rim, trộn 
với trứng, kem, thịt 
các loại 

Đuôi – 
cừu 

   Làm sạch và 
đông lạnh 
cho tới khi 

Bọc bằng bánh mì 
và rán 
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cần dùng 
Đuôi – 
lợn 

 1.5 pound 4 cho mỗi 
suất ăn 

Đôi khi ướp 
muối và xông 
khói 

Món hầm nóng; 
nướng Barbecue, 
muối và luộc, dùng 
với dưa bắp cải 
(Đức), mù tạc đậu 
xanh 

Tinh 
hoàn-cừu, 
lườn gà 
Oyster 
núi đá, 
các món 
rán từ 
cừu; một 
số loài 
khác 
cũng 
được sử 
dụng 

  1 cho mỗi 
suất ăn 

 Luộc cho đến khi 
mềm, ninh nhỏ lửa; 
bọc bánh mì và rán, 
nướng  

Lưỡi-bò, 
bê, lợn, 
cừu 

Giàu chất 
béo, các 
loại; cắt 
miếng 
vuông , 
cắt miếng 
ngắn, cắt 
kiểu Thụy 
Sĩ, cắt 
miếng dài 

1 bò – 3-4 
1 bê – 1-2 
1 lợn – ¾ 
1 cừu – ½ 

12-16 
3-6 
2-4 
2-3 
Số lượng 
của các 
miếng cắt 
thay đổi tùy 
theo kiểu 
cắt 

Tươi, trữ lạnh 
sử dụng trong 
24 giờ; ngâm 
giấm, nhúng 
nước trước 
khi nấu 

Tươi - các miếng 
mỏng, hấp lâu, 
nướng, hầm, ngâm 
giấm, nấu đông, om 
niêu, đóng hộp, xúc 
xích gan tiết và lưỡi

Lòng – 
dạ dày 
bò, cừu, 
lợn 

Bò, dạ tổ 
ong (được 
chuộng 
hơn) dạ 
cỏ, dạ lá 
sách, rất 
khó làm 
sạch, 
không 
được sử 
dụng 
nhiều 
lắm, bê – 
men dịch 
vị 

Bò, dạ tổ 
ong – 1.5 
Dạ cỏ – 7 
Cừu – 2.2 

 
 
Dạ sách ¾ 
cho 4 suất 
ăn 

Tươi, bảo 
quản lạnh sử 
dụng trong 
24 giờ; ngâm 
giấm, ngâm 
nước trước 
khi dùng, 
đóng hộp , 
đun nóng và 
ăn 

Thường được nấu 
sơ qua nhưng phải 
nấu kỹ thêm; 
nguyên liệu làm 
xúc xích, cừu-làm 
vỏ cho món haghi 

Bầu vú     Người châu Âu ăn; 
luộc, muối, xông 
khói, rán 
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Nguồn: Ockerman and Hansen 1988, 2000; Fornias, 1996; McLean and Campbell, 1952; 
National Livestock and Meat Board, 1974 a,b; Ockerman 1975, 1996. 

Gelatin 
Một loại phụ phẩm khác có thể ăn được là gelatin. Gelatin và chất keo đều là những chất tan 
được trong nước, háo nước, là các protein có tính keo  (dạng albumin) được tạo ra khi thủy phân 
có kiểm soát collagen không tan trong nước (sợi mô liên kết màu trắng). Gelatin và keo có tính 
chất lý hóa tương tự nhau nhưng gelatin được làm từ các nguyên liệu thô tươi được kiểm duyệt ở 
cấp liên Bang và do đó thuộc nhóm thực phẩm có thể dùng cho người. Do collagen chiếm tới 
30% tổng số chất hữu cơ hay 60% tổng lượng protein của cơ thể, gelatin có thể chiết tách ra từ 
rất nhiều loại nguyên liệu thô (da sống, da lợn, xương và chất xương). Protein nguyên chất có 
nguồn gốc từ collagen đôi khi được gọi là thạch và được sử dụng trong kem, làm xốt mayonnaise, 
hương vị nhũ tương, để làm trong cho rượu nho, bia, giấm, và làm vỏ nhộng cho các loại thuốc 
viên nang. Collagen (dạng anhydride của gelatin) được tạo thành từ các mạch đơn tropocollagen 
được sắp xếp trong các sợi fibrin chồng lên nhau, các sợi fibrin này tạo ra ba chuỗi peptit xoắn 
không đồng dạng có khối lượng phân tử dao động từ 40.000-100.000 (Etherington and Robert, 
1997). Số lượng và kiểu cầu nối đồng hóa trị giữa các chuỗi thay đổi theo tuổi của động vật 
(động vật già hơn có nhiều cầu nối và kiểu nối hơn) và ảnh hưởng tới các thuộc tính của gelatin 
chiết xuất. Để chuyển tropocollagen thành gelatin cần phá vỡ các cầu nối hydro để làm lỏng lẻo 
cấu trúc ba vòng xoắn và chuyển nó thành một cấu trúc dạng vòng ngẫu nhiên của gelatin, cấu 
trúc này được ổn định nhờ vào các cầu nối chéo còn lại và các nhóm tận cùng amin và carboxyl 
mới được tạo thành. Do ba chuỗi gốc không giống hệt nhau nên kết quả là một mẫu gelatin có 
vài giá trị trọng lượng phân tử. Chuỗi alpha  bao gồm một chuỗi peptid, chuỗi beta có hai chuỗi 
peptid liên kết với nhau, chuỗi gama có ba chuỗi peptid. Trọng lượng phân tử sẽ quyết định chức 
năng của gelatin. Mật độ các phân tử có trọng lượng phân tử nhỏ càng nhiều thì độ nhớt và độ 
bền của gel (chất quánh) sẽ càng thấp. Nhiệt độ cao, các môi trường a xít và kiềm cao, kiểu hình 
nguyên liệu thô hoặc thời gian ngâm trong nước vôi sẽ gây ra hiện tượng nói trên. Về mặt dinh 
dưỡng, gelatin là một chuỗi dài chứa các a xít amin kiềm và a xít, được nối với nhau bởi các cầu 
nối peptid. Gelatin chứa nhiều glycerin và lysine nhưng ít tryptophan và methionine. Vì thế, đây 
là một loại protein không hoàn chỉnh vì không cung cấp đủ nhu cầu hàng ngày đối với các a xít 
amin không thay thế (là những a xít amin cơ thể không tự tổng hợp được). Tuy nhiên, trong một 
“khẩu phần bình thường” cùng với các protein khác gelatin hoàn toàn có giá trị về mặt dinh 
dưỡng. Gelatin chứa nhiều a xít amin proline và hydroxyproline và số lượng a xít amin thường 
được dùng để làm chỉ số đánh giá chất lượng gelatin trong một hỗn hợp protein. 

Việc chiết xuất gelatin được tiến hành theo bốn bước: 

1. Lựa chọn nguồn nguyên liệu thô thích hợp (có thể ảnh hưởng tới các đặc tính của gelatin). 
2. Loại bỏ các chất không phải là collagen từ nguyên liệu thô sao cho càng ít làm thay đổi 
collagen càng tốt. 
3. Thủy phân có kiểm soát collagen thành gelatin. 
4. Thu gom và làm khô gelatin. 

Có ba quy trình chế biến chuyển collagen thành gelatin và rất nhiều kiểu kết hợp ba quy trình 
này. 

1. Quy trình kiềm (gelatin kiểu B): Quy trình phổ biến nhất gồm các bước rửa, sau đó dùng 
hydroxit canxi (giai đoạn ngâm trong nước vôi) để cho các chất không phải là collagen trở nên 
dễ hòa tan hơn và sau đó rửa để loại bỏ chúng. Ngâm trong nước vôi cũng tạo ra các phản ứng 
thủy phân và hòa tan một phần. Tiếp theo, pH sẽ giảm thấp và vôi được rửa bằng nước lạnh và 
loại ra khỏi nguyên liệu. Sau đó rửa bằng a xít pha loãng và rửa lần cuối bằng sulfate. Nguyên 
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liệu sau đó được cho vào thiết bị chiết xuất hình ấm nước và việc chiết xuất được thực hiện qua 
hàng loạt quá trình nấu. Dịch chiết được lọc với áp suất rồi được làm khô bằng cách cho bay hơi 
nước. 

2. Quy trình a xít (gelatin kiểu A): Quy trình này thường được sử dụng với da và xương lợn. 
Đầu tiên nguyên liệu thô được rửa và mỡ được chiết xuất trước (bằng nhiệt hoặc các hóa chất vô 
cực). Sau đó ngâm nguyên liệu vào a xít vô cơ rồi rửa để làm tăng pH. Sau đó collagen được xử 
lý kiềm. Tiếp đó lọc và làm khô. Sản phẩm sau đó được nấu nhiều lần và làm khô nhanh. Các 
quy trình kiềm và a xít tạo ra hai loại gelatin khác nhau và không thay thế được cho nhau. 

3. Các phương pháp khác: Các phương pháp khác như chiết xuất bằng hơi nước áp suất cao 
hoặc các phương pháp enzyme đang tiếp tục được phát triển và đã thành công trong việc khử 
khoáng collagen trong xương với khả năng dự đoán chất lượng và sản lượng được cải thiện 
(Rowlands and Burrows, 1998). 

Gelatin thường được dùng với một lượng khá nhỏ (chỉ đến 2,5%) trong các món tráng miệng có 
gelatin. Các chi tiết cụ thể về chiết xuất gelatin, thành phần a xít amin, các nguyên liệu thô tiềm 
năng, sản lượng, sơ đồ chế biến và các chất bảo quản có thể tham khảo ở Chương 5 trong cuốn 
“Animal By-product Processing and Utilisation” của Ockerman và Hansen (2000). 

Phần mô của xương có thể ăn được 
Đã từ lâu xương được dùng để nấu súp và gelatin. Do giá nhân công lao động trở nên đắt đỏ hơn 
và ngành công nghiệp chế biến súc sản đang cố gắng tận dụng nhiều hơn phần thịt dính ở xương 
nên các kỹ thuật tách mới đang rất phát triển. Các món đặc sản sử dụng những phần thịt không 
còn nguyên cấu trúc cơ và phần mô được tách chiết đang xuất hiện. Trong ngành chăn nuôi gia 
cầm, xu hướng bán gà cả con chuyển sang bán từng phần đã để lại rất nhiều phần khó bán và 
những con gà già cũng rất khó bán, đây chính là nguồn nguyên liệu sẵn có. Trong ngành chăn 
nuôi bò, thịt xẻ được cắt thành những miếng lớn, tạo ra khối lượng xương lớn tập trung ở một vài 
địa điểm. Chế biến tập trung làm cho việc loại bỏ xương bằng các thiết bị máy móc được thực 
hiện dễ hơn. Quá trình này giúp tận dụng một số lượng lớn các mô có thể ăn được và đưa trở lại 
thị trường thực phẩm. 

Thuật ngữ thịt tách bằng máy và thịt gà tách bằng máy được sử dụng ở Hoa Kỳ, còn thuật ngữ 
thịt thu hồi bằng máy đôi khi được sử dụng ở châu Âu. Thuật ngữ cá xay được dùng cho các loại 
cá được lọc xương bằng máy. Một số lượng lớn thịt gia cầm lọc xương bằng máy hiện đang được 
sử dụng ở Hoa Kỳ cùng với một lượng nhỏ hơn thịt đỏ được lọc xương bằng máy. Báo cáo tổng 
kết rất hay đã có từ rất lâu của Field (1981, 1988) và Froning (1981) có thể cung cấp thêm những 
thông tin chi tiết hơn rất nhiều về các quá trình này. Ockerman và Hansen (2000) đã xuất bản bài 
báo về lịch sử, qui định của Hoa Kỳ, sản lượng, thành phần, các chất dinh dưỡng, tỷ lệ thu hồi 
protein, các phác đồ chế biến và thiết bị. 

Nhìn chung, xương và mô được nghiền nhỏ và phần mô mềm được ép qua các lỗ nhỏ (0,5 mm). 
Sau khi ép nguyên liệu sẽ ở dạng mịn và trông giống pa-tê với các sợi cơ đã được cắt rất nhỏ. 
Việc xử lý sau khi ép rất khác nhau: không xử lý, rửa và loại bỏ nước, nhiệt độ cao, ly tâm và sử 
dụng thêm chất phụ gia dạng nhũ tương. Kích thước lỗ và lực ép có thể ảnh hưởng tới năng suất, 
số lượng tủy xương, kích thước và số lượng bột xương trong sản phẩm cuối cùng. 

Chất lượng vi sinh vật được xác định thông qua chất lượng xương nguyên liệu thể hiện bằng các 
chỉ số vệ sinh, thời gian lưu giữ ngắn, ở nhiệt độ thấp, tỷ lệ ngoại mô/nội mô. Nhiệt độ tăng lên 
trong quá trình lọc xương và nghiền nhỏ tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. 
Giảm nhiệt độ nhanh chóng và kiểm soát thời gian sau khi lọc bỏ xương cũng rất quan trọng. Ôi 
thiu của loại sản phẩm này thường bị gây ra bởi tủy xương chứa nhiều a xít béo chưa no. Nhiệt 
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độ cao hơn khi lọc xương và trộn bằng máy làm cho sản phẩm có lẫn nhiều không khí và sắc tố 
máu (heme pigments) hơn so với khi lọc xương theo phương pháp thủ công. Điều này gây ra sự 
ôxi hóa và dù hiện tượng này có giảm đi ở nhiệt độ thấp thì nó vẫn tiếp tục diễn ra trong thịt đã 
được lọc xương và đông lạnh. 

Một chút thuốc nhuộm màu đỏ tươi được thêm vào một số loại thịt khi chế biến nhưng sẽ là phản 
tác dụng nếu muốn màu của sản phẩm nhạt hơn. Sản phẩm làm từ thịt lọc xương bằng máy có 
các đặc tính về khả năng tạo nhũ tương, khả năng giữ nước và ổn định trạng thái nhũ tương 
tương tự như sản phẩm làm từ thịt lọc xương theo phương pháp thủ công. 

Cho thêm tủy xương sẽ làm tăng pH do đó làm tăng khả năng giữ nước và tạo nhũ tương. Nhược 
điểm là lượng Ca và Mg tăng lên (tuy nhiên, các khẩu phần ăn ở Hoa Kỳ đều có lượng Ca thấp). 
Sản phẩm này được dùng làm xúc xích, các món hầm, nước xốt, các chất phết lên bánh và thậm 
chí dùng làm các sản phẩm kiểu như giò, chả. So với cách làm thủ công thì sử dụng máy móc có 
ưu điểm là sản phẩm có giá thành thấp hơn. Các phương pháp tách chiết khác có thể sử dụng là 
tách chiết trong dung dịch lỏng và tách chiết trong kiềm lạnh. Các nguyên liệu tách chiết hương 
liệu có thể thu được trong quá trình đun trong dung dịch a xít hoặc nấu trong khi ly tâm. 

Những phụ phẩm không thuộc thân thịt xẻ của gia súc có thể sử dụng trong y dược cho con 
người. Đó là các tuyến, các động mạch, sỏi ruột (bezoars), mật, máu, xương, óc, tá tràng, vỏ 
trứng, lông vũ, bàng quang, glycosaminoglycans, lông, tim, sừng, ruột, gan, phổi, hệ thần kinh, 
buồng trứng, vỏ sò, tụy, huyết tương, da, cột sống, lá lách, dạ dày, v.v… Lợn mini cũng được sử 
dụng trong nghiên cứu y học vì nhiều hệ thống trong cơ thể của chúng rất giống với người. 
Những ứng dụng y dược học được thảo luận chi tiết ở chương VII trong cuốn Animal By-
product Processing and Utilisation” của Ockerman và Hansen (2000). 
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Tóm tắt 
Việc sử dụng các phụ phẩm động vật đã chế biến làm thức ăn cho các loài động vật nhai lại có 
ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả chăn nuôi và khả năng cung cấp các sản phẩm thịt, sữa cho 
người tiêu dùng với giá cả phải chăng. Các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm 
giết mổ có đặc điểm riêng là hàm lượng protein cao, có chứa các a xít amin không bị phân giải ở 
dạ cỏ, và các loại mỡ động vật cung cấp nguồn thức ăn giàu năng lượng cho sản xuất thịt và sữa. 

Trong lịch sử, các phụ phẩm động vật chế biến đầu tiên được sử dụng làm nguồn bổ sung protein 
bao gồm bột thịt xương, bột máu, bột cá và bột lông vũ. Các qui định của FDA nhằm phản ứng 
với các mối lo ngại về bệnh bò điên (BSE) nêu rõ sẽ vẫn được phép sử dụng một số phụ phẩm 
động vật chế biến làm nguyên liệu thức ăn trong các khẩu phần của gia súc nhai lại. Các qui định 
hiện nay cấm sử dụng bột thịt xương từ các loài nhai lại làm thức ăn cho bò và cừu, nhưng bột 
lông vũ và bột phế phụ phẩm gia cầm vẫn được phép sử dụng. Lo ngại về các thức ăn bổ sung 
protein chế biến từ bò đã làm tăng sự quan tâm của người chăn nuôi đối với các phụ phẩm chế 
biến từ gia cầm bao gồm bột lông vũ và bột phế phụ phẩm gia cầm sử dụng trong các khẩu phần 
cho bò. 

Các phụ phẩm động vật chế biến có lượng mỡ cao bao gồm mỡ động vật nhai lại và mỡ mềm. 
Với phần lớn chất béo có trong mỡ phụ phẩm chế biến bao gồm các triglyceride với trên ≥ 90% a 
xít béo, mật độ năng lượng trong mỡ phụ phẩm chế biến bằng hoặc cao hơn năng lượng của hầu 
hết các chất béo bổ sung thường được sử dụng trong khẩu phần nuôi bò. Mật độ năng lượng cao 
kết hợp với giá cả hợp lý làm cho mỡ phụ phẩm chế biến có thể cạnh tranh với phần lớn các loại 
mỡ khác dùng trong thức ăn khi tính trên cơ sở giá thành cho một đơn vị năng lượng. Hạn chế 
lớn nhất của mỡ chiết xuất từ sản phẩm động vật là chúng cần các dụng cụ phối trộn, vận chuyển 
chuyên dụng và chúng có thể làm ngừng sự lên men của vi sinh vật dạ cỏ và do đó có thể làm 
giảm tỷ lệ tiêu hóa thức ăn. 

 

Đóng góp protein của các sản phẩm động vật chế biến 

Các mối quan tâm về luật lệ 

Các phụ phẩm động vật chế biến đã đóng góp rất nhiều cho nhu cầu protein của các loài gia súc 
nhai lại trong rất nhiều thập kỷ mà không có sự lo ngại nào về sức khỏe của gia súc hay người 
tiêu dùng. Nhiệt độ sử dụng để xử lý các sản phẩm động vật chế biến nhằm loại bỏ nước đủ để 
tiêu diệt vi khuẩn và các virus gây bệnh. Sự quan tâm đến BSE, thường được gọi là “bệnh bò 
điên”, xuất hiện đầu tiên ở châu Âu đã dẫn đến lệnh cấm sử dụng bất kỳ loại bột thịt xương từ 
các loài nhai lại làm thức ăn cho bò và cừu năm 1997 ở Hoa Kỳ. Trường hợp BSE xuất hiện đầu 
tiên ở Hoa Kỳ là vào năm 2003 (trên bò nhập khẩu từ Canada) và trường hợp thứ ba được báo 
cáo vào năm 2006. Nguyên nhân và cách phòng bệnh này vẫn đang được quan tâm, tập trung vào 
prion nhiều hơn là vi khuẩn hoặc virus. Prion là những mảnh protein trong tế bào bình thường 
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nhưng có thể nhân lên và gây thành bệnh và có khả năng kháng lại các phương pháp bất hoạt 
thông thường như sử dụng pH ở mức cực đoan, phóng xạ hoặc phun formon. 

Rõ ràng là việc tiếp tục sử dụng các sản phẩm động vật chế biến làm nguồn bổ sung protein 
trong các khẩu phần cho bò và cừu là điểm mấu chốt trong các qui định của FDA trong hiện tại 
cũng như trong tương lai. Mặc dù bột thịt xương động vật nhai lại bị ảnh hưởng từ lệnh cấm của 
FDA nhưng bột máu và bột lông vũ lại không bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa, việc sử dụng bột thịt 
xương có nguồn gốc từ các sản phẩm của lợn và gia cầm trong thức ăn cho bò vẫn được chấp 
nhận. Chính vì thế việc sử dụng nhiều hơn sản phẩm chế biến từ gia cầm làm thức ăn cho bò 
ngày càng được quan tâm và điều này sẽ được thảo luận sau. Các qui định bổ sung của FDA về 
việc cấm sử dụng bột protein sẽ xác định số lượng và chủng loại bột protein động vật chế biến 
được dùng trong khẩu phần cho bò và cừu. Trang web của Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm 
quốc gia (www.renderers.org) sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin cho các nhà chế biến phụ phẩm 
giết mổ về tác động của các qui định đối với việc sử dụng các sản phẩm của ngành chế biến này 
làm thức ăn chăn nuôi. 

Protein và thành phần a xít amin 

Các phụ phẩm động vật chế biến có điểm đặc trưng là hàm lượng protein cao trong đó có chứa 
các a xít amin không bị phân giải bởi hệ vi sinh vật dạ cỏ (Hình 1). Phần protein trong thức ăn 
không bị phân giải bởi hệ vi sinh vật dạ cỏ được gọi là protein không phân giải dạ cỏ hay protein 
thoát qua (Rumen Undegradable protein - RUP). Phần RUP đem theo toàn bộ các a xít amin 
nguyên dạng trong thức ăn xuống thẳng ruột non của gia súc nhai lại, ở đó các a xít amin được 
tiêu hóa và hấp thu. Phần RUP có thể giúp làm tăng sản lượng thịt và sữa nếu có chứa tỷ lệ thích 
hợp các a xít amin thiết yếu cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp protein ở các mô cơ thể. Hàm 
lượng RUP cao có thể gây ảnh hưởng xấu nếu bao gồm các a xít amin không cần thiết cho các 
mô cơ thể hoặc các a xít amin thành phần khó tiêu hóa ở ruột non. 

Phần protein có thể phân giải ở dạ cỏ (Rumen Degradable Protein - RDP) trong thức ăn bị phân 
giải bởi các vi sinh vật dạ cỏ tạo thành các a xít amin và peptide. A xít amin sau đó được phân 
giải thành amoniac và các a xít hữu cơ. Amoniac có thể được: (1) hấp thụ qua các tế bào biểu mô 
dạ cỏ vào máu. (2) chuyển xuống ruột non và (3) vi sinh vật dạ cỏ sử dụng để tổng hợp protein vi 
sinh vật, sau đó vi sinh vật đi xuống ruột non nơi chúng được tiêu hóa và hấp thu. Amoniac đi 
vào máu có thể được tiết ra từ cơ thể động vật vào nước tiểu. 

Mặc dù đã có hơn 100 sản phẩm chế biến từ phụ phẩm động vật được Hiệp hội các nhà quản lý 
thức ăn Hoa Kỳ (AAFCO) định nghĩa, các sản phẩm chính được sử dụng làm nguồn bổ sung 
protein cho khẩu phần gia súc bao gồm bột thịt xương, bột thịt, bột gia cầm và bột phế phụ phẩm 
gia cầm, bột máu, bột lông vũ và bột cá. Những sản phẩm quan trọng nhất đối với khẩu phần của 
gia súc nhai lại cùng hàm lượng protein tổng số và thành phần RUP của chúng được trình bày ở 
Bảng 1. Hàm lượng protein dao động từ 54% ở bột thịt xương cho tới 96% ở bột máu. Phần lớn 
protein trong các sản phẩm chế biến là RUP và giá trị này chiếm từ 55% (bột thịt) đến 78% (bột 
máu) tổng lượng protein thô có trong sản phẩm. 

Hình 1. Trao đổi Nitơ ở dạ cỏ - RUP (đi thẳng xuống ruột non) so với RDP (chuyển thành 
protein vi sinh vật hoặc thải ra ngoài qua nước tiểu) 
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Hàm lượng RUP cao là do quá trình xử lý nhiệt của các phụ phẩm chế biến để loại bỏ nước và 
giúp quá trình tách chiết mỡ được dễ dàng. Xử lý nhiệt đã phá hủy cấu trúc tự nhiên của các 
protein và làm giảm khả năng thấm hút nước của chúng từ đó làm giảm tốc độ phân giải protein 
của vi sinh vật. Một nghiên cứu gần đây cho thấy giá trị RUP của các phụ phẩm động vật chế 
biến luôn duy trì ở mức cao tại các mức nuôi dưỡng khác nhau (Legleiter và cộng sự., 2005). 

Bảng 1. Hàm lượng CP tổng số và tỷ lệ % RUP của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm 
giết mổ chính được sử dụng làm nguyên liệu thức ăn cho bò sữa và bò thịt. 

 CP, % vật chất khô RUP, %CP 
 Bò thịt Bò sữa Bò thịt Bò sữa 

Bột máu 93,8 95,5 75,0 77,5 
Bột lông vũ 85,8 92,0 70,0 65,4 
Bột cá 67,9 68,5 60,0 65,8 
Bột thịt xương  54,2  58,2 
Bột thịt 58,2  55,0  

a Từ Tiêu chuẩn NRC cho bò thịt, 1996. 
b Từ Tiêu chuẩn NRC cho bò sữa, 2001. Số liệu RUP trong ví dụ dựa trên mức thức ăn ăn vào 

4% khối lượng cơ thể và 50% cỏ. 
c Cá mòi như trong Tiêu chuẩn NRC cho bò sữa, 2001. 

Bảng 2. Thành phần a xít amin thiết yếu (%CP) trong các loại sản phẩm chế biến từ phụ 
phẩm giết mổ chính dùng làm nguyên liệu thức ăn cho bò thịt và bò sữa so với thành phần 
a xít amin của khô đậu tương. a 

A xít amin Máu Lông vũ Cá MBM Đậu tương
Arg 4,38 6,93 5,82 6,98 7,32 
His 6,36 1,15 2,83 1,89 2,77 
Ile 1,26 4,85 4,09 2,76 4,56 
Leu 12,82 8,51 7,22 6,13 7,81 
Lys 8,98 2,57 7,65 5,18 6,29 
Met 1,17 0,75 2,81 1,40 1,44 
Cys 1,28 5,09 0,91 1,01 1,50 
Phe 6,85 4,93 3,99 3,36 5,26 
Thr 4,34 4,73 4,20 3,27 3,96 
Try 1,59 0,73 1,05 0,58 1,26 
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Val 8,68 7,52 4,82 4,20 4,64 
a Từ Tiêu chuẩn NRC cho bò sữa, 2001. 
b Các số in đậm thể hiện hàm lượng a xít amin trong các sản phẩm động vật cao hơn khô đậu 
tương. 

Thông tin mới về bột thịt gia cầm dùng trong khẩu phần của động vật nhai lại 

Bên cạnh tỷ lệ CP và RUP cao, thành phần a xít amin cũng có vai trò quan trọng không kém đối 
với giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ (Bảng 2). Các loại bột cá, 
bột lông vũ và bột máu đều chứa ít nhất 5 loại a xít amin thiết yếu với hàm lượng cao hơn khô 
đậu tương. A xít amin trong các phụ phẩm động vật chế biến này là 58-78% RUP so với tỷ lệ 
43% RUP trong khô đậu tương. 

Bảng 3. Thành phần dinh dưỡng của bột lông vũ có hoặc không bổ sung máu a 

 Bột lông vũ 
 Không bổ sung 

máu 
Có bổ sung máu SEMb 

DM, % 93,3 93,5 0,9 
CP, % 87,8 87,8 1,1 
Mỡ, % 10,0 9,5 0,9 
A xít béo tổng số, 
% 

7,3 6,8 0,7 

Khoáng tổng số, % 1,9 2,6 0,2* 
NDICP, % CP 49,9 51,2 4,0 
ADICP, % CP 26 18,9 2,7* 

A xít amin, % a xít amin tổng số 
Arg 6,88 6,73 0,03* 
His 0,74 1,28 0,07* 
Ile 4,80 4,79 0,03 
Leu 8,21 8,54 0,06* 
Lys 2,12 2,90 0,11* 
Met 0,70 0,77 0,03* 
Cys 5,47 5,15 0,33 
Phe 4,91 5,10 0,04* 
Thr 4,58 4,60 0,03 
Try 0,57 0,66 0,04* 
Val 7,54 7,56 0,07 

A xít béo chủ yếu, % a xít béo tổng số 
C14 1,09 1,06 0,05 
C16 24,3 25,4 0,3* 
C18 8,3 8,9 0,4 
C18:1 32,5 32,0 0,6 
C18:2 13,2 10,4 0,6 
C18:3 0,54 0,34 0,05 

* Hiệu quả của việc bổ sung máu (P<0.05) 
a Số liệu của Cotanch và cộng sự. (2006) 
b SEM là sai số tiêu chuẩn của giá trị đo 
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Với lệnh cấm sử dụng bột thịt xương (chế biến từ động vật nhai lại) cho bò và cừu của FDA hiện 
nay và sự không chắc chắn về các lệnh cấm trong tương lai của FDA đối với việc sử dụng các 
sản phẩm được chế biến từ phụ phẩm giết mổ, việc sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm 
gia cầm làm thức ăn cho gia súc nhai lại đang ngày càng được quan tâm. Cotanch và cộng sự. 
(2006) mới đây đã tiến hành thí nghiệm nhằm đánh giá lại giá trị dinh dưỡng của bột lông vũ làm 
thức ăn trong khẩu phần cho bò. Các mẫu bột lông vũ được lấy hàng ngày trong vòng 5 ngày từ 
15 nhà máy cung cấp gần 85% tổng sản phẩm bột lông vũ trên toàn nước Mỹ. Các thông tin về 
quá trình chế biến được ghi chép lại bao gồm các điều kiện chế biến (thời gian, nhiệt độ và áp 
suất), tỷ lệ máu bổ sung và chế biến theo mẻ so với chế biến liên tục. 

Trong số 15 nhà máy cung cấp mẫu cho Cotanch và cộng sự. (2006), có sáu nhà máy không bổ 
sung máu vào sản phẩm bột lông vũ và chín nhà máy còn lại có bổ sung máu. Hàm lượng dinh 
dưỡng của bột lông vũ theo chủng loại ổn định giữa các nhà máy, nghĩa là các sản phẩm không 
có máu là tương tự nhau giữa các nhà máy và sản phẩm có chứa máu của các nhà máy cũng 
tương tự nhau. Tuy nhiên, việc bổ sung máu có ảnh hưởng tới thành phần dinh dưỡng của sản 
phẩm cuối cùng (Bảng 3). Bổ sung máu vào bột lông vũ không làm thay đổi hàm lượng protein 
hoặc mỡ tổng số nhưng làm tăng hàm lượng khoáng và làm giảm hàm lượng protein thô không 
tan trong môi trường a xít (acid detergent insoluble crude protein- ADICP). ADICP hoặc protein 
bám vào ADF (phần xơ tan không tan trong môi trường a xít) là giá trị ước tính phần protein 
không tiêu hóa. Do đó, bổ sung máu vào bột lông vũ làm tăng tỷ lệ tiêu hóa protein tổng số. Bổ 
sung máu có tác động tới a xít amin không thay thế nhưng không tác động đến từng a xít béo. 
Nhìn chung các sản phẩm bột lông vũ có bổ sung máu có hàm lượng methionine và lysine 
(thường được coi là những a xít amin hạn chế nhất trong chăn nuôi gia súc cho thịt và cho sữa) 
cao hơn. 

Một nỗ lực khác cũng được tiến hành gần đây nhằm sử dụng các chất dinh dưỡng từ sản phẩm 
chế biến gia cầm có hiệu quả hơn trong khẩu phần gia súc nhai lại là sự phát triển một qui trình 
mới xử lý phần nước chế biến trong các nhà máy chế biến gia cầm để thu hồi các chất dinh 
dưỡng trong đó. Nước chế biến từ các nhà máy này có chứa các chất dinh dưỡng hữu cơ đáng kể 
và cần được thu lại, lưu giữ, xử lý và tiêu hủy để không làm ô nhiễm môi trường. Giải pháp thay 
thế là các chất dinh dưỡng trong nước chế biến được tái sử dụng làm thức ăn bổ sung cho gia súc 
nhai lại. Do nước chế biến gia cầm có hàm lượng mỡ cao và chứa các a xít béo chưa no nên có ý 
kiến cho rằng nó có thể ngăn cản quá trình lên men dạ cỏ, từ đó làm giảm tỷ lệ tiêu hóa thức ăn. 
Một quy trình hoàn toàn mới đã được tập đoàn Simmons Foods (Siloam Springs, AR) xây dựng 
nhằm thu hồi các chất dinh dưỡng có trong nước chế biến gia cầm bằng các phản ứng chất hữu 
cơ để tạo ra một sản phẩm khô dạng đặc gọi là PRO*CAL có thể giảm bớt hoặc triệt tiêu hoàn 
tòan các ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình lên men dạ cỏ. Sản phẩm cuối cùng chứa khoảng 47% 
CP với hàm lượng RUP luôn >70%. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy PRO*CAL có thể 
dùng để nuôi bò vắt sữa, với vai trò là nguồn protein và mỡ thoát qua có nguồn gốc gia cầm, mà 
không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào tới lượng thức ăn ăn vào hay sản lượng sữa (Freeman và 
cộng sự., 2005). Ngoài ra, PRO*CAL còn có các ưu điểm hơn các loại thức ăn bổ sung protein 
thoát qua khác đó là làm tăng sản lượng sữa, có thể là do có hàm lượng mỡ và năng lượng cao 
hơn. Một số nghiên cứu khác tiến hành trong hệ thống dạ cỏ nhân tạo sử dụng hỗn hợp các vi 
sinh vật dạ cỏ cho thấy PRO*CAL không gây cản trở cho quá trình lên men dạ cỏ và có quá trình 
ôxy hóa sinh học các a xít béo chưa no chậm hơn khi so với một lượng dầu nành tương đương 
(Jenkins và Sniffen, 2004). Như vậy, không giống như các loại mỡ gia cầm chứa hàm lượng a xít 
béo chưa no cao, sản phẩm PRO*CAL có thể được dùng làm nguồn thức ăn bổ sung cho bò sữa 
mà không có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể nào đến quá trình lên men dạ cỏ. 
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Bảng 4. Mục đích sử dụng và lợi ích của việc bổ sung chất béo trong các khẩu phần cho gia 
súc nhai lại. 

Mục đích sử dụng chất béo Lợi ích 
Tăng mật độ năng lượng của khẩu phần Tăng năng suất thịt và sữa 
Giảm sự mất nhiệt trao đổi chất Tăng lượng thức ăn ăn vào và năng suất 

trong  các điều kiện khí hậu nóng ẩm 
Giảm sự phân tán bụi và các mảnh nhỏ 
của thức ăn hỗn hợp 

Cải thiện khả năng xử lý và sự an toàn của 
thức ăn 

Thay đổi thành phần a xít béo trong thịt 
và sữa 

Phù hợp với các sách hướng dẫn về dinh 
dưỡng đã xuất bản cho người và làm tăng 
mức tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm 

Tăng cường sự phân phối các a xít béo 
chưa no của các mô trong cơ thể 

Tăng cường thực hiện chức năng trao đổi 
chất và sinh lý như nâng cao năng suất 
sinh sản và khả năng miễn dịch 

Đóng góp của mỡ trong các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ 
Các sản phẩm chất béo của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ tiếp tục được sử dụng 
rộng rãi làm nguyên liệu thức ăn cho rất nhiều loài gia súc, trong đó có các loài nhai lại. Bảng 4 
liệt kê các ứng dụng và lợi ích đã được nghiên cứu khi bổ sung mỡ chế biến vào các khẩu phần 
cho bò và cừu. 

Năng lượng là lý do chính của việc bổ sung chất béo vào khẩu phần cho gia súc nhai lại. Trong 
suốt 25 qua, khẩu phần của bò sữa đã được bổ dung mỡ nhiều hơn so với khẩu phần của bò thịt 
vì áp lực lớn hơn trong việc phải duy trì hàm lượng xơ ăn vào đủ lớn để duy trì hoạt động bình 
thường của dạ cỏ. Ở rất nhiều cơ sở nuôi bò sữa việc tăng mức năng lượng trong khẩu phần bằng 
cách dùng ngũ cốc thay thế cỏ đã đạt đến ngưỡng tối đa cho phép, vì lượng xơ ăn vào thấp 
thường gắn liền với nguy cơ nhiễm một số bệnh tiêu hóa và trao đổi chất tăng lên. Bổ sung chất 
béo vào khẩu phần cho phép làm tăng mật độ năng lượng khẩu phần mà không làm giảm đáng kể 
hàm lượng xơ. Chất béo thường được lựa chọn để đưa vào khẩu phần ăn cho bò dựa vào giá 
thành, khả năng sẵn có, các đặc tính chế biến và năng suất vật nuôi. Vấn đề năng suất vật nuôi 
bao gồm ảnh hưởng của nguồn chất béo tới lượng thức ăn ăn vào như thế nào, ảnh hưởng của 
nguồn chất béo đối với sự tiêu hóa dạ cỏ, chất béo bổ sung được tiêu hóa và hấp thu ở ruột non 
của động vật như thế nào. 

Hình 2. Các lợi ích về sinh sản khi bổ sung chất béo trong khẩu phần trong giai đoạn tiết 
sữa đã ổn định (Petit, 2003). 

• Tăng đường kính thể vàng 
• Tăng hàm lượng progesterone 
• Tăng sự tổng hợp ba dãy prostaglandins từ DHA và EPA 
• Hạn chế hoạt động ôxy hóa theo chu trình và tổng hợp PGF2α - phòng 

ngừa thoái hóa thể vàng và tăng tỷ lệ thụ tinh 

Trong khi hiệu quả về năng suất khi bổ sung chất béo vào các khẩu phần của bò sữa và bò thịt 
đang được khám phá thì khả năng sử dụng chất béo để giảm stress nhiệt đang là câu hỏi cần 
được giải đáp. Các nghiên cứu về trao đổi chất ở nhiều loài động vật đã xác nhận rằng mỡ tạo ra 
sự mất mát nhiệt lượng trong khi trao đổi chất thấp hơn so với carbohydrate hoặc protein trên cơ 
sở calo ngang nhau. Do vậy, dùng chất béo để thay thế carbohydrate nhằm tăng năng lượng thu 
nhận nhưng không làm tăng tổng lượng nhiệt trao đổi trong điều kiện thời tiết nóng là một gợi ý 
hấp dẫn. Tuy nhiên, do hàm lượng mỡ được giới hạn ở mức tương đối thấp trong khẩu phần nên 
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mức nhiệt trao đổi tiết kiệm được là rất nhỏ. Nếu mức bổ sung mỡ trong khẩu phần cho bò không 
được nâng cao hơn thì tác dụng làm giảm stress nhiệt của mỡ trong khẩu phần là không đáng kể. 

Trong 10 năm qua, người ta đã chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng mỡ bổ sung vào khẩu phần cho 
bò vì những mục đích khác ngoài bổ sung năng lượng cho khẩu phần. Các chức năng phi calorie 
này được tập trung vào việc làm tăng khả năng cung cấp a xít béo chưa no cho các mô cơ thể để 
thay đổi giá trị dinh dưỡng của thịt và sữa hoặc để đáp ứng nhu cầu về các a xít béo không thay 
thế. Ví dụ, một số báo cáo cho thấy năng suất sinh sản của bò tăng lên ở một vài địa phương khi 
bổ sung a xít béo chưa no mạch dài không bị phân giải ở dạ cỏ vào khẩu phần (Hình 2). Các chất 
sung mỡ có chức năng phi calorie được sử dụng, ví dụ như để nâng cao năng suất sinh sản, cần 
phải thỏa mãn 2 điều kiện: (1) chúng phải chứa một số lượng các a xít béo chưa no mạch dài đủ 
lớn, và (2) các a xít béo chưa no mạch dài phải không bị phân giải bởi các vi sinh vật dạ cỏ xảy 
ra thông qua quá trình hydro hóa sinh học. Hydro hóa sinh học là nguyên nhân làm mất nhanh và 
nhiều các nối đôi của a xít béo chưa no có trong khẩu phần (Hình 3) thông qua quá trình khử 
bằng enzym do vi sinh vật trong các dạ dày bò mà chủ yếu là phần dạ cỏ gây ra. 

Hình 3. Các bước chính trong quá trình hydro hóa sinh học a xít linoleic bởi các vi sinh vật 
dạ cỏ. 

 

 
Lợi ích năng lượng và giới hạn của mỡ phụ phẩm chế biến dùng trong khẩu phần của bò 

Với thành phần chủ yếu của lipid trong chất béo chế biến từ phụ phẩm giết mổ là triglyceride với 
≥90% a xít béo, mật độ năng lượng của mỡ phụ phẩm chế biến bằng hoặc cao hơn mật độ năng 
lượng của phần lớn các chất béo thường được bổ sung vào các khẩu phần cho bò. Mật độ năng 
lượng cao và giá cả hợp lý làm cho các loại mỡ chế biến có thể cạnh tranh với phần lớn các 
nguồn chất béo khác trong thức ăn khi tính trên đơn vị năng lượng. Việc cân nhắc sử dụng mỡ 
phụ phẩm chế biến trong khẩu phần cho gia súc nhai lại chủ yếu liên quan đến các vấn đề như 
tính tiện lợi khi sử dụng và năng suất của vật nuôi. Vấn đề tiện dụng bao gồm khả năng sẵn có 
của sản phẩm ở một số địa phương, nhưng chủ yếu tập trung vào sự cần thiết của các thiết bị 
chuyên dụng để vận chuyển và phối trộn mỡ ở dạng sền sệt hoặc dạng lỏng tại các trang trại. Rất 
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nhiều nguồn mỡ thương phẩm cạnh tranh có giá cao hơn nhưng được chế biến thành dạng bột 
khô không tan chảy dễ vận chuyển và phối trộn tại trang trại. 

Giá trị năng lượng của mỡ bổ sung chỉ giải thích phần nào sự biến động về năng suất vật nuôi. 
Sản lượng chỉ được tăng lên khi mỡ bổ sung làm tăng hàm lượng năng lượng tiêu hóa (DE) của 
toàn bộ khẩu phần. Tất cả các loại mỡ được Hội đồng nghiên cứu quốc gia nhóm lại làm một 
trong Tiêu chuẩn NRC cho bò thịt (1996) với giá trị DE được ấn định là 7,30 Mcal/kg (Bảng 5). 
Các khuyến cáo của NRC cho bò sữa (2001) chia chất béo làm 5 loại có giá trị DE dao động từ 
4,05 Mcal/kg đối với mỡ cứng thủy phân một phần đến 7,70 Mcal/kg đối với dầu thực vật. 

Bảng 5. Tổng các chất dinh dưỡng có thể tiêu hóa (TDN) và năng lượng tiêu hóa (DE) của 
mỡ được báo cáo bởi NRC cho bò thịt và bò sữa. 

 TDN, % DE, Mcal/kg 
NRC cho bò thịt (1996) 177 7,30 
NRC cho bò sữa (2001)   
Mỡ cục có chứa Ca 163,5 6,83 
Mỡ cứng thủy phân 176,3 7,37 
Mỡ cứng hydro hóa một phần 96,6 4,05 
Mỡ động vật nhai lại 147,4 6,17 
Dầu thực vật 184,0 7,70 

Tăng hàm lượng DE tổng số khi bổ sung mỡ quan trọng hơn giá trị DE của mỡ. Bổ sung mỡ có 
thể không làm hàm lượng DE tổng số tăng lên nếu mỡ làm giảm lượng thức ăn ăn vào, giảm tỷ lệ 
tiêu hóa carbodydrate hoặc nếu các a xít béo thành phần có tỷ lệ tiêu hóa thấp. Các mức độ giới 
hạn tiềm ẩn này sẽ được thảo luận ngắn gọn cho các loại mỡ phụ phẩm chế biến. 

Ảnh hưởng của mỡ động vật đến lượng thức ăn ăn vào 

Mỡ bổ sung vào khẩu phần cho bò sữa có thể làm giảm lượng thức ăn ăn vào, từ đó làm giảm 
đáng kể hoặc thậm chí triệt tiêu hoàn toàn tác dụng tích cực của việc bổ sung. Thậm chí thức ăn 
ăn vào chỉ giảm một lượng nhỏ cỡ 0,5kg cũng có thể làm mất ưu điểm về năng lượng ở các mức 
bổ sung mỡ thông thường, từ đó hạn chế tác dụng tích cực của việc bổ sung đối với năng suất 
sữa. Đã có nhiều báo cáo về tác dụng làm giảm lượng thức ăn ăn vào của rất nhiều loại mỡ sử 
dụng trong khẩu phần và mức giảm khi sử dụng mỡ chế biến thường không lớn bằng mức giảm 
khi sử dụng các loại dầu thực vật hoặc một số loại mỡ thương phẩm khác. Theo một báo cáo 
tổng kết từ hơn 20 nghiên cứu sử dụng mỡ phụ phảm chế biến dạng cứng hoặc dạng lỏng thì chỉ 
có 2 nghiên cứu cho thấy lượng thức ăn ăn vào là giảm đáng kể (Allen, 2000). Tổng kết gần đây 
hơn của Onetti và Grummer (2004) cho thấy ảnh hưởng của mỡ động vật nhai lại tới lượng thức 
ăn ăn vào phụ thuộc vào nguồn thức ăn thô xanh. Khi bổ sung mỡ vào các khẩu phần ngô ủ chua 
sẽ làm giảm lượng thức ăn ăn vào và không làm tăng năng suất sữa. Tuy nhiên, khi bổ sung mỡ 
động vật nhai lại vào khẩu phần cơ sở là cỏ khô alfalfa hoặc khẩu phần có tỷ lệ ngô ủ chua và cỏ 
alfalfa ngang nhau thì năng suất sữa tăng lên. 

Một vài nguyên nhân làm giảm lượng thức ăn ăn vào khi bổ sung mỡ đang được kiểm tra. Các 
nguyên nhân này bao gồm: giảm nhu động ruột, giảm tính ngon miệng của khẩu phần khi bổ 
sung mỡ, giải phóng các hormone ruột và ôxy hóa mỡ trong gan (Allen, 2000). Độc giả có thể 
tham khảo báo cáo của Allen (2000) để có thêm thông tin mô tả từng yếu tố và bảng so sánh các 
nguồn mỡ khác nhau. Các hormone ruột vẫn đang được nhiều tác giả xác định là nhân tố điều 
chỉnh lượng thức ăn ăn vào. Thức ăn ăn vào ở bò giảm đi khi cho ăn mỡ bổ sung được cho là do 
đã dẫn đến sự thay đổi của cholecystokinen (Choi và Palmquist, 1996) và glucagon-like peptid 1 
(Benson và Reynolds, 2001). Đã có những mối liên hệ giữa các loại peptid có nguồn gốc từ ruột 
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khác như peptid YY, glucagons tuyến tụy và oxytomodulin với sự giảm đi của lượng ăn vào khi 
cho gia súc ăn mỡ (Holst, 2000). Nghiên cứu trước đây cho thấy khi tiêm a xít béo chưa no vào 
dạ múi khế đã làm giảm lượng thức ăn ăn vào nhiều hơn so với khi tiêm các a xít béo no 
(Drackley và cộng sự., 1992; Bremmer và cộng sự., 1998). Nghiên cứu gần đây của Litherland 
và cộng sự. (2005) đã chỉ ra rằng khi tiêm a xít béo tự do vào dạ múi khế đã làm giảm lượng thức 
ăn ăn vào mạnh hơn so với khi tiêm các triglyceride chưa no. Trong thí nghiệm của Litherland và 
cộng sự. (2005), cùng với lượng thức ăn ăn vào giảm xuống, thì nồng độ glucagon-like peptide 1 
trong huyết tương đã tăng lên còn nồng độ cholecystokinen không thay đổi. 

Ảnh hưởng của mỡ động vật đến sự tiêu hóa và lên men dạ cỏ 

Các chất bổ sung mỡ phải được giới hạn ở mức vài phần trăm trong các khẩu phần của gia súc 
nhai lại để tránh gây ra các vấn đề về tiêu hóa ở dạ cỏ do các hoạt động kháng vi sinh vật của các 
a xít béo thành phần. Các nguồn mỡ có khả năng gây ra các trở ngại đối với quá trình lên men dạ 
cỏ được gọi là các mỡ hoạt động dạ cỏ (rumen-active fat). Hiệu ứng kháng vi sinh vật của các 
loại a xít béo trong dạ cỏ rất phức tạp và phụ thuộc vào mối liên hệ qua lại giữa cấu trúc a xít béo, 
nồng độ a xít béo, sự hiện diện của các mảnh thức ăn và pH dạ cỏ (Jenkins, 2002). Các đặc điểm 
về cấu trúc của a xít béo làm tăng các hoạt động kháng vi khuẩn dạ cỏ bao gồm một nhóm a xít 
tự do có trong chuỗi cacbon và sự hiện diện của một hoặc nhiều hơn các cặp nối đôi. Do đó, tăng 
a xít béo tự do và mức độ bão hòa của a xít béo trong các loại mỡ phụ phẩm chế biến nhìn chung 
sẽ làm giảm hàm lượng mỡ có thể bổ sung vào các khẩu phần cho bò. Một số sản phẩm mỡ 
thương phẩm được tăng cường hàm lượng các a xít béo no ít kháng vi khuẩn để làm giảm thiểu 
ảnh hưởng của các chất béo đến quá trình lên men dạ cỏ. Những loại sản phẩm này được gọi là 
mỡ trơ dạ cỏ (rumen-inert fat) để biểu thị chúng có tác động kháng vi sinh vật dạ cỏ thấp hơn. 

Các a xít béo chưa no dao động trong khoảng từ 48% (mỡ bò) đến 70% (mỡ gia cầm) trong tổng 
lượng a xít béo của mỡ (Bảng 6). Các loại mỡ lợn dạng rắn và dạng chảy có tỷ lệ phần trăm các a 
xít béo chưa no tổng số ở mức trung bình. Hàm lượng a xít Oleic trong các loại mỡ động vật là 
tương tự nhau, nghĩa là phần lớn sự biến động gây ra bởi các a xít béo chưa no mạch dài (a xít 
linoleic và a xít linolenic). 

Bảng 6. Thành phần a xít béo của mỡ động vật chế biến sắp xếp theo thứ tự mức độ bão 
hòa giảm dần của a xít béo (Rouse, 2003). 

A xít béo Mỡ bò Mỡ lợn dạng 
cứng 

Mỡ lợn dạng 
chảy 

Mỡ gia cầm 

Myristic 3,0 1,5 1,5 1,5 
Palmitic 25,0 27,0 23,0 21,0 
Palmitoleic 2,5 3,0 3,5 6,5 
Stearic 21,5 13,5 11 8,0 
Oleic 42,0 43,4 40,0 43,0 
Linoleic 3,0 10,5 18,0 19,0 
Linolenic  0,5 1,0 1,5 
No 49,5 42,0 35,5 30,0 
Chưa no 47,5 57,4 62,5 70,0 

Bảng 7. Số lượng tối đa các loại mỡ động vật chế biến đưa vào khẩu phần bò sữa ước tính 
từ Công thức 1. 

 Mỡ bò Mỡ lợn dạng 
cứng 

Mỡ lợn dạng 
chảy  

Mỡ gia cầm 

UFA 45,0 54,4 59,0 63,5 
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% mỡa     
NDF=25 2,22 1,84 1,69 1,57 
NDF=35 2,93 2,43 2,24 2,08 
g mỡ/ngàyb     
NDF=25 660 552 507 471 
NDF=35 879 729 672 624 
a % mỡ bổ sung trong DM khẩu phần bò sữa trong phạm vi NDF khuyến cáo của NRC (2001). 
b Số gram mỡ bổ sung hàng ngày vào khẩu phần bò sữa trong phạm vi NDF khuyến cáo của 

NRC (2001) giả thiết DM ăn vào = 30 kg/ngày. 

Một công thức đơn giản để ước tính giới hạn trên của mỡ hoạt động dạ cỏ trong các khẩu phần 
của bò sữa được Jenkins và Chandler (1998) đưa ra ở Công thức 1 dưới đây: 

Mỡ hoạt động dạ cỏ (tỷ lệ % DM của khẩu phần) = 4 x NDF/UFA (1) 
Trong đó, 

NDF = hàm lượng chất xơ không tan trong môi trường trung tính của khẩu phần hỗn hợp 
hoàn chỉnh 

 UFA = tổng các a xít oleic, linoleic và linolenic trong mỡ bổ sung 

Theo Công thức 1, có thể cho bò sữa ăn mỡ phụ phẩm chế biến với mức cao hơn bằng cách tăng 
hàm lượng mỡ no hoặc hàm lượng chất xơ khẩu phần. Ví dụ: các mức khuyến cáo sử dụng cho 
khẩu phần bò sữa với 25% NDF dao động giảm từ 2,22% mỡ động vật nhai lại xuống còn 1,57% 
cho mỡ gia cầm không no (Bảng 7). Tăng hàm lượng NDF khẩu phần từ 25-35% làm tăng giới 
hạn cho ăn của tất cả các nguồn mỡ chế biến, nhưng tăng lớn nhất là mỡ no chế biến từ phụ 
phẩm giết mổ bò. Do tỷ lệ sử dụng mỡ no cao hơn trong các khẩu phần cho bò nên một số loại 
mỡ trơ dạ cỏ đã được tạo ra bằng cách hydro hóa một phần các a xít béo động vật để làm tăng độ 
no của mỡ và cải thiện khả năng vận chuyển và sử dụng. 

Tỷ lệ tiêu hóa ở ruột của các mỡ phụ phẩm động vật chế biến 

Tỷ lệ tiêu hóa của các a xít béo ở ruột thấp khi cho ăn các thức ăn bổ sung mỡ có thể là một yếu 
tố khác làm giảm giá trị DE của khẩu phần gia súc nhai lại. Sự khác nhau giữa các giá trị DE của 
các loại mỡ khác nhau giới thiệu trong Tiêu chuẩn NRC cho bò sữa (2001) chủ yếu là do tỷ lệ 
tiêu hóa thực của chúng khác nhau. Tỷ lệ tiêu hóa thực được NRC ước tính dao động từ 86% ở 
dầu thực vật và muối canxi tới 43% ở mỡ động vật nhai lại được hydro hóa một phần. Mỡ động 
vật nhai lại được NRC ấn định ở mức trung bình là 68%. 

Dựa vào kết quả từ các nghiên cứu trước, không có gì ngạc nhiên khi thấy cho gia súc ăn mỡ 
động vật nhai lại được hydro hóa một phần sẽ làm giảm tỷ lệ tiêu hóa a xít béo. Hydro hóa mỡ 
mềm vàng (mỡ có chất lượng thấp) để giảm giá trị iốt (IV) của nó  từ 56% xuống 18% đã làm 
giảm đáng kể tỷ lệ tiêu hóa in vivo, từ 67.8% xuống còn 47.4% (Jenkins và Jenny, 1989). Các giá 
trị tỷ lệ tiêu hóa a xít béo tổng hợp từ 11 nghiên cứu là bình thường (tương tự như các giá trị đối 
chứng) khi IV vượt quá 40 (Firkins và Eastridge, 1994), nhưng dưới mức IV bằng 40 thì tỷ lệ 
tiêu hóa a xít béo giảm dần theo mức độ giảm xuống của IV. 

Tỷ lệ tiêu hóa thấp hơn ở mỡ bị hydro hóa có thể liên quan tới hàm lượng a xít béo no cao hơn 
của chúng. Sự xuất hiện của một, hai hoặc ba nối đôi làm tăng tỷ lệ tiêu hóa a xít béo ở mức 
tương tự nhau. Grummer và Rabelo (1998) cũng cho thấy mức tăng tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến 
tương tự khi trong mỡ có một hoặc nhiều nối đôi. Tỷ lệ tiêu hóa thực của a xít stearic là 53% và 
thấp nhất trong số các a xít béo có mạch cacbon bằng 18. Nếu tạo ra chỉ một nối đôi trong cấu 
trúc thì có thể làm tăng tỷ lệ tiêu hóa thực lên thành 78,4%. Cần phải chỉ ra rằng có một số 
nghiên cứu không phân biệt sự khác nhau trong cấu trúc phân tử dạng cis hoặc trans 18:1 của a 
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xít béo khi xuống tá tràng. Tỷ lệ tiêu hóa 18:1 thấp hơn có thể là do a xít béo đi xuống tá tràng có 
cấu trúc dạng trans 18:1. 

Do giá trị tỷ lệ tiêu hóa thực và giá trị năng lượng của mỡ động vật nhai lại thấp hơn được nhắc 
đến trong Tiêu chuẩn NRC cho bò sữa (2001), Hiệp hội nghiên cứu Mỡ và Protein đặt hàng một 
cơ quan độc lập chuẩn bị một báo cáo tổng quan sử dụng dữ liệu sẵn có để kiểm tra tỷ lệ tiêu hóa 
mỡ động vật nhai lại so với các loại mỡ bổ sung khác dùng cho bò sữa. Báo cáo cuối cùng cho 
thấy có những sự bất nhất trong các báo cáo. Thứ nhất, một số nghiên cứu nói rằng đã cho bò sữa 
ăn mỡ cứng trong các thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hóa, nhưng thành phần a xít béo được trình 
bày lại cho thấy đây có thể là mỡ dạng lỏng. Thứ hai, một số nghiên cứu báo cáo đã khảo sát tỷ 
lệ tiêu hóa của mỡ động vật nhai lại nhưng thực tế đó là một hỗn hợp các loại mỡ khác nhau. 

Bảng 8. Tỷ lệ tiêu hóa a xít béo trong khẩu phần đối chứng và khẩu phần có bổ sung mỡ 
tổng hợp từ 32 nghiên cứu đã công bố trên bò vắt sữa. 

  Tỷ lệ tiêu hóa 
biểu kiếna 

Tỷ lệ tiêu hóa ước tính theo 
phương pháp tham chiếub 

 nc Trung 
bình 

SDd Trung bình SD 

Đối chứng 32 72,3 7,7   
Mỡ động vật nhai lại 11 73,9 8,5 72,8 13,2 
Mỡ được hydro hóa 24 62,8 9,0 53,7 17,4 
Các hạt có dầu 6 66,4 8,4 54,0 20,8 
Dầu thực vật 9 63,5 7,2 61,6 9,4 
Muối Canxi của a xít béo 15 74,3 8,9 80,1 12,1 
a A xít béo được tiêu hóa trên toàn bộ đường tiêu hóa/tổng lượng a xít béo ăn vào 
b A xít béo trong khẩu phần cơ sở được trừ đi từ thức ăn và phân để ước tính tỷ lệ tiêu hóa của 

nguồn mỡ bổ sung  
c Số nghiên cứu = n 
d Độ lệch chuẩn 

Báo cáo cuối cùng đã tóm tắt tỷ lệ tiêu hóa a xít béo chỉ được xác định từ các thí nghiệm trên bò 
vắt sữa cho ăn khẩu phần đối chứng không có các thành phần giàu mỡ, và các loại mỡ được dùng 
riêng chứ không kết hợp với nhau. Có tổng số 32 nghiên cứu đã xuất bản đạt yêu cầu đề ra và 45 
nghiên cứu khác bị loại. Chỉ tiêu chọn lọc đã hạn chế số lượng theo dõi được của một số loại mỡ, 
đặc biệt là các loại hạt có dầu và dầu thực vật, thường được cho ăn cùng với các loại mỡ khác. 

Trong số các loại mỡ khảo sát, chỉ có mỡ động vật nhai lại và các muối canxi của a xít béo trong 
dầu cọ là có tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến in vivo trung bình cao hơn so với các khẩu phần đối chứng 
(Bảng 8). Trật tự sắp xếp tỷ lệ tiêu hóa của các loại mỡ ước tính theo phương pháp tham chiếu 
cũng tương tự. Ngược lại, các loại mỡ bị hydro hóa có tỷ lệ tiêu hóa a xít béo thấp hơn dù cho đó 
là tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến hay được ước tính theo phương pháp tham chiếu. Các loại mỡ được 
hydro hóa cũng có độ lệch chuẩn cao nhất, chứng tỏ tỷ lệ tiêu hóa của mỡ được hydro hóa biến 
động hơn rất nhiều so với tỷ lệ tiêu hóa của các loại mỡ khác. Khi phân tích kỹ hơn các số liệu 
thì thấy khoảng 80% trường hợp mỡ được hydro hóa làm giảm tỷ lệ tiêu hóa a xít béo khẩu phần 
ở mức >5%. Có 27% các trường hợp mỡ động vật nhai lại khi bổ sung đã làm giảm tỷ lệ tiêu hóa 
a xít béo khẩu phần ở mức >5% so với tỷ lệ này ở lô đối chứng. 

Tương lai của các phụ phẩm động vật chế biến dùng làm nguyên liệu thức ăn cho gia súc 
nhai lại 
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Nhu cầu sử dụng các sản phẩm có thể cung cấp nguồn RUP chứa a xít amin thiết yếu cần thiết 
cho sinh trưởng và sản xuất sữa trong các khẩu phần ăn cho cả bò sữa và bò thịt vẫn không 
ngừng tăng lên. Các phụ phẩm động vật chế biến trong quá khứ đã có một vị trí rất quan trọng 
trong việc đáp ứng các nhu cầu a xít amin với độ ổn định cao và giá cả hợp lý. Các vấn đề về 
quản lý xung quanh bệnh bò điên bỗng nhiên nổi lên trong những năm gần đây và gây ra những 
nghi hoặc cho tương lai của những sản phẩm này. Rõ ràng là việc sử dụng các sản phẩm chế biến 
từ phụ phẩm của gia súc nhai lại làm thức ăn cho bò và cừu sẽ bị hạn chế. Có thể việc sử dụng 
các phụ phẩm chế biến từ những loài không phải gia súc nhai lại sẽ được quan tâm nhiều hơn 
như đã từng xảy ra đối với các sản phẩm từ gia cầm. 

Các sản phẩm mỡ chế biến có nguồn gốc từ phụ phẩm giết mổ ít bị tác động từ các lệnh cấm liên 
quan đến BSE. Tuy nhiên, mỡ động vật nhai lại và mỡ dạng lỏng từ các phụ phẩm giết mổ phải 
đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các loại mỡ động vật chuyên dùng. Ở gia súc nhai lại, 
việc sử dụng mỡ cho các mục đích khác, như cung cấp các a xít béo chưa no mạch dài cho các 
mô, chứ không phải để cung cấp năng lượng ngày càng được hướng tới. Trong khi không nên bỏ 
qua vai trò cung cấp năng lượng của các loại mỡ chế biến từ phụ phẩm giết mổ thì những ứng 
dụng khác không nhằm mục đích cung cấp năng cũng phải được phát triển. 
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Tóm tắt 
Ngành chăn nuôi gia cầm ở Hoa Kỳ có lịch sử lâu đời sử dụng các sản phẩm của ngành công 
nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ trong khẩu phần. Mỡ chế biến theo phương pháp này nói 
chung có giá thành thấp hơn dầu thực vật, chẳng hạn như dầu đậu tương- loại thường được sử 
dụng nhiều ở các nước khác. Điều này cho phép có thể bổ sung hàm lượng mỡ  cao hơn và do đó 
các khẩu phần cũng trở nên giàu năng lượng hơn. Khẩu phần có năng lượng cao hơn sẽ làm cho 
gia cầm tăng trọng nhanh hơn, tiêu tốn thức ăn thấp hơn và tạo ra ưu thế cạnh tranh cho ngành 
chăn nuôi gia cầm Hoa Kỳ. Nguồn protein từ chế biến từ phụ phẩm giết mổ cũng có ích cho chăn 
nuôi gia cầm. Các sản phẩm chất lượng cao sẵn có bao gồm bột thịt xương (MBM), bột phụ 
phẩm gia cầm (PBM) và bột lông vũ (FeM). Mỗi loại đều là nguồn dinh dưỡng đặc hiệu tuyệt 
vời và nói chung đều cung cấp nguồn protein có giá cả cạnh tranh. MBM cung cấp nguồn a xít 
amin và phốt pho có giá trị. PMB thậm chí còn cung cấp nhiều protein và năng lượng hơn, đồng 
thời cũng là nguồn cung cấp phốt pho tuyệt vời. FeM chứa nhiều a xít amin giàu lưu huỳnh. Tóm 
lại, các sản phẩm này có thể được ngành chăn nuôi gia cầm sử dụng để giảm đáng kể chi phí giá 
thành và hiện tại khối lượng được ngành này sử dụng là rất lớn. Với việc sử dụng các sản phẩm 
này, ngành chăn nuôi gia cầm ước tính sẽ tiết kiệm được khoảng 10 đô la cho mỗi tấn thức ăn 
sản xuất tại Hoa Kỳ. Việc ngành chăn nuôi gia cầm sử dụng nhiều sản phẩm này là điều bình 
thường và người ta dự báo khối lượng sử dụng sẽ còn tiếp tục tăng lên trong tương lai. 

Ngành chăn nuôi gia cầm 
Chăn nuôi gia cầm tại Hoa Kỳ và trên thế giới có những biến đổi to lớn trong vòng 50 năm qua. 
Trong khi tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm liên tục tăng trong suốt giai đoạn này, thì những 
thay đổi trong cấu trúc của ngành có lẽ còn sâu sắc hơn. Ngành chăn nuôi này đã chuyển từ sản 
xuất quy mô nhỏ các thức ăn đặc sản sang cung cấp nguồn protein động vật chính được tiêu thụ 
tại Hoa Kỳ. Trên phạm vi thế giới, cũng đã có một sự bùng nổ chăn nuôi gia cầm. Tại các nước 
phát triển, ngành chăn nuôi gia cầm cũng hoạt động tương tự như ở Hoa Kỳ. Ở các nước kém 
phát triển hơn thì quy mô sản xuất thường nhỏ hơn và mô hình chăn nuôi của Hoa Kỳ luôn là 
mục tiêu phát triển của ngành chăn nuôi. Năm 2004 ước tính có khoảng 8,9 tỷ con gà đã được 
nuôi và giết mổ tại Hoa Kỳ (Watt poultry, 2004) và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Trên thế 
giới, tổng số lượng gà giết mổ hàng năm cũng ở mức cao chưa từng thấy, khoảng 46 tỷ con. 
Cuộc cách mạng trong chăn nuôi gia cầm đã đem lại những bước tiến trong việc xây dựng khẩu 
phần ăn nhờ có nhiều sản phẩm và công nghệ mới đã và đang được tạo ra. Cuộc cách mạng này 
cũng đã làm cho việc lập khẩu phần thức ăn trở nên tinh vi hơn, chuyển từ cách làm bằng tay 
sang bằng máy tính, từ cân đối theo tổng protein sang cân đối theo a xít amin tiêu hóa, và tính 
toán bổ sung rất nhiều chất vi lượng. Tất cả đã giúp cho ngành chăn nuôi gia cầm Hoa Kỳ giảm 
được giá thành và đạt năng suất ở mức cao nhất. Sử dụng các phụ phẩm giết mổ chế biến đã 
mang lại lợi nhuận to lớn cho ngành chăn nuôi gia cầm hiện đại. 

Sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ trong thức ăn gia cầm 
Sử dụng protein và các loại mỡ tái chế trong chăn nuôi gia cầm có lịch sử lâu đời trên toàn thế 
giới. Hầu như tất cả các loại bột protein và mỡ chế biến từ phụ phẩm giết mổ đều đã và đang tiếp 
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tục được sử dụng với số lượng lớn tại Hoa Kỳ với lí do chính là giá trị tương đối của chúng so 
với các nguồn protein khác chẳng hạn bột đậu tương. Các sản phẩm hiện đang được sử dụng là 
bột thịt, các sản phẩm máu, chất béo có nguồn gốc từ gia súc nhai lại, lợn, gia cầm, và bột lông 
vũ. Ngoài ra một lượng hạn chế bột gà đẻ loại thải nguyên con hiện cũng đang được sử dụng. 
Mỗi loại sản phẩm đều đã được sử dụng một cách hiệu quả ở các mức khác nhau trong khẩu 
phần cho các giống gia cầm khác nhau, trong đó mức sử dụng trong các khẩu phần cho gà thịt và 
gà tây cao hơn do nhu cầu về protein ở các giống này cao hơn so với gà đẻ. 

Các sản phẩm có nguồn gốc động vật này cung cấp các chất dinh dưỡng cần cho gia cầm với giá 
cả hợp lý nếu so sánh với các sản phẩm cạnh tranh khác, và thực tế, giá thành có khuynh hướng 
biến động theo giá cả của các sản phẩm cạnh tranh. Để cải tiến năng suất, việc thay thế một phần 
bột đậu tương trong khẩu phần cho gia cầm bằng các sản phẩm động vật đã được nhiều cơ sở 
chăn nuôi quan tâm. Phần oligosaccharide có trong bột đậu tương được cho là có ảnh hưởng tiêu 
cực đối với gia cầm. Nguyên nhân được cho là do một hợp chất có trong phần không tiêu hóa 
của sản phẩm này gây ngứa màng chân gia cầm. Bổ sung nguồn protein động vật có thể làm tăng 
năng suất so với khẩu phần tiêu chuẩn. Trong khi ảnh hưởng tốt này có thể là do hàm lượng cao 
của các a xít amin hạn chế tạo ra thì việc giảm lượng gluxit khó tiêu hóa có trong bột đậu tương 
có thể cũng đã góp phần tạo ra ảnh hưởng này. Nghiên cứu trước đây trong phòng thí nghiệm 
khuyến cáo rằng nếu cân đối khẩu phần đúng thì có thể thay thế đến một nửa lượng protein bằng 
các phụ  phẩm khác nhau. Mỗi một sản phẩm có thành phần dinh dưỡng và giá trị tiềm năng 
khác nhau, tuy nhiên, phần lớn chúng đều là nguồn năng lượng và protein chất lượng cao, nguồn 
phốt pho sẵn có và nguồn khoáng chất khác tuyệt vời.  

Mục đích của chương này là cung cấp các thông tin cần thiết cho việc sử dụng các sản phẩm này 
để xây dựng khẩu phần, phương pháp sử dụng chúng, và các hạn chế cũng như hiệu quả kinh tế 
khi sử dụng chúng. Ngoài ra, một bài tổng quan thích hợp cũng sẽ được cung cấp trong những 
trường hợp cần thông tin chuyên sâu. Cuối cùng, với những thông tin cung cấp ở đây, người 
chăn nuôi có thể đưa ra những quyết định phù hợp về sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ 
phẩm giết mổ và tiết kiệm chi phí. 

Sử dụng mỡ chế biến từ phụ phẩm giết mổ 
Sử dụng chất béo trong thức ăn chăn nuôi có rất nhiều ưu điểm. Một số lợi ích thu được từ việc 
bổ sung chất béo trong khẩu phần là: 

• Nguồn năng lượng đậm đặc và là cách chủ yếu để tăng hàm lượng năng lượng trong khẩu 
phần; 

• Tăng tốc độ sinh trưởng; 
• Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn; 
• Giảm tiêu tốn thức ăn; 
• Là nguồn cung cấp các a xít linoleic; 
• Giảm lượng bụi trong thức ăn và giảm mất mát thức ăn vì bụi; 
• Bôi trơn các thiết bị của nhà máy thức ăn; 
• Tăng tính ngon miệng của thức ăn; 
• Tăng tốc độ tăng trọng, giảm thời gian nuôi và tăng giá trị sử dụng chuồng trại; 
• Lượng nhiệt gia tăng thấp khi bị stress nhiệt giữ cho lượng calo hấp thu tăng; 
• Giảm nhu động ruột đối với các thức ăn khác dẫn đến tăng khả năng tiêu hóa; 
• Có thể có hiệu ứng “năng lượng bổ sung” (extra caloric effect); 
• Có thể có giá cạnh tranh hơn so với các nguồn cung cấp năng lượng khác; 
• Thức ăn đậm đặc có thể làm giảm chi phí vận chuyển và phân phối thức ăn. 
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Một số điều cần quan tâm khi sử dụng chất béo: 

• Sử dụng tỷ lệ cao có thể ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả ép viên; 
• Xác định hàm lượng năng lượng trao đổi có thể gặp khó khăn; 
• Dễ tạo mùi ôi thiu; 
• Trang thiết bị cần thiết  liên quan đến bổ sung chất béo phải thích hợp; 
• Gia cầm non khó tiêu hóa các chất béo no. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ cung cấp một lượng lớn chất béo khác nhau cho 
gia cầm. Các loại mỡ cơ bản là mỡ gia cầm, mỡ đặc, mỡ vàng mềm, mỡ lợn và mỡ hỗn hợp. Ở 
nhiều nước khác, người ta còn sử dụng với khối lượng đáng kể các loại chất béo thực vật như 
dầu hướng dương, dầu đậu tương, dầu cọ. Nói chung, các loại chất béo này tương đối đắt so với 
chất béo chế biến từ phụ phẩm giết mổ, dẫn đến khẩu phần chứa ít chất béo hơn và hàm lượng 
năng lượng trao đổi thấp hơn so với ở Hoa Kỳ. Một trong những mối quan tâm chính liên quan 
đến việc sử dụng chất béo là giá trị năng lượng trao đổi thực cần phải định lượng cho những 
nguồn chất béo khác nhau. Trị số này trong thực tế thường rất khó xác định và giá trị thực tiễn 
khi lập khẩu phần có thể chỉ là rất nhỏ. Khi phân tích năng lượng chất béo người ta thường sử 
dụng  phương pháp gián tiếp bằng cách thay thế phần có trong khẩu phần nuôi để xác định hàm 
lượng năng lượng trao đổi. Ngoài ra, chất béo có thể có hiệu ứng năng lượng bổ sung (Jensen và 
cộng sự., 1970; Horani and Sell, 1977), trong đó nó tác động đến khả năng sẵn có của các chất 
dinh dưỡng khác. Hiệu ứng này được phát hiện trong phòng thí nghiệm khi người ta nhận ra rằng 
bổ sung chất béo đã làm tăng tỷ lệ tiêu hóa của MBM (Firman and Remus, 1994). Điều này giải 
thích tại sao một số giá trị năng lượng trao đổi theo báo cáo lại lại cao hơn giá trị năng lượng thô 
mà chất béo có thể có được.  

Các nghiên cứu trước đây về sử dụng chất béo trong khẩu phần cho gia cầm nói chung đã cho 
thấy dầu thực vật chưa no có ME cao hơn các sản phẩm động vật hoặc các sản phẩm có hàm 
lượng a xít béo tự do cao (Seidler và cộng sự., 1955; Young, 1961; Waldroup và cộng sự., 1995). 
Tuy nhiên, nếu cho ăn dưới dạng một phần của khẩu phần hoàn chỉnh thì phần lớn các thí 
nghiệm đều cho thấy không có khác biệt nào về các chỉ tiêu năng suất khi cho ăn các nguồn chất 
béo khác nhau (Seidler và cộng sự., 1955; Young, 1960; Fuller and Rendon, 1979; Fuller and 
Rendon, 1977; Pesti và cộng sự., 2002; Quart và cộng sự., 1992). Một số lí do có thể được giả 
định để giải thích tại sao giá trị năng lượng trong phân tích ME khác nhau lại không gây ra khác 
biệt về năng suất thực tế khi được bổ sung vào khẩu phần hoàn chỉnh. Một trong số nguyên nhân 
có thể là vì khả năng sử dụng các thành phần khác trong khẩu phần được cải thiện bởi các nguồn 
chất béo khác nhau là tương đương nhau và không bị ảnh hưởng bởi hàm lượng ME trong các 
loại chất béo đó. Câu trả lời rõ hơn có thể là do sự khác biệt về hàm lượng ME trong khẩu phần 
có hàm lượng chất béo điển hình là tương đối nhỏ. Nói cách khác, nếu hai loại chất béo có hàm 
lượng ME là 7.000 và 8.000 Kcal/kg được bổ sung vào khẩu phần đều ở mức 3% trong khẩu 
phần, thì sự khác biệt về ME trong khẩu phần hoàn chỉnh chỉ là 30 Kcal/kg hay chưa tới 1% của 
tổng năng lượng trao đổi của khẩu phần. Mức độ khác nhau này là rất nhỏ và rất khó để xác định 
bằng thực nghiệm. Trong một nghiên cứu của Pesti và cộng sự. (2002), các nguồn chất béo khác 
nhau được sử dụng và mức độ khác nhau giữa các loại chất béo này là hơn 4.000 Kcal/kg. Tuy 
nhiên, khi các loại chất béo này được bổ sung vào khẩu phần cho gà nuôi nền thì cũng không 
thấy có sự khác biệt về tăng trọng cũng như tiêu tốn thức ăn, chứng tỏ hàm lượng năng lượng 
thuần cung cấp cho gà là tương đương (Leeson and Ateh, 1995). Kết quả tương tự cũng được 
Leigh and Firman (2005, tài liệu chưa công bố) quan sát trong một nghiên cứu mới đây trong 
phòng thí nghiệm như trình bày ở Bảng 1 và Bảng 2. 

Bảng 1. Tăng trọng bình quân ở gà thịt cho ăn các khẩu phần có nguồn chất béo khác nhau 
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Nguồn chất béo 0-3 tuần tuổi 
(kg/con/giai 

đoạn) 

0-5 tuần tuổi 
(kg/con/giai 

đoạn) 

0-7 tuần tuổi 
(kg/con/giai 

đoạn) 
Dầu đậu tương 0,77 1,92 2,85 
Mỡ mềm vàng 0,76 1,96 2,95 
Mỡ gia cầm 0,76 1,93 2,92 
Mỡ động vật nhai lại 0,75 1,92 2,99 
Mỡ hỗn hợp động thực vật 0,74 1,89 2,96 
Mỡ lợn 0,75 1,88 2,97 
Dầu cọ 0,75 1,95 2,94 

Không có sai khác thống kê giữa các nghiệm thức 

Bảng 2. Tiêu tốn thức ăn đã hiệu chỉnh ở gà thịt cho ăn các loại chất béo khác nhau trong 
khẩu phần  

Nguồn chất béo 0-3 tuần tuổi 0-5 tuần tuổi 0-7 tuần tuổi 
    
Dầu đậu tương 1,38 1,60 1,87 
Mỡ vàng mềm 1,38 1,56 1,85 
Mỡ gia cầm 1,38 1,58 1,85 
Mỡ động vật nhai lại 1,40 1,61 1,83 
Mỡ hỗn hợp động thực vật 1,42 1,63 1,86 
Mỡ lợn 1,40 1,52 1,77 
Dầu cọ 1,42 1,56 1,88 

Nói chung, người ta cho rằng các chất béo có tỷ lệ tiêu hóa ở gà trưởng thành cao hơn so với ở 
gà con. Renner and Hill (1960) phát hiện thấy tỷ lệ tiêu hóa của mỡ động vật nhai lại (hàm lượng 
a xít béo no cao) ở gà con là rất thấp. Carew và cộng sự. (1972) cho biết khả năng tiêu hóa chất 
béo ở gà con khá thấp nhưng tăng nhanh cùng với tuổi của chúng. Các kết quả tương tự cũng 
được phát hiện ở gà tây (Sell và cộng sự., 1986). Trong khi khả năng tiêu hóa chất béo ở gia cầm 
thấp trong giai đoạn này là khá rõ ràng thì thực tế lại cho thấy ảnh hưởng của nó là không đáng 
kể vì gia cầm có khả năng cải thiện khả năng tiêu hóa chất béo rất nhanh.  

Việc tăng mức năng lượng trong khẩu phần thông qua bổ sung chất béo có thể là có lợi đối với 
năng suất chăn nuôi (Fuller and Rendon, 1979). Rất nhiều số liệu nghiên cứu trước đây về thay 
đổi mức năng lượng trong các khẩu phần chưa hoàn toàn cân đối làm cho việc giải thích các dữ 
liệu gặp khó khăn. Bổ sung chất béo có thể làm tăng khối lượng cơ thể trong một vài trường hợp 
(Sell và cộng sự. 1986), mặc dù trong nhiều trường hợp, mức tăng trọng là tương đương, nhưng 
hiệu quả sử dụng thức ăn tăng lên (Pesti và cộng sự. 2002). Việc tăng chất béo trong khẩu phần 
đã cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn, nhưng cũng làm tăng tích lũy mỡ (Salmon and O’Neil, 
1971; Rivas and Firman, 1994). Khi nuôi gà tây ở mức năng lượng bằng 88 đến 112% mức 
khuyến cáo của NRC đã cho thấy gà có tốc độ tăng trưởng cao hơn (25,3 đến 29,4 pound) và 
hiệu quả sử dụng thức ăn thay đổi rất lớn (3,41 so với 2,41 kg thức ăn/kg tăng trọng). Trong khi 
lượng thức ăn ăn vào của gia cầm trong thí nghiệm này giảm đi do khẩu phần có mức năng lượng 
cao thì lượng năng lượng ăn vào thực ra vẫn tăng do năng lượng ăn vào từ chất béo bổ sung tăng 
lên (Firman, 1995). 

Bổ sung chất béo cao hơn nhu cầu về a xít linoleic trong khẩu phần gà đẻ có ảnh hưởng thất 
thường. Mức tiêu thụ năng lượng của gà đẻ cần phải được kiểm soát chặt để đảm bảo gà mái 
không quá béo (lượng mỡ cơ thể quá cao). Orr và cộng sự. (1958) nhận thấy bổ sung chất béo 
trong khẩu phần gà đẻ ở mức 2,5 hoặc 5% là không có lợi. Reid and Weber (1975) cho biết năng 
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suất sinh sản của gà đẻ nuôi lồng không thay đổi khi cho ăn khẩu phần có bổ sung chất béo ở 
mức khá cao (khoảng 15%) mặc dù hiệu quả sử dụng thức ăn có được cải thiện. Việc bổ sung 
chất béo (từ 1 đến 2%) vào đầu chu kỳ đẻ đã cải thiện đáng kể kích thước và sản lượng trứng 
(Jensen, 1983) nhưng trong một thí nghiệm khác các mức bổ sung chất béo 2-6% đã không cho 
kết quả tương tự (Bohnsack và cộng sự. 2002). 

Có thể sử dụng chất béo trong khẩu phần để làm giảm sự gia tăng nhiệt (nhiệt tạo ra trong quá 
trình tiêu hóa thức ăn). Sự gia tăng nhiệt do protein là cao nhất, sau đó đến gluxit và cuối cùng là 
chất béo. Như vậy sẽ là logic nếu có thể tăng phần năng lượng từ chất béo trong khẩu phần để 
giúp gia cầm có thể đối phó với stress nhiệt dễ dàng hơn. Cần phải lưu ý là tổng lượng nhiệt sinh 
ra có thể tăng lên nếu hàm lượng năng lượng trong khẩu phần tăng lên, mặc dù khi bị stress nhiệt 
nhìn chung gia cầm sẽ giảm ăn để giảm quá trình sinh nhiệt. Gà thịt được tự do lựa chọn giữa 
khẩu phần giàu chất béo và khẩu phần giàu gluxit đã lựa chọn khẩu phần chất béo cao và cho 
tăng trọng cao hơn trong điều kiện nhiệt độ cao (Dale và Fuller, 1978). Ở gà thịt mức tăng trọng 
giảm đi do stress nhiệt là không đáng kể nếu cho ăn khẩu phần có hàm lượng chất béo cao (Dale 
và Fuller, 1980). 

Thực tiễn sử dụng chất béo trong khẩu phần gia cầm 
Thực tiễn sử dụng chất béo trong khẩu phẩn gia cầm khá đơn giản và tác dụng của việc bổ sung 
chất béo đã được hiểu rất rõ. Mức bổ sung tối thiểu (thường là 1% chất béo) thường được trộn 
vào khẩu phần. Có vài lý do cho việc bổ sung này nhưng nói chung việc bổ sung là để đảm bảo 
cung cấp đủ lượng a xít linoleic cho gia cầm. Việc này cũng giúp giảm thiểu bụi thức ăn, bôi trơn 
thiết bị cho ăn và tăng tính ngon miệng cho gia cầm. Người ta thường bổ sung chất béo ở mức 
1% mà không cần để ý đến giá cả. Mức bổ sung cao hơn 1% thường được sử dụng để làm tăng 
tốc độ sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn và có liên quan nhiều hơn đến tổng giá thành sản 
phẩm tính theo tăng trọng. Nói một cách tương đối thì ở Hoa Kỳ giá chất béo thường khá rẻ là do 
có ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ tiên tiến và việc bổ sung chất béo ở mức cao là 
việc làm thông thường. Giá bán chất béo nói chung dao động từ 200 đến 400 đô- la/tấn, trong khi 
đó tại nhiều nước khác giá bán có khi cao gấp từ 2 đến 5 lần mức giá này. Khẩu phần bột ngô-
đậu tương điển hình bổ sung 1% chất béo sẽ có mức năng lượng ME khoảng 3.000 Kcal/kg. Cứ 
mỗi một phần trăm chất béo được bổ sung thì sẽ làm tăng thêm 50 Kcal năng lượng. Do vậy, các 
khẩu phần sử dụng tại Hoa Kỳ thường có lượng chất béo bổ sung ở mức 1 đến 3% trong thức ăn 
cho gà con và cao hơn ở gà thịt giai đoạn cuối. Mức bổ sung chất béo cao hơn thường cho năng 
suất cao hơn cho tới mức tối đa có thể trộn vào khẩu phần (8-10% thường được xác định là mức 
tối đa có thể bổ sung trong thức ăn dạng viên và dạng nghiền nhỏ). Trong nhiều trường hợp, các 
nhà dinh dưỡng sử dụng phép tính giá thành dựa trên hàm lượng năng lượng để xác định mức bổ 
sung cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Tại nhiều nước, ngô khan hiếm hơn và giá đậu tương đắt hơn 
nên các nguyên liệu chất lượng thấp hơn thường được sử dụng và do đó mức năng lượng trong 
khẩu phần cũng thấp hơn. Khẩu phần năng lượng thấp như vậy (đôi khi thấp hơn 2.700 kcal/kg 
ME) đã ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trọng, tiêu tốn thức ăn và làm tăng giá thành. Mức 
sản xuất thấp hơn từ 20-30% so với gia cầm cùng loại là khá phổ biến trong nhiều trường hợp. 
Bổ sung chất béo rẻ tiền có thể cải thiện đáng kể năng suất của những gia cầm này. Sử dụng chất 
béo ở gà tây nói chung thường cao hơn một chút so với ở gà thịt vì khẩu phần cho gà tây có hàm 
lượng protein cao hơn còn đậu tương là thành phần chủ yếu sử dụng trong khẩu phần lại thường 
có mức năng lượng thấp.  

Rất nhiều mối quan ngại được bày tỏ liên quan đến việc sử dụng mỡ trong thực tế. Những quan 
tâm này chủ yếu xoay quanh vấn đề chất lượng tương đối của các loại chất béo và bao gồm cả sự 
ôi thiu, hàm lượng a xít béo tự do, các chỉ tiêu MIU (độ ẩm, các chất không hòa tan, chất không 
bị saponin hóa). Nhiều mối quan ngại trong số này có thể được giải tỏa nếu áp dụng quy trình thu 
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mua sao cho có thể xác định phần lớn các chỉ số nói trên. Có thể kiểm soát ôi thiu bằng cách bổ 
sung các chất chống o-xy hóa. Nếu a xít béo tự do ở mức dưới 20% thì được coi là chưa có vấn 
đề và thường MIU ở mức khá thấp. Thực ra, những vấn đề cần phải giải quyết đối với chất béo là 
rất ít.  

Sử dụng các nguồn protein chế biến từ các phụ phẩm giết mổ 
Việc sử dụng các nguồn protein phụ phẩm chế biến có nhiều ưu điểm: 

• Nói chung giá cả tương đối cạnh tranh so với các nguồn protein thực vật; 
• Tổng chi phí thức ăn giảm trong hầu hết các trường hợp sử dụng bột protein; 
• Là nguồn cung cấp protein chất lượng cao; 
• Phần lớn là dễ tiêu hóa ; 
• Giúp cân bằng a xít amin; 
• Trong hầu hết các trường hợp sẽ cho tăng trọng cao hơn một chút so với chỉ sử dụng 

nguồn protein thực vật; 
• Nguồn tuyệt vời cung cấp phốt pho sẵn có và các khoáng chất khác; 

Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng các sản phẩm protein chế biến từ phụ phẩm giết mổ: 

• Kiểm soát chất lượng không chặt chẽ có thể làm giảm tỷ lệ tiêu hóa của các a xít amin; 
• Cần sử dụng phương pháp lập công thức khẩu phần phù hợp để đạt hiệu quả sử dụng cao 

nhất; 
• Tiềm ẩn khả năng nhiễm khuẩn nếu không được chế biến, đóng gói và bảo quản thích 

hợp; 
• Phương pháp trộn nguyên liệu và phương pháp chế biến có thể ảnh hưởng đến tính ổn 

định về chất lượng của sản phẩm. 

Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên trước đây việc sử dụng các sản phẩm protein chế biến từ 
phụ phẩm giết mổ là rất hạn chế. Các nghiên cứu trước kia đã cho rằng sinh trưởng sẽ giảm nếu 
sử dụng các sản phẩm này quá giới hạn nào đó chẳng hạn là 7,5% khẩu phần. Sự ức chế sinh 
trưởng này xảy ra chủ yếu là do tỷ lệ tiêu hóa của một số sản phẩm bột protein thấp hơn so với 
bột đậu tương. Kết quả của các nghiên cứu trước đây trong phòng thí nghiệm đã cho thấy tỷ lệ 
tiêu hóa của lysine trong bột thịt xương thấp hơn 10% so với bột đậu tương (Firman, 1992). Như 
vậy, nếu mức MBM trong khẩu phần tăng thì lượng lysine mà gia cầm có thể sử dụng sẽ giảm. 
Khả năng tự điều chỉnh mức thiếu hụt này đến một điểm nào đó sẽ dừng lại, sự thiếu hụt a xít 
amin cuối cùng sẽ xuất hiện và tốc độ tăng trưởng sẽ bị giảm thấp. Cách lập công thức khẩu phần 
dựa trên cơ sở tỷ lệ tiêu hóa đã loại bỏ được hiện tượng này và mức bổ sung trong khẩu phần sẽ 
không còn là vấn đề khó khăn. Hơn nữa, a xít amin trong nhiều sản phẩm được kiểm nghiệm mới 
đây đã đạt tỷ lệ tiêu hóa tương đương bột đậu tương. Mức bổ sung tối đa trong khẩu phần được 
đặt ra rất có thể là do mức can xi và phốt pho cao khi bổ sung ở mức cao hơn; nhưng giá cả 
thường là vấn đề làm cho mức bổ sung trong thực tế thấp hơn mức tối đa khuyến cáo. 

Các sản phẩm  sẵn có 

Bột thịt  xương 

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu MBM đặc biệt là về protein và a xít amin. Firman (1992) 
phát hiện thấy tỷ lệ tiêu hóa của a xít amin trong bột thịt sử dụng nuôi gà tây ở các lứa tuổi và 
giới tính khác nhau là giống nhau và tương tự như mô hình gà trống (rooster model) vẫn thường 
sử dụng. Lysine và methionine có khả năng tham gia quá trình trao đổi chất cao nhưng một 
lượng đáng kể cystine lại không có tính khả dụng về mặt sinh học (bioavailability) (Wang và 
Parson, 1998a). Điều này rất quan trọng bởi vì tryptophan và tổng lượng a xít amin chứa lưu 
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huỳnh (TSAA) trong MBM là thấp nhất, kế đến là threonine, isoleusine, phenylalanine + 
tyrosine, lysine, valine và histidine (Wang và cộng sự., 1997). Một số nghiên cứu đã cho thấy 
chất lượng protein trong MBM dao động khá lớn. Parson và đồng nghiệp (1997) cho biết, lượng 
khoáng tổng số có mối tương quan với chất lượng protein. Điều này được cho là do tỷ lệ giữa 
protein và khoáng tổng số trong khẩu phần gây ra. Nếu lượng khoáng tăng thì chất lượng protein 
giảm. Tỷ lệ tiêu hóa của các a xít amin có lẽ  không thực sự giảm (Shirley và Parson, 2001). 
Phương pháp xác định tỷ lệ tiêu hóa (thường tạo ra những kết quả khác biệt) có thể ảnh hưởng 
đến giá trị thu được (John và cộng sự., 1987). Bổ sung chất béo vào khẩu phần cũng được chứng 
minh là có ảnh hưởng khi các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêu hóa protein thường tăng lên ở các 
khẩu phẩn có hàm lượng chất béo cao. Tăng thành phần chất béo trong khẩu phần có thể làm 
chậm nhu động ruột, kéo dài thời gian hấp thu các chất dinh dưỡng ở ruột. Chính các mixen cũng 
có thể trợ giúp vận chuyển các a xít amin đến thành ruột (Firman và Remus, 1994). Tỷ lệ tiêu 
hóa cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của các thành phần khác chẳng hạn như bột đậu 
tương (Angkanaporn và cộng sự., 1996). Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng lập khẩu phần 
theo tỷ lệ tiêu hóa hoặc tính khả dụng sinh học của các a xít amin sẽ cho kết quả tốt hơn so với 
việc lập khẩu phần dựa trên hàm lượng a xít amin tổng số (Wang và Person, 1998b).  

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dinh dưỡng của MBM là quy trình chế 
biến. Do lo ngại về bệnh bò điên (BSE) nên MBM từ động vật có vú đã bị cấm sử dụng cho gia 
súc nhai lại ở Hoa Kỳ còn Liên minh châu Âu (EU) đã cấm sử dụng tất cả các sản phẩm có 
nguồn gốc động vật làm thức ăn cho gia súc nhai lại. Việc này đã đưa ngành chăn nuôi gia cầm 
và chăn nuôi lợn thành khách hàng lớn nhất tiêu thụ MBM xuất xứ từ gia súc nhai lại. Theo quy 
trình chế biến các phụ phẩm giết mổ, thời gian, áp suất và nhiệt độ xử lý có thể thay đổi. EU 
quyết định các loại bột phụ phẩm động vật phải được xử lý ở nhiệt độ 1330C, áp suất 3 
atmospheres (tương đương 43,5 psi), trong thời gian 20 phút. Đáng tiếc là áp suất cao có thể làm 
giảm tính khả dụng (availability) của các thành phần dinh dưỡng cho gia cầm (Shirley và Parson, 
2000). Nhiệt độ cũng có ảnh hưởng đến tính khả dụng của các chất dinh dưỡng. Cũng giống như 
áp suất  (Johnson và cộng sự., 1998) và thời gian xử lý (Karakas và cộng sự., 2001), nhiệt độ có 
mối tương quan nghịch với tính khả dụng của các chất dinh dưỡng. Những cải tiến liên tục trong 
thời gian gần đây đã có tác động tích cực đến tính khả dụng của các chất dinh dưỡng nhưng chất 
lượng sản phẩm không ổn định vẫn còn là vấn đề mà ngành công nghiệp này cần phải khắc phục 
(Elkin, 2002).  

Một số nghiên cứu khác đã ước tính mức bổ sung MBM lý tưởng trong khẩu phần. Mức bổ sung 
MBM trong khẩu phần bình thường vẫn còn là vấn đề tranh cãi do tính không ổn định của ME, 
chất lượng protein, và phốt pho khả dụng. Mức bổ sung MBM hiện nay thường ở trong khoảng 
trên dưới 5% khẩu phần. Tuy nhiên Sell (1996) phát hiện thấy có thể bổ sung hiệu quả MBM ở 
mức 10% trong khẩu phần của gà tây. 

Như tên gọi, xương là một cấu thành của MBM. Nó cung cấp nguồn canxi và phốt pho tuyệt vời. 
Drewyor và Waldroup (2000) lưu ý rằng việc bổ sung MBM phải được kiểm soát để đảm bảo 
hàm lượng phốt pho không cao tới mức có thể làm ảnh hưởng đến môi trường. Một số nghiên 
cứu khác lại cho rằng, gà tây hấp thu rất tốt phốt pho có trong MBM (Sell và Jeffrey, 1996). 
Điều may mắn là các phương trình dự báo hàm lượng phốt pho đã được xây dựng cũng tương tự 
như các phương trình dùng để dự báo ME thức ăn. Cách xác định nhanh này sẽ được bổ sung 
vào phương pháp lập khẩu phần thức ăn cho gia cầm (Mendez và Dale, 1998). 

Hàm lượng ME của MBM là mối quan tâm chính. Như đã nói ở trên, biến động về thành phần 
thức ăn gây khó khăn cho việc xác định chính xác giá trị chuẩn. Waring (1969) đã xác định được 
mức ME bằng 1.988 Kcal/kg, thấp hơn so với nhiều giá trị ước tính khác. NRC (1994) sử dụng 
giá trị 2.150 kcal/kg. Tuy nhiên, các tài liệu trước đây dường như đã đánh giá thấp ME của 
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MBM với mức dao động trong khoảng 2.300 và 2.500 Kcal/kg (Matosiswoyo và Jensen, 1998a; 
1998b; Dolz và de Blas, 1992). Loài gia súc có thể cũng có ảnh hưởng. Dale (1997) nhận thấy 
MBM sản xuất từ phụ phẩm giết mổ bò có hàm lượng ME khoảng 2.449 Kcal/kg còn sản xuất từ 
lợn là 2.847 kcal/kg, trong khi một số khác lại cho rằng không có sự khác biệt giữa các loài gia 
súc (Karakas và cộng sự., 2001). Phương pháp dùng để xác định giá trị ME của các sản phẩm 
MBM cũng là chủ đề của những cuộc tranh luận gay gắt. Robbin và Firman (2005) đã thử 
nghiệm một số phương pháp thường được sử dụng hiện nay và phát hiện thấy có một vài khác 
biệt do phương pháp gây ra. 

Bột phụ phẩm gia cầm (PBM) 

Bảng 3. Tỷ lệ tiêu hóa (%) của bột phụ phẩm gia cầm (PBM) 

A xít amin Gà Gà tây 
Arg 93,2 91,2 
Ser 85,7 85,0 
His 80,8 83,4 
Ile 90,6 86,6 
Leu 91,1 87,3 
Lys 90,9 89,3 
Met 92,1 89,3 
Cys 77,8 78,1 
Phe 90,4 86,8 
Tyr 93,9 85,5 
Thr 86,6 87,3 
Trp 95,0 94,8 
Val 88,1 85,2 
Asp 73,3 82,0 
Glu 87,6 87,5 
Pro 80,9 85,1 
Ala 86,5 87,0 

Trung bình 87,3 86,5 

Đây là các phụ phẩm của ngành chế biến gia cầm, bao gồm phủ tạng và các phần bỏ đi khác của 
gà. Các số liệu nguyên thủy về sử dụng PBM cho thấy kết quả tích cực tại các thời điểm đó khi 
thay thế bột đậu tương hoặc bột cá mặc dù việc lập khẩu phần ăn còn khá sơ sài (Gerry, 1956; 
Fuller, 1956; Wiseman và cộng sự., 1958). Số liệu về hiệu quả sử dụng protein cũng đã được thu 
thập (Escalona và cộng sự., 1986) mặc dù cách này bây giờ ít được sử dụng vì khả năng có thể 
sử dụng máy tính để cân bằng các a xít amin. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khác biệt giữa 
PBM và bột gia cầm là nguồn nguyên liệu dùng để chế biến. Ở nhà máy này có thể phần thịt xẻ 
đã lọc thịt của gà cũng được cho vào chế biến còn ở nhà máy khác lại chỉ sử dụng gà nguyên con 
mà không chế biến phần thịt xẻ nói trên và do đó sản phẩm tạo ra sẽ có hàm lượng khoáng khác 
nhau. Loại sản phẩm trong một vài trường hợp sẽ có giá cao hơn vì chất lượng cao có thể được 
dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh ở Hoa Kỳ, thường được xếp vào nhóm 
thức ăn cho sinh vật cảnh. Loại được xếp vào nhóm thức ăn dành cho sinh vật cảnh nói chung có 
tính ổn định cao hơn thể hiện ở các giá trị năng lượng biến động trong phạm vi nhỏ hơn so với 
các sản phẩm thuộc nhóm thức ăn chăn nuôi thông thường (Escalona và cộng sự., 1986; Dozier 
và Dale, 2005). Thông tin chi tiết hơn được trình bày ở chương thực phẩm cho sinh vật cảnh của 
cuốn sách này. 
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Các thành phần dinh dưỡng của PBM biến động rất lớn tùy thuộc vào nguồn lấy mẫu (Dozier và 
cộng sự., 2003) với hàm lượng protein dao động từ 49 đến 69%. Năng lượng cũng biến động 
(Pesti và cộng sự., 1986) và có thể được dự đoán qua giá trị gần đúng sử dụng phương trình của 
Dale và cộng sự. (1993) như sau: TMEn = (kcal/kg) = 2904 + 61,5 (% chất béo) – 54,1 (% 
khoáng). Tỷ lệ tiêu hóa của PBM cũng biến động, nhưng nói chung trong khoảng từ 80 đến 90%. 
Tỷ lệ tiêu hóa bình quân đối với các loại mẫu có thể tra cứu từ các nguồn thương mại, còn các 
sản phẩm đại diện dành cho gà và gà tây được ghi trong Bảng 3 (Firman và Remus, 1993). 

Bột lông vũ (FeM) 

Bột lông vũ là lông được nghiền và thủy phân từ quá trình giết mổ và chế biến gà và gà tây. Nói 
chung, FeM được coi là loại có tỷ lệ tiêu hóa thấp và không cân đối về a xít amin  do đó rất ít 
được sử dụng trong chăn nuôi gia cầm. Vì lý do kinh tế, người ta thường chỉ sử dụng FeM ở tỷ lệ 
1-3% khẩu phần. Cũng có thể sử dụng ở tỷ lệ cao hơn nhưng cần phải lập công thức thật cẩn thận. 
Sử dụng FeM trong khẩu phần cho gia cầm đã cho thấy là có hiệu quả trong các thử nghiệm 
trước đây khi tổng mức bổ sung trong khẩu phần thấp và cân bằng a xít amin được tính đến 
(Gery và Smith, 1954; Harms và Goff, 1957; Lillie và cộng sự., 1956; McKerns và Rittersporn, 
1958; Moran và cộng sự., 1968; Sullivan và Stephenson, 1957; Wilder và cộng sự., 1955). Các 
tài liệu gần đây nhất cho thấy FeM là nguồn cung cấp một số a xít amin tuyệt vời, trong đó, đáng 
chú ý là cystine và mặc dù chất lượng của protein tổng số thấp, FeM có thể là nguồn lưu trữ 
methionine thay cho dạng nhân tạo (Wessels, 1972).   

Nghiên cứu mới đây nhất đã xem xét phương pháp chế biến và đánh giá ảnh hưởng của nó đến tỷ 
lệ tiêu hóa của các a xít amin có trong FeM. Morris và Balloun (1971) nhận thấy thời gian xử lý 
60 phút và áp suất 50 psi cho kết quả tốt nhất, trong khi các tác giả khác (Paradopaulos và cộng 
sự., 1985; Moritz và Latshaw, 2001) cho rằng thời gian và áp suất xử lý có tương quan âm với 
chất lượng sản phẩm FeM. Tuy nhiên, Wang  và Parsons 1997) cho rằng không có mối quan hệ 
đáng kể nào giữa nhiệt độ và thời gian xử lý. Người ta cũng đã đánh giá tính khả dụng của các a 
xít amin (Baker và cộng sự. 1981; Han và Parsons, 1991; Bielorai và cộng sự. 1983; Firman và 
Remus, 1993) và năng lượng (Dale, 1992) của FeM. Tỷ lệ tiêu hóa các a xít amin trong mẫu 
FeM sử dụng cho gà và gà tây được trình bày ở Bảng 4. Bổ sung FeM ở mức từ 4 đến 6% trong 
khẩu phần cho gà tây là mức tối đa không gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất, đặc biệt khi 
được phối hợp với các phụ phẩm khác (Eissler và Firman, 1996). Cần lưu ý rằng bổ sung tối đa 
FeM làm tăng tổng lượng protein có trong FeM đóng góp cho khẩu phần nhưng mức protein 
tổng số trong khẩu phần cho gà tây thì lại giảm đi.  

Bảng 4. Tỷ lệ tiêu hóa của các a xít amin có trong FeM 

A xít amin Gà Gà tây 
Arg 84,2* 89,5 
Ser 76,4* 89,3 
His 84,2 74,4 
Ile 82,3 86,8 
Leu 76,8* 85,0 
Lys 73,3 76,2 
Met 77,5 80,3 
Cys 58,8* 86,8 
Phe 79,6 85,8 
Tyr 79,8 85,9 
Thr 72,9* 84,9 
Trp 77,0* 87,4 
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Val 77,5* 85,3 
Asp 58,0* 74,0 
Glu 71,8* 82,4 
Pro 63,1* 88,5 
Ala 72,3 80,0 

Trung bình 73,6 83,7 
A Tỷ lệ tiêu hóa bình quân  * Sai khác đáng kể so với ở gà tây 

Sử dụng phốt pho 

Phốt pho là một trong những thành phần dinh dưỡng có giá trị nhất trong sản phẩm protein của 
ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. Trong nhiều trường hợp, hàm lượng phốt pho 
khả dụng cao là yếu tố làm cho sản phẩm có giá trị về kinh tế cao hơn so với các nguồn protein 
khác. Các nghiên cứu trước đây về sử dụng phốt pho cho thấy phốt pho từ các sản phẩm động vật 
có tính khả dụng cao (Wandroup và cộng sự., 1965). Orban và Roland (1992) cho biết phốt pho 
trong bột xương có tính khả dụng chỉ kém một chút so với phốt pho có trong dicalcium phốt phát. 
Tuy nhiên, các số liệu gần đây hơn lại cho rằng không có sự khác biệt giữa sử dụng phốt pho có 
trong sản phẩm động vật và trong dicalcium phốt phát (Waldroup và Adams, 1994). Ngày nay đa 
số các nhà dinh dưỡng học đều cho rằng 100% là mức độ khả dụng của phốt pho có trong các 
phụ phẩm giết mổ đã qua chế biến. 

 

 

Sử dụng protein động vật trong khẩu phần 
Các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ được sử dụng trong 
hầu hết các khẩu phần nuôi gà thịt và gà tây. Trong khi các sản phẩm có thể được sử dụng một 
cách đơn lẻ thì trong hầu hết các trường hợp việc bổ sung có hiệu quả nhất là khi để máy tính tự 
lựa chọn từ rất nhiều loại sản phẩm sẵn có. MBM xuất xứ từ gia súc nhai lại nói chung là nguồn 
có hiệu quả về kinh tế cao nhất, tiếp sau đó là PBM loại dùng làm thức ăn chăn nuôi, sau cùng là 
FeM. Người ta thường  bổ sung FeM ở mức rất thấp nhằm bù đắp giá thành của các a xít amin 
chứa lưu huỳnh. MBM và PBM đóng vai trò là nguồn bổ sung protein và phốt pho trong đó PBM 
có hàm lượng năng lượng cao hơn và vì thế có giá trị cao hơn. FeM thường được bổ sung ở mức 
nhỏ hơn 2% khẩu phần trong khi MBM và PBM có thể được bổ sung ở mức cao hơn nhiều. Nếu 
dựa vào tỷ lệ tiêu hóa để lập công thức thì giới hạn trên của mức bổ sung có thể vượt quá 10% 
khi xét từ quan điểm sinh trưởng, nhưng thường thì việc lập khẩu phần hay dựa trên cơ sở hiệu 
quả kinh tế hơn. Nếu việc lập khẩu phần không dựa trên cơ sở a xít amin tiêu hóa, thì người chăn 
nuôi vẫn nên lưu ý đến tỷ lệ tiêu hóa của sản phẩm và đưa mức bổ sung tối đa nếu thấy có sự 
khác biệt đáng kể về tỷ lệ tiêu hóa so với bột đậu tương. Với lượng dữ liệu sẵn có thì, trong 
tương lai, tất cả các khẩu phần cho gia cầm nên được xây dựng dựa trên cơ sở tỷ lệ tiêu hóa.  

Vấn đề vướng mắc nhất trong việc sử dụng các sản phẩm của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ 
là sự biến động của chất lượng sản phẩm. Người ta khuyến khích các nhà lập khẩu phần duy trì 
số liệu phân tích sản phẩm và cố gắng sử dụng các nguồn cung cấp giống nhau để hạn chế sự 
biến động của sản phẩm.  
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CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ PHỤ PHẨM GIẾT MỔ TRONG DINH 
DƯỠNG CHO LỢN 

Tiến sỹ  Gary L. Cromwell 
Giáo sư, Khoa học động vật 

Đại học Kentucky 

Tóm tắt 
Một lượng lớn các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ có thể được sử dụng trong khẩu phần 
cho lợn. Về tổng thể, các phụ phẩm của ngành công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm là 
những nguồn a xít amin, can xi, phốt pho và các khoáng chất khác cũng như là nguồn cung cấp 
các vitamin nhóm B rất tốt. Các sản phẩm được  sử dụng trong khẩu phần cho lợn gồm bột thịt, 
bột thịt xương, bột cá, bột máu sấy khô (bột máu, huyết tương sấy phun, bột tế bào máu sấy 
phun), bột xương xử lý nhiệt hơi nước và các chất béo động vật chế biến từ phụ phẩm giết mổ 
(mỡ động vật nhai lại, mỡ mềm, mỡ hỗn hợp). Bột phụ phẩm gia cầm và bột lông vũ cũng được 
sử dụng trong khẩu phần cho lợn nhưng với số lượng nhỏ hơn. Chương này xem xét thành phần 
của các sản phẩm nói trên và giá trị dinh dưỡng của chúng đối với lợn. 

Đặt vấn đề 
Chăn nuôi lợn là một phần quan trọng của ngành chăn nuôi cung cấp thực phẩm ở Hoa Kỳ cũng 
như trên toàn thế giới. Thịt lợn là nguồn cung cấp protein quan trọng cho người và là loại thịt 
được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Thịt lợn ngày nay rất nhiều nạc và cung cấp 
nhiều dưỡng chất cần thiết cho con người.  

Lợn được nuôi trong nhiều hệ thống khác nhau, từ trang trại nhỏ cho đến những tổ hợp liên hoàn 
lớn. Ngày nay, số cơ sở chăn nuôi lợn ít hơn và quy mô chăn nuôi lớn hơn rất nhiều so với trước 
đây. Bảng 1 cho thấy khoảng 78% thịt lợn sản xuất tại Hoa Kỳ là do một số trại tương đương 
1,5% tổng số trại. Mỗi trại như vậy có quy mô chăn nuôi rất lớn với sản lượng hàng năm ít nhất 
là 10.000 lợn thịt xuất chuồng. Một vài trại siêu lớn có thể cung cấp  hơn 500.000 lợn thịt/năm. 

Nếu không tính đến phương thức cũng như trang thiết bị sử dụng để chăn nuôi lợn, thì một 
chương trình dinh dưỡng và cho ăn hợp lý là rất cần thiết để đảm bảo cho chăn nuôi có lãi. Vì 
thức ăn chiếm từ 65 đến 75% giá thành sản phẩm, các nhà chăn nuôi lợn phải có sự hiểu biết đầy 
đủ về nhu cầu dinh dưỡng ở lợn, các kiến thức về thành phần nguyên liệu sử dụng trong thức ăn 
cho lợn và có kiến thức tốt về quản lý chăm sóc và nuôi dưỡng để có thể giúp họ chăn nuôi lợn 
một cách hiệu quả và kinh tế. 

Lợn là loài vật duy nhất có khả năng tiếp nhận dinh dưỡng từ các nguồn nguyên liệu khác nhau. 
Đây là loài ăn tạp nghĩa là chúng tiêu hóa được cả nguồn thức ăn thực vật và động vật. Trong 
phương thức chăn nuôi hiện nay, nguồn nguyên liệu chủ yếu là từ thực vật tự nhiên (chủ yếu là 
các loại hạt ngũ cốc và hạt có dầu) trong đó ngô và đậu tương chiếm đến hơn 80% tổng số 
nguyên liệu sử dụng làm thức ăn cho lợn. Tuy nhiên, các nguyên liệu có xuất xứ từ động vật 
cũng thường được phối trộn vào khẩu phần cho lợn thịt. Một tỷ lệ lớn các nguyên liệu có nguồn 
gốc động vật là các phụ phẩm từ các nhà máy đóng gói thực phẩm và chế biến phụ phẩm giết mổ. 
Nhiều loại trong số các phụ phẩm này có những đặc tính riêng có thể giúp tăng cường hiệu quả 
của các chương trình nuôi dưỡng lợn. 
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Bảng 1. Số cơ sở chăn nuôi lợn theo quy mô ở Hoa Kỳ và thị phần lợn do các trại này cung 
cấp – năm 2003a. 

Số lợn xuất bán 
hàng năm 

Số cơ sở chăn nuôi Tỷ lệ so với tổng số 
cơ sở 

Thị phần (%) 

Dưới 1.000 59.950 85,5 1 
1.000-3.000 6.630 9,5 8 
3.000-5.000 950 1,4 4 
5.000-10.000 1.526 2,2 9 
10.000-50.000 915 1,3 19 
50.000-500.000 134 0,2 19 
Trên 500.000 25 0,04 40 

a National Pork Board, 2006 

Tổng quan về dinh dưỡng lợn 
Tổng hợp và phân tích những điều cơ bản về dinh dưỡng và nuôi dưỡng lợn sẽ giúp chúng ta 
hiểu và có sự đánh giá đúng mức về sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ và các 
loại thức ăn khác trong khẩu phần cho lợn. 

Lợn có nhu cầu về hơn 40 chất dinh dưỡng khác nhau trong khẩu phần của chúng để duy trì, tăng 
trọng nhanh, sinh sản và tiết sữa một cách hiệu quả. Một vài trong số các chất dinh dưỡng này có 
sẵn trong các nguyên liệu thông thường (bột ngũ cốc, hạt có dầu v.v…), và một số bị thiếu hụt có 
thể được bổ sung bằng các nguồn đậm đặc hay tổng hợp. Cách ước tính tốt nhất nhu cầu về số 
lượng của các dưỡng chất này được trình bày trong cuốn “Nutrient Requirements of Swine” 
(Nhu cầu dinh dưỡng cho lợn) do NRC xuất bản (NRC, 1998). 

Theo cách truyền thống, tất cả dưỡng chất được phân loại vào 6 nhóm: nước, gluxit, chất béo, 
protein, khoáng chất và các vitamin. Nước được coi là chất dinh dưỡng quan trọng nhất bởi vì 
gia súc không thể sống kéo dài nếu thiếu nước. Gluxit, chất béo và protein cung cấp năng lượng. 
Ngoài ra, protein còn cung cấp các a xít amin cần thiết cho sinh trưởng, sinh sản và tiết sữa. 
Khoáng và vitamin có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể. 

Năng lượng 

Năng lượng cần cho tất cả các hoạt động chức năng của quá trình sống. Ở lợn, năng lượng chủ 
yếu là do gluxit và các chất béo, và ở mức độ nào đó là protein, cung cấp. Năng lượng được phân 
loại thành năng lượng tiêu hóa (DE), năng lượng trao đổi (ME) và năng lượng thuần (NE). 
Nguồn DE của thức ăn là năng lượng được tiêu hóa (năng lượng tổng số trong thức ăn trừ đi 
năng lượng trong phân). Lượng ME trong thức ăn là DE trừ đi năng lượng bị mất theo nước tiểu 
và các khí lên men. NE của thức ăn là ME trừ đi lượng nhiệt dùng cho quá trình tiêu hóa và sử 
dụng các thành phần thức ăn. Xác định DE và ME dễ hơn so với NE, và vì có cơ sở dữ liệu lớn 
hơn nên DE và ME thường được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ. 

Lợn là động vật dạ dày đơn, do vậy chúng phải dựa vào những thức ăn có sẵn gluxit dễ tiêu hóa 
như tinh bột và đường để đáp ứng được nhu cầu về năng lượng của chúng. Động vật nhai lại phụ 
thuộc vào hệ vi sinh vật trong dạ cỏ để biến cellulose (chất xơ), hemicellulose và các 
carbonhydrate phức tạp khác có trong thức ăn thô thành các sản phẩm lên men để có thể được 
vật chủ hấp thụ và sử dụng. Tuy nhiên, lợn không có khả năng lên men thức ăn xơ một cách hiệu 
quả. Một vài quá trình lên men cũng xẩy ra ở ruột thừa của lợn trưởng thành nhưng quá trình này 
có hiệu suất thấp hơn rất nhiều so với quá trình lên men ở động vật nhai lại.  
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Ngũ cốc có hàm lượng tinh bột cao và chúng là thành phần chủ yếu trong khẩu phần cho lợn hiện 
nay. Hầu như tất cả các chất tinh bột có trong ngô và các loại ngũ cốc khác đều được lợn tiêu hóa. 
Sản phẩm tiêu hóa cuối cùng của tinh bột là đường glucose rất dễ hấp thụ và được sử dụng làm 
nguồn cung cấp năng lượng. Các chất đường như lactose có trong sữa và sản phẩm sữa là nguồn 
năng lượng quan trọng cho lợn con cai sữa. Đường sucrose có trong mía và củ cải đường cũng là 
loại được lợn tiêu hóa tốt, nhưng những loại thức ăn này không được dùng phổ biến ở Hoa Kỳ.  

Mỡ và dầu cũng là nguồn cung cấp năng lượng dễ tiêu hóa cho lợn. Thêm vào đó, năng lượng có 
trong mỡ và dầu cao gấp 2-3 lần so với ở gluxit có cùng khối lượng. Do đó bổ sung chất béo là 
một cách nâng cao mức năng lượng trong khẩu phần hiệu quả. Do lợn phải ăn một lượng thức ăn 
đủ đảm bảo nhu cầu về năng lượng, việc bổ sung chất béo vào khẩu phần sẽ làm giảm khối lượng 
thức ăn ăn vào và giảm đáng kể tiêu tốn thức ăn. Bổ sung chất béo cũng có nhiều lợi ích khác 
(làm giảm bụi, v.v…) và sẽ được thảo luận kỹ hơn trong các phần sau của chương này. 

Phần protein có trong khẩu phần mà vượt quá nhu cầu về các a xít amin có thể sẽ được sử dụng 
làm nguồn cung cấp năng lượng nhưng nếu chỉ để cung cấp năng lượng thì việc bổ sung protein 
là quá đắt. Phần đóng góp về năng lượng của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ được 
trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần vật chất khô, năng lượng và chất béo trong các sản phẩm chế biến từ 
phụ phẩm giết mổ và khô dầu đậu tương bóc vỏa 

Nguyên liệu Vật chất 
khô (%) 

DE (kcal/
pound) 

ME (kcal/
pound) 

NE (kcal/ 
pound) 

Chất 
béo (%)

Bột thịt 94 1.224 1.178 987 12,0 
Bột thịt - xương 93 1.108 1.010 615 10,9 
Bột phụ phẩm gia 
cầm 

93 1.403 1.298 883 12,6 

Bột lông vũ thủy 
phân 

93 1.357 1.128 1.022 4,6 

Bột cá, cá mòi dầu 92 1.712 1.525 1.060 9,4 
Bột máu, sấy liên 
hồi 

93 1.530 1.337 940 1,3 

Huyết tương, sấy 
phun  

91 .. -- -- 2,0 

Tế bào máu, sấy 
phun 

92 .. -- -- 1,5 

Bột xương xử lí 
nhiệt bằng hơi 
nước 

     

Mỡ động vật      
Mỡ bò  3.632 3.487 2.236  
Mỡ lá trắng  3.764 3.612 2.313  
Mỡ lợn  3.761 3.609 2.315  
Mỡ gia cầm  3.868 3.714 2.374  
Mỡ loại thải nhà 
hàng 

 3.882 3.725 2.381  

Khô dầu đậu tương 
bóc vỏ 

90 1.673 1.535 917 3,0 

a NRC, 1998 
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Protein 

Protein của cơ thể bao gồm 22 loại a xít amin. Protein trong mô cơ chiếm ½ tổng protein cơ thể, 
số còn lại là ở các cơ quan, nội tạng, máu và lông. Một lượng nhỏ có trong các enzyme và một số 
chất tiết khác chẳng hạn như trong các hormone của cơ thể. Để quá trình tổng hợp protein xảy ra 
(thí dụ sự sinh trưởng) thì khẩu phần phải cung cấp đủ số lượng của 10 trong số 22 a xít amin; 
các a xít amin này được gọi là những a xít amin thiết yếu. Mười hai a xít amin còn lại được gọi là 
các a xít amin có thể thay thế và lợn có thể tự tổng hợp được nếu khẩu phần cung cấp đủ hàm 
lượng nitơ.  

Do lợn là động vật dạ dày đơn nên chúng phải dựa vào các a xít amin có trong khẩu phần để đáp 
ứng nhu cầu về a xít amin thiết yếu. Nói cách khác, chúng không thể dựa vào hệ vi sinh vật để 
tổng hợp các a xít amin này như ở gia súc nhai lại. Vì vậy, protein trong khẩu phần phải ở dạng 
dễ tiêu hóa (dễ giải phóng các a xít amin từ nguồn protein) và số lượng các a xít amin giải phóng 
phải đáp ứng đủ 10 a xít amin thiết yếu. Sự thiếu hụt bất cứ một a xít amin nào trong số 10 a xít 
amin này cũng sẽ hạn chế năng suất ở lợn. 

Lysine là a xít amin có nhiều khả năng thiếu hụt nhất trong phần lớn các khẩu phần phối chế từ 
nhiều loại nguyên liệu. Có 2 nguyên nhân: thứ nhất, lysine là a xít amin có hàm lượng nhiều nhất 
trong số các a xít amin của cơ thể (chiếm khoảng 7% tổng lượng protein cơ thể), và thứ hai, phần 
lớn các nguyên liệu (đặc biệt là các hạt ngũ cốc) có hàm lượng lysine rất thấp. 

Các nguồn protein sử dụng cho lợn nhìn chung được phân loại dựa trên cơ sở “chất lượng 
protein” mà cụ thể là chất lượng các a xít amin có trong protein. Protein trong sữa có chất lượng 
tốt nhất do các a xít amin trong sữa đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của lợn. Protein có trong các loại 
khô dầu và các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ có chất lượng từ trung bình đến cao, còn 
chất lượng protein trong một vài loại khác tương đối thấp. Protein trong các loại ngũ cốc có chất 
lượng protein thấp vì hàm lượng lysine, tryptophan và threonine khá thấp. Điều thú vị là bản thân 
khô dầu đậu tương có hàm lượng methionine thấp, nhưng khi phối trộn với các hạt ngũ cốc (có 
hàm lượng methionine tương đối cao) thì chất lượng của protein lại được cải thiện đáng kể. 

Không phải toàn bộ các a xít amin có trong protein thức ăn đều được lợn tiêu hóa và hấp thụ; nói 
cách khác, tính khả dụng sinh học của các a xít amin trong protein nguyên vẹn cũng không đạt 
được mức 100%. Tuy nhiên, tính khả dụng của phần lớn các a xít amin nằm trong khoảng từ 70 
đến 90%. Tính khả dụng của các a xít amin ở từng nguyên liệu riêng biệt đối với gia súc được 
xác định bởi sự “biến mất” của các a xít amin ở đoạn cuối của ruột non ở lợn mổ lỗ dò hồi tràng 
và được gọi là “tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng”. Tỷ lệ tiêu hóa có thể được biểu thị ở dạng tỷ lệ tiêu hóa 
“biểu kiến” hoặc tỷ lệ tiêu hóa “thực”. Tỷ lệ tiêu hóa thực là tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng đã được hiệu 
chỉnh cho các a xít amin nội sinh (các a xít amin không có nguồn gốc từ thức ăn, như các  
enzyme, dịch tiết niêm mạc, các tế bào biểu mô chết, v.v…). Hiện nay, tại Hoa Kỳ, người ta 
thường sử dụng hệ thống “a xít amin tiêu hóa” cho ngành sản xuất thức ăn.  

Các chất khoáng và vitamin 

Lợn đòi hỏi phải có 14 khoáng chất khác nhau trong khẩu phần. Một số (S, Mg, K, Cl) được 
cung cấp đầy đủ từ các nguồn thức ăn tự nhiên, số còn lại phải được bổ sung. Canxi, photpho, 
muối (Na và Cl) và các khoáng vi lượng như đồng, sắt, mangan, kẽm, iode và selen thường được 
bổ sung vào hầu hết các khẩu phần tinh bột-đậu tương, nhưng một lượng đáng kể của một vài 
trong số các khoáng chất này có thể được bổ sung một phần hoặc toàn phần bởi các sản phẩm 
chế biến từ phụ phẩm giết mổ. 

Nhu cầu về canxi và phốt pho lớn hơn bất cứ khoáng chất nào. Lợn có nhu cầu về 2 khoáng chất 
này để hình thành xương và sử dụng cho một số mục đích khác. Phần lớn các nguyên liệu có 
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nguồn gốc từ thực vật có hàm lượng canxi rất thấp và phần lớn lượng phốt pho là hợp chất hữu 
cơ dưới dạng các a xít thực vật (muối phytate), là dạng khó tiêu hóa. Do phốt pho trong nguyên 
liệu có nguồn gốc thực vật có tính khả dụng sinh học thấp (Cromwell và Coffey, 1993), nên khẩu 
phần dạng ngũ cốc - khô dầu cần lượng khá lớn canxi có tính khả dụng cao (thường là đá vôi 
chẳng hạn) và phốt pho (như mono hoặc dicanxi photphat, photphat đã khử flo hoặc bột xương 
xử lí nhiệt bằng hơi nước) để đáp ứng nhu cầu này. Một lượng lớn, hoặc là toàn bộ, nhu cầu về 
canxi và phốt pho có thể do các loại protein có nguồn gốc động vật cung cấp (sẽ thảo luận ở phần 
sau). 

Muối ăn bổ sung ở mức 0,25-0,50% có thể đáp ứng đủ nhu cầu về natri và clo của lợn. Các chất 
khoáng đa lượng khác như Magie, Kali, Lưu huỳnh có thể được cung cấp đầy đủ bởi các nguyên 
liệu thức ăn tự nhiên. Các khoáng vi lượng thường được bổ sung  trong khẩu phần dưới dạng 
premix khoáng.  

Lợn có nhu cầu về 13 loại vitamin khác nhau. Các vitamin A, D, E, K và B12 cùng với riboflavin, 
pantothenic a xít và niacin thường được bổ sung vào khẩu phần cho lợn. Ba vitamin bổ sung 
khác là biotin, folic a xít và choline thường được phối hợp trong khẩu phần cho lợn nái. Hai 
vitamin thiết yếu khác là thiamin và pyridoxine (B6) có thể được cung cấp đầy đủ bởi các nguyên 
liệu thức ăn tự nhiên nên không cần phải bổ sung. Nếu sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ 
phẩm giết mổ để cung cấp một phần protein thì việc bổ sung các vitamin nhóm B là không thật 
cần thiết bởi vì các nguồn protein động vật chứa hàm lượng các vitamin này cũng như các 
khoáng vi lượng cao hơn nhiều các loại khô dầu. Trước đây, một vài loại thức ăn có hàm lượng 
protein cao thường được phối trộn với các sản phẩm họ đậu để bổ sung vào khẩu phần ngũ cốc 
nhằm đáp ứng nhu cầu về vitamin và vi khoáng cho lợn. Ngày nay, người ta sử dụng các vitamin 
tổng hợp và các vi khoáng vô cơ (hoặc hữu cơ) dưới dạng premix để bổ sung các chất dinh 
dưỡng vi lượng quan trọng này cho thức ăn nuôi lợn. 

Các nguồn protein chế biến từ phụ phẩm giết mổ dùng cho lợn 
Nói chung, các thức ăn bổ sung protein động vật là nguồn cung cấp lysine và các a xít amin khác 
rất tốt. Ngoài ra, các thức ăn bổ sung này cũng chứa lượng khoáng chất và vitamin nhóm B cao 
hơn so với nguồn protein thực vật. Tuy nhiên, các thức ăn bổ sung protein động vật thường có 
hàm lượng dinh dưỡng không ổn định và chúng phải trải qua giai đoạn sấy ở nhiệt độ cao trong 
các công đoạn sấy khô và tiệt trùng. Nếu kiểm soát quy trình không chặt chẽ thì nhiệt độ cao có 
thể làm giảm tính khả dụng sinh học của các a xít amin có trong sản phẩm. 

Thành phần các a xít amin điển hình của các nguồn protein động vật thường dùng cho lợn được 
trình bày ở Bảng 3 và các giá trị ước tính tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng biểu kiến và tiêu hóa thực của 
các a xít amin có trong các nguồn protein này được thể hiện ở Bảng 4 và 5. Lượng canxi, phốt 
pho và phốt pho có tính khả dụng sinh học trong các nguyên liệu này được trình bày ở Bảng 6. 
Giá trị dinh dưỡng của khô dầu đậu tương bóc vỏ cũng được thể hiện ở các bảng này để tiện so 
sánh. Tất cả các giá trị này đều được trích ra từ cuốn “Nutrient Requirements of Swine” của 
NRC (1998). 

 Bảng 3. Thành phần protein và a xít amin của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ 
và khô đậu tương bóc vỏ a (%). 

Nguyên liệu Protein Lys Thr Trp Met Cys Ile Val 
Bột thịt 54,0 3,07 1,97 0,35 0,80 0,60 1,60 2,66
Bột thịt - 
xương 

51,5 2,51 1,59 0,28 0,68 0,50 1,34 2,04

Bột phụ phẩm 64,1 3,32 2,18 0,48 1,11 0,65 2,01 2,51
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gia cầm 
Bột lông vũ 
thủy phân 

84,5 2,08 3,82 0,54 0,61 4,13 3,86 5,88

Bột cá, cá mòi 
dầu 

62,3 4,81 2,64 0,66 1,77 0,57 2,57 3,03

Bột máu, sấy 
liên hồi 

88,8 7,45 3,78 1,48 0,99 1,04 1,03 7,03

Huyết tương, 
sấy phun  

78,0 6,84 4,72 1,36 0,75 2,63 2,71 4,94

Tế bào máu, 
sấy phun  

92,0 8,51 3,38 1,37 0,81 0,61 0,49 8,50

Khô đậu 
tương bóc vỏ 

47,5 3,02 1,85 0,65 0,67 0,74 2,16 2,27

a NRC, 1998 

 

Bảng 4. Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng biển kiến của các a xít amin có trong các sản phẩm chế 
biến từ phụ phẩm giết mổ và khô đậu tương bóc vỏ a (%) 

Nguên liệu Lys Thr Trp Met Cys Ile Val 
Bột thịt 83 79 73 85 55 82 79 
Bột thịt - xương 74 70 60 79 55 74 74 
Bột phụ phẩm gia 
cầm 

78 72 74 74 70 77 74 

Bột lông vũ thủy 
phân 

54 74 63 65 71 81 80 

Bột cá, cá mòi dầu 89 85 79 88 73 87 85 
Bột máu, sấy liên 
hồi 

91 86 88 85 81 71 90 

Huyết tương, sấy 
phun  

87 82 92 64 -- 85 86 

Tế bào máu, sấy 
phun  

-- -- -- -- -- -- -- 

Khô đậu tương bóc 
vỏ 

85 78 81 86 79 84 81 

a NRC, 1998 

Bảng 5. Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng thực của các a xít amin có trong các sản phẩm chế biến từ 
phụ phẩm giết mổ và khô đậu tương bóc vỏ a (%). 

Nguyên liệu Lys Thr Trp Met Cys Ile Val 
Bột thịt 83 82 79 87 58 84 80 
Bột thịt - xương 80 80 78 83 63 82 79 
Bột phụ phẩm gia cầm 80 77 -- 77 72 81 74 
Bột lông vũ thủy phân 67 82 86 74 73 88 84 
Bột cá, cá mòi dầu 95 88 90 94 88 94 93 
Bột máu, sấy liên hồi 94 94 94 96 91 88 91 
Huyết tương, sấy phun  -- -- -- -- -- -- -- 
Tế bào máu, sấy phun  -- -- -- -- -- -- -- 
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Khô đậu tương bóc vỏ 90 87 87 91 87 89 88 
a NRC, 1998 

Bảng 6. Thành phần (%) canxi, phốt pho và phốt pho khả dụng sinh học có trong sản 
phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ và khô đậu tương bóc vỏ a. 

Nguyên liệu Ca P Tính khả dụngb  

của P 
Hàm lượng P 

khả dụngc 

Bột thịt 7,69 3,88 90d 3,49 
Bột thịt - xương 9,99 4,98 90 4,48 
Bột phụ phẩm gia cầm 4,46 2,41 90d 2,17 
Bột lông vũ thủy phân 0,33 0,50 31 0,16 
Bột cá, cá mòi dầu 5,21 3,04 94 2,86 
Bột máu, sấy liên hồi 0,41 0,30 92 0,28 
Huyết tương, sấy phun  0,15 1,71 95d 951,62 
Tế bào máu, sấy phun  0,02 0,37 95d 0,35 
Bột xương xử lí nhiệt 
bằng hơi nước 

29,80 12,50 85 10,63 

Khô đậu tương bóc vỏ 0,34 0,69 23 0,16 
a NRC, 1998. 
b Phần trăm của Phốt pho có tính khả dụng sinh học ở lợn. 
c Tổng Phốt pho nhân với % phốt pho có tính khả dụng sinh học ở lợn. 
d Ước tính. 

Các bài tổng quan khác về các nguồn protein động vật đã được trình bày bởi một số tác giả như 
Cumha (1997), Thacker và Kirkwood (1990), Knabe (1991), Chiba (2001), Cromwell (2002) và 
McGlone và Pond (2003). 

Bột thịt, bột thịt xương 

Bột thịt và bột thịt xương là hai nguồn protein động vật thường được sử dụng trong khẩu phần 
cho lợn nhất. Cả hai phụ phẩm này đã được sử dụng rộng rãi trong thức ăn cho lợn từ nhiều năm 
nay (Franco và Swanson, 1996). Các sản phẩm này được mô tả một cách chính thức là sản phẩm 
chế biến từ các mô của động vật có vú bao gồm cả xương nhưng không chứa bột máu, lông, sừng, 
mỏ, phân, dạ dày và chất chứa dạ cỏ ngoại trừ với lượng nhỏ không thể tránh khỏi trong thực tiễn 
sản xuất ngay cả với các hệ thống chế biến tốt nhất (AAFCO, 2006). Hàm lượng phốt pho là chỉ 
tiêu chính được dùng để phân biệt hai sản phẩm này. Nếu hàm lượng phốt pho lớn hơn 4% thì 
sản phẩm được coi là bột thịt xương. Nếu thấp hơn 4% thì là bột thịt. Theo định nghĩa chính thức, 
lượng canxi phải thấp hơn 2,2 lần lượng phốt pho. Mặc dù không có trong định nghĩa này nhưng 
protein thô của bột thịt xương thường ở vào khoảng 50% và của bột thịt cao hơn từ 3 đến 5%. 
Bột thịt đóng thùng và bột thịt xương đóng thùng là tương tự như bột thịt hoặc bột thịt – xương 
ngoại trừ việc chúng còn chứa thêm máu hoặc bột máu. 

Đối với phần lớn các nguyên liệu làm thức ăn, tỷ lệ phần trăm các loại a xít amin thường có xu 
hướng tăng theo mức tăng của protein thô trong nguyên liệu; tuy nhiên, tương quan giữa chúng 
thường khá thấp. Khi phân tích 73 mẫu bột thịt và bột thịt xương, Knabe ( 1995), cho thấy lysine 
tăng 0,06% khi protein thô tăng 1% (R=0,47, Hình 3). 

Hàm lượng lysine trong bột thịt cao bằng hoặc thậm chí cao hơn một chút hàm lượng lysine 
trong khô đậu tương (Bảng 3). Tuy nhiên, tính khả dụng sinh học của lysine trong bột thịt thấp 
hơn một chút so với lysine của khô dầu đậu tương (Bảng 4 và 5). Cả bột thịt và bột thịt xương 
đều có hàm lượng tryptophan tương đối thấp và một số kết quả nghiên cứu cho rằng tính khả 
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dụng sinh học (tức là tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng) của tryptophan và của một vài a xít amin khác là 
hơi thấp (Knabe, 1987; NRC, 1998). Hàm lượng tryptophan thấp là bởi vì collagen là thành phần 
protein chủ yếu có trong xương, các mô liên kết, sụn, gân (Eastoe và Eastoe, 1954) và collagen 
hầu như không chứa tryptophan (Eastoe và p, 1960). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mối quan hệ giữa canxi và phốt pho ở 426 mẫu bột thịt và bột thịt xương (phỏng 
theo Knabe, 1995). 
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Hình 2. Mối quan hệ giữa protein thô và phốt pho ở 426 mẫu bột thịt và bột thịt xương 
(phỏng theo Knabe, 1995). 
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Hình 3. Mối quan hệ giữa protein thô và lysine ở 73 mẫu bột thịt và bột thịt xương (phỏng 
theo Knabe, 1995). 
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Knabe (1995) đã tập hợp thành phần của 426 mẫu bột thịt và bột thịt xương và nhận thấy trung 
bình chúng có 52,4% protein, 9,07% canxi, và 4,54% phốt pho (Bảng 7). Hàm lượng bình quân 
của chất béo trong 113 mẫu phân tích là 10,68%. Phân tích hồi quy các số liệu tập hợp bởi Knabe 



 144

(1995) cho thấy có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa hàm lượng canxi và hàm lượng phốt 
pho có trong bột thịt và bột thịt xương (R2=0,80) với hàm lượng canxi tăng 2,08% khi hàm lượng 
phốt pho tăng 1% (Hình 1). Những phân tích sâu hơn số liệu do Knabe tập hợp (1995) đã cho 
thấy, cứ mỗi 1% tăng lên của protein thô trong sản phẩm thì lượng phốt pho lại giảm 0,106% 
(R2=0,23, hình 2). 

Bảng 7. Thành phần bột thịt và bột thịt xương do ba nhà sản xuất thức ăn phân tícha. 

Nguyên liệu Số 
mẫu 

Protein thô Canxi Phốt pho Mỡ thôb 

Bột thịt 171 54,0±2,93 7,69±1,16 3,88±0,41 10,72±1,55 
Bột thịt xương 255 51,4±2,64 9,99±1,01 4,98±0,38 10,70±1,61 
Tổng cộng 426 52,4±3,04 9,07±1,56 4,54±0,67 10,68±1,58 

a Knabe, 1995. Dạng sử dụng. Tất cả các mẫu được bán dưới dạng bột thịt xương. Trong phần 
số liệu này, bột thịt là các mẫu có phốt pho <4,0%. 

b Mỡ thô phân tích từ 35 mẫu bột thịt và 78 mẫu bột thịt xương. 

Bảng 8. Lượng MBM trong khẩu phần ngô – khô đậu tương và năng suất lợn vỗ béoa 

 MBM trong khẩu phần, % 
 0 5 5 10 10 
Hạng mục Tryptophan bổ sung, % 
 - - 0,015 - 0,030 
      
Thí nghiệm 1      
Tăng trọng trung bình (pound/ngày) 1,51 1,38 1,47 1,05 1,43 
Thức ăn ăn vào (pound/ngày) 4,97 4,80 4,93 3,96 4,93 
TĂ/tăng trọng 3,30 3,50 3,37 3,79 3,45 
Thí nghiệm 2      
Tăng trọng trung bình (pound/ngày) 1,89 - - 1,10 1,80 
Thức ăn ăn vào (pound/ngày) 6,89 - - 5,10 6,51 
TĂ/tăng trọng 3,65 - - 4,67 3,60 

a Cromwell và cộng sự., 1991 

Một số thí nghiệm nuôi dưỡng về MBM trước đây cho thấy năng suất của lợn thịt vỗ béo giảm đi 
khi tăng mức thay thế bột MBM cho khô dầu đậu tương trong khẩu phần cơ sở bột ngô (Peo và 
Hudman, 1962; Evans và Leibholz, 1979). Những nghiên cứu này đã chỉ ra rằng lượng bột thịt 
hay MBM tối đa không nên vượt quá 2-3% khẩu phần. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới đây tại 
trường Đại học Kentucky đã chứng minh rằng có thể sử dụng lượng bột thịt hay MBM cao hơn 
trong khẩu phần lợn vỗ béo mà không làm giảm năng suất nếu khẩu phần được bổ sung 
tryptophan (Cromwell và cộng sự., 1991). Những nghiên cứu này cho thấy khi bổ sung 0,03% 
tryptophan cho mỗi 10% lượng bổ sung bột thịt hoặc MBM trong khẩu phần thì năng suất của 
lợn ăn các khẩu phần này gần như tương đương với lợn ăn các khẩu phần ngô-khô đậu tương 
(Bảng 8). Ở thí nghiệm thứ nhất của nghiên cứu này, mỗi nghiệm thức sử dụng 24 lợn có khối 
lượng từ 53-205 pound còn ở thí nghiệm thứ 2, mỗi nghiệm thức sử dụng 20 lợn có khối lượng 
99-207 pound. Canxi và phốt pho trong bột thịt và MBM là tương đối cao vì vậy không cần bổ 
sung canxi và phốt pho vô cơ khi lập khẩu phần. Những nghiên cứu mới đây tại trường Đại học 
Kentucky cho thấy phốt pho trong MBM có tính khả dụng sinh học là 85-91%, giống như phốt 
pho trong mono- và dicanxi phot-phat (Traylor và cộng sự., 2005a). Việc bổ sung đủ lượng 
MBM cần thiết để đáp ứng đầy đủ nhu cầu về canxi và phốt pho cho lợn vỗ béo trong thí nghiệm 
của các tác giả đã cho kết quả năng suất và độ chắc của xương tối ưu (Bảng 9). 
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Bảng 9. Năng suất của lợn vỗ béo nuôi khẩu phần có bổ sung canxi và phốt pho từ nguồn 
dicanxi phot-phat và MBMa 

 Nguồn phốt pho 
 Dicanxi photphat MBM 
Canxi khẩu phần (%) 0,50 0,65 0,55 0,65 
Phốt pho khẩu phần (%) 0,45 0,55 0,45 0,55 
Tăng trọng bình quân (pound/ngày) 1,87 1,94 1,96 1,96 
TĂ/tăng trọng (kg) 3,10 3,15 3,05 3,03 
Tăng trọng thịt tinh (g/ngày) 330 337 333 332 
Độ chắc xương (kg)b 178 194 182 194 
Tỷ lệ thịt tinh (%) 53,1 52,6 52,6 52,4 

a Traylor và cộng sự., 2005a. Trong thí nghiệm mỗi nghiệm thức sử dụng 25 lợn có khối lượng 
99-242pound. Mức canxi và phốt pho này được sử dụng nuôi trong thời gian nửa đầu của giai 
đoạn vỗ béo, sau đó, canxi giảm xuống còn 0,45 hoặc 0,55%, phốt pho giảm tương ứng  xuống 
còn 0,40 hoặc 0,50%. 

b Ảnh hưởng chủ yếu bởi hàm lượng phốt pho khác nhau (P<0.05) 

Bột phụ phẩm gia cầm 

Bột phụ phẩm gia cầm là sản phẩm chế biến từ phụ phẩm của các nhà máy giết mổ và chế biến 
thịt gia cầm. Bột thường được miêu tả chính thức là sản phẩm được nghiền, chế biến công 
nghiệp, hoặc rửa sạch của các phụ phẩm gia cầm giết mổ như đầu, chân, trứng loại và ruột, 
nhưng không có lông vũ ngoại trừ hàm lượng nhỏ ở mức không thể tránh khỏi ngay cả với các 
qui trình sản xuất tốt nhất (AAFCO, 2006). Vì phần lớn ngành chăn nuôi gia cầm tổ chức theo 
ngành dọc khép kín nên sản phẩm này nhìn chung lại được sử dụng làm thức ăn cho chính đàn 
gia cầm của công ty, chỉ một phần nhỏ so với bột thịt hoặc MBM là được sử dụng làm thức ăn 
cho lợn. Thành phần a xít amin của bột phụ phẩm gia cầm cũng không khác nhiều so với bột thịt 
hoặc MBM, nhưng nó chứa hàm lượng canxi và phốt pho thấp hơn so với các phụ phẩm có 
nguồn gốc từ động vật có vú. Có rất ít thí nghiệm nuôi dưỡng trên lợn về khả năng sử dụng bột 
phụ phẩm gia cầm làm thức ăn cho lợn. 

Bộ lông vũ thủy phân 

Bột lông vũ có thành phần tương tự như lông vũ của gia cầm. Sản phẩm này rất giàu protein 
(85% protein thô), nhưng chất lượng protein này rất kém do chúng chứa lượng cystine cao hơn 
nhiều so với các  a xít amin khác. Người ta phải thủy phân lông vũ để phá hủy cầu nối lưu huỳnh 
và giải phóng các a xít amin. Thậm chí ngay cả khi đó thì tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng biểu kiến và 
tiêu hóa hồi tràng thực của lysine và các a xít amin khác vẫn còn thấp nếu so với các sản phẩm 
chế biến từ các phụ phẩm giết mổ khác. Hầu hết bột lông vũ được sử dụng trở lại làm thức ăn 
cho gia cầm. Một số nghiên cứu cho thấy lợn có thể sử dụng với lượng hạn chế bột lông vũ thủy 
phân trong khẩu phần nhưng nhìn chung việc sử dụng bột này trong ngành chăn nuôi lợn là rất 
hiếm. Chiba (2001) đã tổng kết một số nghiên cứu trên lợn liên quan đến việc sử dụng bột lông 
vũ thủy phân trong khẩu phần. 

Bột cá 

Bột cá được miêu tả chính thức là các mô sạch, sấy khô và nghiền lấy từ phần không bị phân hủy 
của cá nguyên con hoặc cá cắt lát, hoặc cả hai đã được tách hoặc chưa tách dầu (AAFCO, 2006). 
Bột cá là nguồn protein tuyệt vời cho lợn; tuy nhiên do giá cao nên ở Hoa Kỳ bột cá được sử 
dụng rất hạn chế. Nước sản xuất bột cá lớn nhất là Peru và Chile. Đa số bột cá sử dụng trong 
chăn nuôi lợn là để bổ sung vào thức ăn cho lợn con cai sữa. Thành phần bột cá dao động khá 
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lớn tuỳ thuộc vào loại cá và phương pháp chế biến. Một số bột cá được làm từ bã cá, một số khác 
được chế biến từ cá nguyên con. Bột cá mòi có hàm lượng dầu cao và là loại được sử dụng phổ 
biến nhất trong thức ăn cho lợn con. Một vài nghiên cứu cho thấy bổ sung một số loại bột cá mòi 
hoặc bột hòa tan cá mòi vào khẩu phần cho lợn con cai sữa có thể cải thiện năng suất lợn cai sữa 
sớm (Stoner và cộng sự., 1990; Seerley, 1991). Một số a xít béo mạch dài có trong dầu cá có thể 
để lại “mùi bột  cá” trong thịt lợn và do đó bột cá không nên được bổ sung vượt quá mức 6-7% 
trong khẩu phần. Với lợn vỗ béo thì chỉ cần một lượng bột cá thấp hơn trong khẩu phần cũng có 
thể gây ra “mùi bột cá” khó chịu trong thịt lợn. 

Các sản phẩm máu dùng cho lợn 

Bột máu sấy khô 

Bột máu sấy khô có hàm lượng protein (85-90%) và lysine (7-8%) khá cao. Một số phương pháp 
sấy khô bột máu trước đây đã phá hủy rất nhiều lysine và một số a xít amin và làm giảm tính 
ngon miệng (Chiba, 2001). Vì thế trước kia bột máu rất ít được sử dụng trong khẩu phần cho lợn. 
Tuy nhiên, các phương pháp sấy khô đã được cải tiến bao gồm phương pháp sấy liên hồi (ring 
drying) và sấy nhanh (flash drying) đã làm cho chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể với 
hàm lượng cao của lysine và một số a xít amin khả dụng khác (Parsons và cộng sự., 1985; Miller, 
1990). Bột máu có hàm lượng isoleucine khá thấp và là a xít amin thiếu nhất trong các khẩu phần 
ngô-bột máu. Do lượng haemogglobin trong bột máu khá cao nên hàm lượng sắt trong bột máu 
cũng cao (1.900-2.000 ppm; NRC, 1998). 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bột máu sấy khô đúng cách là nguồn protein rất tốt khi sử dụng 
ở tỷ lệ thấp cho lợn (Miller, 1990; Hansen và cộng sự., 1993; Kats và cộng sự., 1994). Nói chung 
bột máu được khuyến cáo sử dụng ở mức 1-4% trong khẩu phần cho lợn (Cunha, 1977; 
Wahlstrom và Libal, 1977; Miller, 1990) mặc dù đã có những khuyến cáo sử dụng ở mức cao 
hơn (Seerley, 1991). 

Huyết tương động vật và tế bào máu sấy khô 

Hai sản phẩm tương đối mới và được sử dụng rộng rãi trong khẩu phần tập ăn và khẩu phần cho 
lợn con cai sữa sớm này được sản xuất từ máu lấy tại các lò giết mổ lợn và bò. Máu được xử lý 
với chất chống đông máu (Natri citrate), bảo quản lạnh, tách riêng huyết tương khỏi phần tế bào 
máu và sấy khô cẩn thận bằng phương pháp sấy phun. Huyết tương động vật sấy phun là nguồn 
protein tuyệt vời cho lợn con cai sữa sớm. Ngoài thành phần a xít amin tuyệt hảo, lượng protein 
globular cao (gồm cả globulin miễn dịch) trong huyết tương sấy khô có tác dụng kích thích sinh 
trưởng và khả năng thu nhận thức ăn ở giai đoạn sau cai sữa. Một nghiên cứu mới đây tại trường 
Đại học Kentucky (Pierce và cộng sự., 2005) đã xác nhận rằng globulin miễn dịch, chủ yếu là 
globulin miễn dịch G, là thành phần chính trong huyết tương có tác dụng kích thích sinh trưởng 
ở lợn con cai sữa sớm. Hơn nữa, huyết tương lợn hoặc bò có lẽ đều có hiệu quả như nhau trong 
việc tạo ra tác dụng kích thích này (Pierce và cộng sự., 2005). Mặc dù khá đắt song huyết tương 
động vật sấy phun hiện thường được sử dụng ở mức 3-6% trong thức ăn cho lợn con cai sữa giai 
đoạn I trong thời gian 1-2 tuần sau cai sữa. Bài tổng quan của Coffey và Cromwell (2001) đã tập 
hợp giá trị của sản phẩm này trong các khẩu phần cho lợn cai sữa. 

Tế bào máu sấy khô –phần sản phẩm còn lại sau khi tách huyết tương- cũng là một loại nguyên 
liệu tuyệt vời cho khẩu phần lợn con cai sữa. Nói chung, sản phẩm này được sử dụng ở mức từ 2 
đến 5% trong khẩu phần cho lợn cai sữa giai đoạn II sau khi rút bỏ thành phần huyết tương sấy 
khô có giá đắt hơn ra khỏi khẩu phần. Tế bào máu rất giàu lysine, nhưng nghèo isoleucine. Ngoài 
ra, hàm lượng sắt trong bột tế bào máu rất cao (2.700 ppm; NRC, 1998) do nồng độ 
haemogglobin trong sản phẩm này cao. Coffey và Cromwell (2001) đã có bài tổng quan giới 
thiệu về các nghiên cứu nuôi dưỡng sử dụng bột tế bào máu sấy khô cho lợn. 
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Bột xương xử lí nhiệt bằng hơi nước (bột xương hấp) - một nguồn khoáng chất cho lợn 
Bột xương xử lí nhiệt bằng hơi nước là một trong số các nguồn bổ sung khoáng chất được dùng 
để cung cấp canxi và phốt pho trong ngành công nghiệp sản xuất thức ăn. Sản phẩm này được 
làm từ xương hấp trong điều kiện áp suất cao sau đó được sấy khô và nghiền. Lượng canxi và 
phốt pho trong bột này có tỷ lệ giống như trong xương (Bảng 6). Do giá cao hơn và tính khả 
dụng sinh học của phốt pho đối với lợn thấp hơn (khoảng 82-85% so với 95-100% ở dicanxi 
phot-phat; Cromwell và Coffey, 1993), nên bột xương hấp không được sử dụng làm nguồn bổ 
sung phốt pho phổ biến như các sản phẩm mono- hay dicanxi photphat hay photphat khử fluor.  

Mỡ động vật chế biến từ phụ phẩm giết mổ - một nguồn cung cấp năng lượng cho lợn 
Các loại mỡ động vật được sử dụng rộng rãi trong thức ăn cho lợn. Các loại mỡ động vật được 
chế biến từ phụ phẩm giết mổ không sử dụng cho người như mỡ động vật nhai lại, mỡ mềm, mỡ 
gia cầm cung cấp khoảng 60% tổng lượng chất béo sử dụng trong chăn nuôi gia súc gia cầm còn 
các loại dầu mỡ thải loại của nhà hàng, dầu thực vật và dầu cá cung cấp 40% còn lại (trao đổi 
riêng, Ray Rouse, 2000, Rouse marketing, Cincinnati, Ohio). 

Như đã đề cập ở trên, Mỡ và dầu là nguồn thức ăn rất giàu năng lượng. Bởi vậy lượng thức ăn ăn 
vào của lợn thường thấp hơn khi mỡ được bổ sung khẩu phần. Điều này, cùng với mức tăng 
trọng có thể cao hơn 1 chút, có nghĩa là hiệu quả chuyển hóa thức ăn (tỷ lệ thức ăn/tăng trọng) có 
thể được cải thiện đáng kể khi mỡ được bổ sung vào khẩu phần cho lợn. Tính bình quân, mỗi 
một % mỡ được bổ sung trong khẩu phần có thể làm giảm 2% lượng thức ăn cần thiết để tạo ra 
một đơn vị tăng trọng. Có nghĩa là người chăn nuôi phải xử lí, vận chuyển và cho ăn với lượng 
nhỏ hơn. Bảng 10 cho thấy ảnh hưởng điển hình của việc việc bổ sung chất béo vào khẩu phần 
đến khả năng sản xuất của lợn thịt vỗ béo. Trong một số trường hợp, độ dầy mỡ lưng có thể cũng 
tăng nhẹ ở lợn ăn thức ăn có bổ sung mỡ trong khẩu phần. 

Bổ sung mỡ vào thức ăn cải thiện các đặc tính lý học của thức ăn. Bổ sung mỡ làm cho việc tạo 
viên thức ăn được dễ dàng hơn. Mặt khác, việc này cũng làm giảm mức độ hao mòn và hỏng hóc 
cho máy móc sản xuất thức ăn. Một trong những ưu thế quan trọng khác của việc bổ sung mỡ 
vào thức ăn là làm giảm đáng kể lượng bụi thức ăn trong các nhà máy và khu vực chuồng nuôi. 
Vì các vi khuẩn có thể lưu tồn trong các hạt bụi nên lượng bụi giảm cũng đồng nghĩa với việc 
giảm các nguy cơ mắc bệnh hô hấp ở lợn cũng như công nhân sản xuất thức ăn và chăn nuôi lợn 
(Curtis và cộng sự., 1975). Các nghiên cứu đã cho thấy lợn nuôi trong các chuồng nuôi nhốt cho 
ăn thức ăn có bổ sung 3-5% chất béo có tỷ lệ mắc bệnh xưng phổi thấp hơn (Gordon, 1963). 

Bổ sung chất béo trong khẩu phần lợn nái nuôi con cũng đã làm tăng tiết sữa, tăng hàm lượng 
chất béo trong sữa, và kết quả là tỷ lệ nuôi sống và khối lượng cai sữa của lợn con cao hơn 
(Pettigrew, 1981). 

Bảng 10. Ảnh hưởng của bổ sung chất béo trong khẩu phần đến năng suất lợn thịt vỗ béo 

 Nghiên cứu 1a Nghiên cứu 2b 
 Mức bổ sung (%) chất béo 
 0 5 0 6 
Tăng trọng/ngày (pound) 1,68 1,77 1,93 1,99 
Lượng TĂ/ngày (pound) 5,44 5,22 5,31 5,03 
TĂ/tăng trọng 3,24 2,95 2,75 2,53 
Độ dầy mỡ lưng (inch) 1,20 1,31 - - 
Độ dầy mỡ lưng tại xương sườn thứ 10 
(inch) 

- - 0,74 0,76 

Tỷ lệ % thịt đùi-thăn 43,4 42,30 - - 
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a Cromwell, 2002. Tóm tắt 5 thí nghiệm, mỗi nghiệm thức có 88 lợn có khối lượng 57-208 pound. 
Nghiên cứu của Đại học Kentucky và Đại học Nebraska. 

 b Akey nghiên cứu năm 2001 với sự hỗ trợ của Ken Bryant, Akey Inc., Lewisburg, Ohio. 
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CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ PHỤ PHẨM GIẾT MỔ TRONG THỨC 
ĂN CHO SINH VẬT CẢNH 

Greg Aldrich, Ph.D. 
Chủ tịch Liên hợp Công nghệ nguyên liệu thức ăn  

và thực phẩm sinh vật cảnh 

 

Tóm tắt 
Năm 2005, ngành công nghiệp sản xuất thức ăn và các sản phẩm cho sinh vật cảnh có giá trị lên 
tới 53 tỷ đô la trên toàn thế giới và thị trường này vẫn đang trên đà phát triển. Ở Hoa Kỳ, chỉ 
riêng thức ăn cho chó và mèo đã bán được khoảng 14,5 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu chiếm 
khoảng 1 tỷ đô la. Tổng lượng thực phẩm cho sinh vật cảnh và các sản phẩm thức ăn khác cung 
cấp cho tất cả các loại sinh vật nuôi làm cảnh bán trên toàn thế giới hiện nay đạt mức 40 tỷ đô la 
mỗi năm. Giá trị bán hàng tăng lên một phần là do số lượng các chủ nuôi chó và mèo tăng lên 
hơn 140 triệu con và khoảng 200 triệu các sinh vật cảnh khác như cá, các loại thú bỏ túi và động 
vật ngoại nhập. Xu hướng thay đổi cũng bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng của nhiều người coi 
sinh vật cảnh là thành viên trong gia đình như đã được chứng minh bởi rất nhiều thứ như việc tổ 
chức các buổi sinh nhật và các kỳ đi nghỉ, các bức ảnh gia đình, bảo hiểm y tế, những điểm chôn 
cất và việc chuẩn bị các bữa ăn đặc biệt cho chúng. Thức ăn cho sinh vật cảnh chưa bao giờ được 
xem là loại hàng hóa đóng gói và song hành cùng các loại thực phẩm cho gia đình như hiện nay. 
Năm công ty hàng đầu về thức ăn cho sinh vật cảnh, chiếm tới 65% thị trường, được sở hữu bởi 
các hãng tên tuổi bao gồm Mars, Nestle, Proctor & Gamble, Colgate-Palmolive và Del Monte. 
Các cửa hàng bán lẻ truyền thống như cửa hàng tạp hóa hay cửa hàng bán nông sản/thực phẩm 
đã và đang mất thị phần cho các cửa hàng bách hóa bán buôn, các siêu thị bán hàng tiêu dùng 
cho gia đình, các cửa hàng bán thức ăn đặc biệt cho sinh vật cảnh, nhưng các cửa hàng tạp hóa 
vẫn là nơi bán sản phẩm này nhiều nhất.  

Sự lựa chọn thức ăn cho sinh vật cảnh đã và đang trở nên không có giới hạn với sự đa dạng về 
các mức giá bán, giai đoạn tuổi của động vật, hình dáng và kích thước thức ăn, các kiểu đóng gói, 
các thành phần, giống, khối lượng và tình trạng bệnh tật. Thức ăn cho sinh vật cảnh đã trở nên 
“con người” hơn và thực sự đã đi theo xu hướng thực phẩm dành cho con người. Nghiên cứu về 
dinh dưỡng đã chỉ ra rằng động vật bầu bạn với con người cần một số khẩu phần ăn riêng biệt, 
chẳng hạn như khoáng chất Arginine cho chó và mèo, aminosulfone taurine và tiền vitamin A 
cho mèo. Các lợi ích rõ ràng về dinh dưỡng khi ăn các chất như a xít béo omega-3, carotene, chất 
xơ trong khẩu phần, cân bằng khoáng chất và làm thế nào để chất béo và protein liên hệ với nhau 
trong dinh dưỡng thích hợp đang rất được quan tâm nghiên cứu. Khẩu phần protein có chứa chất 
béo chế biến từ phụ phẩm giết mổ như bột thịt xương, bột phụ phẩm gia cầm, bột cá đã được sử 
dụng rộng rãi làm thức ăn cho sinh vật cảnh. Nhìn chung, chúng cung cấp protein chất lượng cao 
và rất cân đối về a xít amin. Tính khả dụng của các chất dinh dưỡng và việc sử dụng trong khẩu 
phần có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ chế biến quá cao, sự hòa tan của a xít amin không thay thế 
với mô liên kết, hàm lượng khoáng quá cao và sự ôxy hóa. Dầu và mỡ được chế biến công 
nghiệp như các loại mỡ động vật nhai lại, mỡ lợn (dạng rắn), mỡ gia cầm và dầu cá là những 
nguồn bổ sung năng lượng, hương liệu, kết cấu và các chất dinh dưỡng cho thức ăn của sinh vật 
cảnh. 

Việc cân bằng các a xít béo thiết yếu và a xít béo thiết yếu có điều kiện đã trở thành hướng chủ 
đạo cho việc lựa chọn các chất béo cụ thể trong thức ăn. Các vấn đề về ứng dụng và ôxy hóa là 
những thách thức thường thấy nhất trong việc sử dụng chúng. Rất nhiều thông tin về các thành 
phần thức ăn của sinh vật cảnh được lượm lặt từ nghiên cứu dinh dưỡng cho người và gia súc. 
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Cần phải phát triển các cơ sở dữ liệu này cho riêng sinh vật cảnh để giải quyết các nhu cầu đặc 
trưng riêng về dinh dưỡng và để hỗ trợ cho ngành công nghiệp đang phát triển và liên tục bị phân 
đoạn này. Các nguồn thức ăn thô, tươi, có thể dùng cho người và các nguồn protein thay thế 
đang cạnh tranh để cung cấp protein và chất béo cho các nhu cầu này trong thức ăn cho sinh vật 
cảnh. Các nguyên liệu chế biến từ phụ phẩm giết mổ có khả năng lưu giữ đặc điểm của loài và 
duy trì chất lượng dinh dưỡng của chúng qua các quá trình chế biến sẽ có nhiều cơ hội tham gia 
vào chuỗi thức ăn cho sinh vật cảnh. 

Sinh vật cảnh và ngành công nghiệp sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh 

Quy mô, tốc độ phát triển và phân bố 

Trên toàn thế giới, doanh thu từ thức ăn cho sinh vật cảnh và sản phẩm chăm sóc sinh vật cảnh 
đạt gần 53 tỷ đô la trong năm 2005 (Kvamme, 2006). Ở Hoa Kỳ, doanh thu từ thức ăn cho sinh 
vật cảnh là 14,4 tỷ đô la năm 2005 với 54% từ thức ăn cho chó và 32% từ thức ăn cho mèo 
(Euromonitor, 2005) với mức tăng trưởng hàng năm được dự báo là từ 3 đến 4%. Xuất khẩu đạt 
trên 900 triệu đô la trong năm 2005 (US. Bureau of the Census Trade Data, 2006). Sinh vật cảnh 
được nuôi trong 70% tổng số gia đình ở Hoa Kỳ, trong đó 15% số hộ gia đình nuôi cả chó và 
mèo (Pet Food Institute, 2003). 

Cụ thể hơn, có khoảng 81,4 triệu mèo cảnh được nuôi trong 37,7% và 63 triệu chó cảnh được 
nuôi trong 43,5% tổng số hộ gia đình ở Hoa Kỳ năm 2005 (Euromonitor, 2005). Các loài sinh vật 
cảnh khác được định nghĩa là sinh vật cảnh đặc biệt như các loài gặm nhấm, bò sát, thỏ, chồn, 
các giống chim ngoại nhập và cá chiếm tới 200 triệu con được nuôi trong các gia đình. Ngoài ra, 
đối với nhiều người thì ngựa được coi là sinh vật cảnh với tổng số ngựa ở Hoa Kỳ là 9,2 triệu 
con và giá trị của các loại hàng hóa và dịch vụ đi kèm ước tính là 39 tỷ đô la (American Horse 
Council, 2002). 

Có nhiều người coi các thú cưng của họ là thành viên trong gia đình bằng các hành động như tổ 
chức sinh nhật, đưa chúng vào những nghi lễ trong các kỳ nghỉ, cung cấp các chương trình ti vi 
đặc biệt cho chúng, cho chúng chụp ảnh chung với gia đình và chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt 
cho chúng. Rất nhiều ông bà chủ còn chi tiêu với số lượng tiền lớn cho các dịch vụ thú y, bảo 
hiểm y tế, thuốc thang, hỏa táng và chôn cất cho sinh vật cảnh. Ngày càng nhiều người đưa thêm 
sinh vật cảnh vào di chúc và đối xử với chúng như gia đình thứ hai sau khi con cái họ trưởng 
thành và chuyển đi nơi khác sinh sống, làm hư những con thú cưng của họ bằng những thức ăn 
hảo hạng và đặc biệt, các buổi thết đãi và các đồ chơi như thể chúng là những đứa cháu bướng 
bỉnh của họ. Nhưng trên hết điều này không phải là phù phiếm đó là sinh vật cảnh cũng ngày 
càng trở nên có giá trị với vai trò là động vật phục vụ, trợ giúp trong các liệu pháp chữa bệnh và 
là một cách giải tỏa tình cảm và stress trong thế giới ngày càng phức tạp như hiện nay. Có một 
mối liên hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và động vật nuôi trong nhà và điều này sẽ 
còn tồn tại lâu dài trong xã hội chúng ta. 

Các công ty sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh 

Ngành công nghiệp sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh ở Hoa Kỳ bị chi phối bởi năm công ty lớn, 
chiếm tới 65% thị phần. Năm công ty lớn này được sở hữu bởi các tập đoàn đa quốc gia với sản 
phẩm chủ lực là các sản phẩm chăm sóc con người, các loại hàng hóa dạng khô và hàng tiêu 
dùng khác (Kvamme, 2006). Những công ty này bao gồm: Mars (Pedigree, Whiskas và Royal 
Canin), Nestle (Purina, Friskies), Proctor & Gamble (Iams, Eukanuba), Colgate-Palmolive (Hills 
Science Diet, Hills Prescription Diet) và Del Monte (9-Lives, Gravy Train, Kibbles ‘N Bits, 
Nature’s Recipe, Meow Mix và Milk Bone). Ba mươi năm phần trăm thị phần còn lại được cung 
cấp bởi những công ty chỉ chuyên sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh, rất nhiều các nhãn hiệu 
tầm cỡ khu vực, và các công ty hay nhãn hiệu mới có qui mô nhỏ hơn. Một vài trong số các công 
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ty này được cung cấp bởi các đồng minh tin cậy là các nhà máy và cơ sở đóng gói thuê có nhãn 
mác thức ăn sinh vật cảnh sở hữu cá nhân. Sự hợp nhất, liên doanh liên kết, và sự thâu nạp tiếp 
tục đóng góp một phần vào tiến trình phát triển của ngành. Tuy nhiên, không giống như những 
ngành sản xuất thực phẩm khác, đây không phải chỉ là con đường phát triển duy nhất. Nói ngắn 
gọn, ngành sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh là một ngành công nghiệp rất năng động, lớn 
mạnh và trưởng thành, nơi những ý tưởng từ những ngành nghề phi truyền thống sẽ tiếp tục xuất 
hiện và các cơ hội thị trường mới cũng sẽ xuất hiện. 

Các kênh thị trường 

Địa điểm bán lẻ thức ăn cho sinh vật cảnh đã được mở rộng ra rất nhiều kênh thị trường. Các cửa 
hàng bán buôn, các siêu thị bán hàng tiêu dùng cho gia đình và các cửa hàng chuyên phục vụ 
sinh vật cảnh đã trở thành các kênh thị trường mới bổ sung cho hệ thống phân phối truyền thống 
như cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán nông sản/thực phẩm. Thị phần ước tính cho mỗi kênh 
phân phối trong năm 2002 là 37,4% cho cửa hàng tạp hóa, 16,4% cho thị trường bán buôn, 
17,2% cho cửa hàng chuyên về sinh vật cảnh, 5,4% cho cửa hàng nông sản/thực phẩm và 18,6% 
cho các loại khác (Knudson, 2003). Các kênh thị trường thay thế như bán lẻ phi truyền thống, 
tiếp thị bán hàng trực tiếp, qua ca-ta-lô và bán hàng qua mạng cũng đang phát triển. Doanh thu 
qua các kênh khác nhau này chiếm khoảng 12% thị phần với tốc độ tăng trưởng hàng năm tính 
trong năm 2004 là khoảng hơn 8% (Packaged Facts, 2006). Hoạt động của phân khúc thị trường 
này tương đối rời rạc, nhìn chung là mạnh, và được dự đoán là sẽ tiếp tục phát triển. 

Các xu hướng sử dụng thức ăn nuôi dưỡng động vật nuôi trong nhà 
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn những loại thức ăn nhất định cho sinh vật cảnh 
của các chủ nuôi. Một số chọn vì lý do giá cả, một số vì dinh dưỡng, một số vì hiệu quả, còn một 
số khác là vì những động vật họ nuôi thích ăn loại thức ăn đó. Các lựa chọn xem ra không có 
giới hạn. Ngày nay có tất cả các loại thức ăn cho các giai đoạn phát triển của con vật (ví dụ: giai 
đoạn duy trì, đẻ con/ tiết sữa, sinh trưởng; hoặc thức ăn cho chó con, mèo con, cho những con 
trưởng thành, những con đã già), thức ăn ở các mức giá khác nhau (ví dụ: hạng nhất, siêu hạng), 
thức ăn ở các dạng khác nhau (ví dụ: nghiền thô, mịn-ẩm, ẩm ướt, thô chưa tinh chế) và thức ăn 
được đóng gói ở các dạng khác nhau (ví dụ: đóng hộp, đóng túi nhỏ có thể gập cong, đóng túi 
dựng thẳng đứng, túi giấy hoặc túi nhựa, túi có thể hàn được, khay). Chủ nuôi sinh vật cảnh 
thường quyết định chọn mua thức ăn theo cảm tính thiên vị đối với nguyên liệu thức ăn (đó là có 
tính tự nhiên, không chứa lúa mì, giảm tính gây dị ứng), tùy vào giống và kích thước con vật họ 
nuôi (ví dụ: các giống nuôi làm đồ chơi, các giống to, Dalmatian-chó đốm, Persian-giống Ba tư), 
tùy thuộc vào các yếu tố riêng biệt khác (như búi lông, mèo mắn đẻ) và tính dễ nhiễm bệnh của 
con vật (ví dụ: các vấn đề về khớp, tuổi già, sỏi nhiễm trùng, giảm cân, bệnh về thận). Thức ăn 
cho sinh vật cảnh cũng đang trở nên giống với thức ăn cho người (nghĩa là đồ ăn ngon, hâm nóng 
trước khi ăn, trái cây và rau) và đang có cùng xu hướng giống với thức ăn cho người (ví dụ: thô, 
hữu cơ, tổng hợp, chứa ít carbohydrate). Mặc dù số lượng các nhãn hiệu và phân khúc thị trường 
gần như không có giới hạn và quá trình chuyên biệt hóa là không thể dừng lại được nhưng vẫn có 
những quy tắc chung để đánh giá các loại thức ăn. Đó là tính ngon miệng, độ ổn định cho việc 
tiêu hóa và bài tiết, tác động của khẩu phần ăn tới vẻ bề ngoài của vật nuôi (như da và lông) và 
hành vi của chúng (như sức mạnh thể chất). 

Với mức độ đa dạng này, việc tìm ra các nguyên liệu thô sau đó phối trộn một cách hợp lý về 
tính hấp dẫn, dinh dưỡng, các đặc tính chức năng, sự tiện ích và giá cả có thể là thách thức lớn 
cho các hãng sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh và thách thức sẽ tiếp tục gia tăng. Trong nhiều 
trường hợp những tuyên bố về nguyên liệu lại điều khiển quá trình đưa ra quyết định. Việc một 
số công ty thức ăn cho sinh vật cảnh trong quá trình thúc đẩy thương mại cho sản phẩm đã nói 
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rằng thức ăn của họ sử dụng các nguyên liệu thuộc loại “như thức ăn cho người” có thể là một ví 
dụ dễ hiểu nhất cho nhận định trên. Mặc dù chưa có một định nghĩa nào tồn tại cho những lời 
cam kết như vậy, nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng việc sản xuất sản phẩm thức ăn theo kiểu 
làm cho con người đang diễn ra trên thị trường thức ăn sinh vật cảnh và những nhà sản xuất sẽ 
đáp ứng được yêu cầu chất lượng theo cảm tính của các chủ nuôi sinh vật cảnh. 

Dinh dưỡng cho động vật bầu bạn trong nhà  

Dinh dưỡng cho chó và mèo 

Không thể coi chó là một con lợn nhưng thuộc lớp lông thú hay một con chuột quá khổ, cũng 
như không thể coi mèo là một chú chó con. Mặc dù giữa các loài có một vài điểm chung nhưng 
đứng từ góc độ dinh dưỡng thuần khiết thì nhu cầu của chó và mèo có một số sự khác biệt rất 
riêng. Mặc dù những khác biệt này sẽ được trình bày tóm tắt dưới đây nhưng người đọc nên 
tham khảo thêm một số bài viết hoặc bài tổng quan về sinh lý tiêu hóa và dinh dưỡng cho chó và 
mèo để hiểu kỹ hơn về các chủ đề này (Smeets-Peeters và cộng sự., 1998; Case và cộng sự., 
2000; Morris, 2002; Zoran, 2002; NRC 1985, 1986 và 2006).  

Trong khi chó được coi là động vật ăn tạp thì nó lại có xu hướng nghiêng về giống động vật ăn 
thịt như mèo. Mèo được coi là động vật ăn thịt thực thụ và có nhu cầu đáng kể protein chất lượng 
cao và a xít amin từ thịt. Ví dụ: bên cạnh các loại a xít amin tiêu chuẩn thì chó và mèo còn cần 
arginine trong khẩu phần ăn. Mèo có nhu cầu cao về các a xít amin có lưu huỳnh như methionine 
và trong khẩu phần ăn cần phải có aminosulfure taurine. Một điều thú vị là nghiên cứu gần đây 
của Fascetti và cộng sự. (2003) đã cho thấy chó cũng có thể cần khẩu phần chứa taurine. Hơn 
nữa, những thức ăn bán sẵn cho chó và mèo thường thiếu tryptophan nếu lượng protein từ thịt 
không được bổ sung đầy đủ . 

Ngoài a xít linoleic cần phải có như đối với chó và rất nhiều loài động vật khác, mèo còn cần 
thêm a xít arachadonic. Gần đây hơn, người ta đã thấy rằng mèo và chó còn cần thêm trong khẩu 
phần ăn a xít béo thuộc nhóm omega-3 như a xít eicosapentaenoic và/hoặc a xít docosahexaenoic. 
Mèo còn có nhu cầu tiền vitamin A do chúng không có những hệ enzyme cần thiết để chuyển 
beta-carotene thành vitamin A. Điều mâu thuẫn là cả chó và mèo đều được các nghiên cứu kết 
luận rằng đáp ứng miễn dịch tăng lên khi khẩu phần được bổ sung các chất có chứa carotene như 
beta-carotene và lutein (Chew và Park, 2004). Mèo cần có biotin trong khẩu phần nhưng chó thì 
không và cả 2 loại động vật này không cần ăn thức ăn có inositol hoặc vitamin C. 

Cả chó và mèo không thật sự cần carbohydrate trong khẩu phần nhưng lại cần glucose cho quá 
trình trao đổi chất. Nhu cầu glucose trao đổi chất này có thể được đáp ứng thông qua quá trình 
chuyển hóa a xít amin để hình thành glucose. Do mèo là động vật ăn thịt nên việc chuyển hóa 
protein thành glucose rất ổn định. Mặc dù carbohydrate không thực sự cần thiết nhưng chúng 
cũng có thể được sử dụng trong khẩu phần nếu được chế biến phù hợp, tuy nhiên hiệu quả đối 
với chó cao hơn là với mèo. Hầu hết carbohydrate trong khẩu đều có nguồn gốc từ các loại ngũ 
cốc và một phần nhỏ hơn từ các loại củ. Những carbohydrate này cũng là phần cần thiết. Trong 
khi chó và mèo không có nhu cầu chất xơ thì ngày càng có nhiều minh chứng cho thấy nếu bổ 
sung ở mức độ vừa phải (3-7%) chất xơ hòa tan và/hoặc có thể lên men thì sẽ có lợi cho quá trình 
tiêu hóa ở ruột và chủ nuôi chúng cũng có lợi vì việc thải phân sẽ ổn định hơn và đỡ mùi hơn. 

Bên cạnh nhu cầu theo tiêu chuẩn về khoáng đa lượng và vi lượng trong khẩu phần, các chất 
khoáng có thể là một vấn đề đối với chó và đặc biệt đối với mèo nếu những động vật đó có nguy 
cơ mắc các bệnh về thận và đường tiết niệu. Cụ thể hơn, nếu cho mèo phải bài tiết lượng khoáng 
chất dư thừa quá nhiều trong khẩu phần ăn thì sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng bệnh 
lý như thận hư và sỏi niệu đạo. Vì những lý do này, những thức ăn có hàm lượng khoáng tổng số 
thấp, lượng Mg thấp, và lượng P thấp đã được tạo ra. Lĩnh vực này có khả năng tiếp tục phát 
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triển vì chúng ta đã hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa chế độ dinh dưỡng thừa khoáng chất và tiên 
lượng học về bệnh lý. 

Ngoài nghiên cứu nhằm đáp ứng sự thiếu hụt dinh dưỡng so với nhu cầu, các nghiên cứu còn 
đang tập trung vào các vấn đề như dinh dưỡng cho chó làm việc hoặc chó hoạt động trong lĩnh 
vực thể thao, béo phì và bệnh tiểu đường, lão hóa, bệnh lý các cơ quan nội tạng (ví dụ như bệnh 
thận), các chứng viêm như viêm xương khớp và viêm da, cùng rất nhiều các vấn đề khác. Nghiên 
cứu dinh dưỡng cho chó tham gia các hoạt động thể thao là một lĩnh vực đang ngày càng được 
quan tâm. Những con chó làm việc trong những nghề như tìm kiếm và cứu hộ, dò tìm bom, dò 
tìm ma túy, dẫn đường và chăn giữ gia súc cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng mục 
đích công việc chúng làm để có hiệu quả tối ưu. Chó tham gia vào các hoạt động thể thao như 
chó kéo xe trượt tuyết, chó săn thỏ, chó tham gia các cuộc săn trên núi và những con chó lanh lợi 
khác đòi hỏi lượng dinh dưỡng rất lớn cho những hoạt động đỉnh cao của chúng. Chế độ dinh 
dưỡng này khác xa so với yêu cầu tối thiểu. Có thể học được một điều từ nghiên cứu này đó là 
chó hoạt động thể thao có công suất ôxy hóa cực kỳ cao và quá trình này được thực hiện nhờ các 
khẩu phần ăn chứa các loại protein động vật và a xít béo từ nguồn gốc động vật và sinh vật biển 
(Reynolds, 1996). Ngoài những lợi ích cho chó và (hoặc) cho mèo, nhiều nghiên cứu về dinh 
dưỡng cho những loại động vật này còn đem lại lợi ích cho dinh dưỡng của người và cả thậm chí 
là cả ngành y. 

Mức nhu cầu so với mức tối ưu/ Cần so với Muốn 

Nhu cầu dinh dưỡng trình bày trong cuốn “Nutrient Requirement of Dogs” (Nhu cầu dinh dưỡng 
của chó) năm 1985, “Nutrient Requirement of Cats” (Nhu cầu dinh dưỡng của mèo) năm 1986 
và gần đây nhất là cuốn “Nutrient Requirement of Dogs and Cats” (Nhu cầu dinh dưỡng của chó 
và mèo) năm 2006 của NRC, cũng như tài liệu về thành phần dinh dưỡng cho chó và mèo năm 
2006 của Hiệp hội các nhà Quản lí thức ăn Hoa Kỳ (AAFCO) là những cẩm nang hướng dẫn cần 
tham khảo khi xây dựng công thức khẩu phần cho chó và mèo. Mỗi cuốn sách xuất bản đều đã 
xem xét đến các yếu tố như sự biến động lớn giữa các động vật và các nguyên liệu khẩu phần. 
Hơn nữa, các chủ nuôi thường quan tâm đến tuổi thọ và sức khỏe của con vật hơn là chú ý tiết 
kiệm một chút ít bằng cách sử dụng các thức ăn chỉ đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Do đó, thức 
ăn cho sinh vật cảnh không được xây dựng để chỉ thỏa mãn nhu cầu tối thiểu như thường thấy ở 
thức ăn cho gia súc mà phần lớn được “tối ưu hóa” tới mức hỗ trợ dinh dưỡng nào đó có thể đáp 
ứng hoặc vượt trên cả ý niệm mà các công ty thức ăn cho sinh vật cảnh lĩnh hội về “dinh dưỡng 
tốt nhất” cho chó và mèo. Có rất nhiều ý kiến khác nhau giữa các công ty xuất phát từ những kết 
quả nghiên cứu của chính họ, các triết lý về dinh dưỡng và sự đầu tư của họ vào “quan điểm” 
kinh doanh nhượng quyền. Một ví dụ cho nhận xét trên là có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc 
liệu một con chó đã được nuôi lâu năm nên ăn lượng protein thấp, vừa, hay cao. Mỗi công ty có 
một ý kiến mạnh mẽ riêng dựa vào nghiên cứu bên trong và bên ngoài để hỗ trợ cho quan điểm 
cụ thể của họ và vấn đề này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận nào dù chỉ rất nhỏ– rất giống với 
câu chuyện về thức ăn cho người khi các chi nhánh như Weight Watchers, Jenny Craig và Atkins 
Diet vẫn đang cạnh tranh. 

Các loài động vật bầu bạn khác 

Ngựa, thỏ, chồn sương, các loài gặm nhấm, chim và rất nhiều loại động vật khác cũng được nuôi 
bằng thức ăn bán sẵn trên thị trường. Ngoại trừ ngựa và thỏ, các loài động vật này được coi là 
sinh vật cảnh đặc biệt. Việc lập khẩu phần thức ăn cho những loài này, nếu có thể gộp chúng vào 
một loại, chủ yếu được dựa trên các khía cạnh như sự thuận tiện và thành phần pha chế chứ 
không phải là yếu tố giá thành thấp nhất. Trong khi giá thành sản xuất của ngựa và thỏ nuôi 
thông thường có thể rất được quan tâm thì chi phí thức ăn cho những con vật này được nuôi làm 
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cảnh lại không trở thành vấn đề bận tâm. Thức ăn của ngựa và thỏ chủ yếu là thực vật trong tự 
nhiên (nghĩa là hỗn hợp gồm ngũ cốc, protein, chất béo, khoáng và vitamin được bổ sung có chủ 
định vào khẩu phần cỏ). Chồn sương là một ngoại lệ trong nhóm này. Về mặt dinh dưỡng, động 
vật này có nhu cầu rất giống mèo và nó cần rất nhiều lượng protein, còn chất xơ thì cần rất ít 
hoặc không cần. Do đó, các nguyên liệu được chế biến đóng vai trò quan trọng trong khẩu phần 
ăn của loài động vật này. Rất nhiều động vật bỏ túi hoặc các loài gặm nhấm (như chuột cống, 
chuột nhắt, chuột nhảy, hamster và lợn guinea) được nuôi trong các gia đình hiện nay và thức ăn 
bán sẵn cho chúng phần lớn thường có thành phần protein lấy từ rau và ngũ cốc. Việc xây dựng 
khẩu phần thức ăn cho những con vật này thường dựa trên những khuyến cáo dành cho những 
động vật được dùng cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Chỉ một số lượng rất hạn chế các 
sản phẩm của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ được sử dụng trong khẩu phần của những động 
vật gặm nhấm này. Chim cảnh và chim ngoại nhập như vẹt đuôi dài Nam Mỹ, vẹt, chim họ sẻ, 
vv… thường được nuôi bằng thức ăn bán sẵn. Chúng có nhu cầu dinh dưỡng rất giống với gia 
cầm (như gà và gà tây), và hiệu quả giá thành là thứ không cần tính đến. Vấn đề thức ăn này 
cũng giống như đối với chó và mèo, đều dựa trên tuổi thọ và sức khỏe. Thức ăn phải hấp dẫn 
trực quan của chủ nuôi cũng như loại chim được nuôi và phải có giá trị dinh dưỡng cao. Sắc tố 
màu (như xanthophylls) thường được đưa vào thức ăn để duy trì màu sắc của lông chim. Các 
nguyên liệu là phụ phẩm giết mổ chế biến công nghiệp ít được sử dụng trong hỗn hợp thức ăn 
dành cho những loài chim này. 

Mức độ chung của nghiên cứu 

So sánh với tiền bạc dành cho nghiên cứu dinh dưỡng của người và gia súc thì dinh dưỡng cho 
chó và mèo được quan tâm thứ hai. Hầu như không có nguồn kinh phí trực tiếp từ chính phủ cho 
các nghiên cứu dinh dưỡng của động vật nuôi làm bầu bạn trong nhà. Phần lớn các nghiên cứu 
nhận được tiền từ các công ty sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh, những nhà cung cấp nguyên 
liệu thức ăn hoặc những nhóm quan tâm đặc biệt như những người sáng lập và các hiệp hội 
giống động vật. Một cách gián tiếp, kinh phí được cung cấp cho việc nghiên cứu trên đối tượng 
chó và mèo làm mô hình cho nghiên cứu dinh dưỡng cho người. Cách làm này đã được chứng 
minh là có hiệu quả trong một số trường hợp nhất định. Các nhóm hoạt động đã gây những ảnh 
hưởng tiêu cực đến cấp độ công việc hành chính cần thiết để khởi động nghiên cứu và do đó kinh 
phí cho các nghiên cứu về sinh vật cảnh đã bị giảm đi. Chuyện này xảy ra không phải vì thiếu 
khả năng tài chính mà vì “nỗi sợ” sự trả đũa của các nhóm có quan điểm cực đoan và vì các 
nhóm này có thể làm nhiễu loạn các chương trình PR (chăm sóc công chúng-1 dạng quảng cáo 
báo chí) và chiến dịch quảng cáo của các công ty thức ăn cho sinh vật cảnh lớn ngày nay. Việc 
các nhà cung cấp nguyên liệu và các tập đoàn thương mại tăng mức kinh phí đầu tư cho các hoạt 
động nghiên cứu đã bù đắp cho sự giảm sút này. Trong khi đã có những tiến bộ đáng kể đạt được 
trong vài năm qua thì những nghiên cứu cơ bản liên quan đến thành phần nguyên liệu, tính khả 
dụng của các chất dinh dưỡng, và những ảnh hưởng đối với hai điều trên khi được kết hợp trong 
thức ăn cho sinh vật cảnh đã qua chế biến cần phải được tiếp tục triển khai (Fahey, 2004). 

Sản xuất và chế biến thức ăn cho sinh vật cảnh 

Nếu nói về các loại thức ăn cho sinh vật cảnh mà không thảo luận một cách ngắn gọn các qui 
trình chế biến tạo ra chúng thì mới chỉ đưa ra một phần của bức tranh tổng thể về dinh dưỡng và 
thức ăn cho sinh vật cảnh mà thôi. Ngày nay, rất nhiều loại thức ăn được chế biến ra không chỉ 
để cung cấp các chất dinh dưỡng cho con vật mà còn phải đem lại sự thuận tiện cho người nuôi 
chúng nữa. Sự thuận tiện đã đạt đến mức cao nhất nhờ các yếu tố sau đây: (1) Thức ăn đã được 
các chuyên gia cân bằng các chất dinh dưỡng để phục vụ cho những chủ nuôi sinh vật cảnh dù 
cho những người chủ này có hoặc không có kiến thức về dinh dưỡng chó mèo; (2) Thức ăn ở 
dạng rất dễ sử dụng; (3) Thức ăn hầu như không dư thừa lãng phí; (4) Thức ăn giảm thiểu sự 
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phức tạp trong việc bảo quản, hư hỏng và bị các loài chuột bọ phá hoại. Xét trên nhiều khía cạnh, 
tính phổ biến của việc nuôi sinh vật cảnh ngày nay chính là sản phẩm của những loại thức ăn 
dành cho sinh vật cảnh bán sẵn trên thị trường rất thuận tiện, lành tính và rất thành công. 

Có ba hình thức cơ bản trong xử lý và tạo kiểu thức ăn cho sinh vật cảnh: nướng lò, đóng hộp 
dạng thức ăn ướt (bao gồm cả dạng đóng gói thức ăn có thể bẻ được) và ép viên. Thức ăn ở dạng 
viên hoặc thức ăn hạt chủ yếu chỉ để dùng cho những sinh vật cảnh nhỏ, động vật ngoại nhập và 
ngựa nuôi làm bầu bạn. Một số loại thức ăn cho sinh vật cảnh đầu tiên bán trên thị trường (vào 
khoảng năm 1860) được sản xuất bằng phương pháp nướng lò với quy trình tương tự như sản 
xuất bánh bích quy và các loại bánh kẹo giòn ngày nay (Corbin, 2003). Quá trình sản xuất bao 
gồm việc nhào trộn tạo ra hỗn hợp bột nhão có thành phần chính là bột mì. Sau đó hỗn hợp bột 
nhão được ép để tạo hình dáng bằng khuôn xoay. Những miếng tạo ra được di chuyển qua lò 
nướng nhờ băng chuyền và được nấu chín bằng cách truyền nhiệt trực tiếp. Sản phẩm thu được 
sau khi nướng là sản phẩm giống bánh xốp, bánh quy hoặc bánh giòn khô (nóng). Tạo ra sản 
phẩm có thể giữ được hình dạng của nó phụ thuộc vào lượng lớn bột ngũ cốc như bột mì (loại 
bột có chứa gluten protein). Gluten protein hoạt động giống như chất keo giữ hình dạng cho sản 
phẩm và giúp chống lại hiện tượng gãy, vỡ. Qua quá trình nấu chín, sản phẩm sẽ không nở ra 
nhưng có một số kết cấu mới được hình thành do sự liên kết đan xen của các protein. So với các 
phương pháp sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh tiêu chuẩn khác, thì quá trình này chậm và tốn 
kém hơn. Về ưu điểm, nướng lò sẽ tạo ra hương vị nướng mà chó rất thích, nhưng nói chung 
phương pháp nướng không tạo ra những sản phẩm thích hợp cho mèo. Cách chế biến này có thể 
sử dụng các nguồn protein từ thịt tươi hay thịt đông lạnh hoặc các loại bột protein có nguồn gốc 
từ thịt hoặc từ thực vật. 

Một số công ty sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh xuất chúng ngày nay đã bắt đầu con đường 
phát triển bằng các sản phẩm cá và thịt hộp. Thức ăn cho sinh vật cảnh đóng hộp được giới thiệu 
lần đầu tiên vào những năm 1920 và là phần quan trọng nhất của ngành sản xuất thức ăn cho sinh 
vật cảnh từ trước đến nay. Thức ăn cho sinh vật cảnh được đóng kín trong hộp, trong bao nhỏ 
hoặc trong khay làm việc cho ăn được dễ dàng thuận tiện, tăng tính ngon miệng của bữa ăn hoặc 
thuốc điều trị bệnh cho rất nhiều chó mèo, mặc dù thuật ngữ “đóng hộp” hiện nay không được sử 
dụng nhiều trên thị trường. Những kẻ dèm pha đưa ra những nhược điểm của sản phẩm đóng hộp 
là sự lãng phí tiền bạc để mua các sản phẩm chứa nhiều nước, có nguy cơ bị thối rữa và ảnh 
hưởng không tốt cho răng. Ngược lại, những thức ăn đóng hộp thường được khuyên dùng làm 
một phần của chế độ điều trị bệnh về sỏi niệu đạo (tắc nghẽn đường niệu) ở mèo với mục đích 
giúp chúng uống nhiều nước hơn.                                                                                

Thành phần thức ăn đóng hộp cho sinh vật cảnh chủ yếu là các loại thịt tươi/đông lạnh và một 
lượng rất ít các loại ngũ cốc. Một lượng nhỏ mỡ động vật cũng được sử dụng nhưng chỉ trong 
những trường hợp đặc biệt thì những loại bột chế biến từ phụ phẩm giết mổ mới được sử dụng. 

Thức ăn cho thú cảnh ở dạng viên ép lần đầu tiên được sản xuất là vào giữa những năm 1950. 
Đây là bước đột phá về công nghệ trong sản xuất thức ăn cho thú cảnh dạng bột chảy có chất 
lượng và thành phần dinh dưỡng không ổn định vào thời điểm đó. Quá trình ép tạo thành từng 
miếng thức ăn rất phù hợp cho mỗi lần ngoạm ăn của chó đồng thời những chất dinh dưỡng cũng 
được gắn kết với nhau và do đó tất cả các thành phần dinh dưỡng đều có mặt trong mỗi miếng 
thức ăn giúp cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho con vật theo dự định của nhà sản xuất. 
Loại hình sản xuất thức ăn này cũng cho phép nấu chín (gelatin hóa) tinh bột trong các loại ngũ 
cốc (Riaz, 2003), giúp cải thiện tỷ lệ tiêu hóa, giảm tiêu chảy và đầy hơi do những tinh bột không 
tiêu hóa được ở ruột sau gây ra. Bên cạnh đó, việc tiệt trùng các nguyên liệu thức ăn trong quá 
trình chế biến cũng hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn. Mặt hạn chế là việc nấu thêm lần thứ hai 
gây ảnh hưởng đến các chất protein, vitamin và những chất dinh dưỡng dễ bị phân hủy bởi nhiệt 
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khác, nhất là những chất trong các loại bột protein đã được nấu một lần trước đó (Murray và 
cộng sự., 1998). Ngoài ra, những nguyên liệu đã qua xử lí nhiệt từ trước này đã bị mất các đặc 
tính chức năng của chúng và vì thế không giúp cho việc làm nở các miếng thức ăn sau khi đi qua 
máy ép. Để bù lại, có thể đưa các loại tinh bột chuyên dùng, protein thực vật và (hoặc) protein 
sấy phun vào để tạo hình dạng, cấu trúc và mật độ mong muốn. Để khắc phục các nhược điểm 
khác, người ta có thể sử dụng các kỹ thuật bảo vệ đặc biệt (ví dụ cho vào viên nang), chọn lọc 
các nguyên liệu đặc chủng có thể chống lại ảnh hưởng của quá trình đùn ép (như các vitamin C 
có liên quan đến phốt pho), và kiểm soát quá trình chế biến tinh tế hơn. Các loại bột protein chế 
biến từ phụ phẩm giết mổ thường là nguồn protein chính sử dụng trong thức ăn sinh vật cảnh 
dạng ép viên, trong khi đó, chất béo, dầu, hương liệu và những thành phần dễ bị nhiệt phân hủy 
khác sẽ được bổ sung lên trên bề mặt của viên thức ăn sau khi đùn ép và sấy khô. 

Phần lớn các thức ăn cho sinh vật cảnh ở dạng ép viên được bán ra thị trường có độ ẩm <12%. 
Tuy nhiên, trên thị trường cũng có một lượng đáng kể sản phẩm có độ ẩm cao hơn (20-28%). 
Những thức ăn ở dạng ẩm ướt và bán ẩm ướt này được nấu thành bột nhão và máy đùn ép chủ 
yếu được dùng chỉ để tạo hình dạng cho thức ăn. Những thức ăn này không được sấy khô để 
kiềm chế sự phát triển của vi sinh vật nhưng sự phát triển của nấm sẽ được kiểm soát bằng cách 
quản lý hoạt tính của nước có trong thức ăn thông qua sử dụng các chất bảo quản kháng nấm và 
các chất giữ ẩm (Rokey, 2003). Các chất giữ ẩm như dextrose, propylene glycol, glycerin và các 
chất tạo nhũ tương (như lecithin) liên kết với nước làm cho các bào tử nấm không thể sử dụng 
nước để phát triển được. Các chất bảo quản là a xít hữu cơ như Kali sorbate, a xít sorbic, 
benzoate và những chất khác đã được chứng minh là rất an toàn và có thể chống lại sự phát triển 
của nấm ở những liều lượng rất thấp. Ngoài thịt tươi/đông lạnh ra, các loại bột phụ phẩm chế 
biến và các loại mỡ động vật đóng vai trò chính trong các sản phẩm có độ ẩm ở mức trung bình 
này. 

Sử dụng các nguyên liệu chế biến từ phụ phẩm giết mổ trong thức ăn sinh vật cảnh 

Thị trường, số lượng và xu hướng 
Hiện nay vẫn chưa có những số liệu tưởng như rất dễ kiếm có thể cung cấp chi tiết về số lượng 
các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ sử dụng trong thức ăn cho sinh vật cảnh. Tuy nhiên, 
thông qua các giá trị ước tính và một vài giả định thì có thể xác định được con số hợp lý. Giả dụ 
giá trung bình cho mỗi pound thức ăn bán ra là 0.60 đô la, thì dựa vào tổng số thức ăn bán ra 
(14,5 tỷ đô năm 2005) có thể tính được là tổng số thức ăn sản xuất mỗi năm khoảng 12 triệu tấn. 
Nếu các thành phần được chế biến chiếm 20% trong 12 triệu tấn này tính cho tất cả các sản phẩm 
(các protein, chất béo và các chất khác) thì ngành công nghiệp thức ăn cho sinh vật cảnh tiêu thụ 
khoảng 2,4 triệu tấn/năm. Con số này tương đương với khoảng 25% tổng sản lượng của ngành 
chế biến phụ phẩm giết mổ của Hoa Kỳ trong cùng thời điểm (Swisher, 2005). Điều này cho thấy 
sự phụ thuộc đáng kể và sự liên kết giữa ngành công nghiệp sản xuất thức ăn sinh vật cảnh và 
ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. Đối với ngành công nghiệp thức ăn sinh vật cảnh, 
sự liên kết mang lại nguồn cung cấp sống còn các loại protein và mỡ có nguồn gốc từ động vật 
để đáp ứng cho nhu cầu các khách hàng của họ, còn đối với ngành công nghiệp chế biến thì đây 
là những khách hàng quan trọng tiêu thụ các sản phẩm của họ với mức giá trị gia tăng rất cao. 
Việc tăng cường sự hiểu biết về các cơ hội và hạn chế của hai ngành công nghiệp sẽ làm tăng giá 
trị cho cả hai và những người hưởng lợi cuối cùng là chủ nuôi sinh vật cảnh và những con vật 
của họ. 

Các loại bột protein 
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Các công ty thức ăn sinh vật cảnh đã viết các yêu cầu rất cụ thể khi mua các nguyên liệu thức ăn 
cho quá trình sản xuất của họ, kể cả đối với các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến phụ 
phẩm giết mổ. Các định nghĩa của AAFCO là điểm xuất phát cho những chỉ tiêu kỹ thuận này. 

Bột thịt xương và bột thịt: Bột thịt xương đã được sử dụng làm nguồn protein chính trong các 
loại thức ăn cho sinh vật cảnh và vẫn đang được sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, tính phổ biến của 
nó đã giảm dần trong thời gian gần đây do một số vấn đề. Vấn đề lớn nhất có thể là bột thịt 
xương không còn được coi là một “nhãn hiệu thân thiện” nữa. Cụ thể là thuật ngữ này quá chung 
chung đối với những người tiêu dùng thận trọng. Người tiêu dùng đã được dạy những bài học bổ 
ích và giờ đây không còn tin tưởng vào những thứ được gọi một cách đơn giản là “thịt”. Những 
loại thực sự là bột thịt xương lợn hay bột thịt xương bò sẽ dễ được người tiêu dùng chấp nhận 
hơn nhưng trước kia chúng thường không sẵn. Các loại thức ăn này thường có giá cao hơn và 
được sử dụng rộng rãi trong thức ăn sinh vật cảnh. Bên cạnh đó những thách thức khác có thể kể 
đến là quan hệ của chúng với các thức ăn gia súc, sự xuất hiện trở lại của bệnh bò điên (BSE ), 
việc thanh tra và lưu giữ các ghi chép về tất cả các loại thịt của loài nhai lại, mối lo ngại về các 
dịch bệnh như bệnh lở mồm long móng. Những vấn đề này tiếp tục gây áp lực làm giảm tính phổ 
biến của bột thịt xương. 

Về mặt dinh dưỡng, bột thịt xương vẫn là một loại protein có nguồn gốc từ động vật rất tốt với 
hàm lượng protein tương đối ổn định là 50% (Parsons và cộng sự., 1997; Pearl, 2004). Hàm 
lượng này là mức thích hợp cho các khẩu phần thức ăn sinh vật cảnh truyền thống có hàm lượng 
protein từ 18-26%. Cũng giống như các loại protein có nguồn gốc động vật khác, methionine, 
cystine và a xít amin tổng số thường dễ bị thiếu nhất. Các chất béo dao động từ 10% đến 25% 
tùy theo nhà cung cấp. Thành phần a xít béo có thể hơi biến động nhưng tương tự với thành phần 
của loài động vật được sử dụng để sản xuất thức ăn đó. Ví dụ: a xít béo trong thịt bò có tỷ lệ no 
cao hơn a xít béo từ thịt lợn. A xít béo omega-3 cũng có thể được phát hiện với lượng có thể định 
lượng được trong bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại một cách ngẫu nhiên. Do đặc 
tính no tự nhiên của a xít béo trong bột thịt xương cao hơn nên các loại bột này có tính bền vững 
với sự ôxy hóa cao hơn rất nhiều loại bột thịt chế biến từ phụ phẩm động vật khác. Lượng 
khoáng tổng số cao hơn (khoảng 25%) trong bột thịt xương có thể là một thách thức trong việc 
lập công thức so với các loại bột protein khác. Các chỉ tiêu kỹ thuật của AAFCO đã gián tiếp đưa 
ra giới hạn cho phép của hàm lượng khoáng tổng số thông qua các qui định về mức độ cho phép 
của can-xi và phôt-pho cũng như tỷ lệ giữa hai nguyên tố này. Mức độ điển hình của Ca và P 
trong bột thịt xương là 7,5% và 5,0% tương ứng và những thức ăn loại này rất sẵn. Tuy nhiên, tỷ 
lệ khoáng này sẽ trở thành vấn đề rắc rối khi xây dựng các khẩu phần thức ăn có hàm lượng 
protein cao hơn (lớn hơn 30%) và hàm lượng khoáng thấp chẳng hạn như các loại thức ăn cho 
mèo. 

Việc tăng hàm lượng khoáng có trong bột thịt xương chưa được chứng minh là có thể làm giảm 
tỷ lệ tiêu hóa protein (Johnson và cộng sự., 1998; Shirley và Parsons, 2001). Tuy nhiên, việc 
giảm tỷ lệ tiêu hóa protein có thể không phải là do ảnh hưởng trực tiếp của khoáng tới tỷ lệ tiêu 
hóa (Johnson và Parsons, 1997) mà do số lượng và chất lượng mô liên kết có mặt gây ra. 
Collagen chất lượng thấp ảnh hưởng tới chất lượng protein với những trường hợp có hàm lượng 
a xít amin thiết yếu thấp và hàm lượng a xít amin có thể thay thế cao chẳng hạn như 
hydroxyproline (Eastoe và Long, 1960) có thể là lý do làm tỷ lệ tiêu hóa thấp hơn. Yêu cầu 
lượng pepsin dư thừa không tiêu hóa được <12% của AAFCO có thể phần nào kiểm soát được 
điều này. Qui trình chế biến và nhiệt độ quá cao cũng gây ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ tiêu hóa a xít 
amin trong bột thịt xương (Wang và Parsons, 1998; Batterham và cộng sự., 1986). Nhìn chung, 
tỷ lệ tiêu hóa của bột thịt xương bởi sinh vật cảnh cũng tương tự tỷ lệ tiêu hóa của bột thịt cừu và 
bột phụ phẩm gia cầm bởi đối tượng này (Johnson và cộng sự., 1998). Trong các khẩu phần ăn 
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của chó và mèo, chưa có báo cáo nào nói rằng bột thịt xương có ảnh hưởng không tốt tới hệ vi 
sinh vật ở ruột, sự ổn định của phân và lượng phân thải ra. Tuy nhiên, thịt bò thường bị cho là 
sản phẩm gây ra sự mẫn cảm quá mức của thức ăn và do đó bột thịt xương là một trong những 
thành phần đầu tiên bị loại bỏ trong chế độ khẩu phần “loại trừ”. Ngoại trừ hoàn cảnh đặc biệt 
này, tính ngon miệng, khả năng chấp nhận, và việc sử dụng các khẩu phần có chứa bột thịt 
xương ở chó và mèo là rất tốt. 

Bột thịt cừu: bột thịt cừu là thành phần đã và đang được sử dụng phổ biến trong khẩu phần của 
chó và mèo trong suốt 15 năm qua. Ban đầu nó được xem là một thành phần mới lạ trong khẩu 
phần cho những động vật dễ bị dị ứng với các thứ liên quan đến thức ăn (quá mẫn). Các loại thức 
ăn từ gạo và bột thịt cừu là những sản phẩm phát triển nhanh nhất của ngành sản xuất thức ăn 
sinh vật cảnh – xét từ góc độ nguồn cung thì bột thịt cừu còn xa mới đáp ứng đủ nhu cầu. Đã có 
những lời đồn rằng “những loại tương tự bột thịt cừu” làm từ các loại protein khác đã tấn công 
vào thị trường, nhưng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ vì các vấn đề liên quan đến bệnh bò điên 
(BSE) và bệnh xốp não truyền nhiễm (TSE) và kỹ thuật giải mã DNA (Krcmar và Rencova, 2003) 
đã khắc phục được vấn đề này. 

Đã có một số sản phẩm bột thịt cừu sản xuất trong nước; tuy nhiên, rất nhiều thức ăn từ thịt cừu 
dùng trong thức ăn sinh vật cảnh có nguồn gốc từ ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thịt 
cừu của Australia và New Zealand. Hầu hết các sản phẩm bột thịt cừu này được chế biến bằng 
quy trình chế biến phụ phẩm giết mổ “nhiệt độ thấp”. Về mặt lý thuyết, chất lượng thức ăn có thể 
tốt hơn do các phân hủy gây ra bởi nhiệt đã được giảm thiểu. Tuy nhiên, vẫn chưa có số liệu tin 
cậy để chứng minh hay bác bỏ luận điểm này. Bột thịt cừu là sản phẩm rất đặc trưng cho loài 
nhưng rất ít số liệu trong các tài liệu đã xuất bản cho biết thành phần của sản phẩm. Theo phân 
tích, bột thịt cừu phản ánh thành phần dinh dưỡng bột thịt (xương). Tương tự, theo báo cáo thì 
chất lượng protein của bột thịt cừu là tương đương với bột thịt xương và bằng khoảng 75% bột 
phụ phẩm gia cầm (Johnson và Parsons, 1997; Johnson và cộng sự., 1998). Theo nghiên cứu của 
Johnson và cộng sự. (1998), tỷ lệ tiêu hóa ở hồi tràng của các a xít amin không thay thế (lysine 
và threonine) và các a xít amin chứa lưu huỳnh có thể thay thế (cystine) là rất thấp trong các 
khẩu phần có bột thịt cừu. Điều này có thể là do bột thịt cừu bị lẫn tạp rất nhiều lông. Lông cừu 
chứa nhiều a xít amin có lưu huỳnh như cystine nhưng tính khả dụng dinh dưỡng của nó thấp. 
Tính khả dụng thấp này của cystein, chất tiền thân của taurine, có thể giải thích được nguyên 
nhân của các trường hợp mắc bệnh giãn nở cơ tim liên quan đến taurine ở một số giống chó nhất 
định khi được nuôi bằng thức ăn làm từ bột thịt cừu và gạo (Fascetti và cộng sự., 2003). 

Ảnh hưởng của bột thịt cừu trong các khẩu phần cho chó hoặc mèo đến tính ngon miệng, thời 
gian bảo quản và biểu hiện bề ngoài chưa được đề cập trong cơ sở dữ liệu chung (literature). Thịt 
cừu không được coi là loại thức ăn hấp dẫn nhất trong số các loại thịt vì mùi “mỡ cừu” của nó. 
Mèo không thích bột thịt cừu bằng các loại bột thịt khác. Những mối quan ngại về sự ôi thiu và 
thời gian bảo quản ngắn của các thức ăn làm từ thịt cừu có thể là do một quá trình dài bắt đầu từ 
“sâu phía dưới” và (hoặc) các chất tiền ôxy hóa vốn có ở thịt cừu chế biến từ phụ phẩm giết mổ. 
Hơn nữa, việc sử dụng quá nhiều thịt cừu có thể dẫn đến sản phẩm thức ăn có màu xám. Nếu 
thức ăn chứa một lượng đáng kể lông cừu tạp nhiễm thì khách hàng sẽ phàn nàn, đặc biệt đối với 
những sản phẩm nướng như các loại bánh quy và những món ăn dùng trong việc điều trị bệnh. 

Các loại bột protein từ (phụ phẩm) gia cầm: Những loại bột protein từ gia cầm là nguồn protein 
chất lượng cao, thông dụng được sử dụng trong thức ăn cho sinh vật cảnh. Mỗi năm ngành công 
nghiệp thức ăn sinh vật cảnh tiêu thụ khoảng 23% tổng lượng protein được sản xuất từ gia cầm 
(Pearl, 2003). Tuy nhiên, việc đưa ra một tuyên bố chung cho loại nguyên liệu thức ăn này chỉ 
dừng ở đó. Do một số quy tắc không thống nhất liên quan đến thuật ngữ dùng cho nguyên liệu 
thức ăn, nền tảng khách hàng mua thức ăn sinh vật cảnh đang phát triển, những áp lực từ bên 
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trong ngành gia cầm nên một loạt tên gọi và định nghĩa phân loại thức ăn protein gia cầm đã xuất 
hiện. Ban đầu, các sản phẩm protein gia cầm chế biến công nghiệp được AAFCO định nghĩa rất 
khác so với các loại bột thịt. Điều này đã dẫn đến những tranh cãi trong ngành công nghiệp thức 
ăn sinh vật cảnh và gây ra sự nhầm lẫn và mất phương hướng cho người tiêu dùng. Theo định 
nghĩa, thức ăn từ phế phụ phẩm gia cầm (Phần 9.10) khác với thức ăn từ thịt gia cầm (Phần 9.71) 
chỉ bởi việc điền thêm mấy từ “đầu, chân và ruột” (AAFCO, 2006). Hơn nữa, chúng có thể được 
dán nhãn cụ thể tùy theo “loại” của chúng và rất nhiều nhà chế biến đã làm điều đó. Do đó, có rất 
nhiều sản phẩm tồn tại trên thị trường dưới cùng vỏ bọc này: bột phụ phẩm gia cầm, bột phụ 
phẩm gà, bột thịt gà, bột phụ phẩm gà tây và bột thịt gà tây. Chưa có loại sản phẩm từ thịt ngỗng 
hay vịt nào được phát triển tính đến thời điểm này. Việc phân cấp chất lượng cho các sản phẩm 
từ gia cầm hiện nay cũng tạo ra thêm những sự nhầm lẫn. Bột phụ phẩm gia cầm ở “cấp độ thức 
ăn chăn nuôi” hiếm khi được sử dụng trong thức ăn sinh vật cảnh vì chứa hàm lượng khoáng 
tổng số cao và protein thấp. Bột phụ phẩm gia cầm ở cấp độ thức ăn cho sinh vật cảnh tiêu chuẩn 
có hàm lượng khoáng tổng số <14% và các loại bột thịt gia cầm và (hoặc) bột phụ phẩm gia cầm 
có khoáng tổng số thấp thường chứa hàm lượng khoáng tổng số <11% vật chất khô. Loại thức ăn 
có chứa khoáng tổng số <11% hiện nay cũng có nhưng với số lượng rất hạn chế, thường có giá 
bán rất cao và thường được dùng trong các loại thức ăn cho mèo có hàm lượng khoáng thấp. Một 
nhánh sản phẩm nhỏ nữa đã được một số khách hàng yêu cầu là những loại bột protein từ thịt gia 
cầm được bảo quản tránh sự ôxy hóa bằng các hợp chất tự nhiên (hệ thống chống ôxy hóa tự 
nhiên) thay vì các chất chống ôxy hóa nhân tạo truyền thống. 

Trong vô số tên gọi, cấp độ và sự suy diễn đề cập hoặc không đề cập đến chất lượng này, chỉ có 
rất ít những so sánh trực tiếp giữa “bột” và “bột phụ phẩm” được nêu trong cơ sở dữ liệu chung. 
Trong số các nghiên cứu có đề cập đến, các kết quả thường không thống nhất. Ví dụ Bednar và 
cộng sự. (2000) cho biết tỷ lệ tiêu hóa protein của bột thịt gia cầm tốt hơn so với bột phụ phẩm 
gia cầm. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu trên gà, chất lượng protein của bột thịt gà đạt cấp thức 
ăn cho sinh vật cảnh cũng không khác so với chất lượng protein của bột phụ phẩm gà (Aldrich và 
Daristotle, 1998). Từ báo cáo này, các số liệu phân tích của từng bộ phận cơ thể cho thấy chất 
lượng protein của chân, xương, sụn thấp hơn chất lượng của các phần khác có trong bột phụ 
phẩm gia cầm chế biến công nghiệp. Điều này dường như không liên quan đến hàm lượng 
khoáng tổng số (Johnson và cộng sự., 1998; Johnson và Parsons, 1997; Yamka và cộng sự., 2003) 
và có thể cho thấy bất kể là có hay không sự kiểm tra phân hạng “phụ phẩm” thì số lượng sụn và 
mô liên kết vẫn là những yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn đến chất lượng protein. Thêm vào đó, 
protein càng được xử lý trong quá trình chế biến phụ phẩm nhiều bao nhiêu thì chất lượng càng 
bị giảm đi bấy nhiêu (Wang, 1997). Điều tệ hại hơn nữa là thành phần dinh dưỡng của các thức 
ăn protein gia cầm không ổn định mà biến động rất lớn (Locatelli và Hoehler, 2003). Khống chế 
sự biến động này là điều mà các công ty sản xuất thức ăn sinh vật cảnh cần thực hiện một cách 
tích cực để đảm bảo cho sản phẩm có sự ổn định về chất lượng. Phần lớn các công ty quản lý sự 
biến động này bằng cách thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp bột gia cầm đã 
lựa chọn. 

Nhìn chung, các thức ăn protein từ gia cầm được chó và mèo sử dụng nhiều và chúng là nguyên 
liệu cung cấp protein lớn nhất trong thức ăn cho các sinh vật cảnh ngoại nhập. Thành phần a xít 
béo bổ sung rất tốt nhu cầu dinh dưỡng của chó và mèo. Thêm vào đó, chúng là nguồn thức ăn 
giàu a xít linoleic không thay thế. Tính ngon miệng của các thức ăn protein từ bột gia cầm rất cao 
đối với cả chó và mèo và trong nhiều trường hợp nó được coi là tiêu chuẩn để đánh giá chất 
lượng của các loại nguyên liệu khác.  

Bột protein từ (phụ phẩm) gà tây: Các loại thức ăn sinh vật cảnh có chứa protein từ gà tây đang 
trở nên phổ biến hơn, do đó cần phải có phần mô tả riêng cho dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, 
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những thông tin về dinh dưỡng của bột thịt gà tây chế biến từ phụ phẩm giết mổ cũng như thành 
phần của loại nguyên liệu này là rất hạn chế. Phần lớn gà tây được trộn lẫn với gà rồi chế biến và 
dán nhãn là bột thịt gà (hay phụ phẩm gà). Chỉ có rất ít công ty sản xuất hoặc bán các sản phẩm 
bột protein gà tây. Các loại bột protein gà tây có màu nâu vàng hơi sẫm hơn và mùi thơm hơn 
các loại bột protein chế biến từ gà nuôi thông thường. 

Thành phần dinh dưỡng của bột protein gà tây thường được cho là tốt hơn bột thịt xương một 
chút, điều đó cho phép một số công ty thức ăn sinh vật cảnh sử dụng bột protein gà tây để nâng 
cấp bột thịt xương thành nguồn protein hàng đầu. Thành phần dinh dưỡng của bột gà tây không 
được ưa chuộng bằng bột protein từ gà đạt cấp thức ăn cho sinh vật cảnh. Ví dụ: bột protein từ gà 
tây có hàm lượng protein dao động từ 62-65% và khoáng tổng số dao động từ 18-25%, trong khi 
đó, bột protein từ gà đạt cấp thức ăn cho sinh vật cảnh phổ biến ở mức > 65% protein và <17% 
khoáng tổng số. Nguyên nhân có thể là do tỷ lệ thịt và những phần mô mềm khác dùng làm thực 
phẩm tươi cho người và (hoặc) phục vụ thị trường xúc xích được lọc từ thịt xẻ của gà tây cao 
hơn của gà nuôi thông thường, do vậy 78% khối lượng thịt xẻ của gà tây được bán tại các quầy 
thực phẩm cho người và chỉ có 72% khối lượng thịt xẻ của gà được bán ở thị trường này. Thành 
phần a xít béo và a xít amin của bột gà tây rất giống với bột thịt gà.  

Trái với những gì đã biết trước đây, hàm lượng tryptophan trong bột thịt gà tây không nhiều hơn 
so với bột thịt gà, do đó có thể bột gà tây không gây sự buồn ngủ hay các tác dụng làm giảm sự 
hung dữ như những lời đồn đại. Chưa có báo cáo nào nói về việc thử cho chó hoặc mèo ăn trực 
tiếp bột thịt gà tây. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu hóa in vitro và các số liệu về a xít amin tương tự như bột 
phụ phẩm gia cầm cho thấy việc sử dụng bột thịt gà tây làm chất dinh dưỡng cũng sẽ tương tự 
như bột thịt gà. Tính ngon miệng, khả năng chấp nhận, việc sử dụng và chất lượng phân của thức 
ăn chứa protein gà tây là rất tốt đối với chó và mèo ăn. Tuy nhiên, nguyên liệu này không có đặc 
tính dinh dưỡng riêng biệt nào so với các bột protein từ gà hay từ gia cầm ngoại trừ cái tên được 
nêu ra trong các chiến dịch quảng cáo. 

Bột cá: Bột cá ngày càng trở thành một nguyên liệu thông dụng trong thức ăn cho sinh vật cảnh. 
Ngoại trừ một loại thức ăn trong đó bột cá là nguyên liệu chính, nhìn chung bột cá chỉ được bổ 
sung với vai trò là nguồn protein thứ cấp. Bột cá, so với phần lớn các thức ăn protein khác, có 
hàm lượng và tỷ lệ tiêu hóa protein cao. Các loại bột cá điển hình thường có hàm lượng khoáng 
tổng số lên tới 19% và có thể là vấn đề trở ngại đối với các khẩu phần ăn cho mèo, chó, các 
giống chó lớn hay thức ăn dùng để điều trị bệnh. Bên cạnh việc trở thành nguồn protein chất 
lượng cao, bột cá cũng chứa khoảng 8-12% chất béo giàu a xít béo omega-3, bao gồm a xít 
eicosapentaenoic (EPA; 20:5n3) và a xít docosahexanoic (DHA; 22:6n3). Do đó, trong phần lớn 
các khẩu phần ăn cho sinh vật cảnh mục đích chủ yếu của bột cá là cung cấp các a xít béo. Có 
một số dấu hiệu cho thấy những a xít béo thuộc nhóm omega-3 mạch dài này có thể là cần thiết. 
Thực ra những a xít béo này có thể được bổ sung trực tiếp thông qua dầu cá và do đó việc sử 
dụng bột cá cho mục đích này cũng chỉ mang tính chất bổ trợ. Giữ ổn định đặc tính của những 
loại dầu rất chưa no như dầu cá có thể là một việc rất khó, nhất là khi sử dụng chúng để phết lên 
bề mặt viên thức ăn sinh vật cảnh. Tuy nhiên, vì những lý do chưa được hiểu rõ, a xít béo 
omega-3 dễ bay hơi tìm thấy trong bột cá khi dùng làm thức ăn sinh vật cảnh có vẻ như dễ ổn 
định hơn so với các loại dầu phết lên bề mặt thức ăn. Điều này thực sự đúng cho những công ty 
sử dụng dầu của sinh vật biển nhưng đồng thời cũng tuyên bố là thức ăn được bảo quản một cách 
tự nhiên. Vì lí do bảo hiểm và để tuân thủ luật về biển, các chất bảo quản chống ôxy hóa có thể 
được sử dụng trong các tình huống cần thiết. 

Các loại bột cá chủ yếu có bán trên thị trường và được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất 
thức ăn cho sinh vật cảnh ở Hoa Kỳ là bột cá mòi ở Vùng Vịnh và Đại Tây Dương, bột cá ốt vảy 
nhỏ và cá trích ở Bắc Đại Tây Dương và bột cá thu ở Chi-lê. Bột cá nước ngọt như cá da trơn ở 
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vùng đồng bằng sông Mississippi cũng được dùng trong một số loại thức ăn cho sinh vật cảnh. 
Có thể có sự khác biệt đáng kể về thành phần a xít béo, khả năng duy trì chất lượng ổn định, và 
hàm lượng khoáng tổng số trong số rất nhiều loài cá khác nhau (Palstinen và cộng sự., 1985; 
Pike và Miller, 2000). Hơn nữa, các loại bột từ những loại cá khác nhau không thực sự có thể 
hoán đổi cho nhau vì chúng có thể ảnh hưởng rất lớn đến tính ngon miệng. Có vẻ như mèo mẫn 
cảm đối với sự thay đổi nguồn thức ăn hơn là chó. Rất ít số liệu trong nguồn dữ liệu hiện có đề 
cập đến việc sử dụng các chất dinh dưỡng trong bột cá cho chó và mèo. Đây là trường hợp mà 
việc sử dụng số liệu sẵn có về giá trị dinh dưỡng từ ngành nuôi trồng thủy sản và ngành chăn 
nuôi lợn có thể là phù hợp và được áp dụng. Kết quả trên các loài này có thể cho thấy bột cá là 
nguồn protein có chất lượng rất cao cho chó mèo với một số nhược điểm nhỏ ngoài các nhược 
điểm về hàm lượng khoáng tổng số và tính ổn định của chất lượng. 

Dầu và mỡ 

Trong khẩu phần, mỡ cung cấp nguồn năng lượng đậm đặc, các a xít béo không thay thế, chất 
mang cho các vitamin hòa tan trong mỡ, chất tạo kết cấu, và chất tạo mùi vị. Bản thân mỡ có thể 
làm tăng tính ngon miệng của khẩu phần tới một điểm nhất định đối với mèo và không có giới 
hạn đối với chó. Để đạt mức bảo đảm trên nhãn mác, mỡ thường phải được bổ sung mỡ vào thức 
ăn ở mức xấp xỉ 10%. Trong khi hàm lượng năng lượng và các a xít béo không thay thế là mối 
quan tâm về mặt dinh dưỡng thì việc duy trì tính ổn định của thức ăn là vấn đề đầu tiên cần phải 
được quan tâm. Quá trình ôxy hóa mỡ trong khẩu phần thường gắn liền với sự giảm đi của giá trị 
năng lượng trao đổi (Pesti, 2002), tốc độ sinh trưởng chậm hơn của chó cảnh, sự ức chế hệ miễn 
dịch, giảm nồng độ a xít linoleic trong huyết thanh và khẩu phần (Turek và cộng sự., 2003). 
Chọn nguồn mỡ và phương pháp bảo quản đúng đắn để duy trì sự tươi ngon của thức ăn là rất 
quan trọng. 

Mỡ cứng: Mỡ cứng là một trong những loại mỡ được dùng sớm nhất trong thức ăn sinh vật cảnh 
thương phẩm và ngày nay một số công ty vẫn đang sử dụng loại mỡ này. Phần lớn các chất béo 
động vật được bán ra dưới tên gọi mỡ cứng đều có xuất xứ từ những gia súc và cơ sở chế biến đã 
được kiểm dịch ở cấp liên bang và có thành phần cũng như chất lượng được qui định, những điều 
mà các loại dầu và mỡ khác không có được. Mặc dù mỡ của các động vật khác có thể có trong 
loại mỡ cứng nhưng có thể nói một cách thực tế rằng loại mỡ này có nguồn gốc từ thịt bò (vì thế 
có thể chúng là mỡ động vật nhai lại) bởi vì loại thịt này chiếm đa số ở Bắc Mỹ và châu Âu. Do 
bản chất no hóa của các a xít béo (nghĩa là các chất béo no giữ được thể rắn ở nhiệt độ cao hơn) 
trong mỡ bò thịt, nên sản phẩm này thường đáp ứng đúng với định nghĩa của mỡ cứng –  có 
chuẩn độ titer 40, hay điểm tan chảy là 400C. 

Đối với nhiều người, những chất béo “rắn hơn” chẳng hạn như mỡ động vật nhai lại cũng có 
nghĩa là chất lượng dinh dưỡng nghèo nàn do có mối tương quan âm giữa hàm lượng các chất 
béo no với khả năng vận chuyển lipoproteins, hàm lượng cholesterol và bệnh tim mạch. Đây 
thực sự chỉ là vấn đề liên quan đến dinh dưỡng cho con người vì bệnh tim mạch không phải là 
vấn đề cần quan tâm đối với sức khỏe của chó mèo. Chó và mèo được coi là “những loài HDL” 
nghĩa là chúng có ưu thế hơn về HDL “tốt” trong hệ thống tuần hoàn của chúng. Các a xít béo 
trong mỡ động vật nhai lại của bò thường có 50% là a xít no, với lượng rất nhỏ a xít linoleic (LA; 
3,0%) và a xít linolenic (ALA; 0,6%) nhưng  không có các a xít béo omega-3 chuỗi dài hơn 
(EPA hoặc DHA). Mỡ cừu có hàm lượng a xít béo no tương tự (47%) nhưng với một lượng LA 
(5,5%) và ALA (2,3%) cao hơn một chút so với mỡ bò. Do mỡ bò được coi là một chất béo “no” 
và thường là nguồn mỡ phổ biến dùng cho chó và mèo, nên loại mỡ này thường được dùng làm 
đối chứng trong các nghiên cứu về a xít béo. 
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Tỷ lệ tiêu hóa của mỡ động vật nhai lại cao (thường từ 97% hoặc cao hơn) và có thể so sánh với 
các nguồn mỡ khác như mỡ gà và mỡ lợn. Trong số các nguồn mỡ khác nhau, mỡ bò nổi tiếng là 
một loại có tính ngon miệng hơn. Mỡ cừu không được hấp dẫn lắm có thể là do mùi của loại mỡ 
này. Mỡ từ động vật nhai lại thậm chí đã được xác định là đem lại lợi ích cho phương pháp “ghi 
điểm về độ nhạy bén của khứu giác” (Altom và cộng sự., 2003), có thể chuyển thành tác dụng có 
ích trong việc săn bắt. Mỡ động vật nhai lại cũng được coi là có thời gian bảo quản lâu hơn, đòi 
hỏi hàm lượng chất chống ôxy hóa để bảo quản thấp hơn so với các chất béo chưa no. Mỡ động 
vật nhai lại cũng chứa một lượng nhỏ các a xít linoleic ở các dạng khác nhau hiện đang hứa hẹn 
là một nhân tố tự nhiên tiềm tàng có tác dụng chống lại căn bệnh ung thư. Mỡ động vật nhai lại 
là một “chất nền” tốt để cung cấp năng lượng và mùi vị, nhưng để khẩu phần cân đối có thể cần 
phải bổ sung thêm dầu chứa nhiều a xít linoleic và (hoặc) a xít béo omega-3. 

Mỡ lợn dạng rắn/Mỡ lá: Mỡ lợn dạng rắn và mỡ lá cũng là những loại mỡ động vật được dùng 
phổ biến trong thức ăn sinh vật cảnh. Chúng chủ yếu có nguồn gốc từ lợn và được dán nhãn một 
cách chung chung là mỡ động vật. Cũng giống như mỡ động vật nhai lại, phần lớn mỡ lợn dạng 
rắn được sử dụng cho thức ăn động vật đều được sản xuất từ các cơ sở chế biến đã được kiểm tra 
ở cấp Liên bang và một phần sản phẩm có thể dùng cho người. Do vậy, các công ty thức ăn sinh 
vật cảnh có thể cạnh tranh một phần với thị trường thức ăn cho người để có loại nguyên liệu này. 
Do số lượng dồi dào, giá cả của các loại mỡ này thường không cao hơn giá của các loại mỡ khác. 

Tỷ lệ các a xít béo không thay thế như a xít linoleic có thể dao động từ 3-16% (Firestone, 1999). 
Ở một mức độ nào đó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi khẩu phần ăn của lợn trước khi giết mổ. 
Mỡ lợn dạng rắn tương đối dễ bảo quản vì nó có ưu thế về a xít oleic và a xít palmitic. Ở điều 
kiện nhiệt độ phòng mỡ lợn rắn và mỡ lá có dạng từ nửa đặc nửa lỏng đến dạng lỏng và nhớt. Nó 
có thể rắn lại trong điều kiện thời tiết lạnh hơn vì vậy đóng gói vận chuyển có thể là một vấn đề 
khó khăn. Hơn nữa, mỡ cần phải được đổ lên thức ăn khi còn đang nóng để có thể ngấm sâu vào 
bên trong bề mặt thức ăn. Tỷ lệ tiêu hóa của mỡ lợn dạng rắn cao và có thể so sánh với các loại 
mỡ khác. Tính ngon miệng cao đối với cả chó và mèo. 

Mỡ gia cầm: Mỡ gia cầm hay cụ thể hơn là mỡ gà đã và đang trở nên rất phổ biến trong các thức 
ăn cho sinh vật cảnh. Trong tổng sản lượng 888 triệu pound mỡ gia cầm của năm 2003 thì tỷ lệ 
dùng trong thức ăn sinh vật cảnh có thể chiếm tới 10-20% (US. Census Bureau). 

Mỡ gia cầm được sản xuất bởi một vài phương pháp khác nhau: chế biến phụ phẩm giết mổ, chế 
biến - tinh luyện phụ phẩm giết mổ, và tẩy trắng ở nhiệt độ thấp. Chúng khác nhau về chất lượng, 
độ ổn định, giá thành và chúng có thể khác nhau một chút về các chất vi dinh dưỡng (ví dụ 
carotenoid), tính ngon miệng, và thời gian bảo quản. Tạo sự ổn định cho mỡ ở qui mô bảo quản 
lớn không phải là một việc khó; tuy nhiên, khi bổ sung vào thức ăn sinh vật cảnh tính ổn định có 
thể lại là vấn đề cần lưu tâm. Hiệu lực của việc sử dụng chất bảo quản cần phải xét cùng các yếu 
tố như thức ăn, cách chế biến và đóng gói chúng. Ngoài ra, điều kiện của chất béo tại thời điểm 
bổ sung chất bảo quản cũng rất quan trọng, nghĩa là ẩm độ càng thấp, trị số peroxide càng thấp, 
hàm lượng a xít béo tự do và tạp chất càng thấp thì càng tốt. Ưu thế là giá thành, tính khả dụng, 
hương vị và mùi. 

Mỡ gà là một nguồn cung cấp a xít linoleic rất tốt (19,5%; ARS-USDA, 2006) và lượng a xít này 
gần gấp đôi so với mỡ lợn. Mỡ gà rất phù hợp cho các khẩu phần cho chó và mèo vì cả hai loài 
động vật này đều thích hương vị của mỡ gà hơn rất nhiều loại mỡ khác. Về tỷ lệ tiêu hóa và tỷ lệ 
đóng góp năng lượng trao đổi trong khẩu phần, mỡ gà có thể so sánh với mỡ lợn hoặc mỡ động 
vật nhai lại. 

Dầu cá: Chủ yếu các nghiên cứu về a xít béo omega-3 trên chó và mèo được tiến hành với các a 
xít omega-3 mạch dài hơn từ dầu cá (ví dụ: EPA và DHA). Những loại dầu này có nguồn gốc 
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chủ yếu từ các loại cá biển như cá mòi dầu, cá trồng, cá trích và cá thu. Họ cá này sống phổ biến 
ở vùng ôn đới khí hậu lạnh và bờ biển vùng cận nhiệt đới. Chúng có mùi và vị dầu rất mạnh làm 
đa số mọi người không thích. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề lớn đối với chó và một số con 
mèo tỏ ra thích một loại dầu cá nào đó hơn các loại khác. Phần lớn dầu cá được bổ sung lên trên 
bề mặt của viên thức ăn sinh vật cảnh sau khi đã ép và sấy khô. Thông thường dầu cá được bổ 
sung vào khẩu phần ở mức <1-2% để đáp ứng đủ nhu cầu a xít béo omega-3. Hàm lượng khá nhỏ 
này có thể là một thách thức đối với việc phải xác định một cách chính xác mà không có những 
dụng cụ được thiết kế phù hợp. Việc dùng dầu để phết lên bề mặt thức ăn có thể dẫn đến những 
lo ngại về tính ngon miệng. 

Thành phần a xít béo của các loại dầu cá khác nhau có thể rất biến động. Phần lớn các loại dầu cá 
sử dụng trong công nghiệp thức ăn sinh vật cảnh thường được ép và (hoặc) tinh chế lạnh. Mặc dù 
bổ sung nhiều dầu cá sẽ làm tăng giá thành nhưng những ưu điểm như quá trình xử lý, chế biến 
vận chuyển, khả năng chấp nhận của vật nuôi và thời gian bảo quản được cải thiện sẽ bù đắp cho 
chi phí này. Duy trì tính ổn định của dầu cá với số lượng lớn chống lại sự ôxy hóa chỉ cần rất ít 
hoặc không cần chất bảo quản; điều này cũng tương tự đối với dầu cá bổ sung trong thức ăn 
đóng hộp cho sinh vật cảnh. Tuy nhiên, nếu phết dầu cá lên trên bề mặt của viên thức ăn được ép 
và sấy khô thì dầu cá có thể sẽ bị ôxy hóa. Ethoxyquin là chất bảo quản chống ôxy hóa hiệu quả 
nhất; mặc dù các phương pháp chống ôxy hóa tự nhiên dựa vào tocopherols có thể khá hiệu quả. 

Sau khi được động vật ăn vào, dầu cá cũng sẽ được sử dụng tương tự như các loại mỡ khác. Các 
a xít béo omega-3 xuất hiện trong hệ thống tuần hoàn máu trong vài giờ sau khi được ăn và và 
kéo dài hiệu quả của chúng trong hàng tuần liền. 

Các nguyên liệu chế biến  khác 

Đã có rất nhiều thử nghiệm nhằm sử dụng các sản phẩm chế biến từ gà đẻ loại thải làm thức ăn 
cho sinh vật cảnh. Tuy nhiên, chưa có cái tên “nhãn hiệu thân thiện” nào được phát triển cho loại 
sản phẩm này. Có vẻ như thức ăn làm từ gà đẻ loại thải sẽ không được sử dụng làm thức ăn cho 
sinh vật cảnh chừng nào cách tiếp cận phù hợp còn chưa được tìm ra. Bột lông vũ rất hiếm khi 
được sử dụng trong thức ăn cho sinh vật cảnh mặc dù chúng có chứa rất nhiều a xít amin cần cho 
loại thức ăn này như methionine và cystine. Nguyên nhân rất có thể là do những vấn đề về nhãn 
mác và thông điệp chuyển tới chủ nuôi sinh vật cảnh. Hơn nữa, tỷ lệ tiêu hóa và tính khả dụng 
của các a xít amin chứa lưu huỳnh vẫn chưa đủ để chứng minh việc sử dụng các sản phẩm này là 
tốt. Các nghiên cứu gần đây có thể cho thấy mặc dù bột máu là một nguồn protein tốt xét theo 
khía cạnh chất lượng protein nhưng tính ngon miệng của nó đối với chó lại là vấn đề trở ngại 
(Dust và cộng sự., 2005). Điều này có thể hạn chế phạm vi sử dụng của bột máu xuống chỉ sử 
dụng chuyên cho một số mục đích chẳng hạn như bổ sung vào các khẩu phần làm toa thuốc chữa 
trị một số bệnh trong và ngoài đường ruột. Sụn khớp và xương là những chất ít có giá trị vì 
chúng chứa nhiều mô liên kết và ít a xít amin không thay thế. Tuy nhiên, phần nguyên liệu này 
có thể được sử dụng hiệu quả cho một vài ứng dụng trong ngành công nghiệp thức ăn sinh vật 
cảnh. Cụ thể là, đã có những nỗ lực nhằm đưa các chất bảo vệ sụn “tự nhiên” như glucosamine 
và chondroitin sulfate vào thức ăn. Các nguyên liệu này được lấy từ Trung Quốc thông qua chiết 
xuất khí quản bò (chondroitin sulfate) và vỏ của loài giáp xác (glucosamine). Trong tự nhiên, sụn 
xương là nơi chứa các chất này với số lượng tương đối và loại sản phẩm này đã được ít nhất một 
công ty tung ra thị trường. Ngoài ra đang có một xu hướng nhằm phát triển các sản phẩm thức ăn 
sử dụng các nguyên liệu tổng hợp – phục vụ cho mục đích này có bột xương hấp là nguồn cung 
cấp Ca, P và nhiều loại khoáng vi lượng khác. 

Rất có thể còn có nhiều cơ hội hơn nữa cho việc chiết xuất các chất dinh dưỡng cụ thể từ các sản 
phẩm của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. Khả năng trở thành hiện thực của 



 165

những cơ hội này sẽ tùy thuộc vào tính sáng tạo của các nhà phát triển sản phẩm và tính kinh tế 
của việc chiết xuất. 
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Tóm tắt 
Nuôi trồng thủy sản là một ngành cực kỳ đa dạng và phát triển nhanh chóng. Giai đoạn rất phát 
triển của ngành này hiện đang sử dụng một lượng lớn thức ăn hỗn hợp chất lượng cao nhưng giá 
rất đắt. Hầu hết các cơ sở nuôi trồng thủy sản đều phải đương đầu với những thách thức làm sao 
để tăng lợi nhuận và duy trì sự bền vững về kinh tế. Các nghiên cứu cũng chỉ rõ rằng có thể sử 
dụng các nguồn lipid và protein rẻ hơn kết hợp với lượng nhỏ bột cá và dầu cá để sản xuất thức 
ăn cho thủy hải sản. 

Sản phẩm của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ như bột protein và mỡ động vật đã và đang 
được sử dụng làm thức ăn nuôi trồng thủy sản từ vài thập kỷ nay. Các nghiên cứu ban đầu cho 
rằng lipid và protein phụ phẩm có chất lượng tương đối thấp và khó tiêu hóa đối với cá. Tuy 
nhiên, rất nhiều nghiên cứu công bố trong những năm gần đây lại cho thấy những phế phụ phẩm 
động vật sẵn có ngày nay có chất lượng cao hơn nhiều những sản phẩm được tạo ra 20-30 năm 
về trước. Phần lớn các sản phẩm chế biến là nguồn cung cấp năng lượng và protein tiêu hóa, a xít 
amin thiết yếu, a xít béo và khoáng cho hầu hết các loài thủy hải sản với giá cả cạnh tranh. Các 
sản phẩm bột protein và mỡ đặc biệt có giá trị đối với quá trình sản xuất thức ăn cho thủy hải sản 
vì các thức ăn này đòi hỏi phải có hàm lượng protein và lipid cao hơn nhiều so với thức ăn của 
các vật nuôi khác. Thức ăn có chứa hàm lượng bột protein phụ phẩm cao khi nuôi thủy sản đã 
cho năng suất cao và tiêu tốn thức ăn thấp. Các nghiên cứu cho thấy bột máu là thức ăn giàu 
lysine sinh học sẵn có với ưu điểm vượt trội so với lysine tổng hợp. Một lượng đáng kể các loại 
mỡ phụ phẩm (mỡ động vật nhai lại, mỡ lợn, mỡ gia cầm) cũng có thể được dùng làm thức ăn 
cho thủy hải sản miễn là thức ăn đó được phối hợp để cung cấp đủ hàm lượng các a xít béo chưa 
no mạch ngắn hoặc mạch dài nhằm làm tăng tỷ lệ tiêu hóa của các a xít béo no và có chứa lượng 
a xít béo thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu của vật nuôi. 

Ngành nuôi trồng thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành sản xuất thực phẩm phát triển nhanh nhất trên thế 
giới. Tổ chức Nông Lương (FAO) của Liên hợp quốc ước tính tổng sản lượng năm 2003 của các 
loại cá, động vật giáp xác (tôm, cua, ngao, sò vv…) và thực vật thủy sinh nuôi trồng là khoảng 
51 triệu tấn (tương đương 112 tỷ pound), trị giá 60 tỷ đô. Sản phẩm nuôi trồng của Châu Á 
chiếm hơn 80% tổng sản lượng thế giới. Trung Quốc là nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất, 
đóng góp tới 50% tổng sản lượng thế giới. Ngày nay, có khoảng 1/3 lượng thức ăn con người 
tiêu thụ là sản phẩm của ngành nuôi trồng thủy sản và hàng năm tỷ lệ này vẫn tăng lên. Các sản 
phẩm của ngành thủy sản như tôm, cá hồi, cá hồi sông, cá da trơn, cá tilapia (rô phi), trai và hàu 
là những dòng sản phẩm chính tiêu thụ trên thị trường Bắc Mỹ hiện nay. 

Nuôi trồng thủy sản là một ngành cực kỳ đa dạng cả về số loài được nuôi lẫn hệ thống sản xuất 
được sử dụng. Trên thế giới có khoảng hơn 200 loài cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm 
được nuôi. Trong tổng lượng sản phẩm của thế giới, và đặc biệt là của châu Á, có cả phần đóng 
góp của những loài được nuôi bán thâm canh có giá trị thấp hơn (cá chép, cá măng sữa (milkfish), 
các da trơn và cá đối). Trong các hệ thống sản xuất này, sinh trưởng phụ thuộc vào các loại thức 
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ăn tự nhiên có trong môi trường nuôi (ao). Khả năng cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên sẽ tăng lên 
khi ao được bón phân (cỏ khô, phân hữu cơ, phân vô cơ) và các thức ăn bổ sung có giá trị thấp 
(như phụ phẩm từ các loại ngũ cốc, các loại khô dầu, các loại củ, nội tạng của gia cầm, thức ăn 
thừa của gia đình) cũng được sử dụng để làm tăng sản lượng cá nuôi. Dù sao ngành nuôi trồng 
thủy sản cũng đang trên đà phát triển nhanh và ngày càng nhiều hệ thống nuôi thâm canh (mật độ 
đàn cao hơn, thức ăn bổ sung giàu dinh dưỡng được bổ sung nhiều hơn) được sử dụng trong nuôi 
cá và các động vật dưới nước khác. Trong vòng ba thập kỷ qua, lượng thức ăn hỗn hợp được 
dùng để nuôi trồng thủy hải sản đã tăng lên đáng kể do sự phát triển không ngừng của các hệ 
thống nuôi trồng thâm canh cả trên đối tượng có giá trị kinh tế thấp và trên những loài có giá trị 
kinh tế cao hơn (như tôm, cá chình – lươn, cá vược biển, cá tráp biển, cá mú, cá hồi, ếch và ba 
ba). 

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy hải sản  
Theo ước tính có gần 20 triệu tấn thức ăn hỗn hợp được sử dụng cho thủy hải sản (Tacon, 2004). 
Giá thức ăn cho thủy sản nhìn chung cao hơn so với giá thức ăn dùng cho các loài gia súc khác. 
Giá phổ biến dao động từ 300-1500 đô la/tấn. Đặc tính của thức ăn cho thủy sản cũng thay đổi 
theo sự biến động rất lớn của thành phần dinh dưỡng trong từng loại thức ăn. Các thành phần 
protein, lipid và tinh bột biến động rất lớn, không chỉ bởi loài sinh vật và giai đoạn sinh trưởng 
của chúng (thức ăn cho cá hồi sông so với tilapia và so với tôm, thức ăn cho giai đoạn ấu trùng 
so với giai đoạn con giống và so với giai đoạn nuôi lớn), mà còn do vô số các yếu tố khác như 
sản lượng, những trở ngại về môi trường, thị trường ưu chuộng của nhà sản xuất, môi trường 
kinh tế (như là giá cá và cơ hội tài chính). Thành phần của các thức ăn sử dụng cho một số loài 
cũng thay đổi rất lớn trong vòng 2 - 3 thập kỷ qua. Thức ăn cho cá hồi Đại Tây Dương thường 
được phối trộn để có 8-10% lipid vào những năm 1970 và 35-40% lipid hiện nay. 

Một phần nguyên nhân làm giá thành của thức ăn hỗn hợp cho thủy sản cao là do các thức ăn này 
có mật độ dinh dưỡng cao và các qui trình sản xuất thường có chi phí cao (đúc ép, tạo viên-hấp 
chín). Nguyên nhân quan trọng khác làm cho giá thành cao là do phải sử dụng những nguyên liệu 
rất đắt tiền (bột cá, dầu cá, các chất nhuộm màu, các nhuyễn thể, bột cá mực, cholesterol và 
lecithin). Bột cá và dầu cá vẫn được coi là những nguyên liệu quan trọng trong công thức thức ăn 
hỗn hợp cho các loài động vật thủy sinh. Hiện nay bột cá và dầu cá chiếm khoảng 30-80% trong 
thức ăn hỗn hợp của cá hồi, cá hồi sông, cá biển và tôm tiêu thụ trên toàn thế giới. Hầu hết các 
cơ sở nuôi trồng hải sản đều phải đối mặt với những thách thức tăng cao lợi nhuận và tính bền 
vững kinh tế trong các cơ sở của mình. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thức ăn cho cá có thể 
được phối trộn với lượng bột cá và dầu cá rất ít nhờ có thể sử dụng các nguồn lipid và protein rẻ 
hơn. 

Thức ăn cho cá giai đoạn tăng trưởng được phối trộn để có hàm lượng phế phụ phẩm từ cá thấp 
hơn và hàm lượng các nông sản rẻ tiền cao hơn. Tuy nhiên, hầu hết các nguồn lipid và protein rẻ 
tiền (khô đậu tương, gluten ngô, khô dầu canola, bột thịt xương, bột lông vũ và các loại mỡ động 
vật) đều có những hạn chế rất đáng kể và không thể dùng với hàm lượng quá cao trong khẩu 
phần của hầu hết các loài cá. Để sản xuất thành công những thức ăn hỗn hợp cạnh tranh về giá cả 
và ít phụ thuộc vào bột cá và dầu cá thì cần phải sử dụng rất nhiều loại nguyên liệu có giá rẻ hơn. 
Việc này cũng đòi hỏi nhà sản xuất phải có những hiểu biết rõ về nhu cầu dinh dưỡng của loài 
sinh vật mà sản phẩm nhắm tới và cả những yếu tố khác nữa (khả năng thích ứng với các yếu tố 
kháng dinh dưỡng, sự tương tác giữa các thành phần dinh dưỡng và tính ngon miệng của thức ăn 
thành phẩm). 

Các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ 
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Các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật trên cạn đã được sử dụng làm thức ăn cho thủy hải sản 
trong vài thập kỷ qua. Từ những năm 1930 cho tới giữa những năm 1970, các loài cá hồi nước 
mặn và nước ngọt được nuôi trong ao ươm giống ở Hoa Kỳ và Canada bằng hỗn hợp bột thịt có 
ẩm độ cao sản xuất từ các phụ phẩm giết mổ (gan và lách của bò, lợn, ngựa), các sản phẩm tươi 
và đông lạnh của nghề cá, và từ các thức ăn bột khác (hỗn hợp của hạt bông, đậu tương, sữa tách 
bơ, lúa mì, muối, vitamin và khoáng tổng hợp). Thức ăn cho cá ở dạng khô có đầy đủ chất dinh 
dưỡng đầu tiên được sản xuất vào những năm 1960 và ngay từ khi đó các nhà sản xuất đã sử 
dụng mỡ và protein phụ phẩm giết mổ rất rộng rãi cho những loại thức ăn khô này. 

Việc sử dụng các bột protein phụ phẩm giảm xuống trong những năm 1970 và 1980, kết quả của 
một vài nghiên cứu cho rằng một số thành phần làm thức ăn có tỷ lệ tiêu hóa trên cá rất thấp 
hoặc chất lượng của chúng rất biến động (ví dụ Cho và Slinger, 1979; Cho và cộng sự., 1982; 
NRC, 1993). Các nghiên cứu được tiến hành gần đây cho thấy những vấn đề về chất lượng đã 
thuộc về quá khứ (Bureau và cộng sự., 1999; Bureau và cộng sự., 2000, 2002). Các nguyên liệu 
được sản xuất ngày nay có chất lượng cao hơn nhiều so với những loại đã được sản xuất 20-30 
năm trước. Hơn 200 nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng của các bột protein động vật phụ phẩm 
dùng cho các loài thủy sản đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong suốt ba thập kỷ qua. 
Kết quả từ phần lớn các nghiên cứu này cho thấy các sản phẩm của ngành chế biến phụ phẩm 
giết mổ là những nguồn cung cấp a xít amin, a xít béo và một vài chất dinh dưỡng khả dụng khác 
có giá cả cạnh tranh. 

Protein và mỡ phụ phẩm là những sản phẩm kinh tế rất có giá trị trong việc xây dựng khẩn phần 
thức ăn có hiệu quả kinh tế cao của ngành nuôi trồng thủy sản. Hàm lượng protein và lipid cao 
của các loại bột protein và mỡ rất thích hợp đối với những loại thức ăn giàu protein và lipid cho 
thủy hải sản. Những thành phần này còn là những nguồn cung cấp một số chất dinh dưỡng then 
chốt rất kinh tế (lysine, a xít amin có lưu huỳnh, arginine và P) và là sự bổ sung rất tốt cho một 
số thành phần protein thực vật (ví dụ: gluten từ ngô và khô đậu tương). Ngoài ra, hầu hết các phế 
phụ phẩm giết mổ đều có tính ngon miệng cao đối với hầu hết các loài cá. Protein và mỡ động 
vật chế biến là những thành phần chủ chốt trong những thức ăn thủy sản có giá cạnh tranh ở rất 
nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Canada. Bảng 1 đưa ra một ví dụ về thành phần của thức 
ăn nuôi cá hồi vân (rainbow trout) ở Bắc Mỹ. 

 Bảng 1. Thành phần của một loại thức ăn cho cá hồi vân 

Thành phần Tỷ lệ % 
Bột cá 25 
Bột gluten ngô 12 
Bột phụ phẩm giết mổ gia cầm  12 
Bột đậu tương 8 
Bột máu - sấy phun 5 
Bột lông vũ 5 
Lúa mì 12 
Vitamin và các khoáng chất 2 
Ca3(PO4)2 1 
DL-Methionine 0,5 
Lysine HCL 0,5 
Dầu cá 17 
Tổng số 100 

Những vấn đề về an toàn thực phẩm không điển hình (chủ yếu là về bệnh bò điên- BSE) hiện 
đang là trở ngại chính cho việc sử dụng các sản phẩm của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ làm 
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thức ăn thủy hải sản. Lý do chủ yếu bởi châu Âu là thị trường xuất khẩu chính của một số sản 
phẩm thủy sản (tôm, cá hồi, cá vược biển và cá tráp biển). Những yêu cầu hay hướng dẫn của 
Liên minh châu Âu có ảnh hưởng sâu sắc tới những hoạt động sản xuất thức ăn, thậm chí đối với 
cả những nước mà Liên minh châu Âu chỉ là một thị trường xuất khẩu rất nhỏ. Mặc cho những 
ước đoán này, protein và mỡ động vật phụ phẩm như bột phụ phẩm giết mổ gia cầm, bột lông vũ, 
bột máu và mỡ gà vẫn đang được sử dụng rất rộng rãi trong những thức ăn có giá trị cao cho cá 
hồi ở Canada, Hoa Kỳ và Chi-lê. Ở rất nhiều quốc gia, các thành phần nguyên liệu có nguồn gốc 
từ các loài gia cầm thường ít bị cản trở trong việc xuất, nhập khẩu, do đó các nguyên liệu này 
được sử dụng rộng rãi hơn. Phế phụ phẩm từ động vật nhai lại hoặc hỗn hợp của nhiều loài có 
giá trị dinh dưỡng cao nhưng nhìn chung bị hạn chế sử dụng. Tuy nhiên, có thể thấy các sản 
phẩm này vẫn đang phát triển ở một số thị trường. 

Giá trị dinh dưỡng của protein phụ phẩm giết mổ trong thức ăn cho cá 

Tỷ lệ tiêu hóa của các protein động vật 
Rất nhiều nghiên cứu đã kiểm tra tỷ lệ tiêu hóa của các thành phần bột protein phụ phẩm động 
vật. Tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến của protein thô biến động rất lớn trong kết quả của các nghiên cứu 
với hầu hết các thành phần nguyên liệu. Sự biến động này có thể do chất lượng của các loại 
nguyên liệu được nghiên cứu hoặc cũng có thể do sự khác nhau giữa các phương pháp nghiên 
cứu. Tựu lại, những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng phần lớn các protein phụ phẩm động vật sản 
xuất bằng những phương pháp hiện đại đều có tỷ lệ tiêu hóa cao đối với cá. 

Bột phụ phẩm giết mổ gia cầm 
Nghiên cứu của Cho và Slinger (1979) là một trong những nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu về tỷ lệ 
tiêu hóa các protein động vật. Các tác giả này đã quan sát thấy tỷ lệ tiêu hóa protein của bột phụ 
phẩm gia cầm (PBM) là tương đối thấp (xấp xỉ 70%). Trong một thử nghiệm mới đây, Bureau và 
cộng sự (1999) đã cho thấy tỷ lệ tiêu hóa protein của PBM khá cao (87-91%) trên hai lô PBM 
thường sử dụng cho cá hồi vân (Bảng 2). Thí nghiệm này đã sử dụng thiết bị, dụng cụ, các dòng 
cá, và phương pháp giống như Cho và Slinger (1979) đã sử dụng. Việc so sánh các kết quả của 
Cho và Slinger (1979), Dong và cộng sự (1993), Hajen và cộng sự (1993), Sugiura và cộng sự 
(1998) và Bureau và cộng sự (1999) cho thấy đã có sự cải thiện không ngừng tỷ lệ tiêu hóa của 
protein trong PBM thường dùng cho cá hồi vân trong ba thập kỷ qua. Tỷ lệ tiêu hóa protein cao 
của PBM có thể thấy ở những loài cá khác. Ví dụ, Lupatsch và cộng sự (1997) đã quan sát thấy 
tỷ lệ tiêu hóa protein thô của PBM trên cá tráp vàng (Sparus aurata), một loài cá biển được nuôi 
phổ biến ở vùng Địa Trung Hải, là khoảng 80%. 

Bảng 2. Thông số kỹ thuật của qui trình sản xuất, thành phần protein thô (CP) và tỷ lệ tiêu 
hóa biểu kiến (ADC) của vật chất khô (DM), CP và năng lượng thô (GE) của các loại bột 
protein động vật phụ phẩm có nguồn gốc khác nhau. 

 CP ADC 
 Thông số kỹ thuật của qui trình sản xuất Dạng sử 

dụng 
DM CP GE 

Bột lông vũ % % % % 
1 Thủy phân bằng hơi nước, 30 phút ở 276 

kPa, sấy bằng đĩa sấy 
75 82 81 80 

2 Thủy phân hơi nước, 5 phút ở 448 kPa, sấy 
bằng đĩa sấy 

82 80 81 78 

3 Thủy phân hơi nước, 40 phút ở 276 kPa, sấy 
khô liên hồi 

76 79 81 76 
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4 Thủy phân hơi nước, 40 phút ở 276 kPa, sấy 
khô bằng hơi nước 

75 84 87 80 

Bột thịt xương     
1 1250-1350C, 20-30 phút, 17-34 kPa 57 61 83 68 
2 Giống như trên, nhưng phân loại không khí 

ở sản phẩm cuối cùng để giảm hàm lượng 
khoáng tổng số 

55 72 87 73 

3 1330C, 30-40 phút, 54 kPa 50 72 88 82 
4 1280C, 20-30 phút, 17-34 kPa 48 66 87 76 
5 1320-1380C, 60 phút 50 70 88 82 
6 1270-1320C, 25 phút 54 70 89 83 
Bột phế phụ phẩm gia cầm     
1 1380C, 30 phút 65 76 87 77 
2 1270-1320C, 30-40 phút, 54 kPa 63 77 91 87 
Bột máu     
1 Làm đông bằng hơi nước, máy sấy dạng 

chảo xoay 
83 82 82 82 

2 Đông bằng hơi nước, sấy khô liên hồi 84 87 88 88 
3 Toàn bộ máu lỏng, sấy phun 83 92 96 92 
4 Các tế bào máu, sấy phun 86 92 96 93 
5 Huyết tương, sấy phun  71 99 99 99 
6 Đông bằng hơi nước, sấy bằng hơi nước 91 79 84 79 
7 Toàn bộ máu lỏng, sấy phun 82 94 97 94 
8 Đông bằng hơi nước, sấy khô liên hồi 86 87 85 86 

Nguồn: Bureau và cộng sự, 1999. (Thông số kỹ thuật của qui trình sản xuất do nhà sản xuất 
cung cấp) 

Bột máu 
Tỷ lệ tiêu hóa protein thô của bột máu (BM) sản xuất từ những kỹ thuật khác nhau là rất khác 
nhau (Cho và cộng sự, 1982; Bureau và cộng sự, 1999). Các protein trong máu đặc biệt mẫn cảm 
với sự phân hủy của nhiệt độ và do đó kỹ thuật sấy khô được sử dụng có ảnh hưởng rất lớn tới tỷ 
lệ tiêu hóa của BM. Kết quả nghiên cứu của Cho và cộng sự (1982) cho thấy BM được sấy khô 
bằng lửa có tỷ lệ tiêu hóa protein thô chỉ khoảng 12%, trong khi đó protein trong BM được sấy 
khô bằng phương pháp sấy phun có thể được tiêu hóa hoàn toàn. Bureau và cộng sự (1999) cũng 
cho biết tỷ lệ tiêu hóa của protein thô trong các sản phẩm máu được sấy khô bằng phương pháp 
sây phun cao hơn rõ rệt so với BM được sấy bằng các phương pháp khác (chảo xoay, ống dẫn 
hơi nước và sấy liên hồi-ring dried (Bảng 2)). 

Một nghiên cứu gần đây trên cá hồi vân cho thấy tính khả dụng sinh học của lysine trong BM 
được sấy bằng phương pháp sấy phun và sấy nhanh cao hơn một chút so với tính khả dụng sinh 
học của L-lysine HCL (Bảng 3) (El-Haroun và Bureau, 2004). Kết quả này cho thấy BM có thể 
là một nguồn a xít amin sinh học sẵn có rất tốt. Tuy nhiên, giữa các loại BM cũng có sự khác biệt. 
Ví dụ: BM được sấy khô bằng đĩa sấy có lượng lysine sẵn có thấp hơn so với BM được sấy khô 
bằng phương pháp sấy phun hoặc sấy nhanh (Bảng 3).  

Bột lông vũ 
Vào cuối những năm 1970, tỷ lệ tiêu hóa protein thô của bột lông vũ (FeM) trên cá hồi vân đã 
được ước tính ở vào khoảng 58-62% (Cho và Slinger, 1979). Những thí nghiệm xác định tỷ lệ 
tiêu hóa được tiến hành gần đây cho thấy đã có sự cải thiện đáng kể về chất lượng của bột lông 
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vũ. Ví dụ: Bureau và cộng sự (1999) đã quan sát thấy tỷ lệ tiêu hóa protein thô của FeM là 77- 
86% (Bảng 2). Sugiura và cộng sự (1998) cũng thu được kết quả tương tự về tỷ lệ tiêu hóa biểu 
kiến của protein FeM trên cá hồi vân. Loại thức ăn này cũng được các loài cá khác tiêu hóa 
tương đối tốt. Ví dụ: Lee và cộng sự (2002) ước tính tỷ lệ tiêu hóa protein thô của FeM là 
khoảng 79% ở loài cá đá (rockfish - Sebastes schlegeli). 

Bột thịt xương 
Tỷ lệ tiêu hóa protein của bột thịt xương (MBM) dường như cũng biến động ít nhiều. Bureau và 
cộng sự (1999) cho rằng tỷ lệ tiêu hóa của sáu loại MBM cho cá hồi vân ăn dao động trong 
khoảng 83-89% (Bảng 2). Tỷ lệ tiêu hóa protein của MBM trên cá hình trống đỏ (red drum; 
Sciaenops ocellatus) là khoảng 74-79% (McGoogan & Reigh., 1996; Gaylord & Gatlin., 1996). 
Allan và cộng sự (2000) lại báo cáo tỷ lệ tiêu hóa thấp hơn khi sử dụng MBM của bò và cừu 
Australia cho cá pecca vảy bạc (Silver perch; Bidyanus bidyanus). Một loạt nghiên cứu được tiến 
hành ở Nhật Bản và Bồ Đào Nha đã chỉ ra rằng bột thịt (MBM có lượng protein cao, lượng 
khoáng tổng số thấp) có tỷ lệ tiêu hóa rất cao đối với một số loài cá biển và cá nước ngọt (Gomes 
và cộng sự, 1995; Wanatabe và cộng sự, 1996; da Silva và Oliva-Teles, 1998). Các kết quả từ 
nhiều thí nghiệm (như của Bureau và cộng sự, 2000) cho thấy tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến của protein 
thô dường như ước tính quá cao hàm lượng a xít amin có thể tiêu hóa trong MBM và rằng các 
giá trị ước tính tương đối “bảo thủ” tỷ lệ tiêu hóa protein trong MBM nên được sử dụng khi xây 
dựng khẩu phần cho cá dựa trên hàm lượng protein tiêu hóa. 

Bảng 3. Tính khả dụng sinh học tương đối của Lysine trong bột máu có nguồn gốc khác 
nhau, so với Lysine-HCL (giả định là 100% khả dụng sinh học) và dựa trên các chỉ tiêu 
khác: tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn và nitơ tích lũy ở cá hồi vân. 

Chỉ tiêu Lysine HCL Bột máu sấy 
phun 

Bột máu sấy 
nhanh 

Bột máu sấy 
đĩa 

Tăng trọng, g/cá 100 138 150 84 
Hiệu quả sử dụng 
thức ăn, tăng trọng 
trên thức ăn ăn vào 

100 139 132 85 

N tích lũy, g/cá 100 129 143 86 
Nguồn: El-Haroun và Bureau, 2004. 

Các protein phụ phẩm động vật dùng làm nguồn cung cấp phốt pho tiêu hóa 

Các nguyên liệu protein động vật nhìn chung có hàm lượng P cao nhưng rất biến động (Bảng 4). 
Trong các nguyên liệu này, P thường kết hợp với Ca và được gọi là “Phốt-pho xương”. Phốt-pho 
xương này chiếm một tỷ lệ lớn trong P tổng số của các loại bột protein động vật (Hình 1). Phốt-
pho còn được tìm thấy trong những hợp chất khác như a xít nucleic, a xít amin, lipid và 
carbohydrate – những P này được gọi là “Phốt-pho hữu cơ”. 

Các giá trị ước tính tỷ lệ tiêu hóa P của các phụ phẩm giết mổ trong các báo cáo khoa học biến 
động rất lớn. Tỷ lệ tiêu hóa P ở các giống cá hồi dao động từ 17-81% khi dùng bột cá, 22-45% 
khi dùng bột thịt xương và 15-64% đối với bột phụ phẩm gia cầm. Sự biến động lớn của giá trị 
ước tính tỷ lệ tiêu hóa P có trong các loại bột protein động vật khác nhau có thể là do hàm lượng 
P xương trong các thành phần này khác nhau. Ngoài ra nó cũng có thể là do mức độ khác nhau 
trong dạng cấu trúc hóa học của P trong thức ăn thành phẩm. Hua và Bureau (2006) đã xây dựng 
một mô hình toán học để ước tính hàm lượng P có thể tiêu hóa trong thức ăn cho cá hồi dựa vào 
hàm lượng của các loại P khác nhau. Các loại P có trong thành phần nguyên liệu thức ăn được 
phân thành những loại chính dựa vào đặc tính hóa học: P xương, P phytate, P hữu cơ, những chất 
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bổ sung phốt-phat (Pi) có Ca monobasic/Na/K và những chất bổ sung Phốt-phat (Pi) có Ca 
dibasic (Hình 2). Mối quan hệ giữa hàm lượng P có thể tiêu hóa trong thức ăn và nhiều hợp chất 
hóa học có chứa P khác được kiểm tra thông qua phương pháp hồi quy đa biến. Phân tích hồi quy 
đa biến trên số liệu của 22 nghiên cứu cho ra mô hình dưới đây: 

P có thể tiêu hóa = 0,68 P xương + 0 P phytate + 0,84 P hữu cơ + 0,89 chất bổ sung Pi có 
Ca monobasic/Na/K + 0,64 chất bổ sung Pi có Ca dibasic + 0,51 phytase/phytate – 0,02 
(phytase/phytate)2 – 0,03 (P xương)2 – 0,14 P xương * chất bổ sung Pi có Ca monobasic 
(P<0.0001, R2 = 0.96). 

 

 

 

 

 

Hình 1. Tương quan giữa hàm lượng P xương và hàm lượng P và khoáng tổng số trong một 
số loại bột protein động vật 

 
Nguồn: Hua và cộng sự, 2005. 

Bảng 4. Hàm lượng P trong một số thành phần thức ăn thường dùng cho cá (tính theo vật 
chất khô-DM) 

Thành phần Hàm lượng P (g/kg DM) 
Bột cá 10,8-41,9 
Bột thịt xương 24,9-70,8 
Bột phụ phẩm gia cầm 16,5-34,5 
Bột máu 0,8-17,1 
Bột lông vũ 5,4-12,6 

Kết quả từ mô hình này cho thấy tỷ lệ tiêu hóa của các loại P khác nhau là khác nhau đáng kể và 
tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến của P xương không phải chỉ mang tính phụ họa như trước đây chúng ta 
thường nghĩ. Mô hình dự đoán các thành phần protein động vật như MBM và PBM là những 
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nguồn giàu P có thể tiêu hóa được trong các thức ăn phối trộn với tỷ lệ lớn các thành phần 
protein thực vật. 

Hình 2. Sơ đồ miêu tả mô hình ước tính hàm lượng P có thể tiêu hóa trong thức ăn nuôi cá 
dựa vào hàm lượng P ở các dạng hóa học khác nhau trong thức ăn. 

 
Nguồn: Hua và Bureau, 2006. 

Sử dụng protein động vật trong thức ăn 

Bột máu 
BM sản xuất theo phương pháp sấy phun và sấy liên hồi được sử dụng rộng rãi trong thức ăn cho 
các loài cá hồi do tỷ lệ tiêu hóa cao và chất lượng ổn định. Khả năng sản xuất của cá nuôi bằng 
khẩu phần có 8-20% BM, kết hợp với bột cá ở mức cao (>20%) là rất tốt (Luzier và cộng sự, 
1995; Abery và cộng sự, 2002). Nghiên cứu được thực hiện ở trường Đại học Guelph cũng cho 
thấy BM sản xuất theo phương pháp sấy phun có giá trị dinh dưỡng cao đối với cá hồi vân (Bảng 
5, Thí nghiệm 1). 

Bột phụ phẩm gia cầm 
Đã có rất nhiều nghiên cứu sử dụng PBM trong các khẩu phần cho cá (ví dụ: Higgs và cộng sự., 
1979; Alexis và cộng sự., 1985; Steffens., 1987; Fowler., 1991; Steffens., 1994). Kết luận chung 
từ những nghiên cứu trước đây là: có thể bổ sung khoảng 20-25% PBM vào khẩu phần nuôi cá 
hồi mà không có ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng và chuyển hóa thức ăn của chúng. Những 
nghiên cứu gần đây cho thấy cá hồi vân cho tăng trọng cao khi ăn các khẩu phần chứa tới 30% 
PBM (Bảng 5, Thí nghiệm 1). PBM rất giống với bột cá về giá trị dinh dưỡng đối với cá hồi vân 
và thành phần nguyên liệu này có thể thay thế hoàn toàn lượng bột cá trong khẩu phần mà không 
có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào tới năng suất cá nuôi (Bureau và cộng sự, tài liệu không công 
bố). 

Bảng 5. Khả năng sản xuất của cá hồi vân nuôi bằng khẩu phần truyền thống có bổ sung 
một hoặc nhiều loại protein động vật phụ phẩm. 

 Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 
 Khẩu phần Khẩu phần 

 1 2 3 4 1 2 3 4 
Nguồn protein         
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Bột cá, cá trích 28 24,5 24 20 40 20 20 20 
Gluten ngô 28 24,5 24 20 11 11 11 11 
Khô đậu tương - - - - 13 - - - 
Bột máu, sấy phun 6 12 - - 4,5 5 5 5,5 
Bột lông vũ - - - - - 17 17 - 
Bột thịt xương - - - - - 25 - 25 
Bột phụ phẩm gia 
cầm 

- - 20 30 - - 16 16 

Thành phần         
Protein tiêu hóa, % 43,3 43,7 44,5 44,6 42 42 42 42 
Năng lượng tiêu 
hóa, MJ/kg 

21,3 21,3 21,5 21,6 19 19 19 19 

Khả năng sản 
xuất 

        

Khối lượng đầu kỳ, 
g/con 

17 17 16 18 35 35 35 35 

Khối lượng cuối 
kỳ, g/con 

209 215 202 209 278 247* 264 245*

Hiệu quả sử dụng 
thức ăn, tăng 
trọng/thức ăn 

1,18 1,26 1,19 1,18 1,26 1,11* 1,20 1,09*

Hệ số tăng trưởng 
tính theo đơn vị 
nhiệt lượng 

0,200 0,205 0,199 0,199 0,261 0,241* 0,252 0,239*

* Sai khác có ý nghĩa thống kê so với khẩu phần đối chứng (Khẩu phần 1). 
Nguồn: El Haroun và cộng sự, số liệu không công bố. 

Bột lông vũ 
Fowler (1990) cho biết tốc độ sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá hồi Chinook 
không bị ảnh hưởng khi thay bột cá trích bằng FeM (90% CP, 4% lipid) ở mức 15% trong khẩu 
phần. Henrichfreise (1989, trích dẫn bởi Stefens., 1994) quan sát thấy việc bổ sung vào khẩu 
phần của cá hồi vân 20-25% FeM không gây ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng và hiệu quả 
chuyển hóa thức ăn của cá. Một nghiên cứu mới đây của Bureau và cộng sự. (2000) cho thấy 
sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá hồi vân không thay đổi khi kết hợp khoảng 15% 
FeM (cung cấp 20% tổng lượng protein tiêu hóa) vào khẩu phần. Thông thường FeM được bổ 
sung vào thức ăn cho cá ở mức độ thấp hơn nhiều (5-10%). 

Bột thịt xương 

Shimeno và cộng sự. (1993) cho biết 10% bột thịt (68% CP, 16% lipid, 11% khoáng tổng số) 
cùng với 20% khô đậu tương có thể thay thế 23% bột cá nâu trong khẩu phần nuôi cá tai vàng, 
một loài cá ăn nhiều thịt. Bureau và cộng sự (2000) cho rằng có thể kết hợp tới 24% MBM (cung 
cấp khoảng 25% tổng lượng protein tiêu hóa) trong thức ăn cho cá hồi vân. Kết quả nghiên cứu 
của Bureau và cộng sự (2000) cũng giống với kết quả của các tác giả khác như Tacon và Jackson 
(1985), Davies và cộng sự (1989), Robaina và cộng sự (1997) – những người đã nhận thấy có thể 
đưa một lượng đáng kể MBM vào khẩu phần ăn cho cá hồi vân, cá tilapia Mozambique và cá 
tráp đầu lợn mà không làm thay đổi năng suất của chúng (Bảng 5, Thí nghiệm 2). 

Sự kết hợp các loại protein động vật 
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Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy khi phối hợp nhiều loại protein phụ phẩm động vật chất lượng 
cao với nhau thì có thể thay thế gần như hoàn toàn lượng bột cá trong khẩu phần truyền thống 
nuôi cá hồi vân mà vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng rất cao. Dabrowski và cộng sự (1995) quan sát 
thấy cá hồi vân cho năng suất cao khi ăn khẩu phần chứa 20-30% loại thức ăn tương tự bột cá 
được phối trộn từ BM, MBM, PBM và FeM. Tiềm năng của các công thức trộn áp dụng cho các 
loại protein động vật phụ phẩm khác nhau đã được khảo sát mới đây trong một thí nghiệm nuôi 
dưỡng kéo dài 16 tuần (Bảng 5, Thí nghiệm 2). Những khẩu phần được xây dựng với sự kết hợp 
của các loại bột PBM, FeM và MBM cung cấp khoảng 2/3 lượng protein tiêu hóa. Tốc độ sinh 
trưởng của cá nuôi bằng các khẩu phần có chứa hỗn hợp của PBM và FeM không sai khác đáng 
kể về mặt thống kê so với tốc độ sinh trưởng của cá nuôi khẩu phần đối chứng. Tốc độ sinh 
trưởng của cá nuôi bằng khẩu phần có chứa hỗn hợp MBM + FeM và MBM + PBM hơi thấp hơn 
so với cá nuôi bằng khẩu phần đối chứng. Việc bổ sung a xít amin (L-Methionine hoặc L-Lysine) 
- hai a xít amin được dự đoán là thiếu nhất- đã không làm thay đổi khả năng sản xuất của cá nuôi. 
Một điều quan trọng cần phải lưu ý là tốc độ sinh trưởng của cá nuôi bằng các khẩu phần thí 
nghiệm đều cao hơn so với kết quả của các thí nghiệm đã tiến hành tại trường Đại học Guelph 
trước đó. Các kết quả cho thấy một cách rõ ràng là hầu hết các loại bột protein phụ phẩm động 
vật đều có giá trị dinh dưỡng cao và có thể là những nguồn protein rất có giá trị khi xây dựng 
khẩu phần ăn cho cá. Tuy nhiên, khẩu phần ăn cần phải được xây dựng dựa trên cơ sở tỷ lệ tiêu 
hóa và vì thế nên sử dụng những giá trị ước tính tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến tương đối bảo thủ hoặc 
các giới hạn sử dụng an toàn. Điều này đặc biệt cần thiết khi sử dụng FeM và MBM. 

Giá trị dinh dưỡng của mỡ phụ phẩm động vật và sử dụng mỡ trong khẩu phần nuôi thủy 
hải sản 
Thức ăn cho thủy hải sản thường có tỷ lệ lipid cao, chủ yếu thường lấy từ dầu cá. Do giá thành, 
sự khan hiếm nguồn cung cấp lâu dài có thể thấy trước, và gần đây hơn là những lo ngại về mức 
độ nhiễm khuẩn, nên hầu hết các cơ sở nuôi trồng thủy sản đều nhận thấy cần phải sử dụng dầu 
cá dè xẻn hơn trong thức ăn nuôi cá. Nguồn cung cấp dầu cá ngày càng khan hiếm vì, cùng với 
sự phát triển mạnh mẽ của ngành nuôi trồng thủy sản, nhu cầu tiêu thụ dầu cá đã tăng lên đáng 
kể. Rất nhiều dự đoán cho rằng trong vòng một thập kỷ tới nhu cầu tiêu thụ dầu cá sẽ vượt xa 
khả năng cung cấp. Cùng với sự tăng lên nhanh chóng về nhu cầu, giá dầu cá cũng tăng lên đáng 
kể. Giá dầu cá trên thị trường dao động trong khoảng 0,2-0,8 đô la/kg trong 10 năm qua. Trong 
những năm gần đây giá dầu cá cũng luôn giữ ở mức cao. 

Do giá thành thấp và sẵn có ở nhiều nơi, mỡ động vật phụ phẩm có thể thay thế một phần dầu cá 
trong thức ăn nuôi cá. Trái ngược với dầu cá, giá của mỡ động vật không dùng cho người đã 
giảm tới 40-50% trong vòng 10 năm qua và hiện đứng ở mức 0,3 đô la/kg đối với mỡ mềm loại 1 
và mỡ động vật nhai lại chất lượng tốt. Trong vài năm tới, dự báo sẽ không có sự biến động đáng 
kể về giá của mỡ phụ phẩm giết mổ. Việc thay thế một phần dầu cá trong khẩu phần thức ăn 
bằng những nguồn lipid giá rẻ này có thể tiết kiệm ngay lập tức một khoản tiền đáng kể. Giá của 
thức ăn thủy hải sản có thể giảm tới 3 đô la/tấn cho mỗi phần trăm dầu cá được thay thế bằng mỡ 
phụ phẩm. Có rất ít sự thay thế các thành phần thức ăn (ví dụ như thay thế bột cá) trong khẩu 
phần nuôi cá hồi có thể đem lại khoản tiết kiệm lớn như khi thay thế dầu cá bằng mỡ động vật. 

Mỡ động vật: Tỷ lệ tiêu hóa và khả năng sử dụng trong thức ăn 
Đối với cá, khả năng sử dụng mỡ động vật chế biến làm nguồn năng lượng phụ thuộc chủ yếu 
vào tỷ lệ tiêu hóa của thành phần nguyên liệu này. Các nghiên cứu đã đưa ra các giá trị rất khác 
nhau về tỷ lệ tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng của các nguồn lipid có thành phần a xít béo khác 
nhau và ở những nhiệt độ nước khác nhau. Kết quả từ một thí nghiệm của Cho và Kaushik (1990) 
cho thấy tỷ lệ tiêu hóa của dầu cá và dầu thực vật (hạt cải, đậu tương và hạt lanh) luôn được duy 
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trì ở mức cao trong phạm vi biến động nhiệt độ nước lớn (50C đến 150C). Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu 
hóa của mỡ lợn và mỡ động vật nhai lại ở những môi trường nước lạnh hơn đều thấp hơn rõ rệt. 
Ngược lại, nhiệt độ môi trường nước không có ảnh hưởng đáng kể nào tới tỷ lệ tiêu hóa của các 
loại dầu có điểm tan chảy thấp hơn. Tuy nhiên, một số kết quả khác lại cho rằng tỷ lệ tiêu hóa 
của mỡ động vật nhai lại trên cá hồi vân là cao nếu khẩu phần ăn có chứa một lượng dầu cá nhất 
định (và hoặc là các nguồn lipid khác giàu a xít béo không no mạch ngắn và mạch dài). Bureau 
và cộng sự (2002) cho biết không có sự khác biệt về tỷ lệ tiêu hóa của lipid (94%) giữa khẩu 
phần có 16% dầu cá và khẩu phần có 8% dầu cá + 8% mỡ động vật nhai lại trong điều kiện nhiệt 
độ nước thấp (7,50C). Ở nhiệt độ 150C, tỷ lệ tiêu hóa lipid trong khẩu phần có 8% dầu cá + 8% 
mỡ động vật nhai lại chỉ thấp hơn một chút so với khẩu phần chứa 16% dầu cá (95% so với 98%) 
(Bảng 6). 

Bảng 6. Tỷ lệ tiêu hóa lipid và khả năng sinh trưởng của cá hồi vân (khối lượng ban đầu = 
7 g/con) nuôi bằng khẩu phần truyền thống có chứa dầu cá hoặc hỗn hợp dầu cá + mỡ động 
vật nhai lại ở nhiệt độ nước 7,50C hoặc 150C trong 12 tuần. 

 Nhiệt độ nước 
 7,50C 150C 

Nguyên liệu Khẩu 
phần 1 

Khẩu 
phần 2 

Khẩu 
phần 3 

Khẩu 
phần 4 

Bột cá, cá trích, 68% CP 50 50 50 50 
Gluten ngô, 60% CP 20 20 20 20 
Dầu cá, cá trích 16 8 16 8 
Mỡ bò, chất lượng tốt, màu trắng - 8 - 8 
Thành phần hóa học     
Protein tiêu hóa (DP), % 44,0 43,5 44,9 44,4 
Năng lượng tiêu hóa (DE), MJ/kg 19,5 19,9 20,9 20,8 
DP/DE, g/MJ 22,6 21,9 21,5 21,3 
Khả năng sản xuất     
Tỷ lệ tiêu hóa lipid, % 93 94 98 95* 
Tăng trọng, g/con 13,7 13,1 38,1 39,2 
Hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng 
trọng/thức ăn ăn vào 

1,32 1,27 1,22 1,15 

Năng lượng tích lũy, % năng lượng 
tiêu hóa ăn vào 

47 47 50 48 

* Sai khác có ý nghĩa thống kê so với khẩu phần đối chứng (Khầu phần 1) 
Nguồn: Bureau và cộng sự., 1997. 

Các giá trị ước tính tỷ lệ tiêu hóa lipid khác nhau giữa các nghiên cứu rất có thể là do hiệu ứng 
bổ trợ của các a xít béo không no mạch dài lên tỷ lệ tiêu hóa các a xít béo no, hiệu ứng này đã 
được mô tả rất rõ ở gia cầm. Tỷ lệ tiêu hóa của mỡ no thấp trong thí nghiệm của Cho và Kaushik 
(1990) có thể chỉ là hệ quả của phương pháp đã sử dụng. Cho và Kaushik (1990) đã sử dụng một 
khẩu phần cơ sở có hàm lượng lipid rất thấp (<3%). Khẩu phần cơ sở này sau đó được bổ sung 
với lượng đáng kể các nguồn lipid thử nghiệm (dầu cá, dầu đậu tương, mỡ lợn, mỡ động vật nhai 
lại) để tạo các khẩu phần thí nghiệm trong đó >80% lipid được cung cấp bởi các nguồn lipid thử 
nghiệm. Hơn 40 năm trước, người ta đã chứng minh rằng  khi chỉ có mỡ no trong khẩu phần của 
gia cầm và các loài động vật khác thì tỷ lệ tiêu hóa rất thấp. Bổ sung một lượng nhỏ a xít béo 
không no mạch dài (ví dụ từ dầu đậu tương) vào khẩu phần có chứa mỡ động vật nhai lại đã làm 
tăng đáng kể tỷ lệ tiêu hóa lipid ở gia cầm (Sibbald và cộng sự., 1962; Sibbald, 1978). Kết quả 
trình bày ở Bảng 6 cũng phù hợp với kết quả của các nghiên cứu nói trên và cho thấy cá hồi vân 
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có thể sử dụng a xít béo no một cách hiệu quả ở nhiệt độ nước thấp khi khẩu phần có chứa dầu cá. 
Hàm lượng a xít béo no trong khẩu phần được khuyến cáo không nên vượt quá 40% tổng lượng a 
xít béo trong khẩu phần cho cá hồi vân bởi vì tỷ lệ tiêu hóa của lipid có thể giảm đáng kể khi bổ 
sung ở mức cao hơn. 

Đã có một số nghiên cứu nhằm xác định khả năng sử dụng mỡ gia cầm, mỡ lợn và mỡ động vật 
nhai lại trong khẩu phần của rất nhiều loài cá khác nhau (xem bài tổng quan của Bureau và cộng 
sự., 2002). Số liệu trình bày trong các nghiên cứu này cho thấy bổ sung mỡ động vật ở mức 30-
40% tổng lượng lipid trong khẩu phần không gây bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến khả năng 
sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn, và chất lượng sản phẩm của hầu hết các loài cá được 
nghiên cứu. Các nghiên cứu này đã cho thấy một cách rõ ràng là khẩu phần có chứa mỡ động vật 
phải đồng thời có chứa hàm lượng đáng kể a xít béo không no n-3 và/hoặc n-6, đáp ứng đủ nhu 
cầu a xít béo thiết yếu của cá và duy trì tỷ lệ tiêu hóa lipid thích hợp. 

Kết luận 
Các loại thức ăn hỗn hợp trộn sẵn dùng cho thủy hải sản thường có hàm lượng protein và chất 
béo cao và chủ yếu được lấy từ bột cá và dầu cá. Do giá thành cao và khả năng cung cấp bột và 
dầu cá về lâu dài ngày càng hạn chế, việc sử dụng ngày càng tăng các nguồn lipid và protein rẻ 
tiền hơn trong thức ăn thủy hải sản là điều không tránh khỏi. Do đó, các nhà sản xuất thức ăn cần 
có thông tin về giá trị dinh dưỡng của rất nhiều nguồn lipid và protein có hiệu quả kinh tế cao 
hơn. 

Protein và mỡ động vật phụ phẩm được sản xuất ở Bắc Mỹ hiện nay có tỷ lệ tiêu hóa tương đối 
cao và đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng để có thể sử dụng làm thức ăn có hàm lượng 
dinh dưỡng cao cho thủy hải sản. Protein và mỡ chế biến từ phụ phẩm giết mổ là những nguồn 
dinh dưỡng chính có giá cả cạnh tranh và cũng có thể được sử dụng để nâng cao giá trị dinh 
dưỡng của nhiều loại thức ăn giá rẻ hơn. Đã có đầy đủ thông tin về giá trị dinh dưỡng của các 
sản phẩm chế biến, cho phép các nhà sản xuất thức ăn sử dụng sáng suốt những nguyên liệu này 
để sản xuất thức ăn cho thủy hải sản. 
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CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ PHỤ PHẨM GIẾT MỔ TRONG THỨC 
ĂN NUÔI TÔM 

Tiến sỹ Yu Yu. 
Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm Quốc gia 

 

Tóm tắt 
Bột cá (FM) đã trở nên đắt đỏ cho những ứng dụng trong thức ăn thương phẩm. Bột phụ phẩm 
gia cầm (PBM) và bột thịt xương (MBM) có thể dùng để thay thế cho FM. Chương này mô tả 
các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của PBM và MBM đối với lượng thức ăn ăn vào, tỷ lệ tiêu 
hóa, tăng trọng, các đặc tính cảm quan về thịt, đáp ứng miễn dịch và tỷ lệ sống sót khi những 
thức ăn này được dùng để thay thế FM. Tỷ lệ tiêu hóa của các chất dinh dưỡng, tỷ lệ thay thế FM 
tối đa, và thành phần a xít amin không thay thế (EAA) có  thể tiêu hóa là những chỉ tiêu quan 
trọng trong việc lựa chọn nguồn protein để xây dựng khẩu phần có giá thành thấp nhất và để 
giảm thiểu sự biến động trong khả năng sản xuất của thủy hải sản. Protein, EAA và năng lượng 
trong PMB đã được chứng minh là có tỷ lệ tiêu hóa >83% ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) và 73% ở tôm sú (Penaeus monodon). Các số liệu ít ỏi về bột thịt xương đã chỉ ra 
rằng tỷ lệ tiêu hóa của protein và EAA trong MBM tương tự như trong PBM trên loài tôm thẻ 
chân trắng nhưng không có số liệu tin cậy nào về tỷ lệ tiêu hóa của EAA trong MBM trên tôm sú 
được báo cáo. Tỷ lệ tiêu hóa năng lượng của MBM thấp hơn 14% so với PBM do có hàm lượng 
khoáng tổng số và các a xít béo no cao. 

Khi được sử dụng riêng, PBM có thể đáp ứng đủ EAA tiêu hóa nhưng thiếu một chút a xít amin 
có chứa lưu huỳnh (AAs) so với nhu cầu của tôm, còn MBM đòi hỏi phải được bổ sung histidine 
và các AAs (methionine và cystine). Tuy nhiên, ở điều kiện nuôi không thay nước (eutrophic 
condition), khả năng sinh trưởng của tôm trắng không bị ảnh hưởng rõ rệt bởi nguồn protein 
(giữa khẩu phần bổ sung FM, PBM, hay MBM (thay thế 100% FM)). Bổ sung các EAA dưới 
dạng viên nang siêu nhỏ có thể làm cho việc sử dụng các thức ăn protein chế biến từ phụ phẩm 
giết mổ trong thức ăn nuôi tôm được tăng lên cả về hàm lượng và chủng loại. Cho ăn PBM hay 
MBM ở tỷ lệ cao (thay thế tới 80% FM) không ảnh hưởng tới hình thể, thành phần thịt tôm, các 
đặc điểm mùi vị, tỷ lệ sống sót hay đáp ứng miễn dịch của tôm.  

Trong những điều kiện nuôi bằng nước sạch và không có tác động của việc bổ sung EAA, tỷ lệ 
thay thế protein FM bằng PBM cao nhất là 80% trong cả hai loại thức ăn cho tôm sú và tôm thẻ 
chân trắng, trong khi đó tỷ lệ protein FM được thay thế bằng MBM nhiều nhất là 80% cho tôm 
sú và 60% cho tôm thẻ chân trắng. Với việc bổ sung đủ EAA và các a xít béo không thay thế 
(EFA), tỷ lệ thay thế protein FM bởi MBM và PBM có thể tăng lên tới 100%. 

Hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về khả năng thay thế FM bằng các sản phẩm bột lông vũ 
thủy phân (FeM) trong thức ăn nuôi tôm. Tỷ lệ thay thế protein FM bằng FeM nhiều nhất là 33% 
(thủy phân bằng áp suất hơi nước – SPH), 66% (SPH cộng thêm lysine và methionine tổng hợp) 
và 43% (FeM được xử lý enzyme). Khi sử dụng nhiều FeM hơn trong thức ăn nuôi tôm thì cần 
phải bổ sung EAA, EFA và có thể cả những chất có tác dụng làm tăng tính ngon miệng của thức 
ăn. 

Ưu điểm chính của việc sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ để thay thế cho FM 
trong thức ăn nuôi tôm là làm giảm giá thành của thức ăn và duy trì được khả năng tăng trọng. 
Khi thay thế FM bằng 60% MBM và 80% PBM thì giá thành giảm 15-25% là mức tiết kiệm 
thông thường. Kết quả của các nghiên cứu đồng tình với việc sử dụng cũng như giá trị của PBM, 
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MBM và FeM dùng làm các chất thay thế cho FM trong thức ăn nuôi các loài tôm ăn thịt và ăn 
tạp. 

 

 

Đặt vấn đề  
Protein động vật được coi là thành phần thức ăn quan trọng cho những loài ăn thịt, và là nguồn 
protein lý tưởng cho những loài ăn tạp, sống dưới nước. FM là lựa chọn số một trong số các loại 
protein động vật cho thức ăn thủy hải sản vì tính hẫp dẫn và chất lượng protein của nó. Tuy 
nhiên, vì rất nhiều lý do nên nguồn cung cấp FM sẽ không đáp ứng được nhu cầu ăn của cả các 
loài vật trên cạn và các loài thủy sản. PBM, MBM và FeM là những nguồn thay thế thích hợp 
cho FM trong thức ăn thủy sản do chúng có thành phần dinh dưỡng tương tự FM nhưng giá 
thành thấp hơn. Những nghiên cứu gần đây do Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm Quốc gia 
(NRA) và những tổ chức khác (Davis, 2000; Kureshy và cộng sự., 2000; Kureshy và Davis, 2002; 
Samocha và cộng sự., 2004; Allan và Rowland, 2005; Davis và cộng sự., 2005; Tan và cộng sự., 
2005; Tidwell và cộng sự., 2005; Yu, 2006) tài trợ đã chứng minh rằng PBM và MBM có thể 
thay thế phần lớn FM trong khẩu phần thức ăn mà không gây ảnh hưởng tiêu cực nào tới tốc độ 
sinh trưởng của cá và tôm. 

Để sử dụng PBM và MBM thay thế FM một cách hiệu quả, các nhà dinh dưỡng thức ăn thủy sản 
cần phải biết rõ tỷ lệ tiêu hóa của những chất dinh dưỡng chính trong các thức ăn đó, tốt nhất là 
các giá trị này được xác định trên cùng loài sinh vật mà khẩu phần ăn đang xây dựng hướng tới. 
Việc xây dựng khẩu phần với độ chính xác cao hơn không chỉ đem lại kết quả là tốc độ sinh 
trưởng của thủy sản ổn định và dễ dự đoán hơn mà còn giúp cho việc ước tính giá thành của sản 
phẩm được chính xác hơn. Những kiến thức chính xác về tỷ lệ tối đa FM có thể được thay thế 
bằng PBM và MBM mà không gây tác động tiêu cực nào tới khả năng tăng trọng là rất quan 
trọng, giúp ngăn ngừa hiện tượng tăng trưởng không đều khi người chăn nuôi cố gắng hạn chế sự 
lệ thuộc vào FM. Chương này trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây về sinh trưởng và tỷ 
lệ tiêu hóa ở tôm khi cho ăn khẩu phần có PBM và MBM thay cho FM. 

Thành phần của bột phụ phẩm gia cầm, bột thịt xương và bột lông vũ thủy phân 
Chất dinh dưỡng và thành phần a xít amin của PBM, MBM, FeM và FM sử dụng trong một vài 
thí nghiệm về sinh trưởng và tiêu hóa ở Trung Quốc (Xue và Yu, 2005) được liệt kê ở Bảng 1. 
Các mẫu FM được lấy từ một nhà máy thức ăn thủy sản hàng đầu ở miền Nam Trung Quốc và 
được xác định là có nguồn gốc từ Peru. Các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ ở Hoa Kỳ cung cấp 
cho thị trường các sản phẩm PBM, MBM và FeM được coi là có chất lượng cao khi so sánh với 
các thành phần được liệt kê trong cuốn “Nutrient Requirements of Fish” (Nhu cầu dinh dưỡng 
của cá) của NRC (1993). 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng (%) của bột thịt xương, bột phụ phẩm gia cầm, bột lông 
vũ thủy phân và bột cá sử dụng trong các thí nghiệm sinh trưởng và tiêu hóa của tôm. 

 MBM1 PBM2 FeM3 FM4 
Vật chất khô 96,6 97,5 97,2 92,6 
Protein thô 54,0 65,6 80,0 62,9 
Chất béo thô 12,7 12,5 6,0 11,1 
A xít amin không thay thế (EAA)   
Arginine 3,33 4,01 5,73 3,20 
Histidine 1,43 1,72 0,69 1,61 
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Isoleucine 1,93 2,69 3,84 2,40 
Leucine 3,66 4,85 6,80 4,41 
Lysine 3,27 4,42 2,04 4,41 
Methionine 1,29 1,59 0,67 1,60 
Phenylalanine 2,07 2,70 4,30 2,43 
Threonine 2,10 2,71 3,8 2,50 
Valine 2,44 3,13 5,87 2,63 
Cystine 0,61 0,74 4,16 0,59 
Tyrosine 1,39 1,92 2,73 1,91 

1 Bột thịt xương (Hoa Kỳ)   2 Bột phụ phẩm gia cầm (Hoa Kỳ) 
3 Bột lông vũ thủy phân (Hoa Kỳ)  4 Bột cá (Peru) 

Nhu cầu: Năng lượng, protein và các a xít amin 
Nhu cầu năng lượng, protein và EAA của hầu hết các loài thủy sản có mối tương quan với nhau 
và nên được đánh giá đồng thời cho mỗi loài. Các giá trị ước tính nhu cầu protein và a xít amin 
được trình bày ở Bảng 2 (Bureau, 2000).  

Bảng 2. Nhu cầu a xít amin và protein của tôm 

 Tôm sú Tôm thẻ chân trắng 
Protein % (tôm con) 40 35 
Arginine 
     % Protein 
     % thức ăn1 

 
5,8 
2,32 

 
5,8 
2,03 

Histidine 
     % Protein 
     % thức ăn 

 
2,1 
0,84 

 
2,1 
0,73 

Isoleucine 
     % Protein 
     % thức ăn 

 
3,4 
1,36 

 
3,4 
1,19 

Leucine 
     % Protein 
     % thức ăn 

 
5,4 
2,16 

 
5,4 
1,89 

Lysine 
     % Protein 
     % thức ăn 

 
5,3 
2,12 

 
5,3 
1,86 

Methionine + Cystine 
     % Protein 
     % thức ăn 

 
3,6 
1,44 

 
3,6 
1,26 

Phenylalanine + Tyrosine 
     % Protein 
     % thức ăn 

 
7,1 
2,84 

 
7,1 
2,48 

Threonine 
     % Protein 
     % thức ăn 

 
3,6 
1,44 

 
3,6 
1,26 

Tryptophan 
     % Protein 
     % thức ăn 

 
0,8 
0,32 

 
0,8 
0,28 

Valine   
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     % Protein 
     % thức ăn 

4,0 
1,6 

4,0 
1,4 

1 Tính theo 90% chất khô 

Nhu cầu EAA tổng số có thể được tính từ thành phần EAA trong thịt xẻ. Để các nhà máy thức ăn 
có thể đáp ứng được nhu cầu của một loài cụ thể, cần thiết phải có các thông tin về hàm lượng 
protein tổng số, tỷ lệ % EAA trong loại thức ăn, và nhu cầu EAA của loài sinh vật đó. Tính chính 
xác có thể được tăng lên khi sử dụng các giá trị protein tiêu hóa và nhu cầu EAA của tôm cũng 
như khả năng cung cấp EAA của các nguyên liệu. A xít amin tổng hợp được sử dụng trong thức 
ăn nuôi tôm ít hơn so với thức ăn cho cá hay cho gia cầm. EAA được bọc vỏ bên ngoài để chỉ 
giải phóng ra với tốc độ chậm hơn có thể là dạng phù hợp với tôm hơn. 

Các thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hóa 
Tỷ lệ tiêu hóa EAA và các chất dinh dưỡng khác của PBM, MBM và FM  

Bảng 3. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của bột protein chế biến từ phụ phẩm giết mổ 
động vật trên cạn dùng làm thức ăn nuôi tôm. 

 MBM1 PBM2 FM3 
 V4 M5 V6 M7 V8 M9 
Protein 82-85 77 84-90 77 81 93 
Năng lượng 69 61 76-84 73 85 89 
A xít amin không thay thế (EAA)    
Arginine 85  86 90 90 93 
Histidine 86  89 91 91 93 
Isoleucine 86  91 89 89 90 
Leucine 86  89 70 70 91 
Lysine 93  93 85 85 95 
Methionine 86  95 81 81 93 
Cystine 76  76 79 79 85 
Phenylalanine 86  89 77 77 90 
Tyrosine 85  88 89 89 100 
Threonine 82  85 79 79 91 
Valine 84  81 82 82 91 
Trung bình 85  88 83 83 92 

1 Bột thịt xương    

2 Bột phế phụ phẩm gia cầm  

3 Bột lông vũ thủy phân   
4 Tôm thẻ chân trắng (Forster và cộng sự., 2003) 
5 Tôm sú (Smith, D.M., 1995) 
6 Tôm thẻ chân trắng (Xue và cộng sự., 2006) 
7 Tôm sú (Xue và cộng sự., 2006) 
8 Tôm thẻ chân trắng (Xue và cộng sự., 2006) 
9 Tôm sú (Smith, D.M., 1995) 

Không có số liệu đáng tin cậy nào về tỷ lệ tiêu hóa của EAA trong MBM ở tôm sú được báo cáo, 
nhưng chúng ta có thể giả định một giá trị trung bình gần giống với tỷ lệ tiêu hóa của protein 
(77%), và tương đương với tỷ lệ tiêu hóa của PBM  (Bảng 3). 

đã được xác định trên đối tượng tôm sú và tôm thẻ chân trắng (Bảng 3). Protein thí nghiệm được 
trộn với một hỗn hợp protein cơ sở (FM là nguồn protein duy nhất) với tỷ lệ 3:7. Kết quả phân 
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tích hỗn hợp protein cơ sở thường được sử dụng cho các thí nghiệm tiêu hóa trên tôm ở Trung 
Quốc (Xue và Yu, 2005) được trình bày ở Bảng 4. Trong điều kiện thí nghiệm tương tự nhau 
protein và EAA của cả 3 loại thức ăn protein đều được tôm thẻ chân trắng tiêu hóa rất tốt (83-
88%), cho thấy có thể sử dụng PBM và MBM để thay thế FM trong khẩu phần của loại tôm này. 

Tài liệu hiếm hoi về tỷ lệ tiêu hóa ở tôm sú cho thấy tỷ lệ tiêu hóa của protein, năng lượng và 
EAA trong FM rất cao (89-93%, Bảng 3), và tỷ lệ tiêu hóa protein và EAA trong PBM và MBM 
thấp hơn 20% so với FM. Chưa có lời giải thích rõ ràng nào về sự khác nhau giữa tỷ lệ tiêu hóa 
EAA ở tôm thẻ chân trắng so với tôm sú khi cho ăn cùng loại protein thử nghiệm được lấy từ 
cùng một nguồn cung cấp. MBM được tiêu hóa thấp nhất trong số ba loại bột protein và điều này 
rất có thể liên quan đến hàm lượng khoáng tổng số và a xít béo no cao. 

Bảng 4. Tỷ lệ phần trăm của các nguyên liệu có trong hỗn hợp protein cơ sở sử dụng trong 
các thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hóa ở tôm 

Thành phần Tỷ lệ % 
Bột cá 33,0 
Bột đậu tương 8,0 
Cám lấy từ lạc 20,0 
Bột cá mực 3,0 
Bột máu 3,0 
Dầu cá 1,0 
Dầu nành 1,0 
Lecithin đậu tương 1,5 
Bột mì 25,0 
Khoáng zeolite 2,0 
Khoáng premix 2,5 
Phân tích hóa học  
Vật chất khô 89,9 
Protein thô 43,7 
Mỡ 8,0 
Năng lượng tổng số (MJ/kg) 18,2 
Khoáng tổng số 11,8 
Phốt pho tổng số 1,7 

Các số liệu từ Bảng 1 và Bảng 3 cho thấy PBM có thể là sự thay thế tốt nhất cho FM trong thức 
ăn nuôi tôm, và yếu tố hạn chế của MBM là hàm lượng EAA tương đối thấp chứ không phải là 
tỷ lệ tiêu hóa của các EAA. Cần tiến hành nhiều thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hóa của EAA 
trong MBM và FeM hơn nữa để có thể dự đoán khả năng tăng trọng của tôm khi sử dụng hai 
nguồn protein này thay thế FM. 

Thành phần a xít amin có thể tiêu hóa 
Các thông số kỹ thuật về EAA có thể tiêu hóa trong thức ăn nuôi tôm rất quan trọng, giúp cho 
các nhà dinh dưỡng có thể dự đoán hoặc đảm bảo mức sinh trưởng và khả năng sử dụng protein. 
Khi EAA tiêu hóa được biểu thị bằng % tổng protein tiêu hóa trong MBM và PBM và được đem 
so sánh với nhu cầu đã được thiết lập của thành phần này (Bảng 5) thì thấy PBM có thể đáp ứng 
đủ nhu cầu EAA, ngoại trừ các a xít amin chứa lưu huỳnh (methionine + cystine). Trong các hệ 
thống nuôi bằng nước sạch và chỉ sử dụng PBM là nguồn protein duy nhất trong khẩu phần thì 
tăng trọng của tôm giảm khoảng 8% so với khi tôm được nuôi trong điều kiện protein lý tưởng 
(protein đáp ứng được 100% nhu cầu). Thí nghiệm tương tự với MBM cho thấy hàm lượng a xít 
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amin chứa lưu huỳnh và histidine hơi thiếu và sự thiếu hụt này có thể hạn chế tới 40% khả năng 
tăng trọng của tôm nếu MBM được sử dụng làm nguồn cung cấp protein duy nhất trong khẩu 
phần ăn của tôm nuôi bằng nước sạch. Chính vì thế trong thực tế không có khuyến cáo nào nói 
rằng có thể thay thế hoàn toàn FM bằng MBM trong khẩu phần thức ăn nuôi tôm (xem chi tiết ở 
phần Các thí nghiệm về sinh trưởng). 

Không phải lúc nào việc bổ sung EAA tổng hợp vào khẩu phần nuôi tôm cũng có tác dụng tích 
cực đến tăng trọng (Cheng và cộng sự., 2002; Tan và Yu, 2003; Xue và Yu, 2005) và yếu tố 
quyết định là tính hiệu quả của phương pháp được dùng để khống chế tốc độ giải phóng EAA 
(như dạng viên nang siêu nhỏ). Sự thành công của kỹ thuật này có thể cho phép sử dụng nhiều 
hơn cả về số lượng và chủng loại các bột protein chế biến từ phụ phẩm động vật trong các khẩu 
phần nuôi tôm. 

Forster và cộng sự. (2003) đã chỉ ra rằng trong điều kiện nuôi không thay nước thì MBM và 
PBM có thể thay thế 100% protein FM trong các khẩu phần nuôi tôm mà không có bất cứ ảnh 
hưởng tiêu cực đáng kể nào đến tăng trọng hoặc hiệu quả sử dụng thức ăn. Điều trái ngược với 
bảng so sánh thành phần EAA này (Bảng 5) có thể được giải thích là vì các vi sinh vật phù du 
tồn tại trong môi trường nước ít thay đổi đã bổ sung các chất dinh dưỡng cho tôm. Cách làm này 
đang ngày càng được áp dụng tại các cơ sở nuôi tôm hiện đại trên thế giới với mục đích phòng 
bệnh. Do đó, ở môi trường nước xanh (ao được bón phân) tôm có thể duy trì mức tăng trọng bình 
thường khi thay thế 100% FM trong khẩu phần bằng PBM hoặc MBM. 

Tỷ lệ chuyển hóa protein 
Do chức năng chính của MBM và PBM trong các khẩu phần nuôi tôm là cung cấp protein để 
chuyển hóa chúng theo đường sinh học vào cơ thể nên rất nhiều nhà nghiên cứu đã khảo sát tỷ lệ 
chuyển hóa protein (PER) của tôm nuôi bằng các khẩu phần FM, MBM và PBM (Tan và Yu, 
2002a; Tan và cộng sự., 2003; Tan và Yu, 2003; Tan và Yu, 2002b; Cruz-Suarez và cộng sự., 
2004). Nếu thay thế FM bằng MBM hoặc PBM cho tới tỷ lệ 80% thì không gây ra mức giảm sút 
đáng kể nào tới PER (trung bình là 1,75). Kết quả này cũng phù hợp với bảng so sánh giữa thành 
phần và nhu cầu EAA (Bảng 5). Nguyên nhân chính làm giảm PER khi thay thế FM bằng các bột 
protein động vật khác với tỷ lệ cao trong điều kiện nuôi nước sạch chủ yếu là do sự thiếu hụt một 
số EAA. 

Bảng 5. So sánh nhu cầu a xít amin tiêu hóa của tôm và thành phần a xít amin trong bột 
thịt xương và bột phụ phẩm gia cầm. 

A xít amin thiết yếu Nhu cầu1 Thành phần a xít amin tiêu hóa 
 (% protein) MBM2 PBM3 

Arginine 5,3-5,8 6,6 3,7 
Histidine 2,0 1,7 2,2 
Isoleucine 2,5-4,2 3,2 3,5 
Leucine 4,3-8,2 6,2 6,9 
Lysine 5,2-6,1 5,7 6,1 
Methionine + Cystine 3,5 2,1 3,2 
Phenylalanine+Tyrosine 4-7,2 6,1 6,7 
Threonine 3,5-4,4 3,5 3,6 
Valine 3,4-4,0 4,4 3,9 

1 Akiyama và cộng sự.,1992; Chen và cộng sự., 1992; Millamena và cộng sự., 1997; Millamena 
và cộng sự., 1996a; Millamena và cộng sự., 1996b; Millamena và cộng sự., 1998; Millamena 
và cộng sự., 1999; protein khẩu phần là 40%. 
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2 Bột thịt xương. A xít amin tổng số (Bảng 1) x tỷ lệ tiêu hóa AA (Bảng 3)/tổng protein tiêu hóa x 
100 

3 Bột phụ phẩm gia cầm. A xít amin tổng số (Bảng 1) x tỷ lệ tiêu hóa AA (Bảng 3)/tổng protein có 
tiêu hóa x 100 

Đáp ứng miễn dịch 
Cho đến nay mới chỉ có các nhà nghiên cứu Trung Quốc (Yang và cộng sự., 2002; Yang và cộng 
sự., 2003) là đã đánh giá đáp ứng miễn dịch của tôm (tôm nước ngọt, Macrobrachiun 
nipponense) khi được nuôi khẩu phần có FM được thay thế bằng MBM (thay thế cho tới 50%) 
hoặc PBM (thay thế tới 100%). Do tôm thiếu các kháng thể đích thực và phải dựa vào cơ chế 
bẩm sinh nên ba thông số miễn dịch (đếm tế bào máu tổng số, hoạt tính phenoloxidase và tần số 
hô hấp tăng đột ngột) đã được so sánh giữa lô đối chứng sử dụng FM và các lô dùng các nguồn 
protein thay thế FM. Sau một đợt thí nghiệm sinh trưởng trong 70 ngày, không có sự khác biệt 
đáng kể nào về các thông số miễn dịch quan sát thấy trong tất cả các lô thí nghiệm. Các tác giả 
đã kết luận rằng FM có thể được thay thế bằng MBM và PBM tới tỷ lệ 50% và 80% tương ứng 
trong khẩu phần nuôi tôm mà không gây ra tác động xấu nào tới khả năng sinh trưởng, tỷ lệ sống 
sót và các thông số miễn dịch. 

 

Đánh giá về giác quan 

Bột thịt xương 

Rất ít các báo cáo đề cập đến việc đánh giá tôm ăn khẩu phần MBM từ khía cạnh giác quan. Các 
nhà khoa học ở Australia (Smith, 1996) đã so sánh tôm sú được nuôi bằng khẩu phần đối chứng 
(FM) với tôm sú nuôi khẩu phần có MBM (với các tỷ lệ thay thế 20%, 40%, 60% FM) trên chín 
kiểu mùi vị (kim loại, thịt, ngọt, hải sản, bùn/ đất, tươi, mặn, cỏ dại, và kiểu khác) và phát hiện 
thấy chỉ có vị “thịt” là có sự khác biệt đáng kể giữa hai loại tôm này. Tuy nhiên, mùi vị này lại 
không có mối tương quan với các hàm lượng MBM có trong khẩu phần. Không có sự khác biệt 
đáng kể về tính hấp dẫn chung của mùi vị tôm. Thông qua một phương pháp đánh giá đơn giản 
hơn, các nhà khoa học Trung Quốc cũng tìm ra những kết quả tương tự (Tan and Yu, 2002b) với 
các tỷ lệ MBM bổ sung ở các mức khác nhau (cao tới 40%) trong khẩu phần cho tôm thẻ chân 
trắng.  

Bột phụ phẩm gia cầm 

Mới chỉ có một thí nghiệm đánh giá mùi vị của tôm nuôi các khẩu phần thức ăn có tỷ lệ PBM 
khác nhau (tới 38%) (Tan và cộng sự., 2003). Điểm mùi vị tôm chỉ giảm khi PBM được thay thế 
100% FM trong khẩu phần (3,5 so với 4,1; 5 là điểm tốt nhất). Những nghiên cứu này cho thấy 
việc bổ sung các loại MBM và PBM với tỷ lệ cao (tới 80%) trong khẩu phần không gây ảnh 
hưởng tiêu cực nào cho các đặc điểm về giác quan của tôm. 

Các thí nghiệm sinh trưởng 

Bột phụ phẩm gia cầm 

Đáp ứng sinh trưởng của tôm tới thức ăn có PBM phụ thuộc vào (1) tỷ lệ PBM đưa vào, (2) cấp 
thức ăn theo định nghĩa của quy trình sản xuất, (3) mức độ tinh vi của công thức khẩu phần (chỉ 
có 1 hay nhiều thành phần protein), (4) protein tổng số trong khẩu phần, (5) mật độ đàn tôm và 
(6) các chất dinh dưỡng (các thức ăn tự nhiên) sẵn có trong nước. Để so sánh chất lượng protein 
một cách chính xác, cần cho tôm ăn thức ăn chỉ có một loại protein trong các điều kiện nuôi bằng 
nước sạch (nước được lọc). Kết quả của một thí nghiệm điển hình so sánh tôm nuôi bằng khẩu 
phần PBM với tôm nuôi khẩu phần FM trong cùng điều kiện nước sạch được biểu thị ở Hình 1. 
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Tôm nước ngọt (macrobrachium nipponense) tăng trọng cao hơn khi nuôi bằng khẩu phần có 
PBM thay thế 100% FM. Nguyên nhân của sự khác nhau về tốc độ sinh trưởng có thể là do thành 
phần EAA trong PBM đáp ứng nhu cầu của loại tôm này đầy đủ hơn thành phần EAA trong FM 
và sự biến động về chất lượng FM (về thành phần và tỷ lệ tiêu hóa) có thể lớn hơn PBM được sử 
dụng trong thí nghiệm này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Đáp ứng tăng trọng của tôm nước ngọt (M. nipponense) khi FM được thay thế bằng 
PBM với các mức khác nhau trong khẩu phần (Trung Quốc, 2003). 

 
Khi các khẩu phần có nhiều thành phần protein (các khẩu phần thường dùng trong thực tế) được 
kiểm tra thì các khẩu phần có PBM đạt cấp thức ăn cao (ví dụ: PBM sấy khô bằng phương pháp 
sấy nhanh, PBM đạt cấp thức ăn cho sinh vật cảnh, PBM có khoáng tổng số thấp, v.v…) đều cho 
tăng trọng tương đương hoặc cao hơn so với khẩu phần FM khi tỷ lệ thay thế ở mức cao (tới 80%, 
Hình 2 cho tôm thẻ chân trắng và Hình 3 cho tôm sú). 

Bảng 6 trình bày chi tiết kết quả của một thí nghiệm gần đây về sinh trưởng của tôm sú. Tỷ lệ 
sống sót không được liệt kê vì không có mối quan hệ mang ý nghĩa thống kê khi PBM được thay 
thế cho FM trong khẩu phần. Do PBM và FM chứa lượng protein thô tương đương nhau nên 
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trong các thí nghiệm về sinh trưởng việc thay thế FM trong khẩu phần bằng PBM thường tính 
theo mức khối lượng ngang nhau như mô tả trong thí nghiệm thay thế điển hình với tôm sú ở 
Trung Quốc (Bảng 7; Xue và Yu, 2005). Cách làm này được khuyến cáo là không nên sử dụng vì 
nó không tính đến sự biến động có thể xảy ra với hàm lượng và tỷ lệ tiêu hóa của EAA như đã 
được đề cập ở chương này. Các khẩu phần thử nghiệm việc thay thế FM trong các thí nghiệm 
sinh trưởng cần được xây dựng dựa trên cơ sở các chất dinh dưỡng có thể tiêu hóa (Allan và 
Rowland, 2005). Tỷ lệ thay thế FM dao động trong phạm vi 25-100%. Trong số tất cả các biến 
số liên quan đến đáp ứng sinh trưởng thì tăng trọng được xem là biến có ý nghĩa kinh tế quan 
trọng nhất đối với người nuôi trồng thủy sản, và do đó biến số này được chọn để phân tích 
khuynh hướng đáp ứng tăng trọng khi thay thế FM bằng nguyên liệu khác. Tỷ lệ thay thế tối đa 
được định nghĩa là tỷ lệ mà tại đó tăng trọng bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Đáp ứng tăng trọng của tôm trắng khi cho ăn khẩu phần thay thế FM bằng các 
mức PBM khác nhau. 

 
Tôm sú được cho ăn khẩu phần có PBM tăng trọng cao hơn (tới 6%) cho đến khi tỷ lệ thay thế là 
75%. Khi thay thế 100% FM, tăng trọng giống hệt như trong lô đối chứng sử dụng FM, và việc 
bổ sung methinonine tổng hợp cũng không giúp cải thiện một cách đáng kể mức tăng trọng. 
Thành phần cơ thể tôm không bị ảnh hưởng khi PBM thay thế tới 100% FM (Bảng 6). 

Hình 3. Đáp ứng tăng trọng của tôm sú khi FM được thay thế bằng các mức PBM khác 
nhau (Trung Quốc, 2005). 
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Đáp ứng sinh trưởng của tôm sú đối với việc thay thế PBM cho FM không hoàn toàn phù hợp 
với số liệu về tỷ lệ tiêu hóa ở Bảng 3, mặc dù nguồn PBM sử dụng là hoàn toàn giống nhau cho 
cả thí nghiệm xác định tỷ lệ tiêu hóa và thí nghiệm sinh trưởng. Theo Allan và cộng sự. (2000), 
tỷ lệ tiêu hóa protein và EAA trong FM ở tôm sú dao động trong khoảng 80-90% và cao hơn 
nhiều so với tỷ lệ 59-78% của PBM trong báo cáo của Xue và Yu (2005) (Bảng 3). Một nguyên 
nhân giải thích cho việc tôm tăng trọng tốt hơn khi ăn PBM có thể là do sự khác nhau về hàm 
lượng EAA thực sự có trong PBM và FM. Đây cũng có thể là lí do giải thích tại sao tăng trọng 
của tôm không tăng khi khẩu phần thức ăn được bổ sung methionine. PBM chất lượng cao có thể 
đáp ứng đủ nhu cầu EAA của tôm sú. Một cách giải thích khác có thể là vì lượng thức ăn ăn vào 
tăng lên khi PBM thay thế FM. Những kết quả này nói lên rằng tỷ lệ thay thế protein FM bằng 
PBM cao nhất trong thức ăn nuôi tôm ở các hệ thống nuôi bằng nước sạch là khoảng 80%. Kết 
quả phân tích thành phần EAA tiêu hóa của PBM rất phù hợp với đáp ứng tăng trọng của tôm thẻ 
chân trắng khi FM được thay thế bằng PBM nhưng đối với tôm sú thì mức độ phù hợp thấp hơn. 

Bảng 6. Đáp ứng sinh trưởng và thành phần cơ thể của tôm sú khi FM được thay thế bằng 
PBM 

Tỷ lệ 
thay 

IW1 Tăng trưởng FI4 FCR5 Thành phần cơ thể (%)6 

thế FM  SGR2 Tăng3 (g)  Nước CP Lipid Ash
08 0,2 4,25 2,28 7,8 3,42 76,0 17,2 0,5 4,2 
25 0,2 4,23 2,38 8,0 3,37 78,3 15,7 0,6 3,7 
50 0,2 4,41 2,51 7,9 3,13 78,6 15,4 0,5 3,9 
75 0,2 4,51 2,70 7,8 2,88 79,2 15,2 0,5 3,8 
100 0,2 4,28 2,60 8,4 3,22 77,9 16,0 0,7 3,6 

100+Met7 
(0,16%) 

0,2 4,23 2,44 8,8 3,59 81,3 13,7 0,3 3,3 

Thí nghiệm trong 56 ngày của Xue và Yu, 2005.  
1 IW = Trọng lượng ban đầu     
2 SGR = Tốc độ tăng trưởng cụ thể 
3 WG = Tăng trọng 
4 FI = Thức ăn ăn vào 
5 FCR = Hệ số chuyển hóa thức ăn (thức ăn tăng trọng) 
6 Tính theo dạng sử dụng 
7 Met = Methionine tổng hợp 
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Bột thịt xương 

Tan và cộng sự. (2005) nghiên cứu đáp ứng sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng với việc thay thế 
FM bằng MBM (Bảng 8). Tăng trọng không bị ảnh hưởng khi thay thế ở mức ≤ 60%, nhưng có 
thể giảm 7% khi thay thế ở mức 80% trong khẩu phần. Hệ số chuyển hóa thức ăn cũng bị giảm đi 
9% khi thay thế ở tỷ lệ cao (Bảng 8). Tuy nhiên, số liệu sẵn có trong cơ sở dữ liệu về đáp ứng 
tăng trọng của tôm sú đối với khẩu phần có FM được thay thế bằng MBM cho thấy một khuynh 
hướng tích cực (Hình 4; Yu, 2006). Kết quả này không phù hợp với kết quả phân tích thành phần 
EAA trình bày ở Bảng 5. Điều này có thể được giải thích như sau: (1) Tỷ lệ tiêu hóa của EAA 
trong MBM ở tôm sú đã bị đánh giá thấp hơn thực tế, (2) một số EAA có sẵn trong thức ăn tự 
nhiên ở trong môi trường nuôi và (3) thức ăn ăn vào tăng lên khi tỷ lệ thay thế tăng lên. Tỷ lệ 
thay thế FM bằng MBM cao nhất trong điều kiện nuôi thực tế là 80% đối với tôm sú và 60% đối 
với tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, trong hệ thống nuôi có thay nước ở mức tối thiểu, MBM có 
thể thay thế 100% FM mà không gây ảnh hưởng đáng kể nào đến tăng trọng và sử dụng thức ăn 
của tôm (Forster và cộng sự., 2003). 

Bảng 7. Thành phần dinh dưỡng (%) của khẩu phần đối chứng và khẩu phần thí nghiệm 
sử dụng trong các thí nghiệm sinh trưởng ở tôm sú. 

 % FM được thay thế bằng PBM 
 0 25 50 75 100 100+AA1

Thành phần       
Bột cá 37 28 19 9 0 0 
Bột phụ phẩm gia cầm 0 9 18 27 36 35 
Bột đậu tương 12 12 12 12 12 12 
Bột cám lạc 16 16 16 16 16 16 
Bột cá mực 3 3 3 3 3 3 
Khoáng zeolite 2 2 2 2 2 2 
Lecithin đậu tương 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Dầu cá 1 1 1 1 1 1 
Dầu nành 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 
Bột mì 24 25 25 26 26 26 
Na2HPO4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Methionine 0 0 0 0 0 0,16 
Khác 1 1 1 1 1 1 
Phân tích       
Vật chất khô 89,0 90,0 90,0 89,0 89,0 90,0 
Protein thô 44,2 44,1 43,7 43,6 43,0 43,0 
Mỡ thô 8,0 8,3 8,6 8,6 8,7 8,3 
Khoáng tổng số 10,5 10,2 9,7 9,4 8,9 8,9 
Phốt pho tổng số 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 
Năng lượng tổng số 
(MJ/kg) 

18,1 18,5 18,6 18,7 19,1 19,1 

1 A xít amin (methionine)    Nguồn: Xue và Yu, 2005 

Bảng 8. Đáp ứng của tôm sú đối với việc thay thế bột cá (FM) bằng bột thịt xương (MBM). 

Tỷ lệ thay thế FM (%) IW2 (g) WG3 FI4 (g) FCR6 
0 0,9 5,86 8,0 1,37 
20 0,9 6,03 8,6 1,42 
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30 0,9 5,82 4,4 1,39 
40 0,9 6,16 8,1 1,32 
50 0,9 5,78 8,2 1,41 
60 0,9 5,82 8,4 1,44 
80 0,9 5,46 8,1 1,49 

Thí nghiệm 56 ngày của Tan và cộng sự., 2005  
1 40% protein bột cá trồng    3 WG = tăng trọng  
2 IW = khối lượng ban đầu         4 FI = thức ăn ăn vào  

5 FCR = hệ số chuyển hóa thức ăn 

Bột lông vũ thủy phân 

Có rất ít thí nghiệm nuôi dưỡng tôm sử dụng khẩu phần FeM thay thế cho FM được triển khai. 
Một nghiên cứu ở Hawaii đã chỉ ra rằng khi không bổ sung lysine và methionine tổng hợp, FeM 
thủy phân bằng áp suất hơi nước có thể thay thế 33% FM trong thức ăn mà không làm giảm năng 
suất tôm trắng (Cheng và cộng sự., 2003). Có thể tăng tỷ lệ thay thế lên mức 66% bằng cách bổ 
sung lysine và methionine vào khẩu phần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4. Đáp ứng tăng trọng của tôm sú khi cho ăn khẩu phần có MBM thay thế cho FM. 
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Khi FeM được xử lý bằng enzyme đặc chủng cho việc thủy phân FeM, các nhà nghiên cứu 
Mexico đã chứng minh rằng có thể thay thế 43% FM bằng FeM trong thức ăn cho tôm trắng 
(Mendoza và cộng sự., 2001). Với việc bổ sung lượng thích hợp EAA dạng viên và các chất dinh 
dưỡng khác (ví dụ các a xít béo không thay thế), FeM (thủy phân bằng enzyme hoặc bằng hơi 
nước) có thể được dùng để thay thế protein FM với mức >60% trong thức ăn nuôi tôm. 

Khuyến cáo sử dụng PBM và MBM 
Các giá trị khuyến cáo đối với tỷ lệ tiêu hóa của protein, năng lượng và EAA, và tỷ lệ thay thế 
FM tối đa cho tôm thẻ chân trắng được trình bày ở Bảng 9 cho MBM và Bảng 10 cho PBM. Các 
giá trị này rất có ích trong việc xây dựng khẩu phần sử dụng PBM và MBM thay thế cho FM 
nhưng vẫn duy trì được năng suất bình thường của tôm. Tất cả các giá trị tỷ lệ tiêu hóa đều đã 
được hạ thấp bớt 5% để tạo hành lang an toàn cho việc lập khẩu phần ăn. 

Bảng 9. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong bột thịt xương sử dụng trong thức ăn 
nuôi tôm thẻ chân trắng. 

 Tỷ lệ tiêu hóa (%)1 
Protein 78 
Năng lượng 66 
Tỷ lệ thay thế FM lớn nhất (%) 60-70 

1 Tỷ lệ tiêu hóa x 0.95 (giảm bớt 5%)  Nguồn: Tan và cộng sự., 2005 

Bảng 10. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong bột phụ phẩm gia cầm sử dụng trong 
thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng. 

 Tỷ lệ tiêu hóa (%)1 
Protein 80 
Năng lượng 80 
A xít amin không thay thế  
Arginine 81 
Histidine 85 
Isoleucine 86 
Leucine 85 
Lysine 88 
Methionine 90 
Phenylalanine 85 
Threonine 81 
Valine 77 
Cystine 72 
Tyrosine 84 
Tỷ lệ thay thế FM tối đa (%) 80 

1 Tỷ lệ tiêu hóa x 0,95 (giảm bớt 5%)  Nguồn: Tan và cộng sự., 2005 

Các nhà dinh dưỡng thức ăn thủy hải sản nên sử dụng các chất dinh dưỡng đã được phân tích và 
các giá trị EAA của tất cả các thành phần nguyên liệu sẵn có khi xây dựng khẩu phần thức ăn. 
Mặc dù tỷ lệ tiêu hóa và tỷ lệ thay thế FM tối đa của PBM cao hơn MBM nhưng các thông số về 
nhu cầu dinh dưỡng của một loại thức ăn nào đó sẽ quyết định tỷ lệ sử dụng tối ưu hai loại bột 
protein này trong loại thức ăn đó. Nhìn chung, các khẩu phần đòi hỏi hàm lượng protein tiêu hóa 
tương đối cao (20% trở nên) thường sử dụng PBM và MBM, trong khi những khẩu phần với đòi 
hỏi mức protein tiêu hóa thấp hơn thường lựa chọn các nguồn nguyên liệu thực vật. 
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Kết luận 
PBM, MBM và FeM là những nguyên liệu thức ăn có hàm lượng protein cao cho các loài thủy 
hải sản ăn thịt và ăn tạp. Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng PBM có giá trị dinh dưỡng 
tương tự FM và có thể được dùng để thay thế phần lớn FM (tới 80%) trong thức ăn nuôi tôm và 
trong một số khẩu phần quan trọng về kinh tế cho cá khác mà không làm giảm tăng trọng. MBM 
chỉ nên được cân nhắc ở khía cạnh ưu thế về giá thành so với FM vì giá trị dinh dưỡng của nó 
thấp hơn so với FM và PBM. Tỷ lệ thay thế MBM cho FM cao nhất là 60% trong thức ăn cho 
tôm thẻ chân trắng và 80% trong thức ăn cho tôm sú. Trong các hệ thống nuôi có thay nước ở 
mức tối thiểu, FM có thể được thay thế 100% bằng PBM và MBM. Tỷ lệ thay thế FM bằng FeM 
tối đa chỉ ở vào khoảng 40%. Khi sử dụng FeM nhiều hơn thì cần phối hợp với các bột protein có 
chất lượng khác để tăng tính ngon miệng và cân bằng a xít amin hoặc bổ sung EAA tổng hợp có 
bọc lớp bảo vệ. Quyết định lựa chọn thành phần thức ăn và tỷ lệ phối trộn khi xây dựng khẩu 
phần thức ăn cho thủy hải sản cần phải dựa chủ yếu vào thành phần dinh dưỡng chính xác, tỷ lệ 
tiêu hóa, tính ngon miệng và mức rủi ro về sự có mặt các chất kháng dinh dưỡng. 
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Cuộc họp đầu tiên của các nhà sản xuất mỡ ăn được từ gia súc của Hoa Kỳ được tổ chức 
tại Chicago, 1933 (sau này trở thành Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm Quốc gia năm 
1942). 

 

 
 

Hội nghị lần thứ 7 của các nhà chế biến phụ phẩm vùng ở Minneapolis, MN, 1939. 
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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI CỦA CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ PHỤ PHẨM GIẾT 
MỔ 

Kent Jay Swisher 
Phó Chủ tịch, Các chương trình quốc tế 

Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm quốc gia 

 

Tóm tắt 
Các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ hiệu quả thời nay chủ yếu tập trung ở khu vực Bắc Mỹ nơi 
chế biến gần 25 triệu tấn nguyên liệu thô mỗi năm, ở Liên minh châu Âu (EU) với khoảng 15 
triệu tấn/năm và ở các nước dẫn đầu về chăn nuôi gia súc và chế biến thịt như Achentina, 
Australia, Brazil, Uruguay và New Zealand, với khoảng 10 triệu tấn/năm. Giá trị sản phẩm bán 
ra của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ trên toàn thế giới ước tính dao động từ 6-8 tỷ đô la mỗi 
năm. Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ toàn cầu cung cấp sản phẩm có tính quyết 
định đối với các ngành công nghiệp khác trên thế giới và ngành cũng đang phát triển các sản 
phẩm mới như các nhiên liệu sinh học và các enzym để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi trên toàn 
thế giới. Các sản phẩm chế biến bao gồm các loại mỡ động vật nhai lại, mỡ lợn dạng rắn và mỡ 
mềm ăn được và không ăn được, các loại mỡ dùng trong thức ăn chăn nuôi (mỡ mềm vàng và 
mỡ gia cầm), các loại bột protein động vật, da bì và xương dạng gel. Protein và mỡ chất lượng 
cao cải thiện mức dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm và các sinh vật cảnh. Các nhà chế biến phụ 
phẩm còn phân phối các nguyên liệu cần thiết cho các sản phẩm công nghiệp như a xít béo, chất 
bôi trơn, chất dẻo, mực in và các loại thuốc nổ; cũng như các sản phẩm tiêu dùng như xà phòng, 
mỹ phẩm, kem cạo râu, chất khử mùi, nước hoa, xi đánh giày, chất tẩy rửa, màu vẽ, nến và các 
chất keo dán. 

Hàng năm Hoa Kỳ xuất khẩu khoảng 25% tổng sản lượng. Tuy nhiên, năm 2004, con số này tụt 
xuống còn 20% do ảnh hưởng của bệnh bò điên (BSE) ở Bắc Mỹ. Buôn bán và sử dụng các loại 
mỡ động vật hầu như không bị ảnh hưởng bởi các qui định hạn chế buôn bán các sản phẩm có 
nguy cơ phát tán bệnh bò điên vì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và OIE đã đưa mỡ động vật nhai 
lại vào danh sách các sản phẩm an toàn trong thương mại nếu có hàm lượng tạp chất không hòa 
tan tối đa là 0,15% (OIE là một tổ chức liên kết giữa các chính phủ có liên quan đến việc đưa ra 
các tiêu chuẩn đánh giá để kiểm soát bệnh tật của động vật). Tại thời điểm này, Trung Quốc 
được biết đến là nước duy nhất còn duy trì lệnh cấm nhập khẩu mỡ động vật từ Bắc Mỹ. Tuy 
nhiên, protein động vật đang còn được xem xét kỹ lưỡng hơn nhiều. Tại thời điểm viết cuốn sách 
này protein từ động vật nhai lại bị tất cả các nhà nhập khẩu lớn của Hoa Kỳ cấm, trong khi các 
loại bột có nguồn gốc từ gia cầm và lợn được đối xử tốt hơn. Cần lưu ý rằng việc sản xuất và 
buôn bán các loại bột thịt xương (MBM) là bao gồm cả MBM động vật nhai lại, bột có nguồn 
gốc từ lợn và từ gia cầm. Các loại bột protein có nguồn gốc từ động vật không nhai lại không bị 
ảnh hưởng bởi những quan ngại liên quan đến bệnh BSE. Mặc dù các số liệu thống kê về số 
lượng sản xuất và kinh doanh gộp tất cả các loại sản phẩm này làm một loại và gọi chung là 
MBM nhưng tác giả sẽ cố gắng tách riêng các loại sản phẩm khi cần thiết. 

Triển vọng cho các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ, đặc biệt là các loại bột protein động 
vật là rất tốt. Cho dù có rất nhiều trở ngại trong công việc kinh doanh toàn cầu các sản phẩm chế 
biến từ phụ phẩm giết mổ nhưng nhu cầu các sản phẩm này vẫn tăng rất mạnh và nhu cầu này sẽ 
trở thành chất xúc tác cho sự phát triển trở lại của công việc kinh doanh. 

Lịch sử kinh doanh toàn cầu các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ– Những năm đầu 
tiên (từ những năm 1800 đến 1945) 
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Trong những năm đầu tiên các sản phẩm được chế biến và buôn bán chủ yếu là nhằm thu hồi mỡ 
và kinh doanh các nguyên liệu để sản xuất mỡ động vật nhai lại, xà phòng, keo dán và nến. Giá 
trị của các sản phẩm này là không thể bỏ qua. Ví dụ, trong cuốn The Cattle on a Thousand Hills, 
tác giả Robert Glass Cleland đã viết về sự phù hợp giữa hai nhà tiên phong phương Tây khi đã 
chuyển đổi việc bán nguyên một con bò thiến thành việc bán mỡ với 16 đô la/con và chỉ bán thịt 
với 6 đô la/con. Mỡ động vật nhai lại có giá trị khoảng 0,20 đô la/pound và tương tự với giá bán 
ngày nay tính theo giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, giá 0,20 đô la/pound vào năm 1880 phải tương 
đương với 3,67 đô la/pound nếu chuyển sang thời điểm 2004 bằng việc sử dụng Chỉ số giá cả 
tiêu dùng, thế những giá thực tế năm 2004 chỉ xấp xỉ 0,19 đô la/pound. Điều này cho thấy tầm 
quan trọng của mỡ động vật trong những năm đầu tiên của ngành công nghiệp này. 

Trước thời kỳ suy thoái, Hoa Kỳ đã nhập khẩu một lượng tương đối lớn các loại dầu có tính cạnh 
tranh như dầu dừa, dầu cọ và dầu cá heo, trong khi họ lại xuất khẩu với số lượng ít hơn rất nhiều 
các loại mỡ động vật nhai lại và mỡ lợn dạng rắn. Rõ ràng Hoa Kỳ là nước nhập khẩu các sản 
phẩm dầu và mỡ. Vào năm 1932, giá dầu dừa nhập khẩu, chủ yếu từ Philippines, đã giảm xuống 
ngang mức giá của mỡ chế biến. Giá dầu dừa chỉ xấp xỉ 0,02 đô la/pound và đã làm cho giá của 
các loại mỡ động vật cũng giảm xuống đến mức tương tự. Đây là mức giá thấp nhất trong lịch sử 
và tương đương với mức giảm 75% mức giá trung bình thông thường. Trong những năm gần đây, 
các chuyên gia thương mại đã học được cách nói về kinh doanh bình đẳng thay vì chỉ nói về kinh 
doanh tự do. Vấn đề khó khăn của thương mại toàn cầu này đã đe dọa sự tồn tại của các nhà chế 
biến phụ phẩm giết mổ trong thời kỳ đầu những năm 1930 và trở thành lời kêu gọi tập hợp ngành 
công nghiệp tổ chức và thành lập Hội các nhà sản xuất mỡ không dùng cho người của Hoa Kỳ 
năm 1933. Tổ chức này sau đó trở thành Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ Quốc gia 
(NRA). Hành động đầu tiên của tổ chức này là vận động hành lang một cách thành công để chính 
phủ áp đặt cái gọi là thuế đánh vào dầu và mỡ, sau này trở thành một phần của Dự thảo luật thu 
nhập (Revenue Bill) năm 1934. Dự định của tổ chức không phải là để chấm dứt nhập khẩu mà để 
nhận được hỗ trợ giá cho các loại hàng hóa trong nước, và do đó tạo ra một môi trường kinh 
doanh “công bằng”. Tổ chức đã thành công và Đạo luật này đã giúp tăng cường và ổn định giá cả 
trong khi vẫn mở cửa thị trường cho nhập khẩu. Việc tập trung giữ vững các chính sách này 
được duy trì cho tới khi Chiến tranh Thế giới thứ II xảy ra. Trong những năm thế chiến II, nền 
kinh tế được kiểm soát và giá cả của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ được giữ cố 
định. Ở các nước khác bối cảnh tương tự cũng đã diễn ra với những đổ vỡ cơ bản của hạ tầng 
thương mại ở một số nước. Sau chiến tranh, thị trường cho các sản phẩm chế biến thay đổi rất 
nhanh chóng và mạnh mẽ. 

Thị trường toàn cầu cho các loại mỡ động vật 
Giai đoạn trước và ngay sau khi kết thúc Thế chiến II, ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm 
giết mổ ở Hoa Kỳ chủ yếu nhằm phục vụ cho thị trường trong nước. Sản phẩm protein động vật 
được các ngành sản xuất thức ăn địa phương sử dụng và phần lớn mỡ động vật nhai lại được 
dùng làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất xà phòng trong nước để sản xuất các loại xà 
phòng tạo bọt, xà phòng bột và xà phòng dạng hạt nhỏ. Thời điểm thay đổi quan trọng trong 
ngành này diễn ra vào đầu những năm 1950 khi ngành công nghiệp xà phòng Hoa Kỳ chuyển 
sang sản xuất các chất tẩy rửa làm từ các chất hóa học sản xuất từ dầu mỏ. Các nhà sản xuất mỡ 
động vật nhai lại mất 40% thị trường trong vài năm và giá mỡ giảm xuống <3 xu/pound, tương 
đương với mức giảm 50-75%. Vào thời điểm đó ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ 
đã quyết định phải phát triển các sản phẩm của ngành trên thị trường toàn cầu và vào năm 1953 
từ 1/3 đến 1/2 tổng lượng mỡ động vật nhai lại sản xuất ở Hoa Kỳ được xuất khẩu. Vào năm 
1956 ít nhất một nửa sản phẩm mỡ động vật nhai lại và mỡ mềm đã được xuất khẩu và việc này 
đã góp phần làm mất thị trường trong nước. Cũng vào năm này NRA đã bắt đầu một thỏa thuận 
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hợp tác với FAS (US Department of Agriculture Foreign Agriculture Service) để cùng tài trợ cho 
các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế cho các loại mỡ cứng và mỡ mềm có nguồn gốc từ 
động vật. Mối quan hệ hợp tác quan trọng này được duy trì cho tới ngày nay. Những nỗ lực tiếp 
thị đầu tiên của sự hợp tác FAS/NRA trong thời kỳ từ những năm 1950 đến 1980 là nhằm thúc 
đẩy nhu cầu sử dụng mỡ bò từ các công ty sản xuất xà phòng và từ ngành công nghiệp hóa chất 
sản xuất a xít béo thông qua các buổi hội thảo về kỹ thuật và tiếp thị và xuất bản các báo cáo có 
tính chất kỹ thuật và quảng cáo. Thêm vào đó là các chương trình xúc tiến vệ sinh và sử dụng xà 
phòng quốc gia đã được thực hiện một cách thành công tại Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, 
Hàn quốc và ở những nơi khác với sự hợp tác của các nhà sản xuất xà phòng nội địa và Bộ giáo 
dục và sức khỏe của Chính phủ để khuyến khích việc sử dụng xà phòng, và do đó làm tăng nhu 
cầu tiêu thụ mỡ động vật nhai lại chất lượng cao. 

Hình 1. Một quầy quảng cáo thúc đẩy việc sử dụng xà phòng của NRA tại Hội chợ thương 
mại ở châu Á. Các nỗ lực xúc tiến đầu tiên bao gồm các bản yết thị dán ở các ga tàu điện 
ngầm, các tạp chí, các loại báo và các chiến dịch giáo dục học sinh rửa tay bằng xà phòng 
tại các trường học. 

 
 

Hình 2. Chủ tịch NRA Ralph Van Hoven tham dự một buổi triển lãm về xà phòng ở Osaka, 
Nhật bản cuối những năm 1950. 
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Hình 3. Xà phòng giặt sản xuất từ mỡ động vật nhai lại được Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dầu và Mỡ Toho và công ty Dầu và Mỡ Nippon sản xuất và đóng gói từ những năm 1950. 

 
 

Trong giai đoạn từ 1960 đến 2004, thị trường dầu và mỡ toàn cầu đã trở nên bão hòa. Các loại 
mỡ động vật chế biến từ phụ phẩm giết mổ, một lựa chọn truyền thống để sản xuất xà phòng, bắt 
đầu phải chịu sức ép lớn từ các loại chất tẩy rửa và các loại dầu thực vật cạnh tranh (Bảng 1). 

Bảng 1. Xuất khẩu dầu và mỡ toàn cầu, 1960-2004 

 1960 1996 2004 
 Triệu tấn 

Đậu tương 0,67 5,69 9,06 
Dầu cọ 0,62 10,80 25,06 
Dầu hạt cải 0,05 1,75 1,15 
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Dầu hạt hướng dương 0,22 2,71 2,52 
Dầu dừa 0,27 1,40 1,73 
Dầu hạnh nhân cọ 0,06 0,91 1,85 
Cá 0,36 0,77 0,71 
Mỡ động vật nhai lại 1,08 2,12 2,25 

Nguồn: Oil World (1960-1996); USDA/FAS for 2004 vegetable oil data; FAO for fish oil and 
tallow 2004 data. 

Mỡ động vật nhai lại đã thay đổi từ vị trí xuất khẩu lớn nhất năm 1960 xuống hàng thứ tư năm 
2004 và từ loại hàng hóa có vai trò quyết định đến giá dầu và mỡ trở thành một trong những mặt 
hàng có giá lệ thuộc. Sản lượng của các loại dầu thực vật có tính cạnh tranh tăng mạnh dẫn đến 
nguồn cung cấp lớn hơn nhiều lần trong thời gian này và gây ảnh hưởng làm giảm thấp giá bán 
của các loại mỡ động vật. Việc kinh doanh dầu cọ, đối thủ cạnh tranh chính của mỡ động vật 
nhai lại trong các ứng dụng công nghiệp, đã tăng từ 0,62 triệu tấn năm 1960 tới xấp xỉ 25 triệu 
tấn năm 2004, tương đương mức tăng xuất khẩu lên 40 lần trong khi mức tăng xuất khẩu của mỡ 
động vật nhai lại ở cùng thời điểm chỉ là hai lần. Dầu đậu tương xuất khẩu trên toàn cầu cũng 
tăng 14 lần trong cùng giai đoạn. Malaysia và Indonesia có truyền thống là những nước sản xuất 
dầu cọ lớn nhất thế giới. Sản lượng của hai quốc gia này chiếm >80% tổng sản lượng dầu cọ của 
toàn thế giới. Đối với sản lượng đậu tương, Hoa Kỳ là nước sản xuất nhiều nhất, kế đến là Brazil, 
Trung Quốc và Achentina. 

Bảng 2. Xuất khẩu mỡ động vật nhai lại từ các nhà cung cấp chính, 2000-2005. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % thay đổi 
2 năm sau 

cùng 
 Tấn 
Hoa Kỳ 915,879 781,383 1,034,39

8 
904,673 853,015 790,204 -7,36% 

Australia 384,099 414,962 340,901 384,758 396,129 376,064 -5,07% 
Canada 227,099 252,480 245,243 173,433 289,432 227,654 -21,34% 
New 
Zealand 

117,421 125,045 114,180 136,337 143,760 142,493 -0,88% 

Brazil 146 22,974 13,352 4,259 46,347 44,491 -4,00% 
Tổng số 
của thế 
giới 

1,687,718 1,611,027 1,814,947 1,653,582 1,807,845 1,658,928 -8,24% 

Nguồn: Bản đồ Atlas thương mại toàn cầu các nhà xuất khẩu quốc gia; tổng sản lượng toàn thế 
giới ngoại trừ phần kinh doanh trong nội bộ EU. 

Như đã đề cập ở phần đầu chương, đầu ra của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ bị 
giới hạn bởi ngành chăn nuôi gia súc. Do vậy, ngành chế biến phụ phẩm không thể tăng hay 
giảm sản lượng khi thị trường thay đổi và vì thế đã trở thành một đối tượng phụ thuộc vào giá cả 
của thị trường toàn cầu. Sự tăng mạnh sản lượng của các loại dầu thực vật có tính cạnh tranh 
đang được khích lệ từ sự hỗ trợ và can thiệp của chính phủ vào lĩnh vực sản xuất các sản phẩm 
này, làm cho các sản phẩm này có ưu thế thiên vị để cạnh tranh với các loại mỡ chế biến từ phụ 
phẩm giết mổ trên thị trường thế giới. Những chính sách của chính phủ cũng có tác động một 
cách nhân tạo làm thay đổi giá dầu và mỡ trên toàn cầu, và do đó ảnh hưởng thiên vị đến giá mà 
các nhà chế biến phụ phẩm nhận được cho các sản phẩm của họ trên thị trường thế giới. Bảng 2 
dưới đây liệt kê danh sách các nước sản xuất chính sản phẩm mỡ động vật nhai lại trên thế giới. 
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Sản lượng mỡ động vật nhai lại được gắn chặt với chu trình tự nhiên của ngành chăn nuôi bò thịt 
tại các quốc gia. Xuất khẩu từ các nhà cung cấp chính tương đối ổn định trong vòng 5 năm qua. 
Tuy nhiên, lượng xuất khẩu của Brazil tăng mạnh trong vài năm trở lại đây là một điều thú vị. 
Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giếp mổ của Brazil tương đối non trẻ và có thể sản lượng 
xuất khẩu của họ sẽ còn tăng lên trong tương lai gần. Phần chính của mỡ động vật nhai lại xuất 
khẩu từ các nước trên được sử dụng cho các mục đích công nghiệp với phần còn lại dùng làm 
nguồn năng lượng cho thức ăn gia súc. Những nước nhập khẩu mỡ động vật nhai lại chính được 
liệt kê ở Bảng 3 dưới đây. 

Bảng 3. Các thị trường chính nhập khẩu mỡ động vật nhai lại, 2000-2005. 

 2000 
(tấn) 

2001 
(tấn) 

2002 
(tấn) 

2003 
(tấn) 

2004 
(tấn) 

2005 
(tấn) 

% thay 
đổi trong 

2 năm 
cuối 

Mexico 261.458 283.464 377.441 370.966 454.512 430.619 -5,26% 
Trung quốc 332.914 299.265 320.865 296.478 318.520 306.575 -3,75% 
Trung Mỹ 
và Caribe 

139.852 136.832 161.852 150.460 169.214 98.389 -41,86% 

Thổ nhĩ kỳ 123.656 88.436 136.430 116.640 130.993 133.891 2,21% 
Pakistan 99.838 71.324 84.324 113.483 70.189 83.126 18,43% 
Nigeria 47.615 57.215 51.585 62.705 57.834 105.440  
Tổng số 
của thế 
giới 

 
1.687.718 

 
1.611.027

 
1.814.947

 
1.653.582

 
1.807.845

 
1.658.928 

 
-8,24% 

Nguồn: Bản đồ Atlas thương mại toàn cầu; tổng sản lượng nhập khẩu trên toàn thế giới ngoại 
trừ phần kinh doanh trong nội bộ EU. 

Như đã được dự đoán, Mexico, nước nhập khẩu mỡ động vật nhai lại nhiều nhất, đã nhập hầu 
như toàn bộ mỡ động vật nhai lại từ Hoa Kỳ, còn Trung Quốc nhập từ Australia và New Zealand. 
Trước khi BSE được phát hiện ở Bắc Mỹ, Trung Quốc đã từng nhập khẩu mỡ động vật nhai lại 
từ Bắc Mỹ với số lượng liên tục tăng lên. Tuy nhiên, sau khi BSE được phát hiện, Trung Quốc 
đã đóng cửa thị trường và cho tới thời điểm này Trung Quốc vẫn chưa mở cửa trở lại cho sản 
phẩm mỡ động vật nhai lại của Bắc Mỹ, cho dù tất cả các chứng cứ khoa học đã chỉ rõ rằng mỡ 
động vật nhai lại với lượng tạp chất không tan tối đa nhỏ hơn 0.15 là có thể sử dụng một cách an 
toàn. 

Các loại bột protein sau chiến tranh thế giới thứ II 
Nghiên cứu của Giáo sư Plumb tại trường đại học Purdue trong những năm đầu 1900 đã cho thấy 
lợn được ăn protein thừa cùng với ngô có tốc độ sinh trưởng cao hơn nhiều so với lợn chỉ được 
ăn ngô. Từ đó các protein phụ phẩm động vật được chế biến công nghiệp đã được sử dụng cho 
gia súc do chúng giàu dinh dưỡng và hỗn hợp các a xít amin. Trước Chiến tranh thế giới thứ II, 
rất ít nếu không muốn nói là không có các sản phẩm protein được chế biến từ phụ phẩm giết mổ 
được buôn bán quốc tế. Phần lớn các loại protein này được dùng làm thức ăn trở lại cho ngành 
chăn nuôi gia súc ở chính các nước đã sản xuất ra chúng. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, việc 
kinh doanh nhỏ lẻ protein vẫn được tiếp tục bởi vì chúng có giá trị và do đó được sử dụng trong 
các nước sản xuất ra chúng. Chính vì thế, rất khó có thể tìm thấy số liệu về buôn bán bột protein 
động vật trước những năm cuối của thập kỷ 80 thế kỷ trước. Vào cuối những năm 1980, xuất 
khẩu các loại bột protein động vật bắt đầu tăng mạnh. Rất nhiều nước trên thế giới thiếu hụt 
nguồn protein và vì ngành chăn nuôi gia súc của họ phát triển nên nhu cầu nhập khẩu các nguyên 
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liệu protein làm thức ăn chăn nuôi tăng lên. Protein động vật chất lượng cao cung cấp nguồn 
dinh dưỡng tốt cùng thành phần a xít amin mong đợi và là nguyên liệu bổ sung rất tốt cho các 
loại bột protein nguồn gốc thực vật trong khẩu phần. 

Xuất khẩu bột protein động vật ngày càng trở nên quan trọng đối với ngành công nghiệp chế biến 
phụ phẩm giết mổ Hoa Kỳ. Trong giai đoạn 1992-2002, xuất khẩu của Hoa Kỳ đã tăng gần 4 lần, 
từ 160.000 tấn lên hơn 550.000 tấn. Tuy nhiên, trong năm 2004 và 2005, do mối lo ngại BSE của 
các nước nhập khẩu nên lượng xuất khẩu protein động vật đã giảm đáng kể. Về phía thị trường 
trong nước, theo số liệu thống kê hàng tháng của Cục Thống kê Hoa Kỳ (U.S Census Bureau) và 
ước tính của NRA, sản lượng các loại bột protein động vật của Hoa Kỳ hơi chững lại và có phần 
giảm nhẹ (Bảng 4). 

Ngành chăn nuôi cần phải tuân thủ biện pháp bảo vệ an toàn BSE do Cục Quản lý thuốc và thực 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) đề ra năm 1997 trong đó có ghi cấm sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc 
từ động vật nhai lại (chủ yếu là bò và cừu) để làm thức ăn trở lại cho các gia súc nhai lại. Điều 
này đã dẫn đến sự phân tách thị trường bột protein theo đó các loại bột gia cầm và nguyên liệu từ 
lợn đòi tăng giá đặc biệt. Kết quả là trước tháng 12/2003 các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ đã 
tiếp thị thành công các nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật nhai lại và/hoặc hỗn hợp trộn lẫn 
với nguyên liệu từ các loài khác nhau vào thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, do Hoa Kỳ thông báo 
một trường hợp BSE từ một bò nhập khẩu vào cuối năm 2003, toàn bộ thị trường xuất khẩu các 
nguyên liệu từ động vật nhai lại hoặc từ hỗn hợp với các loài khác nhau đã biến mất. Lượng xuất 
khẩu 236.000 tấn trong năm 2005 chủ yếu là từ các loại bột phụ phẩm gia cầm, bột sản xuất từ 
lợn, bột lông vũ và một giai đoạn ngắn xuất khẩu MBM từ động vật nhai lại vào Indonesia trước 
khi hai trường hợp BSE khác được công bố. Điều ngạc nhiên là sau khi hai trường hợp BSE 
được thông báo, hầu hết các thị trường quốc tế đều đóng cửa thậm chí với cả các loại bột gia cầm 
và bột sản xuất từ phụ phẩm giết mổ lợn xuất xứ từ Bắc Mỹ. Tuy nhiên, những cuộc thương 
lượng cấp chính phủ với các nước đã giúp nhanh chóng mở cửa trở lại các thị trường này. Kết 
quả là giá trên thị trường nội địa cho các loại protein này tăng lên còn giá MBM từ động vật nhai 
lại giảm xuống. Sẽ vẫn có sự thay đổi trong vấn đề tiêu thụ khi các nguyên liệu từ động vật nhai 
lại hoặc từ hỗn hợp có chứa nguyên liệu động vật nhai lại được dùng làm thức ăn cho gia cầm và 
lợn trong nước còn nguyên liệu có nguồn gốc từ lợn và gia cầm riêng biệt, không lẫn động vật 
nhai lại, có mức giá rất cao trên thị trường xuất khẩu, trái ngược với thời kỳ trước tháng 12 năm 
2003. 

Bảng 4. Sản lượng và mức tiêu thụ các loại bột protein động vật của Hoa Kỳ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % thay đổi  
2 năm cuối

 Nghìn tấn 
Sản lượng 4.215,5 4.120,1 4.525,1 3.845,1 4.020,5 3.881,1 -3,5% 
Tiêu thụ        
Quốc nội 3.729,6 3.619,1 3.916,7 3.296,8 3.841,5 3.644,9 -5,1% 
Xuất 
khẩu 

485,8 501,0 608,4 548,3 179,0 236,2 32,0% 

Tổng số 4.215,5 4.120,1 4.525,1 3.845,1 4.020,5 3.881,1 -3,5% 
Nguồn: Cục Thống kê Hoa Kỳ. Bản đồ Atlas thương mại toàn cầu. Tiêu thụ quốc nội được trích 
ra. 

Sản lượng xuất khẩu của các loại protein động vật trên thế giới tương đối ổn định trong giai đoạn 
2000-2005 (Bảng 5). Liên minh châu Âu đưa ra lệnh cấm xuất khẩu MBM do xuất hiện BSE 
năm 2000 và đã làm giảm 29% lượng xuất khẩu MBM toàn thế giới trong thời gian giữa năm 
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2000 và năm 2001. Diện tích (tính theo mẫu Anh) trồng đậu tương ở những quốc gia sản xuất 
chính tiếp tục tăng lên đẩy việc xuất khẩu khô đậu tương từ khoảng 36 triệu tấn năm 2000 lên 48 
triệu tấn năm 2005. 

Bảng 5. Sản lượng buôn bán các loại bột thức ăn trên thế giới, 2000-2005. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % thay đổi 
trong 2 năm 

cuối 
 Triệu tấn  

Tổng lượng bột 
cá và protein thực 
vật 

48,79 52,79 53,72 58,49 59,91 62,27 3,9% 

Đậu tương 36,11 41,53 42,67 45,41 46,15 47,89 3,8% 
Cá 3,46 3,19 2,88 3,13 3,55 3,60 1,4% 
Khác 9,22 8,07 8,17 9,95 10,21 10,78 5,6% 
Protein động vật 1,37 0,97 1,23 1,12 1,26 1,27 0,8% 

Nguồn: USDA/FAS các hạt có dầu: Thị trường thế giới và Thông tư thương mại, Tháng 2 năm 
2006. 

Tổng lượng buôn bán các loại bột protein trên thế giới tăng khoảng 4% năm 2005 và xu hướng 
tăng sẽ vẫn tiếp tục cho tất cả các loại bột protein. Lượng buôn bán khô đậu tương tăng khoảng 
4% đạt 48 triệu tấn; con số này của protein động vật các loại mới chỉ ở mức hơn một triệu tấn. 

Năm 2005, xuất khẩu MBM của Hoa Kỳ tăng khoảng 42% so với năm 2004 chủ yếu do tăng 
đáng kể xuất khẩu các loại bột protein không phải động vật nhai lại sang Mexico và một giai 
đoạn ngắn MBM động vật nhai lại được xuất khẩu sang Indonesia (Bảng 6). Xuất khẩu của 
Australia và Achentina đều tăng. Hai quốc gia này cung cấp phần thiếu hụt sau khi MBM từ 
động vật nhai lại của Hoa Kỳ và Canada rút lui khỏi thị trường xuất khẩu. Một điểm đáng lưu ý 
trong số các nước xuất khẩu là EU với 25 nước thành viên tiếp tục tăng sản lượng xuất khẩu 
MBM. Một khi tham gia trở lại thị trường xuất khẩu EU sẽ là đối thủ cạnh tranh quyết liệt với 
Hoa Kỳ. Brazil là một trong những nước sản xuất bò và gia cầm lớn nhất thế giới, do đó khi 
ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ của nước này phát triển thì Brazil cũng sẽ trở 
thành một đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường xuất khẩu. 

 

Bảng 6. Xuất khẩu bột thịt xương từ các nước xuất khẩu chính, 2000-2005. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % thay đổi 
2 năm cuối

 Tấn  
Hoa Kỳ 460.824 458.641 569.435 505.671 136.932 193.857 41,6% 
Australia 192.903 204.747 222.424 282.486 201.869 205.821 2,0% 
New Zealand 133.169 140.384 132.540 131.390 233.018 132.049 -43,3% 
EU-25 thành 
viên 

365.628 21.773 32.638 46.007 111.434 117.559 5,5% 

Canada 53.005 65.634 110.011 77.393 60.891 57.811 -5,1% 
Brazil 2.243 3.493 16.448 31.847 44.505 40.296 -9,5% 
Achentina 62.952 32.302 39.864 41.813 75.058 75.887 1,1% 
Tổng số thế 
giới 

1.050.74
5 

884.311 1.180.68
3 

1.197.08
4 

872.504 915.890 5,5% 
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Nguồn: Bản đồ Atlas thương mại toàn cầu các nhà xuất khẩu quốc gia; không bao gồm phần 
buôn bán trong nội bộ EU. 

Bảng 7. Nhập khẩu bột thịt xương của các thị trường chính, 2000-2005. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % thay đổi 
2 năm cuối

 Tấn  
Indonesia 283,816 250,021 310,301 394,379 212,056 180,469 -14,9% 
Ai cập 65,112 74,610 111,465 106,920 110,651 73,518 -33,6% 
Mexico 92,755 79,868 62,634 61,711 59,750 113,323 89,6% 
Bangladesh 10,971 24,746 30,373 30,667 110,187 46,032 -58,2% 
Trung Quốc 135,972 75,314 130,932 73,561 21,097 37,323 76,9% 
Đài Loan 35,023 31,142 56,169 88,020 36,420 44,044 20,9% 
Tổng số thế 
giới 

1,050,74
5 

884,311 1,180,68
3 

1,197,08
4 

872,504 915,890 5,0% 

Nguồn: Bản đồ Atlas thương mại toàn cầu các nhà xuất khẩu quốc gia; không bao gồm phần 
buôn bán trong nội bộ EU. 

Liên quan đến các nước nhập khẩu MBM trên thế giới, Indonesia tiếp tục là nước nhập khẩu lớn 
nhất (Bảng 7). Tuy nhiên, sản lượng nhập khẩu của Indonesia năm 2005 đã giảm 15% - sự giảm 
sút nối tiếp năm 2004. Sự giảm sút này chủ yếu là do sự xuất hiện của dịch cúm gia cầm tại đất 
nước này đã kéo theo sự tiêu hủy đàn gia cầm. Năm 2005, nhập khẩu MBM của Ai cập cũng 
giảm 34% do lo ngại về dịch cúm gia cầm đã ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi gia cầm, từ đó tác 
động tới ngành sản xuất thức ăn. Hai nước Achentina và Urugoay là những nhà cung cấp chính 
MBM cho Ai cập năm 2005. Năm 2004, nhập khẩu MBM vào Trung Quốc cũng giảm 79% do 
lệnh cấm MBM từ Hoa Kỳ và Canada - hai nước cung cấp chính vào thị trường Trung Quốc. 
Tuy nhiên, năm 2005 Australia đã lấp vào khoảng trống của thị trường này và xuất khẩu của họ 
tăng 78%. 

Theo truyền thống, xuất khẩu các loại bột protein thường nhắm vào các nước có ngành chăn nuôi 
gia cầm lớn bởi vì các sản phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho gia cầm với giá 
cả hợp lý. MBM là loại sản phẩm rất riêng khi so sánh với các loại thức ăn khác vì nó cung cấp 
các nguồn protein, chất béo, Ca và P có tỷ lệ tiêu hóa cao, tất cả trong cùng một nguồn nguyên 
liệu. Các nhà chăn nuôi gia cầm hiểu tầm quan trọng của MBM trong khẩu phần vì những lợi ích 
về kinh tế và dinh dưỡng của nó. Điều này rất quan trọng đối với các công ty chăn nuôi gia cầm 
trong việc cạnh tranh với những nhà sản xuất các sản phẩm có giá thấp trên thị trường toàn cầu. 
Sử dụng các loại protein động vật để so sánh với các khẩu phần chỉ có khô đậu tương và ngô cho 
thấy đã tiết kiệm được 5% giá thức ăn, thậm chí một số tác giả còn công bố mức tiết kiệm được 
là 10% (Render, August, 2004). Theo các nhà nghiên cứu Brazil, khi ngành chăn nuôi gia cầm 
của họ ngưng sử dụng protein động vật để xuất khẩu sang Liên minh châu Âu thì thấy xuất hiện 
các vấn đề dưới đây (Penz, Brazil, 2004): 

• Giá mỗi tấn thức ăn tăng 10 đô la 
• Hệ số chuyển hóa thức ăn thấp hơn 
• Chất lượng viên thức ăn giảm 
• Các oligosaccharides và kháng nguyên có hại tăng lên 
• Các bệnh về chân và bàn chân tăng lên 
• Lượng nước uống tăng lên và phân nhão  
• Năng lượng trao đổi của thức ăn thấp hơn 
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• Sự biến động của protein khô đậu tương và tỷ lệ tiêu hóa không được tính đến trong 
nghiên cứu này 

Do đó có thể hiểu được là tại sao nhu cầu tiêu thụ các loại protein động vật cho chăn nuôi gia 
cầm trên thế giới lại cao như vậy. Nhu cầu tiêu thụ protein động vật cũng bắt đầu tăng lên trong 
ngành nuôi trồng thủy sản. Do sản lượng bột cá, một nguyên liệu chính trong thức ăn thủy sản, 
không đáp ứng đủ nhu cầu, giá cả lại tăng đến mức cực điểm nên các cơ sở nuôi trồng thủy sản 
đang tìm kiếm các nguồn protein thay thế cho bột cá. Protein động vật là một nguồn nguyên liệu 
tuyệt vời để thay thế một phần và bổ sung cho bột cá trong các loại thức ăn của thủy hải sản, với 
mức giá chỉ bằng một phần của bột cá. 

Dự báo sản lượng của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ 
Số liệu ngoại suy từ các dự báo về sản lượng thịt của Dịch vụ nghiên cứu kinh tế (Economic 
Research Service- ERS) cho biết sản lượng các loại bột protein của Hoa Kỳ có thể duy trì ổn 
định trong giai đoạn này và tăng lên hơn 2,9 triệu tấn năm 2013 (Bảng 8), mức tăng 19% so với 
thời điểm 2003. Sản lượng mỡ động vật các loại được dự đoán sẽ tăng 15% trong giai đoạn 
2003-2013, đạt khoảng 4,9 triệu tấn năm 2013 (Bảng 9). 

Bảng 8. Dự báo sản lượng bột protein động vật của Hoa Kỳ, 2003-2013. 

Năm Tấn 
2003 2,432,603 
2004 2,392,234 
2005 2,565,505 

2006 (Dự báo) 2,601,388 
2007 (Dự báo) 2,655,684 
2008 (Dự báo) 2,709,603 
2009 (Dự báo) 2,767,493 
2010 (Dự báo) 2,800,743 
2011 (Dự báo) 2,833,385 
2012 (Dự báo) 2,867,069 
2013 (Dự báo) 2,900,551 

Bảng 9. Dự báo sản lượng mỡ động vật của Hoa Kỳ, 2003-2013 

Năm Tấn 
2003 4,243,334 
2004 4,302,755 
2005 4,185,366 

2006 (Dự báo) 4,367,026 
2007 (Dự báo) 4,458,174 
2008 (Dự báo) 4,548,690 
2009 (Dự báo) 4,645,872 
2010 (Dự báo) 4,701,690 
2011 (Dự báo) 4,756,486 
2012 (Dự báo) 4,813,033 
2013 (Dự báo) 4,869,241 

Các biến động không dự đoán được nếu xảy ra trong lòng nước Mỹ có thể sẽ làm thay đổi con số 
dự báo về sản lượng một cách mạnh mẽ. Trong số các mối quan tâm có thông báo về việc xây 
dựng dự thảo luật (Advance Notice of Proposed Rulemaking-ANPR) của FDA ngày 14/7/2004 
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đã được chờ đợi từ lâu và được chính thức xuất bản trong Federal Register (Hồ sơ Liên bang) 
vào ngày 5/10/2005. Thời hạn cho nhân dân đóng góp ý kiến là 75 ngày và đã kết thúc vào ngày 
20/12/2005. Gần đây FDA đã xem xét tất cả các ý kiến đóng góp và sẽ đưa ra quyết định cuối 
cùng về Đạo luật này. FDA có đủ khả năng và điều kiện để thực thi Đạo luật đã được họ soạn 
thảo, sửa đổi Đạo luật theo các ý kiến đóng góp, hoặc quyết định không ban hành Đạo luật đã 
soạn thảo. Do qui trình liên quan đến việc ban hành Đạo luật chính thức, và mức độ rủi ro cực kỳ 
thấp, nên rất có thể phải đến cuối năm 2006 thì quyết định cuối cùng của FDA về việc ban hành 
Đạo luật đã soạn thảo mới được đưa ra. Một trong những qui định của ANPR là loại bỏ các 
nguyên liệu có nguồn gốc từ bò trên 30 tháng tuổi và xác chết gia súc được xác định là có nguy 
cơ ra khỏi chuỗi thức ăn chăn nuôi. Một nghiên cứu tài trợ bởi NRA được Informa Economics 
tiến hành đã dự đoán rằng những qui định cấm này, nếu được ban hành, sẽ làm giảm sản lượng 
MBM khoảng hơn 35.800 tấn, tương đương với giá trị bằng tiền là hơn 7,1 triệu đô la. Các qui 
định cấm tương tự sẽ làm giảm 21.772 tấn trong tổng sản lượng mỡ động vật nhai, tương đương 
với giá trị bằng tiền hơn 8,6 triệu đô la. Như vậy, tổng sản lượng các sản phẩm chế biến từ phụ 
phẩm giết mổ có thể sẽ giảm hơn 57,572 tấn. Con số này tương đương với khoảng 4% tổng sản 
lượng xuất khẩu của Hoa Kỳ (số liệu 2005). Như đã đề cập ở trên, thời hạn góp ý cho Dự thảo 
luật này sẽ kết thúc vào ngày 20/12/2005. Nhưng đến tháng 9/2006, FDA vẫn chưa có một động 
thái nào liên quan đến Đạo luật này. Do giá thành tương đối cao và sự gián đoạn thị trường, để 
giảm rủi ro tới mức nhỏ nhất, và tính hiệu quả của các luật lệ hiện hành đã được chứng minh, nên 
có thể rất khó để xác định tính đúng đắn của một Dự luật chỉ dựa trên phương diện khoa học 
thuần túy như vậy. Những biến động khác về sản lượng mỡ là giá năng lượng. Sản lượng mỡ 
động vật năm 2005 giảm gần 3% so với sản lượng năm 2004, trong khi cùng thời điểm này khối 
lượng bò giết mổ và sản lượng MBM tăng lên. Do giá thành năng lượng cao, có vẻ như các nhà 
sản xuất mỡ sẽ sử dụng mỡ mà họ sản xuất ra để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy của họ, từ 
đó dẫn đến việc giảm sản lượng mỡ như đã báo cáo. Nếu xu hướng này tiếp tục, dự báo về sản 
lượng sẽ cần phải được điều chỉnh thấp xuống. 

Dự báo cho các sản phẩm chế biến 
Dự báo về nhu cầu các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ cho thấy các sản phẩm này là rất 
có triển vọng. Bên cạnh nhu cầu tiếp tục tăng lên tại các thị trường truyền thống, tương lai hứa 
hẹn sẽ có những nhu cầu mới đối với các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ được hình 
thành. Nhu cầu mỡ động vật được dự đoán sẽ tăng đột biến do ngành sản xuất dầu diesel sinh 
học tiếp tục sử dụng nhiều loại nguyên liệu thô trong đó bao gồm cả dầu thực vật và các loại mỡ 
động vật. Nhu cầu protein động vật về mặt lâu dài có thể sẽ tiếp tục tăng lên; tuy nhiên, trong 
thời gian trước mắt, dấu hiệu bệnh BSE vẫn có vai trò là chất xúc tác làm cho các nước nhập 
khẩu nâng rào chắn cản trở việc nhập khẩu một số loại sản phẩm. Cùng với thời gian, nguy cơ 
xảy ra BSE ở Bắc Mỹ được hiểu là rất thấp, và khi nhu cầu các loại bột protein tăng lên thì các 
thị trường sẽ dần mở cửa cho sản phẩm MBM nhập khẩu. Ngành chế biến phụ phẩm giết mổ có 
đặc thù riêng vì nó sử dụng nguồn nguyên liệu bỏ đi từ lò mổ động vật và biến chúng thành 
những sản phẩm có giá trị và chất lượng cao để cung cấp những nguyên liệu thay thế an toàn cho 
các ngành chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản và các ngành công nghiệp. 

Vấn đề trở ngại- Thiếu bột cá 

Giải pháp – Các protein động vật làm nguồn thay thế 

Dự báo nhu cầu protein động vật tăng lên được củng cố bởi nhu cầu bột cá, loại sản phẩm mà các 
protein động vật có thể thay thế hiệu quả. Bột cá ngoài vai trò là nguyên liệu thức ăn chính trong 
các khẩu phần cho gia cầm còn được dùng nhiều hơn trong các khẩu phần thủy hải sản. Theo 
Tiến sỹ Apoundert Tacon, Đại học Hawaii, tốc độ phát triển trung bình hàng năm của ngành nuôi 
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trồng thủy hải sản là xấp xỉ 9% liên tục kể từ năm 1970. Ngược lại, tốc độ phát triển trung bình 
hàng năm của cá đánh bắt không dùng làm thực phẩm cho người chỉ là 0,8% trong giai đoạn từ 
1970 đến 2002 (Tacon, 2004). Sự tương phản này cho thấy mức tăng nhu cầu bột cá là rất mạnh 
và nguồn cung cấp thì không tăng lên trong khi giá bột cá đã tăng đến mức chưa bao giờ nghe 
nói đến. Vào tháng 5 năm 2006, giá bột cá được báo là đã gần đạt đến mức 1000 đô la/tấn trái 
ngược với mức giá truyền thống trung bình là 400-600 đô la/tấn. Nếu so sánh với các loại bột 
protein chế biến từ phụ phẩm giết mổ dao động từ 120-300 đô la/tấn thì có thể thấy giá của bột 
cá đắt hơn rất nhiều. Do bột cá tiếp tục trở nên khan hiếm và giá tăng cao nên các cơ sở sản xuất 
thức ăn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm ra những loại protein thay thế và các loại 
bột protein chế biến từ phụ phẩm động vật là những lựa chọn phù hợp. Các thí nghiệm nuôi 
dưỡng được NRA tiến hành đã chứng minh hiệu quả tích cực của các loại bột protein chế biến 
thay thế cho bột cá (Yu, 2006). Hơn nữa, nguồn cung cấp bột cá giảm đi có thể ảnh hưởng rất 
nghiêm trọng tới ngành nuôi trồng thủy sản của Trung Quốc. Do cá được coi là thức ăn ưu thích 
ở Trung Quốc, giống như thịt bò được lựa chọn ở Hoa Kỳ, nên sự gián đoạn của ngành nuôi 
trồng thủy sản thực sự là mối quan ngại lớn. Thay thế bột cá bằng các loại bột protein động vật 
trong các khẩu phần ăn của gia cầm và thủy sản là một giải pháp sống còn để vượt qua những 
cuộc khủng hoảng ngày càng tăng gây ra bởi sự thiếu hụt bột cá và các thí nghiệm nuôi dưỡng đã 
chứng minh rằng sự thay thế này không gây tác động tiêu cực nào. 

Vấn đề trở ngại - Giá năng lượng cao và sự phụ thuộc vào nguồn dầu không ổn định từ nước 
ngoài. 

Giải pháp – Mỡ động vật làm nguyên liệu sản xuất diesel sinh học. 

Khi đề cập đến mỡ động vật, dự báo mức sử dụng dầu diesel sinh học là biến số lớn nhất cho 
phần nhu cầu của công thức dự báo. Giá dầu tăng mạnh và việc cung cấp dầu không ổn định từ 
các khu vực bất ổn trên thế giới dẫn đến nhiều quốc gia đang tìm kiếm các nguồn năng lượng 
thay thế và dầu diesel sinh học là một giải pháp. Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, “Diesel sinh học 
được sản xuất bằng cách chuyển mỡ động vật hoặc dầu thực vật thành cồn và có thể thay thế trực 
tiếp diesel làm nguồn nhiên liệu nguyên chất (B100) hay là chất phụ gia ôxy hóa (thông thường ở 
mức thay thế 20%- B20)”. 

Liên minh châu Âu (EU) là nơi sản suất dầu diesel sinh học lớn nhất trên thế giới và Hoa Kỳ 
đứng hàng thứ hai. Mức tăng trưởng sản lượng diesel sinh học là rất đáng kinh ngạc. Theo Ủy 
ban diesel sinh học châu Âu (Europian Biodiesel Board), sản lượng diesel sinh học của EU trong 
thời gian từ 2002 đến 2004 đã tăng với tốc độ khoảng 35%/năm và sản lượng năm 2005 đã tăng 
65% so với năm 2004 (Bảng 10). 

Bảng 10. Ước tính sản lượng diesel sinh học của EU. 

Năm Triệu gallon 
2001 278 
2002 319 
2003 430 
2004 580 
2005 955 

Nguồn: Ủy ban diesel sinh học châu Âu. 

Bảng 11. Ước tính sản lượng diesel sinh học của Hoa Kỳ. 

Năm Triệu gallon 
1999 0,5 
2000 2,0 
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2001 5,0 
2002 15,0 
2003 20,0 
2004 25,0 
2005 75,0 

Nguồn: Ủy ban diesel sinh học quốc gia 

Ở Hoa Kỳ, sản lượng diesel sinh học đã tăng từ mức tương đối nhỏ là 2 triệu gallon năm 2000 
lên 75 triệu gallon năm 2005. Sản lượng của năm 2005 tăng gấp ba lần sản lượng năm 2004 
(Bảng 11). Giá năng lượng cực kỳ cao bắt đầu từ năm 2005 và tiếp tục cho tới 2006 cùng với các 
chính sách khuyến khích phát triển các nguồn nhiên liệu thay thế của chính phủ đã tạo ra bước 
tăng trưởng đột phá trong sản lượng diesel sinh học. Do mỡ động vật là nguyên liệu thô rất tốt 
cho việc sản xuất diesel sinh học nên nhu cầu các sản phẩm này sẽ tăng lên khi sản lượng diesel 
tiếp tục tăng cao. Ở mức độ toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (International Energy 
Agency - IEA) dự đoán sản lượng diesel sinh học toàn cầu sẽ tăng từ mức dưới 0,8 tỷ gallon năm 
2003 tới xấp xỉ 6,2 tỷ gallon năm 2020 (Bảng 12). Vì vậy, một thị trường hoàn toàn mới cho dầu 
và mỡ đã xuất hiện trong đó cả dầu thực vật và mỡ động vật sẽ cùng nhau cạnh tranh. 

Bảng 12. Sản lượng dầu diesel sinh học toàn cầu và dự báo tới 2020. 

Năm Triệu gallon 
1990 0 
1995 211 
2000 309 
2005 991 
2010 2.906 
2015 4.438 
2020 6.208 

Nguồn: International Energy Agency/organization for Economic Cooperation and Development 
(IEA/OECD), 2004, trang 169. 

Kết luận 
Tóm lại, nhu cầu toàn cầu về các sản phẩm protein động vật từ các nước thiếu protein vẫn rất lớn. 
Protein động vật là nguồn protein tốt nhất có thể sử dụng cho ngành chăn nuôi gia cầm và thủy 
hải sản cũng như các khẩu phần thức ăn cho lợn và sinh vật cảnh. Do giá bột cá tiếp tục tăng cao 
nên nhu cầu các loại bột protein động vật chất lượng cao cũng tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, một 
trở ngại lớn đối với các loại protein từ Bắc Mỹ là rào cản an toàn thực phẩm và thức ăn chăn 
nuôi liên quan đến BSE. Thật không may là tình trạng ở EU, nơi có gần 200.000 trường hợp mắc 
bệnh BSE đã được báo cáo, đã dẫn đến qui định toàn cầu về việc ngừng kinh doanh MBM từ 
động vật nhai lại ở bất kỳ quốc gia nào có dù chỉ là một trường hợp BSE được phát hiện. Rõ ràng 
là Bắc Mỹ, nơi mới chỉ có chưa đến 12 trường hợp mắc BSE tính đến hết tháng 8/2006, không 
nên bị đối xử giống như EU trong các vấn đề liên quan đến mức độ rủi ro và các tiêu chuẩn nhập 
khẩu. 

Nhu cầu sử dụng mỡ động vật làm nguồn năng lượng thay thế cũng đang tăng cao. Tổng lượng 
mỡ động vật được sử dụng làm nguồn cung cấp năng lượng đã tăng gấp đôi. Trước hết, các 
nguyên liệu này có thể được sử dụng trực tiếp trong các lò đốt công nghiệp. Do giá năng lượng 
tăng cao nên việc sử dụng mỡ làm chất đốt trực tiếp ngày càng tăng lên, nhất là tại các nhà máy 
chế biến phụ phẩm giết mổ. Thứ hai, ngành sản xuất dầu diesel sinh học đang phát triển mạnh 
cũng sẽ làm cho nhu cầu mỡ động vật tăng lên. Hiện nay ở Hoa Kỳ phần lớn các phương tiện sử 
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dụng diesel sinh học đều dùng nguồn dầu đậu nành và ở EU dùng dầu cải. Tuy nhiên, ngày càng 
có nhiều nhà máy sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu thức ăn và một số nhà máy chỉ sử dụng mỡ 
động vật. Do ngành công nghiệp này mới bắt đầu quá trình mở rộng nên rất khó dự đoán được 
tác động lâu dài. Các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ là giải pháp cho hai vấn đề chính 
đang phải đương đầu hiện nay cũng như trong tương lai gần, đó chính là sự tăng giá năng lượng 
và tăng giá bột cá. 
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SỬ DỤNG PHỤ PHẨM ĐỘNG VẬT TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ TẠO 
NĂNG LƯỢNG – QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI 

S.A. McGlashan, Ph.D. 
Giám đốc, Bộ phận Môi trường và Phụ phẩm 

Công ty trách nhiệm hữu hạn về Thịt và gia súc Australia 

 

Tóm tắt 
Chương này đề cập đến việc ứng dụng các sản phẩm chế biến để sản xuất năng lượng và để dùng 
cho các ngành công nghiệp khác. Sản lượng cao của các sản phẩm chế biến được sản xuất ra đã 
cản trở việc nghiên cứu sâu vào những thị trường có giá trị cao nhất nhưng chỉ sử dụng lượng sản 
phẩm nhỏ. Luật lệ trong tương lai liên quan đến an toàn sinh học và bảo vệ môi trường có thể sẽ 
cản trở các thị trường truyền thống tiếp cận với các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ. 
Việc phát triển các ứng dụng mới sử dụng các nguyên liệu thô với số lượng lớn để đảm bảo sự 
tồn tại của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ là rất cần thiết. 

Về mặt lịch sử, mỡ động vật nhai lại có tính ứng dụng công nghiệp và năng lượng rộng rãi hơn 
so với các loại bột protein. Phụ phẩm động vật dùng sản xuất phân bón và các chất cải tạo đất 
khác chỉ chiếm một phần nhỏ, trong khi các loại bột protein được sử dụng rộng rãi và mang lại 
lợi nhuận lớn cho các ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

Các sản phẩm chế biến có truyền thống được sử dụng làm nguồn protein, các chất dinh dưỡng và 
năng lượng có thể tiêu hóa trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Có nhiều phương pháp lý 
học và hóa học để chuyển các giá trị năng lượng bên trong thành nguồn chất đốt thương mại. 
Diesel sinh học có nguồn gốc từ mỡ động vật nhai lại là một thay thế rõ ràng nhất sử dụng các 
phụ phẩm động vật. Về mặt kỹ thuật, có thể sử dụng các loại bột protein làm nguồn năng lượng 
thông qua quá trình nhiệt phân, tiêu hóa yếm khí và thiêu/đốt nhưng có thể có những hạn chế về 
mặt kinh tế. 

Tiềm năng sử dụng các loại bột protein cho các ứng dụng công nghiệp là có giới hạn. Protein là 
một nguồn nguyên liệu thô tiềm năng cho việc sản xuất các loại chất dẻo có nguồn gốc sinh học 
và các loại keo dán giấy. Các cấu trúc tự nhiên của hydroxyapatiter tìm thấy nhiều trong xương 
chân bò, cừu và dê có thể được dùng làm chất hấp phụ, chất xúc tác, chất dùng trong nha khoa và 
chất thay thế xương. Để những ứng dụng công nghiệp này trở thành hiện thực thì một số trở ngại 
về kinh tế và kỹ cần phải được khắc phục. 

 

Sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm động vật trong lịch sử và hiện tại 
Trong lịch sử, các ứng dụng của phụ phẩm động vật chế biến với mục đích không dùng làm thức 
ăn và thực phẩm ngoại trừ mỡ động vật nhai lại dường như bị giới hạn trong các thị trường hẹp 
(Pearl, 2003). Nhìn chung, những thị trường này quá nhỏ để có thể hỗ trợ việc tiêu thụ với số 
lượng lớn các loại bột thịt xương và bột gia cầm. 

Hàng trăm ứng dụng hóa học công nghiệp đã sử dụng mỡ và các a xít béo làm nguyên liệu thức 
ăn chăn nuôi, trong khi tương đối ít ứng dụng được phát triển trên đối tượng bột thịt xương ngoài 
việc sử dụng làm keo dán, các loại phân bón và chất xử lý đất. Trong chiến tranh thế giới I và II 
nhu cầu glycerin chiết tách từ các phụ phẩm giết mổ dùng để sản xuất thuốc nổ, đặc biệt là tri-
nitroglycerin hay TNT rất cao. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm động vật 
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cho các ứng dụng này (xem Bảng 1 để thấy nhiều ví dụ hơn) đã giảm mạnh và việc sử dụng 
những sản phẩm của ngành công nghiệp hóa dầu sẵn có với giá rẻ hơn tăng lên. 

Bảng 1. Các ứng dụng công nghiệp của mỡ và a xít béo 

Chất nổ Trang điểm Sơn 
Xà phòng làm sạch da 
thuộc 

Các chất dung môi hòa tan Dầu và nhớt công nghiệp 

Bơ và chất làm giòn xốp Hóa chất Sản phẩm cao su 
Đất sét Thuốc trừ sâu Sáp đánh bóng nền nhà 
Mỹ phẩm Paraffin  Thuốc diệt cỏ 
Gốm Xà phòng rửa tay và bát đĩa Thuốc chữa bệnh 
Kem và chất dưỡng da Dầu chồn vizon Chống lạnh 
Mỡ động vật nhai lại dùng 
trong thuộc da 

Kem cạo râu Các chất tẩy tự hủy 

Dầu xả tóc Chất đốt có nguồn gốc từ 
xương để lọc và tẩy mầu 
các dung dịch đường 

Sứ làm bằng đất sét trộn 
với tro xương 

Nguồn: Phòng Thực phẩm và Nông nghiệp California, 
www.cdfa.ca.gov/ahfss/mpi/by_products.mtm. 

Quá trình chế biến những phần khác nhau của cơ thể động vật được ghi chép lại ít nhất từ 2000 
năm trước (Grummer, 1992). Mục đích của quá trình chế biến là sản xuất ra mỡ động vật nhai lại 
và các loại mỡ động vật chế biến khác dùng để sản xuất nến và xà phòng. 

 

Sản xuất năng lượng 
Mỡ động vật nhai lại có thể được sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu cho nồi hơi hoặc để sản xuất 
diesel sinh học. Một số hệ thống có thể yêu cầu phải lọc mỡ trước khi sử dụng làm nhiên liệu nồi 
hơi. Nhiên liệu sinh học nếu không lọc đủ có thể dẫn đến các rắc rối trong việc sử dụng nhiên 
liệu và tăng lượng khí thải. 

Các ứng dụng trong nông nghiệp và công nghiệp 
Mỡ động vật nhai lại chủ yếu được dùng làm xà phòng. Vào thế kỷ 19, cuộc cách mạng công 
nghiệp đã có những tác động ghê gớm làm biến dạng ngành chăn nuôi. Sự phát triển các hệ 
thống chăn nuôi thâm canh đã dẫn đến vấn đề khó khăn trong việc loại bỏ chất thải. Các hoạt 
động chế biến phụ phẩm giết mổ đã trở thành một giải pháp hấp dẫn. Các quy trình của đầu thế 
kỷ 20 có thể tách mỡ và nước ra khỏi protein, chất được gọi là cặn lắng và được dùng làm phân 
bón. 

Các dòng sản phẩm protein chế biến từ phụ phẩm động vật rất phù hợp trong các ứng dụng làm 
keo dán vì chúng có nhiều chức năng hoá học đáp ứng cho việc tạo các mối liên kết. Các chất 
keo có nguồn gốc từ động vật đã được sử dụng từ đầu những năm 1800 và mức tiêu thụ cao nhất 
lên tới 70 triệu kg vào năm 1948 (tương đương khoảng 2% mức tiêu thụ các chất keo dán có 
nguồn gốc từ dầu mỏ hiện nay). Các chất keo dán tổng hợp giá rẻ nhanh chóng thâm nhập thị 
trường sau Thế chiến II, làm cho các loại keo có nguồn gốc động vật, lại thua kém về mặt kỹ 
thuật, không có khả cạnh tranh về mặt kinh tế. 

Các ứng dụng sản phẩm chế biến trong tương lai 
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Sản lượng của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ lớn đã cản trở việc nghiên cứu sâu 
vào các thị thị trường có giá trị cao nhưng chỉ đòi hỏi lượng cung thấp. Việc phát triển các ứng 
dụng mới sử dụng các nguyên liệu thô với số lượng lớn để đảm bảo sự tồn tại của ngành công 
nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ là rất cần thiết. Khi nói về các ứng dụng trong tương lai, 
không có sự khác biệt nào giữa hai loại sản phẩm mỡ động vật nhai lại và protein. 

 

 

Năng lượng 
Các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ được sử dụng một cách truyền thống làm các nguồn 
protein, dinh dưỡng và năng lượng có thể hoán đổi được cho nhau trong các ngành sản xuất thức 
ăn và thực phẩm. Có nhiều phương pháp lý học và hoá học có thể được dùng để chuyển giá trị 
năng lượng bên trong thành nhiên liệu thương phẩm. 

Diesel sinh học 

Năm 1898, Rudolph Diesel là người đầu tiên đưa ra trình diễn một động cơ đốt bằng sức nén tại 
cuộc Triển lãm quốc tế tại Paris. Nguồn nhiên liệu cho động cơ này được làm từ dầu lạc, là loại 
diesel sinh học đầu tiên. Diesel đã tin rằng nhiên liệu sinh học sẽ là một nguồn thay thế sống còn 
cho các nguồn nhiêu liệu sử dụng cho động cơ hơi nước. Dầu thực vật được sử dụng trong các 
động cơ diesel cho tới tận những năm 1920 khi động cơ đã được thay đổi để có thể sử dụng phần 
thừa của dầu mỏ - thứ mà ngày nay gọi là dầu diesel Số 2. 

Diesel sinh học là một nhiên liệu diesel thay thế được tạo ra từ các nguồn nguyên liệu bền vững 
như dầu thực vật, mỡ động vật và các loại dầu ăn tái chế. Diesel sinh học có thể tự hủy, không 
độc và khi đốt tạo ra rất ít mùi so với diesel làm từ dầu mỏ. Diesel sinh học có thể làm cho các 
loại động cơ diesel hiện nay hoạt động được và đây có thể là ứng cử viên thay thế cho các nhiên 
liệu hoá thạch làm nguồn cung cấp năng lượng đáng kể cho ngành vận chuyển hàng hóa của thế 
giới. 

Diesel sinh học được tạo ra từ việc ester hoá các loại mỡ động vật như mỡ động vật nhai lại; các 
triglycerit phản ứng với methanol tạo ra methyl ester và glyceride. Quá trình này được xúc tác 
bởi NaOH hoặc KOH có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng. Sản phẩm của quá trình là một 
nhiên liệu lỏng tương tự với diesel thông thường. Diesel sinh học có hàm lượng năng lượng rất 
cao, xấp xỉ 33,3 MJ/l và có mật độ 0,88 kg/l (Khan, 2002). Một ưu điểm nữa của diesel sinh học 
so với các nguồn năng lượng khác (chẳng hạn như metan) là lượng nhiên liệu tạo ra đã ở dạng 
lỏng và rất dễ bảo quản cũng như vận chuyển. Diesel sinh học đã được sử dụng rất rộng rãi trên 
toàn thế giới. Nó được pha với diesel giống như cách ethanol được pha vào xăng. Tuy nhiên, 
diesel sinh học có thể được pha với nồng độ cao hơn rất nhiều so với ethanol mà không đòi hỏi 
phải thay đổi động cơ. Tỷ lệ pha trộn tiêu chuẩn là 20% diesel sinh học và 80% diesel dầu mỏ 
(Paisley, 2003). Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào cách thức sử dụng mà quá trình sản xuất diesel sinh 
học từ mỡ động vật nhai lại có thể tạo ra những thách thức mà quá trình sản xuất diesel sinh học 
từ các loại dầu thực vật truyền thống không phải đối mặt. 

Một nhược điểm mà diesel sinh học tạo ra từ mỡ động vật nhai lại ở dạng nhiêu liệu lỏng mắc 
phải có liên quan đến các thuộc tính về dòng chảy lạnh (cold flow properties) của nó. Hiện tượng 
tinh thể hoá trong các ester của mỡ động vật nhai lại (diesel sinh học) thường xuất hiện do điểm 
đông tụ của các ester trong a xít béo no hiện diện trong diesel sinh học cao (Papadopoulos, 2005). 
Các diesel sinh học methyl tallowate nguyên chất (100%) được tinh thể hoá ở nhiệt độ cao hơn 
hẳn so với các loại diesel thông thường (có thể cao hơn tới 150C). Có hiện tượng này là do hàm 
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lượng a xít béo no trong mỡ bò cao dẫn đến việc tạo ra methyl stearate thông qua quá trình ester 
hoá (điểm tan chảy của methyl stearate là 39,10C). 

Một vài lựa chọn sẵn có có thể được sử dụng để cải thiện các thuộc tính dòng chảy lạnh chăng 
hạn như trộn lẫn với diesel thông thường. Đây là phương pháp được dùng phổ biến hiện nay do 
tính đơn giản và thực tiễn của nó (National Biodiesel Board, 2005). Sử dụng các alcohol mạch 
nhánh trong phản ứng ester hoá (isopropyl alcohol thay cho methanol) đã cho thấy có thể cải 
thiện các thuộc tính dòng chảy lạnh. Diesel tạo ra sẽ có thành phần isopropyl tallowate thay vì 
methyl tallowate. Điều này cho thấy các ester của isopropyl có điểm tạo tinh thể thấp hơn từ 70C 
đến 110C so với các ester của methyl được tạo ra từ cùng một nguồn (Wang, 2003). Vấn đề 
vướng mắc của phương pháp sử dụng các alcohol mạch nhánh là nó làm tăng giá thành sản xuất. 
Sử dụng các chất phụ gia tương tự như những chất dùng trong diesel thông thường là lý tưởng 
nhất. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có chất phụ gia nào như vậy được tìm ra. 

Một phương pháp khác để cải thiện các thuộc tính dòng chảy lạnh của diesel sinh học là “mùa 
đông hoá – winterization”. Quá trình này liên quan đến việc diesel sinh học được di chuyển qua 
các giai đoạn làm lạnh và lọc riêng các thành phần bị tinh thể hoá. Quá trình này làm giảm các 
ester của methyl no (có điểm tan chảy cao hơn) và vì thế cải thiện được các thuộc tính dòng chảy 
lạnh. Tuy nhiên, phương pháp này khó áp dụng trong sản xuất đại trà vì một lượng lớn sản phẩm 
sẽ bị mất đi trong quá trình lọc và vì quá trình này đòi hỏi phải cung cấp năng lượng cho các giai 
đoạn làm lạnh được lặp lại nhiều lần. Hiển nhiên là, các phương pháp cải tiến các thuộc tính 
dòng chảy lạnh trong tương lai rất có thể sẽ bắt đầu từ các phương pháp nhằm ngăn cản việc tạo 
và phát triển tinh thể chứ không phải từ các phương pháp nhằm loại bỏ các thành phần có điểm 
tan chảy thấp. 

Phế phụ phẩm của quá trình sản xuất diesel sinh học  

Diesel sinh học có thể được tạo ra từ mỡ động vật được chiết tách trong quá trình chế biến phụ 
phẩm giết mổ. Các chất béo được tạo ra từ quá trình chế biến phụ phẩm có thể được chia thành 
hai nhóm là có thể ăn được và không ăn được. Các chất béo ăn được rất có thể được bán cho 
ngành công nghiệp thực phẩm với giá cao hơn. Các sản phẩm chế biến không ăn được thường có 
giá thấp hơn và do đó phù hợp hơn với ngành công nghiệp sản xuất diesel sinh học. 

Số lượng a xít béo tự do (Free Fatty Acid - FFA) cao hơn thường đồng nghĩa với việc chất lượng 
và giá trị của mỡ động vật nhai lại thấp hơn. Một hỗn hợp FFA cao hơn thường đòi hỏi nhiều 
công đoạn xử lý hơn trước khi sản xuất diesel sinh học và sẽ tạo ra phụ phẩm glycerin chất lượng 
thấp hơn. Hiện vẫn đang có các qui trình sản xuất nhằm chuyển FFA thành diesel sinh học dưới 
sự có mặt của chất xúc tác gốc a xít, áp dụng cho các nguyên liệu có thành phần FFA <20%. 

Bảng 2 tóm tắt các giá trị cân bằng khối lượng và năng lượng giữa nguyên liệu đầu vào và sản 
phầm đầu ra được dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất diesel sinh học. Các 
giá trị được tính toán dựa trên giả thiết là một bò đực thiến 400 kg được đưa vào quy trình. 

 Bảng 2. Cân bằng khối lượng trong sản xuất diesel sinh học 

 Đầu vào Đầu ra Nguồn 
Mỡ động vật nhai 
lại 

37.20 kg  Cân bằng khối lượng tổng số 

Methanol 3.72 kg  Hoá học lượng pháp (Duncan, 2003) 
Glycerin  3.72 kg Hoá học lượng pháp (Duncan, 2003) 
Diesel sinh học  37.20 kg Hoá học lượng pháp (Duncan, 2003) 
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Lợi ích quan trọng nhất sẽ là sự chuyển đổi từ các sản phẩm chế biến không ăn được có giá trị 
thấp thành một loại nhiên liệu có hàm lượng năng lượng trung bình nhưng có giá trị cao hơn. 
Một quá trình như vậy sẽ vừa có tác dụng làm giảm tổng nhu cầu năng lượng của một địa điểm 
vừa có tác dụng cung cấp một loại nhiên liệu lỏng có giá trị cho ngành kinh doanh vận tải. Tỷ lệ 
sản xuất diesel sinh học gần như là 1:1 với lượng mỡ động vật đầu vào được tính theo khối lượng. 

Hiện nay, giá diesel đủ cao để đảm bảo lợi nhuận đáng kể cho ngành sản xuất diesel sinh học. 
Tuy nhiên, giá hiện thời cao hơn hẳn mức giá trung bình trong quá khứ và việc giá dầu quay trở 
lại mức trung bình của quá khứ sẽ gây ra sự bất ổn cho ngành sản xuất diesel sinh học. 

Vì ảnh hưởng của chi phí vốn tới giá thành sản xuất diesel sinh học là tương đối thấp khi so với 
ảnh hưởng này trong việc sản xuất mỡ động vật dùng trong thức ăn chăn nuôi nên trong tương lai 
việc cải tiến kỹ thuật cho các qui trình chế biến sẽ không làm tăng đáng kể khả năng kinh tế duy 
trì hoạt động của ngành sản xuất diesel sinh học. Khả năng tồn tại trong tương lai của ngành sản 
xuất diesel sinh học sẽ do giá của nhiên liệu diesel thông thường và giá của nguyên liệu mỡ động 
vật nhai lại dùng làm thức ăn chăn nuôi quyết định. Thêm vào đó, khả năng tồn tại trong giai 
đoạn lâu dài của ngành sản xuất diesel sinh học sẽ bị ảnh hưởng bởi các biểu thuế đối với các 
nhiên liệu thay thế. Nhìn chung, triển vọng của các nhiên liệu diesel sinh học bị ảnh hưởng mạnh 
bởi xu hướng thị trường (do tỷ lệ chi phí vốn trong tổng đầu tư thấp) và sự biến biến động lớn 
của giá cả các dòng sản phẩm và thức ăn chăn nuôi. Việc sử dụng nguồn nhiên liệu thay thế 
tương đối rẻ là khí ga tự nhiên làm chất đốt tại chỗ và sự cần thiết phải giảm thuế hay giữ giá 
diesel cao ổn định sẽ ảnh hưởng đến khả năng sống còn của các khoản đầu tư vào nhiên liệu 
diesel sinh học. 

Với sự bất ổn chính trị của các quốc gia buôn bán dầu mỏ ở Trung Đông, giá dầu thô (và diesel) 
sẽ không thể được dự đoán một cách chính xác, và vì thế làm tăng mức rủi ro tiềm ẩn của các 
khoản đầu tư. Trong khi thị trường mỡ động vật nhai lại còn được duy trì thì các nhà sản xuất và 
chế biến thịt sản xuất mỡ phụ phẩm từ hoạt động chế biến phụ phẩm giết mổ nên bán mỡ động 
vật nhai lại, có thể cho các nhà máy sản xuất diesel sinh học tập trung nếu xu hướng hiện tại của 
việc tăng giá dầu vẫn tiếp tục, hơn là chấp nhận các rủi ro kinh tế tiềm ẩn để tự đầu tư vào sản 
xuất diesel sinh học. Các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ có thể hưởng lợi từ việc sản xuất diesel 
tại các cơ sở sản xuất tập trung thông qua việc tăng giá bán mỡ phụ phẩm mà không phải tự gánh 
chịu các chi phí sản xuất sản phẩm diesel sinh học này. 

Các chi phí vận hành qui trình sản xuất diesel sinh học được ước tính trong cuốn “Potential 
Feedstock Supply and Costs for Biodiesl Production” (Cung cấp nguyên liệu thức ăn tiềm tàng 
và chi phí sản xuất diesel sinh học) (Nelson, 1994) đã chỉ ra rằng phần lớn các chi phí vận hành 
liên quan đến việc sản xuất diesel sinh học điển hình là giá thành nguyên liệu thô (dầu/mỡ). Giá 
thành của methanol, công lao động, chất xúc tác và các chất hỗ trợ thường được cho là rất thấp; 
trong nghiên cứu này, giá nguyên liệu thô được ước tính chiến 85,8% tổng chi phí vận hành của 
cả năm. 

Việc ứng dụng kỹ thuật này phụ thuộc rất lớn vào kiểu chế biến mà nhà máy sử dụng và do đó 
phụ thuộc vào các loại nguyên liệu dùng để sản xuất diesel sinh học. Xem xét sự đánh giá của 
Nelson (1994), khả năng duy trì việc cung cấp mỡ động vật nhai lại cho các hoạt động sản xuất 
diesel sinh học chủ yếu phụ thuộc vào giá thức ăn chăn nuôi. Vì lý do này nên một nhà máy sản 
xuất mỡ động vật nhai lại có giá trị và chất lượng cao đạt cấp thực phẩm cho người rất có thể sẽ 
không được hưởng lợi từ công nghệ sản xuất dầu diesel sinh học nhiều bằng một nhà máy sản 
xuất mỡ động vật nhai lại chất lượng thấp chỉ đạt cấp thức ăn gia súc. 

Sản xuất hydro (H) từ glycerol 



 221

Glycerol là loại phụ phẩm chính của quá trình sản xuất diesel sinh học thông qua qui trình ester 
hóa mỡ động vật. Mặc dù được sử dụng trong sản xuất xà phòng và các loại hóa chất khác nhưng 
giá trị của Glycerol sẽ giảm đi trong vài năm tới do qui mô sản xuất diesel sinh học tăng lên trên 
toàn thế giới. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ dự đoán năm 2004 sản lượng diesel sinh học có thể đạt 
đến hai tỷ gallon/năm sau khi các chính sách khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thay 
thế được triển khai thực hiện. Qui mô sản xuất diesel sinh học này cũng đồng nghĩa với việc sẽ 
có hai tỷ pound glycerol được tạo ra mỗi năm. Báo cáo thị trường cũng đề cập đến nhu cầu 
glycerol của thế giới năm 2004 là 494 triệu pound. Nguồn cung cấp sẽ vượt xa nhu cầu và kết 
quả là giá glycerol sẽ hạ thấp dẫn đến việc tìm kiếm các ứng dụng thay thế, do đó khả năng duy 
trì hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất diesel sinh học ít nhất cũng phụ thuộc một phần vào 
việc bán glycerol. 

Chính vì thế, các ứng dụng hoàn toàn mới chất glycerol cần phải được phát triển. Một quá trình 
đầy hứa hẹn liên quan đến việc tái tạo pha nước của glycerol để sản xuất hydro (Liu, 2005). 
Hydro là một loại nhiên liệu sạch và là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp hóa chất 
và sản xuất năng lượng. Một trong những ưu điểm của quá trình này là cả hai phản ứng tái tạo H 
và phản ứng chuyển đổi nước/khí đều phù hợp về động nhiệt học trong điều kiện hoạt động 
tương tự nhau. Kết quả là có thể có các phản ứng trong quá trình này diễn ra trong cùng một hệ 
thống. Liu (2005) chỉ ra rằng nhiệt độ tốt nhất cho việc tái tạo H là xấp xỉ 2500C và dưới những 
điều kiện này các khí tạo ra từ các chất tái tạo chứa 63,8% hydro và 33% CO2 với phần còn lại là 
ethylene và mê tan. Hỗn hợp khí này có thể được dùng trực tiếp trong các hệ thống buồng đốt; 
tuy nhiên có thể sử dụng một hệ thống hấp thụ theo hướng di chuyển áp suất (pressure swing 
absorption) để tách riêng dòng khí hydro và dòng khí CO2 nguyên chất và giá trị của sản phẩm 
thu được sẽ còn cao hơn. Lợi ích của quá trình này là chuyển đổi glycerol thành một sản phẩm có 
giá trị hơn, đó là hydro. Hydro được dùng làm nguyên liệu hóa học để sản xuất amoniac hoặc 
methanol. Sản phẩm methanol có thể rất được quan tâm vì nó là một trong những chất phản ứng 
cần thiết để tạo ra diesel sinh học. Hydro còn được sử dụng làm nhiên liệu trong các loại tế bào 
nhiên liệu (fuel cells- một dụng cụ tạo năng lượng từ các điện tích hóa học). Vì tế bào nhiên liệu 
Hydrro có lợi cho môi trường hơn các động cơ đốt trong tiêu chuẩn nên rất có thể nhu cầu về 
hydro nguyên chất sẽ tăng lên trong tương lai và qui trình tái tạo glycerol có thể là một phương 
pháp hiệu quả về mặt kinh tế để sản xuất khí hydro nguyên chất từ các nguồn nhiên liệu không 
hóa thạch. Phụ phẩm CO2 nguyên chất cũng có giá trị trong ngành thực phẩm và là một chất giữ 
lạnh trong ngành sản xuất thịt. Tuy nhiên, nguồn cung cấp chất này tương đối phong phú. Cần 
lưu ý rằng mặc dù quá trình này sản xuất ra dòng sản phẩm khí CO2, nhưng người ta vẫn cho 
rằng đây là nguồn Cacbon trung tính không thuộc nhóm khí nhà kính. Lý do là Cacbon giải 
phóng ra được hấp thu từ trước trong quá trình tạo chất hữu cơ nhiều hơn là từ các nguồn nhiên 
liệu hóa thạch. Cuối cùng khả năng tồn tại của quá trình này phụ thuộc vào giá của thức ăn, 
glycerol-sản phẩm được dự đoán là sẽ giảm vì trong tương lai lượng cung cấp sẽ dư thừa so với 
nhu cầu. 

Sử dụng bột thịt xương 
Giá trị kinh tế thu được của bột thịt xương (MBM) là một khía cạnh quan trọng đối với khả năng 
thu lãi của hoạt động chế biến phụ phẩm giết mổ nói riêng và và ngành sản xuất và chế biến thịt 
nói chung. Việc mở rộng lệnh cấm toàn bộ thức ăn đòi hỏi phải có sự xem xét đặc biệt. Nếu lệnh 
cấm thức ăn được đưa ra thì cần phải có các cách thay thế có hiệu quả kinh tế cho việc sử dụng 
MBM. 

Nhiệt phân 
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Nhiệt phân là một kỹ thuật tương tự với quá trình tạo khí. Tuy nhiên, phản ứng nhiệt phân xảy ra 
trong điều kiện không có không khí và sản phẩm tạo ra ở dạng chất lỏng chứ không phải chất khí. 
Sản phẩm của quá trình nhiệt phân được gọi là dầu sinh học và có công suất sinh nhiệt ở vào 
khoảng 16-19 MJ/kg (Paisley, 2003). Tốc độ tạo dầu sinh học được tăng mạnh khi đun nóng lò 
phản ứng ở tốc độ nhanh hơn, từ đó làm tăng tốc độ của phản ứng nhiệt phân. Phản ứng này 
được gọi là quá trình nhiệt phân nhanh, hoặc RTP (Rapid Thermal Pyrolysis). Để đạt được tốc độ 
phản ứng nhanh này, thức ăn thường được nghiền nhỏ (< 2mm) (Paisley, 2003). Để tăng tốc độ 
phản ứng và giảm độ ẩm trong dầu sinh học, thức ăn cần phải có độ ẩm <15%. Giảm kích cỡ hạt 
thức ăn và kỹ thuật làm khô cũng có thể phải cần đến tùy thuộc vào loại chất thải cần phải xử lý. 

Bảng 3. Cân bằng khối lượng cho quá trình nhiệt phân – Sản phẩm tạo ra từ 32 kg MBM 
đầu vào (xấp xỉ năng suất từ một bò thiến) 

 Sản phẩm tạo 
ra 

Nguồn dữ liệu sử dụng để ước tính cân 
bằng  

Dầu sinh học 20kg Dựa vào 560 l/tấn đầu vào (Wisconsin 
Biorefining) 

Chất đốt 8 kg Dựa vào 15-25% sản lượng (DynaMotive) 
Các loại khí không thể 
ngưng tụ 

4 kg Dựa vào 10-15% sản lượng (DynaMotive) 

Bảng 3 tóm tắt mức cân bằng khối lượng sử dụng để tính toán triển vọng kinh tế của quá trình 
nhiệt phân tính trên đơn vị một bò đực thiến 400 kg đưa vào qui trình. 

Tiềm năng chính của quá trình nhiệt phân là việc tạo ra một nhiên liệu lỏng dễ bảo quản và vận 
chuyển. Một ưu điểm của kỹ thuật này so với các phương pháp khác để chiết xuất năng lượng từ 
nguồn chất thải là các điều kiện vận hành sản xuất nhẹ hơn (thường ở nhiệt độ khoảng 5000C, so 
với từ 8000C đến 9000C áp dụng trong qui trình tạo khí) và thời gian chế biến ngắn hơn rất nhiều 
phương pháp tiêu hóa yếm khí (cần đến vài tuần). 

Mức đầu tư vốn cần thiết cho công nghệ này tương tự như cho qui trình sản xuất khí vì cả hai 
đều cần phải có  một buồng đốt khí hóa lỏng (fluidized bed combustor). Các vật liệu dùng để xây 
dựng hệ thống nhiệt phân có thể rẻ hơn vì nhiệt độ hoạt động của hệ thống này thấp hơn. Chi phí 
vốn sẽ lớn hơn nhiều nếu hệ thống có gắn thêm thiết bị sấy khô hay nghiền nhỏ kích thước 
nguyên liệu. Các giá trị ước tính của chi phí vốn biến động và phụ thuộc chủ yếu vào các yêu cầu 
xử lý nguyên liệu trước khi chế biến. McArthur (1996) đã chỉ ra rằng phần chi phí vốn cho lò 
nung tương đối nhỏ và các chi phí cho quá trình xử lý nguyên liệu trước khi đốt, làm khô, và 
chuẩn bị nguyên liệu chiếm khoảng một nửa chi phí vốn tổng số. Như dự đoán, các điều kiện chế 
biến hiện tại và do đó các nguồn thức ăn tiềm năng sẽ quyết định triển vọng của qui trình sản 
xuất này. 

Sản lượng dầu sinh học dự kiến đạt khoảng 560 l/tấn thức ăn khô (Wisconsin Biorefining 
Development Initiative), với giá trị năng lượng từ 16-19 MJ/kg (Paisley, 2003). Với sự leo thang 
giá dầu hiện nay, việc phân tích khả năng sử dụng dầu sinh học làm nhiên liệu lỏng có thể được 
chú ý; tuy nhiên, mật độ năng lượng tương đối thấp và sự không tương thích với các động cơ đốt 
trong tiêu chuẩn của sản phẩm này có thể là những trở ngại lớn. Triển vọng kinh tế của nó cũng 
phụ thuộc vào các ứng dụng thay thế của các nguyên liệu thức ăn, đặc biệt là đối với qui trình 
nhiệt phân MBM vì MBM hiện đang là một sản phẩm thức ăn có giá trị. Một cách ngẫu nhiên, 
MBM điển hình là một loại bột mịn và có độ ẩm rất thấp (khoảng 5%) nên nó là một loại nguyên 
liệu lý tưởng cho quá trình nhiệt phân. Một phân tích tài chính sơ bộ cho thấy việc sử dụng 
MBM không có triển vọng và quá trình sẽ không được xem xét trong khi thị trường cho MBM 
làm thức ăn vẫn đang được duy trì. 
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Kỹ thuật phù hợp và hoàn chỉnh nhất cho việc bổ sung trong ngành chế biến thịt là một lò phản 
ứng khí hóa lỏng. Điều không may là, sự đòi hỏi kích thước thức ăn nhỏ (các hạt nhỏ là cần thiết 
để tăng tốc độ phản ứng) có thể là một vấn đề khi xem xét đến nhu cầu năng lượng cần thiết cho 
việc làm giảm kích thước nguyên liệu. Ở khía cạnh này thì MBM là một ngoại lệ do chúng đã 
được nghiền nhỏ tại các nhà máy chế biến phụ phẩm. Công nghệ khí hóa lỏng đã được hiểu rất rõ 
và có thể phát triển về kích thước/qui mô để biến các mô hình trình diễn hiện nay thành các hệ 
thống sản xuất qui mô lớn. 

Một số công ty đã xây dựng và vận hành hệ thống sản xuất dầu sinh học từ nguyên liệu hữu cơ 
sử dụng công nghệ nhiệt phân nhanh. Sự thành công về mặt thương mại của các cơ sở sản xuất 
này là dựa vào việc tạo ra các sản phẩm đa dạng như: 

• Các sản phẩm hóa học có giá trị cao chiết xuất từ dầu sinh học 
• Dầu sinh học cho các hệ thống sử dụng năng lượng giá trị thấp hơn 
• Chất đốt sử dụng nội bộ hoặc để bán 

Có vẻ như việc chiết xuất các phụ phẩm hóa học có giá trị cao xảy ra một cách tự nhiên trong 
quá trình nhiệt phân chất hữu cơ (bên cạnh sản phẩm dầu sinh học) chính là chìa khóa cho sự 
thành công về thương mại của các cơ sở sản xuất này. Hơn nữa, Nguồn nguyên liệu hữu cơ sử 
dụng trong quá trình này thường là từ sản phẩm gỗ phế thải. Nghiên cứu về các sản phẩm phụ có 
thể được tạo ra trong quá trình nhiệt phân các phụ phẩm giết mổ điển hình đang được quan tâm. 

 

Tiêu hóa yếm khí 

Tiêu hóa yếm khí không làm vô hiệu hóa các mầm bệnh vì nhiệt độ tối đa đạt được trong quá 
trình ủ phân hữu cơ thương phẩm thấp hơn mức cần phải đạt để làm bất hoạt động mầm bệnh và 
các prion (một loại protein có tác dụng gây bệnh) gây ra bệnh bò điên. Có thể cần phải xử lý 
MBM bằng nhiệt từ trước (tiệt trùng) nhằm đáp ứng những qui định trong việc sử dụng sau này. 
Tiệt trùng dòng thức ăn ở dạng này có thể làm tăng thêm đáng kể chi phí cho quá trình tiêu hóa 
yếm khí. Nguyên liệu thức ăn cũng cần phải làm lạnh và ủ với vi khuẩn tươi để quá trình tiêu hóa 
có thể diễn ra. Tiêu hóa yếm khí tạo ra mê tan, CO2 và phân bón, vì thế có thể sự xuất hiện các 
nguyên liệu có “nguy cơ cao” (như óc, cột sống, v.v…) sẽ không được phép đưa vào chế biến vì 
các loại phân bón vi sinh này có thể lại được sử dụng ngược trở lại hệ sinh thái. 

Phương pháp đốt /thiêu hủy 
Các ví dụ về quá trình đốt/thiêu hủy MBM có thể được thấy ở châu Âu; Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Lagan Cement có kế hoạch sử dụng tới 45% MBM làm chất đốt cùng với than đá trong các 
lò nung của họ. Công ty Castle Cement cũng có kế hoạch dùng MBM để thay thế cho một phần 
than đá. Sự thay thế này đưa ra một số ưu điểm so với các phương pháp tiêu hủy khác. Nó không 
chỉ là một phương pháp thu hồi năng lượng mà còn góp phần làm giảm lượng khí thải nhà kính 
thông qua việc thay thế than đá bằng nguồn nhiên liệu “cacbon trung tính”. Một nhiên liệu 
cacbon trung tính là một nhiên liệu có nguồn gốc từ chất hữu cơ. Nó được coi là cacbon trung 
tính bởi vì cacbon được giải phóng ra từ quá trình đốt cháy này sẽ được các sinh vật hấp thu từ 
không khí. Như đã được đề cập, xử lý nhiệt độ cao đã cho thấy kết quả bất hoạt các prion bệnh 
bò điên tốt nhất (USDA, 2005). Ưu điểm khác là lượng khoáng tạo ra có thể được phối trộn vào 
sản phẩm xi măng cuối cùng. Số lượng các chất thải rắn cần chuyển đến các hố chôn lấp chất 
thải sẽ giảm đi. 

Bổ sung bột thịt xương vào các hỗn hợp nhựa đường và bê tông xây dựng 
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Có vẻ như việc sử dụng MBM trong các ứng dụng của bê tông và nhựa đường xây dựng cần phải 
được nghiên cứu sâu hơn. Các ứng dụng cao hơn có thể trở nên hấp dẫn hơn trong việc sử dụng 
sản phẩm bột thịt nghiền mịn này. 

Giải pháp trước mắt hay nhất là phát triển các ứng dụng trong xây dựng. Như đã đề cập, giá trị 
calo của MBM mang lại nguồn lợi kinh tế từ tiền lãi của việc thu hồi năng lượng, dĩ nhiên cả hai 
giải pháp này đều hấp dẫn hơn nhiều so với chi phí tiêu hủy bằng phương pháp chôn lấp. 

Một số vấn đề đã được dự liệu trước khi sử dụng MBM trong các ứng dụng xây dựng. Các vấn 
đề về môi trường có thể cảm nhận được khi thu hồi năng lượng thông qua việc thiêu hủy có thể 
tạo ra các ý kiến tiêu cực từ người dân và áp lực đáng kể buộc các cơ sở tiêu hủy này phải đóng 
cửa. 

Sản xuất điện thông qua công nghệ tế bào nhiên liệu 

Các ứng dụng của tế bào nhiên liệu 

Các tế bào nhiên liệu là những thiết bị hóa điện có khả năng chuyển năng lượng hóa học trực tiếp 
thành điện. Các tế bào nhiên liệu có những ưu điểm vốn có rất đáng kể so với các chu trình đốt 
cháy thông thường. Trong một động cơ đốt trong điển hình, hiệu suất bị mất đi do việc chuyển 
đổi năng lượng hóa học dự trữ trước tiên thành năng lượng nhiệt, sau đó thành năng lượng cơ 
giới và cuối cùng là điện. Các tế bào nhiên liệu có tiềm năng sở hữu hiệu suất cao hơn đáng kể so 
với các động cơ đốt trong do chúng không bị ảnh hưởng bởi các giới hạn về hiệu suất theo chu 
trình Rankine/Carnot. Có một quan niệm sai lầm rằng các tế bào nhiên liệu là những vật mang 
năng lượng, như các loại pin. Trên thực tế, chúng là những vật chuyển đổi năng lượng, tương tự 
như trong ứng dụng của nồi hơi hay động cơ mặc dù chúng có chu trình chuyển đổi trực tiếp hơn 
từ năng lượng dự trữ của nhiên liệu thành điện. Theo lý thuyết, một tế bào nhiên liệu có thể tiếp 
tục sản xuất năng lượng vô hạn định nếu một dòng nhiên liệu như hydro được cung cấp liên tục. 
Tuy nhiên, một cục pin không thể sản xuất được năng lượng nữa khi năng lượng hóa học dự trữ 
đã cạn kiệt. Điều này rõ ràng là rất hấp dẫn đối với hầu hết mọi quá trình có tiêu thụ năng lượng. 
Hiệu suất chuyển đổi năng lượng hóa học dự trữ thành điện cao hơn sẽ kéo theo giá thành vận 
hành giảm xuống. Vấn đề tế bào nhiên liệu gặp phải về mặt thương mại liên quan đến giá thành 
lắp đặt rất cao của chúng và các quy trình thường phức tạp và nhạy cảm với sự thay đổi hơn so 
với các quá trình sản sinh năng lượng tiêu chuẩn. 

Các vấn đề trở ngại về chi phí vốn và mức độ tin cậy được dự báo là sẽ giảm do nhu cầu các 
năng lượng thay thế tăng lên, sẽ cho phép các công ty tận dụng ưu thế kinh tế khi quy mô và số 
lượng tăng lên. Với nhu cầu tăng cao, người ta cho rằng các công ty sản xuất tế bào nhiêu liệu đã 
có đủ điều kiện để tối ưu hóa quy trình sản xuất của họ. Rất nhiều nghiên cứu được tiến hành đối 
với các cấu hình tế bào nhiên liệu và các vật liệu xây dựng để giảm chi phí vốn đầu tư. 

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo của một tế bào nhiên liệu cơ bản, lấy từ Hydrogencommerce.com 
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Hình 1 giới thiệu sơ đồ cấu tạo của một tế bào nhiên liệu cơ bản. Các phản ứng hóa điện xuất 
hiện trong tế bào như sau: 

 Tại cực dương: ½ O2 + 2e-   O2- 
 Tại cực âm: H2 + O2-   H2O + 2e- 
 Với phản ứng trong tòan bộ tế bào: ½ O2 + H2  H2O 

Để tạo ra năng lượng từ tế bào cần phải có một nguồn cố định hydro và ôxy. Mối quan tâm đặc 
biệt của việc ứng dụng cho ngành công nghiệp chế biến thịt là sự hợp nhất công nghệ tế bào 
nhiên liệu với quá trình tiêu hóa yếm khí. Không giống như các lựa chọn chuyển đổi năng lượng 
khác, các tế bào nhiên liệu không mất hiệu suất khi kích thước của hệ thống được thu nhỏ lại. 
Một ứng dụng tức thời đối với ngành công nghiệp là sự chuyển đổi mê tan tạo ra từ quá trình tiêu 
hóa yếm khí thành năng lượng, CO2 và nước. 

Người ta trông đợi tế bào nhiên liệu sẽ có thể hoạt động tại các điều kiện nhiệt độ đủ cao để có 
thể cho phép xảy ra quá trình chuyển hóa mê tan thành H2 và CO2 ngay bên trong tế bào nhiên 
liệu. Hiện đã có các dạng tế bào nhiên liệu nhiệt độ thấp có thể hoạt động kèm theo một giai 
đoạn tái tạo bên ngoài. Nói chung, cần tiếp tục nghiên cứu để định lượng năng suất và độ bền của 
tế bào nhiên liệu nhiệt độ cao tái tạo bên trong được cung cấp năng lượng bởi khí metan. 

Các tế bào nhiên liệu nhiệt độ cao hứa hẹn là loại được quan tâm nhiều. Nhu cầu tăng lên đối với 
các tế bào nhiên liệu sẽ kéo theo nhu cầu tăng lên đối với các chất xúc tác kim loại quý cần cho 
các hoạt động của tế bào nhiên liệu nhiệt độ thấp. Điển hình như bạch kim thường được dùng 
làm chất xúc tác cho các tế bào nhiên liệu nhiệt độ thấp trong khi có thể dùng niken hoặc 
perovskites làm chất xúc tác cho các tế bào nhiên liệu nhiệt độ cao. 

Các protein cho chất dẻo (plastic) 

Hàng năm, nhu cầu và sử dụng các chất dẻo thân thiện với môi trường được sản xuất từ các 
nguồn nguyên liệu có khả năng tái sinh vẫn đang tăng lên. Gần đây, các công nghệ hoàn thiện 
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nhất thường sử dụng bột mì, tinh bột ngô, protein đậu tương, và các loại ester có nguồn gốc từ 
dầu làm nguyên liệu sản xuất. 

Một vài loại plastic có khả năng phân hủy sinh học (biodegradable plastics) được sản xuất với 
mục đích thương mại có giá cả cạnh tranh so với các sản phẩm làm từ công nghiệp hóa dầu như 
polyethylene và polystyrene. Các dạng pháp chế, ở dạng thuế môi trường, là cần thiết để mang 
lại lợi thế cạnh tranh cho plastic có nguồn gốc sinh học. Plastic có nguồn gốc sinh học được sản 
xuất từ các quá trình lên men (như plastic có nguồn gốc protein) thường đắt hơn các loại được 
sản xuất thông qua các qui trình hóa học. Hệ số chuyển hóa từ protein thành plastic thấp như 
hiện nay đang là một trở ngại đáng kể trong việc sản xuất các sản phẩm plastic sinh học có giá 
cạnh tranh. 

Hầu hết các loại plastic có khả năng phân hủy sinh học vốn có khả năng chịu đựng cơ học kém 
hơn polyethylene và polystyrene. Tuy nhiên, polyethylene và polystyrene thường được “chế tạo 
quá mức” trong phần lớn các ứng dụng. Ví dụ: túi bán hàng bằng plastic có thể chứa lượng hàng 
hóa nặng tới mức khó có thể nhấc lên được, thế nhưng túi vẫn nguyên vẹn, không bị rách. 

Rất nhiều loại protein có thể và đang được dùng để sản xuất các loại bao bì và vỏ bọc ăn được 
và/hoặc có thể phân hủy sinh học dùng cho thực phẩm, dược phẩm và các sản phẩm công nghiệp. 
Ví dụ: ruột non (với thành phần chủ yếu là collagen) được dùng làm vỏ xúc xích. Cuốn sách tái 
bản gần đây của Gennadios (2002) đã trình bày bài tổng quan rất toàn diện về chủ đề này. Việc 
tạo hình dạng chủ yếu dựa trên phương pháp đúc khuôn bằng dung môi, sử dụng nước, nước có 
tính a xít, nước có tính kiềm, hoặc ethanol có chứa nước làm chất dung môi (tùy thuộc vào loại 
protein). Phương pháp ép đùn được sử dụng cho các sản phẩm collagen – một chất lỏng dạng 
huyền phù (những hạt chất rắn nhỏ li ti lơ lửng) có chứa nước đã được làm tinh khiết và a xít hóa 
sẽ được ép đùn vào một bồn làm đông. Phương pháp ép đùn chất dẻo có thể tái chế 
(thermoplastic extrusion) thường được dùng phổ biến trong ngành sản xuất nhựa nhưng lại 
không được dùng để sản xuất các loại giấy bọc (film) có nguồn gốc protein. Tuy nhiên, đã có 
bằng chứng cho thấy một số loại protein có biểu hiện thuộc tính của nhựa có thể tái chế và việc 
tạo ra các thuộc tính này cho protein để có thể sử dụng các công nghệ ép đùn “truyền thống” 
đang là một lĩnh vực cần nghiên cứu (Gennadios, 2002). 

Giấy bọc thực phẩm có nguồn gốc protein (protein films) thường có xu hướng dễ gãy, do đó rất 
nhiều loại chất làm dẻo có thể được dùng để bổ sung, làm thay đổi thuộc tính của giấp bọc chẳng 
hạn như glycerol, propylene glycol, triethylene glycol, sorbitol, sucrose và polyethylene glycol. 
Sử dụng các chất làm dẻo thường làm giảm độ cứng và sức căng, trong khi làm tăng tính dẻo và 
tính thấm. Các thuộc tính của giấy bọc có nguồn gốc protein cũng có thể được làm thay đổi bằng 
cách tạo ra các cầu nối giữa các phân tử protein và biến đổi cấu trúc phân tử thông qua các quá 
trình lý học và hóa học như nhiệt, áp suất, kéo dãn, sử dụng bức xạ và xử lý kiềm hoặc a xít. 

Nhìn chung, bản chất hút ẩm của giấy bọc có nguồn gốc từ protein có nghĩa là chúng có thuộc 
tính chống ẩm kém, mặc dù sự biến đổi cấu trúc và/hoặc việc bổ sung sáp hay lipid có thể làm 
giảm tốc độ dẫn truyền hơi nước của giấy bọc (Tharanathan, 2003). Các loại giấy bọc này cũng 
có xu hướng sở hữu các thuộc tính cơ học kém hơn so với các loại giấy bọc tổng hợp và giấy bọc 
có nguồn gốc từ polysaccharide. Tuy nhiên, trong các điều kiện có độ ẩm ở mức tương đối thấp 
đến trung bình, chúng có thể là những màng chắn tuyệt vời chống lại sự thâm nhập của oxy, 
hương vị và các loại dầu. 

Để có thể thành công, các vấn đề kỹ thuật chính của việc tạo tính bền cho giấy bọc protein đối 
với quá trình xử lý nhiệt cần phải được giải quyết. Cần phải vượt qua được những thách thức 
chính về kỹ thuật liên quan đến độ bền đối với nhiệt của protein trong quá trình chế biến để làm 
tăng đáng kể công suất sản xuất. 
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Hydroxyapatiter(Muối phốt phát canxi - Ca5(PO4)3(OH)) làm chất xúc tác 

Hydroxyapatiter (HAP) có thể tìm thấy rất nhiều trong xương ống chân của bò, cừu và dê. Một 
số ứng dụng gần đây của các HAP tổng hợp dùng làm chất thấm hút, chất xúc tác, chất trám răng 
và chất thay thế xương. Rõ ràng là nhận thức của công chúng đã loại bỏ việc sử dụng các sản 
phẩm động vật trong các ứng dụng y sinh học (biomedical); do đó các ứng dụng hiện chủ yếu tập 
trung vào việc sử dụng HAP làm chất xúc tác và chất thấm hút. 

Thị trường chất xúc tác rắn cho khói xe hơi và các tế bào nhiên liệu là một lĩnh vực có giá trị gia 
tăng cao và có vẻ như sẽ phát triển trong tương lai theo phương trình phát triển hàm số mũ của 
ngành công nghệ nano. Đây chính là đề tài ưu tiên trong việc sử dụng HAP tổng hợp làm chất hỗ 
trợ xúc tác (VD: Lewis và cộng sự. (Văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ, 2003)). Tuy nhiên, 
tính đặc trưng riêng của xúc tác khác nhau giữa rất nhiều dạng vật liệu. Nét đặc trưng này có thể 
làm cho HAP có nguồn gốc động vật trở thành khác biệt so với kình địch của nó ở dạng tổng hợp. 

Việc tìm kiếm các bằng sáng chế liên quan đến chủ đề này đã phát hiện ra một lượng lớn các tài 
liệu tham khảo liên quan đến các ứng dụng HAP khác nhau. Quyền tự do hoạt động sẽ phụ thuộc 
vào việc tìm ra một lối nhỏ để có thể đi qua mê lộ các bằng sáng chế của Nhật Bản đã đăng ký 
trong những năm gần đây. 

Sẽ rất khó để thâm nhập và phát triển thị trường y học trên người dành cho các ứng dụng tái tạo 
xương và nha khoa. Thị trường không dùng trên người dành cho các loại gốm và chất xúc tác 
HAP loải bỏ được các tác động đã biết về sức khỏe khi tiếp xúc với con người. Hiện tại có quá ít 
thông tin trong nguồn cơ sở dữ liệu chung để có thể đưa ra một kết luận về các cơ hội trong 
tương lai. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực ứng dụng có độ rủi ro tương đối thấp với tiềm năng có 
thể khai thác để bổ sung thêm giá trị cho dòng sản phẩm MBM. Các thách thức về nghiên cứu và 
phát triển chủ chốt là: 

• Tăng qui mô sản xuất 
• Sự biến động tự nhiên của các nguyên liệu thô 
• Kiểm tra tính năng so với các chất tổng hợp 

Nếu HAP có thể chen, dù chỉ là một ứng dụng nhỏ, vào thị trường gốm hoặc chất xúc tác thì nhu 
cầu tiêu thụ sản phẩm này sẽ có tác động đáng kể tới ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết 
mổ. 

Các protein làm keo dán 
Như đã đề cập ở phần đầu chương này, các dòng protein từ các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm 
giết mổ rất phù hợp cho các ứng dụng làm keo dán vì nó có rất nhiều chức năng hóa học sẵn có 
đối với việc tạo ra các liên kết. Thị trường nhắm tới đầu tiên là các hợp chất keo dán có nguồn 
gốc protein mà có thể được dùng làm chất thay thế cho formaldehyde nhựa thông và đặc biệt là 
urea-formaldehyde nhựa thông trong các ứng dụng hàn gắn các sản phẩm làm bằng gỗ như gỗ 
dán, ván ghép và các chất phụ gia hóa học cho việc làm và tráng giấy. Các chất keo dán có 
nguồn gốc từ protein động vật có thể được sản xuất từ máu động vật mặc dù một số sử dụng các 
loại protein cụ thể được lựa chọn chủ yếu từ collagen và albumin trong máu. 

Việc sử dụng các protein loại thải làm nguyên liệu thô để sản xuất keo dán cho các sản phẩm làm 
từ gỗ đã và đang là chủ đề nghiên cứu rộng rãi ở nhiều nước trong suốt 50 năm qua. Cho dù có 
thực tế này thì cũng chỉ rất ít (nếu có) các ứng dụng theo cách này ở qui mô lớn đối với protein 
động vật loại thải. 

Các loại keo dán này, với độ kết dính thấp hơn và không chịu nước, có giá thành thấp hơn và 
được sử dụng trong các vật liệu xây dựng trong nhà, chủ yếu là sàn nhà. Giá trị tương đối thấp 
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của các sản phẩm keo dán đi đôi với giá thành để chuyển protein động vật loại thải thành dạng 
phù hợp cho việc sản xuất keo dán đã làm cho ứng dụng này không hấp dẫn về mặt kinh tế. 

So với các chất keo dùng để dán các sản phẩm từ gỗ thì tiềm năng ứng dụng các sản phẩm 
protein động vật loại thải để sản xuất giấy và hộp carton vẫn là đề tài ít được khám phá. Những 
thiếu sót đáng kể về tính năng của rất nhiều hóa chất đang được sử dụng hiện nay cùng với giá trị 
tương đối cao của chúng làm cho việc sử dụng các protein loại thải trong ngành sản xuất giấy trở 
nên có tiềm năng hấp dẫn. 

Rào cản đối với việc ứng dụng cho thị trường gỗ tổng hợp là mức độ chịu nước thấp của các chất 
keo dán có nguồn gốc protein và kéo theo là tốc độ phân hủy sinh học bị đẩy lên cao hơn. 
Nghiên cứu các quá trình tạo liên kết hóa học và sự bổ sung hay biến đổi các nhóm chức năng có 
thể giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến tính chịu nước kém của keo dán có nguồn gốc động 
vật nhưng cũng không thể tạo ra một loại keo epoxy có thể so sánh được với keo tổng hợp dù là 
về tính năng hay giá thành. Sử dụng keo dán có nguồn gốc động vật cho các sản phẩm giấy bao 
gói và bìa carton dùng bảo quản các sản phẩm trong thời gian ngắn (1-3 tháng) là có tiềm năng 
thực sự. 

Các chất keo dán được dùng để làm giảm sự doãng ra (giảm sức chịu đựng hoặc không chịu 
được các sức ép diễn ra liên tục) của các thùng chứa có thể chồng lên được, nhưng khi đó các 
thùng chứa sẽ không được tái chế. Áp lực phải tái chế tất cả các loại giấy đang tăng lên. Nhưng 
vấn đề trở ngại khác nữa là các hộp carton tái chế có mức độ dão cao gấp 4 lần các loại hộp 
thông thường (US. Patent Office, 2003). Nếu sử dụng keo dán có nguồn gốc protein thay thế cho 
loại không tái chế được hiện nay đang dùng thì việc tái chế những thứ đã qua sử dụng có thể thực 
hiện được bằng cách ngâm chúng trong môi trường có chứa men thủy phân protein (protease). 

Nghiên cứu và phát triển thành công một chất keo dính có tác dụng làm giảm đáng kể độ dão của 
các hộp tái chế sẽ làm cho các loại keo dán có nguồn gốc protein động vật có chỗ đứng trên thị 
trường. Loại bỏ formaldehyde, đặc biệt là trong các sản phẩm sử dụng trong nhà, là một bước 
tiến rất tích cực trong nhận thức của công chúng. Hướng phát triển là các sản phẩm thân thiện 
với môi trường và vấn đề loại keo dán này có thể được sản xuất từ nguồn chất thải sẽ kết hợp với 
nhau để mang lại ưu thế đáng kể trên thị trường so với các sản phẩm truyền thống. 

Thị trường cho bìa carton đóng gói có thể sẽ sử dụng sản phẩm này nhiều nhất, do đó việc phát 
triển chất keo dán phù hợp cho ứng dụng này sẽ tạo ra nhu cầu tăng đáng kể các sản phẩm có 
nguồn gốc protein. 

 

Khuyến khích khám phá 
Lời mở đầu cho cuộc hội thảo tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Phụ phẩm động vật của 
trường Đại học Clemson (tháng 4, 2006) đã nêu: “ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ 
tiếp tục đứng vững là điều cần thiết cho xã hội”. Như đã đề cập ở chương đầu tiên của cuốn sách 
này, “Tổng quan về ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ”, tính khả dụng của các sản 
phẩm chế biến từ phụ phẩm giết mổ làm thức ăn chăn nuôi trong tương lai phụ thuộc vào thị 
trường và các qui định pháp luật. Luật lệ trong tương lai liên quan đến an toàn sinh học và bảo vệ 
môi trường có thể sẽ ngăn cản thị trường truyền thống tiếp cận các sản phẩm chế biến từ phụ 
phẩm động vật. Do đó, điều cốt yếu là các ứng dụng và phương pháp mới để loại thải phụ phẩm 
động vật một cách có lãi cần phải được khám phá, nghiên cứu, phát triển thành một quy trình 
thương mại đầy sức sống và được ngành chế biến phụ phẩm giết mổ áp dụng rộng rãi nhằm duy 
trì sức sống và giá trị của dịch vụ chế biến phụ phẩm giết mổ cho ngành chế biến thực phẩm. 
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Kỹ sư môi trường 

Tập đoàn Bolton & Menk 
 

Tóm tắt 
Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ có ảnh hưởng tích cực rất rõ ràng tới chất lượng 
môi trường. Quá trình chế biến các chất hữu cơ có giá trị kinh tế thấp lấy từ ngành chăn nuôi, chế 
biến thịt, chế biến thực phẩm và các ngành dịch vụ thực phẩm bởi ngành công nghiệp chế biến 
phụ phẩm giết mổ góp phần làm giảm lượng chất thải chở đến bãi rác và các cơ sở xử lý nước 
thải công cộng. Việc chế biến các gia súc chết của ngành chăn nuôi gia súc gia cầm làm giảm 
nguy cơ ô nhiễm nước ngầm và các vấn đề về sức khỏe có thể gây ra bởi việc tiêu hủy xác gia 
súc chết một cách không hợp lý. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra các ảnh hưởng xấu tới chất 
lượng môi trường. Mặc dù phần lớn các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ không tạo ra các chất 
thải nguy hại nhưng quá trình vận chuyển và chế biến các nguyên liệu hữu cơ có thể tạo ra rất 
nhiều phụ phẩm có thể phân hủy sinh học (biodegradable by-product) không mong muốn và các 
chất này có thể tác động đáng kể đến chất lượng nước và chất lượng không khí. Các cơ sở chế 
biến phụ phẩm động vật hiện đại có qui trình xử lý tinh vi và các thiết bị kiểm soát để có thể duy 
trì mức ô nhiễm nước và không khí trong phạm vi cho phép. Các hệ  thống kiểm soát không khí 
và nước thải đòi hỏi chi phí đầu tư vốn và chi phí vận hành nhà máy khá lớn. 

Hoạt động của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ phải chịu sự chi phối của một số 
qui định về môi trường. Ngoài sự kiểm soát của chính phủ thông qua các qui định của Liên bang, 
tiểu bang và địa phương, ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ còn là một đối tượng 
phải chịu áp lực từ các nhóm và cá nhân quan tâm đến môi trường. Ngày càng khó để chọn địa 
điểm xây dựng nhà máy mới và bảo đảm tuân thủ mọi quy định về môi trường vì số lượng và sự 
phức tạp của các điều luật và quy định cũng như các vấn đề pháp lý về môi trường đang tiếp tục 
tăng lên. 

Nhiều thành viên của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ dựa vào các tổ chức thương 
mại và công nghiệp như Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm quốc gia (NRA) và Viện nghiên 
cứu Thịt Hoa Kỳ (AMI) và các các Ủy ban môi trường để giám sát việc xây dựng các chính sách 
và qui định về môi trường. 

Khái niệm hệ thống quản lý môi trường (EMS-Environmental Management System) đang được 
xây dựng là một bước tiến theo hướng tự kiểm soát và cải thiện chất lượng môi trường được triển 
khai ở cấp độ nhà máy. Các chương trình EMS được khuyến khích bởi các cơ quan quản lý môi 
trường trong đó có cả Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (Environmental Protection Agency - 
EPA). 

Các qui định về môi trường sẽ trở nên chặt chẽ và việc tuân thủ sẽ trở nên phức tạp và tốn kém 
hơn vì sẽ có nhiều hơn nữa các chất gây ô nhiễm nguồn nước và không khí được đưa vào qui 
định trong tương lai. Qui định về khí nhà kính, các chất thải amoniac, nitơ tổng số, phốt pho và 
nước thải chứa chất rắn hòa tan sẽ là những thách thức trong tương lai gần. Những qui định đối 
với các chất gây ô nhiễm chưa được biết đến tại thời điểm này chắc chắn sẽ xuất hiện cùng với 
các nghiên cứu về môi trường và các vấn đề môi trường thực sự hoặc cảm nhận được. 
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Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm đã tự nguyện tham gia vào các nghiên cứu của Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường và các dự án khảo sát công nghiệp. Kiểu hợp tác như thế này, chứ không phải 
quan hệ theo kiểu đối đầu với các nhà quản lý như trước, đang dẫn đến việc xây dựng các điều 
luật, qui định, và chính sách của Liên bang dựa trên việc áp dụng công nghệ kiểm soát đáng tin 
cậy và khả thi về mặt kinh tế để bảo vệ môi trường. 

Các vấn đề nước thải 
Các nhà máy chế biến phụ phẩm tạo ra lượng nước thải rất lớn. Nước thải thường chứa các tạp 
chất mà nguy cơ gây ô nhiễm môi trường về mặt lâu dài của chúng là tương đối thấp. Thế nhưng 
cũng không thể thải trực tiếp nước thải này vào sông, suối hay ao hồ khi chưa được xử lý một 
cách thích hợp. Việc thải nước thải được qui định trong các điều luật và nguyên tắc của Liên 
bang, tiểu bang và địa phương. 

Các mối quan tâm về môi trường 

Có bốn phạm trù quan tâm đến môi trường khi đề cập đến nước thải được tạo và thải ra từ các 
nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ: bảo vệ đời sống các loài thủy sản, bảo vệ sức khỏe con 
người và động vật, bảo vệ tính thẩm mỹ của các dòng chảy có chất thải chảy vào, và bảo vệ chất 
lượng nguồn nước. Bảo vệ các loài thủy sản đòi hỏi sự quan tâm cũng như chi phí nhiều nhất 
trong việc xử lý nước thải. 

Hạn chế việc thải các chất hữu cơ sẽ bảo vệ các loài thủy sản tránh phải sống trong môi trường 
nước có nồng độ O2 hòa tan thấp ở các dòng chảy phía sau vị trí có nước thải đổ vào. Chất hữu 
cơ được vi khuẩn có trong dòng chảy dùng làm nguồn thức ăn cho chúng. Do các vi khuẩn tiêu 
thụ chất hữu cơ nên chúng sẽ sử dụng O2. Nếu tốc độ tiêu thụ O2 của vi khuẩn vượt quá tốc độ 
hòa tan O2 vào dòng chảy thì mật độ O2 hòa tan trong nước sẽ giảm đi và cá sẽ chết vì thiếu O2 
hòa tan cho quá trình hô hấp. Cá chết do thiếu O2 hòa tan trong các dòng chảy phía dưới cửa ra 
của nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt không được xử lý triệt để đã từng xảy ra rất 
phổ biến trước khi các cơ sở xử lý nước thải sinh học (biological wastewater treatment) qui mô 
lớn được xây dựng ở Hoa Kỳ trong những năm 1970 và 1980. 

Nhu cầu ôxy hóa sinh cacbon (Carbonaceous biochemical oxygen demand-CBOD) và nhu cầu 
ôxy hóa sinh (Biochemical oxygen demand-BOD) là những phương pháp xác định nồng độ chất 
hữu cơ trong nước. CBOD và BOD là lượng oxy được các vi sinh vật tiêu thụ khi chúng sử dụng 
các chất tạp nhiễm làm nguồn thức ăn trong suốt thời gian của một đợt kiểm tra năm ngày trong 
phòng thí nghiệm. Kết quả được thể hiện bằng đơn vị mg/L (hoặc ppm- phần triệu) của lượng O2 
tiêu thụ trong thời gian kiểm tra năm ngày. 

BOD đã được sử dụng làm phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ trong vài thập kỷ qua. 
CBOD cũng tương tự như BOD nhưng khác ở chỗ trong phép thử CBOD thì phản ứng của nitơ 
hữu cơ bị khóa chặt. Số lượng phản ứng nitơ được giả định là không đáng kể trong phép thử 
BOD khi tiến hành với nguồn nước thải nồng độ thấp. Các nồng độ BOD và CBOD là tương tự 
nhau trong nước thải có nồng độ nitơ thấp. Phản ứng của các hợp chất chứa nitơ trong các phép 
thử BOD có thể là đáng kể trong nước thải có nồng độ amoniac và nitơ hữu cơ cao như nước thải 
của các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ. Vì thế, với những loại nước thải này thì phép thử 
CBOD được ưa sử dụng hơn phép thử BOD. Nồng độ CBOD luôn thấp hơn nồng độ BOD. Nước 
thải chưa qua xử lý của nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ có nồng độ CBOD dao động trong 
khoảng từ 4.000-10.000 mg/l. Các giới hạn CBOD điển hình đối với nước thải trước khi đổ vào 
dòng chảy là 10-25 mg/l. 

Amoniac được tạo ra từ quá trình phân hủy sinh học các chất protein. Nitơ Kjeldahl tổng số 
(TKN) là tổng của nitơ hữu cơ và nitơ amoniac. Amoniac rất độc đối với các loài thủy sản. 
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Amoniac tự do (NH3) và amonium dạng nguyên tử (NH4
+) cùng tồn tại trong nước ở trạng thái 

cân bằng. Amoniac độc trong khi NH4
+ không độc. NH4

+ được chuyển hóa thành NH3 khi pH 
tăng lên. Amoniac cũng độc hơn ở nhiệt độ nước cao hơn. Do vậy, pH và nhiệt độ là những yếu 
tố quan trọng cần xem xét khi đánh giá độc tính của NH3 đối với các động vật sống dưới nước. 
Độc tính của NH3 tăng lên khi pH và nhiệt độ tăng lên. Nước thải chưa qua xử lý của các nhà 
máy chế biến phụ phẩm giết mổ có nồng độ TKN trong khoảng dao động từ 500-1000 mg/l. Giới 
hạn NH3 thông thường cho chất lượng nước trong các dòng chảy biểu thị bằng nồng độ nitơ là 
nhỏ hơn 2 mg/l. 

Các động vật sống dưới nước nhạy cảm với pH. Dao động điển hình của mức pH cho phép đối 
nước thải trước khi đổ vào dòng chảy là 6-8. 

Một số muối hòa tan như muối clo và muối sulfat có thể độc đối với các động vật thủy sinh. 
Nước thải của các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ có thể chứa các muối hòa tan ở nồng độ 
cao do muối thải ra từ việc xử lý da sống và các muối có trong nguyên liệu thô như phần nước 
của huyết thanh. Các chất rắn hòa tan tổng số (Total Disolved Solids - TDS) là hàm lượng các 
chất rắn đi qua giấy lọc. Đây là một đơn vị xác định hàm lượng chất hữu cơ hòa tan và muối. 
Nồng độ của các thành phần cụ thể trong TDS như clo, sulfat và các thành phần khác được quan 
tâm nhiều hơn là nồng độ TDS tổng số. Do vậy, việc sử dụng TDS làm một chỉ số bảo vệ các 
động vật thủy sinh không phù hợp về mặt kỹ thuật bằng việc sử dụng nồng độ của các chất gây ô 
nhiễm cụ thể như clo và sulfat. Mặc dù một số tiểu bang đã có các tiêu chuẩn về chất lượng nước 
cho các chất rắn hòa tan, clo, sulfate và các thành phần hòa tan khác từ vài năm nay, nhưng trong 
nhiều trường hợp họ vẫn chưa áp dụng các tiêu chuẩn cho những tham số này đối với các mức 
giới hạn cho phép của nước thải cho tới mãi thời gian gần đây. Việc xây dựng các tiêu chuẩn qui 
định đối với các thành phần tạo nên các chất rắn hòa tan sẽ trở nên quan trọng trong tương lai khi 
các tiểu bang xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng nước lần thứ hai. 

Nước thải từ các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ có chứa dịch lỏng chảy ra từ các nguyên liệu 
thô chưa được nấu chín, trong đó có cả các vi sinh vật có khả năng gây bệnh. Các trực khuẩn 
trong phân được coi là chỉ thị của sự tiềm ẩn các vi sinh vật gây bệnh. Mật độ trực khuẩn trong 
phân được biểu thị bằng thuật ngữ “số lượng có thể đúng nhất” trên 100 ml (MPN/100ml). Giới 
hạn điển hình của mật độ trực khuẩn trong nước thải trước khi đổ vào dòng chảy là 200-400 
MPN/100 ml. 

Các chất rắn lơ lửng tổng số (Total Suspended Solids-TSS) là một chỉ số đo lượng nguyên liệu 
có thể được loại bỏ từ nước thải bằng cách lọc qua giấy lọc. TSS là một chỉ số quan trọng đánh 
giá chất lượng nước về mặt cảm quan. Các giới hạn chất rắn lơ lửng điển hình trong nước thải 
trước khi đổ vào dòng chảy là 10-30 mg/l. 

Các hợp chất có chứa phốt pho và nitơ là những nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của thực vật 
sống trong các dòng chảy và hồ chứa nước. Nước thải của quá trình chế biến phụ phẩm giết mổ 
có thể chứa hàm lượng các hợp chất chứa nitơ tương đối cao tạo ra bởi sự phân hủy protein. Các 
chất dinh dưỡng kích thích sự phát triển quá mức của tảo trong các hồ chứa và dòng chảy, từ đó 
ảnh hưởng tới sự sống của các loài thủy sinh và chất lượng cảm quan của nước. Các mức giới 
hạn của việc thải phốt pho vào vùng lòng chảo dẫn lưu của Hồ Lớn (Great Lakes) đã có hiệu lực 
từ vài năm nay. Các điều luật của EPA năm 2004 yêu cầu nước thải từ các cơ sở chế biến phụ 
phẩm giết mổ vào các hồ chứa và dòng chảy không được chứa hàm lượng nitơ tổng số cao hơn 
134 mg/l. Các mức giới hạn của địa phương dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng nước của tiểu 
bang có thể còn chặt chẽ hơn. Các mức giới hạn thải phốt pho điển hình ở các vùng có áp dụng 
tiêu chuẩn chất lượng nước chứa phốt pho là 1,0 mg/l đối với hàm lượng phốt pho tổng số. Các 
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giới hạn phốt pho và nitơ tổng số có thể trở nên chặt chẽ hơn nhiều khi các tiểu bang áp dụng các 
tiêu chuẩn chặt chẽ hơn về chất lượng nước chứa các chất dinh dưỡng . 

Dầu và mỡ dạng lỏng là một chỉ số chất lượng nước về mặt cảm quan. Dầu và mỡ dạng lỏng 
được định nghĩa là bất kể nguyên liệu nào có thể thu hoạch được với một dung môi hòa tan chất 
hữu cơ chẳng hạn như hexane. Dầu và mỡ dạng lỏng được định nghĩa một cách chính xác hơn là 
loại nguyên liệu có thể tách chiết hexan (Hexane extractable material-HEM) vì tất cả các thành 
phần thu được từ phương pháp thử haxane có thể không thực sự là dầu hoặc mỡ thật. Việc thải 
quá nhiều dầu và mỡ dạng lỏng có thể dẫn đến sự đông vón tích tụ các chất rắn và nổi lềnh bềnh 
trên mặt hồ chứa hoặc dòng chảy. Việc thải quá nhiều dầu và mỡ vào hệ thống thoát nước thải 
thành phố gây ra hiện tượng mỡ đóng thành lớp trong các ống cống, dẫn đến các vấn đề khó 
khăn trong việc bảo dưỡng cống rãnh nước thải. Các giới hạn về hàm lượng dầu và mỡ dạng lỏng 
điển hình trong nước thải đổ vào hệ thống nước thải thành phố là 100-200 mg/l. 

Các qui định về việc thải nước thải 

Các giới hạn trong việc thải nước thải vào các dòng chảy và hồ chứa được đưa ra dựa trên việc 
xem xét hai chỉ số: chất lượng tối thiểu dựa trên việc sử dụng các công nghệ xử lý (các giới hạn 
dựa trên công nghệ-technology-based limits) và chất lượng yêu cầu cho việc bảo vệ chất lượng 
nước của các dòng chảy và hồ chứa (các giới hạn dựa trên chất lượng nước-water quality-based 
limits). EPA thiết lập chất lượng nước tối thiểu dựa trên việc áp dụng công nghệ xử lý cho các 
ngành công nghiệp cụ thể, thường được đề cập là các giới hạn nước thải công nghiệp theo nhóm 
hoặc các hướng dẫn về giới hạn đối với các dòng nước thải (Effluent Limitation Guidelines - 
ELGs). Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ là đối tượng phải áp dụng ELGs cho 
Phân nhóm các cơ sở chế biến phụ phẩm của Nhóm các sản phẩm gia súc gia cầm điểm nguồn 
(Meat and Poultry Products Point Source Category) được phát hành trong cuốn “Code of Federal 
Regulations” (Mã số của các điều luật Liên bang) (40 CFR Phần 432, Tiểu phần J). EPA đã thiết 
lập ELGs cho các nhà chế biến phụ phẩm độc lập năm 1975 và định kỳ đánh giá lại chúng. EPA 
cũng đã sửa đổi lại ELGs cho Phân nhóm các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ năm 2004 trong đó 
bao gồm các tiêu chuẩn cho các cơ sở thải nước thải tại các điểm nguồn vào các dòng chảy và hồ 
chứa đã có từ trước hoặc mới xuất hiện. Các tiêu chuẩn cho amoniac, BOD, dầu và mỡ dạng lỏng, 
và TSS đều dựa vào khối lượng nguyên liệu thô và được thể hiện bằng đơn vị pound của chất 
gây ô nhiễm/1000 pound nguyên liệu thô. Tiêu chuẩn áp dụng cho trực khuẩn trong phân là 400 
MPN/100 ml và tiêu chuẩn cho nitơ tổng số là 134 mg/l như trong điều luật được ban hành năm 
2004. 

Các giới hạn cho nước thải dựa trên chất lượng nước đã được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn 
chất lượng nước của các dòng chảy có chất thải đổ vào. Các cơ quan quản lý của tiểu bang xây 
dựng các tiêu chuẩn để bảo vệ các động vật thủy sinh và cho các ứng dụng khác của hồ chứa và 
dòng chảy. Các giới hạn cho nước thải đổ vào dòng chảy được tính toán bằng cách xác định công 
suất của dòng chảy trong việc thu nhận và đồng hóa các thành phần đến từ tất cả các nguồn nước 
thải mà không vượt quá tiêu chuẩn cho phép của chất lượng nước trong dòng chảy. 

Việc thải trực tiếp vào các dòng chảy và hồ chứa có thể được thực hiện nếu có giấy phép chứng 
nhận NPDES (National Pollutant Discharge Elimination System- Hệ thống loại bỏ chất thải ô 
nhiễm quốc gia) do các cơ quan quản lý của tiểu bang cấp theo ủy quyền của EPA và Đạo luật về 
Nước sạch. 

EPA cũng có thể đưa ra các tiêu chuẩn cho các chất thải công nghiệp theo từng nhóm đối với 
việc thải chất thải vào hệ thống xử lý của thành phố và thường được gọi là các tiêu chuẩn trước 
khi xử lý. EPA không đưa vào điều luật năm 2004 các tiêu chuẩn trước khi xử lý cho Phân nhóm 
các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ điểm nguồn. 
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Các giới hạn về việc thải chất thải vào các hệ thống xử lý công cộng (Publicly Owned Treatment 
Works-POTW) hoặc hệ thống cống vệ sinh thành phố, đều dựa trên các điều luật của tiểu bang, 
các Sắc lệnh của thành phố địa phương và công suất của các hệ thống xử lý công cộng. Nhìn 
chung, các đặc điểm nước thải từ các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ là tương thích với các 
quy trình xử lý POTW, nếu như POTW có đủ công suất xử lý. 

Thải chất thải vào POTW thường được cho phép thông qua sắc lệnh của chính quyền địa phương 
và sự thỏa thuận giữa cơ sở sản xuất công nghiệp với POTW. Ở một số vùng, cần phải có giấy 
phép hoặc phê chuẩn của tiểu bang đối với những thỏa thuận về việc xử lý chất thải. 

Việc thải nước mưa cần phải có giấy phép NPDES do các cơ quan quản lý của tiểu bang cấp theo 
ủy quyền của EPA. 

Các nguồn nước thải 

Các chất gây ô nhiễm có trong nước thải của nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ chính là sự 
mất mát sản phẩm của các nhà máy đó. Ví dụ: dầu mỡ dạng lỏng trong chất thải chính là loại mỡ 
có thể thu hoạch được để làm thành sản phẩm mỡ cuối cùng trong các qui trình chế biến phụ 
phẩm giết mổ. Protein thất thoát vào nước thải có thể ước tính bằng cách nhân hàm lượng TKN 
với 6,25. Lượng NH3 trong nước thải chính là chỉ thị của tổng lượng protein bị phân hủy. Lượng 
nitơ hữu cơ (nitơ tổng số trừ nitơ trong NH3) trong nước thải chính là chỉ thị của lượng protein 
thực tế bị mất xuống hệ thống nước thải. Các nhà máy đóng gói thường xuyên sử dụng các số 
liệu theo dõi dầu mỡ và TKN trong nước thải để xác định lượng sản phẩm thất thoát và đánh giá 
hiệu suất của nhà máy. 

Mức độ và đặc điểm tạo nước thải của các cơ sở chế biến phụ phẩm thường rất biến động và bị 
ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại và tình trạng của nguyên liệu thô, loại quy trình chế biến và 
các phương pháp quản lý nhà máy. Các vấn đề rắc rối xảy ra với nước thải thường là do những 
nguồn thải có số lượng tương đối thấp nhưng nồng độ lại rất cao gây nên. Một nhà máy chế biến 
phụ phẩm gia súc chết điển hình chế biến 3-7 triệu pound nguyên liệu thô mỗi tuần có thể tạo ra 
khoảng 100.000 gallon nước thải/ngày với 5.000 pound CBOD và 900 pound TKN cho mỗi triệu 
pound nguyên liệu thô. 

Nước thải của một nhà máy chế biến phụ phẩm điển hình được tạo ra từ các nguồn dưới đây: 

• Các dịch lỏng trong nguyên liệu thô 
• Các chất ngưng tụ của công đoạn nấu nguyên liệu 
• Các quá trình chế biến mỡ thải nhà hàng 
• Các quá trình chế biến máu 
• Các quá trình rửa và vệ sinh nhà máy 
• Các hoạt động thuộc da 
• Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí 
• Nước làm lạnh gián tiếp 
• Nước mưa 

Mặc dù các dịch lỏng từ nguyên liệu thô chỉ là một phần nhỏ của tổng lượng nước thải nhưng 
những chất lỏng này có thể là một nguồn CBOD, nitơ hữu cơ và amoniac đáng kể. Ví dụ: mật độ 
CBOD của máu tổng số dao động từ 150.000 – 200.000 mg/l. Các chất lỏng chảy ra từ nguyên 
liệu thô tăng lên về số lượng và nồng độ khi chất lượng của nguyên liệu thô bị giảm xuống trong 
thời gian lưu trữ dài dưới điều kiện thời tiết nóng. 

Ở các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ truyền thống, lượng hơi nước bốc lên khi nấu sẽ được 
làm lạnh và hơi nước ngưng tụ sẽ được thải cùng với nước thải. Hơi nước ngưng tụ từ quá trình 
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nấu chứa các hợp chất hữu cơ có thể ngưng tụ, NH4
+, mỡ dạng lỏng aerosol và một số chất rắn 

mang theo từ quá trình nấu. Một số quy trình chế biến phụ phẩm động vật gặp phải các vấn đề 
tạo bọt và hiện tượng tạo bọt có thể làm cho hàm lượng mỡ và chất rắn trong nước ngưng tụ tăng 
rất cao theo chu kỳ. Khối lượng nước ngưng tụ từ quá trình nấu nguyên liệu có thể được ước tính 
dễ dàng từ sản lượng của qui trình chế biến. Chất lượng nước ngưng tụ từ quá trình nấu phụ 
thuộc vào loại hình và chất lượng của nguyên liệu thô. Nước ngưng tụ từ quá trình nấu trong quy 
trình chế biến bột lông vũ và từ nguyên liệu thô bị phân hủy có thể có nồng độ amoniac rất cao. 
Hơi nước ngưng tụ của một qui trình nấu điển hình sẽ có 2000-5000 mg/l CBOD và 500-1000 
mg/l TKN. 

Một vài cơ sở chế biến phụ phẩm sử dụng phương pháp dùng nhiệt độ cao trong thời gian ngắn 
để xử lý các chất bốc hơi từ quá trình nấu nhằm mục đích phân hủy các hợp chất hữu cơ gây mùi 
và thải trực tiếp hơi nước đã qua xử lý vào không khí chứ không dùng phương pháp ngưng tụ hơi 
nước. Nước thải của các nhà máy này không chứa nước ngưng tụ từ quá trình nấu nguyên liệu. 

Nước tự do được lấy ra khỏi mỡ thải nhà hàng có nồng độ rất cao các chất gây ô nhiễm tạo ra bởi 
các a xít béo tự do và các sản phẩm phân hủy protein. Nước thải của các quá trình chế biến mỡ 
thải nhà hàng điển hình thường chứa 50.000-100.000 mg/l CBOD, 100-800 mg/l phốt pho và 
1000-3000 mg/l TKN. 

Làm đông đặc bằng hơi nước và tách bằng ly tâm máu nguyên sẽ tạo ra phần nước huyết thanh 
có chứa hàm lượng CBOD và TKN rất cao. Nước huyết thanh điển hình có chứa 7000 mg/l 
CBOD, 150 mg/l phốt pho và 1800 mg/l TKN. 

Xử lý da sống bằng nước mặn tạo ra nước thải có nồng độ TDS, natri và clo rất cao. Hàm lượng 
clo điển hình trong nước thải của công đoạn xử lý da bằng nước mặn thường là 100.000-150.000 
mg/l. 

Máy lọc hơi nước đệm không khí tạo ra nước thải có nồng độ chất hữu cơ tương đối thấp nhưng 
hàm lượng TDS cao do việc bổ sung các chất hữu cơ như thuốc tẩy và sút ăn da. 

Xử lý sơ bộ trước (Xử lý lần thứ nhất) 
Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải vào hệ thống cống nước thải sinh hoạt của thành phố liên 
quan đến việc loại bỏ dầu mỡ và các chất huyền phù. Việc loại bỏ các chất huyền phù cũng đồng 
thời loại bỏ phần CBOD bám vào các chất huyền phù. 

Việc xử lý sơ bộ các chất thải truyền thống bao gồm các công đoạn dưới đây: 

• Sàng lọc 
• Phân tách trọng lực 
• Cân bằng dòng chảy (Hệ thống bể thông nhau) 
• Xử lý trước bằng hóa chất 
• Phá bọt không khí  

Các sàng của trống quay với kích thước mắt sàng khoảng 0,030 inch (1 inch = 2,54 cm) thường 
được sử dụng để loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn. 

Phân tách trọng lực là việc sử dụng trọng lực để loại bỏ các tiểu phần và mỡ nổi tự do. Các chất 
rắn và mỡ lỏng được loại bỏ trong các thùng chứa hình tròn hoặc hình chữ nhật theo cơ chế nạo 
vét để quá trình loại bỏ chất rắn và mỡ dạng lỏng diễn ra liên tục. 

Cân bằng dòng chảy là biện pháp được sử dụng trong quá trình xử lý sơ bộ nước thải giúp cho 
tốc độ dòng chảy và các đặc tính của nước thải được ổn định hơn. Các thùng chứa trong hệ thống 
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cân bằng dòng chảy cũng có vai trò là nơi thu giữ mỡ góp phần hạn chế hiện tượng đóng váng 
mỡ của nước thải. 

Xử lý trước bằng hóa chất là việc bổ sung các hóa chất để tăng cường quá trình lọc, loại bỏ dầu, 
mỡ và các hạt chất rắn nhỏ. Các chất rắn và mỡ lỏng tồn tại ở dạng huyền phù là do các đặc tính 
tích điện bề mặt (surface charge). Phần lớn các chất rắn trong huyền phù có đặc điểm tích điện 
bề mặt âm. Làm giảm pH bằng cách cho a xít vào sẽ làm giảm mức tích điện bề mặt âm. Bổ sung 
các chất gây lắng đọng bằng kim loại như sulfate nhôm làm giảm hơn nữa mức tích điện bề mặt 
âm của các tiểu phần và tạo các chất kết tủa kim loại để bẫy các chất rắn nhỏ bên trong các tủa 
lớn hơn gọi là các hạt tủa (floc). Các chất hữu cơ mạch dài với độ tích điện bề mặt cao sẽ hỗ trợ 
thêm quá trình lắng đọng các chất rắn và hình thành các hạt tủa. 

Các chất rắn đã bị làm biến đổi từ bước xử lý bằng hóa chất thường được loại bỏ bằng kỹ thuật 
tạo và hớt bọt không khí hòa tan (Desolved Air Flotation- DAF). Kỹ thuật DAF truyền thống 
hoạt động bằng cách đưa nước đã được làm bão hòa không khí ở áp suất cao cùng với nước thải 
đã được xử lý bằng hóa chất vào trong một thùng chứa hình tròn hoặc hình chữ nhật không đậy 
nắp. Khi áp suất giảm xuống, không khí sẽ thoát ra khỏi dung dịch, các tiểu phần sẽ bám vào các 
bong bóng nhỏ được tạo ra và nổi lên trên bề mặt thùng chứa và sau đó được hớt bỏ. Một phần 
của nước thải đã xử lý được đưa trở lại vào hệ thống tạo áp suất cho không khí hòa tan. 

Xử lý trước bằng hóa chất và DAF thường tạo ra nước thải có nồng độ dầu, mỡ dạng lỏng và 
TSS <100 mg/l. Các chất rắn và mỡ dạng lỏng thu được từ các khâu xử lý sơ bộ thường được 
đưa vào chế biến lại cùng với nguyên liệu thô. 

Xử lý sơ bộ theo cách truyền thống không loại bỏ được CBOD hoặc TKN có thể hòa tan. Các 
protein hòa tan có thể được loại bỏ bằng việc xử lý hóa chất tấn công để phá hủy cấu trúc protein 
sau công đoạn DAF. Cấu trúc của các protein có thể bị phá vỡ bằng cách bổ sung a xít để tạo 
mức pH rất thấp và/hoặc bổ sung chất ôxy hóa mạnh chẳng hạn như clo. Xử lý hóa chất tấn công 
nhằm loại bỏ protein hòa tan thường tốn kém hơn xử lý nước thải thứ cấp bằng biện pháp sinh 
học. 

Xử lý lần thứ hai (xử lí thứ cấp) 

Xử lý thứ cấp là quá trình loại bỏ các chất hữu cơ gây ô nhiễm thông qua sử dụng các biện pháp 
xử lý sinh học. Các quá trình xử lý lần hai sử dụng hiện tượng phân hủy sinh học tự nhiên của 
các hợp chất hữu cơ, giống như các quá trình xảy ra trong các hồ chứa và dòng chảy. Quá trình 
phân hủy sinh học diễn ra trong các thùng chứa với mật độ vi sinh vật rất cao và do đó các chất 
hữu cơ có thể được loại ra khỏi nước thải trong quãng thời gian ngắn hơn nhiều so với môi 
trường nước tự nhiên. 

Xử lý thứ cấp yếm khí là quá trình loại bỏ các tạp chất hữu cơ bằng biện pháp sinh học trong 
điều kiện không có ôxy. Phần lớn các chất hữu cơ được chuyển thành khí mê tan và CO2 nhờ vi 
khuẩn, các khí này được gọi là khí biogas (khí sinh học). Một số chất hữu cơ được kết hợp vào 
sinh khối hay bùn lắng đọng của quá trình xử lý này. Nitơ hữu cơ được chuyển thành amoniac. 
Khí biogas có chứa khoảng 70% khí mê tan hay còn gọi là khí tự nhiên với giá trị đốt nóng 
khoảng 700 BTU/foot khối (1 foot=0,3048 m). Khí biogas có thể được thu hồi và sử dụng làm 
nhiên liệu phục vụ cho việc đốt nóng các quá trình yếm khí hay các nồi hơi của nhà máy sản xuất. 
Các quá trình yếm khí tạo ra khoảng 8-10 foot khối khí tự nhiên qui đổi trên một pound CBOD 
loại ra. 

Các hố yếm khí và các thùng yếm khí có đậy nắp thường được sử dụng trong quá trình xử lý thứ 
cấp yếm khí bằng sinh học của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. Các thùng chứa 
được đậy nắp kín để kiểm soát mức ô nhiễm không khí và thu hồi khí biogas. Rất nhiều các hố 
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yếm khí mới xây dựng được phủ bằng các màng nhựa để thu hồi khí biogas. Quá trình yếm khí 
diễn ra tốt nhất ở nhiệt độ khoảng 1000F. Các hố yếm khí thường không được làm ấm. Các thùng 
yếm khí thường được đun nóng để duy trì nhiệt độ hoạt động tối ưu là 1000F. Công đoạn xử lý 
yếm khí sẽ giúp loại bỏ khoảng 80-90% CBOD. Phần lớn các nitơ hữu cơ được chuyển thành 
amoniac. Do đó, không có sự suy giảm đáng kể lượng TKN khi xử lý thứ cấp yếm khí. 

Xử lý thức cấp hiếu khí là quá trình loại bỏ các chất gây ô nhiễm hữu cơ bằng biện pháp sinh học 
trong điều kiện có ôxy. Chất hữu cơ được chuyển đổi nhờ vi khuẩn và các vi sinh vật khác thành 
CO2, nước và sinh khối hay bùn lắng. Quy trình xử lý bùn hoạt hóa (activated sludge process) 
thường được sử dụng cho các quá trình xử lý sinh học hiếu khí. Quy trình này bao gồm các bể xử 
lý có gắn quạt gió trong đó ôxy được cung cấp cho vi sinh vật bằng các khí nén và các máy 
khuếch tán không khí. Các vi sinh vật, được gọi là bùn hoạt hóa, được lấy ra khỏi dung dịch đã 
xử lý bằng phương pháp sử dụng trọng lực trong bể lắng và chuyển trở lại vào bể xử lý có quạt 
gió. 

Các quá trình xử lý theo từng đợt hay các thùng phản ứng chuỗi theo đợt (Sequencing Batch 
Reactors-SBR) cũng được sử dụng làm qui trình xử lý thứ cấp. Bể lắng không được dùng cho 
quy trình SBR. Quy trình SBR được thực hiện theo từng đợt. Các chất rắn được tách bỏ ngay 
trong bể xử lý có quạt thông gió bằng cách ngắt nguồn khí thổi vào để các chất rắn lắng xuống 
và sau đó phần nước được đổ đi. 

Các chất rắn trong bùn hoạt hóa thường được lưu lại trong hệ thống bể xử lý vài ngày mặc dù 
thời gian lưu giữ phần nước đã xử lý có thể ít hơn hai ngày.Thời gian lưu giữ chất rắn dài làm 
cho việc loại bỏ các chất hữu cơ gây ô nhiễm rất nhanh chóng. Quy trình xử lý bùn hoạt hóa tạo 
ra lượng sinh khối tính trên một pound CBOD được loại bỏ gấp 4-5 lần so với quy trình yếm khí. 
Việc tiêu hủy các chất rắn sinh học trong bùn hoạt hóa có thể làm tăng đáng kể chi phí vận hành. 
Bùn hoạt hóa phế thải thường được dùng làm phân bón để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và 
bổ sung cho đất. 

Các hố hiếu khí và yếm khí tùy tiện đã và đang được sử dụng cho các qui trình xử lý thứ cấp 
bằng biện pháp sinh học, nhưng việc sử dụng biện pháp xử lý này để thải trực tiếp nước thải vào 
dòng chảy đang trở nên ít phổ biến do các mức giới hạn về chất thải ngày càng chặt chẽ hơn. Xử 
lý bằng hố hiếu khí tạo ra nước thải với hàm lượng TSS đáng kể do tảo phát triển trong hố xử lý. 
Trong điều kiện thời tiết lạnh thì xử lý bằng hố hiếu khí cần thời gian lưu giữ nước thải rất dài để 
có thể loại bỏ được amoniac. 

Sự tẩy uế 

Tẩy uế tức là loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh. Sử dụng một chất ôxy hóa mạnh như clo hoặc ánh 
sáng tia cực tím thường được sử dụng để tẩy uế nước thải của các nhà máy chế biến phụ phẩm 
giết mổ. Khí clo và thuốc tẩy là những nguồn cung cấp clo thông thường. Các bể xử lý clo được 
thiết kế để có dung tích đủ lớn và có màng ngăn kiểm soát dòng chảy để có thể đảm bảo lượng 
nước thải cần xử lý được lưu giữ ít nhất 15 phút trước khi được thải ra ngoài. Clo độc đối với các 
động vật thủy sinh. Lượng clo dư thừa chưa trong nước thải được loại bỏ bằng các chất khử như 
sulfur dioxide hoặc Natri metabisulfite trước khi thải nước ra khỏi hệ thống xử lý. 

Xử lý lần ba 

Xử lý lần thứ ba là quá trình loại bỏ các chất gây ô nhiễm sau lần loại bỏ CBOD và TSS truyền 
thống trong quá trình xử lý thứ cấp. Lần ba này thường là để xử lí NH3, nitơ tổng số, phốt pho, 
và loại bỏ hơn nữa TSS. Xử lý lần ba thường phải được thực hiện để nước thải đạt được các giới 
hạn cho phép về hàm lượng chất dinh dưỡng và amoniac. Việc loại bỏ các chất huyền phù có thể 
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cần phải được thực hiện để đáp ứng các giới hạn chặt chẽ về lượng thải CBOD và BOD bởi vì 
các chất huyền phù hữu cơ có thể phân hủy sinh học cũng có đóng góp trong CBOD. 

Nitơ hữu cơ được chuyển đổi thành amoniac trong các quá trình xử lý sinh học yếm khí và hiếu 
khí. Amoniac có thể được chuyển đổi một cách sinh học thành nitrat trong quy trình xử lý bùn 
hoạt hóa dưới các điều kiện hoạt động phù hợp. Quá trình này được gọi là nitrat hóa. Nitrat hóa 
được hoàn thành trong quy trình xử lý thứ cấp bùn hoạt hóa bằng việc cung cấp các điều kiện 
hoạt động phù hợp. Nhìn chung, nitrat hóa cần thời gian lưu giữ chất rắn dài hơn so với các quy 
trình xử lý bùn hoạt hóa truyền thống bởi vì vi khuẩn nitrat hóa có tốc độ sinh trưởng chậm hơn 
các vi sinh vật khác. Quy trình nitrat hóa đòi hỏi phải đủ mức lưu thông không khí để cung cấp 
ôxy cho việc chuyển hóa sinh học amoniac (NH3) thành nitrat (NO3

2-). Quá trình nitrat hóa cũng 
tạo a xít vì vậy cần phải kiểm soát pH và bổ sung thêm chất kiềm thường xuyên. 

Quy trình nitrat hóa thường làm cho hàm lượng nitơ trong amoniac được giảm xuống còn <2 
mg/l. Cần phải loại bỏ nitrat để đáp ứng các giới hạn về chất dinh dưỡng, hoặc nitơ tổng số của 
nước thải. Nitrat được loại bỏ bằng quá trình chuyển hóa sinh học nitrat thành khí nitơ trong điều 
kiện không có ôxy hòa tan. Quá trình này gọi là quá trình khử nitrat. Khi có thức ăn và nitrat 
nhưng thiếu ôxy hòa tan, vi khuẩn sẽ sử dụng nitrat theo cách tương tự như sử dụng ôxy và 
chuyển nitrat thành khí nitơ. Quá trình này được gọi là xử lý sinh học trong điều kiện thiếu ôxy. 
Xử lý trong điều kiện thiếu ôxy là một công đoạn riêng của quá trình xử lý sinh học. Amoniac 
được chuyển hóa thành nitrat trong bể xử lý có thông gió là một phần của quá trình xử lý lần hai. 
Bùn được loại bỏ trong bể lắng đặt sau bể xử lý, và nước thải ra khỏi bể xử lý có chứa nitrat và 
vi khuẩn nhưng rất ít nguồn thức ăn có chứa cacbon hữu cơ. Quá trình khử nitrat được thực hiện 
bằng cách đưa bùn lọc từ bể lắng và nước thải ra từ bể xử lí có thông gió tiếp xúc trở lại với nước 
thải chưa xử lý trong bể xử lý hỗn hợp, nhưng không có quạt gió. Vi khuẩn sử dụng nitrat khi 
chúng tiêu hóa các chất hữu cơ có trong nước thải chưa qua xử lý. 

Quá trình khử nitrat được thực hiện trong qui trình xử lý theo đợt SBR thông qua giai đoạn xử lý 
trong điều kiện không thông gió (không lấy ôxy vào) kéo dài sau khi nước thải chưa qua xử lý 
được đưa vào hệ thống bể xử lý. Quá trình khử nitrat mang lại một số lợi ích cho quá trình nitrat 
hóa. Việc sử dụng CBOD trong nước thải chưa qua xử lý làm nguồn thức ăn trong quá trình xử 
lý thiếu ôxy làm giảm hàm lượng CBOD và giảm nhu cầu nạp ôxy trong qui trình xử lý bùn hoạt 
hóa. Quá trình khử nitrat tạo kiềm và làm tăng pH. Việc này làm giảm nhu cầu bổ sung các chất 
kiềm để trung hòa a xít tạo ra ở quá trình nitrat hóa trong quy trình xử lý bùn hoạt hóa. Hàm 
lượng nitrat trong nước thải cuối cùng thu được từ các quá trình khử nitrat phụ thuộc vào hàm 
lượng tương đối của TKN và CBOD trong nước thải chưa qua xử lý và tốc độ quay vòng của bùn. 
Cần phải có đủ lượng CBOD sẵn có làm nguồn thức ăn trong quá trình xử lý thiếu ôxy để loại bỏ 
nitrat. 

Phốt pho được loại bỏ bằng biện pháp kết tủa hóa học. Phốt phat được kết tủa với nhôm khi sử 
dụng muối sulfate nhôm và với sắt khi sử dụng muối clorua sắt hoặc sulfat sắt. Các loại hóa chất 
thường được bổ sung trước khi chuyển sang bể lắng trong qui trình xử lý bùn hoạt hóa của quá 
trình xử lý lần hai. Các muối phốt phát dạng rắn kết tủa và tạo thành một phần của bùn hoạt hóa. 
Có thể áp dụng một giai đoạn kết tủa phốt pho riêng sau giai đoạn lắng bùn hoạt hóa để làm giàu 
phốt pho trong bùn thải và làm giảm lượng chất rắn phải đưa trở lại bể xử lý bùn hoạt hóa. 

Phốt pho có thể được loại bỏ bằng biện pháp sinh học trong quá trình xử lý bùn hoạt hóa. Dưới 
các điều kiện hoạt động thích hợp, vi khuẩn sẽ có thể tập trung phốt pho vào trong sinh khối. 
Việc áp dụng thời gian lưu giữ chất rắn dài cần thiết cho quá trình nitrat hóa và khử nitrat tại các 
cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ thường không đem lại những điều kiện hoạt động thích hợp cho 
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việc loại bỏ phốt pho theo kiểu sinh học. Việc loại bỏ phốt pho theo kiểu hóa học có thể duy trì 
một cách ổn định chỉ tiêu chất lượng nước thải 1 mg/l phốt pho tổng số. 

Việc loại bỏ các chất huyền phù thêm một lần nữa (lần ba) có thể phải cần đến nếu các mức giới 
hạn thải chất huyền phù và CBOD là <15 mg/l. Việc loại bỏ huyền phù có thể được tăng cường 
hơn nữa nếu sử dụng các giàn lọc mao dẫn dạng hạt vào quá trình lọc. Huyền phù bị giữ lại trong 
các lỗ của đáy sâu giàn lọc. Phần đáy sâu của giàn lọc có thể chỉ chứa cát mao dẫn hoặc chứa cả 
cát mao dẫn và than đá antracid. Các chất rắn bị giữ trong giàn lọc được rửa bằng nước và xịt 
bằng không khí để loại ra khỏi giàn. Phần đáy nông của giàn lọc loại bỏ các chất rắn bằng cách 
giữ chất rắn trên bề mặt của của các mao dẫn lọc dạng hạt kích thước rất nhỏ. Trong thiết bị lọc 
chuyển cầu (moving bridge filter equipment), giàn lọc được chia thành các đoạn hẹp. Các chất 
rắn được loại khỏi bề mặt mao dẫn bằng cách rửa nước theo cơ chế dội ngược, cơ chế này cho 
phép cô lập và rửa riêng từng đoạn của giàn lọc. Lọc lần thứ ba có thể làm cho chất lượng nước 
thải đạt mức 5 mg/l TSS nước thải một cách ổn định. 

Làm nước tưới cho nông nghiệp 

Nước thải từ các nhà máy chế biến phụ phẩm giết mổ có thể được dùng làm nguồn cung cấp 
nước tưới tiêu cho đất sản xuất nông nghiệp. Thành phần phốt pho và nitơ có trong nước thải 
được dùng làm chất bổ sung hoặc thay thế cho các loại phân bón thương phẩm. Cacbon hữu cơ 
trong nước thải kích thích sự sinh trưởng của các loại vi khuẩn có lợi trong đất. 

Tốc độ sử dụng nước thải thường phụ thuộc vào tốc độ tiêu thụ phốt pho và nitơ của cây trồng, 
hay còn gọi là tốc độ nông học (agronomic rate). Nước thải thường được xử lý sơ bộ để làm 
giảm hàm lượng CBOD trước khi lưu giữ và sử dụng làm nước tưới nhằm giảm thiểu mức độ ô 
nhiễm mùi. Không cần phải xử lý quá triệt để vì amoniac, phốt pho và chất hữu cơ trong CBOD 
có lợi cho độ màu mỡ của đất. Do đó, sử dụng nước thải làm nguồn nước tưới nông nghiệp có 
thể có ưu thế đáng kể về chi phí vốn và chi phí vận hành so với các quá trình xử lý lần hai và lần 
ba rồi thải vào dòng chảy. 

Có thể sử dụng các dụng cụ tưới truyền thống như hệ thống trục xoay trung tâm và súng phun 
nước ra xung quanh để tưới nước thải cho đất nông nghiệp. Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ 
cao với nguy cơ gây ô nhiễm mùi có thể được tưới theo phương pháp bơm trực tiếp xuống tầng 
rễ bằng dao tưới hoặc các nông cụ khác. 

Sử dụng natri và các muối hòa tan khác trong quá trình chế biến phụ phẩm làm hạn chế khả năng 
sử dụng nước thải để tưới đất. Bổ sung quá nhiều natri có thể làm cho đất sét lan rộng và mất cấu 
trúc xốp của đất. Điều này dẫn đến việc mất tính thấm nước qua các lớp đất và làm bề mặt đất bị 
rắn lại và mất tính màu mỡ. Việc sử dụng nước thải chứa nhiều muối hòa tan ở những vùng khí 
hậu khô cằn là rất đáng lo ngại vì các loại muối sẽ tập trung trên tầng đất mặt do tốc độ bốc hơi 
nước cao và tốc độ ngấm nước chậm. 

Các vấn đề về chất lượng không khí 
Từ lâu, ô nhiễm mùi đã là vấn đề nổi cộm nhất của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết 
mổ. Các quy định về mức ô nhiễm mùi hiện vẫn đang là thách thức do những khó khăn trong 
việc tính toán đậm độ mùi. Các mức độ ô nhiễm mùi thường được quy định bởi cấp chính quyền 
địa phương và các qui định đưa ra thường được dựa trên các khái niệm về mức độ phiền toái hơn 
là các chỉ tiêu có thể phân tích được. 

Hội đồng gồm các thành viên từ công chúng hoặc các chuyên gia về mùi thường được sử dụng 
để đánh giá mức độ ô nhiễm mùi thông qua các đánh giá định tính và đặc tính của các loại mùi. 
Khái niệm đơn vị mùi đã được phát triển thành phương pháp dùng để định lượng nồng độ mùi. 



 242

Đơn vị mùi là đơn vị dùng để đo mức pha loãng cần thiết để làm giảm nồng độ mùi xuống mức 
mà Hội đồng gồm các chuyên gia về mùi cũng không thể phát hiện được.  

Mức độ ô nhiễm khí thải của các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ được quy định bởi EPA dưới 
Đạo luật Không khí sạch của các tiểu bang. Nhìn chung, amoniac, hạt bụi, nitơ và ôxit lưu huỳnh 
từ các quá trình nấu và hydro sulfat hoặc lưu huỳnh đã bị khử là những loại khí gây ô nhiễm 
được lưu tâm nhất tại các cơ sở chế biến phụ phẩm. Các khí nhà kính sinh ra từ quá trình nấu có 
thể trở thành các vấn đề lớn trong tương lai. 

Kiểm soát khí thải 

Các cơ sở chế biến phụ phẩm quản lý hầu hết các mùi và bụi gây ô nhiễm không khí. Phần lớn 
các cơ sở chế biến không tạo ra ở mức đáng kể các loại khí thải có chứa các thành phần đòi hỏi 
phải có trang bị các thiết bị kiểm soát ô nhiễm. Ô nhiễm bụi xuất hiện trong các quá trình sản 
xuất gây bụi thường được kiểm soát bằng các nhà lọc bụi. Các nhà này là những màng lọc bằng 
vải có thể giữ lại các tiểu phần khi không khí đi qua màng lọc. Các màng lọc được làm sạch bằng 
cách xục không khí và/hoặc rung lắc đều đặn theo chu kỳ. 

Các nhà máy chế biến phụ phẩm thường được thiết kế để có thể giữ và xử lý các khí và hơi có 
khả năng gây ô nhiễm mùi. Các hệ thống phòng xử lý có đối lưu không khí được thiết kế để duy 
trì trong phòng luôn có áp suất âm nhằm tránh hiện tượng khí thải thoát ra khỏi phòng. Các công 
đoạn sản xuất tạo ra mùi ở mật độ cao được thiết kế gắn với các hệ thống thu khí và hơi để tách 
riêng các nguồn khí gây mùi ra khỏi không khí trong các phòng có mật độ mùi thấp hơn. 

Các phương pháp kiểm soát mùi bao gồm các quá trình như sau: 

• Ôxy hóa bằng hóa chất  
• Đốt cháy 
• Phân hủy bằng nhiệt 
• Khử mùi bằng phương pháp sinh học 

Ôxy hóa bằng hóa chất được tiến hành theo cách dùng nước có chứa chất ôxy hóa mạnh như clo 
hoặc clorua dioxit để hấp thụ các hợp chất gây mùi. Các hợp chất gây mùi cũng có thể được ôxy 
hóa trực tiếp bằng ozon trong pha bốc hơi. Không khí từ các hệ thống lưu thông không khí phòng 
thường được lọc sạch trong hệ thống ôxy hóa hóa học sử dụng hệ thống ống lọc có tẩm clo, xút 
ăn da, hoặc clorua dioxit. 

Hơi nước sinh ra trong quá trình nấu (hơi nấu) có mật độ mùi cao. Hơi nấu thường được xử lý 
trong các qui trình hai bước. Hơi nấu được làm mát và các tiểu phần được loại bỏ một phần trong 
các thiết bị lọc venturi (ứng dụng Định luật Bernoulli). Hơi nấu đi qua phần thắt nhỏ của ống 
venturi với tốc độ rất cao. Nước được xịt vào phần trên của ống venturi. Hơi nấu được làm lạnh 
và các tiểu phần có trong hơi nấu được loại bỏ trong ống venturi. Hơi nước thoát ra khỏi ống 
Venturi có thể được xử lý tiếp trong một hệ thống ống lọc bằng hóa chất. 

Hơi nấu cũng có thể được ngưng tụ bằng bình ngưng sử dụng khí lạnh hoặc ống ngưng sử dụng 
nước lạnh gián tiếp. Phần hơi không có khả năng ngưng tụ có thể được xử lý bằng hóa chất hoặc 
được thiêu hủy trong nồi hơi. Các mùi có đậm độ cao sinh ra từ quá trình chế biến phụ phẩm và 
từ hơi nấu không có khả năng ngưng tụ thường được trộn lẫn với không khí đốt tại nồi hơi của 
nhà máy. Các hợp chất gây mùi thường được thiêu hủy trong các nồi hơi. 

Các hợp chất gây mùi có thể bị loại bỏ bởi các qui trình phân hủy bằng nhiệt. Phân hủy bằng 
nhiệt liên quan đến việc đốt nóng các hơi có mùi tới nhiệt độ rất cao dẫn đến sự phân hủy của các 
hợp chất gây mùi. Kỹ thuật này được áp dụng để xử lý các hơi nấu và các loại khí có mật độ mùi 
rất cao. Ưu điểm của phương pháp phân hủy hơi nấu bằng nhiệt là nó không tạo sản phẩm ngưng 
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tụ của hơi nấu. Nước bốc hơi từ quá trình nấu đi theo con đường thoát khí chứ không qua con 
đường nước thải. 

Các hợp chất gây mùi là những hợp chất hữu cơ có thể được vi khuẩn sử dụng làm thức ăn. Các 
lưới lọc sinh học được dùng để khử mùi theo phương pháp sinh học. Một lưới lọc sinh học bao 
gồm một ống chứa vi khuẩn (packed bed) có tác dụng làm nơi cho vi khuẩn khu trú và phát triển. 
Không khí có mùi được đưa qua ống chứa vi khuẩn. Các hợp chấp gây mùi được lớp đáy ẩm của 
ống hấp phụ và được vi khuẩn sử dụng làm thức ăn. 

Các vấn đề khác về môi trường 

Việc tuân thủ tất cả các yêu cầu qui định về môi trường có thể là rất khó, đặc biệt đối với những 
cơ sở chế biến phụ phẩm độc lập quy mô nhỏ, nơi không có nhân viên chuyên trách về môi 
trường. Dưới đây là một phần danh sách các yêu cầu và qui định về môi trường cho việc vận 
hành các cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ:  

• Giấy phép NPDES cho phép thải nước thải đã qua xử lý vào dòng chảy 
• Giấy phép cho phép xử lý sơ bộ và thải nước thải cấp địa phương 
• Giấy phép NPDES cho phép thải và báo cáo về việc thải nước mưa 
• Kiểm soát phòng tránh nước tràn cũng như các kế hoạch và việc triển khai các biện pháp đối 

phó  
• Cấp phép và báo cáo về sử dụng làm nước tưới cho nông nghiệp 
• Giấy phép cho lượng khí thải và báo cáo kiểm kê cho các qui định trong Điều V của Đạo luật 

Không khí sạch. 
• Báo cáo về việc thải các hóa chất độc hại 
• Đăng ký và báo cáo về các bể chứa trên và dưới mặt đất 
• Báo cáo kiểm kê về các hóa chất nguy hiểm 
• Các điều luật về Quyền được biết của Cộng đồng và xây dựng kế hoạch khẩn cấp 
• Các yêu cầu về việc tiêu hủy các chất thải rắn và chất thải nguy hiểm 

Ngày càng khó kiểm soát việc tuân thủ và xác định đúng đắn các vấn đề về môi trường vì các qui 
định của tiểu bang và Liên bang dường như đang tăng lên theo dạng hàm số mũ. Nhiều nhà chế 
biến phụ phẩm giết mổ dựa vào các tổ chức thương mại và công nghiệp như NRA và AMI và các 
Ủy ban về môi trường để theo dõi việc xây dựng các chính sách và qui định về môi trường. Các 
tổ chức thương mại và công nghiệp này quyên góp quỹ từ các thành viên của tổ chức để duy trì 
việc theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện cũng như diễn biến của các vấn đề và chính sách về môi 
trường. Các tổ chức thương mại thường có các cố vấn kỹ thuật và chính sách để theo dõi giám 
sát việc xây dựng luật pháp của các cơ quan quản lý nhà nước và để xây dựng các chính sách liên 
quan đến các vấn đề môi trường của tổ chức thương mại đó. Trong khi các tổ chức thương mại 
hoạt động khá hiệu quả bằng những đóng góp mang tính khoa học và chuyên nghiệp cho quá 
trình xây dựng các chính sách và qui định ở cấp Liên bang, thì việc giám sát quá trình xây dựng 
các qui định ở cấp tiểu bang và địa phương vẫn còn rất khó khăn. 

Các hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System) 

Sự phát triển các hệ thống EMS trong những năm gần đây là bước đi theo hướng tự quản lý và 
cải thiện chất lượng môi trường ở quy mô một nhà máy. Phương pháp quản lý môi trường bằng 
EMS tại các cơ sở đóng gói thịt, chế biến thực phẩm và chế biến phụ phẩm giết mổ đã được xây 
dựng trong một nỗ lực hợp tác giữa các cán bộ quản lý Liên bang và tiểu bang với các tổ chức 
công nghiệp bao gồm cả Ủy ban Môi trường của AMI. 
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EMS là một phương pháp có tính hệ thống và lặp lại để thực hiện được các mục tiêu môi trường 
của từng cơ sở sản xuất riêng biệt và các mục tiêu khác của tổ chức thông qua sự cải thiện không 
ngừng môi trường sản xuất. Phương pháp dựa trên các mục tiêu xác định các điểm yếu của qui 
trình sản xuất hay điểm yếu về môi trường mà có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất. 
Phương pháp EMS sắp xếp các điểm yếu theo trình tự và xây dựng trình tự ưu tiêu xử lý các vấn 
đề. Tiến độ thực hiện được đánh giá hàng năm và kế hoạch có thể được điều chỉnh để không 
ngừng cải thiện môi trường. Kết quả thu được sẽ cải thiện tình hình tài chính và làm giảm các 
nguy cơ bị phạt do không tuân thủ các qui định về môi trường. Hệ thống EMS tiếp thêm sinh lực 
cho nhân viên trở thành một phần của đội ngũ cải tiến. 

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization for Standardization - ISO) đã xây 
dựng một tiêu chuẩn cho các hệ thống EMS. Tiêu chuẩn ISO 14001 định nghĩa EMS là “một 
phần của hệ thống quản lý chung bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách 
nhiệm, thực thi, quy trình, tiến trình và các nguồn để xây dựng, bổ sung, hoàn tất, xem xét lại và 
duy trì chính sách về môi trường”. 

Một EMS phải làm trọn các việc sau: 

• Nhận diện các tác động và nguy cơ đối với môi trường 
• Sắp xếp thứ tự ưu tiên các tác động và nguy cơ 
• Thực hiện việc kiểm soát quản lý đối với các tác động và nguy cơ 
• Xây dựng một mô hình kinh doanh cải tiến không ngừng 

Một EMS bao gồm việc đánh giá sự tuân thủ pháp luật, phòng tránh ô nhiễm, giảm chất thải và 
quản lý ứng dụng. Các cơ sở sản xuất áp dụng chương trình EMS đã ghi nhận những cải thiện rất 
đáng kể trong kết quả kiểm tra mức độ tuân thủ các qui định về môi trường và mức giảm chi phí 
vận hành nhà máy lớn hơn nhiều so với chi phí cho việc xây dựng chương trình EMS. 

Các cơ quan quản lý bao gồm cả EPA đang khuyến khích việc xây dựng và thực hiện các chương 
trình EMS. EPA đã chỉ ra rằng các cơ sở sản xuất áp dụng EMS có thể giảm được tần suất và 
phạm vi thanh tra sự tuân thủ qui định của các cơ quan quản lý cũng như giảm bớt mức xử phạt 
cưỡng bức. 

Một EMS ISO 14001 chính thức là một giải pháp có cấu trúc rất chặt chẽ và cần phải được kiểm 
tra định kỳ bởi các kiểm sát viên có chứng chỉ ISO từ các tổ chức kiểm sát độc lập. Việc triển 
khai đầy đủ chương trình EMS ISO 14001 là một nhiệm vụ lớn và kinh nghiệm cho thấy EMS 
ISO 14001 không hoàn toàn phù hợp cho tất cả các cơ sở sản xuất. Một chương trình EMS có thể 
xây dựng thành từng pha, từng bậc cho phù hợp với nhu cầu cấp thiết của cơ sở sản xuất, sau đó 
sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai. Ủy ban Môi trường của AMI đã xây dựng một chương trình 
EMS có 4 bậc và EMS mẫu dẫn đến chứng chỉ ISO 14001. 

Hợp tác xây dựng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã tự nguyện tham gia vào các dự án nghiên cứu 
và khảo sát công nghiệp của EPA. Các nhà chế biến phụ phẩm đã trợ giúp về kỹ thuật cho các 
nhà làm luật và đóng góp cho các dự thảo qui định về môi trường. Kiểu hợp tác như thế này, chứ 
không phải quan hệ theo kiểu đối đầu với các nhà quản lý như trước, đang dẫn đến việc xây dựng 
các điều luật, qui định, và chính sách của Liên bang dựa trên việc áp dụng công nghệ kiểm soát 
đáng tin cậy và khả thi về mặt kinh tế để bảo vệ môi trường. 

Vì các qui định và bảo vệ môi trường sẽ được mở rộng để giải quyết những lo ngại về chất lượng 
môi trường trong tương lai nên sự hợp tác giữa các nhà quản lý và cộng đồng chịu sự quản lý sẽ 
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trở nên quan trọng hơn. Nỗ lực hợp tác này là cần thiết để xây dựng các chính sách và qui định 
về môi trường hợp lý và tiết kiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM 
GIẾT MỔ 

Gary G. Pearl, Bác sĩ thú y 
Liên hợp Quỹ nghiên cứu về protein và chất béo (đã nghỉ hưu) 

 

Giới thiệu 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ là một trong những ngành tồn tại lâu đời nhất 
như Frank Burnham đã miêu tả trong cuốn “The Original Recyclers” (Franco và Swanson, 1996). 
Tương tự, vai trò nghiên cứu của ngành có thể thấy rất rõ từ thế kỷ thứ mười tám. Mặc dù về mặt 
lịch sử, quá trình tách chiết một cách thô sơ mỡ của động vật từ mô hoặc thịt xẻ bằng bếp lửa có 
thể được coi là một dạng chế biến phụ phẩm, nhưng chế biến phụ phẩm giết mổ chỉ thực sự được 
hình thành phát triển để trở thành một quy trình sản xuất vào những năm 1900. Các bậc tiền bối 
của ngành này đã nhận thức rõ giá trị của việc thu gom những giọt mỡ chảy ra khi nướng thịt của 
những con thú mà họ săn được. Cùng với tiến trình phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp, 
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giá trị của những tập quán truyền thống này đã được biến đổi thành các hệ thống chảo nấu sử 
dụng ba nguyên tắc cơ bản của việc chế biến phụ phẩm là loại bỏ nước, tách chiết mỡ ra khỏi 
protein và tiệt trùng. Quy trình vẫn được tiếp tục sử dụng để sản xuất các sản phẩm có thể bảo 
quản được, phục vụ cho cả mục đích duy trì cũng như nâng cao giá trị cuộc sống. Sự tiến triển 
đưa ngành chế biến phụ phẩm từ hình thức chế biến trên bếp lửa đến các hệ thống có sự giám sát 
và quản lý hiện đại bằng điện ngày nay đã được sự trợ giúp từ rất nhiều các yếu tố, nhưng vai trò 
của nghiên cứu đã được chứng minh là có ảnh hưởng rõ rệt và ổn định. 

Khi ngành nông nghiệp động vật phát triển thành các đơn vị chăn nuôi thay thế cơ bản công việc 
săn bắn để cung cấp thịt, sữa, trứng và da sống thì cuộc cách mạng nhằm nâng cao năng suất và 
hiệu quả chăn nuôi là động cơ chính đưa ngành nông nghiệp phát triển tới mức hiện đại như ngày 
nay. Nghiên cứu có tác động tới hầu hết mọi khía cạnh của ngành nông nghiệp động vật trong 
tiến trình phát triển để đạt tới các tiêu chuẩn hiện đại của ngành này. Lời giải thích mang tính 
chất lịch sử mối quan hệ cộng sinh giữa ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ với tất cả 
các bộ phận cấu thành của ngành chăn nuôi thể hiện rõ nhất trong việc tìm kiếm các giải pháp 
nhằm giữ thịt, sữa, trứng, lông và bây giờ là năng lượng sinh học duy trì ở vị trí cao nhất trong 
chuỗi sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu đã có những đóng góp đáng kể trong việc định hướng 
sản xuất và chế biến các sản phẩm động vật và hỗ trợ cho việc sản xuất các thực phẩm có nguồn 
gốc động vật an toàn nhất, kinh tế nhất và lành nhất thế giới. Nghiên cứu sẽ tiếp tục là một thành 
phần tiên phong hướng ngành chế biến phụ phẩm tới vai trò là một bộ phận năng động, không 
thể thiếu của ngành chăn nuôi bền vững trong tương lai. 

Nghiên cứu 
Nghiên cứu được mô tả là việc tìm kiếm miệt mài, sự thẩm tra, điều tra khoa học và học hỏi để 
khám phá các yếu tố mới. Do đó, “Nếu bạn chỉ nhìn vào cái hiện tại, thì có thể bạn không bao 
giờ biết nó đã từng là cái gì” (khuyết danh). Trên thực tế, nghiên cứu được tiến triển từ một quá 
trình thử và mắc lỗi cơ bản. Một ý tưởng được cho là thành công nếu tác giả có thể chứng minh 
được một giả thuyết hoặc thậm chí là một ý kiến là đúng. Khoa học và quá trình nghiên cứu đang 
trở thành một quá trình chính xác hơn. Các yêu cầu bây giờ được khâu nối rất tốt và để xuất bản 
trên một tạp chí có phản biện thì một báo cáo nghiên cứu phải trải qua một quá trình soi xét chặt 
chẽ của người có trình độ sâu về chuyên ngành. Mặc dù quá trình nghiên cứu là rất đa dạng 
nhưng muốn thành công nó cần phải qua các bước cơ bản. Mục tiêu nghiên cứu phải được thiết 
lập phù hợp với một giả thiết. Một kế hoạch hay một quy trình thí nghiệm được xây dựng để giải 
quyết các vấn đề hay giả thiết đặt ra. Kế hoạch được triển khai để xây dựng bộ dữ liệu sẽ được 
đánh giá một cách khoa học và thống kê. Số lần lặp lại chính xác các tham số của nghiệm thức 
phải đủ lớn để có thể giải thích thống kê các số liệu thu được. Do đó, nguyên tắc cơ bản để có 
một thiết kế thí nghiệm nghiên cứu khoa học động vật tốt là sử dụng các sách giáo khoa tiêu 
chuẩn có phác thảo các thiết kế và phân tích thí nghiệm. Hội khoa học động vật Hoa Kỳ 
(American Society of Animal Science - ASAS) đã xuất bản cuốn “Techniques and Procedures in 
Animal Science Research” (Các kỹ thuật và quy trình nghiên cứu khoa học động vật) để hỗ trợ 
cho các hướng dẫn thực hiện quy trình nghiên cứu (ASAS, 1969-1998). Những nét rất sơ lược 
này về quá trình mang tính khoa học cao xây dựng các kết luận nghiên cứu sẽ mang lại các cơ 
hội giải đáp hoặc ứng dụng các vấn đề đặt ra. Có rất nhiều ví dụ gắn liền với các nghiên cứu về 
động vật như vậy sẽ được đề cập ở phần sau của chương này. Tuy nhiên, có một thực tế là các 
kết quả nghiên cứu và sự giải thích, triển khai chúng sẽ tạo ra sự lỗi thời và thay đổi đời sống 
hàng ngày của chúng ta. Điều quan trọng cần lưu ý là hơn 80% hiệu quả tăng lên và các tiến bộ 
về tổng năng suất của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ có thể là do đóng góp trực tiếp của công việc 
nghiên cứu và việc ứng dụng các kết quả của nó. 

Phân tích từ khía cạnh lịch sử 
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Quy cách nghiên cứu động vật không phải lúc nào cũng được khớp nối rõ ràng như các thành tựu 
khoa học hiện đại năm 2006. Xây dựng nhu cầu dinh dưỡng là một quá trình liên tục và là chủ đề 
của việc giải thích, bổ sung các yếu tố an toàn và thiên vị cá nhân đáng kể. Đây là cuộc cách 
mạng diễn ra tương tự ở tất cả các loài. Kết hợp các đặc điểm dinh dưỡng của thức ăn với nhu 
cầu dinh dưỡng đã được thiết lập hoặc tin là đúng cũng đang là một quá trình tương tự cần phải 
làm sáng tỏ nhiều mặt. 

Cách tiếp cận “khoa học” thực tế của những dự án đầu tiên về dinh dưỡng động vật có thể được 
mô tả là sự quan sát và chứng minh sắc sảo khi so sánh với các tiêu chuẩn nghiên cứu ngày nay. 
Xét từ khía cạnh lịch sử thì Tiến sỹ George Fordyce của Anh năm 1791 là người đầu tiên sử 
dụng thí nghiệm có nhóm đối chứng để có tài liệu khẳng định sự cần thiết phải bổ sung canxi cho 
gà đẻ để tạo ra trứng có vỏ khó vỡ tại ổ hơn. Một trăm năm sau, Giáo sư C.S. Plumb của trường 
Đại học Purdue đã báo cáo thí nghiệm đầu tiên chứng minh việc bổ sung protein động vật vào 
khẩu phần ngô hạt mà khi đó được coi là khẩu phần tiêu chuẩn cho lợn giai đoạn nuôi lớn và vỗ 
béo ở khu vực miền Tây đã làm tăng rất mạnh tốc độ sinh trưởng của lợn. Đó là một sự kiện lịch 
sử mở ra một thời kỳ nghiên cứu về dinh dưỡng protein. Các nghiên cứu trước đây sử dụng 
protein động vật ở phạm vi rất rộng bao gồm cả nguồn thịt và sữa. Các thức ăn bổ sung nguồn 
gốc thực vật bao gồm các loại cây họ đậu nhiều xơ xuất hiện trước cuộc cách mạng về các hạt có 
dầu mà hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu protein. Các bằng chứng chứng minh 
lợi ích của các protein động vật là rất phổ biến. Cuốn “Feeds and Feeding” (Thức ăn và cách 
nuôi dưỡng) của Morrison được xuất bản lần đầu vào năm 1898 và nhận được sự hưởng ứng 
rộng rãi của cả những người chăn nuôi thực tế, các giáo sư và các sinh viên chuyên ngành chăn 
nuôi (Morrison, 1957). Lần tái bản đầu tiên được Hiệu trưởng William Arnon Henry của Đại học 
Wisconsin thực hiện. Việc tái bản hàng năm hoặc hai năm một lần đã cung cấp các tập sách với 
nhiều số liệu khoa học cập nhật. Nhiều tạp chí thú y đầu những năm 1990 tham khảo chất lượng 
phòng ngừa của các protein và thịt động vật đối với rất nhiều bệnh và thể trạng của động vật như 
hiện tượng ăn thịt đồng loại ở những con gà nuôi nhốt. Mặc dù có nhiều ý kiến phản đối việc sử 
dụng các hệ thống nuôi khép kín như hiện nay nhưng vẫn cần nuôi gà trong chuồng để tránh bị 
các động vật khác ăn thịt, kể cả tại thời điểm bây giờ. Các hiện tượng nhổ lông và rỉa thịt nhau 
được báo cáo là có thể ngăn chặn được thông qua việc bổ sung các khoanh thịt treo trên những 
sợi dây thép để gà có thể rỉa ăn. Cuốn “The Practical Stock Doctor” (Thực hành thú y), đăng ký 
quyền tác giả năm 1904 tham khảo việc sử dụng mỡ lợn, chất lắng thùng nấu mỡ, và sữa tách bơ 
trong các phương thuốc để điều trị rất nhiều bệnh được mô tả (Waterman, 1904). 

Ngày nay có vô số các tạp chí cả về khoa học động vật và thú y vẫn đang tiếp tục xây dựng và 
chuẩn hóa các mức nhu cầu dinh dưỡng của động vật. Các tạp chí đã bổ sung mang tính lịch sử 
rất nhiều kiến thức khoa học vào trong từng tập mới. Tựu chung lại, chắc chắn là số lượng tập 
sách xuất bản về dinh dưỡng động vật nhiều hơn gần như bất cứ một chủ đề nào khác. Hiệp hội 
Khoa học Nghiên cứu sữa Hoa Kỳ (American Dairy Science Association) được thành lập năm 
1906, theo sau là sự ra đời của Hội Khoa học Động vật Hoa Kỳ (American Society of Animal 
Science) và Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm (Poultry Science Association) năm 1908. Các Hiệp hội 
và các Hội này được kết hợp lại với nhau thành Liên đoàn các Hội Khoa học Động vật năm 1998 
để đại diện cho các Hội thành viên với vai trò là đầu mối liên lạc về khoa học. Các tạp chí, các 
ban và các cuộc họp ở cấp quốc gia tổ chức và thực hiện bởi những tổ chức này chính là những 
nguồn thông tin và kiến thức chính  phục vụ cho việc thiết lập các bảng nhu cầu dinh dưỡng của 
động vật. Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (National Research Council) trực thuộc Viện Hàn lâm 
Khoa học Quốc gia  (National Academy of Science) đã và đang xuất bản thường kỳ các báo cáo 
tổng kết các kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng và các đặc điểm dinh dưỡng của các nguồn thức ăn 
(NRC, 2006). 



 248

Do đó, nghiên cứu dựa trên các nguyên tắc khoa học đã hướng dẫn, giúp ngành chăn nuôi đi qua 
một giai đoạn từ thời kỳ tương đối cổ xưa tới các tiêu chuẩn ngày nay, thời mà Hoa Kỳ với chỉ 
<2% dân số hiện còn hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi nhưng đang chăn nuôi số lượng gia súc 
gia cầm cho thịt, sữa, trứng, lông và năng lượng sinh học thậm chí còn lớn hơn số lượng trước 
kia được nuôi bởi hơn 80% dân số (khi đất nước mới được thành lập). 

Những năm đầu của FPRF 
Quỹ nghiên cứu chất béo và protein (Fats and Protein Research Foundation-FPRF) được thành 
lập cách đây 44 năm nhằm hỗ trợ nghiên cứu và kỹ thuật cho ngành chế biến phụ phẩm giết mổ. 
Được chính thức công nhận tư cách của một quỹ nghiên cứu vào ngày 20 tháng 6 năm 1962, 
FPRF đã hoàn thành hơn 570 dự án nghiên cứu riêng lẻ và vố số các tài liệu hướng dẫn về khoa 
học và kỹ thuật để hỗ trợ cho hoạt động chế biến phụ phẩm giết mổ và các sản phẩm động vật 
chế biến. Từ viết tắt FPRF có thể được biết đến rõ như tên chính thức của nó. Thông qua sự hợp 
tác chặt chẽ của tổ chức với cộng đồng khoa học cũng như các hỗ trợ tài chính của tổ chức cho 
các dự án có chất lượng, uy tín của quĩ FPRF đã được công nhận. 

Trước kia nghiên cứu sản phẩm động vật chế biến được tài trợ theo định hướng của Ủy ban 
nghiên cứu NRA (Hiệp hội các nhà sản xuất sản phẩm chế biến quốc gia). Vào năm 1959, Robert 
J. Fleming đã thúc giục Ủy ban này xây dựng một quỹ nghiên cứu nhằm định hướng cho các 
sáng kiến nghiên cứu của ngành. Việc thành lập và cấp kinh phí khởi đầu của quỹ có thể được 
ghi nhận là nhờ tầm nhìn của Bob Fleming thuộc Liên hợp các công ty phụ phẩm quốc gia và 
Charles L. Haussermann Jr. thuộc Công ty liên hợp Darling  Delaware. Việc hai công ty này đã 
nhập lại làm một vào năm 2006 là một chỉ thị cho thấy có sự thay đổi thật mỉa mai. 

Việc nhìn nhận rằng công việc nghiên cứu điều hành một mô hình kinh doanh khác với các chức 
năng khác của tổ chức đã dẫn đến sự hình thành của Quĩ nghiên cứu. FPRF được thành lập với 
nhiệm vụ cụ thể là đào tạo và nghiên cứu và được chứng nhận (không nhờ vận động hành lang) 
bởi luật pháp. Sự thành công trong hành động của các nhà sáng lập ra FPRF là rất rõ ràng chúng 
ta xem xét các tiêu chí khoa học và hiểu rõ các yêu cầu của một nghiên cứu sẽ được chấp thuận 
bởi các tạp chí có phản biện (các bài báo được đọc và phản biện bởi những người cùng chuyên 
môn nhưng có kiến thức sâu và nhiều kinh nghiệm) và bởi những người sử dụng cuối cùng. Một 
hội đồng nghiên cứu được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1962. Tiến sỹ Fred D. Bisplinghoff 
thuộc Liên hợp các ngành công nghiệp Faber đã là một thành viên đặc quyền của Hội đồng đó. 
Tiến sỹ Bisplinghoff hiện vẫn là một thành viên của Hội đồng nghiên cứu FPRF và đã làm việc 
trên cương vị chủ tịch và giám đốc dịch vụ kỹ thuật từ năm 1988 đến năm 1993. 

Không thể tổng kết lại từng lĩnh vực nghiên cứu mà quỹ theo đuổi trong suốt nhiệm kỳ và cũng 
không thể tính hết được tất cả những người đã có đóng góp cho Hội đồng khoa học hoặc rất 
nhiều các nhà khoa học và nghiên cứu, tất cả họ là một phần của lịch sử quỹ FPRF. Tuy nhiên, 
trong những năm đầu của thập kỷ 60, mỡ động vật đã khiến nhiều người quan tâm. Khám phá 
các chất diệt cỏ, thử nghiệm nhằm biến đổi a xít béo no và mỡ động vật nhai lại, làm khô mỡ no 
và sử dụng mỡ động vật làm các chất chống thấm cho bê tông đã là những lĩnh vực có dự án 
được phê duyệt. Các nghiên cứu khử mùi là những dự án được ưu tiên hàng đầu. Một nhà máy 
hoạt động thí điểm hiện có tại Khu công nghiệp Theobald và đã được Viện Nghiên cứu Battelle 
sử dụng cho nghiên cứu khử mùi. Quỹ sau này đã có một bằng sáng chế cho sản phẩm khứu giác 
kế (olfactometer) dùng để đo thành phần và mật độ mùi (FPRF, 1965). 

Vào cuối những năm 1960, các dự án nghiên cứu về mùi và các ứng dụng thay thế cho mỡ động 
vật nhai lại vẫn là những ưu tiên. Có một điều thú vị cần lưu ý là một bản thuyết minh dự án 
nghiên cứu sử dụng “Ozon để kiểm soát mùi” trước kia đã bị từ chối nhưng một dự án FPRF của 
tiến sỹ Annel Greene tại trường Đại học Clemson được hoàn thành năm 2002 đã nghiên cứu 
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chính chủ đề này. Cuối những năm 1960 đã có sự chú ý tới khả năng tiềm ẩn lây nhiễm 
Salmonella và thuốc trừ sâu vào các sản phẩm động vật chế biến và các nghiên cứu đã được 
khuyến khích ở những lĩnh vực này. Ngày nay, nghiên cứu tiếp tục nâng cao hiểu biết của chúng 
ta và kiểm soát các mối nguy đối với sự an toàn của sản phẩm cả về mặt hóa học và sinh học. 

Những năm 1970, việc sử dụng các chất béo động vật làm nguyên liệu thức ăn gia tăng cũng như 
những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực dinh dưỡng a xít amin (AA) đã mang lại những cơ hội mới 
cho nghiên cứu. Các nghiên cứu về AA có thể tiêu hóa, cá da trơn và sữa thay thế cho bê đã được 
triển khai. Sự cạnh tranh đang đến gần từ khái niệm khẩu phần ngô-đậu tương đã làm giảm 
lượng phụ phẩm động vật sử dụng trong khẩu phần ăn của lợn vì tính thuận tiện và giản đơn 
trong việc phối trộn tại trang trại các loại ngô tại địa phương, bột khô đậu tương và một gói nhỏ 
vitamin và khoáng chất trong kỷ nguyên “Các máy phối trộn-Mix Mill”. Sự tăng cường chú ý 
đến các nghiên cứu về dinh dưỡng cho lợn được khởi đầu từ việc các nhà cung cấp nguyên liệu 
protein động vật thường được hỏi về thành phần và tỷ lệ tiêu hóa của các a xít amin. Các dự án 
với những nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật đang và sẽ còn cần thiết để tạo 
ra chỗ đứng trên thị trường cho protein phụ phẩm trong các khẩu phần ăn của tất cả các loài. 
Theo hướng dẫn của Ủy ban nghiên cứu FPRF, nhiều dự án nghiên cứu đa loài hiện đang được 
tiến hành để thực hiện mục tiêu này. 

Những năm 1970 cũng đã hướng sự quan tâm đến việc nâng cao thành phần năng lượng cho các 
khẩu phần của hầu hết các loài động vật. Mỡ động vật cung cấp giá trị calo tiêu hóa cao gấp 2,6-
3,8 lần so với ngô và thuộc tính này đã hướng các nghiên cứu trực tiếp vào các ứng dụng này. Bò 
sữa, lợn nái nuôi con, gà đẻ, gà thịt, bò vỗ béo và bò chăn thả đều là mục tiêu của các dự án 
nghiên cứu sử dụng mỡ động vật. Lợi ích của việc cho ăn mỡ về sau được mở rộng cho ngựa, 
sinh vật cảnh và các loài thủy hải sản. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm đáp ứng bằng cách cung cấp thiết bị dự trữ chất béo tại 
trang trại với các hệ thống phân phối trực tiếp tới các khẩu phần phối trộn tại trang trại. Sự phát 
triển “mỡ khô” đã đem lại rất nhiều sản phẩm mới cho thị trường. Gần tới những năm 1980, các 
dự án nghiên cứu đã hướng tới các chủ đề về dinh dưỡng. Quỹ được tổ chức với 4 tiểu ban là mỡ, 
protein, các dự án đặc biệt và dinh dưỡng. Như đã được đề cập trong chương dinh dưỡng gia súc 
nhai lại của cuốn sách này, những nghiên cứu chứng minh được lợi ích của protein “thoát qua” 
đối với động vật nhai lại đã đem đến các ứng dụng mới và các sản phẩm có tính đổi mới cho các 
nguyên liệu protein động vật. Quỹ đã tham gia tích cực trong việc hỗ trợ các nghiên cứu mang lại 
những tiến bộ quan trọng trong việc hiểu rõ các bí ẩn của nhiều quá trình tiêu hóa của động vật 
nhai lại. Các dự án được FPRF cấp kinh phí cho nhiều nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu về 
dinh dưỡng động vật nhai lại đã hỗ trợ trong việc đem khái niệm protein “thoát qua” tới những 
nhà nghiên cứu nhằm kết hợp vào các mô hình toán học để ước tính các phần protein và a xít 
amin có thể phân giải và không thể phân giải trong dạ cỏ và tỷ lệ tiêu hóa của chúng. Thật không 
may khi rất nhiều trong số các lợi ích mà các phụ phẩm động vật mang lại cho dinh dưỡng của 
gia súc nhai lại đã bị loại bỏ hoặc bị giảm sút nghiêm trọng vì các qui định trong Pháp lệnh thức 
ăn năm 1997 của FDA cấm sử dụng protein động vật nhai lại và sau đó là phản ứng của các cơ 
quan quản lí và người tiêu dùng. 

Nghiên cứu và thập kỷ vừa qua 
Những năm 1990 đã mang lại những thách thức mới, nhưng như vẫn thường xảy ra, nó cũng 
mang lại những cơ hội mới cho ngành chăn nuôi và ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết 
mổ. Đây là khoảng thời gian mà mức độ quan tâm tới an toàn thực phẩm đã được khuếch đại lên 
nhiều. Dịch bệnh bò điên (BSE) ở Anh đã làm tăng phản ứng sợ hãi, những nhận thức, những 
chuyện hoang đường, các chương trình quản lý, các chương trình tiếp thị cơ hội và các hoạt động 
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về quyền động vật vốn không có tiền lệ từ trước đến nay. Một số lực lượng đã đi tiên phong 
trong việc chống lại những tác động mạnh mẽ này. Rõ ràng là nghiên cứu và khoa học đã có 
những vai trò tích cực; tuy nhiên, rất khó để chống lại sự sợ hãi và những nhận thức của người 
tiêu dùng. Dù sao đi nữa, những tác động này đã ảnh hưởng tới lĩnh vực tập trung nghiên cứu của 
FPRF.  

Cần phải nhận ra thực trạng của những tác động này đối với tất cả các vấn đề đang có trong 
chương trình nghiên cứu. FPRF đã hoàn thành, khởi đầu hoặc hợp tác trong khoảng 200 dự án 
nghiên cứu trong thập kỷ vừa qua. Hầu như tất cả các dự án này đều có những kết quả được xuất 
bản trong các tạp chí có phản biện và đóng góp đáng kể cho rất nhiều hội thảo khoa học và dinh 
dưỡng được tổ chức hàng năm. Các đối tượng và ưu tiên của dự án đã thay đổi trong thập kỷ vừa 
qua. Giữa những năm 1990, quỹ xây dựng một chính sách hướng 75% nguồn vốn nghiên cứu của 
quỹ tới các dự án nghiên cứu trên các đối tượng không phải thức ăn và thực phẩm, nhưng dành 
25% cho các nghiên cứu tập trung vào dinh dưỡng của nhiều loài. Chính sách nghiên cứu này 
chú ý đặc biệt tới các vấn đề an toàn sinh học, các ứng dụng mới, thủy sản và năng lượng sinh 
học. 

FPRF đã bắt đầu hợp tác với Ủy ban Quốc gia Phát triển Diesel đậu tương (National Soydiesel 
Development Board) từ năm 1992; Ủy ban này sau đó được đổi tên thành Ủy ban Diesel sinh học 
Quốc gia (National Biodiesel Board). Ngành công nghiệp diesel sinh học đang phát triển mạnh 
mẽ không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên khắp thế giới. Thêm vào đó, nhu cầu về nhiên liệu thay thế 
và động lực kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu nghiên cứu về nhiên liệu sinh học. Trong một dự án tại 
Đại học Georgia, FPRF đã sử dụng mỡ động vật và dầu mỡ nhà hàng tái chế làm nhiệt sưởi cho 
khu nhà của trường trong mùa đông năm 2002 và cung cấp các dữ liệu quan trọng so sánh mức 
năng lượng và lượng khí thải với nhiên liệu hóa thạch. FPRF trở thành nơi tiếp thu và diễn giải 
cuối cùng cho các báo cáo kết quả thu được (Adams, 2002). Hiện nay một lượng đáng kể trong 
tổng sản lượng mỡ của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đang được sử dụng làm 
nhiên liệu sinh học. 

Nhiên liệu sinh học, liên quan đến ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm, thực tế cần được viết 
trong một cuốn sách riêng. Số lượng cơ sở sản xuất dầu diesel sinh học cũng như sản lượng của 
nó đang tăng lên nhanh chóng. Mặc dù phần lớn các cơ sở sản xuất hiện nay được xây dựng để 
sử dụng dầu thực vật nhưng rất nhiều công ty chế biến phụ phẩm giết mổ ở cả Hoa Kỳ và 
Canada đã và đang xem xét đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất dầu diesel sinh học của riêng 
mình. Công ty Liên hợp Griffin Industries là công ty chế biến phụ phẩm đầu tiên ở Bắc Mỹ xây 
dựng một nhà máy sản xuất diesel sinh học tại Butler, Kentucky, lắp đặt vào năm 1998. Hiệp hội 
đậu tương Hoa Kỳ (American Soybean Association-ASA) có thể được ghi nhận là tổ chức cung 
cấp nguồn lực chính triển khai sáng kiến sản xuất diesel sinh học. Mục tiêu của FPRF và ngành 
công nghiệp chế biến phụ phẩm là hỗ trợ việc xây dựng một bản chỉ tiêu kỹ thuật khách quan, 
các qui định, và những vấn đề về luật pháp. Các hành động pháp lý nhằm duy trì sự bình đẳng 
giữa các nguyên liệu vẫn luôn là một vấn đề và không phải lúc nào cũng mang lại sự công bằng 
mà các loại dầu/mỡ động vật đáng được hưởng. Các quy trình kỹ thuật và số liệu phân tích đảm 
bảo rằng các nguyên liệu lipid của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ có thể dùng để 
sản xuất diesel sinh học có chất lượng đáp ứng được các yêu cầu hiện tại trong Tiêu chuẩn 
D6751 của Hội đồng Kiểm tra và Nguyên liệu Hoa Kỳ (American Society of Testing and 
Materials-ASTM). Các nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ mỡ động vật không được miễn trừ 
việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học tương tự như  đối với các sản phẩm chế biến. Tuy 
nhiên, các câu hỏi liên quan đến bất kỳ sự ảnh hưởng nào mà BSE (một dạng khác của bệnh xốp 
não truyền nhiễm -TSE) và các chất độc gây ra cho sự an toàn của diesel sinh học/ nhiên liệu 
sinh học đều đã được giải đáp. Tập san “FPRF Director Digest) (Người quản lý của FPRF) số 
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329 đã liệt kê các câu hỏi thắc mắc này (Pearl, 2004). Ngoài ra, một nghiên cứu tổng quan tài 
liệu do trường Đại học Clemson tiến hành đã đưa ra kết luận rằng nguy cơ đối với an toàn sinh 
học là vô cùng thấp (Greene và Dawson, 2005). 

Sản lượng lipid nguyên liệu của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đạt xấp xỉ 1/3 
tổng sản lượng mỡ và dầu hiện đang được sản xuất ở Hoa Kỳ và Canada. Các nhiên liệu và 
nguồn năng lượng thay thế sẽ tiếp tục là một cơ hội không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn là 
vấn đề mà cả thế giới phải giải quyết một cách tích cực. Các phụ phẩm động vật chế biến được 
xác định vẫn sẽ là nguồn đóng góp chính cho các nhu cầu năng lượng thay thế của Hoa Kỳ. 

Nghiên cứu giải quyết các vấn đề về an toàn vi sinh vật của các sản phẩm chế biến đã thể hiện rõ 
trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của FPRF. Gần đây hơn, một nghiên cứu tại trường 
Đại học Illinois do tiến sỹ Fred Troutt tiến hành đã xác nhận tính hiệu quả của công đoạn tiệt 
trùng trong các qui trình chế biến phù hợp. Mười bẩy cơ sở chế biến phụ phẩm giết mổ đã hợp 
tác với tiến sỹ Troutt, các cộng sự của ông và với FPRF để tiến hành thí nghiệm này (Troutt và 
cộng sự., 2001). Các nghiên cứu tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu phụ phẩm động vật 
(ACREC) tiếp tục được triển khai để giải quyết chủ đề này. Hy vọng rằng việc xây dựng một cơ 
sở chế biến phụ phẩm thí điểm có thể được lên kế hoạch trong một tương lai gần. 

Trong danh sách ưu tiên nghiên cứu đã được FPRF xem xét lại thì các nghiên cứu về dinh dưỡng 
truyền thống vẫn được tiếp tục triển khai trong những năm 1990 nhưng với mức độ ưu tiên tập 
trung hơn. Các nghiên cứu trong lĩnh vực thủy hải sản được tài trợ bởi FPRF đã mở rộng thành 
một chương trình quốc tế. Nhiều dự án đã hoàn thành hoặc vẫn đang được triển khai tại Trung 
Quốc, Việt Nam, Canada, Anh và rất nhiều cơ sở nghiên cứu tại Hoa Kỳ trên rất nhiều loài cá và 
động vật giáp xác. Thủy sản được dự báo là sẽ trở thành cơ hội chính cho các nguyên liệu thức 
ăn có nguồn gốc động vật. Tuy nhiên, sự trưởng thành của ngành thủy sản ở khu vực Bắc Mỹ 
không theo kịp với phần còn lại của thế giới. Nhập khẩu thủy sản và động vật giáp xác vào Hoa 
Kỳ hiện đang đứng thứ 3 trong danh mục hàng hóa nhập khẩu, chỉ sau dầu mỏ và ô tô. Do đó, thị 
trường hiện nay và những qui hoạch thị trường trong thời gian ngắn đối với các sản phẩm thủy 
hải sản cần phải được định hướng ở một số khu vực quốc tế trong khi không được bỏ qua sự phát 
triển chậm hơn của ngành tại Bắc Mỹ. 

Sự đa dạng của các dự án được thể hiện trong danh sách các dự án đã hoàn thành và những dự án 
đang được triển khai liệt kê trên trang Web của FPRF (www.fprf.org). Các dự án giúp cho ngành 
chế biến phụ phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường hiện tại, phát triển thị trường mới, và 
các yêu cầu về sự quản lý và pháp luật. Rất có thể trong tương lai tính đa dạng của các nghiên 
cứu sẽ cần phải được tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, sự phát triển ACREC thành một trung tâm 
nghiên cứu và hỗ trợ đáng khen ngợi, với nhiệm vụ trọng tâm là bổ sung cho các nghiên cứu tập 
trung vào dinh dưỡng động vật, sẽ đặt FPRF vào vị trí xứng đáng trong tương lai đáp ứng được 
mong muốn và đòi hỏi của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. 

Nghiên cứu và giám sát BSE 

Trong các sự kiện dẫn đến sự hình thành và ban hành Pháp lệnh thức ăn năm 1997, FDA nhận ra 
rằng rất nhiều các yếu tố khoa học cần thiết liên quan đến TSE trong đó bao gồm cả BSE đã và 
vẫn chưa có đủ. Tiến sỹ Stephen Sundlof, Giám đốc Trung tâm Thú y (CVM) nói: “Nghiên cứu 
từ những đề tài đã được xác nhận một cách độc lập về nguyên nhân bệnh học, về các mầm bệnh 
và sự lây nhiễm của TSE sẽ có ích cho FDA cũng như các chính quyền khác khi mỗi người trong 
chúng ta đều theo đuổi những nỗ lực nhằm làm giảm nguy cơ bệnh TSE ở người và động vật. 
Quan trọng hơn, xét từ viễn cảnh các biện pháp quản lý và triển khai hiệu quả, là có một nhu cầu 
lớn kiến thức có tính khoa học hơn về thử nghiệm các chất trong thực phẩm hoặc thức ăn, một 
thử nghiệm đáng tin cậy cụ thể cho protein trong bột thịt xương, các quá trình chế biến làm phá 
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hủy hoặc phá vỡ cấu trúc của các nhân tố gây bệnh và các phương pháp thử để chẩn đoán bệnh 
TSE trên động vật sống” (Sundlof, 1997). Mặc dù có sự tán thành mạnh mẽ cho việc nghiên cứu 
trên tất cả các lĩnh vực đã đề cập ở trên, nhưng mới chỉ có rất ít câu trả lời xuất hiện trong thập 
kỷ vừa qua. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu, FPRF đã xây dựng một đội ngũ hoạt động quốc tế 
để xây dựng một dự thảo cho nghiên cứu nhằm bất hoạt mầm bệnh vào năm 1997. Một dự án 
nghiên cứu đã được thiết kế và đã được phê chuẩn rộng rãi bởi một số cơ quan và tổ chức. Dự án 
đã có thể là một sự đầu tư có giá trị cho tất cả lĩnh vực của ngành nông nghiệp động vật nhưng 
đã không được cấp kinh phí – một ví dụ khác về các cơ hội bị bỏ lỡ trong nghiên cứu. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ là một thành viên đóng góp quan trọng cho sự 
nâng cấp Chương trình giám sát bệnh BSE của Tổ chức Dịch vụ thanh sát sức khỏe vật nuôi cây 
trồng (Animal and Plant Health Inspection Service - APHIS). Ngành đã phối hợp một cách đầy 
đủ nhất trong việc thu thập dữ liệu giám sát, đặc biệt là các dữ liệu về động vật có nguy cơ cao 
không cứu chữa được và động vật chết tại các trang trại. Số lượng não bò được kiểm tra là rất ấn 
tượng trong hai năm vừa qua. Tuy nhiên, để nâng cấp chương trình cần phải có vài năm khích lệ. 
Năm 1996, FPRF đã xây dựng một cuộc khảo sát về chẩn đoán trong phòng thí nghiệm để thu 
thập dữ liệu về các bệnh liên quan đến hệ thống thần kinh trung ương (CNS). Có 23 phòng thí 
nghiệm cấp tiểu bang tham gia vào cuộc khảo sát được điều phối bởi các bác sĩ thú y tiểu bang. 
Kết quả được cung cấp cho APHIS và FDA. Các dữ liệu được thu thập từ những mẫu bò được 
đưa đến các phòng thí nghiệm của họ với tiểu sử mắc các triệu chứng CNS. Ngoài ra, dữ liệu 
cũng được thu thập từ những mẫu đã được gửi đến các Phòng thí nghiệm Dịch vụ Thú y Quốc 
gia (National Veterinary Services Laboratories-NVSL) để xác nhận BSE. Các mẫu được chẩn 
đoán dương tính với các bệnh CNS khác như bệnh listeriosis, bệnh dại, bệnh bại liệt, hoặc các 
hiện tượng nhiễm độc hóa chất không được đưa đến NVSL. Ấn bản Dx Monitor Summer năm 
1996 đã báo cáo kết quả giám sát BSE trên tổng số 3.425 bộ não ở Hoa Kỳ sưu tầm trong quãng 
thời gian từ 1986 đến 31/7/1996. Khảo sát của FPRF trên các phòng thí nghiệm chẩn đoán được 
cấp giấy chứng nhận của các tiểu bang đã báo cáo thông qua các bác sỹ thú y của bang rằng họ 
đã kiểm tra và chẩn đoán các yếu tố gây ra các bệnh CNS khác hay kết quả kiểm tra BSE âm tính 
trên 8.383 động vật trong suốt giai đoạn từ 1991 đến tháng 6/1996. Những số liệu này cung cấp 
một sự bảo đảm chắc chắn hơn nhiều rằng BSE không xuất hiện hoặc ở nguy cơ xảy ra rất thấp 
trong các đàn gia súc của Hoa Kỳ tại thời điểm đó. 

Năm 1997, một Tiểu ban giám sát TSE lại một lần nữa được thành lập để hỗ trợ trong một 
chương trình nhằm đảm bảo việc tiêu hủy hợp lý thịt xẻ gia súc được cho là bị bệnh CNS tại các 
cơ sở đóng gói thực phẩm trong khi chờ đợi test kiểm tra xác nhận BSE. Tiểu ban này bao gồm 
Tiến sỹ Gary Pearl,Doug Anderson, Edward Murakami, Mike Gipoundert, Greg Van Hoven và 
người đứng đầu là Tiến sỹ Fred Bisplinghoff. Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã 
hợp tác đầy đủ trong việc lưu giữ các xác thịt xẻ có biểu hiện bệnh lý thần kinh cho đến khi kết 
quả chẩn đoán BSE xác nhận là âm tính. Chương trình hợp tác này một lần nữa bổ sung cho sức 
mạnh của chương trình giám sát BSE của Hoa Kỳ. Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm lại 
một lần nữa đi đầu trong chương trình kiểm tra tăng cường được khởi động sau khi xuất hiện 
trường hợp BSE đầu tiên ở Hoa Kỳ vào năm 2003. Số mẫu động vật được cung cấp bởi các nhà 
chế biến phụ phẩm giết mổ kể từ khi khởi động chương trình kiểm tra tăng cường vào tháng 
6/2004 chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số 785.638 động vật hiện đã được kiểm tra. Cơ sở hạ tầng của 
ngành và hỗ trợ giám sát bệnh động vật chỉ là một chức năng quan trọng khác mà ngành chế biến 
phụ phẩm giết mổ đóng góp cho ngành chăn nuôi. 

Hoạt động điều chỉnh luật của FDA để ngăn cấm việc sử dụng các protein có nguồn gốc từ động 
vật nhai lại làm thức ăn cho gia súc nhai lại, rất nhiều yêu cầu từ các quốc gia xuất khẩu, các mối 
lo ngại hiện nay liên quan đến bệnh làm hao mòn sức khỏe ở dạng mãn tính ở họ nhà hươu, và 
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các sửa đổi chưa được áp dụng đối với các nguyên liệu được xác định là có nguy cơ (SRM) đã 
tạo ra nhu cầu cần phải có các phương pháp phân tích nhanh. Các phương pháp thử để phát hiện 
và nhận biết các mô lấy từ loài động vật cụ thể vẫn rất cần thiết. Các vấn đề về SRM hiện đã dẫn 
đến nhu cầu nhận dạng các mô đặc thù trong cùng loài. Hiện nay vẫn chưa có khả năng thực hiện 
các test đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác đối với sự đặc trưng và quá trình hình thành loài 
cũng như các yêu cầu về chi phí và thời gian trả lời kết quả. FPRF đang hợp tác với trường Đại 
học Florida và Neogen để tài trợ cho các nghiên cứu nhằm phát triển công nghệ này. Hy vọng 
rằng những nỗ lực nghiên cứu đang được tiến hành sẽ thành công trong việc đưa ra những quy 
trình trợ giúp cho những thứ còn thiếu này. 

Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu các sản phẩm động vật 
Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã bước vào một kỷ nguyên mới cam kết đảm 
bảo một nền tảng khoa học cho việc sử dụng sản phẩm tạo ra từ mô động vật. FPRF và trường 
Đại học Clemson đã hoàn thành một thỏa thuận hợp tác thành lập một trung tâm nghiên cứu trực 
tiếp cho các phụ phẩm động vật. ACREC đã chính thức được công nhận vào tháng 10 năm 2005 
và đã được thông báo trong cuộc hội thảo tổ chức tại Đại học Clemson, Clemson, Nam Carolina 
ngày 27/3/2006. ACREC là một trung tâm nghiên cứu phụ phẩm quốc tế tập trung nghiên cứu 
các loại mô con người không ăn được, dùng để sản xuất và chế biến thức ăn cho động vật. 
Những lĩnh vực mà Trung tâm tập trung nghiên cứu là những cách sử dụng an toàn mới hoặc 
được tăng cường các nguồn phụ phẩm động vật. Trung tâm được thành lập sẽ cho phép một 
mạng lưới các nhà khoa học hoạt động cùng tất cả các bộ phận khác của ngành chăn nuôi tập 
trung vào việc sử dụng an toàn gần 50% tổng sản lượng thịt hơi của gia súc gia cầm. Lượng 
nguyên liệu động vật thô này ở Hoa Kỳ tương đương khoảng 54 tỷ pound mỗi năm và điều này 
cho thấy việc xây dựng ACREC của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ là hoàn toàn 
xứng đáng. 

Tóm tắt lịch sử của ACREC 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ và sản phẩm của ngành đã chuyển sang một mức 
nghiên cứu sâu hơn. Mặc dù không có lý do khoa học nào ngăn cản việc tiếp tục sử dụng phế phụ 
phẩm động vật làm nguồn dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi nhưng  những thách thức đối với 
việc sử dụng các sản phẩm này đã trở nên thường xuyên hơn và ở cường độ tăng lên. Việc phải 
có những ưu tiên lớn hơn cho các nghiên cứu hướng tới mục đích sử dụng mới không thuộc 
phạm vi thức ăn hay thực phẩm đang là một mệnh lệnh. Ngoài ra các ưu tiên ở mức cao hơn 
cũng phải được trao cho các nghiên cứu nhằm bảo đảm các sản phẩm chế biến an toàn về vi 
khuẩn. Những thực tế này và hàng loạt các nhân tố đầu vào cho việc lập kế hoạch chiến lược đã 
dẫn đến ý tưởng thành lập một trung tâm hoặc Viện nghiên cứu nào đó có thể tập trung vào 
những mục tiêu này. Ý tưởng này trước tiên được chủ tịch FPRF thảo luận với Ủy ban điều hành 
trong mùa xuân năm 2002. Chủ tịch được trao quyền theo đuổi mối quan tâm và các cơ hội song 
phương với một số cơ quan nghiên cứu tư nhân và nhà nước. Hàng loạt phản hồi tiêu cực đến 
những thuyết trình ban đầu này có thể làm bất cứ ai cũng phải nản lòng. Các phản ứng thể hiện 
rất điển hình cách nhìn nhận về ngành chế biến phụ phẩm giết mổ và các sản phẩm của nó. Cam 
kết nhiều triệu đô la được yêu cầu để hợp tác với các tổ chức nghiên cứu tư nhân có nghĩa là 
những lựa chọn khác là không khả thi về mặt kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết 
mổ và các liên minh của nó phải cạnh tranh với rất nhiều ngành công nghiệp có nguồn kinh phí 
nghiên cứu được cấp thông qua các chương trình miễn trừ thuế hàng hóa và các chính sách trợ 
giá của chính phủ. 

Tuy nhiên, trong một lần xem xét tư vấn dự án với Tiến sỹ Annel Greene thuộc Bộ môn Khoa 
học Thú y và Động vật tại Đại học Clemson, ý tưởng xây dựng trung tâm được đưa ra thảo luận. 
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Ngay lập tức, Tiến sỹ Paul Dawson của Bộ môn Khoa học Thực phẩm đã được tham khảo ý kiến 
và hai nhà nghiên cứu này cùng với các giáo sư tại Đại học Clemson trở thành những nhà quán 
quân trong việc thuyết phục thành lập ACREC. 

Đại học tổng hợp Clemson nằm tại Clemson, Nam Carolina là một trong những cơ quan có diện 
tích lớn nhất được thành lập để thúc đẩy mối quan hệ cộng tác cùng có lợi giữa nghiên cứu, 
giảng dạy và khuyến nông. Trường có 17.000 sinh viên đăng ký theo học tại năm trường đại học 
trực thuộc với hơn 70 ngành học. Một điều đặc biệt quan trọng là thành tích rất tốt của trường 
trong việc tạo ra một không khí giảng dạy tuyệt vời. Sự tương tác giữa các mối quan tâm và kiến 
thức chuyên gia đã dẫn đến sự phát triển của các trung tâm nghiên cứu cho những ngành công 
nghiệp đặc thù. Nổi bật nhất là Trung tâm nghiên cứu gạch nung Quốc gia (National Brick 
Research Center-NBRC) được thành lập năm 1987 và một Trung tâm nghiên cứu ô tô quốc tế 
(International Center for Automotive Research – ICAR) mới được thành lập ở Greenville, Nam 
Carolina. Hầu hết các nghiên cứu về việc tạo hỗn hợp, sản xuất và bảo hiểm chất lượng cho các 
sản phẩm gạch và gốm đều được tiến hành ở Trung tâm nghiên cứu gạch nung quốc gia. Giờ đây 
các nghiên cứu đã trở thành một chương trình trị giá nhiều triệu đô la và Trung tâm đã có một cơ 
sở mới được xây dựng. Môi trường văn hóa liên ngành giữa các khoa đã giúp Trường Clemson 
lọt và tốp 25 trường đại học hàng đầu quốc gia có thu nhập cao nhất từ các bằng sáng chế và sở 
hữu trí tuệ. 

Tiếp sau cuộc thảo luận về ý tưởng xây dựng Trung tâm, tiến sỹ Greene và Dawson đã đấu tranh 
cho ý tưởng tập hợp các nhà khoa học và các nhà giáo từ các lĩnh vực học thuật đa dạng vào một 
môi trường hoạt động chung. Một diễn đàn thảo luận đã được tổ chức vào ngày 21/2/2003 tại đó 
một số lượng lớn các đại biểu ủng hộ đại diện cho giới chuyên môn từ rất nhiều bộ môn và các 
cán bộ quản lý đã làm chật cứng phòng F-145 của Trung tâm Nông nghiệp Poole và biến nó trở 
thành căn phòng chỉ đủ chỗ cho mọi người đứng. Khái niệm và một kế hoạch phác thảo đã được 
thảo luận tại cuộc họp Mùa xuân của FPRF năm 2003. Don Davis, sau đó trở thành chủ tịch của 
Ban Giám đốc FPRF đã thành lập một hội đồng thường trực để theo đuổi việc xây dựng một 
Viện nghiên cứu phụ phẩm động vật: 

 Don Davis, Trung tâm Bi-Products 
 John Dupps Jr., Công ty Dupps 
 Barry Glotman, Công ty West Coast Reduction 
 Ross Hamilton, Công ty Darling International 
 Kevin Kuhni, Công ty John Kuhni Sons 
 Mark Myers, Công ty National By-Products 
 J.J. Smith, Công ty Valley Proteins 
 Tiến sỹ Gary Pearl, chủ tịch FPRF (làm chủ tịch) 

Hội đồng này họp tại trường Đại học Clemson từ 17-19/8/2003 để thảo luận kỹ lưỡng với các 
cán bộ quản lý của trường, các hiệu trưởng, trưởng bộ môn, khoa, các nhà nghiên cứu và khách 
mời là các phòng thí nghiệm và trung tâm gạch nung. Báo cáo của Hội đồng gửi tới Ban Giám 
đốc của FPRF đã dẫn đên quyết định phê chuẩn xây dựng một thỏa thuận, dựa trên cơ sở luật 
pháp, và sự tạo sự khởi đầu bằng một nhóm dự án nghiên cứu mới sẽ được phê duyệt tại cuộc 
họp của Hội đồng Nghiên cứu FPRF vào tháng 4/2004. Tên chính thức được Ban Giám đốc 
thông qua là Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Phụ phẩm động vật. Tên chính thức được chốt lại 
sau khi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Phần đông cho rằng cần thiết phải đưa phần đào tạo vào vì nó 
rất quan trọng cho các mục tiêu cuối cùng mà ACREC đưa ra. Giáo dục và đào tạo tiếp tục là 
một mắt xích quan trọng bị thiếu trong việc miêu tả tầm quan trọng của hoạt động chế biến phụ 
phẩm và các sản phẩm của nó đối với ngành chăn nuôi, các nhà quản lí và người tiêu dùng. 
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Nhiệm vụ gian khổ của việc khớp nối thỏa thuận và việc thực hiện theo luật đã được bắt đầu và 
chín dự án ra mắt đã được bắt đầu triển khai và đã hoàn thành: 

04C-1    Xác định số lượng vi khuẩn có khả năng chịu nhiệt trong các nguyên liệu thô 
của quá trình chế biến phụ phẩm giết mổ– Tiến sỹ Annel Greene 

04C-2    Xác định các giá trị Z và F của các vi khuẩn có khả năng chịu nhiệt phân lập từ 
các nguyên liệu thô của quá trình chế biến phụ phẩm giết mổ– Tiến sỹ Paul 
Dawson 

04C-3    Đánh giá về mặt vi sinh vật học các vi khuẩn kháng lại kháng sinh trong các 
sản phẩm động vật chế biến – Tiến sỹ Xiuping Jiang 

04C-4    Phân tích các phần protein có thể phân tách từ một số nguyên liệu thô phụ 
phẩm động vật– Tiến sỹ Jim Acton và Tiến sỹ Ashby Bodine 

04C-5 Xác định thành phần protein và tiềm năng sử dụng những huyền phù đồng chất 
của mô tuyến vú lợn và bò – Tiến sỹ Tom Scott 

04C-6 Kiểm tra các peptide có hoạt tính sinh học từ các protein phụ phẩm động vật – 
Tiến sỹ Feng Chen 

04C-7 Tổng hợp diesel sinh học từ mỡ động vật sử dụng các chất xúc tác không đồng 
nhất – Tiến sỹ James Goodwin Jr. 

04C-8 Ép khuôn và đúc nén các phần protein và mỡ có nguồn gốc từ phụ phẩm động 
vật cho các ứng dụng đóng gói và tạo dáng– Tiến sỹ Amod Ogale 

04C-9 Nghiên cứu về các kỹ thuật khả thi về mặt kinh tế để loại bỏ dioxin và các chất 
độc giống như dioxin từ các phụ phẩm động vật – Tiến sỹ Coates 

Một số nhân viên pháp luật của các thành viên trong FPRF đã giúp đỡ trong quá trình xây dựng 
hợp đồng theo pháp luật. Văn phòng Provost tại Clemson cung cấp sự giúp đỡ của Renee Roux, 
do đó các chi phí liên quan đến pháp luật được giảm đến mức thấp nhất. Cơ cấu tổ chức của 
ACREC là độc nhất, thực dụng và bao gồm các nhà khoa học và nhà giáo từ nhiều lĩnh vực học 
thuật khác nhau, các cơ quan công nghiệp và cơ quan chính phủ kết hợp thống nhất với nhau, 
đáp ứng đòi hỏi của các ưu tiên về đào tạo và nghiên cứu cụ thể đối với các phụ phẩm của động 
vật. FPRF được xác định là nhà tài trợ duy nhất. Tuy nhiên, tất cả các mọi người thuộc hay 
không thuộc thành viên của FPRF đều có thể tham gia nghiên cứu. Có những lợi ích rõ ràng 
trong việc trở thành hội viên của cả FPRF và ACREC để tối đa hóa lợi ích mà các nghiên cứu về 
phụ phẩm động vật mang lại. Lợi ích và năng suất làm việc đã được liên minh nghiên cứu giữa 
các trường đại học, các quỹ nghiên cứu của ngành và các thành viên đại diện của ngành chứng 
minh trong quá trình đăng ký xin và sau đó là sử dụng các nguồn kinh phí nghiên cứu. Thỏa 
thuận và luật lệ của ACREC được áp dụng đối với các thành viên của FPRF và các tổ chức cá 
nhân đăng ký tại bất cứ thời điểm nào. Hỗ trợ của các hội viên từ tất cả các ngành có quan hệ 
liên minh liên kết là tối quan trọng cho sự thành công trong tương lai của ACREC. 

Bản tuyên bố nhiệm vụ của ACREC 

Trung tâm sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đối với các phụ phẩm động vật, tăng 
cường đào tạo các sinh viên đại học và công chúng, đào tạo và phục vụ ngành công nghiệp chế 
biến phụ phẩm, những người sử dụng phụ phẩm động vật, và các thành viên của trung tâm với 
các nghiên cứu ưu tiên cho các ứng dụng mới và cải tiến các ứng dụng hiện tại đối với các phụ 
phẩm động vật và các qui trình chế biến phụ phẩm. 

Nhiệm vụ của trung tâm là tương đối giống với nhiệm vụ đào tạo của trường đại học với ý đồ và 
mục đích của các thành viên là để khuyến khích và hỗ trợ cho nghiên cứu, đào tạo và phục vụ 
cộng đồng trong những vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. 
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Các nguyên tắc hướng dẫn cho ACREC 

• Hỗ trợ giáo dục thông qua việc đào tạo các sinh viên đại học và sinh viên đã tốt nghiệp 
cũng như sinh viên nội trú của ngành trong các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ. 

• Cung cấp kịp thời các dịch vụ nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu có tác động đáng kể 
đến các hoạt động của các thành viên và các ngành công nghiệp đồng minh. 

• Được quản lý bởi Ban điều hành tuân theo các qui định của trường Đại học và được định 
nghĩa trong các qui định của nó. 

• Tiên phong trong việc cung cấp thông tin kịp thời cho các thành viên. 
• Tìm kiếm tích cực các nguồn kinh phí khác từ địa phương, tiểu bang và Liên bang. 
• Tuân theo luật lệ, nguyên tắc và quy định của trường, của tiểu bang, của liên bang. 
• Xây dựng để được công nhận toàn cầu là một Trung tâm xuất sắc 
• Xem xét các vấn đề truyền thống và mới xuất hiện trong ngành công nghiệp chế biến phụ 

phẩm giết mổ. 
• Có vai trò là nguồn cung cấp kỹ thuật và cố vấn khoa học. 

Ban Giám đốc của FPRF và Ban Quản trị của Đại học Clemson đã thông qua các văn kiện thỏa 
thuận điều hành có hiệu lực từ ngày 1/10/2005. Ban và các cán bộ điều hành đã được tuyển chọn 
tại cuộc họp đầu tiên, bao gồm: 

 Tiến sỹ Calvin L. Schoulties (Chủ tịch), Hiệu trường trường Nông Lâm và Khoa học đời 
sống (College of Agriculture, Forestry, and Life Science), Đại học Clemson 

 Tiến sỹ Gary G. Pearl (Phó Chủ tịch), Cựu chủ tịch của FPRF 
 Gerald “J.J.” Smith – Công ty Valley Proteins 
 Tiến sỹ Annel K. Greene (giám đốc trung tâm), Đại học Clemson 
 Tiến sỹ Paul L. Dawson (phó giám đốc trung tâm), Đại học Clemson 
 Tiến sỹ Doris Helms (thư ký/thủ quỹ), hiệu trưởng đại học Clemson và phó chủ tịch của Hội 

đồng học thuật (Academic Affairs) 
 Tiến sỹ Ross Hamilton – Công ty liên hợp Darling International 
 Tiến sỹ John Kelly – Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Dịch vụ cộng đồng của 

Đại học Clemson 
 Kevin Kuhni – Công ty liên hợp John Kuhni Sons  

Hội đồng nghiên cứu của ACREC họp lần đầu tiên vào tháng 12/2005 tại cơ sở chế biến phụ 
phẩm của Valley Proteins, tại Ward, Nam Carolina. Các thành viên của Hội đồng đầu tiên là J.J. 
Smith; Fred Wellons thuộc công ty Baker Commodities; David Kirstein thuộc công ty National 
By-products; Tiến sỹ Gary Pearl; Tiến sỹ Annel Greene và Tiến sỹ Paul Dawson. 

FPRF đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc để biến ý tưởng xây dựng trung tâm thành hiện 
thực. Vào ngày 27/3/2006, ACREC được giới thiệu trang trọng tại một hội thảo ở Trung tâm 
Marden nằm trong khuôn viên trường Đại học Clemson. Sự tham dự và nhiệt tình của các khán 
giả quốc tế, các quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo chính trị, các sinh viên, các nghiên cứu 
viên, các nhà khoa học, ngành công nghiệp và các nhà quản trị học thuật đã làm tăng cơ hội cho 
các nghiên cứu về phụ phẩm. Các báo cáo trình bày tại hội nghị đã cho thấy sự cần thiết phải hỗ 
trợ để chế biến phụ phẩm giết mổ thực sự là một công cụ nhằm sử dụng các phụ phẩm động vật 
có hiệu quả kinh tế và an toàn nhất, như “người gác cổng cho nông nghiệp động vật”. 

 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ/ Ban Nghiên cứu Nông nghiệp 
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Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ  (USDA) là một bộ phận nghiên cứu quan trọng khác của ngành chế 
biến phụ phẩm giết mổ. Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp (Agriculture Research Service-ARS) 
của USDA là một mạng lưới các cơ sở nghiên cứu đóng tại các địa điểm nghiên cứu của ARS 
hoặc hợp tác tại các địa điểm của các trường Đại học. Mặc dù các đơn vị đều nghiên cứu nhiều 
lĩnh vực nhưng mỗi đơn vị lại có một lĩnh vực riêng đặc biệt mạnh. Lấy ví dụ, Trung tâm Nghiên 
cứu miền Đông (ERRC) ở Wyndmoor, Pennsylvania là nơi cực kỳ có ích và ủng hộ cho các nỗ 
lực nghiên cứu của FPRF và các phụ phẩm động vật. ERRC được điều hành bởi Tiến sỹ John P 
Cherry và hoạt động như một cơ sở nghiên cứu truyền thống về len, da sống và da thuộc. Cơ sở 
nghiên cứu và các cán bộ ở đây đã thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo trực tiếp về các phụ 
phẩm này trong vài năm qua. Hiện nay, tiến sỹ Bill Marmer là lãnh đạo của một đơn vị nghiên 
cứu mới được đặt tên là Phòng Nghiên cứu Mỡ, Dầu và Phụ phẩm động vật. Sự thay đổi tên gọi 
phản ánh việc tập trung nghiên cứu của cơ sở này hướng trực tiếp tới các nguồn phụ phẩm động 
vật. Cơ sở này gần như là nhóm duy nhất của ARS dành nhiều nguồn lực cho các nghiên cứu 
khám phá nhằm làm gia tăng giá trị cho các phụ phẩm động vật, bột thịt xương, mỡ động vật 
nhai lại, chất béo, da sống và lông. Các nghiên cứu ở đây thường kết hợp với các ưu tiên nghiên 
cứu của ACREC. Tiến sỹ Marmer đã phục vụ cho Hội đồng Nghiên cứu của FPRF từ năm 1998 
và đã tư vấn cho rất nhiều dự án nghiên cứu của các cá nhân đăng ký với FPRF. Tiến sỹ Raphael 
Garcia, một thành viên của Phòng nghiên cứu này hiện đang tiến hành một dự án mang tên “Các 
thuộc tính ứng dụng phi dinh dưỡng của bột thịt xương”. Tiến sỹ Thomas Foglia và tiến sỹ 
Michael Haas cũng liên quan đến một loạt các dự án về năng lượng sinh học và diesel sinh học 
sử dụng cả mỡ động vật và các sản phẩm protein chế biến từ động vật. Những sáng kiến này là 
những lời biểu dương cho Chương trình nghiên cứu được phác thảo trong các kế hoạch chiến 
lược của FPRF. Những nỗ lực nghiên cứu của FPRF, ACREC, USDA/ARS và các ngành công 
nghiệp có liên quan là đáng kể nhất đối với các nhà sản xuất và chế biến thịt, ngành hóa dầu và 
các khách hàng tiêu thụ. Việc Hoa Kỳ phải tiếp tục phụ thuộc vào nguồn dầu thô của nước ngoài 
đã đặt các nghiên cứu thăm dò lên một tầm quan trọng cao hơn. Nông nghiệp động vật tạo ra rất 
nhiều nguồn phụ phẩm cung cấp cho mục đích này. Nghiên cứu hợp tác hướng tới những mục 
tiêu ưu tiên này sẽ đem đến những cơ hội để biến chúng thành hiện thực. 

Kết luận 
FPRF đồng nghĩa với việc nghiên cứu phục vụ ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ. 
Không thể nhấn mạnh quá mức tầm quan trọng của nghiên cứu đối với bất kỳ một ngành công 
nghiệp nào nhưng điều này lại cần thiết đối với ngành chế biến phụ phẩm giết mổ và các sản của 
nó. FPRF là một nguồn nghiên cứu không thể thiếu đối với tất cả các ngành công nghiệp liên 
quan đến động vật và hiện đã sẵn sàng để trở thành quan trọng hơn và hữu ích hơn trong tương 
lai. Chủ tịch mới, tiến sỹ Sergio Nates, rất quan tâm và đã sẵn sàng để duy trì vai trò của chế biến 
phụ phẩm như “người gác cổng cho nông nghiệp động vật”. Các nghiên cứu của FPRF sẽ tiếp 
tục hướng tới ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ và hỗ trợ cho sự hòa hợp giữa các 
quá trình chế biến với các chính sách của nó. 
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CÁC NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM GIẾT MỔ 

Sergio F. Nates, Ph.D. 
Chủ tịch quỹ nghiên cứu Mỡ và Protein  

 

Tóm tắt 
Đã hàng nghìn năm nay, con người sử dụng động vật làm thực phẩm, len sợi và năng lượng, và 
việc chế biến phụ phẩm đã được tiến hành trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ vừa 
qua, tính đa dụng của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm đã làm tăng việc sử dụng chúng trong 
rất nhiều ứng dụng. Thêm vào đó, đã có rất nhiều tiến bộ kỹ thuật và những thay đổi về qui định 
và pháp luật trong vài năm qua. Những tiến bộ và thay đổi này đã trực tiếp tác động tới việc tái 
chế các chất thải nông nghiệp thành các sản phẩm có giá trị được gia tăng. Rất nhiều trong số 
những thay đổi này đã buộc ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm phải đánh giá lại cách quản 
lý và sử dụng các quần thể động vật và định hướng cho các phương pháp tiếp cận và mục tiêu 
nghiên cứu trong cộng đồng khoa học của ngành chế biến phụ phẩm. 

Nghiên cứu trong ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ 
Vào cuối những năm 1950, một chương trình nghiên cứu tổng thể đã được Hiệp hội các nhà chế 
biến phụ phẩm Quốc gia (NRA) cấp kinh phí triển khai và một số lượng dự án đáng kể trong số 
các nghiên cứu của Chương trình đã đi theo hướng sản xuất các polymers và chất dẻo từ các chất 
béo. Thêm vào đó, thư mời đã được gửi đến hơn 100 phòng thí nghiệm yêu cầu gửi đề cương 
nghiên cứu về sử dụng sản phẩm protein và mỡ động vật nhai lại. Mỡ động vật nhai lại luôn 
được coi là một sản phẩm có giá trị của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm và khi giá trị của 
nó bị giảm đi do sự xuất hiện bệnh bò điên (BSE) thì mỡ động vật nhai lại đã trở thành một 
nguồn nguyên liệu thích hợp cho việc chuyển đổi thành nhiên liệu. 

Dinh dưỡng 

Liebig là người đầu tiên đưa ra khuyến cáo sử dụng phụ phẩm của ngành chế biến thịt làm thức 
ăn cho động vật vào năm 1865. Làm việc với kỹ sư người Bỉ George Giebert, Liebig nghĩ ra một 
phương pháp hiệu quả để sản xuất nước chiết thịt bò từ thịt xẻ và cũng trong năm đó họ thành lập 
Công ty nước chiết thịt Ligbig (Lemco), quảng cáo và tiếp thị chiết xuất này là sản phẩm giàu 
dinh dưỡng và có giá rẻ thay thế cho thịt. Ngày nay, Lemco là một phần của tập đoàn Unilever, 
tập đoàn sở hữu rất nhiều nhãn hiệu sản phẩm tiêu dùng trên thế giới về thực phẩm trong đó có 
cả Slim-Fast và Ragu. 

Kết quả nghiên cứu khảo sát tính ứng dụng và tỷ lệ tiêu hóa của rất nhiều các nguyên liệu protein 
động vật được chế biến từ phụ phẩm giết mổ đã được tóm tắt trong rất nhiều nghiên cứu từ đầu 
những năm 1950. Trong suốt những năm 1960 và đầu những năm 1970, rất nhiều tham khảo đã 
được trích dẫn trong các báo cáo liên quan đến việc sử dụng thịt chế biến từ phụ phẩm trong thức 
ăn bò sữa, bò thịt và bê. Phản ứng lại sự báo động về BSE, các nghiên cứu về dịch tễ đã bắt đầu 
được tiến hành vào cuối những năm 1980 và vai trò của bột thịt xương (MBM) làm thành phần 
thức ăn đã được nghiên cứu đầy đủ. Tương tự, lượng MBM dư thừa đã khuyến khích việc nghiên 
cứu để tìm ra các ứng dụng mới cho sản phẩm này. Rất nhiều các ứng dụng trong số này có bao 
gồm cả việc sử dụng MBM làm phân bón và nguyên liệu chính sản xuất chất dẻo. Tương tự, đã 
có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá giá trị của bột lông vũ và bột thịt làm 
nguồn bổ sung protein cho nhiều loài khác nhau (lợn, bò sữa, bò thịt, mèo, chó, cá và tôm). Cũng 
giống như với phần lớn các loại nguyên liệu thức ăn được ngành chăn nuôi sử dụng, hàm lượng 
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các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi của bột thịt và bột lông vũ cũng được tính 
toán. Các vấn đề liên quan đến tính ngon miệng của bột thịt và bột lông vũ cũng được giải quyết 
và những nghiên cứu gần đây đã tập trung vào các đặc điểm phân tử, sinh lý, sinh hóa của các 
phụ phẩm chế biến. Hiệu quả của việc thay đổi pH, thủy phân lông vũ gia cầm bằng các enzym 
và các loài vi khuẩn có trong các phụ phẩm chế biến cũng được nghiên cứu. 

Lĩnh vực được nghiên cứu nhiều nhất gần đây đối với việc sử dụng phụ phẩm chế biến là thủy 
sản. Tuy nhiên, do nhiều trở ngại nên các nghiên cứu về thủy sản thường mới chỉ được tiến hành 
ở qui mô phòng thí nghiệm và không ai dám chắc chắn rằng kết quả của các nghiên cứu này vẫn 
đúng với qui mô thương mại. Bên cạnh đó, với sự lớn mạnh của ngành thủy sản trong thập kỷ 
vừa qua kéo theo sự tăng lên về nhu cầu tiêu thụ bột cá và dầu cá của ngành sản xuất thức ăn 
thủy sản, thì hầu hết các nghiên cứu trong ngành đều tập trung vào việc tìm kiếm các nguồn 
protein thay thế. Trong số các nguồn thay thế thì bột lông vũ và bột thịt đã được nghiên cứu và 
tiềm năng sử dụng các sản phẩm này làm thành phần chính trong các khẩu phần cho cá và tôm để 
thay thế hoàn toàn hoặc một phần bột cá đã được xác lập (Smith và cộng sự., 2001; Kureshy và 
cộng sự., 2000; Abdel-Warith và cộng sự., 2001). Mặc dù vẫn còn những lo ngại đáng kể về tỷ lệ 
tiêu hóa tương đối thấp của cả hai loại bột này cũng như khả năng có thể làm tăng hàm lượng 
nitơ và phôt-pho trong ao nuôi và nước thải ra nhưng việc chất lượng dinh dưỡng của các loại 
bột phụ phẩm đã được nâng cao trong thời gian gần đây sẽ làm dịu đi những lo ngại này. Chất 
lượng được cải thiện có thể là do các hoạt động sản xuất tốt hơn, phân loại nguyên liệu thô tốt 
hơn và tối ưu hóa các điều kiện chế biến. Tóm lại, sự khác nhau về tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh 
dưỡng giữa các loại phụ phẩm chế biến là điều được thể hiện rõ nhất trong các thí nghiệm đã 
được tiến hành và điều này gợi cho thấy các thành phần của hỗn hợp nguyên liệu hoặc qui trình 
chế biến chính là các yếu tổ ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa của các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm 
giết mổ. 

Nghiên cứu tại FPRF 
Mục đích của Quỹ Nghiên cứu Mỡ và Protein (FPRF) là định hướng và quản lý quá trình nghiên 
cứu có thể dẫn đến việc tăng cường các ứng dụng hiện tại và phát triển các ứng dụng mới cho 
các sản phẩm chế biến. FPRF đã tiến hành các nghiên cứu đánh giá trên diện rộng phục vụ cho 
các nhà chế biến phụ phẩm và ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ năm 1962. 

Nghiên cứu khoa học là nền tảng của các khám phá khoa học và sự tiếp thu kiến thức mới dựa 
trên các bằng chứng khoa học do cộng đồng khoa học tìm ra. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học, 
giống như các nỗ lực hợp tác khác, cần phải có sự tin tưởng mới phát triển mạnh mẽ. Hơn 550 
dự án nghiên cứu đã được FPRF hoàn tất kể từ khi thành lập chính là sự phản ánh trung thực sự 
hợp tác và tin tưởng mà ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ đã tạo ra. Một trong 
những lĩnh vực ưu tiên của FPRF là hỗ trợ các nghiên cứu sử dụng sản phẩm/phụ phẩm động vật 
của ngành chế biến phụ phẩm giết mổ như bột máu, MBM, mỡ động vật nhai lại, và bột lông vũ. 
Trong 40 năm qua, các nghiên cứu của FPRF là những tài liệu chứng minh cho sự cải tiến không 
ngừng các sản phẩm chế biến thông qua các giá trị như tính khả dụng sinh học, an toàn sinh học 
và tính ổn định. Tương tự, kỹ thuật phân tích đã cung cấp dữ liệu về các chất dinh dưỡng cụ thể 
phục vụ cho mục đích xây dựng các công thức thức ăn. FPRF cũng đóng góp cơ sở dữ liệu đáng 
kể cho các vấn đề tranh cãi như sự hiện diện của các amines sinh học trong các loại protein động 
vật và polyethylene trong mỡ động vật có ảnh hưởng xấu về mặt dinh dưỡng. Nhiều dự án khác 
đã nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các khía cạnh sinh thái của các quy trình chế biến phụ 
phẩm. Rất nhiều dự án trước kia là các nghiên cứu về dinh dưỡng, và nhiều dự án khác hướng tới 
những thay đổi để làm tăng giá trị và các ứng dụng của chúng (Pearl, 1996). 
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Nghiên cứu diesel sinh học là một trong những mục tiêu nghiên cứu của FPRF kể từ đầu những 
năm 1990. Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm đã có những thành công đáng kể trong việc sử 
dụng mỡ động vật chế biến làm nhiên liệu. Kết quả nghiên cứu các đặc điểm đốt cháy và kết quả 
kiểm tra mức ô nhiễm khí thải được FPRF tích lũy từ lâu đã cho phép việc cấp giấy phép sử dụng 
các chất béo động vật làm nhiên liệu thay thế cho các loại dầu số 2 hoặc số 6 hoặc khí gas tự 
nhiên để tạo nguồn năng lượng tạo hơi nước. 

Thành tựu nổi bật nhất và gần đây nhất trong số các thành tựu nghiên cứu của FPRF có lẽ chắc 
chắn là việc chính thức thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu phụ phẩm động vật 
(ACREC) tại trường Đại học Clemson ở Clemson, Nam Carolina. Việc mở Trung tâm này đã tạo 
ra một nền móng ban đầu gồm chín dự án liên ngành được khởi động vào tháng 4 năm 2004 
nhằm nghiên cứu các vấn đề về ứng dụng thay thế cụ thể và an toàn sinh học. Các dự án nghiên 
cứu hiện nay tại ACREC bao gồm phân tích thành phần hóa học của mỡ động vật nhai lại, 
nghiên cứu các nhân tố sinh trưởng, peptide và các chất tồn dư thuốc trừ sâu trong các loại bột 
phụ phẩm, các phương pháp khử mùi và nhận dạng các vi khuẩn phân lập từ các sản phẩm chế 
biến. 

Tương lai 
Một lưu ý của Tiến sỹ C. Wayne Smith, một phó giáo sư Nhân loại học tại Texas A&M như sau: 
“Đó là một thế giới của những nghịch lý và đôi khi rất ma quỷ. Một chiếc giày da từ thế kỷ 17 có 
cảm giác mềm và dẻo mãi mãi mặc dù nó đã nằm dưới đáy đại dương hàng trăm năm”. Một 
trong những mục tiêu nghiên cứu chính của ông là phát triển các quy trình mới có thể sử dụng để 
bảo tồn các di vật và hiện nay đang được sử dụng để bảo quản các cơ quan nội tạng phục vụ cho 
các nghiên cứu y học. Một điều rất hay rút ra từ nghiên cứu đó là: bạn có thể làm một điều gì đó 
có lợi trong khuôn khổ một lĩnh vực ứng dụng và sau đó tiếp tục phát triển để ứng dụng nó vào 
các ngành khác. 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ gọi “chế biến phụ phẩm” là một quá trình xử lý nhiệt các loại mỡ, 
xương, nội tạng và nguyên liệu có liên quan lấy từ thân thịt xẻ của gia súc, gia cầm, cá và các 
loại dầu và mỡ loại thải từ các nhà hàng. Ban đầu, các quy trình và kỹ thuật được xây dựng bởi 
ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm với dự định chuyển các động vật chết và các phụ phẩm 
động vật thành nguyên liệu sản xuất các loại hàng cho tiêu dùng và sử dụng trong công nghiệp. 
Tuy nhiên, chúng đã có hiệu quả tới mức hiện đang đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực 
khác như y học và công nghệ sinh học. 

Ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm tiếp tục thu lợi từ những cải tiến trong ngành nông sản 
thực phẩm khi các phụ phẩm của ngành này đang được biến đổi để đáp ứng các nhu cầu. Trớ trêu 
thay, khoảng một nửa khối lượng của bò và 1/3 của lợn giết mổ không được con người sử dụng 
để làm thức ăn, và mức tiêu thụ thịt của các nước đang phát triển vào năm 2020 sẽ nhiều hơn so 
với lượng tiêu thụ năm 1993 khoảng 100 triệu tấn. Do đó, rất nhiều trong số những sự cải tiến và 
đổi mới trong ngành có thể sẽ tập trung vào việc sử dụng các kỹ thuật phù hợp hơn với môi 
trường; đối với phần lớn, để cung cấp cho ngành chế biến thực phẩm các công cụ hiệu quả hơn 
trong việc sử dụng nguồn nguyên liệu và giảm lượng chất thải tạo ra. Tương tự, các nghiên cứu 
cải tiến hơn nữa là cần thiết để cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm các công cụ 
cạnh tranh thích hợp với các mối quan tâm về môi trường. Mặt khác, việc áp dụng các kỹ thuật 
gen cho nông nghiệp với hàng loạt mục đích khác nhau trên các đối tượng động vật trước đây chỉ 
được dùng làm nguồn thực phẩm như bò, lợn và cá, sẽ tạo ra những cuộc tranh cãi giữa các nhà 
khoa học, các quan chức về sức khỏe cộng đồng, các nhà lãnh đạo kinh doanh và các nhà quản lý 
về hàng loạt các vấn đề trong đó có cả vấn đề an toàn của phụ phẩm tạo ra từ ngành công nghiệp 
chế biến phụ phẩm giết mổ. 
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Do thâm hụt thương mại của ngành nuôi trồng thủy sản và nghề cá Hoa Kỳ là lớn nhất trong số 
các ngành hàng nông sản và thực phẩm, nên Hoa Kỳ có cơ hội lớn để phát triển hơn nữa ngành 
nuôi trồng thủy sản trong nước có lãi và bền vững. Tuy nhiên, không dễ để đạt được mục tiêu 
này và công việc nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn protein thay thế trong thức ăn cho 
các loài thủy hải sản nuôi trồng. Một điều bắt buộc là ngành nuôi trồng thủy sản cần phải tiếp tục 
chứng minh và khám phá các giải pháp an toàn và hiệu quả hơn để chuyển hóa các sản phẩm của 
ngành chế biến phụ phẩm giết mổ thành các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn cho thủy hải 
sản. 

Không nghi ngờ gì nữa, thông qua việc sử dụng các kỹ thuật hiện đại và các phương pháp giám 
sát chất lượng cùng với sự nhấn mạnh liên tục về an toàn sinh học, ngay bây giờ chúng ta có thể 
nhìn lại thời gian đã qua để nhận biết xem sự tiến bộ đạt được trong việc cải tiến chất lượng, giá 
trị và độ an toàn của các phụ phẩm chế biến lớn đến mức nào. 
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THẾ GIỚI SẼ RA SAO NẾU KHÔNG CÓ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ 
BIẾN PHỤ PHẨM GIẾT MỔ? 

Stephen L. Woodgate 
Giám đốc kỹ thuật 

Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm giết mổ và chế biến mỡ Châu Âu 

 

Tóm tắt 
Một thế giới không có ngành chế biến phụ phẩm giết mổ đang có nguy cơ xảy ra trong tương lai, 
mặc dù ngành công nghiệp này đã tồn tại trên toàn cầu trong rất nhiều năm. Trong nỗ lực để xem 
xét thế giới sẽ như thế nào nếu không có ngành chế biến phụ phẩm giết mổ, bản thân ngành chế 
biến phụ phẩm đã được định nghĩa và ranh giới đã được vạch ra để đánh giá phạm vi của chương 
này. Rất nhiều viễn cảnh đã được xem xét bao gồm các giải pháp thay thế chế biến phụ phẩm có 
kiểm soát và giải pháp tiêu hủy không kiểm soát các phụ phẩm động vật giống như chất thải. Sử 
dụng các thông tin sẵn có từ cơ sở dữ liệu chung, rất nhiều lựa chọn ở các cấp bậc khác nhau 
ngoài biện pháp chế biến phụ phẩm giết mổ đã được đề xuất. Với những kiến thức hiện có thì 
việc sử dụng phụ phẩm động vật làm nhiên liệu sản sinh năng lượng dường như là lựa chọn tốt 
nhất trong số các lựa chọn khác ngoại trừ phương pháp chế biến phụ phẩm hiện nay. Nghiên cứu 
và thực tế ứng dụng ở qui mô sản xuất các công nghệ này cho thấy lựa chọn này có thể rất hứa 
hẹn, đặc biệt là khi thế giới không còn sử dụng phương pháp chế biến phụ phẩm giết mổ truyền 
thống. 

Các lựa chọn có kiểm soát khác được xem xét đều có một số ưu điểm xét trên khía cạnh chế biến 
phụ phẩm động vật nhưng cũng có những nhược điểm như không có sản phẩm được sản xuất ra, 
thiếu công suất và có tác động tiêu cực đến môi trường. Có lẽ sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng 
chất đống và chôn lấp có kiểm soát các chất thải không được phân loại sẽ là những lựa chọn kém 
nhất, dẫn đến những tác động rất xấu cho môi trường với những nguy cơ tiềm tàng ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe của con người và động vật. Có thể kết luận rằng trong trường hợp 
chưa có công nghệ chế biến phụ phẩm giết mổ thì những nỗ lực đáng kể nhằm “phát minh” ra nó 
có thể vẫn đang được tiến hành. 

Giới thiệu: Chế biến phụ phẩm là gì? 
Chế biến phụ phẩm là một trong những hoạt động lâu đời nhất được văn minh nhân loại thực 
hiện (Woodgate và Van der Veen, 2004) mặc dù mãi gần đây nó mới được phát triển thành một 
ngành công nghiệp mà chúng ta thấy quen thuộc như hiện nay. Hơn nữa, Woodgate (2005) đã 
kết luận rằng việc chế biến phụ phẩm giết mổ là “một ngành thiết yếu”. Do đó, một thế giới 
không có hoạt động chế biến phụ phẩm động vật sẽ phần nào khó có thể hình dung và mô tả. Dù 
sao, đây cũng là thách thức được đặt ra cho Chương sách này. 
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Hình 1. Biểu đồ mô tả ngành chế biến phụ phẩm giết mổ trong khuôn khổ ngành chăn nuôi 
động vật 

     
Để đặt thế giới không có hoạt động chế biến phụ phẩm vào một tình huống phù hợp, trước hết 
cần phải định nghĩa hoạt động chế biến phụ phẩm giết mổ theo những gì chúng ta đã biết về nó 
và định ra ranh giới cho phần sẽ được mô tả trong chương này. Một cách cơ bản, quá trình chế 
biến phụ phẩm là việc xử lý các nguyên liệu động vật có độ ẩm cao và mật độ vi sinh vật hoạt 
động lớn; quá trình này dùng nhiệt độ để loại bỏ nước, làm giảm số lượng vi sinh vật và tách chất 
béo (nếu có) ra khỏi các thành phần khác. Nếu hàm lượng chất béo trong các nguyên liệu thô cao, 
chất béo chế biến sẽ được tách ra khỏi các thành phần còn lại theo các phương thức vật lý như ly 
tâm hoặc ép nén. Hai sản phẩm có thể được tạo ra bởi quá trình chế biến phụ phẩm giết mổ là 
phần bã “rắn” giàu protein được biết đến là protein động vật đã qua chế biến hay bột thịt xương 
(MBM) và một nguyên liệu lipid được biết đến là mỡ chế biến (mỡ động vật nhai lại). Theo cách 
hiểu cổ điển về chế biến phụ phẩm giết mổ thì các sản phẩm giàu protein được sử dụng làm thức 
ăn cho động vật và sản phẩm mỡ động vật nhai lại được dùng trong thức ăn chăn nuôi, các sản 
phẩm hóa dầu và ngành công nghiệp sản xuất xà phòng. 



 265

Chế biến phụ phẩm giết mổ được mô tả một cách chung nhất ở Hình 1. Sơ đồ này áp dụng cho 
các quá trình chế biến động vật và các phụ phẩm có chứa nhiều mỡ hoặc mô mỡ. Tuy nhiên, để 
cho hoàn chỉnh, thuật ngữ chế biến phụ phẩm giết mổ cũng bao gồm cả các quá trình xử lý 
nguyên loại liệu thô có hàm lượng chất béo thấp như máu và lông vũ. Từ sơ đồ mô tả khái quát 
và đơn giản về qui trình chế biến phụ phẩm và các ứng dụng của sản phẩm chế biến này, có thể 
xem xét các quá trình hay các phương pháp xử lý hoặc các ứng dụng khác mà có thể không được 
mô tả là chế biến phụ phẩm. 

Chế biến phụ phẩm và các qui trình thay thế 
Luôn có rất nhiều lựa chọn để thay thế cho hoạt động chế biến phụ phẩm giết mổ và Bảng 1 giới 
thiệu một số phương pháp đã được phê duyệt và sử dụng trong Liên minh châu Âu (EU). 

Bảng 1. Tóm tắt các lựa chọn có kiểm soát cho quá trình chế biến phụ phẩm động vật ở EU. 

Chế biến phụ phẩm giết mổ 
Làm nguyên liệu thô cho thức ăn sinh vật cảnh 
“Các lựa chọn thay thế” được phê duyệt 
Tiêu hóa yếm khí – biogas 
Làm phân vi sinh (compost) 
Thiêu hủy 
Thiêu hủy có thu hồi nhiệt 

Bảng 2. Có thể làm gì với các sản phẩm chế biến? 

Các protein động vật được chế biến Các chất béo được chế biến 
Truyền thống Thay thế Truyền thống Thay thế 

Thức ăn động vật Nhiên liệu Thức ăn động vật Nhiên liệu 
Thức ăn sinh vật 

cảnh 
Vật liệu sản xuất bê 

tông 
Xà phòng Diesel sinh học 

Phân bón Apatit (Canxi 
Hydroxy phôtphat)

Hóa chất dầu Plastic 

Khi xem xét tất cả các phụ phẩm không dùng cho con người, có rất nhiều cơ hội chế biến có thể 
xem xét theo tình trạng nguyên liệu thô và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm tạo ra. Một loạt các 
ứng dụng của sản phẩm được tạo ra theo phương pháp chế biến phụ phẩm truyền thống hoặc 
theo các quá trình “thay thế” kế tiếp sau hoạt động chế biến phụ phẩm được trình bày ở Bảng 2. 

Qua đây có thể nói rằng nếu hoạt động chế biến phụ phẩm đã không được nghĩ ra hoặc đột nhiên 
bị mất đi thì những lựa chọn thay thế hiện đang được dùng để chế biến một phần của khối lượng 
nguyên liệu thô đang tăng lên có thể sẽ được dùng để xử lý toàn bộ khối nguyên liệu hoặc là 
nguyên liệu có thể sẽ bị vứt bỏ một cách bất hợp pháp.  

Các lựa chọn thay thế cho hoạt động chế biến phụ phẩm 
Phần này chỉ xem xét đến các khía cạnh kỹ thuật đơn thuần của từng lựa chọn thay thế. Các yếu 
tố quan trọng khác như công suất, tác động đến sức khỏe con người và động vật và sự tác động 
tới môi trường sẽ được xem xét ở phần sau. Các lựa chọn thay thế có thể được chia thành bốn 
nhóm trong đó ba nhóm về các kỹ thuật chế biến và một là những lựa chọn tiêu hủy (Bảng 3). Ba 
kỹ thuật chế biến được miêu tả trong khuôn khổ năng lượng (năng lượng vào hoặc ra). 

• Năng lượng thấp: Các phương pháp chỉ sử dụng nguyên liệu thô và không áp dụng bất kỳ 
việc xử lý nhiệt bên ngoài nào cho nguyên liệu. 
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• Năng lượng trung bình: Các phương pháp sử dụng nhiệt ở dạng này hay dạng khác nhưng 
không phải cho mục đích khử nước, trạng thái ổn định của vi khuẩn, hoặc chia tách các sản 
phẩm. 

• Năng lượng cao: Các phương pháp áp dụng nhiệt để tạo năng lượng từ các nguyên liệu thô  
sau đó có thể thu được và sử dụng làm nhiệt và/hoặc năng lượng. 

• Vứt bỏ/đổ đống/đổ ra bãi rác không được kiểm soát. 

Bảng 3.  Các lựa chọn chế biến thay thế có kiểm soát  

Nhóm năng lượng Miêu tả tóm tắt lựa chọn 
Thấp Chôn sâu/bãi chứa rác thải 

Làm phân vi sinh 
Tiêu hóa yếm khí-làm biogas 
Hóa lỏng – Tiêu hóa - Ủ xilô 

Trung bình Làm thức ăn cho sinh vật cảnh (Làm mát/ đông 
lạnh) 
Các quá trình “thay thế” của EU 
Sản xuất nguyên liệu, ví dụ vải sợi lông vũ 
Chiết xuất các thành phần ví dụ a xít amin 

Cao Thiêu hủy 
Đốt cháy để sản xuất năng lượng  

 

Năng lượng thấp 

Chôn sâu: Đối với phần lớn nông dân thì khi có động vật chết ở trang trại lựa chọn này là một 
quá trình tự nhiên đã được thực hiện từ vài trăm năm nay. Ở EU, việc chôn (và gửi vào những 
bãi chứa đã được chứng nhận) các động vật chết và các phụ phẩm động vật đã bị cấm kể từ khi 
có Qui định (ABPR) 1774 về Phụ phẩm động vật. 

Để thông qua Qui định cấm này EU đã sử dụng các lí lẽ rằng có nguy cơ cao lan rộng các bệnh ở 
động vật từ việc chôn cất, mặc dù chưa có nghiên cứu chi tiết nào được đăng tải cung cấp các chi 
tiết kết quả đánh giá nguy cơ. Với bệnh xốp não truyền nhiễm (TSE), đã có báo cáo cho thấy các 
xác gia súc nhiễm bệnh khi chôn vẫn còn khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, theo quan niệm trên 
toàn thế giới phương pháp chôn sâu vẫn được sử dụng như một biện pháp an toàn để xử lý gia 
súc chết dù chôn cất cá thể hay chôn lấp tập trung khi đại dịch xuất hiện, chẳng hạn như bệnh 
cúm gia cầm ở châu Á năm 2004, mặc dù OIE (Văn phòng Quốc tế về Bệnh dịch động vật, hiện 
nay được biết đến dưới tên gọi Tổ chức Thú y thế giới, 2002) đã chỉ ra rằng chế biến phụ phẩm 
là lựa chọn an toàn sinh học phù hợp hơn. 

Bảng 4. Các nhóm phụ phẩm động vật trong ABPR 1774 

Nhóm Mô tả ngắn gọn Các yêu cầu 
Nhóm 1 
Nguy cơ rất cao 

Thịt xẻ từ BSE hoặc nghi ngờ 
bị BSE 
Nguyên liệu được xác định là 
có nguy cơ  
Chất thải thực phẩm từ vận 
chuyển quốc tế 

Phải được tiêu hủy, không sử dụng 
cho các nhà máy sản xuất phân vi 
sinh hay khí biogas 

Nhóm 2 
Nguy cơ cao 

Thịt bị thải loại 
Các thành phần của ruột và 
phân bón 

Có thể dùng cho các nhà máy sản 
xuất phân vi sinh và khí biogas sau 
khi chế biến (1330C, áp suất 3 bar). 
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Chỉ có phân chất chứa trong đường 
tiêu hóa là có thể dùng trực tiếp mà 
không cần xử lý trước  

Nhóm 3 
Nguy cơ thấp 

Chất thải thực phẩm từ các gia 
đình, nhà hàng 
Các loại thực phẩm cũ 
Rất nhiều chất thải từ lò mổ 
như máu và lông vũ 

Có thể dùng trực tiếp cho các nhà 
máy sản xuất phân vi sinh và khí 
biogas mà không cần xử lý trước 
 

Làm phân vi sinh: Ở châu Âu phương pháp này đã được trau chuốt tới mức các điều kiện đã 
được chi tiết hóa và ghi trong Qui định ABPR 1774. Những điều kiện này bao gồm lệnh cấm làm 
phân vi sinh đối với các nguyên liệu thô Nhóm 1 (Bảng 4) và yêu cầu phải xử lý áp suất đối với 
bất kỳ nguyên liệu nào thuộc Nhóm 2 trước khi ủ. Các nguyên liệu thô Nhóm 3 có thể được dùng 
để làm phân vi sinh mà không cần phải qua khâu xử lý sơ bộ. Phân tạo ra (chất hữu cơ cải tạo đất) 
về nguyên tắc có thể dùng để bón cho đất, nhưng việc sử dụng các loại phân này cho một số loại 
đất nông nghiệp nhất định, chẳng hạn như đồng cỏ, cần phải có những giới hạn ví dụ như giai 
đoạn không bón phân để chăn thả gia súc. Thật khó để chấp nhận một thực tế là: về mặt lý thuyết 
một số loại phụ phẩm nhất định của động vật có thể dùng làm phân vi sinh, nhưng trên thực tế 
không thể sử dụng thuần túy các phụ phẩm để sản xuất loại phân này vì bản chất vật lý và thành 
phần hóa học trái ngược nhau của các sản phẩm này. Trong thực tiễn, những vấn đề về hàm 
lượng protein và chất béo cao đã làm hạn chế việc sử dụng các phụ phẩm động vật để ủ với hỗn 
hợp có chứa hàm lượng cao các thành phần giàu cacbon như các loại rơm rạ. 

Tiêu hóa yếm khí – Khí biogas: Những lo ngại về thành phần hóa học của phụ phẩm động vật 
được đề cập trong phần về sản xuất phân vi sinh cũng được áp dụng đối với phương pháp tiêu 
hóa yếm khí. Ở hệ thống tiêu hóa yếm khí này tỷ lệ cacbon/nitơ có tầm quan trọng sống còn 
trong việc đáp ứng các điều kiện tiêu hóa yếm khí tối ưu để sản xuất ra lượng khí mê tan (khí 
biogas) tối đa. Một lần nữa điều này lại dẫn đến tình huống thực tiễn là các phụ phẩm động vật 
không thể được chế biến riêng mà phải phối trộn với các nguyên liệu khác giàu cacbon. Ở EU, 
tiêu hóa yếm khí các loại nguyên liệu thô khác nhau cũng bị hạn chế tương tự như phương pháp 
sản xuất phân vi sinh và các điều kiện chế biến cụ thể cũng đã được định rõ. Khí mê tan biogas 
tạo ra cần phải được làm sạch để không chứa các khí có tính a xít (vì lí do bảo vệ động cơ) trước 
khi sử dụng làm nhiên liệu đốt cho động cơ gas phục vụ mục đích sản xuất điện. Phần bã còn lại 
được dùng làm phân bón đất với các giới hạn sử dụng tương tự như phân vi sinh. 

Sự hóa lỏng – Tiêu hóa: Phương pháp chế biến phụ phẩm động vật này đã được sử dùng từ lâu 
để tạo tạo ra dunh dịch lỏng hay để tiêu hóa các nguyên liệu thô đặc thù. Về nguyên tắc, phương 
pháp này lợi dụng hoạt động thủy phân của vi khuẩn để làm tiêu hóa protein thành dạng dịch 
lỏng. Khi đã ở giai đoạn này, dịch đã tiêu hóa có thể được làm ổn định vô thời hạn bằng cách hạ 
pH xuống dưới 3. Theo truyền thống phương pháp này được dùng để sản xuất các dịch tiêu hóa 
dùng làm chất tăng cường tính ngon miệng cho thức ăn sinh vật cảnh. Quá trình sản xuất này đòi 
hỏi các nguyên liệu thô lúc đầu phải có tiêu chuẩn chất lượng rất cao mặc dù về cơ bản phương 
pháp có thể áp dụng cho bất kỳ nguyên liệu nào có thể bị thủy phân bằng các enzyme nội sinh 
hay ngoại sinh. 

 

Năng lượng trung bình 

Sản xuất các phụ phẩm động vật tươi, bảo quản lạnh, đông lạnh dùng làm thức ăn sinh vật cảnh: 
Về nguyên tắc, ngành sản xuất thức ăn sinh vật cảnh có thể sử dụng một lượng đáng kể các 
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nguyên liệu thô nhưng cần phải rất nhấn mạnh đến chất lượng và điều này làm hạn chế một cách 
đáng kể việc sử dụng của một số loại nguyên liệu nhất định trong thực tiễn. Tuy vậy, đây vẫn là 
một phương pháp thay thế khả thi để sử dụng các nguyên liệu thô mặc dù số lượng thức ăn cho 
sinh vật cảnh ở dạng nước/đóng hộp sản xuất từ các nguyên liệu chế biến đang giảm đi trên toàn 
cầu. 

Các quá trình chế biến thay thế ở EU: Qui định của Ủy ban Châu Âu số 92/2005 đã đặt ra các 
điều kiện thông qua áp dụng cho bốn phương pháp chế biến nguyên liệu thô. Tóm tắt ngắn gọn 
của cả bốn phương pháp chế biến này được trình bày dưới đây. Phần lớn các công nghệ này được 
thiết kế để bất hoạt mầm bệnh TSE trong các nguyên liệu thô Nhóm 1 của Qui định EU ABPR, 
mặc dù về nguyên tắc, chúng có thể được dùng cho bất kể loại nguyên liệu nào trên toàn thế giới. 
Rất nhiều trong số các kỹ thuật này được thiết kế dựa trên kết quả đánh giá tổng kết các phương 
pháp có thể dùng để bất hoạt các prion (Taylor và Woodgate, 2003). 

• Thủy phân trong môi trường kiềm 

Phương pháp xử lý nguyên liệu thô này kết hợp các tác nhân vật lý và hóa học để biến toàn bộ 
thân thịt xẻ (nếu cần) thành dạng đặc giống như súp. Các bộ phận thủy phân được chế tạo và 
trang bị để có điều kiện pH rất cao (pH > 12), áp suất cao (cao hơn 3 atm) và trộn bằng hệ thống 
bơm tuần hoàn. Về nguyên tắc, phương pháp này có khả năng bất hoạt các mô động vật có thể 
chứa các mầm bệnh ở dạng chưa hoạt động như BSE. Tuy nhiên, chi phí vốn trên mỗi tấn sản 
phẩm được chế biến là rất cao (một phần là do khối lượng vật liệu đưa vào trên mỗi mẻ thấp) và 
bất kỳ chi phí tiêu hủy súp lỏng tiếp theo cũng có thể là rất đáng kể vì khối lượng chất gây ô 
nhiễm. 

• Khí sinh học áp suất cao 

Về cơ bản, quá trình này là một quy trình xử lý sơ bộ, mở đầu của tiêu hóa yếm khí. Giống như 
trong phương pháp thủy phân trong môi trường kiềm, điểm quan tâm chính là phương pháp này 
có khả năng chế biến các nguyên liệu thô có thể chứa tác nhân lây nhiễm bệnh, nhưng ở đây 
nguyên tắc hoạt động là sử dụng vi khuẩn tạo khí mê tan trong một hệ thống tiêu hóa yếm khí để 
chuyển hóa các chất dinh dưỡng hiện có thành khí mê tan sinh học. Hệ thống này được phê 
chuẩn ở EU trong Qui định 92/2005, nhưng cũng giống như phương pháp thủy phân kiềm, 
phương pháp này cũng gặp phải những nhược điểm trong thực hành đó là các thông số điều 
khiển cao, giá thành cao và năng suất thấp. Mặc dù theo lý thuyết sẽ có một lượng khí biogas 
(mê tan) được tạo ra và lượng khí này có thể được chuyển hóa thành năng lượng hoặc điện 
nhưng phương pháp này khó có thể trở thành một qui trình có thể tồn tại và được dùng để thay 
thế qui trình chế biến phụ phẩm truyền thống. 

• Thủy phân ở nhiệt độ và áp suất cao  

Phương pháp này được phê chuẩn vận hành tại nhiệt độ ít nhất là 800C (nhiệt độ ở chính giữa 
nguyên liệu thô) và áp suất tuyệt đối 12 atm trong thời gian ít nhất 40 phút. Đây là một hệ thống 
hoạt động theo mẻ và các chất thủy phân tạo ra có thể đã hoặc chưa được loại bỏ nước. Vẫn chưa 
rõ các nguyên liệu tạo ra sẽ được sử dụng để làm gì. 

• Khí hóa Brooks 

Đây là một quá trình xử lý theo mẻ làm bay hơi một cách hiệu quả các thành phần hóa học của 
phụ phẩm động vật vào hỗn hợp hydrocacbon và các khí trong khoảng thời gian 24 giờ. Các sản 
phẩm của quá trình được mô tả là những khí thứ cấp và sau đó các khí này được đốt trong buồng 
đốt thứ cấp để sản sinh nhiệt và một lượng khoáng vô cơ loại thải. 
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Các nguyên liệu (Sợi lông vũ): Trên toàn cầu, lông vũ gia cầm được sử dụng theo hai cách khác 
nhau. Một lượng nhỏ lông vũ chất lượng cao được dùng để làm gối, chăn lông vịt và đồ dùng 
khác. Các yêu cầu chế biến lông vũ chất lượng cao rất nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn cần thiết 
bao gồm sự sạch sẽ và mùi. Thị trường cho những sản phẩm này rất nhỏ và do đó chủ yếu lông 
vũ được chuyển hóa thành nguồn protein thủy phân đạt cấp thức ăn chăn nuôi. Như đã đề cập 
trong phần giới thiệu và mặc dù phương pháp này không thực sự là phương pháp chế biến phụ 
phẩm nhưng nó cũng không thể được coi là một sự thay thế cho phương pháp chế biến phụ phẩm. 
Một phương pháp có thể tồn tại được để thay thế cho chế biến phụ phẩm có thể sẽ sớm được tìm 
ra. 

Một dự án của EU, các ma trận protein công nghiệp năng suất cao thông qua quá trình chế biến 
sinh học (HIPERMAX) đang nghiên cứu một loạt các công nghệ có thể trở thành các phương 
pháp có thể tồn tại được để chuyển hóa các loại protein động vật như lông, tơ, lông vũ hoặc da 
(da sống/da bì) thành các thể nano (nano-matrices). Các nguyên liệu này có thể được dùng trong 
rất nhiều ứng dụng một khi các lĩnh vực công nghệ sinh học của từng quá trình được tối ưu hóa. 
Chỉ xét mỗi hợp phần lông vũ trong dự án, đã có những bước tiến bộ đáng kể trong vòng 18 
tháng qua. Phát triển một phương pháp hiệu quả nhưng có thể chấp nhận được về mặt môi trường 
để làm sạch lông vũ từ lò mổ là một bước khởi đầu sống còn. Phương pháp này hiện đã được xây 
dựng, đảm bảo rằng lông vũ “sạch” có thể bước vào pha hai của qui trình thủy phân. Ở đây, toàn 
bộ lông vũ sẽ được chuyển thành sợi và có thể được dùng trong rất nhiều ứng dụng khác nhau. 
Chương trình nghiên cứu sẽ được hoàn thành vào năm 2007 và sau đó nhiều chi tiết hơn về các 
khả năng sẽ được công bố. 

Tách chiết và làm tinh khiết các thành phần: Các phụ phẩm động vật được hình thành từ các 
thành phần hóa học quan trọng giống như bất kể dạng sinh vật sống nào. Ngoài nước ra, các 
thành phần chủ yếu bao gồm protein, lipid và khoáng chất. Tất nhiên protein chủ yếu được tạo 
thành từ các a xít amin còn lipid chủ yếu được tạo ra từ các a xít béo triglyceride. Các thành phần 
khoáng chứa hai nguyên tố chính của xương là canxi và phốt-pho. Rất nhiều lần các đề cương đã 
được viết đề cập đến vấn đề tách chiết các thành phần có giá trị tiềm năng từ các nguyên liệu thô. 

Phổ biến nhất là đề xuất tách chiết các a xít amin từ các nguyên liệu thô như xương hay lông vũ. 
Mặc dù các ý tưởng này được dựa trên các nguyên lý phù hợp về biến đổi hóa học và hóa sinh 
nhưng vẫn chưa có phương pháp nào được xây dựng thành công. Rất nhiều các vấn đề trở ngại 
về thương mại tập trung vào chi phí cao cho việc tạo ra biến đổi hóa học của nguyên liệu và công 
lao động, từ đó dẫn đến các giá thành sản xuất cao. Giá trị thấp hoặc không ổn định của các sản 
phẩm tạo ra đã dẫn đến sự thất bại của nhiều quy trình sản xuất này. 

Năng lượng cao 

Thiêu hủy: Thuật ngữ thiêu hủy, như Qui định ABPR 1774 của EU đã áp dụng, là chỉ việc loại 
bỏ các nguyên liệu mà không tạo ra bất kể sự thu hồi nhiệt hoặc các chất tồn dư nào khác chẳng 
hạn như tro. Phần lớn các thiết kế lò thiêu dẫn đến việc đốt cháy hiếu khí  ở nhiệt độ cao trong 
thời gian đủ dài để chuyển hóa tất cả các nguyên liệu hữu cơ trở lại dạng phân tử thành phần như 
CO, CO2 và H2O. Đây là một cách có thể đem lại mức an toàn tối đa trong việc loại bỏ các chất 
hữu cơ, nhưng nhược điểm chính là không thu được sản phẩm nào. 

Thiêu hủy có thu hồi nhiệt: Thiêu hủy có thu hồi nhiệt nghĩa là “đốt hoặc thiêu nhưng có sự thu 
hồi lại năng lượng” ở dạng nhiệt, dạng điện hoặc cả hai. Quá trình sản xuất xi măng là một dạng 
ứng dụng của kỹ thuật này trong đó xi măng là một sản phẩm được tạo ra cùng với lượng nhiệt 
thu hồi được. Một vài hệ thống đã được phát triển ở EU sau cuộc khủng hoảng BSE năm 1996 
nơi phần lớn các sản phẩm protein (Processed Animal Protein - PAP) và mỡ động vật đã qua chế 
biến buộc phải được tiêu hủy theo các chính sách phòng ngừa BSE. Các hệ thống này, chẳng hạn 
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như đốt cháy các mỡ đã chế biến trong các nồi hơi nước và PAP trong các lò phản ứng khí hóa 
lỏng (bubbling fluid bed reactor) đã làm giảm đáng kể lượng chất hữu cơ, bên cạnh việc tạo ra 
một dạng kết hợp năng lượng-nhiệt, và trong rất nhiều trường hợp nguồn năng lượng-nhiệt này 
đã được dùng để cung cấp năng lượng cho chính quá trình chế biến phụ phẩm. Tuy nhiên, nếu 
PAP và mỡ không còn tồn tại khi quá trình chế biến phụ phẩm không còn nữa thì việc sử dụng 
trực tiếp các nguyên liệu thô sẽ cần phải được xem xét. Đã có một vài bước tiến quan trọng liên 
quan đến vấn đề này trong vòng ba năm trở lại đây. 

Qui trình Biomal ở Thụy Điển có thể là ví dụ tốt nhất để minh chứng cho các cơ hội thành công 
theo hướng nghiên cứu này. Qui trình Biomal đơn giản hơn mà lại không đòi hỏi phải cung cấp 
năng lượng cho quá trình chế biến nguyên liệu thô thành mỡ và MBM. So sánh giữa quá trình 
chế biến phụ phẩm truyền thống thường thấy ở châu Âu (Hình 2) với hệ thống Biomal (Hình 3) 
cho thấy có sự khác nhau rõ rệt về cách tiếp cận giữa hai hệ thống này. Trong hệ thống Biomal, 
nguyên liệu thô được nén và nghiền sau đó bơm vào một nồi hơi khí hóa lỏng (fluidized bed 
boiler) và ở đó các nguyên liệu này sẽ được đốt cháy cùng với một nhiên liệu mồi từ vỏ bào, mùn 
cưa, than bùn hay rác thải sinh hoạt.  

 

Hình 2. Phác họa qui trình chế biến truyền thống biểu thị năng lượng đầu vào đầu ra  

 
  

Hình 3. Phác họa qui trình chế biến Biomal thể hiện năng lượng đầu vào và đầu ra 
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Năng lượng được thu hồi từ phụ phẩm động vật thông qua quá trình tạo nhiệt và điện bền vững 
và năng lượng ròng thu được tăng lên đáng kể. Vì các phụ phẩm động vật có chứa mỡ nên đã bù 
đắp được cho hàm lượng nước và khoáng cao (những thứ không chứa năng lượng); giá trị nhiệt 
thu được ở khoảng 8 MJ/kg nhiên liệu là hoàn toàn có thể chấp nhận được (Hình 4). Mức này 
tương đương với giá trị nhiệt tạo ra bởi các nhiên liệu sinh học khác có độ ẩm ở mức 50%. 

 

 

 

 

Hình 4. So sánh hàm lượng năng lượng trong Biomal và các loại nhiên liệu hữu cơ khác 

 
Qui trình Biomal có một số ưu điểm ở dạng một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm khả năng làm 
giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm BSE hay các bệnh khác. Nó cũng là một phương 
pháp hiệu quả về năng lượng khi so sánh với các phương pháp truyền thống phức tạp hơn. Lượng 
nước sử dụng và lượng chất thải đòi hỏi ôxy sinh học sẽ giảm đi. Ở EU, Biomal là nhiên liệu 
sinh học tái tạo không gây hiệu ứng nóng lên của trái đất và có thể thay thế các nhiên liệu hóa 
thạch để tạo nhiệt và năng lượng. 

Hình 5 cho thấy ảnh hưởng của Biomal đối với ôxit nitơ (NOx) trong đó các hợp chất nitơ trong 
Biomal dường như làm giảm lượng khí thải NOx theo cách của ammoniac hoặc ure. Trong các 
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nghiên cứu riêng về ô nhiễm khí, việc phối hợp đốt cùng với Biomal đã được đánh giá là không 
làm tăng lượng khí thải dioxin. 

Hình 5. So sánh các loại nhiên liệu Biomal và Wood-Peat (Gỗ và than) về mức độ thải khí 
Nox 

 
 

Các biện pháp tiêu hủy không kiểm soát 
Sử dụng các bãi rác để tiêu hủy các phụ phẩm động vật có thể dẫn đến mức rủi ro an toàn ninh 
sinh học lớn và gây ra mối nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và động 
vật. Quá trình tiêu hủy này càng ít được kiểm soát thì mức độ rủi ro càng lớn, và rủi ro cao nhất 
là khi các phụ phẩm động vật bị vứt bỏ một cách bừa bãi và không có kiểm soát. 

An toàn sinh học sẽ bị triệt giảm theo rất nhiều cách khác nhau. Nguy cơ lây truyền các mầm 
bệnh cho cả người và động vật sẽ tăng lên theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thêm vào đó, việc 
thiếu khả năng truy nguyên mầm bệnh khi phụ phẩm được tiêu hủy theo cách này sẽ cản trở việc 
phòng ngừa, kiểm soát và loại trừ dịch bệnh một khi các ổ dịch được phát hiện. Vấn đề này có 
thể sẽ trở nên không thể khắc phục được trong các tình huống khẩn cấp xảy ra trên diện rộng, 
chẳng hạn như các đợt dịch của các bệnh mới xuất hiện trên động vật hoặc các thảm họa môi 
trường như lũ lụt. 

Bên cạnh việc làm giảm thấp an toàn sinh học, nếu phụ phẩm động vật được tiêu hủy ở các bãi 
rác thì áp lực về không gian và các phương tiện tiêu hủy sẽ tăng lên trong khi mong muốn của 
pháp luật là giảm lượng chất thải sinh hoạt của con người mà hiện đang được loại thải theo cách 
này. Các mối lo ngại về môi trường đối với việc vận chuyển chất thải và hoạt động xử lý tại các 
khu vực bãi rác đang buộc xã hội phải kiểm tra lại các phương thức loại thải kể các các phương 
thức áp dụng cho các loại chất thải không độc hại. 

Như vậy cho dù hiểm họa đối với an toàn sinh học có không tăng lên thì việc tiêu hủy phụ phẩm 
động vật bằng cách chôn lấp tại các bãi rác cũng là một cách không mong muốn khi xét từ góc 
độ môi trường. Khối lượng chất thải được tiêu hủy theo cách này là tương đối lớn. Gerba (2002) 
ước tính số lượng đóng góp từ gia súc, gia cầm và chất thải của quá trình chế biến thực phẩm ở 
Hoa Kỳ tương đương với 21% tổng lượng rác thải đổ vào các bãi chôn lấp rác. Các bước để làm 
giảm và loại bỏ các bãi chứa và chôn lấp rác thải có thể là một sự ưu tiên cao kể cả khi các nguy 
cơ ảnh hưởng tới sức khỏe không hiện hữu. 
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Khả năng truy nguyên nguồn gốc 

Sự cần thiết phải truy nguyên nguồn gốc để phòng ngừa, kiểm soát và loại trừ bệnh ở động vật 
đã được chứng minh một nhanh chóng trong những năm gần đây với ảnh hưởng toàn cầu của 
một số bệnh như bệnh bò điên, lở mồm long móng và cúm gia cầm. Một trong những vũ khí 
chính được các nhà chức trách sử dụng để xử lý các bệnh này là việc kiểm soát chặt chẽ không 
chỉ các gia súc nhiễm bệnh mà còn cả quá trình tiêu hủy các phụ phẩm của gia súc đã được giết 
mổ. 

Việc đưa vào áp dụng các mức độ truy nguyên nguồn gốc chưa có tiền lệ đối với gia súc và gia 
cầm đã giúp tấn công các căn bệnh này hiệu quả hơn, thông qua toàn bộ chuỗi động vật từ lúc 
còn nguyên con cho tới khi loại thải. Khả năng truy nguyên nguồn gốc đã trở thành một trong 
những nhân tố then chốt trong cuộc chiến toàn cầu để đảm bảo an toàn sinh học. Việc loại thải 
theo cách chôn lấp hoặc chất đống tại các bãi rác làm cho phương pháp bảo vệ xã hội này trở nên 
bất khả thi và không thể chấp nhận được. 

Kiểm soát các mầm bệnh 

Các xác chết và phụ phẩm động vật không qua chế biến thường chứa với số lượng lớn các vi sinh 
vật bao gồm cả vi khuẩn và virus gây bệnh. Nếu không được chế biến một cách thích hợp và 
đúng lúc thì các nguyên liệu này sẽ tạo ra một môi trường hoàn hảo cho các vi sinh vật gây bệnh 
phát triển và tiềm ẩn mối đe dọa gây ảnh hưởng tới sức khỏe động vật, sức khỏe con người và 
môi trường. 

Nếu được phép tập trung và phân hủy mà không có sự kiềm chế thì những mô này sẽ trở thành 
một mối hiểm họa sinh học đáng kể, thúc đẩy bệnh phát triển, hấp dẫn và chứa chấp các loài gặm 
nhấm, côn trùng, thú (chim) ăn xác thối và các vector truyền bệnh khác, và thu hút các động vật 
ăn mồi vào các khu vực đông dân cư. Gia súc và gia cầm thường bị nhiễm các mầm bệnh mặc dù 
những mầm bệnh này có thể không tạo ra những dấu hiệu bệnh rõ ràng trên cơ thể chúng. Rất 
nhiều mầm bệnh ở đại gia súc có thể truyền sang người (Enriquez và cộng sự., 2001). Những 
mầm bệnh này bao gồm E. coli dòng 0157:H7, các chủng Salmonella, Campylobacter jejuni, 
Yersina enterocolitica, Clostridium perfringens, Cryptosporidium parvum và Giardia. 

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy các mầm bệnh tồn tại trên động vật. Ví dụ, các nghiên cứu gần 
đây ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng 23% trong tổng số bò được kiểm tra có thải E.coli 0157:H7 (Smith 
và cộng sự., 2001); 55% bò sữa thải ra các chủng Salmonella (Troutt và cộng sự., 2001); tỷ lệ 
mắc Salmonella ở gia cầm có thể cao tới mức 100% trong một số đàn (Council of Agricultural 
Science and Technology, 1994); Salmonella có mặt ở 46% tổng số lợn được đưa vào lò mổ 
(Swanenburg và cộng sự., 2001); từ 2,5% đến 49% mẫu thịt lợn được kiểm tra có chứa Yersina 
enterocolitia (Council of Agricultural Science and Technology, 1994) và 39% bê và 22% bò 
trưởng thành ở các trang trại chăn nuôi bò sữa bị nhiễm Cryptosporidium parvum (Huetink, 
2001). Virus viêm gan E (loại virus gây bệnh gan đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người (tới 
30% phụ nữ mang thai nhiễm bệnh bị chết)) là loại virus đặc hữu ở lợn (Yoo và cộng sự., 2001; 
Meng và cộng sự., 2002; Haas và cộng sự., 1996). Cũng đã có các bằng chứng cho thấy ở Hoa 
Kỳ những người thường xuyên tiếp xúc với lợn và các bác sỹ thú y là những người có nguy cơ bị 
nhiễm bệnh cao hơn (Meng và cộng sự., 2002).  

Rõ ràng là một số lượng đáng kể các nguyên liệu động vật sau khi giết mổ có chứa các mầm 
bệnh có thể lây sang người. Người ta ước tính rằng có tới hơn một nửa số động vật có chứa một 
hoặc nhiều tác nhân gây bệnh cho người và do đó các hoạt động chế biến nội tạng và phụ phẩm 
bỏ đi của gia súc gia cầm là cần thiết. 

Nguy cơ rủi ro từ mầm bệnh 
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Gerba (2002) đã tuyên bố rằng nếu ước tính có phần bảo thủ là chỉ 10% động vật bị nhiễm một 
mầm bệnh có thể gây bệnh cho người thì số lượng này cũng có thể tương đương với hơn 99% 
tổng lượng chất thải mang mầm bệnh truyền nhiễm thải ra các bãi chôn lấp rác. Bất kể sự gia 
tăng nào trong số lượng động vật bị tiêu hủy ở bãi chôn lấp rác cũng sẽ nhanh chóng làm tăng số 
lượng mầm bệnh cho người trong các bãi rác này. 

Công nhân làm việc liên quan đến quá trình vận chuyển chất thải đến bãi rác, làm việc tại các địa 
điểm chon lấp rác, và môi trường xung quanh bãi rác sẽ phải tiếp xúc vi sinh vật ở mật tăng cao. 
Các tác nhân vi sinh vật mới cũng sẽ xuất hiện, ví dụ như virus gây viêm gan E (Enriquez và 
cộng sự., 2001). 

Những tác nhân này có khả năng rất cao lây truyền theo đường không khí và những động vật 
thường hay lui tới bãi rác. Hiện nay, các mầm bệnh gây bệnh trên người và động vật có trong 
phân là nguồn tác nhân gây bệnh truyền nhiễm lớn nhất trong chất thải rắn đào thải tại các bãi 
chôn lấp rác (Haas và cộng sự., 1996). Hầu hết các vi sinh vật này được truyền qua con đường 
tiếp xúc trực tiếp chứ không qua con đường không khí. Ngược lại, không khí là con đường lây 
lan của rất nhiều mầm bệnh cho gia súc thông qua hít thở và tiếp xúc ở da với các vi khuẩn trong 
bụi không khí (Hirsh và Zee, 1999). 

Các nguy cơ ruit ro xảy đến với các loại động vật như chim, sâu bọ và các loài gặm nhấm cũng 
được dự báo là sẽ tăng lên. Điều này làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các mầm bệnh và các độc tố 
của vi khuẩn ở các khu vực xa nguồn chứa mầm bệnh. Phân gia súc là một nguồn thức ăn thu hút 
rất nhiều loài côn trùng còn các xác động vật chết lại có thể là thức ăn hấp dẫn nhất đối với chim 
và các loài gặm nhấm. Tùy theo thời điểm trong năm, chim xuất hiện rất nhiều ở các bãi chôn lấp 
rác (Belant và cộng sự., 1995) và chúng có thể đóng vai trò là những động vật trung gian trong 
việc truyền các vi sinh vật gây bệnh và/hoặc các độc tố của chúng (Galey, 2001). 

Tỷ lệ chết đáng kể của mòng biển ở Anh có liên quan đến các bãi chôn lấp rác, nơi lũ chim này 
viếng thăm (Ortiz và Smith, 1994). Vi khuẩn Clostridium botulinum được tìm thấy tại 63% trong 
tổng số các bãi chôn lấp rác được kiểm tra. Xác động vật đang thối rữa sẽ là các nhân tố thu hút 
hơn nữa lũ chim tới các bãi rác, từ đó làm tăng khả năng tiếp xúc và nguy cơ mắc bệnh. 

Hamilton và Kirstein (2002) cũng chỉ cho thấy giá trị của quá trình chế biến phụ phẩm như một 
cơ chế để kiểm soát các hiểm họa từ mầm bệnh vi khuẩn cũng như các mối nguy hại khác thông 
qua trích dẫn các số liệu thu được từ một nghiên cứu của Bộ Y tế Anh Quốc (UK. Department of 
Health, 2001; Bảng 5). Nguy cơ con người tiếp xúc với các mối nguy hại sinh học được thấy là 
không đáng kể khi động vật chết và phụ phẩm được chế biến theo phương pháp chế biến phụ 
phẩm, thiêu hủy hoặc đốt trên giàn thiêu. Tuy nhiên, thiêu hủy hoặc đốt trên giàn thiêu được báo 
cáo là nguyên nhân gây ra sự tiếp xúc, ở mức độ vừa phải đến mức độ cao, với các hóa chất độc 
hại tạo ra bởi quá trình đốt cháy nguyên liệu. Chỉ những nguyên liệu đã được chế biến mới có 
khả năng tiếp xúc không đáng kể với các mối nguy hiểm sinh học và hóa học. Tác nhân gây ra 
BSE là một ngoại lệ duy nhất có thể gây ra nguy cơ không đáng kể cho con người khi các sản 
phẩm rắn thu được từ quá trình chế biến phụ phẩm được thiêu hủy. 

Nguy cơ con người tiếp xúc với TSE được đánh giá là rất nhỏ khi các sản phẩm rắn của quá trình 
chế biến phụ phẩm được thiêu hủy. 

Bảng 5. Tóm tắt các mối nguy tiềm ẩn đối với sức khỏe gây ra bởi các phương pháp xử lý 
phụ phẩm động vật khác nhau 

Bệnh/các chất nguy hiểm Chế biến 
phụ 

phẩm 

Thiêu 
hủy 

Chôn 
lấp 

Giàn 
thiêu 

Chôn 
sâu 
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Campylobacter, E. coli, 
Listeria, Salmonella, 
Bacillus anthracis, C. 
botulinum, Leptospira, 
Mycobacterium tuberculosis 
var bovis, Yersinia 

Rất nhỏ Rất nhỏ Trung 
bình 

Rất nhỏ Cao 

Cryptosporidium, Giardia Rất nhỏ Rất nhỏ Trung 
bình 

Rất nhỏ Cao 

Clostridium tetani Rất nhỏ Rất nhỏ Trung 
bình 

Rất nhỏ Cao 

Prions của BSE và bệnh giả 
dại 

Trung 
bình 

Rất nhỏ Trung 
bình 

Trung 
bình 

Cao 

Mê tan, CO2 Rất nhỏ Rất nhỏ Trung 
bình 

Rất nhỏ Cao 

Nhiên liệu – Các hóa chất 
đặc trưng, các muối kim loại 

Rất nhỏ Rất nhỏ Rất nhỏ Cao Rất nhỏ

Các tiểu phần, SO2, NO2 Rất nhỏ Trung 
bình 

Rất nhỏ Cao Rất nhỏ

PAH, dioxin Rất nhỏ Trung 
bình 

Rất nhỏ Cao Rất nhỏ

Các chất sát trùng, chất tẩy 
rửa 

Rất nhỏ Rất nhỏ Trung 
bình 

Trung 
bình 

Cao 

H2S Rất nhỏ Rất nhỏ  Rất nhỏ Cao 
Phóng xạ Rất nhỏ Trung 

bình 
Rất nhỏ Trung 

bình 
Trung 
bình 

Phỏng theo UK. Department of Health, 2001. 
Ghi chú: Rất nhỏ - khả năng tiếp xúc của con người với mối nguy hiểm là thấp nhất 
  Trung bình – khả năng tiếp xúc của con người với mối nguy hiểm ở mức trung bình 
 Cao – khả năng tiếp xúc của con người với mối nguy hiểm là cao nhất 

Tác động của việc không có ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ 
Đây là một lĩnh vực đặc biệt khó định lượng vì phần lớn các lựa chọn thay thế đều không được 
định lượng theo cách giống như phương pháp chế biến phụ phẩm truyền thống. Tuy nhiên, một 
báo cáo được Hiệp hội các nhà chế biến phụ phẩm của Anh đặt hàng (do Det Norske Vertitas 
tiến hành năm 2001) có thể đưa ra một ví dụ về một vài ảnh hưởng của việc vận hành một loạt 
các lựa chọn xử lý phụ phẩm khác (Bảng 6). 

Bảng 6. Tóm tắt các lựa chọn Sử dụng hay Loại bỏ 

Chế biến phụ phẩm cộng 
với … 

Thiêu hủy♣/ Thiêu hủy có 
thu hồi năng lượng♥ 

Chôn lấp rác thải 

A Mỡ - Thức ăn động 
vật 
MBM-TA động vật 

G Không thu hồi năng 
lượng – Lớn♣ 

M Tiêu hóa yếm khí 
và thu hồi năng 
lượng 
 

B Mỡ - TA động vật 
MBM- Phân bón 

H Không thu hồi năng 
lượng – Vừa♣ 

N Bãi chứa rác 
Không thu hồi năng 
lượng 

C Mỡ - TA động vật I Không thu hồi năng   
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MBM- Chôn lấp lượng – Nhỏ♣  
D Mỡ - Nhiên liệu 

MBM- Chôn lấp 
J Thu hồi năng lượng – 

Lớn♥ 
  

E Mỡ - Nhiên liệu 
MBM – Nhiên liệu 
tại chỗ 

K Thu hồi năng lượng – 
Vừa♥ 

  

F Mỡ - Nhiên liệu 
MBM – Nhiên liệu 
tại chỗ 

L Thu hồi năng lượng – 
Nhỏ♥ 

  

Mỗi một giải pháp thay thế được sắp xếp theo thứ tự dựa trên các chỉ tiêu trình bày ở Bảng 7. 
Một số được xác định dựa trên cơ sở các số liệu định lượng theo từng lựa chọn chế biến và một 
số thông tin khác được lấy từ các cơ sở dữ liệu chung. 

Từ kết quả của việc thu thập dữ liệu, báo cáo đã đưa ra một hệ thống xếp cấp các lựa chọn dựa 
trên các tiêu chí về môi trường và sự bền vững. Một cách tóm tắt, bốn lựa chọn hàng đầu bao 
gồm ba lựa chọn về chế biến phụ phẩm và một về thiêu hủy có thu hồi nhiệt quy mô lớn (Hình 6). 

Việc các hoạt động chế biến phụ phẩm tạo ra các sản phẩm có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi và 
hoạt động chế biến phụ phẩm tạo ra các sản phẩm được dùng làm nguồn năng lượng đứng đầu 
trong hệ thống xếp cấp là điều rất chắc chắn. 

Bảng 7. Các chỉ tiêu đánh giá hệ thống xếp cấp tiêu hủy 

Môi trường Tính bền vững 
Ô nhiễm – Không khí Xếp cấp chất thải 

Ô nhiễm – Nước Pháp lý 
Ô nhiễm – Đất Công suất 

Các nguồn năng lượng Sự phiền toái 
Cân bằng Cacbon Tính cộng đồng 

Hình 6. Kết quả đánh giá tác động của môi trường tổng thể 

 

 
Tuy nhiên, sự có mặt (có kiểm soát) của phương pháp biogas và chôn lấp rác thải ở nhóm cuối 
của hệ thống xếp cấp là một biểu hiện cho thấy hai phương pháp này, nếu được sử dụng để loại 
thải một lượng lớn phụ phẩm động vật, có thể dẫn đến các tác động bất lợi rất lớn đối với môi 
trường. Mặc dù không được đưa cụ thể vào nghiên cứu của Det Norske Vertitas nhưng phương 
pháp chất đống phụ phẩm động vật không kiểm soát cũng được đưa vào tóm tắt ở Hình 6 để 
minh họa vị trí dự kiến trong bất kỳ nghiên cứu nào. 

Ngoài các tiêu chí về sự tác động tới môi trường đã được minh họa thì dĩ nhiên sẽ không có phụ 
phẩm nào của quá trình chế biến được sử dụng. Nói cách khác, việc sử dụng các sản phẩm chế 
biến được mô tả ở Bảng 2 sẽ không tồn tại. Mỗi năm, có khoảng 12,5 triệu tấn protein và 6 triệu 
tấn mỡ động vật đã được chế biến ra từ 66 triệu tấn phụ phẩm động vật. Xét trên góc độ toàn cầu, 
khối lượng này tương đương với khoảng 8% tổng lượng protein của thế giới được cung cấp làm 
thức ăn gia súc và 6% tổng lượng cung cấp dầu và mỡ thế giới. 



 277

Nếu những nguyên liệu này không còn được sản xuất cho các ứng dụng truyền thống nữa thì 
những nguồn nguyên liệu thay thế sẽ cần phải được tạo ra. Nếu những nguồn thay thế này thực 
sự chỉ là protein thực vật và các loại hạt có dầu thì việc trồng các loại cây màu này sẽ dẫn đến 
những hậu quả xấu về môi trường. Những hậu quả này có thể bao gồm việc phá rừng, sử dụng 
quá nhiều phân bón, ô nhiễm các nguồn nước và thậm chí là sự tăng lên của các loại nguyên liệu 
biến đổi gen trong môi trường. Mặc dù những tác động này dường như không thể định lượng 
được và phần nào chỉ mang tính suy đoán nhưng một số hoặc tất cả trong số chúng có thể đủ 
nghiêm trọng để phá vỡ trạng thái cân bằng về môi trường hiện nay đang có dưới sự góp mặt của 
các hệ thống chế biến phụ phẩm giết mổ. 

Các tác động đến sức khỏe con người và động vật, đặc biệt là các bệnh lây từ động vật sang 
người, được xử lý một cách chuyên nghiệp bởi ngành chế biến phụ phẩm giết mổ qua nhiều thời 
kỳ. Nếu không có giải pháp chế biến này, nguy cơ lan rộng các loại bệnh có thể sẽ tăng lên. 

Kết luận 
Thách thức được nêu ra ở chương này là để phục vụ cho việc phác thảo kế hoạch tương lai cho 
một thế giới không có ngành chế biến phụ phẩm giết mổ. Trong khuôn khổ của thách thức này, 
một vài giả định đưa ra có thể hoặc không thể là sự thật khi sự kiện không có ngành công nghiệp 
chế biến phụ phẩm giết mổ xảy ra. Trước hết, giả định được đưa ra là gia súc vẫn được nhân 
giống, nuôi và giết mổ để cung cấp thực phẩm cho con người tiêu thụ với lượng sản phẩm xấp xỉ 
mức độ hiện nay. Mức sản xuất này hoàn toàn có thể tăng lên tương ứng với nhu cầu thịt, sữa và 
trứng được dự báo là lớn hơn vì dân số toàn cầu đang không ngừng tăng lên. 

Nếu ngành chế biến phụ phẩm không tồn tại thì mỗi năm vẫn có khoảng 66 triệu tấn (145,2 tỷ 
pound) phụ phẩm động vật chứa nhiều nước và rất dễ bị phân hủy được tạo ra trên toàn thế giới. 
Nếu không được xử lý một cách nhanh chóng, các nguyên liệu này sẽ phân hủy và gây ô nhiễm 
nhanh chóng bởi sự giải phóng một loạt các hợp chất, nguyên tố hoặc năng lượng vào môi 
trường theo cách hoàn toàn không được kiểm soát. Nếu không có hoạt động chế biến phụ phẩm 
và các sản phẩm chế biến không được sử dụng thì sẽ không có sự thu hồi và lưu giữ các nguyên 
tố như đã thấy trong các qui trình chế biến phụ phẩm hiện nay. 

Từ việc xem xét và phân tích các lựa chọn đưa ra, có thể thấy phần lớn các lựa chọn không bao 
gồm công đoạn chế biến phụ phẩm chỉ là những qui trình nhỏ khi nói đến khối lượng lớn các 
nguyên liệu được tạo ra hàng năm trên thế giới. Việc vứt bỏ hay tiêu hủy không được kiểm soát 
có thể xảy ra, nhưng giả định là đã có một khung pháp lý nào đó thì con người cũng không thể 
tưởng tượng được điều này xảy ra trên một phạm vi rộng ở bất kỳ khoảng thời gian nào. Trong 
số những phương pháp xử lý có kiểm soát được thảo luận, chỉ có ba phương pháp hiện đã có và 
có thể xử lý được lượng phụ phẩm động vật được tạo ra. Theo thuật ngữ thực hành thì ba phương 
pháp này là chôn lấp ở bãi rác, thiêu hủy và thiêu hủy có thu hồi nhiệt. 

Nghiên cứu của DNV cho thấy rất rõ ràng là việc sử dụng phương pháp chôn lấp ở mức độ cao 
có thể dẫn đến khả năng xuất hiện các tác động tới sức khỏe con người và môi trường. Phương 
pháp thiêu hủy có thể làm dịu bớt những lo ngại về sức khỏe con người, nhưng năng lượng có 
trong các nguyên liệu sẽ bị mất đi vĩnh viễn và do đó phương pháp này không thể được coi là 
một giải pháp thay thế bền vững. Phương pháp thiêu hủy có thu hồi nhiệt được coi là lựa chọn tốt 
nhất đối với sức khỏe con người và môi trường khi thay thế phương pháp chế biến phụ phẩm giết 
mổ truyền thống. Dự án Biomal ở Thụy Điển đã giúp đưa kỹ thuật này lên vị trí cao nhất trong số 
các lựa chọn thay thế phương pháp chế biến phụ phẩm. 

Tuy nhiên, như đã mô tả rõ về quá trình chế biến ở phần trước, phương pháp tiêu hủy có thu hồi 
nhiệt không cho phép thu hồi protein có tiềm năng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay làm 
nguồn cung cấp năng lượng hoặc khoáng chất cho các ứng dụng khác. Ngoài ra phương pháp 
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này cũng không cho phép thu hồi các chất béo đã qua chế biến mà có thể được dùng trong thức 
ăn chăn nuôi, xà phòng, các chất hóa dầu hay nhiên liệu sinh học. Không có các sản phẩm này 
thì không hiểu lợi nhuận của ngành chăn nuôi sẽ như thế nào?. Các giá trị năng lượng có thể 
tương đối cao nhưng liệu chúng có đủ cao để đảm bảo một ngành công nghiệp bền vững? 

Do đó, nếu một thế giới không có ngành chế biến phụ phẩm giết mổ đã thực sự tồn tại thì gần 
như chắc chắn sẽ có một ai đó, vào một ngày nào, đứng lên kêu gọi phát minh ra một công nghệ 
mới thân thiện với môi trường, bền vững và kinh tế cho toàn bộ ngành chăn nuôi gia súc. Có lẽ 
công nghệ mới này sẽ lại mang tên “chế biến phụ phẩm giết mổ”. 
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