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Bởi Stuart Brown, công ty tư vấn CAMAG 

[Giới thiệu của biên tập: Stuart Brown là một chuyên gia tư vấn nông nghiệp với hơn 16 năm kinh 
nghiệm, đã ở Campuchia trong 5 năm qua. Stuart có hai lĩnh vực chuyên môn chính: nông học nhiệt đới, 
bao gồm các hệ thống cây cỏ chăn nuôi, lấy mẫu đất và phân tích các hệ thống nông nghiệp nhiệt đới; và 
nghiên cứu chuỗi giá trị hàng hóa. Ông đã làm việc rất nhiều với cộng đồng các tổ chức phát triển quốc 
tế và khu vực tư nhân.] 
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Ở định nghĩa đơn giản nhất, cây cỏ chăn nuôi là bất kỳ vật liệu cây cỏ nào dùng để chăn thả hoặc cho vật 
nuôi ăn. Tuy nhiên, một định nghĩa cụ thể hơn được trình bày trong bài viết này tập trung vào cây trồng 
(cỏ và cây họ đậu) được trồng đặc biệt để cung cấp nguồn thức ăn chăn nuôi ích lợi hơn cho gia súc nhờ: 
1) hàm lượng đạm cao, 2) yêu cầu về lao động thấp, và 3) những ích lợi thêm cho hệ thống canh tác hay 
cho xã hội. 

Cỏ chăn nuôi được mô tả như sau: các dạng thấp, lan rộng hoặc dạng chóp, khóm, hướng thẳng đứng. 
Cây họ đậu để chăn nuôi có thể được chia thành ba loại: thấp và lan rộng, tạo thành lớp phủ thấp để 
phát triển cây mới ở thân hoặc rễ; xoắn và mở rộng, lan ra trên diện rộng nhưng không phát triển cây 
mới qua thân hoặc rễ; hoặc cây bụi hoặc bụi rậm hoặc cây gỗ. Các loại cỏ được mô tả trong bài viết này 
có đặc tính "chắc nhất" là tụ khóm, trong khi các cây họ đậu là cây bụi hoặc bụi rậm. Tôi cũng sẽ cung 
cấp thông tin về các cây họ đậu nữa, được ưa thích vì sự đa dụng, có thể được mô tả là ngắn và lan rộng 
hoặc phân nhánh và tỏa ra. Mọi loài đều được trình bày chi tiết trong các phần dưới đây. 

Nhiều nông hộ nhỏ lẻ chăn nuôi gia súc, chủ yếu là trâu bò, như một phần trong hệ thống canh tác của 
họ. Ở Campuchia, nhiều nông dân nuôi một đàn bò nhỏ vì nhiều lý do: một "quỹ tiết kiệm bò" có thể bán 
được khi cần tiền mặt để tổ chức những lễ hội văn hóa, tai nạn hoặc các chi phí không lường trước khác; 
một nguồn phân bón cho hệ thống canh tác của họ (lúa, rau); và một nguồn sức động vật để kéo các 
công cụ hoặc để vận chuyển. Trong khi điều cuối dần trở nên kém phổ biến hơn khi cơ giới hóa tăng 
nhanh, trâu bò vẫn giữ vai trò quan trọng và thay đổi theo hướng cơ giới hóa cũng mở ra những khả 
năng dùng gia súc nuôi bởi nông dân cho những nguồn thu nhập khác (sản xuất bơ sửa nhỏ lẻ hoặc vỗ 
béo bò thịt để tăng thu nhập cho nông dân).  

Ở các hệ thống sản xuất lúa đồng bằng ở Đông Nam Á, nông dân nuôi một đàn gia súc nhỏ cần cung cấp 
các giải pháp thức ăn chăn nuôi để duy trì tình trạng đàn gia súc. Nông dân thường buộc phải tìm các 
giải pháp thức ăn chăn nuôi từ đất đai xung quanh. Vào mùa mưa, phương pháp thông dụng của người 
nông dân là tận dụng các nguồn cây cỏ sẵn có tại địa phương, như cỏ ven đường và cỏ trên đê, làm thức 
ăn gia súc. Sau khi thu hoạch lúa, vào đầu mùa khô, rơm rạ được sử dụng làm thức ăn gia súc. Người 
nông dân thường bỏ ra hàng giờ sáng và chiều tìm cỏ để cắt và chuyển về cho gia súc, và đôi khi mua cỏ 



cắt sẵn từ những thương lái cỏ quy mô nhỏ. Trong nhiều trường hợp, các nguồn này có ít chất đạm, 
nhưng chúng sẵn có nhất. Chúng thường được dùng với kiến thức về các lựa chọn thay thế đối với thức 
ăn chăn nuôi không có hoặc có hạn chế.  

Nhiều loại cây cỏ chăn nuôi mà nông dân hiện cung cấp cho gia súc của họ có chất lượng kém nhưng 
được xem là sẵn có và chi phí thấp. Tuy nhiên, các chi phí cơ hội của thời gian tìm kiếm cây cỏ chăn nuôi 
thường không được xét đến; thời gian dẫn dắt và chăn thả gia súc để tìm thức ăn cũng là thời gian lấy 
khỏi việc giáo dục hoặc các hoạt động tạo thu nhập khác. Tôi đề xuất một phương pháp thay thế: kết 
hợp cây cỏ chăn nuôi nhiệt đới vào hệ thống nông trại nhỏ, nhằm cải thiện sinh kế của người nông dân. 

Những cây cỏ chăn nuôi được thảo luận trong báo cáo này thích nghi tốt với các môi trường nhiệt đới 
(mùa mưa / mùa khô, chủ yếu là điều kiện đất đai axit), được nghiên cứu kỹ để "đặt cược chắc nhất" 
cho các nông trại nhỏ và tiềm năng có giải pháp cho bài toán thời gian / lao động, giới hạn kinh tế của 
các hệ thống nông nghiệp nhỏ lẻ ở Đông Nam Á. 

Mỗi loại cỏ và cây đậu này bao gồm các thuộc tính sau: 

a. Có bán sẵn trong thị trường hoặc thông qua các tổ chức phát triển quốc tế, 
b. Đã được lựa chọn cẩn thận thông qua các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn bởi các chuyên gia 

quốc tế và quốc gia trong khu vực để phù hợp với hệ thống canh tác nhỏ lẻ, 
c. Nhìn chung thích nghi với khí hậu và đất của Đông Nam Á (xem chi tiết mỗi loại dưới đây), 
d. Hiện đang được quảng bá và triển khai theo phương thức cùng tham gia ở khắp Đông Nam Á, 
e. Cung cấp ích lợi năng suất cao hơn các nguồn thức ăn chăn nuôi sẵn có ở địa phương, 
f. Đơn giản để trồng và quản lý, và 
g. Cung cấp thêm các lợi ích cho hệ thống nông trại bên cạnh và trên cả việc làm thức ăn gia súc 
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Ích lợi xã hội 

Việc sử dụng cây cỏ chăn nuôi trong hệ thống nông trang nhỏ lẻ đem lại những lợi ích đáng kể cho người 
nông dân trong việc tiết kiệm lao động và thời gian. Cây cỏ chăn nuôi có thể được trồng gần nhà và 
chuồng gia súc, tiết kiệm đáng kể lượng thời gian thu gom thức ăn. Hơn nữa, các hộ nông dân nhỏ có 
chăn nuôi gia súc thường phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn, đặc biệt là vào cuối mùa khô. Việc 
trồng cây cỏ chăn nuôi gần nhà có thể giúp nông dân vượt qua giai đoạn nguy hiểm này của năm khi 
thức ăn thường thiếu.  

Trồng cây cỏ chăn nuôi trong khu vực hộ gia đình, hoặc trên các vùng đất khác không phù hợp trồng cây 
thương phẩm, có thể giải phóng thời gian của thành viên gia đình cho các cơ hội khác như giáo dục hoặc 
các hoạt động kinh doanh thay thế. Những khái niệm này được diễn đạt khéo léo bởi Connell, Stür và 
Horne (2010). 

Hạn chế phạm vi hoạt động của gia súc ở gần nhà (với cây cỏ chăn nuôi gần đó) tạo cơ hội để quản lý 
phân chuồng hiệu quả hơn. Phân chuồng có thể được thu gom và ủ thành phân hữu cơ cách hiệu quả, vì 
lợi ích lớn hơn cho hệ thống canh tác của hộ gia đình.  

Tại miền bắc Lào, một nhóm nông dân đã dành đến 3 giờ mỗi ngày để thu gom và chuẩn bị thức ăn cho 
đàn lợn của mình. Thông thường thức ăn không có chất lượng cao, và đàn lợn tăng trưởng kém. Sau đó, 
các cây họ đậu có protein cao, Stylosanthes guianensis cv. CIAT184,  được đưa vào thành phần thức ăn 



gia súc trong những khoảng đất rào kín của hộ gia đình và khu vực xung quanh. Kết quả là việc chuẩn bị 
thức ăn đã giảm xuống dưới 30 phút một ngày, và thời gian vỗ béo lợn đã giảm xuống từ 10 tháng xuống 
còn 6 tháng. 
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Việc kết hợp cây cỏ chăn nuôi trong hệ thống trang trại nhỏ lẻ có thể mang lại nhiều lợi ích môi trường, 
như bảo vệ đất và kiểm soát xói mòn, cải tiến độ màu mỡ của đất thông qua việc cố định đạm ở cây đậu, 
và giảm hoặc loại bỏ kiểu nông nghiệp ngắn hạn hay đổi thay.  

Điều này đặc biệt quan trọng ở vùng cao của Đông Nam Á, nơi rất dễ bị xói mòn vào mùa mưa và giảm 
độ màu mỡ nhanh chóng nếu đất không được nghỉ ngơi. Một hệ thống canh tác cải tiến gồm các loại cây 
cỏ chăn nuôi là cây lâu năm giúp có độ che phủ suốt quanh năm. Nếu cây đậu được thêm vào, độ màu 
mỡ của đất có thể được duy trì hoặc tăng cường.  

Lợi ích của kiểm soát xói mòn có liên quan chặt chẽ đến các lợi ích xã hội đã được xác định ở trên. Bằng 
cách duy trì lớp phủ đất vĩnh viễn trong các địa hình dễ bị xói mòn, đất được bảo tồn và nguồn cung cấp 
cây cỏ chăn nuôi ổn định luôn sẵn có để cho gia súc, do đó giảm thời gian cần thiết để tìm nguồn thức 
ăn. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho nghề nghiệp và các lợi ích sinh kế khác.  

TTTTạạạạo thu nho thu nho thu nho thu nhậậậập qua cp qua cp qua cp qua cảảảải tii tii tii tiếếếến n n n đàn gia súcđàn gia súcđàn gia súcđàn gia súc 

Nhu cầu bò thịt đang tăng lên khắp khu vực Đông Nam Á, do khu vực này phát triển nhanh chóng, và các 
nông hộ nhỏ lẻ sẽ muốn khai thác nhu cầu ngày càng tăng này. Một cách để làm là đẩy nhanh thời gian 
vỗ béo cho vật nuôi, từ đó giảm thời gian cần thiết để đưa chúng ra chợ, bằng cách cho gia súc ăn thức 
ăn giàu protein.  

Cây cỏ chăn nuôi nhiệt đới được cải tiến có thể được dùng làm thức ăn giàu protein để cải thiện độ tăng 
cân và sức khoẻ của gia súc. Protein giúp phát triển cơ và cung cấp năng lượng cho động vật. Để động 
vật tăng cân và cải thiện sức khoẻ, chúng nên ăn khoảng 12 đến 15% protein thô từ thức ăn khô. Ngoài 
ra, các hướng dẫn về cây cỏ chăn nuôi cho thấy gia súc cần 2,5 đến 3,5% trọng lượng cơ thể thức ăn khô 
mỗi ngày, hoặc 10 đến 15% trọng lượng cơ thể thức ăn tươi mỗi ngày, để phát triển tốt và tăng cân. (Chi 
tiết về protein thô của cây cỏ chăn nuôi được thảo luận trong mục cây cỏ chăn nuôi “tốt nhất để đặt 
cược”).  

Ở Campuchia, gia súc thường ăn trấu và rơm rạ, không thể tiêu hóa dễ dàng và mất nhiều thời gian để 
nghiền nát trong dạ dày. Điều này có nghĩa là một con bò có thể ăn ít thức ăn hơn và kết quả là tích tụ ít 
chất béo và cơ bắp hơn.  

Lá tươi của cỏ non và cây họ đậu sống giúp gia súc dễ tiêu hoá hơn so với rơm rạ, và sẽ dẫn đến tăng cân 
nhanh hơn. Để tăng trưởng tối ưu, gia súc non đòi hỏi lượng lớn cỏ tươi và cây họ đậu.  

Cỏ cho một lượng sinh khối thực vật năng suất cao. Ví dụ, cỏ Panicum maximum có thể cho năng suất 
lên tới 25 tấn/ha/năm ở đất có độ màu mỡ trung bình đến cao. Với lượng phân bón cao hơn từ 200 đến 
400 kg N/Ha, cỏ có thể cho sản lượng nhiều hơn, miễn là có đủ nước. 

Trong khi cây họ đậu không mang lại nhiều sinh khối thực vật như cỏ, chúng cung cấp nhiều lợi ích khác 
đã được đề cập trong phần trước, phần B. Cây đậu có hàm lượng protein cao hơn cỏ, do đó cần ít thức 
ăn hơn để mang lại lợi ích đáng kể cho gia súc. Cây họ đậu cũng cung cấp các khoáng chất thiết yếu và 
vitamin cho sự phát triển khỏe mạnh. Ngoài dinh dưỡng, cây đậu cung cấp thêm nitơ cho đất thông qua 
lá rụng, rễ và sản xuất sinh khối. Kết hợp cỏ và đậu trong chế độ ăn của gia súc sẽ cải thiện đáng kể chất 
lượng động vật và giá bán gia súc cho giết mổ.  



Một cách sử dụng tối ưu cây cỏ chăn nuôi là phát triển nhiều loài đơn đại diện cho mỗi loại cây cỏ chăn 
nuôi thích nghi với một địa phương, để có nhiều chế độ ăn uống cho động vật nhưng dễ thu hoạch cho 
người nông dân. Với những luống đơn loài, nông dân có thể dễ dàng xác định các hỗn hợp thức ăn thích 
hợp để cung cấp cho gia súc. Một ví dụ có thể bao gồm nhiều hàng cỏ Panicum maximum hoặc 
Stylosanthes guianensis giữa các cây trong một vườn cây mới trồng. Khi vườn cây phát triển, cây cỏ chăn 
nuôi có thể có ý nghĩa kinh tế ít hơn trong khi vườn cây trở nên quan trọng hơn về mặt kinh tế. Việc 
trồng các cây họ đậu ven rìa cũng có thể cung cấp nguồn thức ăn quan trọng trong không gian trống nếu 
không sẽ không được dùng. 

Việc sử dụng các cây cỏ chăn nuôi được liệt kê dưới đây có thể giúp nông dân có thể tăng số lượng đàn 
gia súc của mình và giảm thời gian cần thiết cho gia súc để đạt được trọng lượng ra chợ tối ưu. Khái 
niệm này có thể được coi là một chiến lược "mua gầy, bán béo". 

[Ghi chú của biên tập: Bài báo này tập trung vào thức ăn gia súc có thể hữu ích cho động vật nhai lại, đó 
là những động vật có dạ dày nhiều ngăn, cho phép động vật hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn từ 
cây trồng thông qua quá trình lên men trong dạ dày. Đối với các động vật không nhai lại, chẳng hạn như 
lợn, có thể cho ăn cây cỏ chăn nuôi, nhưng ECHO Châu Á cũng khuyến khích sản xuất thức ăn lên men 
thông qua phương pháp Trồng Trọt Tự nhiên.] 

SSSSửửửử    ddddụụụụng tng tng tng tốốốối ưu i ưu i ưu i ưu không gian và skhông gian và skhông gian và skhông gian và sửửửử    ddddụụụụng ng ng ng cây cây cây cây ccccỏỏỏỏ    chăn nuôichăn nuôichăn nuôichăn nuôi    vvvvớớớới mi mi mi mụụụục đích képc đích képc đích képc đích kép    

Nhiều cây cỏ chăn nuôi có nhiều vai trò trong một hệ thống canh tác. Ví dụ, ngoài việc cung cấp thức ăn 
cho gia súc, cây họ đậu có thể tạo thành hàng rào sống và rào chặn để bảo vệ các cây công nghiệp chính. 
Ở nhiều vùng của Indonesia, Gliricidia sepium được sử dụng làm hàng rào sống. Loài này có tuổi thọ khá 
dài. Khi trồng sát nhau, nó có thể tạo thành một hàng rào phù hợp cho gia súc trong khi còn được thu 
hoạch để làm thức ăn và phân xanh.  

Ở Sri Lanka, Philippine và các nơi khác, cây họ đậu sống được dùng thay cột gỗ để sản xuất hạt tiêu, 
giảm việc khai thác gỗ bản địa để sản xuất cột gỗ. Những hàng rào sống này rẻ hơn cột gỗ, cung cấp nitơ 
thông qua khả năng cố định và rụng lá, và vào những thời điểm nhất định trong sự phát triển cây hạt 
tiêu có thể cung cấp các nhu cầu quan trọng về bóng râm. 

 

Các loài Các loài Các loài Các loài cây ccây ccây ccây cỏỏỏỏ    chăn nuôichăn nuôichăn nuôichăn nuôi    nhinhinhinhiệệệệt đt đt đt đớớớới khu vi khu vi khu vi khu vựựựực Đông Nam Ác Đông Nam Ác Đông Nam Ác Đông Nam Á    

 

Nhiều loài đã được thử nghiệm và đưa vào Đông Nam Á: cỏ Ruzi, một giống họ Brachiaria, cỏ paspalum 
chịu ngập úng, cỏ Stylo, v.v... Danh sách sau đây bao gồm những gì tôi cho là "đặt cược chắc nhất" cho 
chăn nuôi dựa trên sự sẵn có của hạt giống hoặc cành giâm trong thị trường; thích ứng với một dải rộng 
các hệ sinh thái nông nghiệp; và dễ dàng quản lý với các hệ thống nông nghiệp chủ yếu là các hộ chăn 
nuôi nhỏ, thường kết hợp trồng trọt với chăn nuôi. 

[Ghi chú của biên tập: Cũng như hầu hết các thông tin do ECHO Asia phân phối, nông nghiệp không phải 
là một một phương pháp cho mọi trường hợp. Chúng tôi khuyến khích các thành viên mạng lưới của 
mình suy nghĩ cẩn thận về vài lựa chọn sẵn có và làm sao chúng có thể phù hợp với một hoàn cảnh môi 
trường, văn hoá hay dự án cụ thể. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đầu tiên hãy thử chúng trong một 
điều kiện ít rủi ro (như Trung tâm Tài Nguyên Nông Trại Nhỏ hoặc các dự án nông dân tương tự khác) để 
thử nghiệm “ý tưởng lập dị” theo tục ngữ trước khi mở rộng hoàn toàn tới nông dân.] 

 



Cỏ Panicum maximum (còn tên là Megathyrsis maximus) 
Tên thường gọi: guinea grass (cỏ sả lá lớn) 

Lượng protein thô: 6-25%, phụ thuộc vào độ tuổi và nguồn cung cấp Nitơ 

Mô tả 

Cỏ P. maximum là cỏ mọc thẳng đứng rất thích hợp cho việc cắt và mang đi. Nó thường thích nghi với 
những nơi có mùa khô ngắn, và nên được tưới tiêu ở những nơi phải đối mặt với mùa khô kéo dài. Loài 
này bao gồm cả các giống thân ngắn (Loại S) và các giống thân cao (Loại TM). Loại giống sau này sẵn có ở 
Đông Nam Á với tên Si Muang, còn được gọi là Tanzania hoặc Purple Guinea, và giống Mombaça Guinea 
lớn hơn (xem phần 5 dưới đây).  

Mombaça Guinea có thể cao đến 1,65 m với lá rộng đến 3 cm. Nghiên cứu cho thấy nó có thể cho năng 
suất cao hơn đến 28% so với cỏ Tanzania Guinea. Nó có khả năng chịu hạn và chịu lạnh tốt. Ngoài ra, 
cùng với năng suất cao hơn như đã đề cập ở trên, nó có tiềm năng giúp gia súc tăng trọng cao hơn so với 
các giống họ P. maximum khác.(Cook và cộng sự, 2005). 

Cỏ Tanzania, hay Purple Guinea có độ thích nghi rộng hơn Mombaça Guinea một chút, nhưng chỉ có độ 
chịu hạn và chịu lạnh trung bình. Hình 1 và Hình 2 minh họa các đặc tính vật lý của hai giống sẵn có ở 
Đông Nam Á. 

Triển khai 

Những giống này có thể được triển khai bằng cách gieo hạt trực tiếp hoặc bứng từ các phần của những 
luống già hơn, được triển khai hơn, bắt đầu vào mùa mưa. Cỏ P. maximum được triển khai cách đơn 
giản và nhanh chóng nhất qua chiết cành đã ra rễ. Để làm được điều này, hãy nhổ cây đã trưởng thành 
lên và tách rời các chồi rễ, đảm bảo có rễ ở mỗi chồi. Cắt bỏ phần lá thừa để giảm thiểu sự mất nước và 
cho cây có cơ hội ổn định cao hơn. 

Nếu trồng từ hạt, hãy chắc chắn bạn đang sử dụng một nguồn hạt giống đã biết và đáng tin cậy. Trồng 
khoảng 5 kg hạt / ha, trong hàng cách nhau 50 cm, đến độ sâu không quá 2 cm. Hạt giống P. maximum 
nhỏ, và trồng sâu hơn 2 cm có thể dẫn đến việc nảy mầm không đồng đều và triển khai đứng không tốt. 
Để biết thêm thông tin về việc triển khai trồng này hãy xem Stür, W.W. và Horne, P.M. (2001). 

Quản lý - phân bón, kiểm soát cỏ dại, tần suất thu hoạch 

P. maximum là loài tương đối “đói ăn” về mặt dinh dưỡng. Ở các hộ chăn nuôi nhỏ với lớp cỏ đơn loài 
dùng cho cắt và mang đi, việc sử dụng phân chuồng sẽ giúp duy trì lớp cỏ of P. maximum. Tuy nhiên, để 
có năng suất cao hơn, phân bón vô cơ có thể sẽ cần thiết. Theo Cook và cộng sự (2005), cỏ P. maximum 
cần phân bón cấp dưỡng nếu liên tục cắt và cho vật nuôi ăn. Những loại đất kém màu mỡ có thể cần sử 
dụng từ 200 đến 400 kg/ha N mỗi năm.  

Các giống cỏ như Mombaça Guinea có thể được cắt 6 tuần một lần vào mùa mưa và 8 đến 10 tuần một 
lần trong mùa khô mát. Tùy thuộc vào vị trí ở Đông Nam Á, tưới tiêu có thể là cần thiết để đảm bảo tăng 
trưởng và phát triển lá. 

Kiểm soát cỏ dại là rất quan trọng. Tìm cỏ dại để nhổ bỏ đặc biệt trong quá trình nảy mầm và cây non 
mới mọc, và sau khi cắt. Quản lý dinh dưỡng cũng rất quan trọng, để đảm bảo luống cỏ giá trị giữ vững 
năng suất và không tạo cơ hội cho cỏ dại xâm lấn. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem: 



Thức ăn gia súc nhiệt đới – cỏ Panicum maximum: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Panicum_maximum.htm 

Hạt giống vùng nhiệt đới – Mombaça Guinea: http://www.tropseeds.com/mombasa/ 

Cỏ Tanzania Guinea: http://www.tropseeds.com/tanzania-guinea-grass/ 

 

Hình 1: Cỏ Tanzaia hay còn gọi là Purple Guinea  trên luống cao ở cánh đồng lúa cũ tại tỉnh Kandal, Cam-pu-chia (nguồn: 
Stuart Brown 2011) 

 

Hình 2: Bên trái: cổ Tanzania đang ra hoa; Bên phải: Cỏ Mombaça (nguồn: Cook và cộng sự 2005) 

 

Loài Brachiaria lai (giống Mulato II, Cayman)  



Tên thường gọi: brachi hybrid, brachiaria hybrid 

Lượng protein thô: từ 10 đến 17%, tùy thuộc vào độ dinh dưỡng của đất 

Mô tả 

Mulato II có thói quen tăng trưởng bán thẳng và là kết quả lai nhân tạo giữa Brachiaria ruziziensis, B. 
brizantha, và B. decumbens. Nó có độ chịu hạn cao hơn Panicum maximum. Mulato II thích nghi rộng rãi 
với điều kiện đất axít nhiệt đới, và phát triển tốt nhất khoảng độ pH từ 4,5 đến 8,0; nó chịu đựng mức 
nhôm cao hơn nhiều loại cỏ khác.  

Cv. Cayman là một loài lai Brachiaria khác [Lưu ý của biên tập: "cv." viết tắt cho loại cây trồng, hoặc 
giống cây trồng, đó là một giống có tên với đặc điểm cụ thể khiến nó khác biệt với các giống khác]. Nó có 
các đặc tính năng suất tương tự như Mulato II, nhưng khả năng chống chịu điều kiện đất ẩm ướt trong 
một khoảng thời gian dài hơn. Cayman thường có năng suất tốt hơn trong các môi trường thay đổi theo 
mùa, nơi đất không hoàn toàn ngập nhưng vẫn ẩm ướt vào một số tuần, thường là vào cao điểm của 
mùa mưa chính. 

Triển khai 

Brachiaria thường được trồng từ hạt nếu nó có thể được mua qua một nguồn tin cậy, và xu hướng có 
tốc độ nảy mầm cao với tốc độ phát triển nhanh. Mật độ gieo giống lên đến 5 kg/ha được coi là thích 
hợp cho một luống cỏ Brachiaria mới mọc chắc chắn, với các hàng trồng cách nhau khoảng 50 cm. Hình 
3 cho thấy lớp cỏ Brachiaria spp.lai với cv. Mulato mọc chắc chắn, minh họa các đặc điểm mọc thẳng và 
nhiều lá. 

Brachiaria cũng có thể được trồng thông qua việc chiết cành ra rễ, giống như cỏ P. maximum, đảm bảo 
thiết lập nhanh chóng và cho phép cây cạnh tranh với cỏ dại. 

Quản lý - phân bón, kiểm soát cỏ dại, tần suất cắt 

Các loài Brachiaria thường dùng nhất làm giống cỏ để cắt và mang đi ở Đông Nam Á do tính chất thẳng 
đứng của chúng và được trồng trong các lô đất nhỏ hơn sẵn có với hầu hết các hộ nông dân nhỏ. Tùy 
thuộc vào điều kiện cây trồng và các hoàn cảnh môi trường thường thấy, những giống này có thể được 
cắt sáu tuần một lần với việc theo dõi chặt chẽ độ phì nhiêu của đất. 

Giống lai Brachiaria sẽ đáp ứng nhanh chóng với việc sử dụng nitơ. Nếu sẵn có, việc sử dụng phân xanh 
cũng sẽ có ích. Luống cỏ nên được theo dõi để biết các dấu hiệu thiếu hụt chất dinh dưỡng, và cần thêm 
phân bón hoặc phân chuồng theo đó. 

Cây cỏ chăn nuôi vùng nhiệt đới – Brachiaria spp. lai: 

Thức ăn gia súc vùng nhiệt đới – Brachiaria spp. lai: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Brachiaria_spp._hybrids.htm 

Hạt giống nhiệt đới – Mulato II: http://www.tropseeds.com/mulato-ii/; Cayman: 
http://www.tropseeds.com/cayman/ 



 

Hình 3: Lớp cỏ Brachiaria  cv. Mulato lai mọc chắc chắn (Nguồn: Cook và cộng sự 2005) 

 

Cỏ Paspalum atratum 
Tên thường gọi: atratum; paspalum 

Lượng protein thô: từ 5 đến 10%, tùy thuộc vào độ màu mỡ của đất 

Mô tả 

Paspalum atratum là một loại cỏ lá thẳng đứng rất thích hợp làm thức ăn cắt và mang đi, tương tự như 
các loài được mô tả ở trên. Nó đòi hỏi loại đất tương đối màu mỡ, nhưng sẽ chịu được điều kiện đất axit 
kém màu mỡ nếu thực hiện quản lý chất dinh dưỡng.  

Nó cực kỳ hữu ích cho các địa điểm thường hay ngập nước trong mùa mưa, nhưng nhìn chung không 
phù hợp với mùa khô dài, những nơi các loài chịu hạn như giống Brachiaria spp. lai có thể phù hợp hơn. 

P. atratum có lá mềm và rất ngon miệng khi còn non, nhưng thường trở nên cứng và khó ăn khi già đi, P. 
atratum thích hợp nhất cho cắt thường xuyên, (dẫn đến tăng trưởng cây trồng nhanh hơn), cho sản xuất 
dư thừa lá non làm thức ăn chăn nuôi chất lượng. Hình 4 thể hiện rõ tính co cụm tự nhiên của P. 
atratum. 

Triển khai 

Cũng như với các loài khác, P. atratum có thể được trồng dễ dàng bằng hom hoặc gốc. Nếu trồng bằng 
hạt giống, sử dụng từ 2 đến 5 kg mỗi ha, trồng chúng thành các hàng cách nhau khoảng 50 cm và đảm 
bảo rằng việc kiểm soát cỏ dại được duy trì trong giai đoạn nảy mầm và thời gian triển khai trồng cây. 

Quản lý - phân bón, kiểm soát cỏ dại, tần suất cắt 

Loài này có khả năng chịu đựng cao việc cắt thường xuyên và dưới thấp, nhưng quản lý tốt nhất là cho 
phép cỏ mọc lại vừa phải trước khi cắt. Cắt khoảng sáu tuần một lần trong mùa sinh trưởng chính và cứ 
8 tuần một lần vào mùa khô. 



Tham khảo thêm thông tin tại: 

Cây cỏ chăn nuôi vùng nhiệt đới – Paspalum atratum: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Paspalum_atratum.htm 

Hạt giống vùng nhiệt đới – Ubon Paspalum: http://www.tropseeds.com/ubon-paspalum/ 

 

Hình 4: Đặc tính mọc thành bụi của Paspalum atratum (nguồn Cook và cộng sự 2005) 

Pennisetum purpureum 

Tên thường gặp: cỏ voi; cỏ Napier 

Lượng protein thô: thay đổi theo độ tuổi mọc lại và độ màu mỡ của đất, nhưng có thể dao động từ 9,5 
đến 19,7% 

Mô tả 

Đây là loài cỏ cao dạng khóm lớn tương tự như cây mía. Nó có thể phát triển đến hơn ba mét nếu để 
cho trưởng thành và hình thành cây. Nó mọc lan qua thân rễ hoặc ra rễ ở các mắt, và sẽ hình thành các 
cây mới khi các mắt chạm đất. 

P. purpureum có khả năng chịu hạn hợp lý, nhưng chỉ sau khi hình thành hệ rễ mở rộng. Nếu không, nó 
hoạt động tốt nhất khi sản xuất lá ở những khu vực có lượng mưa lớn và mùa khô ngắn. Tất cả các giống 
trong họ này đòi hỏi độ màu mỡ cao để duy trì, và sản lượng sẽ giảm khi độ màu mỡ giảm. Hình 5 cho 
thấy một luống  P. purpureum trưởng thành, sẵn sàng để cắt cho năng suất lá tối đa. 



Triển khai 

Cỏ này chỉ có thể được trồng bằng việc cắt cành tươi, với ít nhất hai đốt được chôn vào đất để đảm bảo 
phát triển rễ. Hạt giống được sản xuất từ các giống lai P. purpureum thường có tính nảy mầm thấp hoặc 
không sinh sản, tùy thuộc vào giống. 

Quản lý - phân bón, kiểm soát cỏ dại, tần suất cắt 

P. purpureum đòi hỏi một loại đất màu mỡ cao để duy trì năng suất. Do đó, phải cẩn thận để đảm bảo 
phân bón - đặc biệt là nitơ - đủ cho sản xuất lượng lá cao được liên tục. Thông thường loài này được 
trồng gần với chuồng chăn nuôi, để có thể sử dụng phân chuồng thường xuyên. Tuy nhiên, chỉ riêng phân 
chuồng của gia súc sẽ không đủ để duy trì loại cỏ này. 

Tham khảo thêm thông tin tại: 

Cây cỏ chăn nuôi vùng Nhiệt đới  – Pennisetum purpureum: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Pennisetum_purpureum.htm 

[Ghi chú của biên tập: ECHO Châu Á đã tiếp nhận và nhân giống chéo cỏ Napier (Pennisetum purpureum) 
với cỏ kê ngọc trai (Pennisetum glaucum), được gây giống bởi Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan và được 
gọi là “Pakchong 1” hoặc “Super Napier” và tuyên bố có tới 16-18% lượng protein thô. Để có cành giống, 
vui lòng liên hệ asia@echonet.org] 



 

Hình 5: Luống Pennisetum purpureum trưởng thành (nguồn Cook và cộng sự năm 2005) 

Các loài họ đậu 

Stylosanthes guianensis 
Tên thông thường: cỏ stylo thông thường; cỏ stylo 

Lượng protein thô: khoảng 12-20% 

Mô tả 

Cây họ đậu S. guianensis sản xuất thức ăn chất lượng cao cho tất cả các loại vật nuôi. Nó có thể cho ăn 
khi khô hoặc tươi, hoặc có thể được chế biến thành cỏ khô hay thức ăn lá để lưu trữ và sử dụng sau này. 
Nó là một loại cây cỏ tuổi thọ ngắn (sống từ 2 đến 3 năm) mọc thành một bụi cây nhỏ trên nhiều loại đất 
và điều kiện môi trường. Nó vẫn xanh tốt vào mùa khô. 

S. guianensis chủ yếu được sử dụng như một loài để cắt và mang đi, nhưng cũng hữu ích trong hệ thống 
đồng cỏ chăn nuôi dài hạn nếu để yên cho sản xuất hạt giống và nếu thực hiện chăn thả luân canh. Hình 
6 cho thấy lá và thân mềm, rất thích hợp làm thức ăn chăn nuôi tươi sống. 

Triển khai 



S. guianensis được trồng tốt nhất bằng hạt giống. Hầu hết các giống sản xuất hạt giống đầy dẫy vào mùa 
khô. Khoảng 5 kg hạt giống trên mỗi ha là đủ để trồng được các luống đơn loài. Trồng các hàng cách 
nhau khoảng 40 cm để tạo điều kiện cho việc thu hoạch và kiểm soát cỏ dại. 

Quản lý - phân bón, kiểm soát cỏ dại, tần suất cắt 

Chú ý đảm bảo tần số giữa các lần cắt không quá ngắn hoặc quá dài. Nếu loài này bị để mọc cao và hóa 
gỗ, cây có thể có quá ít điểm tăng trưởng để tái thiết lập. Cây hoạt động tốt nhất khi cắt khoảng 15 cm 
so với mặt đất, cho phép phát triển nhiều điểm tăng trưởng dưới thấp (xem Hình 6). Việc cắt cành trong 
tương lai có thể được thực hiện trong khoảng thời gian cắt khoảng 8 tuần, tùy thuộc vào độ ẩm và sự 
phát triển của cây trồng. 

Tham khảo thêm thông tin tại: 

Cây cỏ chăn nuôi vùng Nhiệt đới - Stylosanthes guianensis:   
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Stylosanthes_guianensis_var._guianensis.ht
m 

Hạt giống vùng Nhiệt đới – Ubon Stylo: http://www.tropseeds.com/ubon-stylo/ 

 

Hình 6: Cỏ Stylo sẵn sàng cho cắt lần đầu (nguồn Cook và cộng sự năm 2005) 

Các giống hữu ích bố sung 



Arachis pintoi 
Tên thường gọi: cỏ đậu 

Lượng protein thô: giữa 13 đến 25 % 

Mô tả 

Đây là một cây họ đậu mọc sát đất, rất hấp dẫn với cảnh quan hoa vàng nở hàng ngày ấn tượng. Đây là 
thức ăn có chất lượng cao cho tất cả các loại vật nuôi và có thể chịu được mức chăn thả hoặc cắt xén 
mạnh. Tuy nhiên, nó đòi hỏi đất có độ màu mỡ vừa phải, có cấu trúc tốt và sẽ cần tưới tiêu trừ khi được 
trồng ở những khu vực ít hoặc không có mùa khô. 

A. pintoi là một cây phủ đất cũng có khả năng cố định nitơ. Là cây phủ đất, đồng thời nó có thể giúp loại 
trừ cỏ dại khỏi vườn cây trái. Là loài cây phủ đất, A. pintoi sống tốt dưới mật độ che bóng vừa phải dưới 
các tán cây. Như đã đề cập, A. pintoi là một loài rất hữu ích cho vườn cây ăn quả; nó cũng tạo ra một 
mối liên hệ tốt với Gliricidia sepium trong các đồn điền hồ tiêu (xem Hình 7). 

Triển khai 

Nếu có hạt giống chất lượng tốt, loài này thường sẽ phát triển tốt. Trồng từ hạt giống cho phép cây phát 
triển một hệ thống rễ khỏe mạnh. Tuy nhiên, hạt giống xấu đi nhanh chóng nếu không trồng kịp thời. 
Thường tốt hơn để phát triển loài này trong một vườn cây ăn quả thông qua hom từ gốc ghép của A. 
pintoi trưởng thành, đảm bảo rằng thân bò được cắt với các đoạn có thấy gốc phát triển. 

Còn có một lý do khác cho việc trồng những luống A. pintoi mới thông qua việc cắt cành chứ không phải 
hạt giống. Hạt giống pintoi thực sự sinh ra dưới lòng đất, tương tự như họ hàng của nó là đậu tương, và 
rất khó để thu hoạch hạt giống một cách chính xác mà không bị mất hoặc làm hỏng cây (xem Hình 8). 

Quản lý - phân bón, kiểm soát cỏ dại, tần suất cắt 

Loài này thích hợp cho việc cắt thấp, nhưng cẩn thận để việc cắt không cho cơ hội để cỏ dại xâm nhập; 
đặc biệt những khóm cỏ mọc cụm sẽ bắt đầu lấn áp. Ở trong môi trường chăn thả, A. pintoi tạo ra một 
mối liên kết tốt với các loài cỏ được liệt kê ở trên. 

A. pintoi không yêu cầu bổ sung phân bón nitơ; tuy nhiên, trong một số loại đất nhất định có độ màu mỡ 
thấp, cỏ có thể yêu cầu bổ sung phốt pho và một số vi chất dinh dưỡng. 

Tham khảo thêm thông tin tại: 

Cây cỏ chăn nuôi vùng nhiệt đới – Arachis pintoi: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Arachis_pintoi.htm 

Hạt giống nhiệt đới – Arachis pintoi: http://www.tropseeds.com/arachis-pintoi/ 



 

Hình 7: Arachis pintoi làm lớp phủ mặt đất dưới cây hồ tiêu. Lưu ý việc sử dụng Gliricidia sepium như một hỗ trợ sống 
(nguồn Cook và cộng sự năm 2005) 

 

Hình 8: Arachis pintoi biểu hiện sự hình thành hạt (nguồn Cook và cộng sự 2005) 

Leucaena leucocephala 
Tên thông thường: keo giậu 

Lượng proterin thô: lên đến 30% 



Mô tả 

L. leucocephala là một loài cây họ đậu đa năng được bản địa hóa ở Đông Nam Á. Nó là một cây họ đậu 
lâu năm rất thích hợp cho trồng gần các hộ nông dân sản xuất nhỏ và vẫn xanh tốt trong mùa khô hạn. 
Loài này đem lại nhiều lợi ích cho các hệ thống canh tác nhỏ, và nó có thể được sử dụng làm thức ăn lá 
chất lượng cao có nhiều protein cho động vật nhai lại; hàng rào sống; củi và vật liệu xây dựng.  

L. leucocephala có thể được cắt mạnh và thường xuyên. 

Triển khai 

Leucaena được trồng tốt nhất từ hạt giống. Tuy nhiên, nó thường phát triển chậm, vì vậy cần chắc chắn 
bảo vệ cây non khỏi gia súc và sự xâm nhập của cỏ dại. Hạt giống có lớp vỏ hạt cứng và cần được rạch để 
đảm bảo hạt giống nảy mầm. Phương pháp rạch có thể thay đổi; ví dụ, bạn có thể nhúng hạt vào nước 
gần sôi trong 5 giây và sau đó nhúng ngay vào nước lạnh, hoặc bạn có thể cắt từng đầu nhỏ của hạt bằng 
kéo, để mở cho hạt giống tiếp xúc với hơi nước. 

L. leucocephala đặc biệt không chịu được axit, đất kém màu mỡ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, 
loài này có khả năng chịu đựng tốt hơn so với đề xuất trong tài liệu. Nó thường được tìm thấy ở hai bên 
đường trong các vùng trũng sản xuất gạo của Campuchia và trong các khu vực đô thị nhiều cỏ dại của 
Phnom Penh, những nơi đất thường có tính axit và có độ màu mỡ hơi thấp. Nếu bạn làm việc trong một 
môi trường khó khăn, cũng đáng thử loài này. 

Quản lý - phân bón, kiểm soát cỏ dại, tần suất cắt 

Loài này chịu được sự cắt thấp và thường xuyên cực kỳ tốt. Để hỗ trợ thu hoạch lá và thân cho vật nuôi, 
cây thường được trồng thành những bụi khoảng 1 mét và cho phép tạo thành nhiều thân ở độ cao thích 
hợp. Hình 9 cho thấy khả năng lan thành bụi của loài này. 

L. leucocephala thường không đòi hỏi phân bón vô cơ. Tuy nhiên việc bổ sung phân chuồng sẽ có ích cho 
cây. 

Tham khảo thêm thông tin ở: 

Cây cỏ chăn nuôi vùng nhiệt đới – Leucaena leucocephala: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Leucaena_leucocephala.htm 

[Ghi chú của biên tập: ECHO Châu Á cung cấp hai loại Leucaena thông qua Ngân hàng Hạt giống của 
chúng tôi Xin lưu ý rằng, mặc dù nó đã được bản địa hóa ở nhiều nơi ở Đông Nam Á, nhưng nó có khả 
năng trở thành một loài xâm lấn.] 



 

Hình 9: Leucaena leucocephala; ghi chú về sự tái mọc từ một bụi thấp (nguồn Cook và cộng sự năm 2005) 

Gliricidia sepium 
Tên thường gọi: gliricidia 

Lượng protein thô: giữa 18-30% 

Mô tả 

G. sepium là một loại cây họ đậu nữa có kích thước trung bình với nhiều công dụng trong các hệ thống 
nông nghiệp nhỏ lẻ. G. sepium thường được sử dụng làm hàng rào sống xung quanh khu vườn gia đình, 
với lá và thân có thể được cắt và thêm vào phân mùn. Nó cũng là một nguồn bổ sung lá cây họ đậu hữu 
ích năng suất cao cho vật nuôi (xem Hình 10). Một số báo cáo rằng gia súc như trâu và bò cần phải được 
"huấn luyện" để ăn Gliricidia bởi mùi của nó, nhưng nó sẽ dễ dàng được ăn nếu trộn với các thức ăn gia 
súc khác (Horne, P.M. và Stür, W.W. 1999).  

Cook và cộng sự (2005) cho rằng G. sepium thích hợp làm các hàng rào sống; thức ăn cắt và mang đi cho 
gia súc; củi đốt; bóng râm và bảo vệ cây con trong vườn ươm; và giá hỗ trợ cây leo, đặc biệt cho sản 
xuất hồ tiêu.  

G. sepium có thể được trồng trong nhiều môi trường, bao gồm cả vùng đất axit thường thấy trong khu 
vực. Tuy nhiên, nó thường không chịu được đất ướt hoặc ngập úng trong bất kỳ khoảng thời gian nào. 



Triển khai 

G. sepium có nguồn gốc ở Trung Mỹ. Nó đã được nhập tịch trên khắp Đông Nam Á ở những khu vực 
thích hợp cho sự phát triển của nó, và dễ dàng sản xuất hạt giống ở những khu vực có mùa khô rõ rệt. 
Để trổng cỏ, cắt cành cây dài khoảng 1,5 mét, đặt trực tiếp và thẳng đứng ở vị trí trồng xác định của 
chúng. Với đủ độ ẩm, lá sẽ xuất hiện trong vòng bốn tuần. Để làm một hàng rào sống, dùng những cây 
cọc sống, đặt theo yêu cầu không gian cho việc làm hàng rào. 

Nếu trồng G. sepium bằng hạt giống, rạch hạt là không cần thiết. Chúng thường có tỷ lệ nảy mầm cao. 
Hạt giống có thể được trồng trong vườn ươm, hoặc trong một luống hoặc trong các bầu ươm hạt giống 
tách biệt để thiết lập tại các địa điểm khác. Hạt giống trồng không sâu hơn 2 cm. 

Quản lý - phân bón, kiểm soát cỏ dại, tần suất cắt 

Để sử dụng làm nguồn cung cấp thức ăn, cắt G. sepium khoảng tám tháng sau khi trồng. Để có năng suất 
cao nhất, cắt ở độ cao khoảng 1 mét mỗi ba tháng, tùy thuộc vào độ ẩm môi trường. G. sepium là cây họ 
đậu  và cố định nitơ, do đó, không nên đòi hỏi phân bón bổ sung ngoại trừ thỉnh thoảng sử dụng phân 
chuồng. Hình 11 cho thấy lượng sinh khối lớn được sản xuất nhanh chóng bởi loài này. 

Tham khảo thêm thông tin tại: 

Cây cỏ chăn nuôi vùng nhiệt đới – Gliricidia sepium: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Gliricidia_sepium.htm 

 

Hình 10: Tính khả thi của hàng rào cổ điển (nguồn Cook và cộng sự năm 2005) 



 

Hình 11: Gliricidia sepium cho thấy năng suất sinh khối lá cao (nguồn Cook và cộng sự năm 2005) 
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