BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Viện chăn nuôi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

------------------Hà nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

QUY TRÌNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
I. Phương pháp lấy mẫu phân tích
Việc lấy mẫu TĂGS để phân tích là khâu quan trọng nhất để đánh giá một loại thức
ăn gia súc.
Thức ăn gia súc rất đa dạng do đó cần phải có nhiều phương pháp khác nhau để lấy
mẫu theo từng loại thức ăn.
1. Lấy mẫu thức ăn thô,khô :
* Rơm,cỏ khô đã chất đống : Lấy ở 3 vị trí Trên, giữa, dưới.
- Mỗi vị trí 3 điểm với các độ sâu khác nhau, mỗi điểm khoảng
200 g (trộn đều chia đôi lấy một phần)
- Trọng lượng mỗi một loại mẫu : 200-300 g.
2. Thức ăn (rau, cỏ tươi và thức ăn ủ) :
a- Đối với rau cỏ tươi :
Lấy ở nhiều điểm khác nhau mỗi điểm 200 g (5 điểm) sau đó gộp lại làm mẫu
thô ban đầu , trộn đều chia lấy một nửa. (Trọng lượng mỗi một loại mẫu : 400-500 g).
b- Thức ăn ủ :
- Lấy ở lớp giữa của hố ủ hoặc bình ủ , từ 3-6 điểm khác nhau mỗi điểm 100
g (bình ủ ) - 200-300 g (hố ủ ) đem trộn đều chia theo cách chia 4 (đường chéo ) lấy 2
phần đối diện cho đến khi trọng lượng mẫu còn 400-700 g.
c- Bã rượu, rỉ đường, thức ăn dạng lỏng ( sữa và các loại nước chấm) :
- Trước khi lấy mẫu phải khấy đều và lấy ở nhiều điểm khác nhau, sau gộp lại
thành mẫu ban đầu, trộn đều lấy mẫu phân tích khoảng 700-1000 g.
- Thức ăn dạng lỏng phải khấy đều trước khi lấy mẫu phân tích.
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Trọng lượng mẫu phân tích 1 lít.
d- Thức ăn củ, quả:
- Mỗi loại mẫu lấy khoảng 1 kg làm mẫu thô ban đầu (Lấy ở nhiều điểm khác
nhau).
2- Thức ăn tinh :
a- ở dạng bột (bột gạo, tấm, cám, bột ngô, thức ăn hỗn hợp):
Trộn các mẫu thô thật đều (lấy ở nhiều điểm khác nhau 100 g/điểm) sau đó
vun thành đống hình nón chia thành 4 phần, loại bỏ 2 phần đối diện và chia tiếp đến
khi trọng lượng mẫu còn 300 g.
b- Dạng hạt:
Trộn đều mẫu lấy ở nhiều điểm khác nhau 100 g/điểm, sau đó dùng thanh gỗ
dẹt dàn mỏng chia thành 4 phần bằng nhau theo phép chia đường chéo loại bỏ 2 phần
đối diện cho đến khi trọng lượng mẫu phân tích còn 200 g.
3- Thức ăn đóng bánh, viên :
a- Khô dầu lạc, khô dầu đậu tương:
Lấy mẫu ở nhiều bánh khác nhau trộn đều. Trọng lượng mẫu phân tích khoảng
từ 300 - 400 g.
b- Đối với thức ăn viên: Trộn đều lấy mẫu phân tích khoảng 100-150 g.

* Chú ý:
- Mỗi đoàn điều tra phải có 1-2 chiếc cân đồng hồ loại 1000-2000 g để lấy mẫu
phân tích.
- Đối với các loại thức ăn thô, xanh tươi: Khi lấy mẫu phải cân và ghi trọng
lượng ban đầu, sấy ở nhiệt độ 60 C hoặc phơi nắng để nguội cho vào túi nilon hoặc
bao giấy- tránh mất mẫu khi sấy hoặc phơi.
- Đối với thức ăn ủ: Khi lấy mẫu xong cho ngay vào túi ni lon nhỏ vài giọt
Clorofooc (nếu mẫu phải phân tích đường, tinh bột thì không được cho dung dịch
này) sau đó buộc chặt miệng túi nilon.
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*Đặc điểm mẫu cần lấy :
- Ở mỗi vùng, mỗi địa phương khác nhau đều có những loại TĂ phổ biến cho
gia súc, gia cầm đó là TĂ thô xanh, TĂ hạt, TĂ củ quả, phụ phẩm công, nông nghiệp,
các dạng bột cá, cá, tôm...
- Ở mỗi vùng, mỗi địa phương lấy những TĂ phổ biến, TĂ dân thường sử dụng
cho gia súc,gia cầm.
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH:
1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KHOÁNG TỔNG SỐ:
Việc xác định hàm lượng khoáng tổng số được tiến hành theo TCVN 4327 93. Sử dụng lò nung
a.

Nội dung phương pháp:
Xác định hàm lượng tro thô của mẫu thức ăn gia súc được thực hiện bằng
cách nung TĂGS ở nhiệt độ 550±5oC.

b. Cách tiến hành:
Cân 3-5 g mẫu TĂGS cho vào chén nung, chén đã sấy khô, cân trọng
lượng D1, đốt lên bếp điện đến khi không còn khói đen, đưa chén có chứa mẫu
vào lò nung, nung ở nhiệt độ 550±5oC trong vòng 3-6 giờ (tuỳ loại mẫu).
Nếu mẫu thuộc loại nấm men, bột xương, vỏ sò thì phải nung ở nhiệt độ 600650 oC trong vòng 6 giờ. Sau khi nung, đưa mẫu ra sấy ở nhiệt độ 100 oC trong vòng
1 giờ, cân trọng lượng (mẫu + chén) (D2).
c. Tính hàm lượng khoáng tổng số:
D2 - D1
Khoáng tổng số (%) = ---------

x 100 (2)

Pg
Trong đó: Pg: Trọng lượng mẫu phân tích
D2: Trọng lượng chén + mẫu sau khi nung ở nhiệt độ 550 oC
D1: Trọng lượng chén đã sấy ở nhiệt độ 100 oC.
Thời gian phân tích: 2 ngày
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2. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ
Việc phân tích xác định hàm lượng nơtơ trong TAGS được áp dụng theo
phương pháp Kjeldahl trên máy kjeltex - 1002 cho phép xác định hàm lượng protein
thô theo (TCVN - 4328-2001).
a. Nội dung của phương pháp :
Các loại TAGS được vô cơ hoá bằng axít sunfuric đậm đặc (6) (d=1,84) với
chất xúc tác là hỗn hợp: CuSO4, K2SO4, Selen với tỷ lệ (10:100:2).
Tác dụng của xúc tác là làm tăng nhiệt độ sôi của axít sufuric để quá trình vô
cơ hoá nhanh hơn sản phẩm của sự vô cơ hoá chất prôtit là NH3:
R-CH - COOH + H2SO4đđ
NH2

H2SO4
2NH3 + 2H+

→ NH3↑ + CO2 + SO2 + H2O
= 2H+ + SO42= 2NH4+

2NH+4 + SO4dư 2- = (NH4)2SO4
Dùng dung dịch NaOH 33% để đẩy NH3 ra khỏi (NH4)2SO4
(NH4)2SO4 + 2NaOH = 2NH3↑ + Na2SO4 + H2O
Dùng H3BO3 4% để hấp thụ NH3. Dùng dung dịch H2SO4 0,1N để chuẩn độ
lượng NH3 có trong bình hứng H3BO3 4% với chỉ thị Tasiro có màu xanh lục ở pH =
5,5. Hỗn hợp metyl xanh + metyl đỏ (tỷ lệ 1:2) pha trong cồn.
b. Cách tiến hành:
Cân 0,5-1 g mẫu TAGS (pg) cho vào bình đốt hình trụ, thêm vào đó 10 ml
H2SO4 đậm đặc + 3 g hỗn hợp xúc tác cho vào bếp đốt ở nhiệt độ 330-380oC đến khi
màu dung dịch trong bình đốt hình trụ trong suốt là được (1giờ - 1 giờ 30 phút tuỳ loại
mẫu). Để nguội, cho thêm 60 ml nước cất, lắc đều, để nguội, đưa bình đốt vào máy
Kjeltex để chưng cất mẫu. Cho thêm 30 ml dung dịch NaOH 33% vào trong bình đốt
có dung dịch mẫu, lấy bình tam giác có dung tích 250 ml trong có chứa 20 ml dung
dịch H3BO 34% để hứng lượng NH3 bay ra rồi chuẩn độ hàm lượng NH3 bằng dung

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

dịch H2SO4 0,1N với chỉ thị Tasiro. Tại điểm tương đương, chỉ thị chuyển từ màu
xanh lục sang màu tím.
c. Cách tính hàm lượng nitơ tổng số
0,014 (V1-V2)xT
N(%) = ----------------------- x 100 (5)
Pg
Protein thô (%) = N(%) x hệ số (a, b, c)
Hệ số a = 5,7 - đối với hạt ngũ cốc
b = 6,38 - đối với sữa
c = 6,25 đối với các loại thức ăn khác.
Trong đó:
V1 : Thể tích của H2SO4 0,1N đã tiêu tốn để chuẩn độ mẫu phân tích ml.
V2 : Thể tích H2SO4 0,1N để chuẩn độ mẫu trắng.
Pg : Trọng lượng mẫu phân tích (g)
T : Hệ số hiệu chỉnh lượng H2SO4 0,1N.
0,014 lượng nitơ tương đương 1 ml H2SO4 0,1N
d. Hoá chất cần dùng
Axít sunfuric đậm đặc (d=1,84) và H2SO4 0,1N (H2SO4 0,1N - dùng Fixanal)
Hidroxitnatri (NaOH 33%)
Sunfatkali (K2SO4) PA
Sunfat đồng (CuSO4) PA
Selen (Se) PA
Axít boric (H3BO3 4%) (dung dịch phải đạt pH=5,5)
Metyl xanh, Metyl đỏ (để pha chỉ thị Tasiro)
Cồn 96o

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. Xác định hàm lượng canxi
Phương pháp xác định hàm lượng nguyên tố Ca được áp dụng theo TCVN - 1526 86.
a - Nội dung phương pháp:
Dùng phương pháp chuẩn độ với chỉ thị Fluorexon để xác định hàm lượng Ca
trong dung dịch mẫu đã được tro hoá.
b - Cách tiến hành:
+ Chuẩn bị dung dịch tro phân tích Ca:
Mẫu TĂ được tro hoá theo tiêu chuẩn TCVN - 1525 - 86 ( phương pháp xác định tro)
+ Xác định Ca từ dung dịch tro:
Lấy 10 ml dung dịch tro, cho vào bình nón dung tích 250ml. Thêm nước

cất

đến

100ml và lần lượt cho thêm khoảng 30 mg natrixitrat, 30 mg hydroxylamin
hydroclorit và 5-10 mldung dịch KOH 20 % (sao cho pH của dung dịchphân tích đạt
13-13,5 %). Sau cùng cho thêm khoảng 30 mg chỉ thị Fluorexon. Sau mỗi lần thêm
thuốc thử nhớ lắc kỹ. Tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch Trilon B 0,02 N đến khi
dung dịch chuyển từ mầu xanh lá mạ sang mầu hồng. ( Trong phép chuẩn độ trên có
thể dùng chỉ thị Murexit thay cho Fluorexon.)
Đối với mẫu phân tích có nồng độ Ca lớn cần phải giảm thể tích dung dịch tro
lấy để phân tích - Khi tính toán kết quả cần nhân kết quả với hệ số pha loãng của nó.
Song song với việc phân tích mẫu cần thực hiện mẫu đối chứng (mẫu trắng), là
mẫu chứa 100 ml nước cất vàd thêm tất cả các thuốc thử, chỉ thị như đã tiến hành với
mẫu phân tích.
c - Cách tính kết quả:
Hàm lượng Ca ( X%) trong TĂ GS ở dạng khô không khí được tính như sau:
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(Va - Vb) . N . Vo . 0,02004 . 100
X

=

__________________________
Vc . Pg

Trong đó :
Vo : Thể tích dung dịch tro ban đầu, tính bằng ml
Va : Thể tích dung dịch chuẩn trilon B tiêu tốn để chuẩn độ mẫu trắng,
tính bằng ml
Vb : Thể tích dung dịch chuẩn trilon B tiêu tốn để chuẩn độ lượng dung
dịch tro lấy phân tích, tính bằng ml
Vc : Thể tích dung dịch tro lấy để phân tích, tính bằng ml.
N : Nồng độ đương lượng của dung dịch chuẩn Trilon B.
Pg : Khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam.
100 : Hệ số phần trăm.
0,02004 : mili đương lượng gam Ca, tính bằng gam.
d - Hoá chất:
+ axit HCL đậm đặc (d= 1,19g/ml)

+ Kali clorua KCL

+ Kali hydroxit KOH Kali clorua KCL

+ Natri xitrat

+ Trilon B ( C10H14N2Na2O8 . 2H2O )

+ Canxi cacbonat

+ Chỉ thị Fluorexon ( C39H26O13N2 )

+ Giấy chỉ thị tổng hợp PH = 7-14

+ Hydroxylamin Hydroclorit

+ Nước cất.

4. Phương pháp xác định hàm lượng Phốt pho
Hàm lượng phốt pho trong TĂGS được xác định theo TCVN - 1525 - 86.
(Tiêu chuẩn VCN – 01 – 02)
a - Nội dung .
Phương pháp dựa vào khả năng của axit octo-phot phoric, tạo ra đợc trong môi
trường axit một hợp chất phức: photpho -Vanađo-Molipđat có màu vàng, bèn vững.
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trong giới hạn nồng độ từ 1-20mg/cm3 cường độ màu của dung dịch tỷ lệ với hàm
lượng của phôtpho.
b - Cách tiến hành.
+ Chuẩn bị dung dịch tro phân tích phôtpho.
Mẫu TĂ được tro hoá theo tiêu chuẩn TCVN - 1525 - 86 .
+ Xác định phôtpho.
Từ các dung dịch thang chuẩn và dung dịch tro cần phân tích lấy 25cm3 cho
vào bình định mức 50 cm3. Thêm tiếp 5cm3 dung dịch HNO3(1:2), đun đến sôi. Để
nguội , thêmtiếp 15cm3 hỗn hợp thuốc thử. Dùng nước cất lên thể tích đến vạch mức
và lắc đều. Sau 0,5-1 giờ đo mật độ quang của các dung dịch đó trên máy FEK-60 với
kính lọc màu xanh sẫm có bước sóng hấp thụ cực đại 450-460mm và cuvet 10mm.
Dung dịch đối chứng là dung dịch không (mẫu trắng).
+ Tiến hành xây dựng đồ thị chuẩn: Dựa trên các kết quả đo mật độ quang của
các dung dịch thanh chuẩn để xây dựng đồ thị chuẩn Trục tung của đồ thị là giá trị
mật độ quang còn trục hoành ghi nồng độ của photpho. Dựa vào đồ thị chuẩn này để
xác định nồng độ của photpho trong dung dịch tro cần phân tích.
+ Khi gặp những mẫu phân tích có nồng độ photpho cao cần giảm thể tích
dung dịch tro lấy để phân tích đến mức thích hợp và trong khi tính toán cần nhân kết
quả với hệ số pha loãng của nó.
c - Cách tính kết quả.
Hàm lượng photpho (X%) trong thức ăn ở dạng khô không khí được tính theo công
thức:
C x Vo x 100
X (%)

=

__________
Pg x 1000

Trong đó :
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C - nồng độ photpho trong dung dịch tro phân tích tìm thấy trên đồ thị chuẩn
.(mg/ml)
Vo - Thể tích dung dịch tro ban đầu (ml)
Pg - khối lượng mẫu thử(gam)
1000 - hệ số chuyển từ 1lit ra ml
100 - hệ số %
Kết quả cuối cùng là trị số trung bình của 2 lần phân tích song song nếu như sai số
cho phép giữa chúng với độ tin cậy P=0,95.
d - Hoá chất.
Tất cả các hoá chất sử dụng trong tiêu chuẩn này phải có độ tinh khiết tương
đương với tinh khíết phân tích ( TKPT) . Nước sử dụng phải là nước cất hoặc nước có
độ sạch tương đương.
- axitClohyđric đậm đặc (d=1.19g/cm3)

- Nước cất

- axit Nitơric đậm dặc(d=1,40g/cm3)

- Amonimolipđat

- Kali- đihyđrôphotphat

- Amoni meta Vanađat

5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XENLULOZE THÔ:
Việc xác định hàm lượng xenluloze thô trong thức ăn gia súc được tiến hành
theo phương pháp Weende (TCVN 4329-93) trên máy Fibertex -M.
a. Nội dung của phương pháp:
Thuỷ phân mẫu TĂGS bằng dung dịch axít H2SO4 và kiềm (NaOH hoặc KOH)
trong một thời gian xác định để tách các chất như protein, lipit, tinh bột đường ra khỏi
mẫu phân tích, phần còn lại là xenluloze thô gồm: Hemixenluloze xenluloze, lignin,
cutin và Silica.
b. Cách tiến hành:
Cân 1-1,5 g mẫu thức ăn (Pg) cho vào chén, đưa chén với mẫu vào máy, thêm
200ml dung dịch H2SO4 1,25%, đun sôi trong 30 phút, lọc rửa chất xenluloze trong
chén bằng nước cất nóng (rửa ngay trên máy) cho đến khi hết axít trong chén (thử

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

bằng giấy quỳ), cho tiếp 200 ml KOH (NaOH) 1,25% đun sôi trong 30 phút và lọc rửa
như trên cho đến hết KOH. Cho tiếp 20 ml cồn và 10 ml ete chiết khô, sau đó đưa
chén có mẫu vào tủ sấy. Sấy ở nhiệt độ 1050C ± 50C trong 4 giờ (hoặc 1200C ± 5oC
trong 45 phút). Để nguội trong bình hút ẩm, cân trọng lượng (chén + mẫu) (X1), cho
chén có mẫu vào lò nung, nung ở nhiệt độ 550 ± 5oC trong 3 giờ. Để nguội trong bình
hút ẩm, cân trọng lượng (X2). sau đó tính hàm lượng xenluloze.
c. Tính hàm lượng xenluloze :
(X1-X2)
Xenluloze thô (xơ thô) (%) = ---------- x 100 (3)
Pg
Trong đó X1: Trọng lượng chén và mẫu sấy khô sau khi thuỷ phân axít và kiềm.
X2: Trọng lượng chén và mẫu sau khi nung
Pg: Trọng lượng mẫu.
d. Hoá chất cần dùng:
Dung dịch H2SO4 1,25%
Dung dịch KOH 1,25% (hoặc NaOH 1,25%)
Cồn 96oC
Etepetrol
Thời gian phân tích: 2 ngày
6. Phương pháp xác định hàm lượng chất béo thô
Việc xác định hàm lượng chất béo thô trong TĂGS được tiến hành theo
(TCVN-4331 - 2001).
phương pháp trực tiếp
a. Nội dung của phương pháp:
Dùng dung môi hữu cơ để chiết rút chất béo (lipit) trong TĂGS, sau đó xác
định hàm lượng lipit bằng cách cân trọng lượng chất béo (lipit) thu được.
b. Các bước tiến hành:
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Sấy cốc nhôm ở nhiệt độ 100-1050C trong thời gian 2-3 giờ. Gắp cốc vào bình
hút ẩm, để nguội ở nhiệt độ phòng và cân trọng lượng cốc (B).
Cân khoảng 1-1,5g mẫu cho vào ống cân mẫu(ống bằng giấy để chiết suất mỡ), đặt
lên trên mẫu một lớp bông đã khử mỡ và lắp vòng đệm sắt vào ống mẫu. Lắp toàn bộ
ống mẫu và vòng đệm sắt vào bộ chưng cất mẫu.
Đổ khoảng 70 ml ete petrol có nhiệt độ sôi 40-600C vào cốc chưng cất và lắp cốc vào
bộ chưng cất mỡ. Chưng cất mẫu trong thời gian 45-60 phút tuỳ từng loại mẫu.
Sau đó lấy cốc chưng cất ra và sấy ở nhiệt độ 100-1050C trong thời gian 30 phút.
Gắp cốc chưng cất có mỡ vào bình hút ẩm để nguội và cân trọng lượng cốc và
mỡ thu được (A).
c. Tính kết quả:
A- B
X (%) = ------ x 100
(5)
Pg
trong đó: A - Trọng lượng cốc + mỡ (g)
B - Trọng lượng cốc chưng cất (g).
Pg - Trọng lượng mẫu phân tích (g).
d. Hoá chất:
Etepetrol - nhiệt độ sôi ở 40-600C.
7. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NACL TRONG THỨC ĂN GIA SÚC:
a. Cơ sở của phương pháp: (TCVN 4330 – 86)
Muối ăn (Nacl) được hoà tan trong nước. Dung dịch được axit nhẹ bằng axit HNO3 và
clo được kết tủa dưới dạng AgCl khi cho tác dụng AgNO3. Nitơrat bac còn dư được
chuẩn độ bằng dung dịch chuẩn Amoni thĩo xyanat NH4SCN) với chỉ thị là phèn sắt
Amoni.
b. Dụng cụ và hoá chất.
1. Dụng cụ:
- Máy lắc ngang :30-40 lần /phút

- Binh định mức dung tích 250ml

- Bình nón dung tích 250ml

- Buret 25ml

- Pipet 5,25 và 50ml

- Phễu lọc đường kính 10cm

- Giấy lọc định lượng
2. Hoá chất:
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- axit HNO3 (d=1.38)
- Than hoạt tính đã loại muối Clo
- Kẽm axêtat ( Zn(CH3COO)2.2H2O)
- axit axêtic(CH3COOH) đặc
- Kaliferocyanit (K4[Fe(CN)6].3H2O
- Amoni thioxyanat (ficxanal)
- Nitơrat bạc AgNO3 (ficxanal)
- Nari clorua (Nacl) (ficxanal)
- Phèn sắt Amoni-NH4SO4.Fe2(SO4)3.24H2O

3. Chuẩn bị thử:
1. Dung dịch fèn sắt -amoni bão hoà :
Hoà tan hơn 20g trong 100ml nước ở 200C
2. Dung dịch Carre 1:
Hoà tan 21,9g kẽm axetat trong nước và 3ml axit axetic đặc ,đưa vào bình định mức
100ml và lên thể tích đén vạch mức bằng nước cất .
3. Dung dịch Carre2:
Hoà tan 110,6g kaliferoxyanit trihyđrat K4[Fe(CN)6].3H20 trong nước, dưa vào bình
định mức 100ml và lên thể tích đến vạch mức bằng nước cất.
4. Dung dịch NH4SCN 0.1N -Pha từ fixanal.
5. Dung dịch chuẩn AgNO3 (ficxanal)
4. Tiến hành thử:
1- Chuẩn bị dd phân tích: Cân khoảng 2,5g mẫu với độ chính xác 1mg đưa
vào bình định mức 250ml, thêm 0,5g than hoạt tính, 200ml nước cất và 2,5ml dung
dịch carre 1, lắc đều, tiếp tục thêm 2,5ml dung dịch carre 2, lắc chừng 30 phút trên
máy lắc, sau đó lên thể tích đến vạch mức bằng nước cất, lọc lấy dung dịch A để phân
tích NaCL.
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2- Tiến hành phân tích: Dùng pipet hút 25-50ml dung dịch A cho vào bình
tam giác có dung tích 250ml (Tuỳ hàm lượng clo có trong mẫu để cho lượng clo dùng
phân tích không quá 150mg. Thêm vào bình tam giác 5ml axit HNO3 (đậm đặc), 2ml
Amon ferric sunfat bão hoà, 2 giọt dd NH4SCN 0,1N từ một buret đã chuẩn bị đến
vạch 0, cho tiếp dung dịch AgNO3 0,1N từ một buret khác đến dư - Chuẩn độ lượng
AgNO3 0,1N dư bằng dung dịch NH4SCN 0,1N đã chuẩn bị ở phần trên cho tới khi
xuất hiện màu đỏ nâu không mất mầu sau 30 giây.
3- Mẫu trắng: Dùng nước cất thay dung dịch phân tích và tiến hành như đối
với mẫu phân tích.
5. Tính kết quả:

5,845 [(V1-V’1)C1 _ (V2-V’2)C2] x 250
X (%) = -----------------------------------------------mxV

Trong đó:
C1 - Nồng độ AgNO3 ,

V - Thể tích tính bằng ml, dd A

C2 - Nồng độ NH4SCN

m - Khối lượng mẫu thử tính bằng gam

V1 - Thể tích tính bằng ml dd AgNO3 0,1N dùng cho mẫu PT
V’1 - Thể tích tính bằng ml dd AgNO3 0,1N dùng cho mẫu trắng
V2 - Thể tích tính bằng ml dd NH4SCN 0,1N dùng cho mẫu PT
V’2 - Thể tích tính bằng ml dd AgNO3 0,1N dùng cho mẫu trắng
Giá trị tuyệt đối của 2 lần PT // trên cùng một mẫu là:
Giá trị < 1 % là 0,05, Giá trị > 1 % là 0,10

8. Phương pháp xác định độ ẩm:
Việc xác định độ ẩm của thức ăn gia súc được tiến hành theo tiêu chuẩn Việt
Nam (TCVN) - 4326-86.
a. Nội dung và phương pháp:
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xác định hàm lượng nước mất đi khi sấy mẫu TĂGS & SPCN ở nhiệt độ 100105 oC đến trọng lượng không đổi. Sai số cho phép giữa hai lần cân lặp lại trên cùng
một mẫu thử không quá 0,2% trị số trung bình.
b. Cách tiến hành:
Sấy khô chén ở nhiệt độ 100 oC, để nguội trong bình hút ẩm và cân trọng lượng
chén (S). Lấy khoảng 3-5 g mẫu (tuỳ loại mẫu), cho vào chén cân đã sấy khô, cân
trọng lượng chén với mẫu (S1) trước khi cho vào sấy. Cho chén với mẫu vào tủ sấy,
sấy ở nhiệt độ 100-105oC trong khoảng 6-8 giờ (tuỳ loại mẫu), để nguội trong bình
hút ẩm đến nhiệt độ phòng, cân đến trọng lượng mẫu không đối chén với mẫu (S2).
c. Tính độ ẩm:
(S1 - S2)

Trọng lượng nước

Độ ẩm (%) = --------- x 100 = ---------------------- x 100
S1 - S

(1)

Trọng lượng mẫu

d. Dụng cụ: Chén, cân phân tích với độ chính xác 10-4 g, bình hút ẩm, tủ sấy.
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9. Phương pháp xác định hàm lượng khoáng không tan trong axit HCL
( Cát sạn )

9.1 Lấy mẫu thử : Tiến hành lấy và chuẩn bị mẫu theo TCVN 43259.2 . Nội dung của phương pháp: Đốt và nung mẫu thử, hoà tan tro bằng axit

clohidric nóng, lọc và sấy sau đó xác định phần còn lại.
9.3 Dụng cụ và hoá chất:
+ Cân phân tích có độ chính xác 0.0002 g
+Chén nung sứ chịu nhiệt có dung tích 30-50ml
+ Cặp sắt cán dài.
+ Bếp điện, bình hút ẩm, lò nung điều chỉnh được nhiệt độ.( ± 10o C)
+Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ ( ± 2o C)
+ Giấy lọc mịn không có tro.
+ Phễu thuỷ tinh có đường kính 10mm
+ Axit clohydric 10% .
9.4 Tiến hành thử :
Đốt và nung 2 -5 g (m) mẫu TACN ở nhiệt độ 550o C ± 10o C trong
thời gian 6h - 8 h đến khi mẫu được tro hoá hoàn toàn. Hoà tan tro với 50 ml
dung dịch axit clohydric vào cốc, đun cốc trên bếp điện đến sôi, duy trì sự sôi
khoảng 5 phút. Sau đó lọc dung dịch nóng qua giấy lọc không tro ( giấy lọc đã
được sấy và cân trọng lượng trước - m1) và tráng rửa cốc bằng nước cất 2-3 lần
để rửa hết cặn xuống giấy lọc . Chờ giấy lọc khô, cho toàn bộ giấy lọc và cặn
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vào tủ sấy trong 2h ở nhiệt độ 103o C ± 2o C. Gắp giấy lọc và cặn vào bình hút
ẩm, chờ nguội và cân trọng lượng giấy và cát sạn( m2)
9.5 Cách tính kết quả:
Hàm lượng tro không tan trong axit clohydric được tính theo công thức sau :
m 2 - m1
X (%) =

---------

x 100

m

Trong đó :
m2: Trọng lượng giấy + cát sạn sau khi sấy (g)
m1: Trọng lượng giấy lọc (g)
m : Trọng lượng của mẫu (g)
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XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NACL TRONG THỨC ĂN GIA SÚC:

a. Cơ sở của phương pháp: (TCVN 4330 – 86)

Muối ăn (Nacl) được hoà tan trong nước. Dung dịch được axit nhẹ bằng axit
HNO3 và clo được kết tủa dưới dạng AgCl khi cho tác dụng AgNO3. Nitơrat
bac còn dư được chuẩn độ bằng dung dịch chuẩn Amoni thĩo xyanat NH4SCN)
với chỉ thị là phèn sắt Amoni.

b. Dụng cụ và hoá chất.

1. Dụng cụ:

- Máy lắc ngang :30-40 lần /phút
- Binh định mức dung tích 250ml
- Bình nón dung tích 250ml
-

Buret 25ml

- Pipet 5,25 và 50ml
- Phễu lọc đường kính 10cm
- Giấy lọc định lượng
2. Hoá chất:

- axit HNO3 (d=1.38)
- Than hoạt tính đã loại muối Clo
- Kẽm axêtat ( Zn(CH3COO)2.2H2O)
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- axit axêtic(CH3COOH) đặc
- Kaliferocyanit (K4[Fe(CN)6].3H2O
- Amoni thioxyanat (ficxanal)
- Nitơrat bạc AgNO3 (ficxanal)
- Nari clorua (Nacl) (ficxanal)
- Phèn sắt Amoni-NH4SO4.Fe2(SO4)3.24H2O
3. Chuẩn bị thử:

1. Dung dịch fèn sắt -amoni bão hoà :
Hoà tan hơn 20g trong 100ml nước ở 200C
2. Dung dịch Carre 1:
Hoà tan 21,9g kẽm axetat trong nước và 3ml axit axetic đặc ,đưa vào bình định
mức 100ml và lên thể tích đén vạch mức bằng nước cất .
3. Dung dịch Carre2:
Hoà tan 110,6g kaliferoxyanit trihyđrat K4[Fe(CN)6].3H20 trong nước, dưa vào
bình định mức 100ml và lên thể tích đến vạch mức bằng nước cất.
4. Dung dịch NH4SCN 0.1N -Pha từ fixanal.
5. Dung dịch chuẩn AgNO3 (ficxanal)
4. Tiến hành thử:
1- Chuẩn bị dd phân tích: Cân khoảng 2,5g mẫu với độ chính xác 1mg
đưa vào bình định mức 250ml, thêm 0,5g than hoạt tính, 200ml nước cất và
2,5ml dung dịch carre 1, lắc đều, tiếp tục thêm 2,5ml dung dịch carre 2, lắc
chừng 30 phút trên máy lắc, sau đó lên thể tích đến vạch mức bằng nước cất,
lọc lấy dung dịch A để phân tích NaCL.
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2- Tiến hành phân tích: Dùng pipet hút 25-50ml dung dịch A cho vào
bình tam giác có dung tích 250ml (Tuỳ hàm lượng clo có trong mẫu để cho
lượng clo dùng phân tích không quá 150mg. Thêm vào bình tam giác 5ml axit
HNO3 (đậm đặc), 2ml Amon ferric sunfat bão hoà, 2 giọt dd NH4SCN 0,1N từ
một buret đã chuẩn bị đến vạch 0, cho tiếp dung dịch AgNO3 0,1N từ một buret
khác đến dư - Chuẩn độ lượng AgNO3 0,1N dư bằng dung dịch NH4SCN 0,1N
đã chuẩn bị ở phần trên cho tới khi xuất hiện màu đỏ nâu không mất mầu sau 30
giây.
3- Mẫu trắng: Dùng nước cất thay dung dịch phân tích và tiến hành như
đối với mẫu phân tích.

5. Tính kết quả:

5,845 [(V1-V’1)C1 _ (V2-V’2)C2] x 250
X (%) = -----------------------------------------------mxV

Trong đó:
C1 - Nồng độ AgNO3 ,

V - Thể tích tính bằng ml, dd A

C2 - Nồng độ NH4SCN

m - Khối lượng mẫu thử tính bằng gam

V1 - Thể tích tính bằng ml dd AgNO3 0,1N dùng cho mẫu PT
V’1 - Thể tích tính bằng ml dd AgNO3 0,1N dùng cho mẫu trắng
V2 - Thể tích tính bằng ml dd NH4SCN 0,1N dùng cho mẫu PT
V’2 - Thể tích tính bằng ml dd AgNO3 0,1N dùng cho mẫu trắng
Giá trị tuyệt đối của 2 lần PT // trên cùng một mẫu là:
Giá trị < 1 % là 0,05, Giá trị > 1 % là 0,10
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XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI
Phương pháp xác định hàm lượng nguyên tố Ca được áp dụng theo TCVN 1526 - 86.
a - Nội dung phương pháp:
Dùng phương pháp chuẩn độ với chỉ thị Fluorexon để xác định hàm
lượng Ca trong dung dịch mẫu đã được tro hoá.
b - Cách tiến hành:

+ Chuẩn bị dung dịch tro phân tích Ca:
Mẫu TĂ được tro hoá theo tiêu chuẩn TCVN - 1525 - 86 ( phương pháp
xác định tro)
+ Xác định Ca từ dung dịch tro:
Lấy 10 ml dung dịch tro, cho vào bình nón dung tích 250ml. Thêm nước

cất

đến 100ml và lần lượt cho thêm khoảng 30 mg natrixitrat, 30 mg hydroxylamin
hydroclorit và 5-10 mldung dịch KOH 20 % (sao cho pH của dung dịch phân
tích đạt 13-13,5 ). Sau cùng cho thêm khoảng 30 mg chỉ thị Fluorexon. Sau mỗi
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lần thêm thuốc thử nhớ lắc kỹ. Tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch Trilon B
0,02 N đến khi dung dịch chuyển từ mầu xanh lá mạ sang mầu hồng. ( Trong
phép chuẩn độ trên có thể dùng chỉ thị Murexit thay cho Fluorexon.)
Đối với mẫu phân tích có nồng độ Ca lớn cần phải giảm thể tích dung
dịch tro lấy để phân tích - Khi tính toán kết quả cần nhân kết quả với hệ số pha
loãng của nó.
Song song với việc phân tích mẫu cần thực hiện mẫu đối chứng (mẫu
trắng), là mẫu chứa 100 ml nước cất vàd thêm tất cả các thuốc thử, chỉ thị như
đã tiến hành với mẫu phân tích.
c - Cách tính kết quả:
Hàm lượng Ca ( X%) trong TĂ GS ở dạng khô không khí được tính như sau:
(Va - Vb) . N . Vo . 0,02004 . 100
X

=

__________________________
Vc . Pg

Trong đó :
Vo : Thể tích dung dịch tro ban đầu, tính bằng ml
Va : Thể tích dung dịch chuẩn trilon B tiêu tốn để chuẩn độ mẫu
trắng, tính bằng ml
Vb : Thể tích dung dịch chuẩn trilon B tiêu tốn để chuẩn độ lượng
dung dịch tro lấy phân tích, tính bằng ml
Vc : Thể tích dung dịch tro lấy để phân tích, tính bằng ml.
N : Nồng độ đương lượng của dung dịch chuẩn Trilon B.
Pg : Khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam.
100 : Hệ số phần trăm.
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0,02004 : mili đương lượng gam Ca, tính bằng gam.
d - Hoá chất:
+ axit HCL đậm đặc (d= 1,19g/ml)
+ Kali clorua KCL
+ Kali hydroxit KOH Kali clorua KCL
+ Natri xitrat
+ Trilon B ( C10H14N2Na2O8 . 2H2O )
+ Canxi cacbonat
+ Chỉ thị Fluorexon ( C39H26O13N2 )
+ Giấy chỉ thị tổng hợp PH = 7-14
+ Hydroxylamin Hydroclorit
+ Nước cất.
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CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
1. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ
Việc phân tích xác định hàm lượng nơtơ trong TAGS được áp dụng theo
phương pháp Kjeldahl trên máy kjeltex - 1002 cho phép xác định hàm lượng protein
thô theo (TCVN - 4328-2001).
a. Nội dung của phương pháp :
Các loại TAGS được vô cơ hoá bằng axít sunfuric đậm đặc (6) (d=1,84) với
chất xúc tác là hỗn hợp: CuSO4, K2SO4, Selen với tỷ lệ (10:100:2).
Tác dụng của xúc tác là làm tăng nhiệt độ sôi của axít sufuric để quá trình vô
cơ hoá nhanh hơn sản phẩm của sự vô cơ hoá chất prôtit là NH3:
R-CH - COOH + H2SO4đđ
NH2

H2SO4
2NH3 + 2H+

→ NH3↑ + CO2 + SO2 + H2O
= 2H+ + SO42= 2NH4+

2NH+4 + SO4dư 2- = (NH4)2SO4
Dùng dung dịch NaOH 33% để đẩy NH3 ra khỏi (NH4)2SO4
(NH4)2SO4 + 2NaOH = 2NH3↑ + Na2SO4 + H2O

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Dùng H3BO3 4% để hấp thụ NH3. Dùng dung dịch H2SO4 0,1N để chuẩn độ
lượng NH3 có trong bình hứng H3BO3 4% với chỉ thị Tasiro có màu xanh lục ở pH =
5,5. Hỗn hợp metyl xanh + metyl đỏ (tỷ lệ 1:2) pha trong cồn.
b. Cách tiến hành:
Cân 0,5-1 g mẫu TAGS (pg) cho vào bình đốt hình trụ, thêm vào đó 10 ml
H2SO4 đậm đặc + 3 g hỗn hợp xúc tác cho vào bếp đốt ở nhiệt độ 330-380oC đến khi
màu dung dịch trong bình đốt hình trụ trong suốt là được (1giờ - 1 giờ 30 phút tuỳ loại
mẫu). Để nguội, cho thêm 60 ml nước cất, lắc đều, để nguội, đưa bình đốt vào máy
Kjeltex để chưng cất mẫu. Cho thêm 30 ml dung dịch NaOH 33% vào trong bình đốt
có dung dịch mẫu, lấy bình tam giác có dung tích 250 ml trong có chứa 20 ml dung
dịch H3BO 34% để hứng lượng NH3 bay ra rồi chuẩn độ hàm lượng NH3 bằng dung
dịch H2SO4 0,1N với chỉ thị Tasiro. Tại điểm tương đương, chỉ thị chuyển từ màu
xanh lục sang màu tím.
c. Cách tính hàm lượng nitơ tổng số
0,014 (V1-V2)xT
N(%) = ----------------------- x 100 (5)
Pg
Protein thô (%) = N(%) x hệ số (a, b, c)
Hệ số a = 5,7 - đối với hạt ngũ cốc
b = 6,38 - đối với sữa
c = 6,25 đối với các loại thức ăn khác.
Trong đó:
V1 : Thể tích của H2SO4 0,1N đã tiêu tốn để chuẩn độ mẫu phân tích ml.
V2 : Thể tích H2SO4 0,1N để chuẩn độ mẫu trắng.
Pg : Trọng lượng mẫu phân tích (g)
T : Hệ số hiệu chỉnh lượng H2SO4 0,1N.
0,014 lượng nitơ tương đương 1 ml H2SO4 0,1N
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d. Hoá chất cần dùng
Axít sunfuric đậm đặc (d=1,84) và H2SO4 0,1N (H2SO4 0,1N - dùng Fixanal)
Hidroxitnatri (NaOH 33%)
Sunfatkali (K2SO4) PA
Sunfat đồng (CuSO4) PA
Selen (Se) PA
Axít boric (H3BO3 4%) (dung dịch phải đạt pH=5,5)
Metyl xanh, Metyl đỏ (để pha chỉ thị Tasiro)
Cồn 96o
2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KHOÁNG TỔNG SỐ:
Việc xác định hàm lượng khoáng tổng số được tiến hành theo TCVN 4327 93. Sử dụng lò nung
a.

Nội dung phương pháp:
Xác định hàm lượng tro thô của mẫu thức ăn gia súc được thực hiện bằng
cách nung TĂGS ở nhiệt độ 550±5oC.

b. Cách tiến hành:
Cân 3-5 g mẫu TĂGS cho vào chén nung, chén đã sấy khô, cân trọng
lượng D1, đốt lên bếp điện đến khi không còn khói đen, đưa chén có chứa mẫu
vào lò nung, nung ở nhiệt độ 550±5oC trong vòng 3-6 giờ (tuỳ loại mẫu).
Nếu mẫu thuộc loại nấm men, bột xương, vỏ sò thì phải nung ở nhiệt độ 600650 oC trong vòng 6 giờ. Sau khi nung, đưa mẫu ra sấy ở nhiệt độ

100

vòng 1 giờ, cân trọng lượng (mẫu + chén) (D2).
c. Tính hàm lượng khoáng tổng số:
D2 - D1
Khoáng tổng số (%) = ---------

x 100 (2)

Pg
Trong đó: Pg: Trọng lượng mẫu phân tích
D2: Trọng lượng chén + mẫu sau khi nung ở nhiệt độ 550 oC
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o

C

trong

D1: Trọng lượng chén đã sấy ở nhiệt độ 100 oC.
Thời gian phân tích: 2 ngày
3. Xác định hàm lượng canxi
Phương pháp xác định hàm lượng nguyên tố Ca được áp dụng theo TCVN - 1526 86.
a - Nội dung phương pháp:
Dùng phương pháp chuẩn độ với chỉ thị Fluorexon để xác định hàm lượng Ca
trong dung dịch mẫu đã được tro hoá.
b - Cách tiến hành:
+ Chuẩn bị dung dịch tro phân tích Ca:
Mẫu TĂ được tro hoá theo tiêu chuẩn TCVN - 1525 - 86 ( phương pháp

xác

định

cất

đến

tro)
+ Xác định Ca từ dung dịch tro:
Lấy 10 ml dung dịch tro, cho vào bình nón dung tích 250ml. Thêm nước

100ml và lần lượt cho thêm khoảng 30 mg natrixitrat, 30 mg hydroxylamin
hydroclorit và 5-10 mldung dịch KOH 20 % (sao cho pH của dung dịchphân tích đạt
13-13,5 %). Sau cùng cho thêm khoảng 30 mg chỉ thị Fluorexon. Sau mỗi lần thêm
thuốc thử nhớ lắc kỹ. Tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch Trilon B 0,02 N đến khi
dung dịch chuyển từ mầu xanh lá mạ sang mầu hồng. ( Trong phép chuẩn độ trên có
thể dùng chỉ thị Murexit thay cho Fluorexon.)
Đối với mẫu phân tích có nồng độ Ca lớn cần phải giảm thể tích dung dịch tro
lấy để phân tích - Khi tính toán kết quả cần nhân kết quả với hệ số pha loãng của nó.
Song song với việc phân tích mẫu cần thực hiện mẫu đối chứng (mẫu trắng), là
mẫu chứa 100 ml nước cất vàd thêm tất cả các thuốc thử, chỉ thị như đã tiến hành với
mẫu phân tích.
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c - Cách tính kết quả:
Hàm lượng Ca ( X%) trong TĂ GS ở dạng khô không khí được tính như sau:

(Va - Vb) . N . Vo . 0,02004 . 100
X

=

__________________________
Vc . Pg

Trong đó :
Vo : Thể tích dung dịch tro ban đầu, tính bằng ml
Va : Thể tích dung dịch chuẩn trilon B tiêu tốn để chuẩn độ mẫu trắng,
tính bằng ml
Vb : Thể tích dung dịch chuẩn trilon B tiêu tốn để chuẩn độ lượng dung
dịch tro lấy phân tích, tính bằng ml
Vc : Thể tích dung dịch tro lấy để phân tích, tính bằng ml.
N : Nồng độ đương lượng của dung dịch chuẩn Trilon B.
Pg : Khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam.
100 : Hệ số phần trăm.
0,02004 : mili đương lượng gam Ca, tính bằng gam.
d - Hoá chất:
+ axit HCL đậm đặc (d= 1,19g/ml)

+ Kali clorua KCL

+ Kali hydroxit KOH Kali clorua KCL

+ Natri xitrat

+ Trilon B ( C10H14N2Na2O8 . 2H2O )

+ Canxi cacbonat

+ Chỉ thị Fluorexon ( C39H26O13N2 )

+ Giấy chỉ thị tổng hợp PH = 7-14

+ Hydroxylamin Hydroclorit

+ Nước cất.

4. Phương pháp xác định hàm lượng Phốt pho
Hàm lượng phốt pho trong TĂGS được xác định theo TCVN - 1525 - 86.
(Tiêu chuẩn VCN – 01 – 02)
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a - Nội dung .
Phương pháp dựa vào khả năng của axit octo-phot phoric, tạo ra đợc trong môi
trường axit một hợp chất phức: photpho -Vanađo-Molipđat có màu vàng, bèn vững.
trong giới hạn nồng độ từ 1-20mg/cm3 cường độ màu của dung dịch tỷ lệ với hàm
lượng của phôtpho.
b - Cách tiến hành.
+ Chuẩn bị dung dịch tro phân tích phôtpho.
Mẫu TĂ được tro hoá theo tiêu chuẩn TCVN - 1525 - 86 .
+ Xác định phôtpho.
Từ các dung dịch thang chuẩn và dung dịch tro cần phân tích lấy 25cm3 cho
vào bình định mức 50 cm3. Thêm tiếp 5cm3 dung dịch HNO3(1:2), đun đến sôi. Để
nguội , thêmtiếp 15cm3 hỗn hợp thuốc thử. Dùng nước cất lên thể tích đến vạch mức
và lắc đều. Sau 0,5-1 giờ đo mật độ quang của các dung dịch đó trên máy FEK-60 với
kính lọc màu xanh sẫm có bước sóng hấp thụ cực đại 450-460mm và cuvet 10mm.
Dung dịch đối chứng là dung dịch không (mẫu trắng).
+ Tiến hành xây dựng đồ thị chuẩn: Dựa trên các kết quả đo mật độ quang của
các dung dịch thanh chuẩn để xây dựng đồ thị chuẩn Trục tung của đồ thị là giá trị
mật độ quang còn trục hoành ghi nồng độ của photpho. Dựa vào đồ thị chuẩn này để
xác định nồng độ của photpho trong dung dịch tro cần phân tích.
+ Khi gặp những mẫu phân tích có nồng độ photpho cao cần giảm thể tích
dung dịch tro lấy để phân tích đến mức thích hợp và trong khi tính toán cần nhân kết
quả với hệ số pha loãng của nó.
c - Cách tính kết quả.
Hàm lượng photpho (X%) trong thức ăn ở dạng khô không khí được tính theo công
thức:
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C x Vo x 100
X (%)

=

__________
Pg x 1000

Trong đó :
C - nồng độ photpho trong dung dịch tro phân tích tìm thấy trên đồ thị chuẩn
.(mg/ml)
Vo - Thể tích dung dịch tro ban đầu (ml)
Pg - khối lượng mẫu thử(gam)
1000 - hệ số chuyển từ 1lit ra ml
100 - hệ số %
Kết quả cuối cùng là trị số trung bình của 2 lần phân tích song song nếu như sai số
cho phép giữa chúng với độ tin cậy P=0,95.
d - Hoá chất.
Tất cả các hoá chất sử dụng trong tiêu chuẩn này phải có độ tinh khiết tương
đương với tinh khíết phân tích ( TKPT) . Nước sử dụng phải là nước cất hoặc nước có
độ sạch tương đương.
- axitClohyđric đậm đặc (d=1.19g/cm3)

- Nước cất

- axit Nitơric đậm dặc(d=1,40g/cm3)

- Amonimolipđat

- Kali- đihyđrôphotphat

- Amoni meta Vanađat

5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XENLULOZE THÔ:
Việc xác định hàm lượng xenluloze thô trong thức ăn gia súc được tiến hành
theo phương pháp Weende (TCVN 4329-93) trên máy Fibertex -M.
a. Nội dung của phương pháp:
Thuỷ phân mẫu TĂGS bằng dung dịch axít H2SO4 và kiềm (NaOH hoặc KOH)
trong một thời gian xác định để tách các chất như protein, lipit, tinh bột đường ra khỏi
mẫu phân tích, phần còn lại là xenluloze thô gồm: Hemixenluloze xenluloze, lignin,
cutin và Silica.
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b. Cách tiến hành:
Cân 1-1,5 g mẫu thức ăn (Pg) cho vào chén, đưa chén với mẫu vào máy, thêm
200ml dung dịch H2SO4 1,25%, đun sôi trong 30 phút, lọc rửa chất xenluloze trong
chén bằng nước cất nóng (rửa ngay trên máy) cho đến khi hết axít trong chén (thử
bằng giấy quỳ), cho tiếp 200 ml KOH (NaOH) 1,25% đun sôi trong 30 phút và lọc rửa
như trên cho đến hết KOH. Cho tiếp 20 ml cồn và 10 ml ete chiết khô, sau đó đưa
chén có mẫu vào tủ sấy. Sấy ở nhiệt độ 1050C ± 50C trong 4 giờ (hoặc 1200C ± 5oC
trong 45 phút). Để nguội trong bình hút ẩm, cân trọng lượng (chén + mẫu) (X1), cho
chén có mẫu vào lò nung, nung ở nhiệt độ 550 ± 5oC trong 3 giờ. Để nguội trong bình
hút ẩm, cân trọng lượng (X2). sau đó tính hàm lượng xenluloze.
c. Tính hàm lượng xenluloze :
(X1-X2)
Xenluloze thô (xơ thô) (%) = ---------- x 100 (3)
Pg
Trong đó X1: Trọng lượng chén và mẫu sấy khô sau khi thuỷ phân axít và kiềm.
X2: Trọng lượng chén và mẫu sau khi nung
Pg: Trọng lượng mẫu.
d. Hoá chất cần dùng:
Dung dịch H2SO4 1,25%
Dung dịch KOH 1,25% (hoặc NaOH 1,25%)
Cồn 96oC
Etepetrol
Thời gian phân tích: 2 ngày
6. Phương pháp xác định hàm lượng chất béo thô
Việc xác định hàm lượng chất béo thô trong TĂGS được tiến hành theo
(TCVN-4331 - 2001).
phương pháp trực tiếp
a. Nội dung của phương pháp:
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Dùng dung môi hữu cơ để chiết rút chất béo (lipit) trong TĂGS, sau đó xác
định hàm lượng lipit bằng cách cân trọng lượng chất béo (lipit) thu được.
c. Các bước tiến hành:
Sấy cốc nhôm ở nhiệt độ 100-1050C trong thời gian 2-3 giờ. Gắp cốc vào bình
hút ẩm, để nguội ở nhiệt độ phòng và cân trọng lượng cốc (B).
Cân khoảng 1-1,5g mẫu cho vào ống cân mẫu(ống bằng giấy để chiết suất mỡ), đặt
lên trên mẫu một lớp bông đã khử mỡ và lắp vòng đệm sắt vào ống mẫu. Lắp toàn bộ
ống mẫu và vòng đệm sắt vào bộ chưng cất mẫu.
Đổ khoảng 70 ml ete petrol có nhiệt độ sôi 40-600C vào cốc chưng cất và lắp cốc vào
bộ chưng cất mỡ. Chưng cất mẫu trong thời gian 45-60 phút tuỳ từng loại mẫu.
Sau đó lấy cốc chưng cất ra và sấy ở nhiệt độ 100-1050C trong thời gian 30 phút.
Gắp cốc chưng cất có mỡ vào bình hút ẩm để nguội và cân trọng lượng cốc và
mỡ thu được (A).
c. Tính kết quả:
A- B
X (%) = ------ x 100
(5)
Pg
trong đó: A - Trọng lượng cốc + mỡ (g)
B - Trọng lượng cốc chưng cất (g).
Pg - Trọng lượng mẫu phân tích (g).
d. Hoá chất:
Etepetrol - nhiệt độ sôi ở 40-600C.

7. Phương pháp xác định độ ẩm:
Việc xác định độ ẩm của thức ăn gia súc được tiến hành theo tiêu chuẩn Việt
Nam (TCVN) - 4326-86.
a. Nội dung và phương pháp:
xác định hàm lượng nước mất đi khi sấy mẫu TĂGS & SPCN ở nhiệt độ 100105 oC đến trọng lượng không đổi. Sai số cho phép giữa hai lần cân lặp lại trên cùng
một mẫu thử không quá 0,2% trị số trung bình.
b. Cách tiến hành:
Sấy khô chén ở nhiệt độ 100 oC, để nguội trong bình hút ẩm và cân trọng lượng
chén (S). Lấy khoảng 3-5 g mẫu (tuỳ loại mẫu), cho vào chén cân đã sấy khô, cân
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trọng lượng chén với mẫu (S1) trước khi cho vào sấy. Cho chén với mẫu vào tủ sấy,
sấy ở nhiệt độ 100-105oC trong khoảng 6-8 giờ (tuỳ loại mẫu), để nguội trong bình
hút ẩm đến nhiệt độ phòng, cân đến trọng lượng mẫu không đối chén với mẫu (S2).
c. Tính độ ẩm:
(S1 - S2)

Trọng lượng nước

Độ ẩm (%) = --------- x 100 = ---------------------- x 100
S1 - S

d. Dụng cụ:
sấy.

(1)

Trọng lượng mẫu

Chén, cân phân tích với độ chính xác 10-4 g, bình hút ẩm, tủ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

