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L Ờ I N Ớ I ĐẤU
T ừ khi có N ghị quyếí 357-CP của Chính p h ả, cho
phép các thảnh phẩn kình t ế dược tự do chân nuôi tráu bò.
không hạn c h ế về quy mô rà s ố lượng, dược tự dfì lưii
thông, m ở chợ và giêĩ thịt, ckìn trán bỏ cãơ nước ta phái
triển với tốc độ khá nhanh, (rên (ất cả các vùng ỉãnh thổ:
miền núi, trung du', đồng bằng. Q uy mô đàn cũng lớn dần,
đ ã và đang xuất hiện những trang irại chăn nuôi trâu bò
với quy mô hàng trăm con.
Đ ể đáp ứtĩg nhu cầu phát triển chăn nuôi iráu bò trong
giai đoạn mới, chúng lởi cho xuất bản cuốn "Niiổi trâu bò ở
nông hộ và trang trại" của TS. Phùng Qiíổc Quảng, với việc
tham khảo và sử dụng một s ố tư liệu cùa GS. Nguyễn Văn
Thưởng, GS. Lẻ Vìéi Ly, TS. Đinh Văn Cải, KS Tô Du....
Trong cuốn sách này, tác giả đề cập âến tất cả những vấn đ ề
kỹ ỉhiiậỉ chăn nuôi trâu bò: từ giôhg; ỉhíic ăn cho trâu bò; kỹ
thuật nuôi dưởng; biện pháp nâng cao năng suất sinh
sận...dến những vấn đề kỹ thuật liên quan đến xảy dtởig
chuồng trại; khai thác, bảo qitản sản phẩm chăn nuôi và
biện pháp phòng trị nhữỉĩg bệnh thường gặp nhất ở dàn trâu
bò. Tron% mỗi phần của cuốn sách, tác giả trình bày cụ ihể.
xem như là những hướng dẩn cần thiết d ể ngiiời chăn miỏi
theo quy mô nông hộ hoặc trang trại đều cố thể áp dụng chủ
dộng và dễ dàng.
Chúng lôi trân trọng gừn thiệu cuốn sách và mong
nhận díỉợc nhiều ý kiến dóng góp quý báu của dộc giả.
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHỆP
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Chương 1
TẨM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH KỈNH TẾ
CỦA CHĂN NUÔI TRÂU BÒ
I. ĐẶC Đ IỂ M SIN H VẬT H Ọ C c ơ BẢN VÀ L Ợ I ÍC H
CỦA CHÁN N U Ô I TRÂU BÒ
Từ ngàn đời nay con người đã thuần hoá và nuôi trâu
bò để phục vụ cho các lợi ích khác nhau. Cũng giống một
số loài nhai lại khác như dê, cừu....., trâu bò có khả năng
sử dụng và chuyển hoá các loại thức ăn thổ xanh (các loại
rau, cò tự nhiên, cỏ trổng....), các phế phụ phẩm công-nông
nghiệp (rơm lúa, bã sắn, ngọn m ía, bẹ và lá ngô, dây khoai
lang....) có giá trị hàng hoá rất thấp hoặc thậm chí không
có giá trị hàng hoá, thàn h năng lượng sức kéo, thành thịt,
sữa - những nguồn dinh dưỡng quý giá cho con người.
Trâu bò cổ khả năng sử dụng, đồng hoá cả các chất chứa
nitơ phi protein như urê, am oniac..... và biến chúng thành
protein của cơ thể. Sở đĩ trâu bò có được khả năng này là
nhò cấu tạo dạ dầy bốn túi, trong đó có dạ cỏ rất phát triển
với hệ vi sinh vật vô cùng phong phú.
Chân nuôi trâu bò giúp khai thác tối ưu các nguồn lợi
thiên nhiên (đồng bẵi chăn thả) và nguồn lợi con người
(lao động phụ, dư thừa) trong m ột khu vực hay m ột vùng
nào đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thiết thực.

Trâu bò cố hệ thông Ihần kinh phát tri ổn cho nên
chúng có khả năng thích ứng rộng và chống chịu tốt với
những điều kiện sống khó khăn, với bệnh tại. Khi di
chuyển từ vùng này sang vùng khác chúng Ihích nghi dỗ
dàng hơn so với các loài gia súc khác.
II. CHẤN NUỐI TR Â U BÒ CƯNG CÀI’ TH ỊT, SỮA
CH O NHU CẦU CON NGƯỜI
Thịt trâu bò được xếp vào nhóm "thịt đỏ", có giá trị
dinh dưỡng cao. Từ thịt trâu bò người ta có ibể chế hiến ra
nhiéu món ãn ngon, bổ. Chính vì vậy, trên Ihị trường thịt
irâu bò luồn luôn đắl hơn thịt các loại gia súc khác và đắt
hưn cả thịt gia cầm (là loại ihịt trắng).
Giá trị dinh dưỡng của thịt chủ yỂu là nguồn protein. Đó
là loại protein hoàn thiện, chứa tất cả các axít amin cần thiết
cho cơ thể. Thịt cũng chứa các thành phẩn khác, trong đó có
mỡ. Chính mỡ trong thịt làm cho nó vừa có giá trị nâng lượng
cao vừa góp phần tăng hương vị thơm ngon của thịt.
Thành phẩn đinh dưỡng của thịt trâu bò và
của một s ố vật nuôi khác
T hành phần hoá học (g /10 0g )
Loai thịt

Thịt bò

N ước

P rotein

70,5

18

Mỡ

K hoáng

Calo

10,5

1

171

4 ,9

0,9

118

L

T râu bắp

72,3

21,9

Lơn (1/2 nac)

60,9

16,5

21,5

1,1

268

Thịt gá

69,2

22.4

7,5

0,9

162
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Sữa được xếp vào loại thực phẩm cao cấp vì sự hoàn
chỉnh về dinh dưỡng của nó và rất dỗ. tiêu hoá. Sữa là loại
ihựe phẩm quý đối với con người, dặc hiệt là đối với trẻ
em, người già yếu, ốm đau, người lao động nặng nhọc
hoặc làm việc irong môi truờng độc hại. Nó đáp ứng nhu
cầu dinh dưỡng của cơ thể về axit amin không thay thế,
axit béo không no,-các chất khoáng (đặc biệt canxi và
phôtpho) và các vitamin.
III. CUNG CẤ P PHÂN BÓN C H O CÂY T R Ồ N G
Phân trâu bò là loại phân hữu cơ có khối lượng và giá
trị đáng kể. Hàng ngày, mồi con trâu bò trưởng thành thải
ra 10-20kg phân, m ột năm thải ra 3-5 tấn phân nguyên
chất.
Ỏ nước ta, phân trâu bò được sử dụng làm phân bón
cho trồng trọt rất phổ biến, đáp ứng 50-70% nhu cầu phân
hữu cơ trong nông nghiệp.
IV. CUNG CẤ P SỨC K ÉO C H O NÔNG N G H IỆ P VÀ
VẬN CHUYỂN
ỏ nưức ta, nghề nuồi trâu bò gắn lidn với nghề trồng
lúa nước. Ngày nay chúng ta đang từng bước cơ giới hoá
nông nghiệp, nhưng vai trò của trâu bò trong khâu làm đất
(cầy, bừa) và trong nông nghiệp nói chung vẩn rất quan
irọng. Công việc nàng nhọc này thu hút khoảng 70% số

trâu bò. Theo s6 liệu của Bộ NN &PTNT năm 2000 mức
độ cơ giới hoá trong khâu làm đất tính chung cho cả nước
mới đạt 34-35% (năm 1995 đạt 29% ), trong đó đồng bằng
sồng Cửu Long mức độ cơ giới hoá = 66% , đồng bằng
sông Hồng = 29%.
Trong việc sử dụng làm sức kéo thì trâu có nhiều ưu
thế hơn bò. Bởi vì trâu có khả năng làm việc (cầy bừa) tốt
hưn bò rất nhiéu, đặc biệt là trong những vùng, những cánh
đồng lúa nước, có bùn sâu, những nơi "đất nặng". Trung
bình m ột con trâu có thể cầy được 0,25 ha một ngày và có
thể đảm nhiệm được 3 ha trồng lúa nước.
Trâu bò còn đưực sử dụng đổ kéo xc, vận chuyển lúa

.

từ đồng vể nhà, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và
các loại hàng hoá khác.
V. CUNG CÂP ÇÀC PHỤ PHẨM G IẾT M ổ C H O CÔNG
N G H IỆ P VÀ TH Ủ CÔ NG MỸ N G H Ệ
-

Da trâu bò là m ột mật hàng rết quan trọng để xuất

khẩu cũng như để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
địa phương.
• Người ta dùng da để sản xuất đ ế giẫy, thắt lưng, yên
xe, các loại đai da.....Da có thể được tách thành 3 lốp: lớp
ngoài cùng để sản xuất những mặt hàng cao cấp, làm áo
khoác .ngoài; lớp giữa Làm vali và túi đựng quần áo, còn
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loại da có dính thịt ở trong cùng dể sản xuất các sản phẩm
da mịn, các lớp lót trong.
Da trâu bò là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho các nhà
m áy thuộc da. Đáng tiếc là ở nước ta chưa có những cơ chế
và biện pháp thích hợp để thu thập nguồn nguyên liệu này.
Nhiều vùng nông thôn sử dụng lãng phí da trâu bò, dùng
da trâu bò làm thực phẩm.
- Lõng trâu bò rất thích hợp để sản xuất bàn chải mỹ
nghệ và lau m ột số m áy m óc quang học.
- Sừng trâu bò có nhiều hình dạng khác nhau. Mầu sắc
cũng thay đổi. N ếu hơ nóng trên ngọn lửa, sừng trâu bò trở
nên dễ uốn theo các hình dạng khác nhau và cuối cùng
được cố định trong nước lạnh.
Sừng trâu bò được gia công ch ế biến cẩn thân có thể
sản xuất ra nhiếu m ặt hàng có giá trị. Là nguyên liệu rất
quan trọng cho ngành thủ công m ỹ nghệ. Từ sừng trâu bò
có thể sản xuất ra trâm cài, lược, cúc áo, các đồ trang trí,
kim đan, móc áo.
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Chương 2

CÁC GIỐNG TRÂU BÒ
VÀ CÁCH CHỌN TRÂU BÒ

I. CÁC G IỐN G TRẢU
1.1. G ióng trá n n h ậ p nội
Trâu M urrah
Trâu M urrah là loại trâu sồng, có nguồn gốc lừ Ân Đổ.
Nó còn có tên là trâu Dehìi, vì đó ỉà trung tâm bắt nguồn
của giống irâu này. Nhò khả năng cho sữa cao nên trâu này
được nuôi ờ nhiều vùng khác nhau của Ấn Độ và được xuất
đến nhiều nưởc khác nhau rrên th ế giới.
Trãu M urrah có bộ sừng cong hoặc xoắn, vạn. Thân
hình vạm vỡ, khung xương sâu, rộng, chân ngắn. Chúng có
bẩu vú rất phát triển, tĩnh mạch vú nổi rõ, các núm vú cân
đối, dễ nấm đổ vắt sữa và sữa xuống dê dàng.
Cũn đực trưởng ihành cân nặng 450-800kg, có ihể tới
1000kg, cao vây trung bình 142cm. Con cái trưởng thành
nặng 350-700kg, cũng có thế’ lới 9Ũ0kg, cao vây trung bình
133cm.
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' Tuy to lớn nhưng trâu Murrah không thích hựp cho
cầy kéo vì nó chậm chạp, chịu nóng kém.
Sản lượng sữa trung bình 2.600-2.800kg/ chu kỳ 300
ngày. Tỷ lệ mỡ sữa ít nhấl là l ('/(.
Trâu Murrah cỏ dấu hiệu dỏng dục đầu liên trung bình
lúc 30 tháng tuổi. •
Từ nãm 1971 chúng la có nhập trâu Murrah lừ An Độ
nhằm muc đích nuối lấy sữa.
Qua nhiéu năm nuối tại m iển Bắc (trại Ngọc Thanh Bắc T hái) và miền Nam (Bến Cát - Sông Bé), trâu này lò ra
dễ nuôi, íl bệnh tậl, khà năng Ihích nehi tốt; 60% số trâu
cái nhâp về có khả năng đẻ năm mội.
Trong điều kiện chán nuỏi của Việl Nam, năng suất
sữa mộ! chu kỳ từ 1.500 đến ] .80()kg. Tẩm vóc trâu irường
thành có thể ]fin lới 1.000kg.
1.2. T râ u V iệt N am
Trâu Việt Nam thuộc loại trâu đẩm lầy. Tổ tiên của
chúng là trâu rừng hiện còn. tổn tại ở nhiều vùng Đông
Nam An Độ, Thái la n , Sri Lanca. Có ihể còn m ột số hiện
đang sống ở vùng rừng núi Đông Dương.
Người Việi cổ đã sớm ihuần hoá trâu rừng, bắt đầu từ
hậu kỳ thời đại đá mới (cách đày 4500 năm) đê giúp nghe
trồng lúa nước.

Trâu Việt Nam có mầu đen, có con lông trắng, nhưng
tỷ ]ệ này ít. Sừng doãng. Một chũ kỳ vất sữa, trâu Việt
Nam có thể cho 300-500kg sữa, với tỷ lệ m ỡ sữa rất cao:
10%. Tỷ lệ thịt xẻ 42-45%.
Q ua tầm vóc, người ta chia trâu Việt Nam Ihành ba
loại hình:
* Trâu to (trâu ngố): còn gọi là trâu Tuyèn Quang,
trâu Bắc Thái. Loại trâu này thường được nuôi ở các lỉnh
Hà Giang, Tuyên Quang, Bấc Cạn, Thái Nguyên. Trâu cái
trường thành có khối lượng khoảng 400kg, trâu đực 400450kg, đực thiến 450kg.
Các chiều đo: con đưc:

cao vây: 119,31cm.
dài thân chéo; 133,87cm.

con cái:

cao vây: 118,45cm.
dài thân chéo: 129,10cm.

Là loại trâu to con, con đực vạm vỡ, cổ phát triển, con
cái to, khoẻ; có mông và thân sau phát triển nhưng hơi
dốc; bầu vú tương đối phát triển.
* Trâu nhỏ (trâu ré): thường được gọi là trâu đồng
bằng và tập trung.chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bô.
Chúng được sử dụng chủ yếu để cầy kéo, phục vụ sản xuất
nông nghiệp. Nhưng do chế độ lao tác nặng nhọc m à chế
độ dinh dưỡng chưa hợp lý nên đa số trâu có tầm vóc nhô.
Trâu cái có khối lượng 300-350kg, trâu đực: 400-450kg,
trâu đực thiến có thể nặng tới trÊn 450kg. Tỷ lộ thịt của
trâu này cũng thấp.
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*
Trâu vừa: là loại trung gian giữa hai loại trên. Khối
lượng cơ thể của con cái từ 350 đến 40Ọkg, con đực = 400450kg.
Theo thống kê, đến cuối nãm 1995, cả nước ta
2.963.158 con trâu. Trong 5 năm, từ 1991 đến 1995, tốc
tăng đàn trâu trung bình là 0,76% /nãm . Do sinh thái
nhu cầu sử dụng khấc nhau, nên số lượng trâu phân
không đồng đểu giữa các vùng. Đàn trâu nước ta phân
như sau:
'
Vùng sinh thái

SỐ lương
(1995)

Tỷ lê (%)

1- Miền núi và trung du phía Bắc

1.586.956

53,55

2- Đổng bằng sông Hổng

230,592

7,78

3- Khu bốn (Bắc Trung bộ)

661.338

22,32

4- Duyẽn hải miển Trung

163.489

5,52

69.141

2,33

6- Đỏng Nam Bộ

126.707

4,28

7- Đổng bằng sông cửu Long

124.935

4,22

2.963.158

100

5- Tây Nguyên

'

Chung cả nưốc:

có
độ
và
bố
bố

II. CÁC G IỐ N G BÒ
2.1. C ác giỏng bò nu ô i lấy sữa

2.1. Ị. Bò lang trắng đen (Holstein Friesian - HF)
Holstein Friesian là giống bò sữa nổi tiếng nhất thế
giới, được tạo ra ở tỉnh Fulixon, phía bắc Hà Lan từ th ế kỷ
13

thứ XIV và không ngừng được cải Ihiện vé phấm chất,
năng suấl. Đốn th ế kỷ thứ XV, bò Holstein Friesian đưực
hán ra khỏi nước và từ đó nó cỏ mặt ờ háu kháp các nơi
trên thế giới.
Bò Holstein Friesian có mầu lỗng lang trắng đen. một
số có mầu lang trắng đỏ. Các điểm trắng đặc trưng là:
điểm trắng ờ trán, vốt trắng ở vai kéo xuống bụng và bốn
chân, đuôi trắng.
Holstein Friesian là giống bò có khả nâng cho sữa ca»,
đồng thời có khả năng cải tạo các giống bò khác the«
hướng sữa. Chính vì vậy, các nước thường dùng bò
Holstein Friesian thuần để ỉai tạo vứi bò địa phương, tạo ra
giông bò sữa lang ưắng đcn của nước mình và mang những
tổn khác nhau: hò Lang trắng đcn Mỹ, Anh. Pháp, Cuba.
Canada, Trung Q lúÍc...
Bò lang trắng đen thành thục sớm, 13-20 tháng luổi cổ
Ihể cho phổi giống. Lồ giống bù có khối lượng cơ thể lớn:
bê sơ sính cân nặng 35-45kg; bò cái trưởng thành cân nặng
450-750kg; bò đực giống có thể nặng từ 750kg đến 1100kg.
Bò cái Holstein Friesian có kiểu hình đặc trưng của giống
bò sữa: thân hình tam giác, phẩn sau sâu hơn phần trước,
thân bò hẹp dán về phía trước, giống như cái nêm cối. Đầu
dài, thanh nhẹ, trán phẳng, sừng thanh và cong, c ổ dài cân
đối, da cổ có nhiểu nếp gấp, khồng có yếm . Bốn chân thẳng,
dài, khoẻ, cự ly chân rộng. Bầu vú phát triển to, tĩnh mạch
vú nổi rõ, da mỏng, đàn hồi tốt, lồng mịn. Sản lượng sữa
bình quân 5000-6(KX)kg/chu kỳ vái sữa 300 ngày. Con cao
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nhất có thể đạl Irên IX.OOOkg/chu kỳ. Nhìn chung, tỷ lỏ mờ
sữa của giống bò Iìolslein Friesian thấp, bình quân 3,42%.
Hẫu hết các nước có ngành chăn nuối bò sữa phát tricn
đều nuôi bò giống Holstein Friesian. Bởi vì giống này
chẳng những cho năng suất sữa cao m à còn có khả nâng
cho ihịt lớn. Bẻ đực nuôi thịt công nghiộp đạt khối lượne
400-450kg lúc 15 tháng tuổi, tỷ lệ thịt xỏ 50-55%.
Để phát triển chăn nuôi bò sữa trong nước, ngay từ
những năm 1960 - 1970, chúng ta đã nhập bò lang trắng
đcn của Trung Quốc, Cuba và phái triển chúng bằng nhản
thuần đồng thời lai chúng với bò Lai Sind.
Kết quả nghiên cứu nhiều năm cho thấy, bò Holstein
Friesian thuần chỉ thích nghi với những vùng có khí hậu
mái mẻ, nhiêi độ bình quăn cả năm dưới 2 1 °c, như cao
nguyên Mộc O ià u (Stm I.a), Đức Trọng (Lâm Đồng)...
Những vùng khác, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, không ihích
hợp với chúng. Chính vì vậy, để có giống bò sữa nuôi được
rộng rãi ờ nhìéu vùng khác' nhau của đất nước, đáp ứng
như cầu sản xuất sữa, chúne ta đã liến hành nghiên cứu. lai
lạo bò Holsiein Friesian Ihuần với bò Vàng Việt Nam đã
được "Zebu hoá".

2 J .2 . Bồ Jersey
Bò Jersey được tạo ra ờ đảo Jersey nước Anh, từ gần
ha trãm năm trước. Nó là kết quà lạp giao giữa giống hò
Bretagne (Pháp) và bò địa phương, vổ sau cớ tãng thồm
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máu bò Norm andie (Pháp). Từ nãm 1970 nó đã ư ở thành
giống bò sữa nổi tiếng thế giới.
Bò Jersey có thân hình nhỏ (khối lượng bê sơ sinh: 2530kg; bò cái trưởng thành cân nặng 300-350kg; hò đực:
550-700kg), mầu lông xám hoặc vàng xám, có con lông
xám sâm hoặc đen nâu, đôi khi có đốm trắng ở chân. Đầu
thanh, mặt cong, mắt lới, sừng nhỏ và có mẩu ngà, cổ
thanh và dài, yếm lớn nhưng mỏng. M ình bò Jersey dài,
bụng to, lông ngắn và thưa. Da mỏng, hổng rộng. Bốn chân
mảnh, khoảng cách giữa hai chân rộng, m óng bé, đuôi
nhỏ. Bầu vú lớn, phát triển cả về phía trước và phía sau,
m ặt dưới vú rộng và bằng phẳng, bốn vú cách xa nhau, tĩnh
mạch vú to, dài và gấp khúc, kéo dài lên đến nách trước.
Bò có tính tình hiến lành, không phá phách và cũng không
kén ăn.
Bò cái Jersey thành thục sớm , 16-18 tháng tuổi có
thể phối giống lẩn đầu. K hả năng sinh sản của bò cũng
rất tốt, có thể đẻ m ỗi năm m ột lứa. Đ ây là giống bò
chuyên dụng sữa, có chu kỳ tiết sữa kéo dài, nhiều con
có thể khai thác đến 12-14 tháng. N ăng suất sữa trung
bình 3.500kg/chu kỳ tiết sữa 300 ngày. Đ ặc biệt tỷ lệ m ỡ
sữa rất cao: 5,5-6,0% . M ỡ sữa m ầu vàng, h ạt m ỡ to,
thích hợp cho việc c h ế biến bơ. Chính vì vây, nó thường
được sử dạng trong công tác lai tạo dể nâng cao tỷ lệ mỡ
sữa cho các giống bò sữa khác.
Tuy được tạo ra ở vùng có khí hậu ôn hoà, nhưng bò
Jersey thích nghi tốt với khí hậu nước ta và ít bệnh tậi.
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2.1.3. Bò lai FI ịLai Sind X Holstein Friesian)
Bò lai đời 1 (F l) có 1/2 máu Ilolstein Friesian, được
tạo ra bằng cách lai giữa bò đực Holstein Friesian với bò
cái Lai sind. Hầu hết bò !aí F1 có mầu lông đen, nếu có
vết lang trắng thì rất nhỏ, ở dưới bung, bốn chán, khấu
đuôi và trên trán. ■
Bè SƯ sinh có khối lưựng 2()~25kg. Bò cái trưởng
thành nặng 350-420kg, bò đực trương thành nặng 500550kg. Sản lượng sữa đạt 2500-3(x)0kg/chii kỳ. Ngày cao
nhấl cỏ thể đạt 15-20kg. Tỷ ỉệ m ỡ sữa 3,6-4,2%. Thời gian
cho sữa có thể kéo dài trôn 300 ngày.
Bo lai F1 dộng dục lần đầu bình quân lúc \1 Iháng
tuổi, cớ khi sớm hơn ở 13-14 tháng. Tuổi đẻ lứa đầu bình
quân lúc 27 tháng, Bò lai F1 m ắn đẻ. Khoảng cách giữa
hai lứa dẻ là 13-14 tháng.
Bò lai F1 chịu đựng tương đối tốt điểu kiện nóng (3035°C), ít bệnh tật. Do có nhiều ưu điểm, ờ những vùng mới
chăn nuôi bò sữa, bò F1 được xem n h a đàn bò chủ lực.

2.1.4. Bò lai F2 (Lai FI X Holstein Friesian)
Bò lai F2 được tạo ra bằng cách lai bò đực giống
Holstein Friesian (nhẩy trực tiếp hoặc thụ tinh nhân tạo)
với bò cái lai F1 (bò lai F2 có 3/4 máu Holstein Friesian).
Vé ngoại hình, bò lai V2 gần giống với bò Ilolstein
Friesian thuần, với mầu lông lang trắng đen.
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Bê lai sơ sinh F2 cân nặng 30-35kg. Bò đực trưởng
thành cân nặng 600-700kg. Bò cái năng trung bình 400450kg.
Trong điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, bò lai F2
cho năng suât sữa cao hơn bò F l. Trong m ột chu kỳ vắt
sữa 300 ngày, năng suất có thể đạt 3.000-3.500kg hoặc cao
hơn. Tỷ lệ m ỡ sữa từ 3,2% đến 3,8%.
Trong điểu kiện nóng và ẩm (nhiệt độ trên 30°C), bò
lai F2 tỏ ra kém chịu đựng hơn so với bò F l.

2.2. Các giổng bò nuôi lấy thịt
2.2.1. Bò Charolais
Là giống bò chuyên dụng thịt của Pháp, được tạo ra từ
trên 200 năm nay. Bò có lông mầu trắng, ánh kem sữa. Bò
Charolais thuộcJ loại to con, mình dài, ngực sâu, lưng
phẳng, đầu ngắn và thanh.
Con đực trưởng thành càn nạng 1.100-1.200kg, con cái
cân nặng 650-750kg. sản lượng sữa bình quân m ột chu kỳ
1.500- 2.000kg.
Bò có tốc độ lớn nhanh, trong giai đoạn nuôi lớn và
vỗ béo, mức tăng irọng hàng ngày của con đực có thổ
lên tới 1.100g, của con cái 950g. Lúc 12 tháng tuổi, con
đực đạt 400-450kg, con cái đạt 380-400kg. Lúc 18 tháng
tuổi, con đực đạt 650kg, con cái đạt 550kg, tỷ lệ thịt xẻ
60-62% .
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Có thể dùng bò đực Charolais để lai kính tế với các
giống bò sữa hoặc kiêm dụng thịt sữa cho kết quả rất tốt.
Bc lai nuôi thịt đạt khối lượng 500kg lúc 18 tháng tuổi, với
tỷ lệ thịt xẻ trung bình 60%.
Mấy năm trước đây nước la đã nhập một số tinh đông
lạnh bò Charolais để thực nghiệm lai với bò cái Lai Sind,
tạo ra bê nuôi lấy thịt.

2.2.2. Hereford
Merc lord là giống bò thịt chuycn dụng, nổi tiếng th ế
giới, đưựL' lạo ra ở Anh vào th ế kỷ Ihứ 19. N ó là giống bò
ít đòi hỏi các điều điện chăm sóc, thích hợp với điều kiện
chãn thả và thích nghi với khí hâu nhiều nước. Chính vì
vây, hiện nay giống bò này được nuôi rộng rãi ở Anh, Mỹ,
Canada... và nhiều nước khác trên th ế giới.
Bò có lồng mầu đỏ với đốm trắng ở đẩu, ức, bụng và
khẩu đuôi. Giống bò này có những đặc điểm điển hình của
loại hướng thịt: thân hình vạm vỡ, chân và đầu ngắn, cổ
dày, tròn và ngắn, u vai rộng, lưng hông thẳng và rộng,
mông dài và nở, ngực tròn, rộng.
Thể trọng trung bình:

con đực: 800-1100 kg.
con cái: 600-750

kg.

Bò có tốc độ lớn nhanh; bỏ đực 12 tháng tuổi có thể
đạt khối lượng 350-4(XJkg hoãc hưn, lúc 18 tháng tuổi đạt
550kg.
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Tỷ lệ thịt xẻ của bò cao (65-70% ), phẩm chất thịt
ngon, mềm, thớ thịt nhỏ, giữa cơ bắp-cổ lớp mỡ.

2.2.3. Bò B.B.B
Bò B.B. B. (tên viết tắt từ tiếng Pháp Blanc Bleu Belge
= Bò trắng xanh Bỉ) là giống bò sicu thịt của Vương quốc
Bi, với sô' lượng khoảng 1.500.000 con, chiếm 45% tổng
đàn của cả nước Bỉ. Bò B.B.B. cũng được nuôi và phái triển
thành công tại Pháp, Hà lan, Đan mạch, A nh, M ỹ, Canada,
Brazin, Australia.
Bò B.B. B. là kết quả của chương trình lai tạo giữa bò
địa phương và bò Shorthorn, bắt đầu tiến hành vào nhũng
nãm đầu của thế kỷ 20, Nhưng do chiến tranh nên m ãi lới
thập kỷ 60-70 chương trình mới thành công và m ột giống
bò thịt mới ra đời, với sự phát triển tuyệt vời của cơ bắp.
Bò B.B.B. eó ba mẩu lông chủ yếu là trắng, trắng loang
xanh và trắng loang đen. Trong đó tỷ lệ bò có mẫu Ihuần
trắng cao nhất.
Bò B.B.B. có thân hình đẹp, đồ sộ, cấu irúc xưưng
vững chắc, hài hoà với xương sườn tròn, m ông không dốc,
đuôi dài với túm ỉông dầy ở cuối. Bò đực B.B.B. trưởng
thành có khối lượng: 1.100-1250kg, cao vây: 145-150cm.
Bò cái vào lúc chửa lần đầu có khối lượng 700-750kg, cao
vây: 132-l34cm . Tuổi đẻ lần đầu trung bình lúc 32 tháng.
Nhưng nếu được nuôi tốt cổ thể đẻ lần đẩu lúc 24 tháng
mối. Ở 75% số bò, khoảng cách iứa đẻ bình quân 14 tháng
(đao động tù 11 đến 15 tháng). Thời gian mang thai trung
bình 280-282 ngày. Khối lượng bê sơ sinh: 44kg.
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Bò B.B.B. có khả nâng sản xuất thịt tốt. Khối lượng bò
lúc 1 năm tuổi đạt 480kg (con đực) và 370kg (con cái).
Nuôi tới 15'16 tháng tuổi đạt 650kg. Mức tăng trọng bình
quân đạt 1300g/ngày. Tỷ lệ thịt xẻ đạt 66%. Hệ số sử dụng
Ihức ãn (lượng thức ăn ãn vào/lkg lăng irọng) của bò
B.B.B. được công nhận là tốt nhấi trong các giống bò thịi
hiện nay (biến động trong khoảng 5,5-7,Okg thức ãn cho
Ikg tãng trọng). Phẩm chất thịt thơm, ngon. Nhược điểm
lớn nhất của bò B.B.B. là đẻ khó, tại Bỉ 95% sớ ca đẻ phải
sử dụng đến phẫu thuật xoang bụng đổ lấy thai.
Một số nước như Anh, Mỹ, Canada.... đã dùng bò
B.B.B. để lai kinh tế bò thịt và kết quả cho thấy bò B.B.B.
là một trong những giống bò thịt tốt nhất có thể dùng để
lai tạo bò thịt chất lượng cao. Bò lai B.B.B. có hệ số sử •
dụng thức ăn tốt, năng suất thịt cao, chất lượng thịt ngon,
tỷ lộ m ờ giắt trong cơ thấp, ngoại hình đẹp. Cõng có thể
đùng bò đực B.B.B. cho lai tạo với bò cái giống sữa
Holstein Friesian, kết quả là làm tăng khối lượng giết thịt
lẻn 5% và làm tăng tỷ lệ thịt tinh lên 8%.
Một số cơ sở giống của nước ta (Công ty giống gia sác I là
Nội, Xí nghiệp truyền giống Thanh Ninh- Ninh Bình) đã nhập
một số tinh bò B.B.B. từ Bỉ và đang tiến hành thực nghiệm lai
tạo với bò Lai Sìnd. Bước đầu cho kết quả tốt: bê sơ sinh có
khối lượng trung bình 25-28kg, khả nãng tâng trọng cao.

2.2.4. Bò Santa-gertrudis
Bò Santa- gertrudis được tạo ra ở Mỹ, là kết quả lai lạo
giữa giống Shorthorn Hereford và bò Zebu Ấn độ (tỷ lô
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máu hò Zebu là 3/8). Chính vì vậy bò có tính thích nghi
cao tại các vùng nóng (chịu đựng được nhiệt độ và độ ẩm
cao), chịu đựng được kham khổ, chống chịu tối các bệnh
ký sinh trùng đường máu và cho năng suấi cao.
Bò có lông mầu đỏ xẫm, đôi khi có đốm trắng dưới
bụng. Có yếm to, dầy với nhiéu nếp gấp. Ngực sâu, lưng
phẳng, da mỏng.
Bò Santa- gertrudis thuộc loại nặng cân, con đực
trường thành có khối lượng 900'1.000kg, con cái trưởng
thành nặng 600-800kg. Lúc 18 tháng tuổi bê đực nuôi thịt
đại khối lượng 550kg, bê cái đạt 400kg, tỷ lệ thịt xẻ trung
bình 60%.
Trong những năm 1978-1982 nước ta đã thử nghiệm
dùng bò đực Santa- gertrudis cho lai kinh tế với bò cái Lai
Sind, bê lai nuôi 22-24 tháng tuổi đạt khối lượng 250kg, tỷ
lệ thịt xẻ 50-51 %.

2.3. Các giống bò kiêm dụng
2.3.1. Bò Vàng Việt Nam
Bò Vàng Việt Nam hay bò địa phương Việt N am là tập
hợp các quần thể bò, phân bố tương đối tập trung ở các
vùng có yêu cầu về sức kéo trên đất nhẹ: vùng vcn biển
Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh
Ilo à ...... và các vùng đồi núi. Phần lớn có u nổi rõ nên
được xem là có nguồn gốc như bò Zebu Ân Độ (Bos
Indicus). Bò có sắc lông vàng, đậm nhạt tuỳ từng quần thể.
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từng vùng nên được gọi chung là " tò Vàng". Cũng có thể
gọi tên theo vùng tập trang, tuy có ít nhiẻu sai khác về tầm
vóc và sắc lông như bò Thanh H oá, bò Lạng Sơn, bò Phú
Yên, bò Bà Rịa.
Do nó có tầm vóc nhỏ bé nên còn quen gọi là "bò cóc"
hay bò ta.
Bò Vàng Việt N am có nhiều đặc tính quý như: khoe
mậnh, nhanh nhẹn, thích nghi lâu đời với điểu kiện khí hâu
nhiệt đới; chịu đựng được các điểu kiện kham khổ về thiếu
thốn thức ãn; sức chống chịu bệnh tật tốt. Nhược điểm lớn
nhất của bò ta là tẩm vóc nhỏ bé, khổi lượng thấp, chậm
thành thục tính dục (khoảng 2,5-3 tuổi mới phối giống lứa
đầu), năng suất sữa và thịt đều rất thấp. Khối lượng bình
quân toàn đàn khoảng 140-200kg. Cơ thể thấp, m ình ngấn
và lép. Kích thước các chiều: cao vây: 95-110cm, dài thân
chéo: 113-120cm, vòng ngực: 135-140cm. Kích thước của
đực giống so với kích thước của cái sinh sản không có sự
chênh lệch lớn. Chu kỳ cho sữa khoảng 6 -7 tháng, với sản
lượng từ 300-400kg/chu kỳ. Lượng sữa này chỉ đủ cho con
bú. Bò Vàng Việt Nam cũng khống phải là giống bò cho
thịt, tỷ lệ thịt xẻ thấp, khoảng 42-45% .
Để tạo ra con lai có tầm vóc lớn hơn và sức sản xuất
tốt hơn, đã từ lâu chúng ta dùng bò đạc giống Zebu cho
phối với bò cái địa phương. Đặc biệt, thời gian gần dây,
nhờ triển khai chương trình "Zebu hoá " (với việc sử dụng
tinh bò đực Red Sindhi hoặc Sahiwal), chúng ta đã tạo
đưực đàn bò lai lớn và chất lượng tốt.
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2.3.2. Bò Lai Sind
Vào nhừng nãm 1923 -1924, m ột số bò Red Sinđhi
được nhập vào nước ta. Quá trình lai hấp phụ tự nhiên và
nhân lạo từ đó đến nay giữa bò Vàng Việt Nam và bò Red
Sindhi tạo thành quẩn thể bò Lai Sind, với tỷ lệ máu Red
Sindhi rấi khác nhau và ngày một lãng. Bò Lai Sind càng
có nhiều tỷ lệ máu’ bò Red Sindhi, thì khả năng cho thịt
càng tốt hơn, sức cầy kéo khoẻ hơn và khả năng cho sữa
cũng cao hơn.
Hiện nay đàn bò Lai Sind chiếm 30-40% tổng số đàn
bò nội và dược phân bố ờ hẩu khắp các tỉnh trong toàn
quốc, đặc biột là ở Thành phố Hà Nội, Thành phô' Hổ Chí
Minh, An Giang, Long An, Phan Rang, Nam Định, Ninh
Bình, Hải Dương, Iỉưng Yên.
Bò cái Lai Sind đã khjic phục được những nhược điểm
của bò Vàng, tập trung được những đặc tính quý cúa cả hai
giống bò Vàng và bò Red Sindhi. Bò Lai Sind có nhiều đặc
điếm gẩn giống như bò Red Sinđhi: đầu hẹp, trán gổ, lông
mầu cánh đán, tai to cụp xuống, yếm và rốn rất phát triển,
u vai cao và nổi rõ, chân cao, m ình ngắn, ngực sâu, mỏng
dốc, bầu vú khá phát triển, âm hộ có nhiều nếp nhãn, đa sô'
đuôi dài và đoạn chót đuôi khống có xương.
Bò Lai Sind cân nặng 280-320kg (con cái) và 450500kg (con đực). Khối lượng sơ sinh của bê: 18-25kg. Sản
lượng sữa bình quân đạt khoảng 800-1200kg/chu kỳ vắt
sữa 240 ngày, Cá biệt có những con cho đến 2000kg sữa
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trong m ột chu kỳ. Ngày cao nhất có thể đạt 8-10kg sữa.Tỷ
lệ m ỡ sữa rấi cao: 5,5-6,0% .
Tuy năng suất sữa không cao, nhưng do dễ nuôi, chịu
đựng được kham khổ, ít bệnh tật, nên phần lớn bà con bắt
đầu nghề chăn nuôi bò sữa từ bò Lai Sind.
Những bò Lai Sind đạt tiêu chuẩn phối giống (khối
lượng cơ thể trên 280kg, không bệnh tật) có thể dùng làm
bò cái nền và eho phối với đực của những giống chuyên
sừa, chuyên thịt cao sản, tạo ra con lai có khả nâng cho
sữa, cho thịt cao hơn, lại dễ nuồi và sinh sản tốt.
Một s ố chỉ tiêu kinh t ế kỹ thuật của các nhóm giống bò
miôi tạiT P . H ỒChí Minh
(Theo Đinh Vàn c ả i và CS.-1997)
Chi tiêu

Bù Vàng

Lai Sind

F1 1/2HF

F2 3/4HF

10-24

18-25

25-30

30-35

Khối lượng lúc 3 tuổi (kg)

230-270

300-350

320-370

Khối lượng lúc 4 luổì (kg)

250-300

330-380

350400

180-210

200-320

350420

400450

Tuổi đông dục lần đầu (tháng)

18-25

16-23

14-20

13-18

Tuổi đẻ lứa dầu (tháng)

30-36

27-33

27-32

26-31

Nâng suất sữa lứa 1 (kg/300ngày)

800-1000

1800-2200

2200-2500

Năng suất sữa lứa 2 (kg/300ngày)

1000-1200

2200-2500

2500-3500

Năng suất sũa lứâ 3 (kg/300ngày)

1200-1500

2500-3000

3000-3500

210-240

220-240

270-310

280-320

5.5

5,1-5,5

3.642

3,2-3,8

Khối lương bé sơ sinh (kg)

Khối luợng lúc 5 tuổi (kg)

Sõ ngáy cho sữa / chu kỳ
Tỷ lệ mở sữa (%)
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2.3.3. Bò nâu Thuỵ Sỹ (Brown Swiss)
Bò nâu Thuỵ Sỹ được tạo ra tại vùng núi Alpes (Thuỵ
Sỹ), do nhân thuần từ bò địa phuơng theo hướng kiêm
dụng sữa - thịt. Nó có khả năng thích nghi với vùng núi
cao, có sức chịu đựng tốt, chịu nóng khá hơn bò Holstein
Friesian và dễ thích nghi với nhiều vùng khí hâu khác
nhau.
Bò nâu Thuỵ Sỹ có những đặc điểm sau: tầm vóc lớn,
thấn dài, bụng to vừa phải, ngực nở, sâu, rộng, đầu ngắn,
trán dài và rộng, mồm rộng, sừng ngắn, cong, gốc sừng
mầu ngà. Nói chung, lống m ầu nâu, m ột số ít có mẩu xám
đậm hay nâu sáng. 0 m õm , quanh mũi và mất hưi trắng
sáng, phía lưng từ u vai đến gốc đuôi có vệt lông sáng. Bôn
chân chắc chắn, khoẻ, tư th ế vững vàng, m óng đen.
Bò nâu Thuỵ Sỹ ỉà giống bò kiêm dụng sữa - thịt, có
khả năng tãng trọng nhanh, phẩm chất thịt ngon. Về khối
lượng, bê sơ'sinh cân nặng 31-37kg, bò cái trưởng thành
nặng 650-700kg, bò đực có thể nặng tới 800-950kg.
Nếu được nuôi dưỡng đầy đủ, bò nâu Thuỵ Sỹ có nãng
suất sữa tương đương bò Jersey. Tuy nhiên, thời gian cho
sữa ngắn hơn và tỷ lệ m ỡ sữa thấp hơn bò Jersey. Năng
suất sữa m ột chu kỳ bình quân đạt 3.500-4.000kg; tỷ lệ mỡ
sữa 3,5-4,0%.
Trong thời gian qua, chúng ta có nhập một số tinh
đông lạnh dưới dạng viên và cọng rạ của giống Jersey và
nâu Thuỵ sỹ thuần từ Cuba và Ấn Độ và phối cho bò Lai
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Sftid, tạo ra con lai F l, m ột sô' ít F2. Tuy nhiên, do năng
suất sữa kém xa bò lai với Holstein Friesian và mầu lông
không hợp thị hiếu người chăn nuôi, nên viộc lai tạo chỉ
dùng lại ở đó và không phái triển thêm.
III. CHỌN TRÂ U BÒ T H E O CÁC HƯỚNG SẢN XUẤT
KHÁ C NHAU
3.1. C ác chỉ tiêu và cách ch ọ n tr â u bò

3.1.ỉ . Xem răng định tuổi
Trong chăn nuôi trâu bò, việc xác định tuổi rất quan
trọng. N ó cho phép ta phân loại trâu bò, chọn trâu bò theo
các mục đích khác nhau.
Trâu bò đều có 32 răng, trong đó có 8 rãng cửa và 24
răng hàm. Hàm trên không có răng cửa.
Người ta 'c ó thể xác định đuợc tương đối đúng tuổi
của trâu bò khi căn cứ vào sự biến đổi của bộ rãng, như: sự
xuất hiện và bào mòn răng cửa giữa, sự thay th ế răng sữa
bằng rãng vĩnh cửu, sự thay đổi hình dạng mặt phía trên
của rãng vĩnh cửu, sự xuất hiện răng hàm vĩnh cửu và sự
thay thế răng hàm sữa bằng rãng hàm vĩnh cửu.
Việc xem râng định luổi bảo đảm độ chính xác cao hơn
khi trâu bò được từ 2 đến 5 năm tuổi, so với trâu bò già.
M uốn xem ráng định tuổi trâu bò thì phải căn cứ vào 3
thời kỳ: mọc rãng, thay răng và mòn rãne.
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+ Xem rãng định tuổi trâu:
- Mọc răng: Ở nghé, hiện tượng mọc rãng diễn ra
chậm, phải một tuần sau khi đẻ nghé mới có 2 đôi răng cừa
sữa giữa và phải 2-3 tháng sau mới có đủ 8 rãng cửa sữa.
- Thay ràng: Khi trâu đạt tới tuổi nhất định thì răng sữa
được thay bằng răng vĩnh cửu. Trình tự thay các răng cửa
hàm dưới của trâu-như sau:
- Vào khoảng 3 tuổi: thay 2 răng cửa sữa

giữa.

- Vào khoảng 4 tuổi: thay 2 rãng cửa sữa

cạnh.

- Vào khoảng 5 tuổi: thay 2 răng cửa sữa

áp góc.

- Vào khoảng 6 tuổi thay 2răng cửa sữa góc và đủ 8
răng cửa vĩnh cửu.
- Mòn răng: Từ 6 tuổi trở lên, muốn xác định tuổi trâu
thì phải cãn cứ vào độ m òn của ràng vĩnh cửu.
- Lúc 7 tuổi: tất cả răng cửa đểu mòn, 2 răng cửa giữa
có vết si tinh dài.
- Lúc 8 tuổi: 2 răng cửa giữa sỉ tinh hình chữ nhật, 2
răng cửa cạnh sỉ tinh hình vệt dài.
- Lúc 9 tuổi: 2 răng cửa giữa sỉ tinh gần vuông, 2 răng
cửa cạnh sỉ linh hình chữ nhật, 2 răng cỏa áp góc sỉ linh
hình vệt dài.
- Lúc 10 tuổi: 2 răng cửa giữa sỉ tinh gần tròn, 2 răng
cửa cạnh sỉ tinh hình vuông, 2 răng cửa áp góc sỉ tinh hình
chữ nhật, 2 răng cửa góc sỉ linh hình vệt dài.
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- Lúc 11 tuổi: 2 răng cửa giữa sỉ linh tròn hẳn, 2 răng
cửa cạnh sỉ tinh gần tròn, 2 răng cửa áp góc sỉ linh hình
vuông, 2 răng cửa góc sỉ tinh hình chữ nhật.
- Lúc 12 tuổi: 2 ràng cửa áp góc sỉ tinh tròn hẳn.
- Lúc 13 tuổi: 2 răng cửa góc sỉ tinh tròn hẳn.
- Lúc 14 tuổi: các răng cửa bắt đầu hở và nhìn thây rõ
chân răng.
+ Xem răng định tuổi bò:
Ở bê, hiện tượng mọc rãng sớm hơn so với nghé. Bê
mới đẻ đã có 2-3 đôi răng cửa sữa giữa, sau 20 ngày đã có
đủ 8 răng cửa sữa. Trình tự thay răng và m òn răng diễn ra
sớm hơn 1 nãm. Cụ thể:
- Vào khoảng 2 tuổi: thay 2 rãng cửa sữa giữa.
- Vào khoảng 3 tuổi: thay 2 rãng cửa sữa cạnh.
- Vào khoảng 4 tuổi: thay 2 rãng cửa sữa áp góc.
- Vào khoảng 5 luổi thay 2 răng cửa sữa góc và đủ 8
răng cửa vĩnh cửu.
- Lúc 6 tuổi: tất cả răng cửa đều mòn, 2 răng cửa giữa
có vết sỉ tinh dài.
- Lúc 7 tuổi: 2 rãng cửa giữa sỉ tinh hình chữ nhật, 2
rãng cửa cạnh sỉ tinh hình vệt dài.
*
Lúc 8 tuổi: 2 răng cửa giữa sỉ tinh gần vuông, 2 răng
cửa cạnh sỉ tinh hình chữ nhật, 2 răng cửa áp góc sỉ tinh
hình vệt dài.
- Lúc 9 tuổi: 2 răng cửa giữa sì tinh gần tròn, 2 rãng
cửa cạnh sỉ tinh hình vuông, 2 rãng cửa áp góc Si tinh hình
chữ nhât, 2 răng cửa góc sỉ tinh hình vệt dài.
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- Lúc 10 tuổi: 2 răng cừa giữa sỉ linh iròn hẳn, 2 rãng
cửa cạnh sỉ tinh gần tròn, 2 răng cửa áp góc sỉ tinh hình'
vuông, 2 rãng cửa góc sỉ tinh hình chữ nhậi.
- Lúc 11 tuổi: 2 răng cửa áp góc sỉ tinh tròn hán.
- Lúc 12 tuổi: 2 răng cửa góc sỉ tinh tròn hẳn.
- Lúc 13 tuổi: cậc rãng cửa bắt đầu hở và nhìn thấy rõ
chân răng.
Tuy nhiên, sự mọc răng, thay răng và m òn răng phụ
thuộc vào giống, thức ăn, cách nuôi dưỡng, tình trạng sức
khoẻ... VI vây, cẩn xem xét cụ thể các yếu tố đó để nán g
cao dô chính xác trong việc định tuổi.

3.1.2. Cách xác định khối lượng cơ th ể
Dĩ nhiên, cách xác định khối lượng cơ thể chính xác
nhất là dùng cân đại gia súc (có thể dùng cân cơ hoặc cân
điện lử). Trong thực tế và nhất là trong .điều kiện chăn nuôi
nổng hộ thì điểu này khó thực hiện.
Chúng ta cũng có thể xác định khối lượng trâu bò
tư<mg dối chính xác (sai số 5%) bằng cách dùng thước dây
đo một số chiều và tính theo công thức (chỉ áp dụng cho
trâu bò lừ 2 tuổi trở lên):
- Đối với bò: Khối lượng (kg) = 88,4 X V N 2 X DTC.
- Đ ối với trâu:KhỐi lượng (kg) = 90,0 X V N 2 X DTC.
Trong đó:
VN: vòng ngực - chu vi mặt cất đằng sau xương bả vai
(tính bằng m).
DTC: dài thân chéo - chiểu dài từ m ỏm xương bả vai
đến điểm tận cùng cảa xương ngồi (tính bằng m).
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Ví dụ:
- Một con trâu có vòng ngực là l,82m , dài thân chéo là
1,25m. Vây khối 'lượng của nó sẽ là:
Khối lượng =90,0

X

(1 ,8 2 ):

X

1,25 = 372kg

- M ột con bò có vòng ngực là l,45m , dài thân chco là
1,15m. Vây khối ỉượng của nó sẽ là:
Khối lượng = 88,4 X (1,45)" X 1,15 = 214kg
Sau khi đo, có thể dùng bảng tra sần để biết khối lượng
cơ thể.
Một số nước có sản xuất loại thước dây (đã nhập vào'
nước ta), khi đo các chiều là có thể đọc ngay được kết quả
vé khối lượng cơ thể.

3.1.3. Cách xác định năng suất sữa của bò
Trong điều kiện chãn nuôi ở nước ta hiện nay, đa số bò
chưa được theo dõi cá thể và hầu như không có sổ sách
theo dõi nãng suất sữa. Vì vậy, không thể biết chính xác
sản lượng sữa của cả chu kỳ, cũng như thời gian tiết sữa
mõi chu kỳ.
Để ước tính sản lượng sữa của một COĨ1 bò nào đó, ta
phải nắm được nó thuộc giống nào, đang đỏ lứa thứ mấy và
đang cho sữa tháng thứ mấy. Ở bò, năng suâĩ sữa lớn nhất
thu được khi bò cho sữa lứa thứ ba. Bò tơ đẻ lứa 1 chỉ cho
nâng suất sữa bằng 75% năng suất sữa của bò cái trưởng
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thành, ơ bò đẻ lứa thứ hai, nâng suất sữa bàng 85% nàng
suất sữa của bò cái lứa thứ ba. Khi bò mới đẻ, lượng sữa
tiết ra còn ít. Lượng sữa tăng dần -và đạt cực đại vào tuần
thứ 8 - thứ 10 sau khi đỏ (chính xác hơn là nàng suất sữa
đạt cực đại vào cuối khoảng 1/5 đầu tiên của thời gian tiết
sữa), sau đó năng suất sữa giảm dần. Năng suất sữa giảm
một cách đều đặn, với m ột hệ số ổn định khoảng 90%, tức
là năng suất sữa eảa m ột tuần nào đó sẽ bằng 90% nàng
suất sữa sản xuất ra ở tuần trước đó.
Dựa vào tỷ lệ phần trăm sản lượng sữa từng tháng so
vởi tổng sản lượng sữa cả chu kỳ và trôn cơ sở lượng sữa
thực tố vắt được vào một ngày nào đó tại thời điểm Iheo
dõi, ta có thể ước lượng được lương đối chính xác sản
lượng của con bò sữa đó.
T ỷ ỉệ phần trăm sản ỉượng sữa từng tháng so với
tổng sản ỉượìĩg sữa cả chu kỹ của ba nhóm giống bò
(Theo Đinh Văn Cải và CS.-1997)
Nhóm Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng' Tháng
4
5
giống
1
2
3
8
9
6
7
10

Cộng

L.s.

14.0

17,0

15.0

14.0

11.0

8.8

7,7

6,5

6.0

-

100

F1 HF

11.5

13,Ũ

13.5

12.4

10.0

9.5

9,0

8.0

7.0

6.1

100

F2HF

11.2

12.4

13.0

12.D

11.4

9.6

9.5

8, Ũ

6,8

6.1

100

Ví dụ:
Nếu trong ngày theo dõi, ta vắt được 15kg sừa của một
con bo lai F2 (3/4 HF), mà nó đang trong tháng tiết sữa thứ
4, thì sản lượng của cả chu kỳ sẽ là:
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sản

lưựng sữa

_

X

(kg/chu kỳ 300 ngày)

12

30 ngày

0%

3.750kg

Nếu là bò Lai Sind, đang tiết sữa tháng 5 và vào ngày
theo dõi ta vắt được 6kg, sản lượng sữa cả chu kỳ của con
bò này là:
Sản lượng sữa

_

6kg

X

30 ngày

1 ỉ 0%

(kg/chu kỳ 300 ngày)

1.636kg

Cổ mốt phương pháp khác để xác định năng suấl sữa
của bò, tuy có phức tạp hơn nhưng bảo đảm độ chính xác
cao hơn (sai số khoảng 3-5% so với cân sữa hàng ngày):
Mỗi tháng tiến hành cân sữa hai lần vào ngày mùng 1
và 15, lấy trung bình của hai lẫn cân và sau đó nhân với số
ngày từ lần cân thứ nhất đến lần cân thứ hai thì ta sẽ được
lượng sữa do eon bò đó tiết ra trong thời gian tương ứng.
Nếu ta bắt đầu theo dõi ngay từ khi bò cho sữa và cộng tất
cả lại sẽ được lượng sữa thực tế của cả chu kỳ.
Ví du:
Vào ngày m ùng 1 ta cân được l6 k g sữa, vào ngày 15
lượng sữa vắt được là 14kg. Lượng sữa của cả giai đoạn là:

(16Ảg + 14frg)
2

X

15 ngày = 225kg

Chú ý: Vào nửa thứ hai của tháng ta cũng làm tương tự
và lấy luôn lượng sữa của ngày 15 làm lượng sữa của lẩn
cân thứ nhất.

33

3.1.4. C ách quy dổi tỷ lệ mỡ sưa của bò
Tỷ lệ m ỡ sữa là m ột trong những chỉ tiêu quan trọng
để lựa chọn bô sữa. Thực tế, tỷ lệ m ỡ sữa rấi khác nhau
giữa các cá thể và giữa các giống bò. Chúng ta có thể gặp
trường hợp hai con bò với các chỉ tiêu tuyển chọn tương
đương nhau nhưng năng suất sữa và tỷ lệ m ỡ sữa lại khác
nhau, chúng ta phải áp dụng công thức quy đỏi của Gaines
để đua về cùng tỷ lệ m ỡ sữa:
Kg sữa với 4% chất béo = kg sữa với T% chất béo X

(0,4 + 0,15 X T).
V í dụ: bò sữa A sản xuất ra 12kg sữa với 3,5% chất
béo và bò sữa B chỉ sản xuất ra 10kg sữa nhưng với 4,0% '
chất béo. Ta phải quy đổi 12kg sữa sản xuất ra với 3,5%
chất béo thành sữa với 4% chất béo:
12 kg

X

(0,4 + 0,15

X

3,5) = l l , l k g sữa với 4% chất

béo.
Như vậy bò sữa A "tốt" hơn bò sữa B.

3.1.5.
triển cơ thê

Cách chọn trâu bò theo ngoại hình và sự phá

Phương pháp này dựa trên cơ sở quan sát trâu bò, tốt
nhất là quan sát nó đang gậm cỏ trên bãi chãn hoặc đang
đi lại trên sân chơi.
Trong quá trình sinh trưởng, phát triển, những con trâu
bò bệnh tật và còi cọc thì khi lớn lên sê không thể là những
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con trâu bò tốt. Chính vì vậy, khi chọn trâu bò ta phải chọn
những con lớn nhanh, khoẻ mạnh. Khối lượng cơ thể của
trâu bò phải phù hợp với từng độ tuổi và với giống tương
ứng. Bằng quan sát, ta có thể biết được tình trạng phát triển
cơ thể và thậm chí có thể ước lượng được khối lượng của
nó.

3.1.6. Cách chọn trâu bò theo hệ phổ
Tức là dựa vào các tính nãng sản xuất của ông, bà, bố,
mẹ. Điều này chỉ có thể tiến hành được m ột khi cớ sự ghi
chép đẩy đủ, chính xác lỵ lịch, tăng trưởng cơ thể, năng
suất và chất lượng sữa của từng con, qua từng th ế hệ.

3.2. Chọn trâu bò cầy kéo
Trâu cầy kéo tốt phải trường m ình, vạm VÖ, chân cao,
đầu to vừa phải và hơi dài, m ặt gân guốc, cổ m ập và ngắn,
tai rộng (tai lá m ít), m ắt ốc nhồi, hàm răng trắng đều. u
vai phát triển m ạnh (đặc biệt là ở con đực). Ngực và vai nở
nang, bụng tròn, phát triển cân đối (dạ bình vôi). Ngoài ra,
cần chú ý đến tứ chi: chân phải chắc, khoẻ để vừa có khả
nâng kéo lại vừa có sức đẩy. ố n g chân trước hơi dài và to.
Móng gọn, khít và không doãng ra. Sau khi chọn theo
ngoại hình, cần xem xét đến tính tình và phải thử khả năng
làm việc trên đồng ruộng. Cần chọn những con hiền lành,
dễ điều khiổn và có khả nãng làm việc tốt.
Trâu cày được chia làm ba loại: loại A (loại đặc biệt),
loại B (loại tốt) và loại c (loại trung bình).
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- Trâu loại A: ìà những con tuổi từ 3 đến 8. Ở giai
đoạn thay răng nặng 350kg trở lên. Cơ thể béo tốt, nử
nang, cân đối giữa các bộ phân. Không có bệnh lật và dị
tật ảnh hưởng đến khả năng cầy kéo. N hanh nhẹn, thuần
tính, đễ điều khiển và huấn luyện.
Trong m ột ngày có khả nãng cày ruộng ải được 12601440m \ cày dầm được 1620-1800m2.
- Trâu loại B: khối lượng cơ thể thấp hơn so với trâu
loại đặc biệt, cụ thể là khi thay hai răng đạt từ 280kg trở
lồn. Đi sâu vào từng phần thì có kém hơn loại đặc biệt, ví
dụ về khả nãng cày kéo: cày ải từ 900-1080nr, cày dẩm
1260-1440m .
- Trâu loại C: cũng là những con béo, khoẻ. Khi thay
hai răng phải c6 khối lượng từ 260kg trở lên và khi thay đủ
8 răng nặng trên 350kg. Trong ba phẩn: đầu, mình, chản
thì phân mình và chân phải tương đương với loại tốt, còn
phần đầu và khối lượng cơ thể có kém hơn. V í dụ: trán hơi
lép, sừng không cân đối với đắu, m í mắt dày, răng hơi
vàng, cổ hơi dẹp, đuối hơi ngắn, chiều cao khồng cân đối
với chiều dài. Chân có m óng to, kém dày. Khả năng cày ải
một ngày: 540-720m 2, cày dầm: 900-1080m 2.

3.3. Chọn trâu bò nuôi lấy thịt
Khi chọn trâu bò nuôi lấy thịt cần dựa vào ngoại hình,
hình dạng cơ ihể, phải chú ý đến khả năng lợi dụng thức
ăn, khả năng tãng trọng, vỗ béo cũng như tỷ lệ thịt và cả
phẩm chấi thịt.
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Viêc lựa chọn theo ngoại hình, hình dạng cơ thể rất
quan trọng. Bởi vì những con có cư bắp phát triển, lầm vóc
cân đối, mập mạp có khả năng sản xuất thịt cao. Những
giống bò thịt chuyên dụng thường cổ hình dạng khối hộp
chữ nhật với chiều dài thân m ình gần gấp đôi chiều rộng.
Bộ xương kết cấu không thô. Đầu nhỏ, ngắn và rộng. Chân
ngắn, đùi rộng và mập. Các cơ bắp của vai, mòng, đùi phát
triển. Ngục nở tròn và có ức xệ xuống,
Trâu bò nuôi ihịt phải cớ khả năng lợi dụng tốt thức
ãn, có khả năng tăng trọng, tích luỹ m ỡ cao trong thời gian
vỗ béo. Tỷ ]ệ thịt cao cũng là m ột chỉ tiêu quan trọng, bài
vì nó là một trong những yếu tố quyết định đến nàng suất
và hiêu quâ chăn nuôi lấy thịt.
Bè nuôi thịt phải đạt những chỉ tiêu sau đây:
- Có khối lượng sơ sinh lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh,
nhưng phát dục chậm.
- Bộ xương của bê có khối lượng trung bình.
- Các cơ bắp nổi rõ, khít nhau và có độ đài.

3.4. Chọn bò nuôi lấy sữa
Các kết quả nghiên cứu và thực tế chỉ ra rằng, ử nước
ta, trừ một sô' vùng như Mộc Châu (Sơn La), Đức Trọng
(Lâm Đ ồng) có khí hậu mái mẻ, còn những nơi khác, do
khí hậu nhiệt đới nóng, ẩm, nhiột đô bình quân hàng nãm
trên 2 1 °c, nên tốt nhất là nuôi bò Lai Sind, bò lai F1 (1/2
m áu in-"), F2 (3/4 máu HF) để lấy sữa. Tức là nên khống
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chế tỷ lệ m áu bò Holstein Friesian ở mức dưới 75%. Bởi VI
bò sữa có tỷ lệ m áu Holstein Friesian càng cao (bò F3, F4
- 7/8 và 15/16 m áu bò HF, bò H olstein Friesian thuần) thì
càng kém chịu đựng được điều kiện nóng ẩm và kham khổ
do thiếu thốn thức ăn. Khí nhiệt độ lên trên 34°c bò có lỷ
lệ m áu Holstein Friesian cao thường thử dđc, xù lông,
nâng suất sữa giảm. Mặt khác, tỷ lệ nhiễm bệnh tãng, đặc
biệt là các bệnh ký -sinh trùng đường m áu và bệnh tụ huyết
irùng.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể
nuôi được bò sữa có tỷ lệ m áu Holstein Friesian cao.
Những gia đình có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi, có các
điểu kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và chuồng trại thật tốt vẫn
hoàn toàn có thể nuôi được loại bò này.
Dù nuôi loại bò nào, việc chọn một con bò sữa tốt là
rất quan trọng. Bò sữa tốt là loại có cơ Ihể "hình cái nêm ”,
thân sau phát irịổn hon than trước, đẩu thanh, nhẹ, mồm to,
mũi lo, cổ dài vừa phải, sườn nở, ngực sâu, hông rộng. Các
đầu xương nhìn rõ. Vai, lưng và hông không võng và rộng
dần về phía xương chậu, mông phẳng, rộng và dài. Bốn
chồn khoẻ, chân sau thấp hưn chân trước, không chụm
khoeo. Bổu vú cân đối, phát triển nhưng không chảy, bốn
núm vú dài, to vừa phải và đều đặn. Tĩnh m ạch vú to, dài,
có nhiều nếp gấp khúc. Sau khi vắt sữa, sờ vào vú thấy
mềm mại, chứng tỏ vú thuộc "dạng tuyến”, các nang tuyến
phát triển, chứ khồng phải "dạng thịt", nhiều mô liên kết
(khi sù vào thấy rắn).
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Tính tình và khả năng vắt sữa của con bò cũng rất
quan trọng. Nên chọn những con bò hiền lành, dẻ gần. Đối
với những con bò đã đẻ, ngoài tính tình hiền lành ra, cần
chú ý chọn những con dẽ vắt sữa, sữa xuông nhanh.
Tuy nhiên, trong quá irình lựa chọn bò nuôi lấy sữa ta
phải cân nhắc giữa các chỉ tiêu. Có thể có những con bò
khối lượng cơ thể thấp, ngoại hình không được đẹp lắm,
nhưng sản lượng sữa cao ihì cũng nên chọn. Ngược lại, có
những con ngoại hình đẹp, nhưng cho ít sữa hoặc tính tinh
dữ dằn thì cũng không nên lựa chọn.
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Chương 3
THỨC ĂN CỦA TRÂU BÒ VÀ BIỆN PHÁP
TẬN DỤNG TẠO NGUỒN THỨC ĂN

I. BỘ MÁY T IẼ U HOÁ CỦA TRÂU BÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM
TIÊU HOÁ THỨC ẢN
Khác với ngựa, ]ợn, chó và người, trâu bq thuộc loài
nhai lại. Dạ dầy trâu, bò chia làm bốn ngăn: dạ cỏ, dạ tổ
ong, dạ lá sách (ba ngăn này gọi chung là dạ dầy trước) và
dạ múi khế (gọi là đạ dẩy thực, có các tuyến tiêu hoá như
các loài động vật dạ dầy đơn).
Khi bê, nghé mới sinh dạ cỏ rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ
hưn dạ tổ ong. Cùng với quá trình tiêu hoá thức ãn thô, dạ
cỏ phát Iriển mạnh và khi trâu bei truửng thành dung tích
dạ cỏ rất lớn, khoảng ] 00-200 lít và chiếm tới 80% dung
tích của toàn bộ dạ dầy. Ở trâu bò trưửng thành, irong các
ngãn, dạ cò là ngãn lớn nhất, sau đó tà dạ lá sách và dạ
múi khế (hai tuí này có đung lích tương đưưng nhau) và
cuối cùng dạ tổ ong là bé nhất.
Dạ cỏ là trung tâm tiêu hoá quan trọng bậc nhất cúa
loài nhai lại. Quá trình tiêu hoá trong dạ cỏ quyẽt định đến
nâng suất thịt, sữa của gia súc nhai lại.
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Dạ cỏ không tiết dịch tiêu hoá và axít chlohydric m à ở
dây diên ra quá trinh tiêu hoá nhờ lên men vi sinh vật.
Người ta ví dạ cỏ như m ột thùng lêtì m en lớn. Những vi
sinh vât sống trong dạ cỏ là những vi sinh vật có lợi, không
gây độc hại cho gia súc. Ch ling được cảm nhiễm lừ bên
ngoài vào (qua thức ăn, naớc uống và iruyền lừ trâu, bò
trưởng thành sang bê, nghé). Vi sinh vật sống và phát triển
mạnh đưực trong dạ cỏ là nhờ lại đây có các điều kiện
thích hợp vẻ nhiệt độ, độ ẩm, mồi trường yếm khí và
nguồn đinh dưỡng dồi dào.
Chủng loại vi sính vật dạ cỏ rất phong phú và thuộc về
3 nhóm chính là vi khuẩn, động vật nguyên sinh và nấm.
Số lượng vi sinh vật dạ cỏ rất lớn, ước tính trong 1 ml dung'
dịch dạ cỏ có từ 25 đến 50 tỷ vi khuẩn và từ 200 ngàn đến
500 ngàn động vật nguyên sinh.
Vai trò CÙ£ vi sinh vật dạ cỏ:
- Giúp trâu bò có thể tiêu hoá được chất xơ và các thức
ăn thô. Chúng biến đổi xơ (chủ yếu là xenluloza) và các
chất bột đường thành các axít hữu cơ (các axít béo bay hơi)
như: axít acetic, axít propionic, axít butyric. Các axít này
nhanh chóng được hấp thu qua thành dạ cỏ và cung cấp
cho loài nhai lại 60 - 80% nhu cầu nãng lượng.
- Các vi sinh vật tổng hợp nên các chất dinh dưỡng cho
gia súc nhai lại trong m ối quan hệ cộng sinh. Chúng tổng
hợp tất cả các vitamin nhóm B, vitamin K và tất cả các axít
amin thiết yếu. Thậm chí chúng có khả năng sử dụng
những hựp chất nilơ phi protein như urê. những chất chứa
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ni tơ khác và tạo thành những chất dinh dưỡng có giá trị
sinh học cao.
Giữa các loài vi sinh vật có quan hê cộng sinh và có sự
phân chia chức năng hết sức chặt chẽ. sản phẩm phân giải
các chất trong thức ăn của một loài này lại là chất dinh
dưỡng cho m ột loài khác. Chính vì vậy, nếu một nhóm vi
sinh vật nào đó khống có được những điều kiện thích hợp
để phát triển (ví dụ khẩu phần mất cân đối các chất dinh
dưỡng) thì chúng sẽ bị chết dần đi. Điểu đó dẫn tới sự thay
dổi thành phẩn của nhiéu nhóm vi sinh vật khác. Kết quả
là các quá trình tiêu hoá thức ãn bị rối loạn và chắc chắn
ảnh hường xấu đến tình trạng sức khoẻ cũng như năng suất
của gia súc nhai lại.
Như vậy, thực chất nuôi dưỡng loài nhai lại là nuôi
dưỡng các khu hệ vi sinh vật dạ cỏ, là cung cấp và tạo cho
chúng những điều kiện tối ưu để phát triển và sinh sôi, nảy
nở.
t

* Sự nhai lại
Sau khi vào miệng, thức ân được trâu bò nhai và thấm
nước bọt rồi được nuốt xuống dạ cò. Khoảng 20-30 phúi
sau khi ăn, bắt đầu quá trình nhai lại. Nhai lại là hoạt động
sinh lý bình thường ở trâu bò. Đó là quá trình miếng thức
ăn được ợ từ dạ cỏ lên miệng và tại đây, trong vòng một
phút, nó được nhai nghiền mịn, trộn lẫn với nước bọt và rồi
được nuốt trở lại. Trong một ngày đêm trâu bò nhai lại 710 lần, mỗi lần 40-50 phút và tổng thời gian nhai lại trong
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m ôl ngày đêm là khoảng 7-8 giờ, trong đó có tính cả các
đợt nghỉ ngơi xen kẽ. Thời gian nhai lại dài ngắn tuỳ thuộc
vào loại thức ăn trong khẩu phần. Thông thường, irâu bò
cần 30 phút để nhai cỏ khô và cần 60 phút dể nhai rơm rạ.
Trong khí đó, chúng chỉ tốn từ 5 đến 10 phúi để nhai thức
ăn tinh và 20 phút đối với thức ăn ủ chua lừ cây ngô.
Để chữ trâu bò nhai lại được tốt, cần bảo đảm cho
chúng ở trong trạng Ihái hoàn toàn yên tĩnh. Bất kỳ một
hành động gây xáo irộn nào đều có thể làm gián đoạn quá
trình nhai lại.
Nhờ nhai lại, các m iếng thức ăn to dầy đều được
nghiển nhỏ, mịn. Cùng với sự phân giải vi sinh vậi trong
thời gian thức ăn lưu lại ở dạ cỏ, độ bền của thành tế bào
các loại thức ăn bị giảm và phá huỷ, các thành phần dinh
dường được giải phóng dần, các phần thức ân chìm sâu dần
xuống phần dưới túi bụng dạ cỏ. Và từ đây, chúng đưực
dẩy tới dạ lổ ong và sau đó lới lỗ thông giữa dạ tổ ong và
dạ lá sách. Việc vơi dẩn lượng chất chứa trong dạ cỏ tạo
điều kiện cho trâu bò tiếp tục thu nhận thức ân và tiêu hoá
các phần thức ãn mối.

* Sự ợ hơi
Trong quá trình ticu hoá thức ăn, một lượng lớn các
chất khí (chủ yếu là khí m êtan-C Il4 và khí carbonic-COO
được hình thành ở dạ cỏ. Các chất khí này được tích Luỹ và
đến m ột mức độ nào đó thì được thải ra. Đó là quá trình ợ
hơi. Ợ hơi là một phản xạ thải khí nhờ sự co bóp của thành
dạ cỏ.
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Các chất khí (chủ yếu là khí carbonic) cũng có thể
đưực hấp thu qua thành dạ cỏ vào máu và sau đó được thải
qua đường hô hấp.
II. CÁC LO Ạ I THỨC ÁN VÀ TẬN DỤNG CÁC PHỤ
PH Ẩ M LÀM THỨC ẢN C H O TRÂU BÒ
Mỗi loài động vật cố m ột bộ máy tiêu hoá khác nhau,
chính vì vậy, các loại thức án dùng cho chúng cũng khác
nhau. Trâu bò là động vật nhai lại, có dạ đầy bốn túi, có
khả nãng tiêu hoá và sử đụng nhiều loại thức ân m à lợn, gà
không sử dựng được. Thức ăn cho trâu bò rất đa dạng và
phong phú. Khi sử đụng thức ăn để nuôi trâu bò, ta cần
phải biết rõ đặc tính và đặc điểm dinh dưỡng của từng loại
thức ãn để lựa chọn và phối hợp khẩu phần cho phù hợp
với nhu cầu dinh dưỡng của từng thời kỳ và tiểm nãng sản
xuất của từng con.
Có nhiều cách phân loại và nhiều thuật ngữ khác nhau
để gọi tên thức ăn. Đối với thức ãn cho loài nhai lại, người
ta thường phân loại dựa vào m ối quan hệ giữa giá trị dinh
dưỡng của thức ãn với khối lượng cùa nó và các loại thức
ãn được xếp thành 3 nhóm chính sau đây: thức ãn ihô, thức
ãn linh và thức ãn bổ sung.
2.1. T hứ c ă n thô
Thức ãn thô là loại thức ăn có khối Iưựng lớn nhung
hàm lượng chất dinh dưỡng trong 1 kg thức ãn nhỏ. Điều
dó có nghía là gia súc phải tiêu thụ m ột số lượng lớn loại
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thức ăn này mới cớ thể đáp ứng dược nhu cầu dinh dưỡng.
Hàm lượng chất xơ thô Irong loại thức-ãn này lớn hơn 18%
(theo vật chất khô). Trong thức ãn thô người ta lại phân ra
thành các nhóm nhỏ:

* Thức ăn xanh
Bao gồm các loại cỏ xanh, thân lá cây còn xanh, kổ cả
một sô' loại rau xanh và vò của những quả nhiều nước...
Đặc điểm của thức ăn thô xanh là chứa nhiều nước, dễ tiêu
hoá, có tính ngon m iệng và gia súc thích ăn. N ói chung,
thức ãn xanh có tỷ lệ cân đối giữa các chất dinh dưỡng,
chứa nhiều vitamin và protein có chất lượng cao.
- Cỏ tự nhiên và cỏ trồng:
Cò tự nhiên là hỗn hợp các loại cỏ hoà thảo, chủ yếu ỉà
cỏ gằ, cỏ lá tre, cỏ m ật......c ỏ tự nhiên mọc trên các gò,
bãi, bờ đê, bờ tuộrig, trong vườn cây, công viên.... c ỏ tự
nhiên có thể được sử dụng cho trâu bò ngay trên đồng bãi
dưới hình thức chãn thả hoạc cũng có thể thu cắt về và cho
trâu bò ăn tại chuổng. Thành phần dinh dưỡng và chất
lượng cỏ tự nhiên biến động rát lớn và tuỳ thuộc vào m ùa
vụ trong năm, nơi cỏ mọc, giai đoạn phát triển của cỏ (cỏ
non hay già) và thành phẩn các loại cỏ trong thảm cỏ. Khi
sử dụng cò tự nhiên cần lưu ý tránh cho trâu bò bị rối loạn
tiêu hoá hoặc ngộ độc: cỏ tự nhiên thu cắt về phải được rửa
sạch để loại bỏ bụi, các hoá chất độc hại, thuốc trừ sầu...;
loại cò còn non hoặc cỏ thu cất ngay sau mưa cần phải
phơi tái để đề phòng trâu bò bị chướng bụng, đầy hơi.
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c ỏ trồng bao gồm các loại như cỏ voi, cỏ Ghinê, cò
sả.....Việc trổng cỏ rất quan trọng, đặc biệt là ưong chân
nuỏi thâm canh và chăn nuôi theo quy mô trang trại. Trồng
cỏ bảo đảm chủ động có nguổn thức ân Ihô xanh chất
lượng và Ổn định quanh nãm.
Lượng cỏ cho trâu bò ăn thay đổi tuỳ theo từng đối
tượng. Trung bình m ỗi ngày có thể cho một con trâu bò ăn
khoảng 30-35 kg 'cỏ.

- Ngọn mỉa:
Ngọn m ía là phần ngọn thải ra sau khi thu hoạch thân
cây mía làm đường. Tại những vùng ven sông, đặc biệt là
những vùng quy hoạch m ía đường của nước ta, hàng năm
lượng ngọn m ía thải ra rất lớn và ngọn m ía là nguồn thức
ăn xanh có giá trị, cần tận dụng và có thể dùng đổ nuỏi
irâu bò rất lổt. Vì ngọn m ía chứa hàm lượng đường và xơ
cao nhưng lại nghèo các thành phần dinh dưỡng khác, do
đó chỉ nên sir dụng ngọn m ía như loại thức ăn bổ sung
đường mà khồng nên thay th ế hoàn toàn cỏ xanh trong một
thời gian dài.
- V ỏ và đọí dứa:
Vò và đọt dứa là nguồn phế phụ phẩm với khối lượng
rất lớn, do các nhà m áy chế biến dứa xuất khẩu thải ra. Vò
và đọt đứa chứa nhiều đường nhưng lại thiếu đạm và xơ.
Chính vì vậy, không nên sử dụng vỏ và đọt dứa thay thế
hoàn toàn cỏ xanh. M ặt khác, trong vò dứa có chứa men
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brom elin và khi trâu bò ăn nhiều sẽ bị rát lưỡi. Tốt nhấi là
nên cho trâu bò ăn m ỗi ngày kho ản g '10-15 kg vò và đọt
dứa và nên chia ra làm nhiểu lần.

* Thức ăn ủ ướp
Là loại thức ăn được tạo ra thông qua quá trình dự trữ
các loại thức ăn thô xanh dưới hình thức ủ chua. N hờ ủ
chua, người ta có thể bảo quản thức ăn trong m ột thời gian
dài, chủ động có thức ăn cho trâu bò, nhất là vào những
thời kỳ khan hiếm cỏ tự nhiên, với việc tổn thất ít nhất các
chất dinh dưỡng so với quá trình phơi khô. Ngoài ra, ủ
chua còn làm tăng tỷ lệ tiêu hoá của thức ăn, do các chất
khó tiêu trong thức ặn bị m ềm ra hoặc chuyển sang dạng
dẻ tiêu.
Thức ân ủ chua có những đặc tính sau:
-

Có m ùi thơm dễ chịu (nếu có mùi khó ngửi chứng
tò bị thối hỏng).

-

Có vị hơi chua, không đắng và không chua gắt.

-

Mầu đồng đều, gần tương tự như m ẩu của cây
trước khi đem ù, (hơi nhạt hơn một chút).

-

Không có nấm m ốc.

-

Gia súc thích ăn.

Về nguyên tắc người ta có thể ủ chua các loại thức ãn
xanh, kể cả thức ãn hạt và cả quả, nhưng thông thường
người ta hay ủ chua thân, lá cây ngô; cỏ voi; cỏ tự nhiên và
trong khi ủ thường cho thêm rỉ m ật đường và muối.
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Có thể sử dụng thức ăn ủ chua để thay thế một phần cỏ
tươi; lượng thay thế khoảng 15-20kg: Đối với bò sữa, nên
cho ăn sau khi vắt sữa để tránh cho sữa có mùi cỏ ủ.

* Cỏ khô và rơm lúa
Cỏ khô là loại thức ãn thô xanh đã được sấy khô hoặc
phơi khô nhờ nắng mặt trời và được dự trữ dưới hình thức
đánh đống hoặc đóng bánh. Đây là biện pháp bảo quản
thức ãn dễ thực hiện, cho phép ta dự trữ với khối lượng lớn
để dùng vào những thời điểm khan hiếm nhưng giá trị dinh
dưỡng của cô khô luôn thấp hơn giá trị dinh dưỡng của cỏ
ủ chua.
Rơm lúa sau khi thu hoạch được phơi khô dự trữ là
nguồn thức ăn thồ chò trâu bò. Rơm lúa thường được sử
dụng để tăng lượng chất khô, đảm bảo đô choán dạ dầy;
tãng lượng xơ trong khẩu phần, nhất là đối với những khẩu
phần thiếu xơ. 'Rơm lúa có giá trị dinh dưỡng và tỷ lệ tiêu
hoá thấp. Hiện nay, người ta thường áp dụng biện pháp ủ
rơm với urê để cho nó m ềm hơn, trâu bò thích ãn hơn;
đồng thời dể tăng hàm lượng nitơ cũng như tỷ lệ tiêu hoá
và giá trị dinh dưỡng của rơm.
* T hức ăn củ quả
Thức ãn củ quả bao gồm khoai lang, khoai tây, cà rốl,
củ cải, bầu, bí.... Đây là loại thức ãn rất tốt cho trâu bò.
Chúng có mùi thơm, vị ngon, gia súc thích ăn. Thức ăn củ
quả có hàm lượng nước, chất bột đường và vitamin c cao.
Hạn chế của chúng là nghèo protein và chất béo, không
bảo quản và dự trừ lâu dài được.
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Do những đặc tính trên người ta thường dung thức ăn
củ quả để cải thiện những khẩu phán ít nước, nhiều xư,
nghèo chất bột đuờng (ví dụ khẩu phần nhicu rơm khổ).
Lượng thức ãn t ủ quả trung bình mỗi ngày cho m ột con
trâu bò khoảng 4-5kg.

* P h ế phụ phẩm công nghiệp c h ế biến
'Bã'đậu nành:
Bã đậu nành là phụ phẩm của quá trình chế biến hạt
đâu nành thành đậu phụ hoặc thành sữa đậu nành. Nó có
mùi thơm, vị ngọt, gia súc thích ăn. H àm lượng chất béo và
protein trong bã đậu nành rất cao. Chính vì vảy, nó có thể
được coi là loại thức ăn cung cấp protein cho trâu bò và
mỗi ngày có thể cho mỗi con ãn tù 10 đến 15kg.
Cần lun ý khi sử dụng bã đâu nành sống cùng lúc với
một sô' loại thức ãn có chứa urê (như ram ủ urê, bánh dinh
dưỡng, thức ăn hồn hợp....) là phải chia nhỏ lượng thức ăn
này ra thành nhiều bữa để bâo đảm an toàn cho trâu bò.
Bởi vì trong bâ đậu nành sống có chứa men phân giải urê,
nếu cho ãn cùng lúc và với số lượng lớn hai loại thức ăn
này thì urê bị phân giải nhanh chóng, tạo ra một khối
lượng lớn khí am onìác và rất đễ gây ngộ độc cho trâu bò.
- B ã bia:
Bã bia là loại thức ăn nhiều nước, có m ùi thơm và vị
ngon. Hàm ỉượng khoáng, vitamin (chù yếu là vitamin
nhóm B) và đặc biệt là hàm lượng đạm trong bã bia cao. Vì
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vây, nó có thể được coi là loại thức ãn bổ sung đạm và
dược dùng rất rộng rãi trong chăn nuôi bò sữa. Tỷ lệ tiêu
hoá các chất trong bã bia rất cao. N goài ra nó còn chứa các
chất kích thích lính thèm ãn và làm tặng khả năng tiết sữa
của bò nuôi trong điểu kiện nhiệt đới.
Thành phần và giá trị dinh dưỡng của bã bia phụ thuộc
chủ yếu vào tỷ lệ nước của nó. Thời gian bảo quản cũng
như nguồn gốc xuất xứ của bã bia cũng ảnh hưởng đến
chất lượng. Khi bảo quân lâu dài thì quá trình lên men sẽ
làm mất đi m ột phẩn các chất dinh dưỡng, đồng thời làm
cho độ chua của bã bia tãng lên. Chính vì vậy, trong thực
tế, để kéo dài thời gian bảo quản bã bia, người ta thường
cho thêm m uối ãn với tỷ lệ 1% ..
Đối với bò sữa, lượng bã bia trong khẩu phẩn cần tính
toán làm sao có thể thay th ế không quá 1/2 lượng thức ăn
tinh (cứ 4,5kg bã bia cớ giá trị tương đương với Ikg thức
ăn tinh) và không nên cho ãn trên 15kg bã bia mỗi con,
mỗi ngày. Bởi vì, cho ãn nhiểu bã bia (ví dụ trên
25kg/con/ngày) sẽ làm giảm tỷ lệ tiêu hoá chất xơ, các
chất chứa nitơ và kéo theo sự giảm chất lượng sữa. Tốt
nhất là trộn bã bia và cho àn cùng với thức ăn tinh, chia
làm nhiều bữa trong m ột ngày.
- B ã sắn:
Bã sắn là phế phụ phẩm của quá trình chế biến tinh bột
sắn từ củ sắn. Bã sắn có đặc điểm là chứa nhiều tính bộc
nhưng lại nghèo chất đạm. Do đó, khi sử dụng bã sắn nên
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trộn và cho ăn thêm urc hoặc bã đâu nành. Và nếu cho
thêm bột sò, bột khoáng vào hỗn hợp thì chất lượng dinh
dưỡng sẽ tốt và cân đối hơn. Hỗn hợp này có thể dược sử
dụng để thay th ế m ột phần (có thể thay th ế m ội nửa) lưựng
thức ăn tinh trong khẩu phần.
Bã sắn tươi có vị hơi chua, trâu bò đều thích ãn. Vì vậy
có thể cho trâu bò ăn tươi (mỗi ngày cho m ỗi con ăn
khoảng l(M 5kg). Cũng có thể phơi, sấy khô bã sắn để làm
nguyên liệu phối chế thức ăn hỗn hợp.
- Rỉ mật đường:
Ri mật đường là phụ phẩm của quá trình ch ế biến
đường mía. Do chứa nhiều đường nên nó là nguổn cung
cấp nãng lượng quan trọng. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều
nguyên tố đa lượng và vi lượng, rất cần thiết cho trâu bò.
Rỉ m ật đường có vị ngọt nên trâu bò thích ăn. Mỗi ngày
chỉ nên cho' m ỗi con ăn l-2kg rỉ m ật đường. Không nên
cho ãn nhiều (trên 2kg), vì TỈ mật đường nhuận tràng và có
thể gây ỉa chảy.

2.2. Thức ăn tinh
Là loại thức ăn có khối lượng nhỏ nhưng hàm lượng
chất dinh dưỡng trong 1 kg thức ăn lớn. Hàm lượng chất
xơ thấp hơn 18%. Nhóm thức ăn này bao gồm các ioại hạt
ngũ cốc và bột của chúng (ngô, mì, gạo....); bột và khô dầu
đậu tương, lạc... ; các loại hạt cây bộ đậu và các loại thức
ãn tinh hỗn hợp được sàn xuất công nghiệp.
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Đặc điểm của thức ãn tinh là hàm lượng nước và xơ
đều thấp; chứa nhiểu chất (tình dưỡng quan trọng như đạm,
chất bột đường, chất béo, các chất khoáng và vitamín; tỷ lệ
tiêu hoá các chất dinh dưỡng khá cao. Thông thường,
người ta sử dụng thức ăn tinh dể hoàn thiện các loại khẩu
phần ăn cấu thành từ các thức ăn thô. Mặc dù thức ãn tinh
có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao nhưng không thể
chỉ dùng m ột m ình nó để nuôi trâu bò m à phải dùng cả các
loại thức ãn thô. Bởi vì trâu bò cần phải thu nhận các loại
thức ăn thô, để bảo đảm cho quá trình tiêu hoá di ồn ra bình
thường.
- Cám gạo:
Cám gạo là m ột trong nhũng loại thức ãn tinh quan
trọng và dưực dùng phổ biến trong chãn nuôi trâu bò. Thành
phần hoá học và giá trị đinh dưỡng của cám gạo phụ thuộc
vào quy trình xay xát thóc, thời gian bảo quản cám. Cám
gạo còn mới có mùi thom, vị ngọt, trâu bò thích ăn. Nhưng
cám để lâu, nhất là trong điều kiện bảo quản kém, dầu trong
cám sẽ bị oxy'hoá> cám trở nên ôi, khét, có vị đắng, ihậm
chí bị vón cục, bị mốc và không dùng được nữa.
Cấm gạo có thể được coi là loại thức ăn tinh cung cấp
nãng lượng và đạm. Tuy nhiên, không nên chỉ sử dụng cám
gạo trong khẩu phần, bởi vì hằm lượng canxi trong cám gạo
rất thấp. Cần bổ sung bột xương, bót sò và m uối ăn vào
khẩu phồn chứa nhiểu cám gạo.
-

Bột ngổ,-

Bột ngô cũng là loại thức ăn tinh quan trọng trong
chãn nuôi trâu bò. Bột ngô có hàm lượng tinh bột cao và
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nó được sử dụng như nguồn cung cấp nàng lượng. Tuy
nhiên, cũng như cám gạo, khống nôn chỉ sử dụng bột ngô
như m ột nguồn thức ăn tinh duy nhất, mà phải trộn them
bột xương, bột sò và m uối ăn vào khẩu phần, bải vì hàm
lượng các chất khoáng, nhấi là canxi và phốtpho trong bột
ngồ thấp.

- Bột sắn:
Bột sắn được sản xuất ra từ sắn củ thái thành [át và
phơi khô. Bột sấn là loại thức ăn tinh giàu chất đường và
tinh bột, nhưng lại nghèo chất đạm, canxi và phớtpho. Vì
vậy, khi sử dụng bôt sắn cần bổ sung thêm urê, các loại
thức ãn giầu đạm như bã đâu nành, bã bia và các c h ấ t,
khoáng.....để nâng cao giá trị dinh dưỡng của khẩu phần
và làm cho khẩu phần cân đối hơn.
Bột sắn là loại thức ăn rẻ; iát sắn phơi khô có thể bảo
quản dễ dàng'quanh năm. Một điểm bất lợi của sắn là cổ
chứa axit HCN, tác dụng độc đối với gia súc. Để làm giảm
hàm lượng của loại axit này nên sử dụng củ sắn bóc vỏ,
ngâm vào nước và thay nước nhiểu lần trước khí thái thành
lát và phơi khô. Cũng có thể nấu chín để loại bỏ HCN.
- Khô dâu:
Khô dầu là m ột nhóm các phụ phẩm còn lại sau khi
chiết tách dầu từ các loại hạt có dầu và từ cơm dừa, bao
gồm: khô dầu lạc, khô dầu đàũ tương, khô dầu bông, khô
dầu vừng, khô dầu dừa...... Khô dầu là loại sản phẩm rất
sẩn có ờ nước ta và được xem như là loại thức ãn cung cấp
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nàng lượng và bô sung đạm cho trâu bò. Hàm lượng đạm
và giá trị nàng lượng trong khô dầu tuỳ thuộc vào công
nghệ tách chiết dầu cũng như nguyên liệu ban đầu. Nhìn
chung, khỡ dầu đậu tương, khô dầu lạc thường chúa ít
canxi, phốtpho, vì vây khi sử dụng cần bổ sung thêm
khoáng.
Có thể cho irâu bò ăn khô đầu riêng rẽ hoặc phối chế
khô dầu với m ột số lòại thức ãn khác thành thức ăn tinh
hồn hợp.

2-3. Thúc ân bổ sung
Là loại Ihức ăn được thêm vào khẩu phẩn với sô' lượng
nhỏ dể cân bằng m ột số chất dinh dưỡng thiếu hụt như chất
dạm, khoáng và vitamin. Trong số các ỉoạí thức ăn bổ
sung, quan trọng nhất là urê và hỗn hợp khoáng.

* Urê và phương pháp sử dụng urê cho trâu bỏ
Urê là một trong những chất chứa nitơ vô đạm , đã
được sử dụng từ lâu và rất rộng rãi trong chăn nuôi loài
nhai lại. Sở dĩ loài nhai lại sử dụng được urê bởi vì, trong
dạ cò của chúng có các quẫn thể vi sinh vât có khả năng
biến đổi, phân giải nitơ trong urê và tổng hợp nên các chất
đạm cỏ giá trị sinh vât học cao, cung cấp cho cơ thổ. Người
ta có thể sử dụng urê theo 4 cách: trộn vào thức ăn hỗn
hợp; trộn với rỉ mật đường; trộn với một số thành phần làm
bánh dinh dưỡng và trộn ủ với cò hoặc rơm.
Khi sử dụng urê, cần chú ý những vấn đề sau đây:
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- Phải cung cấp đầy đủ chất bột đường dễ lên men vào
khẩu phẩn của trâu bò, giúp cho vi. sinh vật dạ cỏ có đủ
nãng lượng để sử dụng khí am oniác phân giải ra từ urê và
tổng hợp nên chất đạm, nếu không trâu bò sẽ bị ngộ độc và
chết.
- Đ ối với nhữr\g con ư âu bò trước đó chưa ãn urè thi
cần có thời gian làm quen: hàng ngày cho ăn từng ít một
và thời gian làm quen kéo dài từ 5 đến 10 ngày.
- Chỉ sử dụng urê chọ trâu bò trưcmg thành, không sử
dụng cho bê, nghé vì dạ cỏ của bê, nghé chưa phát triển
hoàn chỉnh.
- Khi bổ sung urê vào khẩu phần có thể trâu bò không
thích ăn, vì vậy cần trộn lẫn urê với m ột số loại thức ãn
khác. Có thể cho thêm rỉ mật đường để trâu bò dẽ ăn và
cho ãn làm nhiều lần trong ngày, mòi lần m ột ít.

* Thức ăn bổ sung khoáng
Các chất khoáng có vai trò rất quan trọng đối với trâu
bò, đặc biệt là đối với bò sữa. Tuy nhiên, do thức ăn của
trâu bò có nguồn gốc thực vật, nên khẩu phần thường thiếu
các chất khoáng. Cần bổ sung các chất khoáng vào khẩu
phần.
Trong thục tế, việc cung cấp từng chất khoáng riêng rẽ
gặp nhiểu khó khăn, đặc biệt là đối với loại khoáng vi
lượng - rất cần thiết nhưng lại với sô' lượng nhỏ, rất khổ
bảo đảm định lượng chính xác. Vì vậy, người ta thường
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phối hợp nhiều loại khoáng với nhau theo tỷ lộ nhất định
dưới dạng premix khoáng, dùng để trộn với các loại thức
ãn tinh. Người ta cũng có thể bổ sung khoáng cho ưâu bò
dưới dạng đá liếm, có ư ộn lẫn với' rỉ mật hoặc đất sét,
ximãng.
III. KỸ TH U Ậ T T R Ổ N G M ỘT s ố LO Ạ I CÂY THỨC
ÁN C H O TRÂU BÒ
Đối với irâu bò, cũng như các gia súc nhai lại khác,
thức ăn thổ xanh giữ vai irò rất quan trọng. Chúng chẳng
những cung cấp cho cơ thổ gia súc nhai lại những chất
dinh dưỡng cần thiết mà còn bảo đảm cho bộ máy tiêu hoá
(dạ cò) hoạt động bình thường. Trong chăn nuôi trâu bò
theo quy mô trang trại, lượng thức ă a tận dụng từ các
nguồn phụ phẩm nông nghiệp thường không đủ đáp ứng
cho nhu cầu của đàn gia súc.
Để bảo đảm cung cấp thức ăn thô xanh đều đặn, ngoài
việc sử dụng hợp lý bãi chăn tự nhiên, tận dụng các nguồn
phụ phẩm, cần bô' trí diện tích thích đáng để trồng các
giống cỏ và các loại cây thức ăn có nâng suất cao.
Khác với các nước ôn đới, nước ta có thổ cung cấp
thức ăn tươi xanh quanh năm nếu irong mùa khô ta giải
quyết được nhu cầu nước tưới hoặc áp dụng công thức
trồng cây thức ăn hợp lý.
Sau đây là một số loại cây thức ăn có khả nãng thích
ứng cao, cho nãng suất cao và biện pháp kỹ thuật trồng
chúng.
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* c ỏ voi
Cỏ voi thuộc họ hoà thảo, thân đứng, có nhiều đốt,
rậm lá, sinh trưởng nhanh. C6 nhiều dòng cò voi như:
M erkeron, Selección 1 và King grass. Trong đó King grass
là dòng được trồng phổ biến ở nước ta và cho năng suất
cao.
Cỏ voi ưa đất m ầu và thoáng, không chịu được ngập và
úng nước. Khi nhiệt độ m ôi trường xuống thấp (2 3 °C)
vẫn không bị cháy lá. c ò voi là giống rất thích hợp cho
chăn nuôi trâu bò theo quy mồ trang trại. Bởi VI, có khả
nàng trồng cỏ voi với diện tích lớn và với mức đô cơ giới
hoá cao. M ặt khác, có thể trổng cỏ voi để thu cắt làm thức
ăn bổ sung tại chuồng hoặc ủ ướp dự trữ.
Thời gian trồng thích hợp là từ tháng 2 đến tháng 5,
thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11. Nếu m ùa khô chủ động
được nước tưới th ì có thể thu hoạch quanh nãra. Chu kỳ
kình tế của cỏ voi là 3 - 4 năm (tức là trổng một lần thu
hoạch được 3-4 năm).
- Yêu cẩu đất írồng và chuẩn bị đất:
Yêu cầu loại đất trồng cỏ voi có tầng canh tác trên
30cnii, nhiều mẩu, tươi xốp, thoát nuớc, có độ ẩm trung
bình đến hơi khô, pH của đất = 5 -7. Cần cầy sau, bừa kỹ
hai lượt và làm sạch cỏ dại, đồng thời san phẳng đất. Rạch
hàng sâu 15-20cm theo hướng đỏng-tây, hàng cách hàng
60cm. Cũng có thể trồng theo khóm với mật độ bụi nọ
cách bụi kia 40cm và hàng cách hàng 60cm.
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' Phán bón:
Được sử dụng với lượng khác nhau, tuỳ theo chân
ruồng tốt hay xấu. Trung bình cho 1 ha cẩn bón:
15 - 20 tấn phân chuồng hoai mục - bón lót toàn bộ
theo hàng trồng cỏ.
300 - 400kg đạm - bón thúc và sau m ỗi lần cắt.
250 - 300kg super lân - bón lót toàn bộ theo hàng
trồng cỏ.
150-200kg sulfat kali - bón lót toàn bô theo hàng trồng cỏ.
N ếu đất chua (pH <5) thì phải bón thêm vôi.
- Cách trồng và chăm só c:
Trổng bằng thân cây (hom), chọn cây mập và hom
bánh tẻ (ở độ tuổi 80-100 ngày). Chặt vát hom với độ dài
25 - 30cm/hom và có 3-5 m ất mầm. M ỗi ha cần 8 -10 tấn
hom.
Đật hom trong lòng rãnh, chếch 45°, cách nhau 3040cm và lấp đất sao cho hom nhô trên m ặt đất khoảng
lOcm.
Sau khi trồng 10-15 ngày m ầm bất đầu mọc. Nếu có
hom chết, cần trổng dặm, đổng thời làm cỏ và xới xáo nhẹ
làm cho đất tơi, thoáng. Lúc được 30 ngày tiến hành bón
thúc bằnglOOkg urê. Sau khi trồng 80-90 ngày thu hoạch
đợt đầu (không thu hoạch non đợt đầu). Cứ sau m ỗi lần thu
hoạch và cỏ ra lá mới lại tiến hành bón thúc. Khoảng cách
những lần thu hoạch tiếp theo là 30-45 ngày, c ắ t gốc ở độ
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cao 5cm trẽn mặt đất và cắt sạch, không đé lại m ầm cãy,
để cho cỏ m ọc lại đều.
- N âng suất chất xanh:
Tuỳ theo trình độ thâm canh, năng suất chất xanh trên
một ha có thể biến đông từ 100 tấn đến 200 tấn/năm.
Ngoài ra, tuổi cắt của mỗi lứa cũng ảnh hưởng đến năng
suất của cỏ.

* Cỏ Stylo
Đây ìà loại cây bộ đậu, lưu niên. Thích nghi tốt với khí
hậu nhiệt đới. Cũng như các loại cầy bộ đậu khác, cỏ Stylo
là nguổn thức ãn tươi xanh giẩu protein, là nguồn đạm lá
quan trọng để bổ sung và nâng cao chãi lượng khẩu phần
thức ăn cho ư âu bò. Ngoài Tà, cỏ th ể dùng phối hợp cỏ
Stylo với m ột số cây hoà thảo như cỏ voi, cỏ X uđăng, cây
ngô... làm nguyên liệu ủ ướp, nhằm nâng cao giá trị dinh
dưỡng của thức ãn ủ xanh hoặc có thể phơi khô thân, lầ cò
Stylo, nghién thành bột cỏ và sử dụng như nguổn bổ sung
protein có giá trị, thay thế một phần thức ãn tinh.
So với các loại cây bô đậu khác nhập vào nước ta từ
trước tới nay để làm thức ãn gia súc như cỏ M edicago
sativa, cỏ ba lá (Trifolium alexandìnum)- được trồng rất
phổ biến, ở các nước ôn đới và á nhiệt đới thì cỏ Stylo hơn
hẩn về khả năng thích ứng rộng và dễ nhân giống. Cò Stylo
có thể vừa trồng bằng hạt, vừa trồng bằng cành dâm. Cò
Stylo phát triển tốt khi nhiệt độ không khí trong khoảng 20
- 35°c. Nhưng khi nhiệt độ dưới 5 °c và rrên 4 0 °c cây phái
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triển kém. c ỏ Stylo phù hợp với chân ruộng cao và là loại
cây chịu được khồ hạn, không chịu được đất bị úng ngạp.
Độ ẩm không khí thích hợp là 70-80%.
Cỏ Stylo rất ít bị sâu bệnh và có thể phát triển trên
nhiểu loại đất, ngay cả ở vùng đất đồi cao. Chính vì vậy,
ngoài tác dụng làm nguồn thức ãn cho gia súc chất lượng
cao nó còn được trổng để cải tạo đất và che phù đất, chống
xói mòn.
Thời gian gieo trồng từ th án g ;2 đến tháng 4 (nếu gieo
bằng hạt) và vào tháng 8 -9 (nếu dâm cành). Thu hoạch từ
tháng 6 đến tháng 12. Chu kỳ kinh tế 4-5 nãm.
-Yêu cầu về đất và cách chuẩn bị đất:
Yêu cầu loại đất nhẹ với độ ẩm từ trung bình đến hơi
khô. Làm đãi kỹ như ưồng cò voi (cầy, bừa hai lần), cầy
sâu 15-20cm, bảo đảm dát tơi nhỏ, hạt đất có đường kính
dưới lc m chiếm 70 - 80%, hạt đất có đường kính 2-5cm
chỉ chiếm 20-3ơ%. Làm sạch cỏ dại.
- Phân bón:
Trên m ỗi ha bón:
10-15 tấn phân chuồng hoai mục - bón lót toàn bổ theo
hàng rạch.
300-350kg super lân - bón lót toàn bộ theo hàng rạch
100-150kg clorua kali - bón lót toàn bộ theo hàng rạch.
50kg urê - bón thúc khi cây đạt độ cao 5-10cm.
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Nếu đất chua thì bón thêm vôi (0,5 -1 tấn/ha) bằng
cách rải đều khi cầy bừa.
- Cách trổng và chăm sóc:
Cổ thể trồng cỏ theo hai cách:
+ Trổng bằng cành dâm: cắt cành dài 30-40cm , có 4-5
m ắt, chổn xuống đất 20cm. Trổng hàng cách hàng 5060cm, cây cách cây 3-5cm.
+ Gieo bầng hạt: sử dụng 4-5kg hạt giống cho một ha.
Gieo hạt theo hàng rạch sau khi đã bón phân. Để cho cây
chóng m ọc, có thể ủ hạt trong nước nóng 60-70°C, khi hạt
nứt nanh thì đem gieo.
Cũng có thể gieo hạt trong vườn ươm và khi cây mọc
cao 20-25cm thì nhổ ra trổng theo rạch với khoảng cách
cây cách cây Ị 5-20cm.
Trong trường hợp gieo hạt hoạc dâm cành, khi cây
mọc cao khoảng 5-10cm thì tiến hành xới xáo cho đất tơi
xốp và làm sạch cò dại, đổng thời bón thúc bằng urê.
H iu hoạch cỏ Stylo lứa đầu khoảng 3 tháng sau khi
trổng, tức là lúc cỏ cao khoảng 60cm và thảm cò che phủ kín
đấu Khi thu hoạch cắt cách mặt đất 15-20cm. Thu hoạch các
lứa tiếp theo cứ sau 2-2,5 tháng, lúc cây cao 35-40cm.
- N ăng suất chất xanh:
Chỉ bằng 1/5 năng suất cỏ voi. Năng suất trên m ột ha
là 40 - 50 tấn / nãm.
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* c ỏ Xuđàng
Cỏ Xuđăng thuộc họ hoà thảo, thân đứng, c ỏ có khả
năng sinh trưởng nhanh, chịu được các điều kiện nóng và
khô hạn. Loại cỏ này cũng rất thích hợp cho chăn nuôi trâu
bò theo quy mô trang trại. Vì có thể cơ giới hoá toàn bộ từ
khâu làm đất đến gieo trồng, chăm sóc và thu cắt; cỏ có
thể được dùng cho trâu bò ăn tươi hoặc dự trữ bằng ủ chua.
Để nâng cao chất lượng củ, người ta đã tiến hành lai cỏ
Xuđăng với cao lương (lúa miến, bobo).
Thời gian trồng: từ tháng 2 đến tháng 9, thu hoạch từ
tháng 4 đến tháng 12. Chu kỳ kinh tế: trung binh 3-4 nãm.
- Yêu cầu dất trồng:
Đất có thành phần cơ giới nhẹ, sâu mầu, tơi xốp, pH
gần trung tính, không ngập nước. Yêu cầu vể. kỹ thuật làm
đất và phân bón giống như c ờ voi.
- Cách trổng và chăm sóc:
Gieo bằng hạt, cứ 7-8kg hạt giống cho 1 ha. Mật đô
gieo ưồng: hàng cách hàng 50cm, bụi cách bụi 20cm.
- Nâng suất chất xa n h :
Đạt 100-120 tấh/ha/nâm.

* Cỏ Ghinê
Cỏ Cihinê còn gọi là cỏ sả, là loại cây hoà thảo, mọc
thành bụi như bụi sả. c ỏ ăn rất ngon và có giá trị dinh
dưỡng cao, không bị giảm chất lượng nhanh như cỏ voi.
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Có hai loại cỏ <jhinê: loại lá lớn và loại lá nhỏ. Loại lá
lớn cho năng suất cao, nên trổng để cho trâu bò ăn tươi
hoặc ủ chụa dự trữ với cỏ voi. Loại lá nhò cho nàng suất
thấp han, nhưng có khả năng chịu dẫm đạp, chịu hạn tốt,
rất thích hợp cho việc trồng để tạo nên bãi chăn thả và
chống xói mòn cho đất.
Nhìĩi chung, cỏ Ghinê có nhiều đậc tính quý: sinh
trưởng m ạnh, năng suất cao, khả năng chịu hạn, chịu nóng
và chịu bóng cãy tốt, dễ trổng. Thời gian trổng từ tháng 24, thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 11. Chu kỳ kinh tế: sau
4-5 năm mới phải trồng lại.
- Yêu cầu đất trồng:
Loại cỏ này phù hợp với chân ruộng cao, loại đất cát
pha, không bị ngập nước hoặc ẩm nhiều. Yêu cầu cầy bừa
kỹ (cầy sâu 15-20cm), làm đất tơi nhỏ, đặc biệt là trong
trường hợp trồng bầng hạt.
- Phân bón:
Cho mỗi ha cẩn:
10-15 tăn phân chuồng hoai mục - bón lót toàn bô theo
hàng rạch.
200-250kg super lân - bón lót toàn bộ theo hàng rạch.
150-200kg Sulfat kali - bón lót toàn bộ theo hàng rạch.
200-300kg Sulfat đạm - chia đểu để bón thúc sau mỗi
lần thu hoạch.
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- Cách trồng Vớ chăm sóc:
Có thể trồng bằng hạt, hoặc dùng khốm thân rễ, trồng
theo bụi. Sau khi làm đãí kỹ, rạch hàng cách nhau 4050cm, sâu 15cm (nếu trồng bằng khóm theo bụi) hoặc sâu
lOcm (nếu gieo bằng hạt). Lượng hạt cần cho mỗi ha là 56kg.
Lượng khóm -cần là 5-6 tấn/ha. Cách chuẩn bị khóm
giống như sau: cắt bỏ phần ngọn các khóm cỏ sả giống
trên ruộng và để lại chiéu cao khóm khoảng 25-30cm.
Dùng cuốc đánh gốc cỏ lên, rũ sạch đất, cất bớt phần rễ
già. Sau đó tách thành những khóm nhỏ, mỗi khóm 3-4
nhánh đem trổng.
Sau khi rạch hàng và bón phân như nêu trên, tiến hành
trồng bằng cách đặt các khóm vào rãnh, ngả cùng một phía
và vuông góc với thành rãnh, cách nhau 35-40cm, lấp đất
sâu khoảng 10-15cm và dậm chặt đất.
Nếu trổng bằng hạt thì lấp đất dầy 5cm.
Sau khi trồng 15-20 ngày kiểm tra khả năng ra mẩm chồi
và nếu cẩn thiết thì trồng dặm lại. Đồng thời lúc này xới xáo
qua, làm cỏ dại và bón thúc bằng urê. Được 60 ngày sau khi
trồng thì thu hoạch lứa đầu, cắt phần ưên, cách mặt đất
lOcm. Các lứa thu hoạch sau cách nhau 40-45 ngày.
- Năng suất chất xanh:
Với loại cỏ lá lớn và trông thâm canh có thể cho năng
suất tương đưưng cỏ voi: mỗi năm thu hoạch 8-10 lứa và
trên một ha có thể đạt 100-200 lấn.
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* c ỏ lông Para
Là loại cây thuộc họ hoà thảo; thân bò, mật irồn và
dưới lá có nhiều lông tơ mịn. Ở Ấn độ, người ta còn gọi cỏ
lông Para là cỏ nước haý cỏ trâu vì nó ưa nước và sinh
trưởng nhanh trong điều kiện đầm lầy.
Cỏ lông Para thích hợp với những vùng mưa nhiểu, đất
trũng. Tại những nơi này, cỏ mọc rất khoẻ và nhanh chóng
lấn át cò dại. Chỉ cần trổng một lẩn sau đó nó tự phát triển
dễ dàng. Thân và lá cỏ lông Para mềm nên trâu bò rất thích
ãn. Tuy nhiên, khi cò già và vấy bùn, phân thì tính ngon
miệng giảm rõ rệt. Hơn nữa, cỏ lông Para khổng chịu được
dẫm đạp, do vây chỉ nên trồng để thu cắt và cho ăn tại
chuồng.
Thời gian trồng loại cò này là từ tháng 3 đến tháng 9
và thời gian thu hoạch là từ tháng 5 đến tháng 11 hàng
năm. Chu kỳ kinh tế 4-5 năm.
t

- Yêu cầu đất và kỹ thuật làm đất:
Cò ưa loại đất có độ ẩm cao hoặc bùn lầy, nhiểu mầu,
không chua mặn. Phải cầy bừa đất nhuyễn như cấy lúa.
Trên đất cạn phải làm đất tơi nhỏ.
- Bón phân:
Mỗi ha cần bón:
15 tấn phân chuồng, bón lót vào lúc trồng cỏ.
100-150 kg sulfat đạm , bón thúc sau m ỗi lần thu
hoạch.
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' Cách trồng và chăm sóc:
Sau khi làm dất kỹ, rạch hàng cách nhau 40-50cm và
tiến hành đặt hom kép, xuôi iheo rạch hàng. Trồng bằng
hom giống dài 20cm,.
- Năng suất chất xanh:
Đạt 9 0 -1 0 0 tẫh/ha.

* Cầy ngô
Ngô thuộc họ hoà thảo, là loại cây lương thực quan
trọng đứng hàng thứ hai sau lúa. Ở nước ta, việc trồng ngổ
làm thức ăn cho trâu bò, đặc biệt ià 6ò sữa ngày càng được
chú ý. Ngô có thể được sử dụng cho ăn tươi hoặc dự trữ
dưới dạng ủ chua. Thân, lá cây ngô là loại thức ăn rất tốt
cho trâu bò. Có thể cho trâu bò ăn cây ngô vào bất kỳ giai
đoạn sinh trưởng nào, nhưng tốt nhất là lúc cây ngô ngậm
sữa hay chín sáp. Bởi vì, lúc này chẳng những hàm lượng
các chất dinh dưỡng trong ngô cao m à năng suất chất xanh
cũng cao. Sản .phẩm thu hoạch lúc này cũng là thích hợp
nhất để ủ chua.
Ngô không có khả nâng chịu hạn và chịu ngập nước,
dù chi là m ột thời gian ngắn.
Thời vụ trồng: trồng ngô lấy thân và lá (không phải
trồng ngô lấy hạt) từ tháng 2 đến tháng 11, thu hoạch 8090 ngày sau khi trồng.
- Yêu cẩu về đất:
Ngô thích hợp trên đất nhẹ, sâu mầu, khô và dễ thoát
nước. Phải làm đất kỹ, cầy bừa đất tơi nhỏ.
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- Phân bón:
Phân bón cho mỗi ha như sau:
20-25 tấn phân chuồng - bón lót toàn bộ lúc gieo trổng.
150-200kg super lân - bón lót toàn bộ lúc gieo trồng.
40-50kg kali - bón lót toàn bộ lúc gieo trổng.
100-120kg urê, bón làm ba lần. Lần thứ nhất bón
35kg/ha khi cây mọc cao 15-20cm (giai đoạn 3 đến 5 lá).
Lần thứ hai: 35kg/ha, vào lúc ngô đạt 6 tuần tuổi (khi cây
đạt độ cao 50cm). Lần bón phân urê thứ ba tương ứng với
thời kỳ cây cỏ nhu cầu đạm rất cao: khoảng từ 15 ngày
trước khi xuất hiện hoa đực cho đến khoảng một tháng sau
khi trổ hoa.
Việc bón phân tuỳ thuộc vào.lhời vụ gieo trồng và
lừng vùng đất. Đối với những vùng đất bãi vcn sông, ngay
sau khi nướe lũ rút và gieo hạt vụ đầu tiên, có thổ tiến hành
gieo hạt m à không cần bón phân chuồng, chỉ cẩn rải tro.
Đối với những vụ gieo trồng khác, tiếp theo, cần bón lót
một lượng phân như nêu trên. Cần phải bón nhiểu phân
đạm, bởi vì loại phân này tạo thuận lợi cho việc hình thành
các phần xanh cùa cây và lưu ý bón vào gần rễ để cho cây
hút dạm dễ dàng.
Nếu thiếu đạm vào thôi điểm hình thành bắp, các Lá
phía dưới cây bị biến mầu: chúng có mầu vàng nhạt và bắt
đầu từ đường gân trung tâm. Điềũ đó được giải thích bằng
thực tế ià khi cây ngô không có đủ đạm trong đất đổ hình
thành bắp, SC điéu đạm từ các lá vé.
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- Cách trổng và chăm sóc:
Trồng theo mật độ: hàng cách hàng 50'60cm , các
khóm cây cách nhau 15-20cm, m ỗi khứm gieo 3 hạt. Cũng
có thể gieo hạt theo hàng liên tục.
Cần chú ý là, đối với trường hợp trồng ngó làm thức ăn
cho trâu bò và ủ chua, khi gieo hạt cần phải gieo dầy hơn
SD với ngô dùng lấy- hạt. VI đó là hai cách sử dụng ngô
khác nhau, Tuy nhiên, ngô là loại cây trồng khó tính, cần
phải tuân thủ nghiêm túc m ật độ gieo hạt để thu được một
lượng lối đa vật chất xanh, có chất tượng tốt. Khi mật độ
gieo quá lớn, sẽ gây ra hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng
giữa các cây cạnh nhau, và thổng thường sẽ không có
những cây khoe mạnh, thân cây lớn trội, mà tất cả các cây
đều bị tổn hại, nhỏ bé. Kết quâ là ngồ sẽ ra ít bắp hoặc bắp
rất nhỏ, m à ngô làm thức ãn gia súc cần phát triển các bắp;
bắp chiếm 60% khối lượng vật chất thu hoạch để ủ chua và
chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho trâu bò.
Thực tế, mậi độ gieo quá dẩy sẽ không cho phép thu được
khối lượng thức ăn lớn trên m ột đơn vị diện tích.
Thông thường trong trồng ngô làm thức ăn cho trâu bò
hoặc để ủ chua, lượng hạt ngô giống lớn hơn so với lượng
hạt sử dụng để gieo ngô lấy hạt từ 10 đến 15%. Tức là,
lượng hạt sử dụng khoảng 70kg cho một hecta hoặc 2,5kg
cho một sào.
Việc lựa chọn giống ngô trổng lấy cây để ủ chua (và
làm thức ăn cho trâu bò nói chung) cũng rất quan trọng.
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Yêu cầu chung là giống ngô phải có chu kỳ thực vật ngắn,
có khả nàng thích ứng và chống chịu với các điều kiện
ngoại cảnh, có tổng khối lượng vạt chất trên một đơn vị
diện tích lớn. Những giống ngô iruyền thống thường cho
khối lượng thức ăn lớn nhưng hình thành ít bắp hơn so với
những giống ngô đã được chọn lọc hoặc những giống ngô
lai. Như vây cũng không tốt nếu đem ủ chua. Tốt nhất nôn
dùng giống ngô VM-1.
Cần xới xáo gốc cho đất tơi xốp và làm sạch cỏ dại.
Nên làm cỏ hai lần: lần làm cỏ đầu tiên tiến hành khoảng 3
tuần sau khi gieo hạt. Trong trường hợp gieo ngô theo
khóm thì đồng thời vào dịp làm cỏ này tiến hành tia bớt:
trong mội khóm có ba cây thì nhổ đi một. Lẩn làm cỏ thứ
hai, tương ứng với lần bón đạm thứ hai và nên tiến hành
vun gốc. Sau khi làm cỏ thì bón đạm.
- Nâng suất chất xanh:
Với điềú kiện thâm canh nói trên, năng suất có thể đạt
35-40 tấh/ha/vụ.
IV. D ự TR Ữ VÀ C H Ế BIẾN M Ộ T s ố LO Ạ I THỨ C ẢN

CHO TRẲU BÒ
4.1. Dự trữ dưới hình thức phơi khô
*

Phơi khô rổ bảo quản cỏ

•
Cỏ khô loại lốt là một trong những nguồn cung cấp
protein, gluxit, vitamin và chất khoáng chủ yếu cho trâu bò
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đặc biệt là vào vụ đông-xuân. Hàm lượng và thành phần
các chất dinh dường trong cỏ khô có sự khác nhau rấl rõ
rệi và tùy thuộc vào thành phần thực vât của cây cỏ, điều
kiện đất đai và khí hậu, loại và liều lượng phân bón sử
dụng, thời gian thu hoạch cỏ, tình trạns thời tiết lúc cắt cỏ
và kỹ thuật phưi, sấy. Giai đoạn phát triển thực vật lúc ihu
hoạch cỏ để phơi khô cũng ảnh hưởng rấi nhiều đến thành
phần hoá học của nó. Theo mức độ thành thục và già đi
của cây, hàm lượng xenlulo/.a trong cò lăng lên, còn hàm
iượnịí protein, vitamin và chất khoáng lại giảm xuống.
Đốí với các loại cỏ bộ đậu í cỏ Stylo, cỏ M edicago và
cỏ ba lá....) tốt nhất là thu hoạch vào giai đoạn có nạ hoa
và khi đó hàm lượng protein trong cỏ khố cao nhất, c ỏ thu
hoạch từ những nơi đất m ẩu m ỡ chứa nhiều caroten hơn
đất cằn cỏi. Vì vậy, đối với những nơi cằn cỗi cẩn bón
thêm phân đạm cho cỏ. Trong thành phầri cỏ khô có chứa
nhiều loại cây bộ đậu thì lượng caroten càng phong phú.
Điều đáng chú ý nữa là hàm lượng vitamin D trong cỏ
khồ. Chúng ta đểu biết là trong cây xanh không có vitamin
D nhưng lại có ergosterin. Khi phơi nắng, dưới ảnh hưởng
của tia cực tím, ergosterin tạo thành vitamin D „ Cò sấy
khô nhân tạo hẩu như không có vitamin D. Rõ ràng là, nếu
cỏ khỏ gì ầu vitamin A thì lại rất nghèo vitamin D và ngược
lại, vì ánh sáng mật trời phá huỷ vitamin A và thóc đẩy
quá írlnh tạo thành vitamin D. Nếu cỏ khô bị mưa thì hàm
lưựng vitamin A và D trong đó giảm rõ rệt, và trong trường
hựp này cho đù ư âu bò được cung cấp số lượng lớn cò khỏ
vẫn không thể thoả mãn được nhu cầu cửa chúng.

70

Điểu kiện cơ bản để thu được cỏ khô chất lương tôì và
giảm tổn thất các chất dinh dưỡng là sau khi Ihu hoạch
phải phơi (sấy) khồ nhanh chóng. Thời gian phơi (hoặc
sấy) càng ngắn thì hàm lượng nước trong cỏ càng giảm
(đến mức tối thiểu), quá trình sinh lý và sinh hoá gây ra
tổn thất lớn chất dinh dưỡng trong đó sẽ nhanh chóng bị
đình chỉ. Phơi khô trong điều kiện thời tiết tốt, tổn thất vât
chất khô trong cỏ khoảng 30-40% , còn trong điều kiện thời
tiết không thuận lợi, tổn thất lên tới 50-70%.
Cò khô ỉà hình thức dự trữ thức ăn thô xanh rẻ tiền, dẻ
làm và dễ phổ biến trong điểu kiện chăn nuôi ở nước ta.
Tuy nhiên, để có được loại cò khô chắt lượng tốt lại không
đơn giản, ỏ nước ta, m ùa có điều kiên cho cây cò phái
triển và chất lượng cỏ tốt lại hay có mưa. Ngược lại, trong
m ùa khô dễ làm cỏ khô thì chất lượng cỏ lại giảm sút. Vì
vậy, trong mùa mưa, muốn làm cỏ khổ chất lượng tớt thì
phải chú ý theó dõi diễn biến thời tiết, có kế hoạch chu đáo
về nhân lực, phương tiện thu cắt, vận chuyển, nơi cất giữ.
Trong nãm, thời gian cắt cỏ phơi khô tốt nhất là từ
Iháng 7 đến tháng 9 dương lịch, là lúc cỏ mới ra hoa, có
sản luợng và thành phần dinh dưỡng cao. Tránh phơi quá
nắng, cỏ sẽ m ất nhiều chất dinh dưỡng, nhất ỉà vitamin.
Trong khi phơi cỏ chưa khô hoặc lúc có mưa nên gom cỏ
thành đống, nếu có thể thì tìm cách che phủ giữ cho cỏ
khỏi mất phẩm chất, c ỏ khồ phẩm chất tốt vẫn giữ được
màu xanh, thân, cuống và lá đều m ềm và có m ùi thơm dễ
chịu.
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Bảo quản cỏ khô bằng cách đánh thành đống như đổng
rơm, nén chặt và có mái che mưa. Nếu có điểu kiền thì xây
dựng nhà kho dự trữ cỏ khồ. Muốn tãng sức chứa của nhà
kho thì bó cỏ thành bó (tốt nhất là dùng máy đóng bánh cỏ
khô) để xếp được nhiều và khi cần lấy ra cho trâu bồ ăn
cũng thuận tiện.

* Phơi khô và bảo quản rơm lúa
Rưm là phụ phẩm của các cây lương thực như lúa
nước, lứa cạn (lúa đồi, lúa cốc), mì, mạch. N ó là nguồn
thức ãn dự trữ chủ yếu và phổ biến nhất của tráu bò vùng
đồng bằng, trung du, m iền núi nước ta.
Ó nước ta có thể cấy được nhiều vụ lúa nên trong năm •
ta có thể thu được 2-3 vụ rơm rạ. Rơm chiêm thu hoạch
vào tháng 5-6, rơm mùa: 9-10, rơm lúa xuân: tháng 3-4 và
rơm thu: 7-8. Phổ biến nhât là rơm vụ Ma mùa. Vì vào vụ
m ùa lằ lúc thời tiết thuận lợi chò việc phơi^ơm . Ngược lại,
vụ chiêm việc'thu hoạch và phơi rơm không thuận lợi vì
thời tiết hay có mưa, rơm dẻ bị thối m ốc, chất lượng dinh
dưỡng giảm sút rõ rệt.
Rơm phơi được nắng thì mầu vằng tươi và có mùi
thơm, trâu bò thích ăn. Rơm bị vấy bùn đất và phân thì
chất lượng bị giảm và con vật không thích ăn.
So với một số loại thức ãn tươi xanh, rơm là loại thức
ãn có giá trị đưn vị thức ăn và năng lượng trao đổi cao hơn,
nhưng rơm lúa thường có tỷ lệ chất xơ cao (31-33% ), ít
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protein (từ 2,2 đêh 3,3%) và rất ít chất béo (1-2% ). Rơm
thường nghèo vitamin và khoáng.
Cách bảo quản rơm cũng tương tự như bảo quán cò
khô: đánh thành đống ngoài sân, vườn hoặc thành bó dự
trữ trong kho.

4.2. Chế biến và dự trữ dướỉ hình thức ủ ướp (ủ chua)
* ủ chua căy ngô
ủ chua là m ột kỹ thuật bảo quản thức ân thô xanh. Kỹ
thuật bao gổm việc cắt cây thức ăn vào giai đoạn m à nó có
giá trị dinh dưỡng cao, thái nó thành những mẩu nhò, nén
vào m ột hố ủ, và phủ hố này bằng đất để tránh nước (mưa)
và không khí lọt vào. Tại đây thức ãn trải qua quá trình lên
men, quá trinh này cho phép bảo quản tốt thức ãn và làm
cho nó trở nên dẽ dàng đồng hoá. Những phần cứng cuả
ihân cây bị mềm ra và biến đổi trong quá trình lcn men.
Thực chấl của ủ chua là quá trình lên men yếm khí khi
trong hố ủ có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Khi tron£ khối
thức ãn và trong hố ủ có nhiều khổng khí, quá trình lên
men thối xuất hiện và tăng cường. Điều đó giải thích tại
sao chúng ta cần phải nén khối thức ăn cẩn thận để loại hết
không khí lồn tại trong các khe giữa các mẩu cây thức ãn.
Kỹ thuật ủ chua có thể áp dụng cho tất cả các loại cây
thức ăn. Chất lưựng của thức ãn ủ chua phụ thuộc chẳng
những vào kỹ thuật ủ mà còn phu thuộc vào nguyên liệu
đem ủ: loại cây thức ăn, giai đoạn thu cắt cây thức ăn....
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Đối với ngô, việc ú chưa là phương pháp bảo quản được
chỉ dẫn nhiểu nhất. Đây là phương pháp tốt nhất để bảo
quản giá trị dinh dưỡng của ngô dừng làm thức ăn gia súc.
Việc ủ chua cây ngô không khó khăn và phức tạp.
Đ ể ủ chua cần xây m ột hố ủ bằng gạch, có trát
xim ãng, với kích thước các chiêu tuỳ Ihuộc vào nhu cầu sử
dụng, khối lượng thức ãn có sẩn, quy m ô đàn gia súc.
Trong điều kiện chăn nuôi trâu bò nông hô nên xây một
hoặc hai hố ủ với thể tích ] ,5m3 (Im X Im X lm 5). Có Ihể
xây hố ủ trên mặi đất hoặc chìm m ột phần trong đất, tuỳ
theo vùng và tuỳ theo độ cao của mức nước bề mặt. Nhưng
phải lưu ý tuyệt đối tránh đáy hô' bị chìm irong nước hoặc
ẩm ướt.
Một hố ủ thể tích l,5 m 3 cổ thể liếp nhận toàn bộ sản
lượng của một sào ngô cây làm thức ăn gia súc và sẽ cho ra
khoảng 700 kg thức ăn ủ chua. Trong trường hợp trổng ngô
rau (ngổ bao tử), thì cần phải có hai sào để chất đầy vào hố
ủ l,5 m 3.
- Thu hoạch cây ngỗ đ ể ủ chua:
Thời điểm cất ngô để ủ chua, được xác định tuỳ thuộc
vào hàm lượng các chất dinh dưỡng có mặt trong toàn bộ
cây ngô. Thời điểm lý tưởng để cắt ngô ủ chua ỉà khi có
50% số bắp trên thửa ruộng và hạt đạt tới giai đoạn chín
sáp.
Khi thu hoạch ngô để ủ chua, cần thu hoạch toàn bộ
sỗ' bắp, không bò riêng ra ngoài. Bởi vì hạt có chứa đưòng,
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tạo thuận lợi cho quá trình lên men. N ếu chỉ ủ chua những
cây ngồ không bắp sẽ không cho ra loại thúc ăn ủ chua có
chất lượng tốt.
Để xác định thời điểm lý tưởng, Ihích hợp cho việc cắt
ngô ủ chua, có thể áp dụng m ột phương pháp đơn giản như
sau: bắt đầu từ khi ngổ hình thành bắp, liến hành thãm
ruộng ngô đều đặn 0= cứ cách nhau 3-4 ngày thăm một
lần): đi trên mảnh ruộng theo hai đường chéo. Cứ sau 10
bước chân thì m ở m ột bắp ra và dùng móng tay ép các hạt
ngố. Mỗi sào m ộng thử LO bắp và nếu có 5 bắp thấy bột
sền sệt, nửa đặc nửa lỏng và không có dịch chảy ra thì đó
là giai đoạn lý tường cắt ngô để ủ. Nếu có ít hơn 5 bắp ờ
vào giai đoạn "cắt được", lại tiến hành quan sát 3 hoặc 4
ngày sau đó.
- K ỹ thuật ủ cìuia:
Sau khi cắt n gô cần phơi dưới nắng khoảng nửa ngày,
làm cho cây thức ăn bị mâĩ nước và khô đi một chút. Đó Là
một yếu lô' thuận lợi cho việc ủ chua thành cổng. Nhưng
cũng lưu ý là đừng phơi quá khô trước khi thái nhỏ và đưa
vào hố ủ.
Để xác định trạng thái lý tưởng của ngô, người ta đé
xuất một phương phốp đơn giản như sau: khoảng 4-6 giờ
sau khi cắt, lấy ngẫu nhiên 3 hoặc 4 lần lá ngô rải phơi trên
cánh đồng hoặc trên sân (mỗi lần mội lá) nắm chặt trong
lòng bàn tay. Sau đó m ở bàn tay ra và quan sát các nếp
trẽn lá: nốư các nếp đổ lại các đường không rõ ràng và ẩm
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(khi đó đỡ ấm của ngố khoảng 65-70% ) nhưng không rỉ
nước hoặc lá không bị gẫy nát ihì đó là trạng ihái lý tưởng
để thái ngỏ đem ủ.
Bước tiếp theo là tiến hành băm, thái ngồ cây thành
những mẩu nhò 3-5cm (trong trường chân nuói trâu bò quy
mỏ trang trại nên dùng máy thái). Sau đó chất thức ăn vào
hỏ' ủ. Để bảo đảm nén cho tốt, chỉ chất vào hố ủ mỗi lớp
thức ãn dầy 10-15cn rrồ i tiến hành nén ngay bằng cách
dâm chân lên hoặc dùng đầm. Có thể áp dụng cách đơn
giản sau đây để Iheo dõi và đánh giá mức độ nén thức ân:
trước khi cho mỗi lớp thức ăn vào hố, vạch vào mạt trong
hố và đánh dấu khoảng cách 15cm từ dưới lên; sau khi cho
thức ăn vào hố đến vạch đã đánh dấu thì đầm nén cho tới
khi lớp thức ăn tụt xụống 4-5cm. Kiểm tra việc đầm nén và
thâíy là đã nén tốt, khi khoảng cách từ vạch đánh dấu tới bề
m ặt lớp thức án bằng bề rộng bốn ngón tay khép lại
(không tính ngón tay cái).
Cứ làm như vậy cho đến khi hố ủ đầy.
Cần phải lưu ý nén lên toàn bộ bề m ặt hố ủ: nén lên
các mép xung quanh hố, nén các góc hố và nén phần giữa
hố. Thường xảy ra hiện tượng là chỉ nén cách mép hố
khoảng; 10cm. Điều đó dẫn đến hiện lượng thối rữa phần
thức ăn ở xung quanh các mép và gây ra tổn thất lớn.
Việc băm thái, chất vào hố, nén và đóng hố ủ cần phải
được tiến hành trong cùng một ngày.
Cho thêm rỉ mât:
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Trong các loài cày thức ãn nhiệt đới, lượng đường
thường không đủ để sản sinh ra đủ ỉượng axít lactic, làm
chua cho toàn khổi thức ăn. Do vậy, cần bổ sung ihêm
đường để tạo thuân lợi cho quá trình lên men lactic.
Dùng m ột ô-doa có dung tích 10 lít, lấy 5 lít ri một hoà
vào 5 lít nước sạch,-tưới đều cho mõi lớp 15cm thức ăn đã
thái nhỏ và đã chất vào trong hố ủ trước khi nén dậm lôn.
Cần định liệu tưới 10 lít dung dịch rỉ m ật đều cho cả hô' ủ.
Đóng hố ủ:
Sau khi toàn bộ thức ăn đã được nén chặc tới miệng hố,
tiến hành cắm các thanh gỗ hoặc tre xung quanh đổ nâng
độ cao thêm 30cm. Các thanh này được cấm theo phương
thẳng đứng, sái mép hố và sâu xuống khoảng 15-20cm,
thanh nọ cách thanh kia 15-20cm. Rải rơm dọc theo các
thanh gỗ và lại chất tiếp thức ẫn thái nhò lên đỉnh hố, rới
dâm nén chật. Khi lớp thức ăn này đã được nén, có độ đày
20-30cm bên trên m iệng hố, thì tiên hành đóng hố ủ lại
bằng cách phủ m ột lớp rơm (độ dầy 5cm) lên đỉnh hố, sau
đó đổ một lớp đất dầy (tối thiểu 30cm) lên trên và bao phủ
toàn bộ bể mặt hố ủ. Lớp đất này có tác dụng ngăn cản
không khí và nước mưa thấm vào trong hố ủ 'đồng thời
giúp cho việc nén thức ãn được tốt hơn.
Cần che h ố ủ bằng nìlông, bằng tôn hoặc bằng tấm lợp
fibrô ximãng để tránh nước mưa.
M ột vài ngày sau khi đóng hố ủ, lớp đất hình chóp
trôn đỉnh hố bị lún xuống, cần tạm dỡ mái ra và cho thêm
đấl để đạt độ cao 30cm trên miệng hố.

77

Mở hố ủ và sử dụng thức ăn ủ chua cho trâu bò:
K hoảng 72 giờ sau khi đóng hố ủ, hiện iưựng lên men
dừng lại. Cây thức ăn chuyển thành thức ăn ủ chua. Khi đó
bắt đẩu một thời kỳ ổn định, kéo dài khoảng 6-7 tuần lẻ.
Thức ăn ủ chua này có thể sử dụng cho trâu bò ân bắt đầu
từ tuần thứ 8.
Một khi đã m ở hố ủ và sử dụng thức ăn ủ chua cho
trâu bò, cần sử dụng liên tục cho đến khi hết. Sau mỗi lần
lấy thức ân ra cẩn che đậy hố lại để tránh mưa nắng.
* Cũng có thể tiến hành ủ chua, loại cây ngô chín sữachín sáp và đẵ thu hết bắp (trong trường hợp trổng ngô lấy
bắp đem bán non) bằng kỹ thuật như trên, chỉ khác là phải
sử dụng lựợng rĩ mật lớn hơn: 10 lít cho hố ủ l,5 m 3 (chứ
không phải lằ 5 lít).
* H oặc đối với loại cây ngộ đã thu hết bắp khô: đó là
trường hợp trồng ngô lấy hạt. Thực tế, nhiểu vùng ở nông
thôn irồng ngô với mục đích này và bỏ lại lượng thân và lá
ngô rất lớn, chủ yếu dùng phơi khô và đun nấu, rất lãng
phí. Chúng la cũng có thể ủ chua loại cây ngô sau khi thu
hoạch hạt bằng kỹ-thuật như trên. Nhưng cần lưu ý là phải
ủ chua vào chính ngày thu bắp, khổng phải phơi thêm gì
cả. Trước khi thái cây và lá ngô, cần loại bỏ bớt m ột sồ lá
già, khô phần dưới gốc cây. Lượng rỉ mật cần thiết cho
m ột hố ủ 1,5 m 3là 10 lít.

* ủ chua cỏ
Có thể áp dụng kỹ thuật ủ chua đối với cỏ tự nhiên, cỏ
trổng (cỏ voi, cỏ sả...) hoặc dây lạc tươi. N ên cắt cò vào
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giai đoạn trước khi ra hoa. Nếu cỏ quá non, chứa nhiểu
nước, khó ủ. Cũng không chờ cỏ quá già. Đối với cỏ trồng,
nên cắt sau 45 ngày. Cũng có thể ủ chung nhiều loại cỏ với
nhau.
Trong ủ chua cỏ, cần chú ỷ một số vấn đề sau đây:
- Thái cỏ dài khoảng 3-4 cm. Khi cỏ càng khô thì càng
phải thái nhỏ, vì như vậy mới dễ nén và dễ lên men.
- Phơi lái cò để có độ ẩm 65-70% (là độ ẩm thích hợp
nhấl). Cỏ mới cắt thường có độ ẩm cao (75-85% ), đặc hiệt
là cỏ hoà thảo. Kiểm tra độ ẩm của cỏ theo cách đơn giản
sau:
Nấm đầy một nắm cỏ đã thái nhỏ trong lòng bàn tay
rồi từ từ thả tay ra, xem xét trạng thái cỏ trong lòng bàn
tay để suy ra độ ẩm của cỏ:
>

Nếu thấy có dịch chảy thèo kẽ ngón tay: độ ẩm
khoảng 75-85% -> không thích hợp để ủ.

>

Khi m ở tay ra, nắm cỏ vẫn giữ nguyên hình dạng,
tay ướt: độ ầm khoảng 70-75% -> phơi thêm.

>

Khi m ở tay ra, nắm cỏ từ từ nở ra, tay không bị
ướt: độ ẩm 65-70% —> đô ẩm thích hợp để ủ.

>

Khi m ở tay, nắm cỏ bung ra: độ ẩm < 60% -> cò
đã hơi bị khô.

- Trong trường hợp cắi cỏ gặp thời tiết xấu và không
thể phơi được, có thể xử lý bằng cách băm nhỏ rơm hoặc
bã m ía, trộn đều và ủ chung với cỏ.
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Bổ sung rỉ mật đường: một hố ủ l,5 m J bổ sung 5 lít rỉ
mật đường' đối với những loại cỏ nhiéu đường như cỏ voi
và 10 lít rỉ mật đường - đối với loại cỏ ít đường như cò sả.
4.3. K ỹ th u ậ t x ử lý rơ m ỉúa
Đối với trâu bò, rơm lúa là nguồn thức ãn quan trọng.
Tuy nhiên, rơm khổ có giá iri dinh dưỡng ihấp, tỷ lộ tiêu
hoá thấp và kém hấp dãn. Vì vậy, nên chế biến rưm để
tâng khả nãng tiêu thụ và tỷ lệ tiêu hoá rơm. Ta có Ihể xử
ìý rơm trước khi cho trâu bò ăn bằng các biện pháp sau:

* Kiềm hoá
Băm rơm rạ thành mẩu 6 ' 1Ocm, rải đều trên mặt sàn
sach, cứng và phẳng. Dùng nước vổi pha ioãng 1% (Ikg
vôi sống hoặc 3kg vôi lồi hoà trong 100 lít nước) tưới Lẻn
rơm (cứ lkg rơm + 6kg nước) để m ột ngày đêm cho ráo
hết nước vôi rồi mới cho trâu bò ăn. Có thể hứng lấy nước
vôi để dùng tiếp. Nếu lúc đầu trâu bò chưa quen ăn nên
cho ăn lẫn với rơm vẩy nước, sau đó tăng dần lưựng rơm
tưới nước vôi. Đ ể giảm bớt mùi nồng cùa vổi và để trâu bò
thích ăn hơn, nếu có điều kiện thì trước khi cho trâu bò ăn
nên trộn rơm với rỉ m ật và urê (3kg rơm đã kiềm hoá +
0,5kg rỉ m ật + 20g urê).

* ủ rơm với urê
Có thể ủ rơm với urê iheo tỷ lệ: cứ 1 tấn rơm khô cần
40kg urê và 800-1000 lít nước (tỷ lệ urê 4% và nước so với
rơm là 1/1).
Cần xây mội hố ủ. tốt nhất là xây kiểu hai vách đối
diện nhau, trôn nền xi măng. Dung tích hố ủ tuỳ theo
lượng rơm cần ủ.
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Pha urê vào nước theo tỷ lệ ưên, lưu ý khuấy đều cho
urê tan hết. Trải rơm theo các lớp dầy 20cm. Cứ sau mỗi
lớp, dùng ôdoa tưới đểu nước urê sao cho ướt đều rơm, iấy
cào đảo qua đảo lại và dùng chân dậm nén cho chặt. Cứ
làm như vậy cho đến khi hết rơm và hết nước. Cuối cùng,
dùng m ột tấm nilông phủ lên trên m iện? ì đ, sao cho thật
kín để không khí và nước mưa bồn ngoài không lọt vào và
khí amoníac bcn trong khổng bay ra.
Sau khi ủ 7 -lơ ngày cỗ thể lấy rơm ra cho trâu bò ăn.
Lấy lượng vừa phải theo nhu cầu từng bữa. Lấy xong lại
đậy kín hố.
Yêu cẩu rơm ủ urê phải mềm, mùi thơm nhẹ, mầu
vàng gần với mầu tự nhiên của rơm trước khi Û, không bị
đen và không có nấm mốc.
Nhìn chung, trâu bò thích ăn loại rơm này và ăn được,
nhiểu hơn so với rưm không ủ. Tuy nhiên, lúc đầu có thể
có một số trâu bò không thích ản, ta phải tập cho chúng
bằng cách cho ăn từng ít một và tãng dần lcn. Cũng có thể
cho ăn chung với các loại thức ăn khác.
* ứ rơm với urê và r ì m ật
Tỷ lệ rơm, urê, nước cũng giống như trên, nhung có
cho thêm 40kg rỉ mật cho 1 tấn rơm.
Khi cho thêm rỉ mật, giá trị đinh dưỡng của rơm tăng
lên, rơm có mùi thơm, ít hãng hơn và trâu bò thích ãn hơn.
Phương pháp ủ tương tự như trên. Lưu ý hoà tan đều cả
urê và rỉ mật trong nước.
4.4. K ỹ th u ậ t làm b á n h d in h dưỡng
Bánh dinh dưỡng là m ột dạng chc' biến các sản phẩm
công- nông nghiệp. Thành phần chủ yếu của bánh dinh
81

dưỡng gổm: ri mật (cung cấp năng lượng), urê (cung cấp
đạni), các chất khoáng, các chất độn bao gồm đá vôi,
xim âng (dùng làm chất kết dính) và vỏ lạc xay nhỏ, bột bã
m ía, rơm nghiền...(làm chất đệm cho bánh xốp).
Yêu cầu của bánh dinh dưỡng:
- Bảo đảm có các thành phần cần thiết, cung cấp các
chất dinh dưỡng cho trâu bò.
- Có độ cứng thích hợp, không bị vỡ khi vân chuyển.
- T râu bò thích ăn.
Các công thức làm bánh dinh dưỡng
(•Theo Viện K H NN miền N am )
Cõng thức 1

Công thức 2

Công thức 3

1

Rỉ mật 52%

Rỉ mật 25%

Rỉ mật 40%

2

Bỏt bã mía 20%

Bột bã mía 30%

Bôt dây lạc 30%

3

Bột dây lạc ỹ.0%

Cám gạo 15%

Cám gạo 10%

4

Urê 3%

Urê 10%

Urê 4%

5

Hỗn hợp khoáng 1%

Xác men 14%

Hỗn hợp khoáng 1%

6

Muối ăn 2%

CaO 6%

Muối ãn 5%

7

Vôi bột 2%

Bột sắn 10%

Cách làm như sau:
Trộn đéu các thành phần nêu trên, lưu ý đến độ ẩm của
hỗn hợp: nếu dùng lay nắm lại, khi m ở bàn tay ra hỗn hợp
không bị rã rời, tạo được hình trong lòng bàn tay là được.
Cho hòn hợp vào khuôn và ép thành bánh.
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Chương 4
KỸ THUẬT CHĂM s ó c VÀ NUÔI DƯỠNG
CÁC LOẠI TRÂU BÒ

I. KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG BÊ, NGHÉ
Nuôi dưỡng bê, nghé nói riêng và nuôi dưỡng gia súc
non nói chung có ý nghĩa rất quan trọng và ảnh hưởng râĩ
lớn dến năng suất chãn nuôi các loại gia súc trưởng thành
sau này. C hế độ nuôi dưỡng hợp lý bê, nghé non thể hiện
qua sự phát triển cơ thể m ột cách bìĩih thường của bô, nghé
qua từng giai đoạn.
Việc nuôi dưỡng và chăm sóc bê, nghé hợp \ý không
chỉ để thu được mức tăng trọng theo dự kiến mà còn đảm
bảo sự phát triển tốt hệ tim m ạch, các cơ quan tiêu hoá và
hô hấp cũng như các cơ quan vận động.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển của bê, nghé, người ta
thường chia thành hai thời kỳ nuôi dưỡng: thời kỳ bê, nghé
còn bú sữa và thời kỳ sau cai sữa.
1.1. Nuôi dưỡng bê, nghé b ú sữa
Thời kỳ bê, nghé bú sữa dài hay ngắn tuỳ thuộc vào
hướng nuổi dưỡng và mục đích lấy sản phẩm. Thời kỳ này
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có thể là 3-4 tháng, nhưng cũng có thể 5-6 tháng. Gẵn dây,
nhờ áp dụng những tiến bộ kỹ thuật trong nuôi dưỡng,
người ta chỉ cần cho bê, nghé ăn sữa 3-4 tháng, nhằm dể
dành sữa cho người tiêu dùng mà vẫn bảo đảm sự phát
triển của bê, nghé trong tương lai. Trong thời kỳ nuôi bê,
nghé bằng sữa người ta còn chia thành hai giai đoạn:
+ N uôi dưỡng bê, nghé sơ sinh 0 đến 10 ngày tuổi:
Bê, nghé mới sính rất nhạy cảm với bệnh tật, do đó
trong chuồng nuôi cần tránh gió lùa và ẩm ướt. Cần nuôi
bê, nghe irơng cũi riêng từng con. Có thể dùng cũi bằng
sắt, ire, gỗ. Cũi có kích thước: rộng 0,45m, dài l,2m và
cao l (Om. Sàn cũi là những thanh gỗ hoặc sát rộng bản
(20m m ), có khe hở rộng 12mm để thoát nước tiểu và để cọ
rửa dẻ dàng khi cần thiết.
Nuôi bê, nghé trong cũi là một biện pháp tiên tiến, bâo
đảm vệ sinh phòng bệnh, tránh những tai nạn đáng tiếc cho
bê, nghé non, 'bảo đảm tỷ lệ nuôi sống cao. Tuy nhiên,
không nên kéo dài thòi gian nuôi trong cũi, bởi vì trong
những cũi chật hẹp nhu th ế sẽ không tạo điểu kiện cho sự
phát triển hệ tim mạch, hô hấp và chân móng. Thời gian
nuôi trong cũi thường chỉ 7-10 ngày kể từ khi sinh.
Sau khi bê, nghé đẻ 1 giờ -1,5 giô thì cho ăn sữa đầu
lẩn thứ nhất (nhiệt độ của sữa là 35-37°C). Lượng sữa đầu
cho bê, nghé ãn trong mấy ngày đầu phụ thuộc vào tình
trạng của bê, nghé và thường trong giới hạn 2 -3kg (tức là
bằng 1/10 khối lượng cơ thể). Trước khi vắt sữa đầu của
irâu bò mẹ cần lưu ý rửa sạch hầu vú.
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Viộc cho bê, nghé ăn sữa đẩu rất quan irọng. Bởi vì,
sữa đầu giàu protít, khoáng và chứa nhiều thể miễn dịch.
Sữa đầu có tác dụng tẩy sạch đường tiêu hoá. Thời gian
cho bè, nghé ăn sữa đầu là 7-10 ngày. Mõi ngày ăn 2 lần,
ngay sau khi vát sữa trâu bò mç. Có thể đựng sữa vào sỏ
hay bình và sữa của trâu bò mẹ nào thì cho chính nghé, bè
dó ăn. Trường hợp con mẹ bị mấi sữa đột ngột, có thể lấy
sữa đầu của trâu bò mẹ khác thay thế. Trường hợp hê, nghé
bị ỉa chảy thì cần xác định ngay nguyên nhân. Đôi khi
nguyên nhân lại chính là do sữa đầu khống tối. Thỏng
thường bÊ, nghé ăn phải sữa đầu nguội lạnh thì dễ bị rối
ỉoạn tiêu hoá và bị ỉa chảy. Cũng có thể bê, nghé bị ỉa chảy
là do quá háu ãn, sữa đầu ít được thấm đầy đủ nước bại và
khi tới dạ múi k h ế thì bị vón cục, rất khó tiêu hoá. Việc bổ
sung vào khẩu phẫn trâu bò cạn sữa thức ăn hoà thảo-bộ'
đậu ủ tươi,' bột cò và cỏ khố giầu caroten có tác dụng ngăn
ngừa bệnh cho bê, nghé non.
Có thể chp bê, nghé uống kháng sinh để ngăn ngừa các
bệnh đường tiêu hoá- Mặt khác, trong thời kỳ trâu bò mẹ
có chửa, cần cung cấp cho chúng các loại thức ăn giầu
vitamin nhằm nâng cao sức chống chịu của bê, nghé.
+ N uôi dưỡng bê, nghé bú sữa:
Sau khi nuôi tại nhà hộ sinh 7-10 ngày, bê, nghé được
chuyển sang nuôi theo chế độ bú sữa. Đối với trường hợp
chãn nuỏi bò lấy sữa thì những bê đực thương phẩm không
được nuôi liếp nữa mà giết thịt hoặc bán lại cho những
người nuồì vỗ béo bằng sữa thay thế.
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Thời gian nuôi bê, nghé giai đoạn bú sữa có thể kco
dài lừ 3 đến 6 tháng. Lượng sữa ngưyên sử dụng trong giai
đoạn này có thể từ 300 đến 500kg đối với bê, nghé cái và
từ 400 đến 600kg đối với bê, nghé đực. Nói chung, những
bê, nghé đực và cái được chọn làm giống phải được ăn sữa
nhiều hơn từ 50-60%. Trong m ột ngày đêm chỉ cần cho bê.
nghé ân sữa hai lẩn (sáng và chiểu) sau m ôi lẩn vắt sữa.
Sữa của tất cả trâu bò m ẹ có thể dùng cho tâít cả bê, nghé
con cần ăn sữa.
Sữa vắt xong nên cho bê, nghé ăn ngay để bảo đảm đô
nhiệt cần thiết và không cần, phải hấp cách thuỷ. Nên cho
bê, nghé ãn sữa trong sô. Sô cho bê, nghé ân sữa phải được
rửa sạch và tráng nước sôi sau m ỗi lẩn cho ăn. Cẩn tập cho
bê, nghé ăn được sớm các loại thức ăn bổ sung, nhất là
thức ăn thô xanh. Việc nuôi dưỡng bê, nghé có kết quả tuỳ
thuộc vào việc huấn luyện cho chúng sớm tiếp nhận thức
ãn thực vậi. Bê, nghé càng sớm ăn được cỏ khô, cò xanh,
cỏ ủ tươi, thức ăn tinh thì càng có điêu kiện phát triển tốt
vào thời kỳ sau cai sữa. Bởi vì, việc sớm ăn thức ăn thực
vật có tác dụng thúc đẩy sự phát triển hệ thống tiêu hoá,
đảm bảo tốt khả năng tiêu hoá các chất dinh dưỡng. Chính
vì vậy. từ ngày thứ 15 sau khi đẻ có thể tập cho bê, nghé ãn
thức ãn tinh, từ ngày thứ 20, tập cho chúng ăn cỏ khô và
ngày thứ 30 tập cho ăn cỏ non, cỏ ủ tươi.
Nguyôn tấc tập cho ãn thức ãn bổ sung là cho ặn từ ít
đến nhiẻu. Thức ân cho bê, nghé phải sạch sẽ, phẩm chất
tốt. Cần đảm bảo ihường xuyên có nước uống sạch sẽ, đầy
đủ. Tốt nhất là bố trí m áng thức án tinh, m áng cỏ khô và
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m áng nước ngoài sàn chơi để bô, nghé có thể tự do liếm
láp ngay từ những ngày đầu.
H iện nay, trong kỹ thuật nuôi dưỡng nghé cũng như
nuôi bê sữa dưới 6 tháng tuổi, người ta có xu hướng giảm
lượng sữa tươi, thời gian ãn sữa rút ngắn xuống 3-4 iháng,
đồng thời tập cho bê, nghé ăn các loại thức ăn thô xanh, củ
quả và thức ăn tinñ. Việc giảm tiêu chuẩn sữa nguyên đến
mức tối thiểu dẫn đến chậm tăng khối lượng cơ thể vào
thời kỳ đầu của bê, nghé, nhưng vể sau có sự bù trừ để tới
lúc bê, nghé đạt 12-18 tháng tuổi lại phát triển bình
thường.
Trong diều kiện nuôi trâu bò trong các gia đình đ ế lấy
thịt hoặc sử dụng sức kéo, có thể để bê, nghé trực tiếp bú
mẹ nhung cũng cẩn chú ý cho bê, nghé tập ãn hoặc chăn
thả tự do trên bãi chăn. Việc chăn thả Ưên bãi chân ngoài
vẩh đề giúp bê, nghé có thể tự liếm láp, sứm tâp ăn còn
tăng khả năng vận động, giúp cho quá trình trao đổi chất
tăng và cơ thể chúng thêm rán chắc, khoẻ manh.

1.2. Nuôi dưỡng bê, nghé sau cai sữa
Trong thời kỳ này bê, nghé có thể sử dụng được thức
ãn thô xanh nên tốt nhất là chăn thả trên bãi chãn, đồng cò.
Tuỳ theo tính chất và loại hình đổng cỏ, cũng như năng
suất đồng cỏ m à bố trí chăn thả luân phiên nhằm khai thác
hiệu quả đồng cỏ trong khi vẫn bảo đảm cung cấp đầy đủ
khối lượng thức ăn thô xanh rẻ tiền cho bê, nghé. M ùa
đông thay th ế m ột phần thức ăn tươi xanh bằng cỏ khô
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hoặc thức ãn ủ tươi. Cân bổ sung thức ăn linh nếu khẩu
phẩn ihức ăn thô xanh khổng cân đối các nhu cẩu dinh
dườntỉ. Lượng thức ăn tinh bổ sung có thê lên tới 10-20%
trơng tổng số nhu cẩu dinh dưỡng một ngày đêm.
Trong điều kiện chãm sóc và nuôi dưỡng tốt bê, nghé
20-24 tháng tuổi có thể đạt 65-70% khối lượng cơ thể r.ia
súc trưởng thành. Tráu bò cái có thể cho phổi giống vào
lúc đạt Ịch«6: l’.ĩỢn? 300kg, còn trâu bò đực, có thể đưa vào
iruyền giống lúc đạt khối lượng 400-450kg. N hư vây, trâu
cái có thể đẻ lứa đầu lúc 34-36 tháng tuổi. Bò cái có thổ đẻ
lứa đầu lúc 28-30 tháng tuổi hoặc thậm chí sớm hem.
Nhưng trong điều kiện nuôi dưỡng kém thì phải trên 3
hoặc 4 năm tuổi mới đẻ lứa đầu. Vì vậy, khi nuôi dưỡng
chỉ bầng chăn thà và nếu thấy trâu bò cái tơ kém phát triển
thì phải bổ sung thêm thức ăn thồ xanh, cỏ khô tại chuồng.
Cũng có thể phải bổ sung thêiĩi l,5-2kg thức ăn tinh, tuỳ
theo năng suất và chất lượng cò trên bãi chăn.
II. KỶ TH U Ậ T N UÔI TRẤU BÒ CẦY K ÉO K Ế T H Ợ P
V Ớ Ĩ SINH SẢN
Trong điều kiện nước ta hiện nay, trâu bò được nuôi để
khai thác sức kéo là chính (làm đất và kéo xe). Nước ta
thuộc vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thất thường. Các
tỉnh miền Nam có mùa khô và nóng, còn miền Bắc có m ùa
đỏng lạnh kéo dài. Trâu bò phải sinh sống và làm việc
iỌ•- khắc nghiệt, áòi hỏi nhiều năng lượng,
nhưne chính vào thời kỳ này cỏ tươi và các thức ãn có chất

88

lượng tốt nói chung lại rất thiếu thốn. Điều kiện thời tiết
khấc nghiệt cộng với thiếu thốn cỏ tươi là m ột trong những
nguyên nhân dẫn đến tình trạng irâu bò bị đổ ngã và bị loại
thải nhiểu vào mùa này. Cần phải biết điều này để có biện
pháp phòng tránh hiộu quả: cung cấp thức ãn chất lượng
tốt, đủ nhu cầu cho irâu bò; sử dụng trâu bò hợp tý; có các
biện pháp phòng chống rét.
Vé tiéu ch ũ ẩ n thức án
Cần đảm bào cho trâu bò cầy như sau:
Thức ân xanh
(cò tươi, rau,
ngố cây) (kg)

Rơm, cỏ
khó (kg)

- Ngày nghỉ

25-30

2-4

-

-

- Ngày làm việc

30-35

5-6

2-3

40-50

30

1-2

-

-

35-40

3-4

1-2

40-50

Thức ăn tinh quy
ra cám (kg)

Muối án
(g)

v ụ ĐÔNG XUÂN:

VỤ HÈ THU:
- Ngày nghi
t

- Ngày làm việc

Cách chăm sóc, nuôi dưỡng
Vào mùa hè, m uốn cho trâu bò làm việc tối vào ban
ngày thì ban đêm phải cho ăn thêm tại chuồng. Sổ rơm cỏ
cho ăn thành ba lần: lúc chập tối, nửa đêm và sáng sớm
trước khi đi làm. Dù thòi vụ hoặc bân công việc như thế
nào Thì trong ngày vẫn phải bố trí cho trâu bò có thời gian
nghỉ ngơi hợp lý để nó có thể nhai ỉạỉ thức ãn. Dối với trâu,
buổi chiều trước khi vc chuồng cần lắm rửa sạch sẽ; vào
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những ngày nắng nóng cần để trâu ngâm m ình dưới nước
cho m át mẻ. M ùa hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng,
cần bố trí cho trâu bò đi làm sớm và về sớm; còn buổi
chiều thì cho đi làm m uộn và nghỉ muộn. Chuồng trại phải
luôn giữ gìn sạch sẽ, quét dọn hàng ngày, không để phân
lưu lâu trong chuồng trâu bò vừa không lợi cho sức khoẻ
của gia súc, đồng thời vừa là nơi tập trung ruổi nhặng, hút
m áu gãy tổn hại sức khoẻ trâu bò và làm lây lan bệnh tật.
Vào ban đêm, nếu có nhiều muỗi thì cần hun khói xua bót
m uỗi, tránh cho gia súc bị hút m áu, đồng thời giúp chúng
ngủ yên tĩnh và chóng hồi phục sức khoẻ.
Vào mùa đông, điều quan trọng là phải đảm bảo cho
trâu bò có đủ thức ăn tươi xanh, thức ăn tinh và muối, đủ'
để cho duy trì và làm viêc trong điều kiện khắc nghiệt. Chỉ
cho trâu bò ãn rơm khố ldiông thỏi thì không thể cung cấp
đủ năng lượng cho chúng. K hác với m ùa hè, vào m ùa đông
buổi sáng c h o trâ ư bò đi làm m uộn vổ muộn, chiều cho đi
làm sớm và cho nghỉ sớm để tránh cảm lạnh. Làm việc liên
tục 5-6 ngày cần cho trâu bò nghỉ một ngày. Những ngày
lạnh (nhiệt độ dưới 10°C) cho trâu bò nghỉ làm việc. Nếu
lạnh quá (nhiệt độ dưới 5°C) thì không cho trâu bò ra khỏi
chuồng. Vào m ùa đông, chuông trại cần che kín, tránh gió
lùa. Cần nhớ là ư âu rất sợ gió rét và bò rất sợ bị ướt: "trâu
rét gió, bò rét mưa Vì trâu lồng thưa rất sợ giá rét, bò bị
m ưa dẻ bị cảm lạnh. Đ ể chống rét cho trâu bò ngoài biện
pháp che chắn kín chuồng, nên đốt lừa sưởi ấm tại chuồng,
kết hợp với m ay áo ấm bằng bao tải quấn quanh m ình trâu
bò.
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Ở các tỉnh phía nam, vào mùa khồ nóng, cấn cho trâu
bò ãn đủ cỏ tươi, rơm và uống nước đầy đủ. Thiếu nước
uống lâu dài trâu bò dễ bị nghẽn lá sách, nguy hiểm đến
tính mạng.

Về sử dụng
Tuy trâu bò cổ sức khoẻ, dẻo dai nhưng việc sử dụng
trong công việc cầv kéo vẫn phải có giới hạn để bảo đảm
sức khoẻ và thời gian làm việc lâu dài. Cần tuân thủ định
mức sử dụng trâu bò cày. Định mức này thay đổi tuỳ theo
từng loại trâu bò và tuỳ theo loại công việc. Ví dụ: định
mức sử dụng trâu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ như sau.
- Đối với trâu loại A: cày ải = 1260-1440m2, cày dầm
= 1680-1800m2.
- Đối với trâu loại B: cày ải = 900-1080m 2, cày dầm =
1260-1440mV
N goài đinh mức cống việc cần chú ý giờ giấc làm
việc trong ngày như nêu trên: buổi sáng m ùa hè đi làm
sớm về sớm, buổi chiều: đi m uộn về m uộn. Vào m ùa
đông: sáng đi làm m uộn vể m uộn; buổi chiều: đi làm
sớm về sớm.
Trâu bò vùng đồng bằng có tỷ lệ đẻ hàng nám thấp, do
các nguyên nhân sau đây:
- Trâu bò được sử dụng cho mục đích cày kéo, làm đất
phục vụ sản xuất nông nghiệp nên người chăn nuôi ít quan
tâm đến việc cho trâũ bò sinh sản.
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- Trâu bò phải làm việc nặng nhọc irong khi điều kiện
nuôi dưỡng thường không hợp lý, làm ảnh hường đến chức
năng sinh sản của chúng.
- Thiếu trâu hò đực giống hoặc tỷ lệ đực/cái không hợp
lýViệc cho irâu bò sinh sản lại chỗ ở vùng đồng bằng là
cần thiết nhằm giảm chi phí mua trâu bò đổng thời chủ
động có trâu bò cày kéo và tránh được tình trạng đem trâu
bò lừ vùng khác về (ví dụ: từ miền núi) dễ bị bệnh tật và
chết.
Có thể nuôi trâư bò kết hợp cày kéo và sinh sản hàng
những biện pháp sau:
- Cần phản loại đàn cái vổ tuổi, vồ mặt sinh sản (những
con có khả năng sinh sản tốt, những con chậm sinh, vô
sinh), và quan tâm nuôi dường (thức ăn ngon, giầu protein,
giầu vitamin), chãm sóc tốt dàn trâu bò cái (đặc biệi là
những con có khả năng sinh sản tốt) trước mùa động dục.
- Cẩn bố trí đủ đực giống tốt để phổi giống cho trâu bò
cái. Những nơi có đàn cái từ 10 đến 20 con cẩn bớ trí một
đực giống.
- Nếu có diều kiện chãn thả tập trung (có đồng bãi
chăn thả) nên bố trí chãn thả tập trung giữa trâu bò đực và
trâu bò cái để có điều kiện tiếp xúc, phát hiện động dục và
phối giống.
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- Có thể Sir dụng các loại kích dục tố như huyết thanh
ngựa chửa (HTNC), gravohocmôn (liều lượng 10-15
đvc/kg thể trọng) hoặc prostaglandin K to (cho những con
có thể vàng) để gây động dục cho trâu bò cái. Thống
thường sau 3-4 ngày tiêm trâu bò cái đông dục.
- Nếu có điều kiện thì kiểm tra cơ quan sinh dục tất cả
trâu bò cái sau khi đẻ 60 ngày m à khỏng động dục irỏ lại
và kiổm tra tất cả những con đã phổi 3-4 lần vẫn không thụ
thai để phát hiện những rối loạn chức năng sinh sản và tiến
hành điều trị kịp thời.
III. KỸ TH U ẬT NUÔI TR Â U BÒ T H ỊT
Từ trước tới nay chãn nuôi trâu bò chuyên thịt ở nước
ta vẫn chưa phát triển. 'Trâu bò và đặc biệt là trâu bị giết
thịt chủ yếu trong tình trạng khẩn cấp: ốm hoặc không còn
khả năng sinh sản, làm việc.....Mấy năm gần đây, nhờ sự
phát triển kinh'tế đất nước và trước nhu cầu của thị trường,
chãn nuôi bò thịt nhằm tạo ra loại thịt chất lượng cao ngày
càng được quan tâm và dần dần hình thành hướng sản xuất
cụ thổ.
Trong chăn nuôi bò thịt có thể chọn nuôi những giống
ngoại chuyên dụng, u ú điểm của các giống này ỉà tốc độ
sinh trưởng và tăng trọng lớn, tỷ lệ thịt xẻ caó (trên 60% )
và phẩm chất thịt ngon. Tuy nhiên, muốn nuôi được các
giống này phải đầu tư lớn, phải nắm bất được các kỹ thuật
chuẩn xác. Cũng có thể dùng các giống bò lai (sừ dụng bò
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đực giống hoặc tinh bò đực giống thịt cho lai với bò cái địa
phương đã qua chọn lọc) hoặc thậm c h í‘bò địa phương để
nuôi thịt (nhất là trong điều kiện chãn nuôi nông hộ). Điều
quan trọng là phải có đầu tư, áp đụng các biện pháp kỹ
thuật chăm sóc, nuôi dưỡng tiên tiến, hợp lỷ; cần chia quá
trinh nuôi dưỡng theo từng giai đoạn: giai đoạn bú sữa,
giai đoạn nuôi lớn và giai đoạn vỗ béo. M ục tiêu cần đạt
được là làm sao trong một thời gian nhất định đạt khối
lượng cao, bò cố độ béo khá m à tiêu tốn thức ãn cho một
kilôgam tăng trọng ờ m ức thấp nhất.

* Giai đoạn bú sữa - từ khi đẻ đến 6 tháng tuổi
(xem phần nuôi dưỡng bê, nghé bú sữa).

* Giai đoạn nuôi lén - tử 7 đến 21 tháng tuổi
Trong giai đ o á i này bê non hoàn thiện các cơ quan nội
tạng, phát triển m ạnh các chiều cơ thể và tãng trọng nhanh.
Chính vì vậy, cần cung cấp cho bê các loại thức ăn nhiều
protein như cô họ đâu (cỏ stylo, lá keo dâu...), khồ dầu, bột
cá và nếu thấy cần thiết, có thể bổ sung thêm urê vào khẩu
phần dưới các dạng khác nhau. Hàng ngày chãn thả bê non
trên bãi hoặc trên cánh đồng 8-10 giờ, để bê có thể tận
dụng được nhiều cỏ tươi, đồng thời bê có điéu kiện vận
động dưới nắng ấm, cơ thể tổng hợp được nhiều vitamin D
làm cho bộ xương phát triển vừng chắc.
Khẩu phần thức ăn của bê nuồi lớn như sau:
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Khối
lương cơ
thể (kg)

Cò tươi
<kg)

CÒ khô
(kg)

Rơm

70

8

1

'

-

0,2

10

100

15

1

-

-

0 ,2

15

130

20

-

3

0 ,2

15

100

25

-

3

3

-

20

190

30

-

3

3

-

20

220

50

-

3

6

-

25

250

40

-

2

8

-

30

(kg)

Thức ãn ủ Thức ăn
chua (Rọ) tinh (kg)

Muối ăn
(g)

* Giai đoạn vỗ béo - từ 22 đến 24 tháng tuổi
Nuôi vỗ béo là một phương thức chăn nuổi thâm canh
được áp dụng trong m ột thời gian ngắn tnrớc khi giết thịt
nhằm đạt mức tàng trọng cao, tích luỹ m ỡ nhanh, giảm chi
phí sản xuất đồng thời cải thiện chất lượng thịt và tãng
hiệu quả chăn nuôi.
Hiệu quả vỗ béo bò thịt phụ thuộc vào:
Tuổi vỗ béo: vỗ béo bò ở lứa tuổi còn non cho hiệu
quả cao. Bởi vì bò non có tốc độ lớn nhanh, với bộ răng
chắc khoẻ nên khả nâng tiêu hoá và đồng hoá thức ãn tốt
hơn, khả năng tích luỹ cũng cao hơn. H ơn nữa, vỗ béo ở
lứa tuổi còn non cho tỷ lệ thịt xẻ cao, chất lượng và độ
m ềm của thịt tốt hơn. Có thể bất đầu đưa vào vỗ béo từ 22
tháng tuổi.
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- G iống bò dưa vào vỗ béo: những giống bò chuyên
dụng thụ cho kết quà vỗ béo lốt nhất so với các giông bò
kiêm dụng hoặc các giống bò địa ptiương. Bởi VI chúng đã
được chọn tạo để sản xuất thịt, có khả nàng tăng trọng cao
và cho tỷ lệ thịt xỏ cao.
- Thức ăn sử dụng để vồ héo: cổ ảnh hường trực tiếp
đến nồng suất vỗ béo và phẩm chất thịt bò. Sô' lượng và
chất lượng thức ări đóng vai trò quan trọng trong việc vỗ
béo, Ngoài ra, kỹ thuật cho ăn và cả phương thức chế biến
thức ăn cũng cổ tác dụng đối với hiệu quả của vỗ béo.
Thông ihường, thức ân của bò vỗ béo bao gồm cò tươi,
cò khồ, rơm lúa khô, ihức ân tinh và thức ăn củ quả. c ầ n
cho ân ìoại thức ăn tinh giầu năng lượng để giúp cho cơ thể
tính luỹ m ỡ nhanh và bò chóng béo. Tuỳ theo điều kiện cụ
thể của từng gia đình, m ỗi ngày có thể cung cấp cho mỗi
con bò vỗ béo l-2kg thức ăn tinh. Trong giai đoạn này cần
hạn chế bê non vận động bằng cách chăn thả gần chuồng
để tập trung chất dinh dưỡng vào việc tích luỹ m ỡ và nâng
cao độ béo.
Khẩu phần thức ăn của bò vớ béo
Khôi
lượng cơ
thể (kg)

Cò tươi
(kg)

Cỏ khỏ
(kg)

Rơm lúa
(kg)

Thức ân ù
chua (kg)

Thức àn
tinh (kg)

Muối ăn
(9)

260

35

-

3,0

-

1,0

30

290

35

1

4,0

3,0

1,0

35

32Ũ

4Û

-

5,0

3,0

1.5

40
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Trong điều kiện của nước ta hiện nay, m ột số lượng
trâu bò sau m ột thời gian sử dụng không còn khả năng
sinh sàn, làm việc đuợc nữa và được giết thịt. Loại trâu bò
này thường gẩy yếu, tỷ lệ thịt xẻ thấp và chất lượng thịt
không cao, nếu không được vỗ béo truớc khi giết mổ. Vỗ
béo loại trâu bồ này để làm sao sau giai đoạn võ béo khối
lượng cơ thể tăng 15-20%. Phương thức chân nuôi chủ yếu
là chân thả trén đồng bãi, kết hợp với ăn thêm cò, rơm và
thức ãn tinh tại chuồng. Đối với các tỉnh phía Bắc tốt nhất
là vồ béo trâu bò vào mita thu, vì lúc này lượng cò tuơi
phong phú, hơn nữa, thời tiết cũng mál mẻ. Còn đối với
các tỉnh phía Nam, có thể vỗ béo trâu bò quanh năm,
nhưng vỗ béo vào m ùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10 là
kinh tế nhất. Thời gian vỗ béo loại trâu bò này thường là 3
tháng:
1 ÓĨ1

- Tháng thứ nhất: tiến hành dọn vê sinh chuồng trại,
tẩy giun sán cho trâu bò và cho ăn đù rơm, cỏ. Đối những
con gầy yếu thì cho ãrí thêm các loại thức ăn giầu đạm để
nhanh chóng phục hồi cơ thể, tạo đà cho những tháng tiếp
theo.
- Tháng thứ hai: chăn thả gần, cho ăn cỏ thoả màn,
tăng lượng thức ăn tinh, bảo đảm đủ nước uống.
- Tháng thứ ba: cung cấp cho trâu bò loại thức ăn giầu
gluxit, chăn thả gần chuồng để hạn chế tiêu hao năng
lượng và tăng tích luỹ mỡ.
Người ta đều biết rằng trâu bò là con vật sử dụng có
hiệu quả thức ăn thuộc tất cả các loại hệ thống nuồi dưỡng.
Trong điều kiện chân nuôi gia đình ở nước ta có hai cách
vỗ béo thích hợp là:
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- v ỗ béo bàng chăn thả: chãn thả trâu bò trên bãi chăn 810 giờ mỗi ngày để tân dụng cỏ tươi m à không tốn công thu
cắt và vân chuyển VC chuồng. Ban đêm bổ sung thêm thức ăn
tinh và muối ăn. Cách vò béo này áp dụng cho những nơi có
đổng bãi chăn thả rộng và năng suất cỏ lương đối khá, bảo
đảm cho tràu bò mỗi ngày thu lượm được 20-25kg cỏ.
- Vỗ béo bằng hình thức bán chăn thả: áp dụng cho những
nơi ít bãi chân (như vùng đ6ng bằng, vùng ven đô, khu công
nghiệp). Trâu bò chỉ tân dụng được một phần hoặc m ột nửa
khẩu phần thức ăn trên bãi chăn. Phần còn lại phải bổ sung tại
chuồng nuôi, ưong đó phải lưu ý đến thức ân tinh.
Dù áp đụng phương thức vỗ béo nào và với đối tượng
trâu bò nào, việc bảo đảm đủ nước uống cho trâu bò là rất
cần thiết, đặc biệt là vào m ùa khô hanh. Luồn luôn phải
bảo đảm cho ư âu bò có nước uống sạch sẽ và cho uống
khồng hạn chế. Thiếu nước sẽ ắnh hưởng đến quá trình
trao đổi chất và dẫn đến giảm khối lượng cơ thể.

IV. KỸ THUẬT r tu ô l BÒ SỮA
Chăm sóc, nuôi dưỡng bò sữa m ột cách khoa học và
đúng kỹ thuật sẽ nâng cao phẩm chất con giống, tăng năng
suất và chất lượng sữa, đồng thời tăng hiệu quả kinh tế
trong chãn nuôi.
Trong thực tế, m uốn nuôi dưỡng irâu bò nói chung và
bò sữa nói riông một cách khoa học và hiệu quả, cần xây
dựng cho nó một khẩu phần ăn. Khẩu phần này phải bảo
đảm được những yêu cầu cơ bản là cân đối các chất đinh
dưỡng, phù hợp với nhu cầu và khẩu vị của bò sữa, đổng
thời cấu thành lừ những loại thức ãn dễ kiếm và rẻ tiển.
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Như vậy, để xây dựng được khẩu phần cần có các yếu
tô' sau đây:
- Phải biết đầy đủ và chính xác thành phần hoá học và
giá trị dinh dưỡng của các loại Ihức ăn dự kiến đưa vào sử
dụng. Cẩn biết những thành phần dinh dưỡng chính cửa
mỗi loại thức ăn hay nguyên liệu thức ãn: vậi chất khô, xư
thô, hàm lượng đạm, canxi, phốtpho. '
- Nắm được tiêu chuẩn ãn (tức là nhu cầu dinh dưỡng)
của đối tượng cần tính toán. Tính toán tiêu chuẩn ăn cãn cứ
vào khối lượng cơ thể, thể trạng béo hay gẩy, năng suất
sữa, tỷ ]ệ m ỡ sữa, có mang thai hay không và thai tháng
thứ mấy, là bò tơ lỡ (còn tăng trọng) hay bò cái trường
thành.
- Biết lchả năng thu nhận và giới hạn sử dụng các loại
thức ăn khác nhau trong khẩu phần. M ột số loại thức ăn,
mặc dù chất lượng có thể tốt nhưng đo những đậc tính lý,
hoá học nhất đinh và tính ngon miệng của nó, nếu ta đưa
nhiều vào khấu phần có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng
ãn hết khẩu phần, quá trình tiêu hoá, chấi lượng sữa cũng
như sức khoẻ của bò.
- Giá nguyên liệu, thức ăn dự kiến đưa vào khẩu phần.
Biết được giá cho pRép ta lựa chọn loại khẩu phần rẻ nhất.
Thông thường, có hai cách xây dựng khẩu phần và
nuôi dưỡng bò sữa:
*
Cách thứ nhất: tính toán các tiêu chuẩn ăn cố định
cho một con thuộc các nhóm bò sữa, vào các thời điểm
khác nhau của chu kỳ sản xuất.
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*
Cách thứ hai: xây dựng m ột khẩu phần thức ăn cơ
sử, sau đó bổ sung thức ăn tinh, luỳ th eo năng suất sữa và
tháng phát triển của thai ở giai đoạn cuối.
Theo cách thứ nhất, trước hết phải làm bảng phối hợp
thử, sau đó điều chỉnh và bổ sung những loại nguyên liệu
và thức ân có giá trị dinh dưỡng khác nhau sao cho phù
hợp với nhu cầu của bò sữa. Nhìn chung, cách làm này vừa
công phu vừa phức tạp.
Chúng tôi trình bày cách làm thứ hai, cách làm này dể
áp dụng, hơn nữa nó cho phép chủ đông sử dụng những
loại thức ãn sẵn có trong m ỗi gia đình. Dưới đây là một sô'
loại khẩu phẩn thức ăn cơ sở cho bò đang tiết sữa, có khối
lượng cơ thể khoảng 400kg:
Khẩu phần

Thành phần

Khối lượng (kg)

Cò tư rthiên
Rơm ra

25

1.

3

4

100

3

Rỉ màt

1

Rỉ mật + urê

0,5

Ngô iich ưa
Rdm rạ

15
2,5

Rỉ mật
Rì mật + urê

1,5
0,5

CÒ tư nhiên

25

Thân cây ngô

5

Rì mật

1

Cò tư nhiên

15

Thân cây ngô

10

R! mật

1

Rì mât ♦ urê
■

0.5

Một số hổn hợp thức ãn cho bò đang tiết sữa, với khới
lượng cơ thể khoảng 400kg:
1

2

Bô( ngỗ

0,4 kg

0,3 kg

Bột sắn

0,4 kg

Hỗn hợp thức ăn

Cám gạo

,

0,5 kg

5

0,6 kg

0,4 kg
1,2 kg

0,25 kg

4
0,4 kg

0.4 kg

Bă bia
Bột đậu tương

3

0,9 kg
1,0 kg

1.2 kg

0,2 kg

Những khẩu phần cơ sở này đáp ứng nhu cầu duy trì
cho một con bò mang thai giai đoạn đầu và có năng suất
sữa 5kg/ngày. Những con bò có năng suất sữa cao h ơ n .
được ăn thêm hỗn hợp thức ãn, theọ định mức cứ lk g thức
ãn cho 2kg sữa, bắt đầu từ 5kg sữa đầu tiên, (ví dụ: nếu
con bò sữa có năng suất 9kg sữa/ngày thì cho ãn khẩu
phẩn cơ sở và 2kg thức ăn hòn hợp). Đ ể có thể cho bồ sữa
ăn theo đúng nhu cầu của nó, hàng ngày cần phải theo dõi
năng suất sữa và cứ 5 ngày m ột lần cần điểu chỉnh lượng
thức ãn hỗn hợp.
Dù áp dụng phương thức nào để xây dựng khẩu phần,
trong nuôi dưỡng bò sữa cần chú ý những vâh đề sau đây:
N hư chúng ta đã biết, trong dạ cỏ của bò tồn tại
nhiều chủng loại vi sinh vật và chúng tham gia tấn cồng,
phân giải các thành phần khác nhau của thức ăn. Các
chủng loại hoặc những quần thể vi sinh vật trong dạ cò
luồn luôn duy trì m ột sự cân bầng tối ưu, tức là thường
xuyên có m ặt chuẩn xác m ột chủng loại vi sinh vật này
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hoặc m ột chủng loại khác. Như vậy, để cho dạ cò hoạt
động và tiêu hoá thức ăn m ội cách bình thường, cần phài
bảo đảm sự cân bằng vi sinh vật. Tức là khẩu phần ãn cần
phải càn đối và phải bảo đảm m ột hàm lượng xơ tối thiểu
(35% vật chất khô trong khẩu phần = thức ăn thô). Bởi VL,
chính hàm lượng xơ trong khẩu phần là yếu tố quyết định
cho việc đảm bảo cân bằng các chủng loại vi sinh vật. Dạ
cỏ hoạt động tốt là yếu tố cơ bản để cho bò sữa khoỏ mạnh
và cho nhiẽu sữa.
- Khi thay đổi m ột khẩu phần ăn mới, cần phải tiến
hành thay đổi từ từ, trong một khoảng thời gian nhất định,
để bò sữa thích nghi (cũng chính là để cho quần thể vi sinh
vật trong dạ cỏ thích nghi) với nó. Tức là không nên thay
đổi thức ăn một cạch đột ngột, m à khi nào sắp hết một loại
thức ăn nào đó và chúng ta cần phải thay th ế m ột loại thức
ãn mới khác, thì cẩn phải cuhg cấp loại thức ăn mới này
từng ít một, th o đến khi bò sữa tiếp nhân nó m ột cách bình
thường (giai đoạn chuyển tiếp kéo dài khoảng 4 -5 ngày).
- Cũng cần lưu ý đến cách thức cung cấp các loại thức
ăn cho bò sữa. Đối với thức ãn tinh, nếu cho bò sữa ãn một
lượng lớn, chỉ m ột lần trong m ột ngày, thì sẽ rấi nguy
hiểm. Bởi VI sự cân bằng của vi sinh vật bị thay dổi. Tốt
nhất là cung cấp thức ân tinh cho bò sữa làm 3 lần trả lên,
Irong m ột ngày. Càng cung cấp thức ăn tinh làm nhiều lần,
thì càng tốt cho gia súc. Trong một hỗn hợp thức ãn tinh,
cẩn bảo đảm có cả loại thức ăn giầu đạm và các loại thức
ăn giầu năng lượng. Việc cung cấp cho gia súc cả hai Loại
dinh dưỡng này cùng một lúc, bảo đàm cho sự cân bằng vi
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sinh vật trong dạ cò và khả nàng lợi dụng thức ăn đạt đến
mức tối đa.
Đối với các loại thức ăn thô xanh như cỏ tự nhiên, Ihân
và lá cây ngô non....nên phơi tái nửa ngày dưới nắng, irước
khi cung cấp cho bò, đặc biệt là vào các tháng của m ùa
mưa (từ tháng 2 đến tháng 7), (như vây thì các loại thức ăn
này sẽ có 20% vật chất khô). Đ iều này rất quan trọng trong
việc phòng các rối loạn tiêu hoá như chướng bụng đầy hơi.
Đối với các loại cây thức ăn dài, cổng kềnh, nhất là những
cây thức ăn già, cứng (thân cây ngô sau thu bắp, rơm....)
cần phải băm (thái) thành từng đoạn ngắn từ 10-12cm,
giúp cho bò thu nhận dễ dàng, đồng thời giảm tổn phí nãng
lượng.
- Chú ý đến trạng thái gầy béo của bò sữa, bằng cách
định kỳ cân bò sữa (nếu có thể được) hoặc đo các chiều,
kết hợp với quan sát và sờ nắn vào vùng thắt lưng và mông.
Không bao giò cho phép để bò sữa rơi vào trạng thái quá
gẩy yếu. Nếu không may bò sữa bị giảm khối lượng quá và
gầy yếu, cẩn áp dụng các loại khẩu phẫn ăn thích hợp (ví
dụ như loại khẩu phần giàu năng lượng trong 1kg vật chất
khô), để nhanh chóng phục hồi sự giảm sút tình trạng thể
hình của bò sữa.
- Nuôi dưỡng phân biệt giữa bò cái tư có chửa và bò
cái trưởng thành đang mang thai. Bò cái tơ có chửa, ngoài
nhu cầu dinh dưỡng để nuôi thai (giống như bù rạ có
chửa), cần các nhu cầu dinh dưỡng cho sinh trưởng bản
thân nó, đổ đạt độ trưởng thành. Thời điểm phối giống có
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chửa của bò cái tơ càng sớm thì nhu cầu cho sinh trưởng
đòi hỏi càng lớn, trước khi đẻ.
Nuôi dưỡng bò sữa phàn biệt theo từng giai đoạn của
chu kỳ sản xuất. Chu kỳ sản xuất của bò sữa tương ứng với
chu kỳ sinh sản của nó. Bò sữa cần phải sinh đẻ, để đi vào
giai đoạn sản Xũất (tiết sữa). Chu kỳ sản xuất của bò sữa
được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn sinh đỏ, giai đoạn úết
sữa và giai đoạn cạn sữa. Giữa ba giai đoạn này có mối
liên quan m ật thiết với nhau và môi m ột giai đoạn [ại có
những thời điểm khủng khoảng.
Bắt đầu từ tuần m ang thai cuối cùng, mỗi ngày cần bổ
sung cho bò sữa lk g loại thức ăn giàu đạm , dễ tiêu hoá (ví
dụ: Ik g đàu tương trong m ột ngày), để thoả mãn các nhu
cầu về nitơ cho bò sữa m ột cách nhanh nhất có thể, ngav
sau khi đẻ. Thời gian sau khi đẻ, bò sữa khồng có khả năng
thu nhận lượng thức ăn cần Ihiết, bởi vì bộ máy tiêu hoá
của nó đã bị co nhỏ lại, do sự chèn ép của thai và cần phải
có m ột khoảng thời gian nhất định để dạ cỏ dãn nở dần ra
và được trả lại dung tích đích thực. Bò sữa huy động những
nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể cho các nhũ cầu.
N hưng để tổng hợp được sữa thì ngoài năng lượng ra, bò
sữa còn cần một lượng lớn protein. Chính vì vậy, trong giai
đoạn này cần cân bằng thức ăn với việc bổ sung loại đạm
có chất lượng cao. Cần cung cấp cho bò sữa m ột loại thức
ăn tinh với hàm lượng protein thô tối thiểu trên 35%, như
các loại khô dầu, bột đậu tương hoặc hạt bông. Việc bổ
sung nên tiến hành từ từ, bằng cách tăng dần lượng thức ãn
giầu đạm , từ 300g/ngày cho đến khi đạt lkg/ngày.
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Việc thoả mãn nhu cầu nước uống cho bò cũng là
yêu cầu quan trọng để ổn đinh và tăng khả năng cho sữa.
Nhu cầu nước uống của bò có khác nhau tuỳ theo mùa.
Trung bình vào m ùa hè, cứ 100kg khối lượng cơ thể bò cần
8-15 lít nước uống. Trong thực tế tốt nhất là có máng uống
tự đông để bò có Ihổ uống nước tự do, khồng hạn chế.
Nước uống phâi trong sạch, không bị ô nhiẻm. Trên bãi
chăn cũng phải bố trí m áng uống để bò có đầy đù nước
uống.
N u ô i bò cạn sỳa có chửa
Trong điều kiện chân nuởi bình thường và kỹ thuật
phối giống đảm bào bò cái sữa thường có khoảng cách lứa
đẻ là 11-13 tháng. Với thời gian khai thác sữa là 9 -10.
tháng thì khi bô cạn sừa con vật đã mang thai ờ vào giai
đoạn cuối của thời kỳ m ang thai. Trong thời kỳ này bò cạn
sữa một mặt phải bảo đảm cho bào thai phát triển bình
thường và mặt khác, phải tích luỹ dinh dưỡng cho thời kỳ
tiết sữa tiếp théo. Vì vậy, kỹ thuật cạn sữa và kỹ thuật nuôi
dưỡng vào giai đoạn này ânh hưởng đến chất lượng bào
thai và sản lượng sữa của chu kỹ tiết sữa tiếp theo.
Yêu cầu của kỹ thuật cạn sữa là phải nhanh gọn về
thời gian, con vật vẫn p h át triển bình thường, không bị
viêm vú. Biện pháp chủ yếu của kỹ thuật cạn sữa là
giảm số lần vắt sữa trong m ột ngày (từ haí lần xuống
còn m ột lần), sau đó vắt sữa cách nhật, thay đổi thời
gian vất sữa, thời gian cho ãn, thay đổi vị trí vất sữa,
người vắt sữa.
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Trừ khi các biện pháp nêu trên chưa đạt được kết quả
thì người ta mới giảm bớt mức thức ăn trong khẩu phần.
Khi cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn thức ăn nhiều nước,
sau đó là thức ăn tính và đôi khi thay cỏ khô bằng rơm.
Khi làm cạn sữa cũng cần chú ý đến sản lượng sữa của
bò: những con có năng suất cao, thời gian làm cạn sữa có
thể kéo dài 7-10 ngàý, những con cổ năng suất thấp thì
thời gian làm cạn sữa có thể ngắn hơn: 3-4 ngày. Cạn sữa
được xem là kết thúc khi sự tạo thành sữa trong bầu vú của
bò ngừng lại, bầu vú giảm khối lượng. Thời gian cạn sữa
khoảng 2 tháng (tính đến trước khi đẻ).
Khẩu phần của bò cạn sữa bao gồm khẩu phần cho nhu
cầu duy trì (tính theo khối lượng cơ thể) cộng thêm với nhu
cầu cho m ang thai vào hai tháng chửa cuối cùng. Nếu là bò
tơ có chửa thì ngoài hai nhu cầu trên phải cung cấp thêm
chọ nó các chất dinh dưỡng để phát triển cơ thể (nhu cầu
cho tàng trưởng), giúp nó đạt được khối lượng cơ thể
trưởng thành.
Thông thường, ngoài thời gian chân thả, vụ hè cần cho
bò cạn sữa ăn thêm 15-20kg cỏ tươi, 3-4kg củ q u ả ,l-l ,5kg
thức án hỗn hợp. Vụ đổng xuân cho ăn thêm 10-15kg cỏ
tươi, 5-8kg cỏ khồ, 8-10kg thức ãn ủ chua và thức ăn tinh.
Cần chú ỷ chăn thả bò cái cạn sữa ở bãi chân bằng
phẳng, gần chuồng. Trong khi chãn không nên đánh đâp,
dồn đuổi bò, để tránh gây xảy thai. Thời gian chăn thả
khoảng 4-5 giờ mỗi ngày. Thường xuyên bảo đảm chuồng
trại thoáng m át vào m ùa hò và ấm áp vào mùa đông. Trước
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khi bò đẻ 5-10 ngày, cần đưa bò về chuồng đẻ và cho vận
động ở sân chơi hoặc bãi chăn bằng phẳng kề cạnh
chuồng. H àng ngày cần kiểm tra sức khoẻ và bầu vú đổ
diều chỉnh khẩu phần (nếu cần thiết có thể giảm thức ăn củ
quả và thức án tinh). Cần hết sức tránh vắt sữa trước khi
đẻ, trừ trường hợp đã giảm khẩu phần m à bầu vú vẫn căng
và sữa chảy ra thì cổ thể vắt sữa cho bớt căng (khổng vắt
kiệt) để tránh viêm vú. Cần theo dõi và trực nhạt khi bò sắp
đẻ, kể cả ban đêm.
Khi bò có hiện tượng sắp đẻ thì dùng nước ấrn rửa
sạch thân sau và bầu vú. R ải rơm và đệm lót chỗ đẻ. Chuẩn
bị dụng cụ và bố trí người chuyên trách đỡ đẻ. Trong khi
bò đẻ cần bảo đảm yên tĩnh, m ột giờ sau khi vỡ nước ối mà
thai chưa ra hoặc có hiện tượng đẻ khó thì phải mời cán hộ
thú y đến can thiệp kịp thời.
Sau khi bò đẻ cần cho nó uống nước đầy đủ và trong
sạch. Dùng nước muối 2 % hoặc dung dịch thuốc tím 10%
để rửa sạch thân sau, bầu vú, âm hộ. Sau đó vất sữa đầu
cho bê ăn. Eton sạch cỏ và rơm ở nển chuồng, rửa và tẩy uế
nơi bò đẻ. Nếu sau 6-7 giờ m à nhau thai chưa ra thì cán bộ
thú y phải can thiệp kịp thòi. Trong vòng 5-7 ngày sau khi
đẻ cần thụt rửa đường sinh dục m ỗi ngày m ột lần bằng
dung dịch Lugol.
Sau khi đẻ m ột tuần không nên cho bò m ẹ ăn ngay
thức ăn củ quả và các loại thức ãn nhiều nước khác. Tốt
nhất là cho ăn cỏ phơi tái, cò khô loại tốt (chiếm 1/3 khẩu
phần). Hết thời kỳ sữa đổu thì chuyển bò đẻ sang ch ế độ
nuỏi dưỡng bò vắt sữa (sau khi đẻ 7-10 ngày).
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Chương 5
XÂY DỰNG CHUỒNG NUÔI TRÂU BÒ

Chuồng trại hợp lý là yếu tố quan trọng giúp cho trâu
bò chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết, tạo điều kiện cho
con vật luôn ư ong tình trạng sức khoẻ tốt, sinh trưởng và
phát dục bình thường, chu ồ n g trại hợp lý còn tạo điều kiện
nâng cao năng suất lao động, bảo đảm vệ sinh sàn phẩm
(đặc biệt là trong chăn nuối lấy sữa) và chống ô nhiẻm m ôi
trường. Chính vì vậy, trước khi xây dựng chuồng, cần
nghiên cứu kỹ lưỡng về vị trí, hướng chuổng, kiểu chuồng,
độ cao nền chuồng, diện tích chuồng và sân cho trâu bò
vận động. Cần thiết k ế và bố trí hợp lý các phần phụ (đặc
biệt trong c h ã i nuôi trâu bò theo quy m ô trang trại) như
nhà kho chứa thức ãn, hệ thống chứa phân, xử lý nước
thải...cũng như cần chú ý lựa chọn nguyên vật liệu xây
dựng chuỗng để vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật vừa tiết
kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng.
Về xây dựng chuồng trại cho trâu bò có hai khuynh
hướng khác nhau:
Xây dựng chuồng đơn sơ, thậm chí chỉ cần rào vây
quanh một khu đất thích hợp. Xu hướng xây chuồng kiểu
này để chủ yếu chông nóng cho trâu bò và điều đó quan
trọng hơn là chống rét. Mặt khác, việc xây dựng chuồng
đơn sơ, không kiên cố dỡ tốn kém.
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X ây chuổng kiên cố, có tường bao quanh và m ái che
cẩn thận.
I. NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
1.1. N guyên râc chung
Nói chung, để xây dựng chuổng nuôi trâu bò hợp lý
phải xuất phát từ:
+ Đặc điểm sình lý và tập tính của trâu bô: điểu này
đặc biệt quan trọng. Ở trâu, các tuyến mồ hôi kém phát
triển, lại nằm sâu trong tổ chức dưới da nên khả năng điều
hoà nhiệt bằng phương thức thoát mồ hôi rất hạn chế. Khi
độ ẩm và nhiệt độ không khí cao, cơ thể trâu rất khó chịu,
do đó nó thường phải tìm các nguồn nước để đầm tắm. Trâu
có bộ da dầy, những lớp lông p h ả trên thân thể thưa hơn bò
nên sức chịu rét kém hơn bò, nhất là trong điều kiện rét ẩm
và có gió. Bò sữa có khả năng chịu đựng với khí hậu nóng
ẩm cũng rất kém. Bởi vì bò sữa của ta (chủ yếu là F2) là kết
quả lai lạo với giống bò xứ lạnh. Bò sữa có tỷ lệ máu ngoại
càng cao thì khả năng chịu nóng càng kém.
+ Đặc điểm từng vùng sinh thái: nưóc ta nằm trong
vùng nhiệt đới nóng ẩm, trải dài từ 9 a đến 23° bắc bán cầu.
Mặt khác, địa hình lại bị chia cắt bởi nhiều dãy núi và rừng
nên nước ta chịu sự tác động của nhiều yếu tố khí hậu, thời
tiết khác nhau.
+ Phương thức và quy mô chăn nuôi: nuôi quảng canh
hay thầm canh, nuôi trong nông hộ hay theo quy mô trang
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trại. Việc xác định phương thức cũng như quy mô chăn
nuôi lại không thể tuỳ tiện mà tuy ihuộc và phải dựa vào
điều kiện tự nhiên, đất đai, thuý lợ i, khí hậu cùa từng khu
vực, cũng như các điều kiện và khả năng kinh tế của mòi
chủ nuôi.
+ M ục đích chân nuôi iráu bò', chán nuôi trâu bò để
cẩy kéo hay nuôi rấy sữa. N ếu nuôi lấy sữa thì phải bô' trí
đủ chỗ để vất sữa hoặc bố trí chỗ vắt sữa riêng, chuổng
nuôi càng phải sạch sẽ, phải xây chuồng làm sao để đễ ỉàm
vệ sinh, dội rửa.
Như vậy, trên thực tế việc xây dựng chuồng nuôi trâu
bò phải dựa trên cơ sở những đặc điểm khí hâu, thời tiết ■
của từng vùng lãnh thổ và đặc tính sinh lý, tập tính của
trâu bò cũng như phương thức và m ục đích chăn nuôi m à
đề ra phương án tối ưu nhất, khoa học nhất.

1.2. Yêu cầu kỹ thuật
Những yêu cầu chung
+ VỊ trí, địa điểm : cần xây dựng chuồng nuôi trâu hò
lại nơi cao ráo, thoáng m át, dễ thoát nước. Trong trường
hợp chăn nuôi trâu bò nổng hộ cỏ thể xây chuồng liền nhà
vệ sinh hoặc liền bếp. Nếu nuôi số lượng lớn trâu bò, theo
quy mô trang trại, nên xây dựng chuồng cách xa nhà ở và
khu dân cư, trường học, chợ. Cũng cần lưu ý đặt chuồng
gần đồng cỏ, bãi chãn thả, thuận tiện giao thông và nguồn
nước phục vụ cho trâu bò.
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+ Hướng chuồng: đối với điều kiện khí hậu nóng ẩm
của nước ta, nói chung tốt nhất là xây chuồng theo hướng
nam hoặc đông nam. Với hướng chuổng này có thể hứng
được gió đồng nam mát m ẻ vào m ùa hè oi bức, đồng thời
lại tiện che chắn khi có gió mùa đông bắc rét buốt vào m ùa
dông. Tuy nhiên, còn phải tuỳ thuộc vào địa hình, vị trí cụ
thể và ch ế độ tiểu khí hậu của từng vùng m à xác định
hướng chuồng thích hợp để tận dụng được tốt nhất những
yếu tố tích cực của ngoại cảnh, m ặt khác, hạn chế đến mức
thấp nhất các yếu tố bất lợi của thời tiết tác động xấu đến
trâu bò.

Những yêu cầu cụ th ể
+ Nển chuồng: nền chuồng phải cao hơn mặt đất bên
ngoài dể nước mưa không thể tràn vào chuổng. Nển
chuồng có thể được lát bằng gạch hoặc láng bê tông. Dù
làm bằng chất liệu gì thì m ặt nền chuổng cũng phải bảo
đảm là không được gồ ghề, nhưng cũng không trơn trượt.
Nếu làm bằng bê tông thì bề m ặt phải rạch khía hay đánh
nhám để tránh cho ư âu bò bị trượt ngã. Nền chuồng phải
có độ dốc hợp lý, thoai thoải haớng về rãnh thoát nước để
bảo đảm thoát nước dễ dàng khi dội rửa chuồng. Trước khi
lát hay láng nền chuồng cần lưu ý đầm nện nền chuồng
thật kỹ, đặc biệt là phần rãnh thoát nước, để cho nền
chuồng không bị nứt lún và chiều sâu của rãnh không bị
thay đổi trong quá trình sử dụng.
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Tiêu chuẩn diện tích nền (chồ đứng) cho các loại trâu bò
Chiểu dài
(m)

Chiều rông
• (m)

Diện tích
(m )

Trâu bó trường thành.

1,5-1,7

1,0-1,2

1,90-2,04

Tràu bò tơ.

1,3-1,5

1,0-1,1

1,50-1,65

Trâu bò 7-18 tháng.

1.2-1,4

0,9-1,0

1,30-1,40

Bê nghé 4-6 tháng.

1.0-1,2

0,8-0,9

0,90-1,08

Bẽ nghé 15 ngày- 3 tháng

0,9-1,0

0,70-0,80

0,70-0,80

Loại trâu bó

+ Tường chuồng: những vùng có điều kiện khí
thuận lợi như miền Nam chẳng hạn, có thể không cần
tường che chắn. Những vùng khác, nên xốy tường
quanh chuồng để che rét m ùa đông và tránh mưa hắt
m ùa mưa.

hậu
xây
bao
vào

Tốt nhất là xây tường bằng gạch vôi vữa ximãng, với
chiều dầy 10 hoặc 20cm. Cũng có thể xây tường bằng đất
sét nện chặt. Chiều cạo của tường là l,20m kể từ nển
chuồng. Trên tường nên bô' trí cửa sổ, các cửạ này có cánh
hoặc rèm che để có thể đóng m ở dễ dàng khi cần thiết.
Dưới chân tường để các lỗ hở theo kịểu tổ ong, giúp cho
chuồng luôn thông thoáng gió.
+ Sân chơi và hàng rào: trong điều kiện cho phép, nên
bố trí sân chơi để trâu bò có thể vân động tạ do. Sân lát
bằng gạch hoặc đổ bê tông. Có thể trồng cây bóng mát
trong khu vực sân chơi. Trong sân chưi cũng bố trí máng
ân và m áng uống.
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+ M áng ăn: tôì nhất là xây bằng gạch láng bê lông.
Các góc của máng phải lượn tròn và tron nhẵn. Đáy máng
có lỗ thoát nước để ihuận liện cho việc rửa 'máng. Thành
máng phía trong (phía trâu bò ăn) bắt buộc phải thấp hưn
thành máng ngoài. Cụ ihể kích Ihước các chiều của máng
như sau:
Kích thước máng ân cho trâu bò
Cao thành
ngoài (m)

Cao thánh
trong {m}

Chiều rộng (m)

Trâu bò truồng thành

0,55-0,65

0,25-0,35

0,70-0,80

Trâu bò 7-18 tháng

0,45-0,55

0,20-0,30

0,60-0,70

Bê, nghé < 6 tháng

0,40-0,50

0,20-0,30

0,50-0,60

toạ i trâu bò

+ Máng uống: bố trí m áng uống giữa hai chỗ đứng cùa
hai trâu hoặc bò. Có thể dùng loại máng uống xây trát xi
mãng nhưng phải bảo đảm trơn nhẵn và có độ cao vừa
phải, để trâu bò có thể uống nước dễ dàng m à không thể
bước cả chàn vào máng. Trong điều kiện chăn nuôi trang
irại và nếu có điều kiện, nên dùng máng uống tự động, với
nguồn nước từ thầp chứa dẫn tới. Trâu bò m uổn uổng nước
chỉ việc ấn mõm vào bộ phân tự động và nước trào ra.
Cũng có thể lợi dụng nguyên tắc bình thông nhau đổ xây
máng uống bán tự đỏng (nhiêu gia đình chẫn nuôi bò sữa ử
Hà Nội đẫ tự làm và kết quả rất tốt): nước từ tháp chứa
đuợc dẫn tới một bể nhỏ xây ở đầu chuồng nuôi, đầu ống
đẫn có lấp một phao lự đóng m ở nước. Từ bể này có hệ
thống ống dẫn tới các máng uống ở các ô chuồng. Khi trâu
bò uống nước, mực nước irong máng hạ xuống. Nước từ bể

chảy đến m áng và do mực nước hạ ncn phao mở ra, nước
từ tháp chày vào bể cho đến khi đầy thì phao tự đóng lại.
+ Đường đi cho ăn trong chuồng: luỳ thuộc vào điều
kiên chuồng trại (vị trí, kiểu chuồng...), phương thức chãn
nuôi và phương thức, phương tiện vận chuyển thức ăn cho
trâu bò mà bố irí đường đì cho ăn trong chuồng cũng như
chiều rồng của nó. Nếu là kiểu chuồng m ội dãy thì có một
đường đi cho ãn phía trước m áng ãn. Đối với kiểu chuồng
hai dãy đối đầu con vật thì đường đi cho àn ở giữa, nhưn.'
nếư là haì dãy đối đuôi thì bố trí hai đường đi cho ăn kề
hai đãy irước máng ãn. Nếu chỉ nuôi số lượng trâu hò ít và
chuyển thức ăn vào chuồng hoàn toàn thủ công thì chiểu
rộng đường đi khoảng l,2 -l,4 m . Trong trường hợp nuổi
nhiều trâu bò, theo quy m ô trang trại, thường phải dùng
các phương tiện để vận chuyển ihức án vào chuồng. Khì đổ
bố trí đường đi rộng 1,4 - 1,6 m (nếu đùng xe cài tiến để
vận chuyển thức ăn) hoặc rộng 1,6 -1,8m (nếu dùng xe bò
kéo) và 2,2-2,4m (nếu dùng m áy kéo).
+ Rãnh thoát nước, phân, nước tiểu: được b ố trí chạy
dài, dọc theo chuồng phía sau chỗ Irâu bò đứng (trong
trường hợp nuồi trâu bò có CÔI buộc). Lòng rãnh không
sâu và xây lượn tròn, chiều rộng làm sao vừa đủ lọt xẻn«
to (22- 25cm ). Độ dốc từ đẩu này đến đầu kia khoảng 23% dể bảo đảm dễ th o át nước tiểu và nước thải khi rửa
chuồng.
+ Hộ thống cống thoát nước: được nối tiếp với rãnh
hoát nước tiểu, bảo đảm thoát nước dễ dàng đến nơi chứa.

+ Bể chứa phân và nước tiểu: nếu có điều kiện cần bở'
trí cách xa nhà ở, khu chuồng nuôi và cuối hướng gió.
Trong trường hợp chăn nuôi trâu bò nỏng hộ và với quy
mô nhỏ, cỗ thể làm hố phân ngay phía sau chuồng. Hố
phân phải xây chìm, bằng gạch có trát ximăng đổ nước
phân không ngấm ra xung quanh. Việc xây dựng hô' chứa
phân và nước tiểu với dung tích hợp lý cũng rất quan trọng.
- Có thể tính dung tích của hố chứa phân iheo công
thức sau đây:

V=Ỉ2 Í
m
v = dung tích của hố cần xây (m 3).
p = lượng phân do m ột con trâu bò thải ra tại chuồng
trong một ngày đêm (kg).
n = sô' trâu bò nuôi.
t = sô' ngày trữ phân ở hố.
m = khối lượng riêng của phân (0,6 - 0,7).
Nếu có điểu kiện, tối nhất là xây bể biogas đổ sản xuâi
khí mòtan cho đun nấu, thắp sáng, kết hợp tiệi trùng, nàng
cao chất lượng phân và vệ sinh m ôi trường.
- Cũng nên xây dựng hố chứa được lượng nước tiểu
cho cả chuồng nuồi, trong vòng 20-30 ngày. Dung tích bể
chứa nước tiểu được tính theo công thức:
V = g. n. t
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V = đung tích (rrr1).
g = lượng nước tiểu trong m ột ngày đêm.
I = số ngày tích trữ (20 - 30 ngày).
+ Mái che chuồng: tuỳ theo điều kiện kinh tố, có thể
dùng các tấm lợp fibro ximăng, tôn m ạ kẽm, ngói hoặc tre
lá. Khung đỡ m ái có ibể làm bằng sắt cạnh, tre, gồ. Mái
chuồng có độ cao vừa phải để tránh giổ !ùa nhưng phải hảo
đàm cố độ dốc (có thổ từ 33° đến 45°, tuỳ thuộc vào loại vậi
liệu lợp m ái) để dễ thoát nước và chia ra khỏi tuờng vừa
phải, tránh nước mưa hắi vào Uíừng, vào chuồng nuôi.
Đổ bào đảm cho chuồng thông thoáng tốt. có ihồ làm
m ái kcp với hệ thống thông gió tự nhiên qua nóc chuồng.
+ Cứa: số lượna và kích thuóc của cửa tuỳ thuộc vào
từng kiểu chuồng và kích thước của đường đi cho ãn, dọn
phân rác. Điểu quan trọng ỉà cửa phải vững chắc, có khà
nàng che chắn >
tốt vào mùa đống rét buốt.
Tuỳ theo điều kiện cụ thể như quy m ô chăn nuôi (chăn
nuôi nông hộ hay trang trại), đặc biệt là khả nãng kinh tế
của chủ nuôi, có thể xây dựng và bố trí thêm kho chứa ihức
ãn tinh, kho chứa cò khô, bể ủ thức ãrĩ xanh.
II. M Ộ T SỐ KIỂU CH UỔ N G NUÔI TRÂU BÒ
2.1. K iểu ch u ồ n g hai d ãy
+ Chuồng hai dãy đối đầu: đường đi cho ăn ở giữa,
máng ăn và máng uống hố trí dọc theo lối đi. Trong
chuồng có thể bố ư í các ống sắt ngăn cách từng con trâu
bò một.
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+ Chuồng hai dãy đối đuỏi: tương tự như kiểu chuồng
trên nhưng giũa hai dãy phía sau trâu bò dành cho người
vào thu dọn phân. M áng ãn và máng uống bố trí kề dọc
theo hai lối đi hai bèn. Cũng có thể lắp các ổng sắt làm
vách ngăn cách.
.Nói chung, kiểu chuổng hai dãy thích hợp với quy mô
chăn nuôi trang trại. Kiểu chuồng này cỏ ưu điểm là tiết
kiệm được diện tích xây dựng, chứa được nhiều đầu con
trên một đơn vị diện tích, ít tốn nguyên vật liệu, nhưng đòi
hỏi vật liệu chất lưcmg tốt.
2.2. K iểu ch uồ n g m ộ t dãy
Thích hợp cho quy mô trung bình và nhỏ ở nông hộ. Nó
có ưu điểm là có thể tận dụng, tiết kiệm được nguyên vật liệu,
dễ đặt vị trí (thậm chí có thể tân dụng chuồng lợn cũ, cải tạo
thành chuỗng nuôi trâu bò). Nhược điểm của kiểu chuồng này
là tổn nhiều diện tích xây dựng và nguyên vật iiệu.
Tuỳ thuộc vào loại trâu bò nuôi, trong chuồng có thể
bố trí xích sắt để cố định trâu bò. Kiểu chuồng này có
thể có lối đi phía trước dành cho người và phương tiộn
vận chuyển, m áng ãn và m áng uống bố trí dọc theo tói
đi này.
2.3. K iểu ch uồ n g n h iệ t đới
Chuồng chỉ có m ái che mưa nắng mà không có tường
bao quanh, có xây máng ân và m áng uống irong chuồng.
Ở nước ta, những vùng chịu ảnh hưởng của gió mùa
đông bắc thì không xây kiểu chuồng này.

Chương 6
ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT
SINH SẢN ỏ TRÂU BÒ

Trâu bò là dộng vật đơn thai, mồi ỉần chỉ đẻ m ột con.
rất k khi đỏ sinh đôi (chi khoảng 3% ở trâu và 5% ở bò đẻ
sinh đồi). Trong điều kiện nuối dưỡng bình thường bò cái
đỏ nãm một, còn irâu cái thì 14 tháng đẻ một lứa.
I. S ự THÀNH THỤC SINH DỤC VÀ TU Ổ I ĐẺ LỨA ĐẨU
Thành thục sinh dục là thời điểm trâu bò có các biểu
hiện hoạt động sinh dục, có thể bắt đầu đưa vào sinh sản.
Trong thực tế, ở gia súc nhai ỉạí, sự thành thục tính dục
xuất hiổn sớm '’hơn rất nhiều trước khi kết thúc phát triển
cơ thể.
Tuổi xuất hiện thành thục tính dục ở trâu bò phụ thuộc
vào nhiều yếu tố, irong đó quan trọng nhất là: giống gia
súc, mức dinh dưỡng, khí hậu và m ùa m à bê, nghé sinh ra,
phương thức quản lý hệ thống chãn nuối.
Sự xuất hiện thành thục tính dục và việc đưa gia súc
cái vào sinh sản sớm hay m uộn ảnh hưởng đến tuổi đẻ
lứa đầu của chúng. Đ ể không làm tổn hại đến cơ th ể gia
súc cái, chỉ nên tiến hành phối giống sau khi xuất hiện
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bốn pha: pha động dục, pha sau độns dục, phd yên tĩnh và
pha liền đồng dục. Trong các pha này, pha dộng dục là pha
có ý nghĩa quan trọng nhất, với độ dài khoảng từ 15 đến 18
2ÌỜ. Rụng trứng xảy ra khoảng 12 giờ sau khi kết thúc thừi
gian động dục, hoặc trung bình khoảng 30 giờ sau khi bắt
đẩu động dục. Đó là ihời kỳ duy nhất trong chu kỳ động
dục mà con cái có khả,năng thụ thai.
Các dâu hiệu biểu hiện ra bên ngoài của động dục rất
thay đổi. Trâu cái thường động dục thẩm lặng và các biểu
hiên động dạc thường không rõ ràng, khó phát hiện hơn so
với bò cái.
Ở bò cái, khi thả tự do thì dễ dàng quạn sát các dấu
hiệu động dục. Chính vì vậy, khi xây dựng chuổng irại nên
dự kiến một nơi, m ột khoảng trống đế thả gia súc trong
m ột vài giờ m ỗi ngày. Cũng có thể thả gia súc ra bãi chăn
để quan sát các dấu hiệu động dục.
* Về mặt Ihể chất, quan sát thấy:
- Âm hộ xưng và ẩm ướt, niêm mạc đưòng sinh dục
sung huyết và không dính.
- Từ cổ íử cung chảy ra clịch trong SUỐI và dẻũ. Có Ihể
thấy dịch 1-2 ngày ưước khi động đục thực sự.
- Lồng ở phần mông xù lên.
- Thấy các vết dịch khỏ xung quanh âm hộ và cuống
đuổi.
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- Có các vết máù xung quanh âm hộ: các vết máu này
thường thấy 2 ngày sau khi động dục. Có ihổ dựa vào dấu
hiệu này để xác định giai đoạn của lần đông dục cuổi cùng
và để dự kiến cho các lẳn động dục tiếp theo.

I
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Thực tế là các gia súc động dục thường mản cảm,
người ta có thể thấy các dấu vết giầy xéo trong chuồng,
các dấu vết trên phần hông con vật do nhẩy lên nhau.
*
Tuỳ theo mức độ tự do để thực hiện các hoại động,
thấy gia súc có những hành vi sau đây:
- Gia súc bổn chồn, m ẫn cám, hay chú ý đến sự xuất
hiện của người hay của gia súc khác.
- Kêu rống, đặc biệt là vào ban đêm.
- Nếu quan sát vào ban đêm, thấy gia súc ở tư th ế đứng
trong khi những con khác nằm.
- Gối đầu lên phần hông của những con khác.
- Nhảy lên những con gia súc khác trước khi bát đầu
động đục.
- Đứng yên khi có một gia súc khác nhảy lỏn.
- Ưữn lưng. Hành động này đồi khi có ihể có khi sờ
vào phần dưới của âm hộ.
- Liếm và húc đầu lên những con khác.
- Hít và ngửi cơ quan sinh dục (hành vi đặc trưng như
con đực).
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- Ản kém ngon miệng và sản lưựng sữa có thế giảm.
Chi liêu duy nhắt chắc chấn 100% động dục là phản
xạ đtcng yén của gia súc động dục khi bị con gia súc khác
nhẩy lên. M ột con bò cái nhẩy- lên một con bò cái khác
thường là dấu hiệu nổ sắp động dục hoặc động dục dã trôi
qua một vài ngày. Điều cũng có thể xảy ra là những gia
súc đang có chửa cũng thể hiện dấu hiệu động dục, tuy
nhiên khi bị những con khác nhẩy lên thì chúng không có
phản xạ đứng yên (khoảng 5-6 % trâu cái và hò sữa đang
chửa có biểu hiện động dục với những hành vì liên quan,
nhưng khổng xảy ra rụng irứng).
Năng lực của con người có tẩm quan trọng đặc biệt
trong vấn đề phái hiện động dục và điều khiển quá irình
sinh sản ở trâu bò. Cần phải ý thức rằng, phát hiện động
dục là một công việc có chương trinh và chính xác chứ
không phải là những quan sát ngẫu nhiên. Đ ể bảo đảm cho
công việc này chính xác và hiệu quả, cần phải nắm được
các biểu hiện và'dấu hiệu động dục ở gia súc cái, đổng thời
cẩn có một cuốn sổ ghi chép và theo dõi động dạc, cũng
như diễn biến quá trinh sinh sản của từng con trâu bò cái.
Nội dung ghi chép trong sổ này rất quý giá. Nó cho phốp
biết rõ những gia súc nào sẽ đồng dục và chúng cẩn được
quan sát chu đáo.
Đổ phát hiện động dục tốt, đòi hỏi phải quan sát ba lần
(sáng, trưa và tối) trong một ngày, độ dài mỗi lần quan sát
phụ thuộc vào số lượng gia súc irong đàn. Tốt nhất là quan
sát vào sáng sớm và chiểu tối. Ỏ các nước nhiệi đới như
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nước ta, phát hiện động dục vào buổi chiêù tối đặc biệt
quan trọng. Bởi vì trong thời gian han ngày, do trời nóng,
hoạt đông tự phát của các gia súc giảm tới mức tối thiổu.
Ngoài việc dựa vào hệ Ihống sổ sách theo dõi, quan
sát những biến đổi hành vi và ihể chất của gia súc cái, có
thể sừ dụng những biện pháp hỗ trợ phát hiện động dục
(đặc biệt quan trọng ở trâu) sau đây.
- Biện pháp dùng Irâu bò đực thí tình:
Khi trâu bò cái động dục, nó tiết ra mùi đạc biột, kích
thích và hấp dẫn những con trâu bò đực. Lợi dụng đặc tính
này người la sử dung môl số trâu bò đực như những ”vật
thí tinh”. Tức là sử dụng trâu bò đực đã bị cắt ống dẫn tinh;
bị ]àm lệch dương vât hay bị cắt dirưng vật để phát hiện
động dục. Cũng có thể sử dụng một trâu bò đực chưa qua
phẫu thuật nhưng phải mặc cho nổ một tạp dé để nó không
thể phối tinh được.
Dùng làm " trâu bò đực thí tình " phải chọn những con
đực cà, trẻ, khoẻ, hãng, khồng bệnh tật. Trong trường hợp
chăn nuôi theo quy mổ trang trại, với đàn gia súc lớn cổ
thể lắp thêm dụng cụ đánh dấu vào dưới ngực hoặc dưới
cằm những con trâu bò đực này để chúng để lại dấu vết
màu trên các gia súc m à chúng đã nhẩy lên.
Phương pháp này tốt, ũn cậy và cho hiệu quả cao. Tuy
nhiên, nâu sử dụng lâu dài theo cách này, trâu bò đực sẽ
chán và mất dẩn phản xạ nhảy, phóng tinh, mậí khác nó có
thể là nguyên nhân làm lây truyền bệnh tật trong đàn.
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- BiỌn pháp sờ nắn qua trực tràng:
Sờ nắn qua trực tràng để gián tiếp khám cư quan sinh
dục cũng là biện pháp hỗ trợ phát hiện động dục. Nỗ cho
phép phân bict động dục giả với động dục ihật. Khi sờ qua
trực tràng nếu thấy tử cung to hơn bình thường, sừne tử
cung cong, irương lực tăng, cỏ dịch chảy ra... ihì chứng tò
ưâu bò cái đang động dục. Những người có nhiều kinh
nghiệm khám , có thể sờ thấy các bao nang trên buồng
trứng và càng khẳng định chắc chắn trâu bò cái động dục.
Phương pháp này đơn giản, ít tốn kém, bảo đảm độ
chính xác cao. Tuy nhiên chỉ những người có chuyên mốn
và kinh nghiệm mới có thể áp dụng dược.
III. T H Ờ I G IA N M ANG T H A I VÀ BIỆN PH Á P RỨT
NGẮN K H O Ả N G CÁ CH LỨA ĐẺ
Độ dài thời gian mang thai của bò trung bình là 285
ngày (9,5 tháng), còn của trâu dài hơn, trung bình 330
ngày (11 tháng).
Để có nhiều sản phẩm chãn nuôi (có nhiều bê, nghé;
có nhiều sữa, thịt...) và nâng cao nàng suất, hiệu quả chăn
nuôi, cần phải làm sao cho trâu bò cái, trong cả quãng đời
của chúng, đè càng nhiều càng tốt, tức là làm sao phải nít
ngắn khoảng cách giữa các lứa đẻ, Như ta biết, độ dàí thời
gian m ang thai là một hằng số sinh iý và không thể nít
ngắn được (thực tế là có thể nít ngắn, nhưng không đáng
kể). Muốn rút ngắn khoảng cách lứa đẻ, ta phải tuân thủ và
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áp dụng những quy trình chăn nuối hợp lý hoặc phải tác
động để rút ngắn giai đoạn lừ khi đè đốn khi phối giống có
chửa xuống còn khoảng 2-3 tháng (trong điều kiện hình
Ihường, khoảng 40-60 ngày sau khi đẻ, trâu bò cái động
đục trở lại), để làm sao bò cái đẻ nãm một và trâu cái có
khoảng cách lứa đẻ 14 tháng.
Trong thực tế, do nhiểu nguyên nhân (giống, ch ế độ
chăm sóc nuôi dường, mục đích sử dụng, bệnh tật....),
khoảng cách lứa đẻ thường dài hcm, khoảng 390-420 ngày
ở bò và 480-550 ngày ở trâu. Để khắc phục tình trạng này,
cần chú ý đến những vấn đề sau đây:
+ Vào giai đoạn cạn sữa và ngay sau khi đẻ, nuôi
dưỡng bò cái và trâu cái hợp lý, phù hợp với nhu cầu của
gia súc.
+ Chuẩn bị và chăm sóc chu đáo bò cái, trâu cái vào
lúc đẻ (chuồng đẻ phải sạch sẽ, bảo đảm các điều kiên vệ
sinh và hộ lý tốt).
+ Trong trường hợp đẻ khó, sát nhau hoặc bị vicm
nhiễm đường sinh dục, cần can thiệp và điều trị kịp thời,
tích cực để sớm phuc hồi chức năng sinh sản.
+ Chọn lựa và sử dụng bò đực giống, trâu đực giống
tốt để phối cho bò cái, trâu cái động dục. Trong trường hợp
thụ tinh nhân tạo thì phải sử dụng loại tinh chất lượng tốt,
áp dụng đứng đắn kỳ thuật thụ tinh nhân tạo, đặc biệt là
phải xác định và phối tinh vào thời điểm thích hợp nhất.
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+ Sau khi đẻ 40-60 ngày mà không thấy tràu bò cái
đống dạc trở lại, cần tiến hành kiểm tra cơ quan sinh dục
bằng sờ khám qua trực tràng và khi cần thiết, sử dụng các
kích dạc tố để gây động đục cho trâu bò cái, rút ngắn
khoảng thời gian lừ khi đẻ đến khi động dục và phối giống.
Cụ thể:
- Dùng huyết thanh ngựa chửa hoặc gravohocmôn, liều
lượng 15 đơn vị chũột/kg thể trọng cho những con trâu bò
cái có buồng irứng teo nhỏ. (Những con có buồng trứng
bình thường có thể gây dộng dục bằng việc íiêm các kích
dục tố này với liều 10 đvc/kg thể trọng).
- Những con có thể vàng trên buồng trứng: tiêm
prostaglandin (TO F2oc) với liêu 2ml/con.
Nhìn chung, việc sử dụng các kích dục tố này đều cho
kết quả rất tót» chỉ 3-4 ngày sau khi tiêm hầu hết số gia súc
cái đều động dục, tỷ lệ thụ thai sau lần phối đầu đạt từ 5060%.
IV. TỔ CHỨC P H Ố I G IỐ N G Đ Ể NÂNG CA O NẢNG
SUẤT SIN H SẢN CỦA TRÂU BÒ
*
Bố trí tỷ lệ đực, cái hợp lý và bảo đảm chế độ nuôi
dưỡng, chăm sóc tốt đực giống:
Biện pháp này thưởng áp dụng cho trường hợp chăn
nuôi trâu bò đàn, đặc biệt là ờ những vùng đồi núi, những
nơi có đồng bãi chăn thả (xem thêm phần chăn nuôi trâu
bò cày kéo kết hợp sinh sản).
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Nói chung,'nên bố trí tỷ lệ 1 con đực phụ trách 40-50
con cái và thời gian sử dụng hiệu quả nhất khoảng 4-5
năm. Những con đực giống phải được chọn lọc kỹ lưỡng,
bởi vì nó chẩng những ảnh hưởng đến kết quả thụ thai mà
cả châì. ỉượng, tính năng sản xuất của thế hệ sau này. Trâu
bò cái thường động dục theo m ùa, tập trung vào m ùa xuân
và m ùa thu. Chính vì vậy, cần chú ý bồi dưỡng, chăm sóc
tốt cho những con đực giống vào các thời kỳ này trong
năm.
* Áp dụng thụ tinh nhân tạo:
Thụ linh nhân tạo được hiểu là đưa tinh dịch của con
đực vào đường sinh dục của con cái bằng các dụng cụ. Thụ
tinh nhân tạo có những lợi ích sau đây:
- Giúp khai,thác tối đa ìiềm năng di truyền cùa những
trâu bò đực giống quý, từ một con đực có thể thu được số
lượng lón thế hệ con với các tính năng sản xuất cao và chất
lượng tốt.
- Thụ tinh nhân tạo có lợi ích kinh tế rất lớn do từ một
con trâu bò đực có thể phối tinh cho hàng nghìn trâu bò
cái, kết quả là không cần phải giữ lại và nuôi nhiều trâu bò
đực trong trại và không còn phải tốn kém trong việc vân
chuyển gia súc cái đến chỗ có gia súc đực.
- Thụ tinh nhân tạo khắc phục được sự chênh lệch tẩm
vóc giữa cơ thổ đực và cơ thể cái khi truyền giống.
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Thụ tinh nhân tạo là yếu lô' cơ bản giúp thanh toán
m ột số bệnh có ihổ iruyền qua đường sinh dục.
N hờ những thành tựu của khoa học, công nghộ, hiện
nay trong thụ tinh nhãn tạo cho trâu bộ thuờng sử dụng
tinh đông lạnh mà khõng dùng linh iươì nữa. Tinh được
đông lạnh trong các cọng chất dẻo (thường gọi là tinh cọng
rạ) hoặc dưới dạng viên tinh.
Điều quan trọng trong thụ tinh nhân tạo là tất cả các
thao tác chuẩn bị phải được tiến hành trong bóng râm và
tránh lia nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào tinh; phải tiến
hành phối tinh trong bẩư không khí yên tĩnh, không gây
tác động thô bạo cho gia súc cái. Đặc biệt, cần xác định
chính xác thời điểm phối tinh thích họp. Ở trâu bò cái,
rụng trứng xảy ra khoảng 12 giờ sau khi kết thúc động dục
(hoặc khoảng 30 giờ kể từ khi bắt đầu động dục). Như vậy,
thời điểm phối tình thích hợp nhất là vào nửa thứ hai của
thời gian động dục. Trong thực tế sản xuất, như một
nguyên tắc chung, người ta tiến hằnh quan sát các dấu hiệu
động đục 2 lẩn ư ong m ột ngày. Những con irâu bò cái thấy
động dục vào buổi sáng thì phối vào lúc chiểu tối, còn
những con thấy có biểu hiện động dục vằo buổi tối thì phối
vào sáng ngày hôm, sau.
Cũng có thể áp dụng m ột quy tắc khác, đó là phối cho
trâu bò cái 8-24 giờ, sau khi thấy chúng có dấu hiệu đông
d ạc dầu tiên.
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Tuỳ theo chất lượng của tinh dịch, có thể tiến hành
phối lần thứ hai, 12 giờ sau lẩn phối thứ nhất. N hưng
cần phải lưu ý là phối loại tinh của cùng m ột con trâu bò
đực.
Phối tinh lần đầu tiên cho trâu bò cái trong vòng 60
ngày sau khi đ ẻ ĩ t có cơ hội thành công. Lẩn phối đầu
tiên sau khi đẻ cho kết quả tốt nhất là giữa 3 và 4 tháng.
Về m ặt kỹ thuật, có ihể định hướng phối ngay cho trâu
bò cái động dục lần đầu sau khi đẻ, nếu như trong lúc đẻ
và thời kỳ sau đẻ diễn ra bình thường. N hưng cần nhớ là
trong trường hợp này, số lần phối cho 1 lần có chửa sẽ
tăng lên.
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Chương 7
THỊT, SỮA VÀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT
ĐỂ CÓ SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH

I. T H ỊT TRÂ U BÒ VÀ PH Ư Ơ N G P H Á P G IẾ T M ổ ,
BẢO QUẢN T H ỊT
1.1. T h ịt tr á u bò
Thực chất, ihịt trầu giống như thịt bò vể nhiều tính
chất cơ bản như cấu trúc, thành phần hoá học, giá irị dinh
dưỡng, vị ngon. N êu cả trẳu và bồ đều được nuổi dưởng và
giết thịt giống nhau thì người ăn không thể phân biệi được
thịt của loại nàổ.Tuy nhiên, do thực tế là trâu thường được
giết thịt trong tình trạng khẩn cấp hoặc khi kết thúc chu kỳ
sản xuất, nên chất lượng thịt không được đảm bảo. Hơn
nữa, từ trước tới nay do thói quen tiêu đùng nên người ta ít
chú ý đến thịt trâu và không thích thịt trâu.
Nhìn chung, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của thịt
trâu cũng như của thịt bò phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
độ béo của trâu bò; giống; tuổi giết mổ; là gia súc đực hay
cái; phương thức chăn nuôi và ch ế độ dinh dưỡng.
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Thành phần hoá học của thịt bò thiến
Khối
IƯỢng bò

NƯỚC(%)

Chất khô
(%)

45

71,84
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Trong đó
Protit
(%)

Mỡ (%)

Khoáng
(%)

28,16

19,89

4,00

4,26

65,72

34,28 ^

18,87

11,19

4,30

171

61,20.

38,80

19,40

15,04

4,36

362

58,44

41,56

18,80

18,52

4,24

453

52,03

47,97

17,11

26,91

3,95

(kg)

Trong thương nghiệp thịt được chia làm ba loại:
- Thịt loại I: chiếm 63% khối lượng toàn thân thịt, bao
gồm: phần lưng-chiếm 9% khối tượng toàn thân thịt; phi
lê-7% ; phẩn trước chậu-13% ; phần sau chậu-11,5% ; phần
đùi-11% và phần ngự c-11,5%.
- Thịt loại II: chiếm 32% khối lượng toàn thân thịt, bao
gồm: phần vai-24%; phần khuỷu-5% và phần ben-3%.
-11111 loại III: chiếm 5% khối lượng toàn thân thịt, bao
gồm: thịt vụn-2%; thịt ống chân trước-1,3% và thịt ống
chân sau-1,7% .

1.2. Kỹ thuật giết mổ và bảo quàn thịt
Kỹ thuật giết mổ trâu bò và bảo quản sản phẩm trước
khi chế biến có ảnh hưởng rất lớn đến phẩm chất và giá trị
dinh dưỡng cũng như giá trị thương mại của thịt.
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Trâu bò nên được giết mổ tại lò mổ hoặc tại xí nghiệp
giết mổ với trang thiết bị cẩn thiết và theo một quy trình
hợp ]ý nhằm bảo đảm chất lượng vệ sinh sản phẩm đổng
thời bảo đảm an toàn lao động, nâng cao năng suất tao
động. Điều đặc biệt quan trọng là địa điểm giết mổ phải
bảo đảm vệ sinh, có đẩy đủ nguồn nước sạch và có hệ
thống thoát nước, thu gom chất thải chống ô nhiẽm môi
trường.

* Chuẩn bị trâu bò giết m ổ
Trước khi đưa vào giết m ổ, trâu bò phải được kiểm tra
thú y, bảo đảm khoẻ mạnh, khồng bệnh tật. Trâu bò cần
dược nghỉ ngơi, bởi vì trâu bò m ệt m ỏi thì thịt sẽ kém chất
lượng, chóng hỏng và khó bảo quản. Đồng thời cần bảo
đảm ch ế độ ăn uống, vệ sinh phòng dịch để gia súc không
bị sụt cân hoặc m ắc bệnh. Những cơ sở giết m ổ tập trung,
cần phân chia hệ thống chuồng trại nhốt ư âu bò thành ba
khu: khu tiếp nhận - là nơi gia súc được kiểm tra, phân
loại; khu an toàn - nhốt các gia súc khoẻ m ạnh, chờ giết
m ổ và khu cách ly - nhốt gia súc ốm yếu, bệnh tật.
Trước khi mổ 24 giờ để trâu bò nhịn đói, chỉ cho uống
nước. Làm như vậy giúp xác định đúng khối lượng trâu bò,
việc lột da dẽ dàng hơn, hơn nữa thân thịt sẽ tươi ngon và
không bị ngấm máu.

* Các bước giết m ổ
G ãy choáng: mục đích là để trâu bò m ất khả nãng tự
vệ và cử động, giúp ta lấy hết được máu và an toàn cho
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người lao động. Có thể gây choáng cơ học, tức là dùng búa
đập vào trán hoặc sau gáy. Cũng có thể dùng dòng điện
làm tê liệt thần kinh. Biện pháp này tốt nhất bởi vì, gây
choáng bằng dòng điện thi tim vẫn đập, do đó lấy được hết
máu, giúp cho thịt có chất lượng tốt và bảo quản dược làu.
- Chọc lấy máu: tức là dùng dao nhọn rạch đông mạch
chủ ở cổ con vật để cho m áu chảy ra (ở trâu bò lượng máu
chiếm khoảng 4% khối lượng cơ ihể). Cần tiến hành ngay
sau khi con vật bị choáng. Khi chọc lấy máu có thể để con
vật nằm trên nền lò mổ hoặc treo ngược lên theo phương
thẩng đứng.
- Cắt bỏ bốn ống chân, từ gối trở xuống. Sau đó cắt bỏ
đẩu, cắt lấy thực quản và cắt các huyết quản ở có, lấy hết
m áu tổn đọng ra.
- Lột da, chú ỷ phải lột da nhanh và không gây tổn
thương các tổ chức dưới da bằng cách kéo thẳng da, đưa
mũi dao sát vào da để tách bỏ hết thịt và khồng làm rách
da. Có thể dùng tời kéo để lột da.
- Rạch bụng theo đường trắng giữa bụng, lần lượt cắt
lấy ra các nội tạng, trước hết là dạ dầy, sau đó đến ruột,
gan, lá lách, tim , phổi....Chú ý không làm vỡ các cơ quan
tiêu hoá. Sau đó thân thịt và các phù tạng được kiểm tra vệ
sinh thú y.
- Xẻ đôi thân thịt dọc theo xương sống. Đường cất dọc
phải đi qua phía phải từ giữa xương sống để lấy toàn vẹn
xương sống ra.
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- c ắ t bỏ chỗ có bờ đuôi, thận, m ỡ thận, mỡ háng và
tuỷ sống ỉưng.
- Rửa toàn bộ thân thịt bằng nước sạch, lưu ý loại bỏ
toàn bộ các vết máu và những gì có khả nãng gây bẩn cho
thít.
- Xác định độ béo, khối lượng thân thịt rồi đóng dấu
và chuyển sang phòng bảo quản lạnh.

* Kỹ thuật bảo quản thit
+ Bảo quản ở nhiệt độ thấp:
Bảo quản ở nhiệt độ thấp là biện pháp tốt nhất để làm
chậm lại hoặc ngăn ngừa sự hư hỏng của thịt, đồng thời
giữ cho nó không bị m ất đi các đặc tính tự nhiên ban đẩu.
Cơ sở của phương pháp là ức chế hoặc làm chậm lại các
quá trình sinh hoá xảy ra trong thịt dưới tác động của các
enzym có sẫn trong thịt, của oxy không khí, của ánh sáng,
nhiệt độ. Để bảo quản lạnh đạt hiệu quả cao và kéo dài
thời gian bảo quản, thịt trâu bò sau khi mổ cán làm sạch
bằng lau khô hoặc rửa. Có thể để cả nửa súc, m ột phần tư
súc thịt hoặc cắt ihành từng miếng và đóng gói, nhưng lưu
ý phải phân ra theo từng loại trước khi đưa vào bảo quản.
Trong buồng bảo quản, cần xếp các súc thịt hoặc sản phẩm
đ ã bao gói ở những khoảng cách thích hợp, bảo đảm cho
không khí lưu thông dễ dàng: khoảng cách giữa các súc
thịt lừ 3 đến 5cm, cách tường 30cm, các bao gói xếp cách
nhau 1Ocm.
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Có hai cách bảo quản thịt ờ nhiệt độ thấp là:
- Làm lạnh và bào quản thịt lạnh:
Làm lạnh thịt là quá trình hạ nhiệt đô của thịt xuống
còn từ 0 đến 4°c, tức là vẫn lớn hơn nhiệt độ đóng bàng
cùa dịch m ô (nhiệt độ đóng băng của dịch mô là từ -0,6 °c
đ ế n -1,2 °C).
- Làm đông lạnh thịt'.
Làm đông lanh thịt là quá trình hạ thấp nhiệt độ của
thịt xuống dưới điểm đóng băng của dịch mô. Biện pháp
bảo quản này không kinh tế vì tiêu hao nhiều năng lượng,
mặL khác chất lượng của thịt ít nhiều bị ảnh hưởng do
những biến đổi xảy ra trong quá trinh bảo quản. Tuy nhiên,
biện pháp đông lạnh giúp bảo quản thịt được lâu dài hơn,
dự trữ để chủ động có sản phẩm thịt- Người ta có thể làm
đông lạnh thịt theo quá trình m ột pha, tức ià hạ ngay nhiệt
độ của thịt tươi nóng xuống nhiệt độ đông lạnh hoặc theo
quá trình hái pha, tức là hạ nhiệt độ của thịt tươi nóng
xuống 0 °c và giữ ờ nhiệt độ dó trong khoảng 24 giờ, sau
đó mới đưa vào buồng lạnh đông, nhiệt độ trong khoảng từ

-15 c đến -20 °c.
+ Bảo quản bằng cách ướp m uối
Cơ sở của phương pháp là nhờ muối có tính chất sát
khuẩn nhẹ, mặt khác, m uối tạo áp suất thẩm thấu, giảm độ
ẩm của thịt, đồng thời làm giảm tỷ lệ oxy hoà tan trong
m ồi trường, ức chế các vi sinh vật hiếu khí phát triển.
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ư ớ p m uối là biện pháp bảo quản cổ truyền, được sử
dụng từ lâu và khá phổ biến. Nhờ ướp muối, người ta có
thể bảo quản thịt được một vài ngày hoặc m ột vài tuần.
K hi ướp muối, có thể cho thêm một số hương liệu như hồi,
quế, gừng, lỏi, thảo quả.
Khí ướp muối, thịt có những biến đổi vé:
- Khối lượng: khối lượng của thịt bị hao hụt do quá
trinh mất nước; sự ch’ênh lệch áp suất thẩm thấu làm cho
nước ở các mô thịt đi vào dung dịch muối, thịt trở nên kém
mềm mại hơn. Khi ướp m uối với độ mặn càng cao thì tỷ lệ
hao hụt càng lớn.
- Giá trị dinh dường: giá trị dính dưỡng của thịt ướp
m uối giảm do các protein, các axit amin, các chất khoáng
và các vitamin... chuyển vào dung dịch nước muối. Mức độ
hao hụt phụ thuộc vào nổng độ muối, thời gian ướp và có
thể lên tới 10-12%. Ngoài ra, mức độ hầò hụt còn phụ
thuộc vào loại thịt: thịt càng nhiều m ồ cơ thì hao hụt càng
lớn, càng nhiều mổ liên kết thì hao hụt càng nhỏ.
II. SỬA BÒ VÀ KỸ TH U Ậ T K H A I T H Á C , BẢO QUẢN,
CHẾ BIẾN SỮA

2.1. Sữa bò và quá trình tạo thành sữa
Khi nói đến sữa m à khồng chỉ dẫn loài gia súc nào thì
phải hiổu đó là sữa bò. Đối với sữa từ m ội loài gia súc
khác, ngoài bò cái ra, cần nêu rõ thêm tên loài gia súc đó,
ví dụ sữa dê, sữa trâu.
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* Đặc tín h của sữa
* Cảm quan:
Sữa là chât lỏng m ầu trấng, vàng ngà đến vàng nhạt,
nhớt hơn nước hai lần, không m ùi, không có vết bẩn và
không bị nhiễm gì cả. Để nguyên sữa và sau một vài phút,
các hạt chất béo tập trung trên bề m ặt và hình thành m ột
lớp kem. Sữa không đóng vón khi đun sôi.
Khi thấy màu xanh nhạt thì đó là chỉ thị của sữa giả
dối, do pha thêm nước.
Vị của sữa hấp dẫn đối với đa số người. Khi để sữa lâu
trong các điẻu kiện xấu, đường lactoza trong sữa sẽ chuyển
thành axit lactic và sữa sẽ có vị chua.
* Thành phán hóa học của sữa, gồm:
- Nước: 87,3%- M ỡ sữa.’' 3,9%.
- Chất khô không mỡ: 8,8% , trong đó:
+ Protein: 3,25% (3/4 là cazein).
+ Lactoza: 4,6%.
+ Khoáng: 0,65% , gồm Ca, p, Mg, K, Na,+ Các axit: 0,18% , gồm citrate, formate, acetate,
lactate.
+ Enzym gồm
photphataza.

peroxidaza, catalaza, lipaza,

+ Các chất khí: oxygen, nitrogen.
+ Các vitamin: A, c , D, thiamin.
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* Đặc tính sinh vật học:
Sữa cũng chứa các thành phần sinh vật. Đó là các tê'
bào có nguổn gốc từ máu, từ tuyến vú và các vi sinh vậr.
Ngay cả khi tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các biện pháp vê
sinh, sữa vẫn chứa một lượng lớn tế bào (khoảng từ
100.000-200.000 tế bào trong lm l sữa) và có chứa các V!
sinh vật (chủ yếu là các vi sinh vật cư trú trong ống núm
vú).
Khi gia súc bị bệnh viêm vú thì sổ' lượng tế bào và số
lượng các vi sinh vật trong sữa tàng lên rất mạnh, có tới
hàng triệu tế bào trong lm l sữa.
Sữa mới vắt ra Iuổn có chứa một sở' chất kháng khuẩn.
Do tác động của các chất này nên sau khi mới vắt ra, số
lượng các vi khuẩn trong sữa có giảm đi đôi chút. Nhưng
sau đó, nếu như sữa không được bảo quản lanh (ở 4 UC)
hoặc không được xử lý ở nhiệt độ cao hoặc ch ế biến, thì số
lượng các vi sinh vật tăng lên rất nhanh chóng, theo cấp số
nhân. Bởi vì bản thân sữa là m ột m ôi trường lý tưởng cho
các vi sinh vật phát triển, và như vậy có thể chỉ sau 4-5 giờ
sô' sữa này phải đổ bỏ.
Chính từ đặc điểm này của sản phẩm sữa, để bảo đảm
hiệu quả của chăn nuôi bò sữa, cẩn phải chú trọng đến viộc
bảo quản hoặc tiêu thụ sữa sau khi vất.
* Q uá trinh tạo sữa
Sữa được tạo ra trong bầu vú ngay sau khi gia súc cái
đẻ. Như vậy, muốn có sữa phải làm cho gia súc cáí chửa và
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đẻ. Ở bò cái, bầu vú gắn với cơ thể bằng hệ thống dây
chằng và bầu vú được cấu tạo từ bốn khoang vú. Giữa các
khoang vú có vách ngăn, làm cho các khoang này độc lập
với nhau. Chính vì vây, lượng sữa sản sinh ra trong các
khoang vú không bằng nhau và cũng có thể một trong các
khoang bị viêm nhiẽm m à các khoang khác vẫn không bị
ảnh hưởng.
Bên trong bầu vú là hộ thống mô tuyến, mô liên kết, hệ
thống m ạch m áu... Mô tuyến bao gồm các nang tuyến và
hệ thống ống dẫn sữa. Mỗi nang tuyến được bao phủ bên
trong bởi mội lớp tế bào tuyến. Chính tại các tế bào tuyến
này sữa được lạo ra, đổ vào xoang tiết, sau đó được chuyển
đến bể sữa qua hê thống ống dản.
Tạo sữa’ là m ột quá trình sinh học phức tạp, có sự tham
gia của toàn bộ cơ thể. Để có được llít sữa cán 400-800 lít
m áu chảy qua tuyến vú. Thực chất tạo sữa là quá trình
chọn lọc những chất từ huyết tương đưa vào tuyến vú và
lổng hợp nên những thành phần đặc trưng của sữa. Tức là,
trong quá trình tạo sữa, m ột số chất từ-máu thấm trực tiếp
qua tuyến vú và một số chất khồng có trong m áu được
tổng hợp ngay trong tuyến vú. Phân tích thành phần của
sữa và huyết tương người ta thấy sữa có nhiều chất m à
huyết tương không có, như cazein, lactoza, m ỡ sữa... Hàm
lượng của m ột số chất cũng rất khác nhaú, ví dụ: hàm
lương đường sữa lớn hơn hàm lượng đường huyết 90-95
lần, m ỡ lớn hơn 19 lần, hàm lượng protein ít hơn 2 lần,
Vitamin ít hơn 6 lần.
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Các thành phần khác nhau của sữa được tổng hợp và
dược đổ vào xoang tiết dưới dạng "bọng túi". Protit sữa mà
chủ yếu ỉà cazein (chiếm 76-86% tổng sô' protit trong sữa),
được tổng hợp từ các axit am in của huyết tương chuyển
vào. Đường lactoza trong sữa được tổng hợp chủ yếu từ
glucoza của m áu (80% ), còn m ột phần (20% ) được tổng
hợp từ axetat và propiọnat, là những sản phẩm axit béo bay
hơi từ dạ cỏ vào. M ỡ sữa được tổng hợp từ axit béo mạch
ngắn và từ glyxerin. Glyxerin thì tuyến vú lấy glucoza từ
m áu để biến thành. Còn nguồn axit béo thì 50% từ axit béo
của huyết tương và 50 % lấy từ axit béo của thức ăn.

2.2. Kỹ thuật sản xuất sữa chất luọng, vệ sinh
V iệc tiết và thải sữa tiến hành thông qua các phản xạ
có điều kiện: nhìn thấy hình ảnh người vắt sữa, đụng cụ vắt
sữa, được dẫn vào vị trí vắt sữa và đến giờ vắt sữa...và
thông qua kích thích trực tiếp lên bầu vú (rửa lau bàng
nước ẵm, xoa bóp bầu vú...). Kích thích sẽ theo dây thần
kinh truyền vào tuỷ sống, đến vùng dưới đồi. Dưới sự điều
khiển của vùng dưới đồi, thuỳ sau tuyến yên tiết và đổ
oxytoxin vào máu. O xytoxin làm co các cơ biểu m ô và đầy
sữa vào bể chứa. Trong trường hợp có các kích thích đau,
khó chịu (như đánh đập, xoa bóp quá mạnh, tiếng kêu thét,
có đông người hoặc người lạ vào vắt sữa...) thì vùng dưới
đồi điểu khiển vùng tuỷ tuyến thượng thận tiết ra
adrenalin, hocm ôn này ngãn cản sự co bóp của các cơ biểu
m ô và cơ trơn, gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình liết
và thải sữa.
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Như vậy, để vắt sữa đạt hiệu quả cao, cần tuân thủ m ột
số quy định sau đây:
- Phải luôn luồn bảo đảm cho bò trong trạng thái dễ
chịu, không gây ra những biến động bất ihường.
- Kích thích lên bầu vú phải nhẹ nhàng (nên dùng khăn
lau thấm ướt với nước ấm 40-42°C lau bầu vú và xoa bóp
nhẹ nhàng lên bầu vú), thời gian kích thích trong khoảng
1-2 phút.
- Việc vắt sữa cẩn Ịuôn được tiến hành chỉ do cùng
m ột người, vào thời gian nhất định và theo cùng một trình
tự vắt sữa (nếu như có nhiều bò khai thác sữa).
- Tốc độ vắt sữa bảo đảm vừa phải, không nên quá
nhanh hay quá chậm. Tốc độ vắt phải phù hợp với tần số
co bóp của cơ trơn bể sữa (thông thường là 84-132
lần/phút) Kỹ thuật vắt sữa là yếu tố quan trọng quyết định
sản lượng sữa, sau yếu tố nuôi dưỡng. M ột con bò sữa tót
có thể bị hư hỏng hoặc bị loại thải do vắt sữa không đũng
cách gây ra.
Người ta có thể tiến hành vắt sữa bằng m áy hoặc vắt
sữa bằng tay (vắt sữa thủ công), v ắ t sữa bằng m áy không
gây hại cho bầu vú, giảm nhẹ cường độ lao đông của người
vắt sữa, nâng cao năng suất lao động và sản lượng sữa. N6i
chung m áy vất sữa có các bộ phận chính sau đây: môtơ
điện để chạy máy lúc chân không, m áy hút chân không,
thùng chân không, bộ phận điều chỉnh chân khống, đồng
hồ đo áp suất, bộ phân kích động, cổ góp sữa, cốc vắt sữa,
ihùng đựng sữa, ống chân không.
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Trong điều kiện chăn nuòi bò sủa ở nước ta, đặc biệt là
những nơi chăn nuôi theo quy mô trang trại (có trên 10 bò
vắt sữa), nên sử dụng máy vắt sữa kiểu cơ động trên bánh
xe.
Nói chung, hiện nay máy vắt sữa vản còn rất ít được sử
dụng. Chúng tôi trình bày kỹ về phương pháp vắt sữa thủ
công.

Các công việc chuẩn bị đ ể vắt sữa vệ sính
- Dọn vệ sinh chuồng trại;
Nếu tiến hành vất sữa tại chuồng nuôi thì trước khi vắt
sữa bắt buộc phải dọn vệ sinh chuồng cẩn thận. Đưa ra
khỏi m áng phần thức ân dư thừa; dọn phân trên nền
chuồng và dội rửa nén chuồng bằng nước.
Trong khi làm vệ sinh chuồng, cần tránh gây tung bụi
bẩn. Bụi bẩn chứa nhiều vi sinh vật: lg bụi có thể mang
theo tới 10.000.000 vi sinh vật.
Cũng có thể tiến hành vất sữa ở 1 nơi khác, như phần
phụ của chuồng hay ngoài sân chẳng hạn. Nhưng nên nhớ
rằng bò sữa là gia súc có thói quen, vì vậy cần phải ư ánh
thay đổi địa điểm vắt sữa.
- Dụng cụ vắt sữa:
Không nên dùng các dụng cụ vắt sữa bằng chất dẻo vì
làm vệ sinh khó khăn. Tốt nhất nên dùng các dụng cụ bằng
nhôm. Tuỳ theo số lượng đàn bò khai thác sữa m à chuẩn bị
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đủ số lượng dụng cụ để vắt sữa và vận chuyển sữa. Thông
thường cần có: sô bằng nhôm để vắt sữa, bình chứa sữa sau
khi vất và để vận chuyển và phễu lọc sữa cùng với vải màn
để lọc.
Các dụng cụ này nên có đáy vát tròn, có vậy mới dẻ
làm vệ sinh và tránh cặn bẩn bám vào các kẽ quanh đáy.
Sô vắt sữa chỉ được sử dụng để vắt sữa. Không bao giờ
được dùng vào việc khác.
Tất cả các dụng cụ để vất sữa và vận chuyển sữa phải
được cọ rửa cẩn thận. Tốt nhất là dùng nước nóng và xà
phòng để làm vệ sinh các dụng cụ này. Nhưng lưu ý là
không dùng xà phòng thơm vì sữa sẽ bị ám mùi. Sau khi cọ
rửa, gác các đụng cụ lên giá gỗ trong bóng râm cho rỏ hết
nước và khô hoàn toàn m ới đem sử đụng.
- V ệ sinh người vắt sữa:
Việc vắt,sữa tốt nhất là luôn luôn do một người tiến
hành. Người vắi sữa !àm việc phải nhẹ nhàng, bình tĩnh, có
hiểu biếi về bò sữa và yêu mến con vật. Phải là người
khồng m ắc bát kỳ m ột bệnh truyền nhiẻm nào. Móng tay
thường xuyốn được cắt ngắn.
Nên sử dụng quần áo lao động trong vắt sữa và luôn
luôn bảo đảm quần áo sạch sẽ. Trước khi vất sữa, phải rửa
tay với xà phòng, kỳ chải m óng tay và sau đó lau khô cẩn
thận bằng khăn lau sạch.
- Vệ sinh (hân th ể bò sữa và bầu vú:
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Trong trường hợp bò cái bẩn quá, cần tắm rửa trước
khi vắt sữa: dùng vòi phun nước, phun rửa hai bên sườn,
chân sau và bụng.
Nếu bò không bẩn lắm thì không cần tắm như nêu trên
m à chỉ cần dùng m ột khăn m ềm nhúng vào nước ấm 40-

42°c và lau rửa bầu vú, sau đó lau khô nhẹ nhàng. Có thể
nhúng khăn vào dung dịch sát trùng nhẹ như đung dịch iốt
1-2% chẳng hạn.
V iệc lau rửa bằng nước ấm và lau khồ bầu vú nhẹ
nhàng sẽ kích thích tiết oxytoxin, m ặt khác tránh gây
thương tổn lên da bầu vú cũng như nhiễm bẩn sữa lúc vắt.
Một số bò cái có thói quen cho vắt sữa chỉ khi có mật
bê con tại đó, hoặc phải được bê con bú thúc lúc ban đầu.
Cần phải tập cho bò để bỏ thói quen này bằng cách vất sữa
ngay từ những ngày đầu sau khi đẻ, không có sự hiện diện
của bệ và cho bê ăn sữa trong m ột chiếc xô.
Phải bỏ thói quen này vì những lý do sau đây:
+ Tránh phiển phức là phải có m ặt bẻ con mới vắt
được sữa.
+ Nếu bò con đã bú thúc la không xác định được chính
xác năng suất sữa của bò cái và không thể lên khẩu phần
ăn hợp lý được.
+ Bò cái cho bê bú sữá sẽ chậm động đục trở lại.
+ M ôi, m iệng, dầu bê con có thể bẩn và sẽ làm bẩn
núm vú, bầu vú và làm vấy bẩn sữa.

+ Có thể bê con có răng dài khòng đều và khi mải mê
bú sẽ làm tổn thương núm vú và gây ra viêm vú.

Vắt sữa thủ cóng
Sau khi làm các thao tác chuẩn bị như đã nêu trên và
sau khi rửa và xoa bóp kích thích bầu vú, cần vắt một vài
giọt sữa từ m ỗi núm vú vào các ca hoặc tách đáy đen để
kiểm tra xem sữ a.có váng lợn cợn không hay sữa bình
thường.
Những tia sữa đầu tiên chứa nhiều vi khuẩn và phải vát
bò đi, không vắt lẫn vào sô.
< Sau đó tiến hành vắt sữa:
VỊ trí ngổi vắt cố thể là bên trái hay bên phải bò, tùy
theo người vắt thuận tay trái hay tay phải. Việc vắt sữa cần
tiến hành nhanh. Người vắt sữa cần sử dụng hai tay, nghĩa
là vắt cà hai núm vú cùng m ột lúc. Người ta khuyên là nên
vắt sữa theo đường chéo: bắt đầu là các núm vú trước trái sau phải, và sau đó vất'đến các núm vú trước phải - sau
trái.
Có hai phương pháp vắt sữa thủ công;
- Vắt vuốt núm vú:
Có nghĩa là kéo núm vú được kẹp giữa ngón tay trỏ và
ngón cái xuống phía dưới, đẩy sũa theo chiều ống núm vú
cho đến khi ra khỏi lỗ m ở núm vú. Phương pháp này ít
nặng nhọc cho người vắt sữa, nhưng nó nguy hiểm cho bò
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.cái. Dễ gây ra thay đổi núm vú (bị kéo dài) và thường gây
rách hoặc viêm nhiễm mô tuyến vú.
Phương pháp này chỉ cho phép trong trường hợp bò cái
có núm vú rất ngắn.
- Phương pháp vắt nắm:
Dùng ngón cái và ngón trỏ nắm chặt phía trên núm vú
làm cho sữa không trở lại bầu vú được nữa, sau đó lần lượt
đóng và xiết chặi các ngón tay lại, làm cho sữa bị đẩy ra
ngoài. Sau đó lại m ở bàn tay cho sữa chảy xuống núm vú.
Dù sử dụng phương pháp nào thì cũng cần phải vắt kiệt
bẩu vú. Vắt kiệt bầu vú tránh được sữa dư trong bẩu vú,
tránh gây viêm nhiễm và kích thích khả năng tạo sữa cho
lần vắt sau.
Phương pháp làm kiệt như sau: khi những tia sữa cuối
cùng rất nhò và yếu ta dừng lại và dùng hai tay xoa lên bầu
vú theo chiều từ trên xuống để kích thích lần nữa. Tay trái
giữ phía trên bầu vú còn tay phải vắt nốt lượng sữa cuối
cùng trong núm vú ra.
Sau khi đã vất kiệt bầu vú, cần nhúng núm vú vào
dung dịch sát trùng iốt 1-2% hoặc tốt nhất là dùng dung
dịch iodam am vì dung dịch này có độ bám dính lên da,
nhất là lỗ thông ống núm vú rất tốt, tạo thành m ột lớp
m àng bảo vệ núm vú.

2.3. Bảo quản sữa
Bảờ quản lạnh:
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Như chúng ta biết, sữa là m ột sản phẩm giầu dinh
dưỡng. Sữa mới vắt ra ở nhiệt độ 35-37 ° c và dù chúng ta
có tuân thủ chặt chẽ điều kiện vệ sinh vắt sữa đến đâu thì
trong sữa vẫn luôn luôn có một tượng vi khuẩn nhất định.
Các vi khuẩn này phát triển và nhân lên nhanh chóng, làm
cho sũa bị chua, bị hỏng và không còn sử dụng được nữa.
Chính vì vây, trong vòng m ột giờ sau khi vắt, sữa phải
được ch ế biến hoặc, phải được đổ vào tãng bảo quản lạnh.
Bảo quản lạnh là biện pháp hiệu quả kìm hãm sự phát triển
của các vi sinh vật. Bằng cách hạ nhiệt độ của sữa xuống
3-5°C, chúng ta có thể giữ sữa tươi được 1-2 ngày.
Ở các nước công nghiệp phát triển, tất cả các trang trại
chăn nuôi bò sữa đều có các ihiết bị hiện đại để bảo quản
sữa. Sữa vắt ra được chuyển thẳng theo đường ống vào tă n g .
lạnh. Sau đó, bằng các xe chuyên dụng, sữa được chuyển
đến các nhà m áy chế biến.
Ồ các nước đang phát triển như nước ta, sản xuất sữa
còn ở quy mô nhỏ, phân tán, sản lượng sữa của mỗi nổng
hộ và mỗi trang trại không lứn. Trong khi đó, các gia đình
và các chủ trang trại khó hoặc chưa thể tự trang bị các
phương tiện làm lạnh. Việc tổ chức thu gom, làm lạnh sữa
theo phương thức liên kết, hiệp hội, với sự hỗ trợ của nhà
nước, của các công ty chế biến sữa là m ột hình thức vừa
mang tính thực tiễn, vừa hiệu quà.
Hiện nay, ờ những vùng chăn nuỏi bò sữa trọng điểm
của nước la, m ột số công ty chế biến sữa (Vinamilk,
Foremost, Nestle... ) và Dự án bò sữa vùng H à N ội đã xây
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dựng và lắp đặt các trung tâm thu gom, ỉàm lạnh sữa. Mỗi
trung tâm có 1-2 tăng làm lạnh, với tổng công suất thu gom
từ 1000 đến 2000kg sữa mỗi ngày. Các trung tâm thu gom và
làm lạnh sữa đặt phân bố rải rác, gẩn với các nông hộ và
trang trại chăn nuôi, đã và đang là yêu tố quan trọng hỗ trợ và
thúc đẩy chăn nuôi bò sữa phát triển, đổng thời bảo đảm vộ
sinh, an toàn thực phẩm cho ngưòi tiêu dùng sữa.
Đối với những vùng xa xôi và khó khăn, để kéo dài
thời gian an toàn của sữa, trong khi phải chờ đợi chuyển đi
tiêu thụ, có thể áp dụng biện pháp bảo quản lạnh đơn giản
là ngâm cả bình sữa (đã đậy nắp cẩn thận) vào m ột bể hoặc
m ột thùng nước đá. Trong trường hợp khồng có nước đá,
có thể dùng nước lạnh thông thường.

Bảo quản bằng phức chất LPS
Phức chất Lactoperoxydaza (LPS) là phương tiện bảo
vệ tự nhiên có sần trong sữa. N ó bao gổm m ột enzym
(Lactoperoxydaza), liên kết với m ột anion và m ột lượng
nhò Peroxyde. Phức chất này oxy hoá các cơ chất đặc
trưng trên màng tế bào, dẫn đến rối loạn quá trình trao đổi
chấi và kết quả là vi khuẩn có thể bị chết.
Thông thường, phức chất này có tác dụng diệt các vi
khuẩn G ram - và tác động kìm hãm các vi khuẩn G ram +
phát triển.
Trong thực tế, để kích thích hệ thống kháng khuẩn
trong sữa và kéo dài thời gian an toàn cho sữa, ngưòi ta bổ
sưng một lượng nhỏ (8,5 ppm) Hydrogen peroxyde (H ,0 ,)
và 15 ppm Thiocyanate. Lượng bổ sung này rất nhỏ và
hoàn toàn không độc hại đối với người tiêu dùng sữa,
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nhung có tác dụng kháng khuẩn 5-6 ngày (đối với loại sữa
được làm lạnh) và táng thời gian an toàn cho sữa tươi 3-5
giờ (đối với sữa ờ nhiệt độ m ôi trường 30°C).
Liên đoàn sữa Quốc tế (IDF) đã tiến hành khảo
nghiệm và giám định biện pháp bảo quản sữa bằng phức
chất LPS. Theo ID F thì biện pháp này có hiệu quả, dẻ thực
hiện và phù hợp với điều kiện của các nước đang phát
triển. Từ tháng 7/1991 phương pháp bảo quản này cũng đã
dược Uỷ ban úêu 'chuẩn thực phẩm của FAO /W HO chấp
nhận. H iện nay FA O đang đề ra những biện pháp ứng
dụng rộng rãi công nghệ này để thúc đẩy sản xuất sữa ở
các nước đang phát triển.
2 Ã . C h ế biến sữ a th ủ công
Trong trường hợp tiêu thụ không hết sữa hoặc trong
trường hợp gia đình có nhu cầu tiêu dùng, có thể tiến hành
ch ế biến ra m ột số sản phẩm sữa theo các cách đơn giản
sau đây:

* Làm sữa tươi thanh trùng
Sau khi vắt sữa, tiến hành lọc sữa qua hai lớp vải màn.
ĐỔ sữa vào một nồi hoặc một thùng nhôm và đun cách thuỷ ở
nhíột độ 65-70°C trong 30 phút. Sau khi đun xong, hạ nhiệt
độ xuống thật nhanh bằng cách ngâm thùng sữa vào nước
lạnh. Nếu có thể cho sữa vào trong tủ lạnh thì càng tốt. Loại
sữa này có thể bảo quàn được 20-30 giờ ở 4-6°C.
Chú ý là chỉ đun cách thuỷ m à không đun trực tiếp
trên bếp. Đun trực tiếp làm cho sữa bị bén cháy ở đáy nồi
và sữa có vị khê khét.
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* L àm sữa đặc có đường
Sau khi lọc sữa, tiến hành chế biến ngay. Sữa cũng
được đun cách thuỷ trong nổi hoặc'thùng nhôm (nếu có
nồi hai lớp thì càng tốt). Nhưng lưu ý là không đổ sữa vàũ
quá nửa chiều cao của nồi, để cho lúc sôi sữa khổng bị trào
và lúc khuấy sữa không bị bắn ra ngoài.
Ngay từ khi đạt nồi sữa lèn bếp, phải khuấy liên tục và
đều tay, đều khắp m ọi chỗ ở đáy nổi. Cứ đun như vây
(khoảng 45 phút đến 1 giờ) cho đến khi thấy sữa sền sệt,
sồi lụp hụp như nổi cơm sấp cạn (có m ầu trắng ngà) thì
cho đường cát trắng vào, theo tỷ lệ cứ 2kg sữa tươi (hì đổ
vào 0,5ke đường cát trắng (và như vây thu được Ikg sữa
đặc). Tiếp tục đun và khuấy đễu cho đến khi sữa đậc lại thì
dừng. Sau đó làm lạnh sữa càng nhanh càng tôĩ. Trong lúc
làm lạnh, vẫn tiếp tục khuấy cho đến khi nguôi hẳn.
Loại sữa cô đặc này có thể để ở nhiệt độ thường trong
vòng 3 - 5 ngày. Nếu để trong tủ lạnh có thể bảo quản
được vài ba tuần lễ.
t
* L ầm bánh sữa
Cách chế biến cũng giống như chế biến sữa đặc có
đường, nhưng có điểm khác là khi đến độ đặc của sữa đặc
có đường, ta tiếp tục đun cho đến khi sữa dẻo quánh lại thì
dừng. Đổ sữa ra và cán mỏng. Khi sữa nguội thì dùng dao
cát thành những mẩu to nhỏ tuỳ ý. Gói stta vào giấy dầu
hay giấy bóng và có thể bảo quản ở nơi khô, m át trong
khoảng một tháng.
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Chương 8
PHÒNG VÀ CHỐNG MỘT s ố BỆNH
THƯỜNG GẶP ỏ TRÂU BÒ

I. BỆNH SẢN K HO A

1.1. u nang buồng trứng
u nang buồng trứng gây ra hiện tượng động dục không •
đều đặn; cũng có thể trâu bò không có biểu hiện động dục
hoặc biểu hiện động dục liên tục.
Hiện tượng không bình thường này có liên quan đến
tất cả các tuyển nội tiết tiết ra các hócm ôn sinh sản và liên
quan đến những yếu tố: di truyền, tuổi của gia súc (những
gia súc cái trên 5 năm tuổi tần số xuất hiện rối loạn này
tăng lên), m ùa vụ, thời điểm sau khi đẻ và tiết sữa... Bệnh
thường xuẩt hiện ở bò sữa (đặc biệt là ở những con có năng
suất sữa cao) m à răt ít khi gặp ở bò thịt.

* Chẩn đoán
Việc chẩn đoán bệnh dựa vào những dấu hiệu sau đây.
Gia súc cái có các chu kỳ động dục không đểu đặn
hoặc không thây có chu kỳ động dục.
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- Khi có biểu hiện động dục liên tục, chúng cổ hành ..
khỏng binh thường; có xu hướng nhảy lên những gia súc
cái khác hoặc thường là nguồn quấy nhiễu trong đàn.
- Trong trường hợp đông dục liên tục, thường quan sát
thấy hiện tượng trùng các dây chằng và điều đó cho cảm
giác là chúng cong đuôi. Âm hộ xưng tấy và ờ m ép dưới
cũng như trong âm đạo, có thể thấy niêm dịch, đôi khi có
chút mủ.
- Khi sờ qua trực tràng nhận thấy cổ tử cung và tử
cung mềm; có thể dễ dàng đẩy được m ột pipet qua cổ tử
cung. Trên các buồng trứng sờ thấy m ột hay nhiều bao
nang với đường kính khác nhau, nhưng nhìn chung đều
trên 2,5cm. Thông thường, rất khó xác định và phân biệt
giữa bao nang bình thường và u nang. M uốn phân biệt
chính xác, cần sờ nắn lại sau m ột vài ngày*. N ếu là m ột bao
nang bình thường thì nó sẽ rụng trứng, nhưng nếu là u
nang thì nó vẫn luôn luôn như cũ. M ột chỉ tiêu khác để xác
định trường hợp bệnh lý này là không thấy cổ thể vàng
thoái hoá đổng thời với sự hiện diện của các bao nang kích
thước lớn trên buổng trứng.
- Bằng việc sờ khám qua trực tràng khó phắn biệt được
giữa u nang thể vàng và u bao nang. Đ ể phân biệt, đòi hòi
phải có rấi nhiều kinh nghiệm và có thể dựa vào các chi
tiêu như thành của u nang thể vàng dầy hơn thành của u
bao nang; chất lỏng bên trong u bao nang đao động m ạnh
hơn so với trường hợp u nang thể vàng.
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*

Điều trị

Trường hợp bệnh xuất hiện trong vòng 60 ngày sau khi
đẻ, người ta có thể hy vọng là bệnh tự khỏi. Sau khoảng
thời gian này cần phải can thiệp, điều trị. M ọi can thiệp
đều nhằm mục đích tiêu huỷ u nang và gây cho chu kỳ
động dục trở lại hoạt động.
- Phá huỷ u nang bẳng tay:
Tức là qua thành trực tràng dùng tay phá huỷ u nang,
như vậy sẽ gây ra hiện tượng rụng trứng và m ột thể vàng
mới hình thành. Biện pháp điều trị này cho tỷ lệ thành
công khoảng 20% . Ư u điểm của phương pháp là không
phải chi phí gì cả, nhưng nó cũng có bất lợi lớn là có thể
làm dính buồng trứng với ống dẫn trứng.
- B ổ sung hócmỗn ỉutein (LH):
M ục đích của cách điều trị này là làm tăng tỷ lệ
hócm ôn LH trong m áu, với việc tiêm hoặc 250(j.g liberin
(tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp), hoặc 6.000 đvqt kích tố
nhau thai người (HCG) (tiêm tĩnh mạch). Kết quả cho
thấy, 70% số gia súc phản ứng tốt với cách điểu trị này.
Khoảng thời gian từ khi bất đầu điều trị cho đến khi xuất
hiện các dấu hiệu động dục đầu tiên là từ 16 đến 23 ngày.
Ngưèrí ta chỉ dẫn là phải phối tinh cho bò ngay lập tức, bởi
vì việc m ang thai sẽ là biện pháp phòng bệnh này tốt nhất.
- B ổ sung progesteron:
Mục đích là thay thế hoạt động của thể vàng. Việc
thay th ế này được tiến hành bằng nhiều cách (trộn acetat
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chlorm adinon vào thức ăn và cho trâu bò ăn trong thời gian
14 ngày, mỗi ngày lOmg; đặt vống xoắn PR ID (Sanofi)
vào âm đạo; đặt các viên cấy (Synchromate B) dưới da).
Trên lý thuyết, phương pháp này được chỉ dăn trong trường
hợp khi điểu trị bổ sung hócm ốn LI I không thành công.
Nhìn chung, 2-3 ngày sau khi loại bỏ nguồn cung cấp
progesteron thì trâu bò cái có biểu hiện động dục, tuy
nhiên tỷ lệ thụ thai trong kỳ động dục này rất thấp, tỷ lệ
thụ thai của chu kỳ tiếp theo bình thường.
- B ổ sung prostaglandin:
Prostaglandin F 2 a và những chất tương tự có hiệu quả
•làm tiêu huỷ thể vàng (các tế bào lutein). Điều kiện cơ bản
cho cách điều trị này thành công là u nang lutein. Tliy
nhiên, như trên đã nêu, việc xác định m ột u nang thuộc
loại như vậy không phải dễ dàng. Đ ể bảo đảm chính xác,
cần phải xác đinh hàm lượng progesteron trong m áu hoặc
trong sữa. Nhưng phải lưu ý loại trừ trường hợp trâu bò cái
có chửa, bởi vì tiêm prostaglandin F 2 a vào thời kỳ m ang
thai, làm tiêu huỷ thể vàng và gây ra hiện tượng xảy thai.

1.2. Viêm nội mạc tử cung
Trong lúc đẻ và ngay sau khi đẻ, tử cung bị vi khuẩn
xâm nhập. Khi trâu bò đẻ bình thường và khi quá trình hổi
phục của tử cung diễn ra bình thường thì dịch tiết tử cung ở
đa số trâu bò cái không chứa các vi khuẩn.
Viêm nội m ạc tử cung thường gặp ở bò cái sữa, ít gặp
ở những trâu bò cái khác. Nguy cơ viêm nội mạc tử cung
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phụ thuộc chủ yếu vào thời gian xuất hiện lại chu kỳ động
dục sau khi đẻ. Khi động dục xuất hiện càng sớm thì nguy
cơ bệnh càng nhỏ. Bởi vì, ư ong thời gian động dục, dưới
ảnh hưởng của các estrogen được tiết ra, niêm mạc tử cung
trở nên sung huyết và có sự thấm xuất của các bạch cầu.
Những bạch cẩu này tấn công các tác nhân gây bệnh trong
tử cung. Cũng dQ ảnh hưởng của các estrogen, độ axít
trong tử cung thấp hơn so với thời kỳ thể vàng hoạt động.
Điều này cũng góp phần vào việc đào thải các vi khuẩn.
Như vậy, trong thời gian động dục, tử cung có khả năng
chống lại sự nhiễm khuẩn trong chừng mực mà các tác
nhân gây bệnh không quá độc hại và số lượng vi khuẩn
không quá lớn.
Tử cung có thể bị viêm nhiễm trong m ột số trường
hợp, do số lượng lớn vi khuẩn tấn công, cũng như bởi các
vi khuẩn đặc trưng, có độc tính cao.
t

*
Viêm nội mạc tả cung có liên quan đến thụ tình
nhân tạo hoặc phối trực tiếp
Khi phối tinh, rất có thể xảy ra trường hợp thành tử
cung bị tổn thương. Các vi khuẩn có trong tinh dịch hoặc
cùng với tinh quản, được đưa vào tử cung, gây ra nhiễm
trùng thứ cấp. Tuỳ theo sức công phá của vi khuẩn mà
nhiễm trùng phát ra nhanh hay chậm, nhưng thống thường
thì trong khoảng 48 giờ. Thường thì cơ tử cung cũng bị
bệnh và đôi khi thấy trường hợp tử cung bị thủng và viêm
phúc mạc.
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Trong trường hợp này chẩn đoán bệnh đựa vào các
triệu chứng lâm sàng. Các triệu chứng này thay đổi tuỳ
theo mức độ trầm trọng của chứng viêm. Có thể thấy gia
súc bị sốt, kém ăn, mạch đâp và tần số hồ hấp tăng lên,
những dấu hiệu của chứng viôm phúc m ạc, sản lượng sữa
giảm đột ngột, gia súc gầy đi nhanh chóng.
K hí sờ nắn qúa trực tràng thấy tử cung phồng lên.
Trong trường hợp viêm phúc m ạc, có thể cảm giác thấy bề
m ặt tử cung sần sùi.
Thấy có dịch chảy từ âm đạo m ầu nâu đậm, lẫn mủ và
lẫn các m ẩu mồ tế bào. Cần phân biệt dịch chảy trong
trường hợp này với c á c d ịc h c h ả y s in h lỷ .
Điều trị bộnh bằng kháng sinh phổ rộng liểu cao đưa
vào tử cung, kết hợp với tiêm bắp, trong vòng ít nhất 5
ngày. Nếu như gia súc đáp ứng tốt với phác đổ điều trị thì
bệnh sẽ khỏi dần, nhưng lâu và có thể sau m ột vài tuần lễ
mới khòi bệnh hoàn toàn.

*
Viêm nội mạc tử cung hoặc viêm tử cung thời kỳ
hồi phục sau đẻ
Bệnh cố thể xuất hiện dưới dạng cấp tính hoặc mẵn
tính.
- Dạng cấp tính:
Dạng viêm cấp tính liên quan đến việc hệ cơ của từ
cung không co bóp và gần như luôn luôn đi cùng với hiện
tượng đẻ không bình thường hoặc hiện tượng sát nhau. Các
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vi khuẩn xâm nhập vào bên trong tử cung, tại đây chúng
nhân lên nhanh chóng và các độc tố-do chúng thải ra gây
nên hiện tượng nhiễm độc m áu cho gia súc.
Triệu chứng bệnh: gia súc ãn kém ngon miệng, trông
có vẻ buồn ngủ, sản lượng sữa giảm, sốt, m ạch đập của tim
và tần SỐ hô hấp tăng lên. Dịch chảy có m ùi rất khó chịu
và có m ầu nấu thẫm. Sờ qua trực tràng thấy tử cung căng
phồng và không co bóp gì cả.
Trước khi điều trị, dùng tay loại bỏ đên mức tối đa
những phẩn còn lại của m àng nhau. Sau đó điẻu trị với các
kháng sinh phổ rộng bằng cách đưa thẳng vào tử cung
(2,5g oxytetracycline). N ếu khó đưa qua cổ tử cung, có thể
dùng m ột pipet thụ tinh nhân tạo và bơm kháng sinh dưới
dạng dung dịch vào bên trong.
Một khi các vi khuẩn bị tiêu diệt và không còn hiện
tượng nhiễm ốộc m áu, tử cung sẽ co bóp và thải dịch ra
ngoài.
- Dạng mãn tính:
Bệnh này là hậu quả của dạng viêm tử cung cấp tính
mà gia súc đã chống chịu được hoặc nó là bệnh tiên
phát, trong các trường hợp, do nhiều lý do kh ác nhau,
gia súc khồng có khả năng thải tất cả vi khuẩn nhiễm
vào tử cung trong lúc đẻ và trong thời kỳ h ồ i phục sau
đẻ. N hìn chung, tác nhân chủ yếu của bênh là các liên
cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn, E.coli hoặc A ctinom yces
pyogenes.
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*
thường

Viêm nội mạc lử cung với chu kỳ động dục bình

Hai ba tuần sau đẻ thấy có dịch m ầu tráng nhạt và có
mủ chảy ra ở m ép dưới âm hộ. Lượng dịch rấi thay đổi.
Trông không thấy gia súc có vẻ ốm nhưng ãn khồng ngon
m iệng và sản lượng sữa không được như m ong đợi.
Chẩn đoán bệnh dựa vào các dấu hiệu nêu trên, kết
hợp với sờ nắn qua trực tràng và khi đó thấy sừng tử cung
đẵ m ang thai lớn hơn sừng tử cung kia. Chu kỳ động dục
trở lại bình thường và sờ thấy m ột thể vàng chu kỳ trên
m ột ưong hai buồng trứng.
Khi kiểm ư a bằng cách soi âm đạo thấy nièm mạc
hồng nhạt và dịch m ủ chảy ra từ lỗ cổ tử cung. Soi âm đạo
còn cho phép phân biột giữa viêm nội m ạc tử cung với
nhiễm trùng cỏ tử cung, viêm âm đạo, áp-xe quanh âm đạo
hoặc với viêm đường âm đạo-tiết niệu.
Việc điều trị tuỳ thuộc vào mức độ trầm trọng của
nhiễm trùng và khoảng thời gian trôi qua, từ khi đẻ đến khi
bắt đẩu điều ưị. Có thể đưa thẳng vào tử cung các chấi
kháng khuẩn hoặc các kháng sinh phổ rộng (ví dụ: dung
dịch Lugol 100ml, Oxytetracyclin 2,5g, hoặc các chất
tựơng tự), (dung dịch Lugol là hỗn hợp 12, KI và nước cất
theo tỷ iệ 1:2:300).
Cũng có thể tiêm 750mg kanam ycine hoặc Penicilline
hoà tan trong 100 m l dung dịch nước sinh lý.
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Trong trường hợp nghi ngờ viêm nội mạc tử. cung phát
triển thành viêm tử cung và nếu như cỏ m ột thể vàng trê a
buổng trứng thì tốt nhất là điều trị chứng nhiễm trùng này
bằng prostaglandin.
Để phòng bệnh này cần tuân thủ các quy tắc vệ sinh
trong thời kỳ gia súc đẻ. Khi trong đàn có m ột gia súc bị
viêm nội mạc tử cũng, cần nuôi tách riêng với những con
khác để tránh lây nhiễm qua dịch, mủ. Cần dùng tay loại
đi hết những mẩu màng nhau thai, để làm sao cho các môi
âm hộ đóng lại.
* Viêm nội m ạc tử cu n g m ãn tín h với th ể vàng tồn
lưu (viêm tử cung tích mủ)
Việc chuyển từ viêm nội mạc tử cung với chu kỳ động
dục bình thường sang viêm nội mạc tử cung có thể vàng
tởn lưu diễn ra từ từ. Lượng m ủ tăng lên và phân tán rộng
trong toàn bộ'sừng tử cung. Chứng nhiễm trùng có thể lây
sang cả Ống dẫn trứng và gây ra viêm ống dẫn trứng.
Thành của sừng tử cung bị bệnh khống còn khả năng giải
phóng prostaglandin vào tuần hoàn máu. Kết quả là thể
vàng không còn bị tiêu huỷ nữa và chu kỳ động dục bị
ngừng lại.
Chẩn đoán bệnh dựa vào các triệu chứng, tuơng tự như
trong trường hợp viêm nội mạc tử cung có chu kỳ động
dục. Việc chẩn đoán tiến hành bằng scf qua trực tràng và
bằng soi âm đạo. Sờ qua trực tràng thấy thể vàng hiện diện
trên một trong hai buồng trứng và có sự mất cân đối giữa
các sừng tử cung.
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Khi chẩn đoán bệnh bằng sờ qua trực tràng, cần lưu ý
tránh nhầm lẫn bệnh này với trường hợp mang thai. Trong
trường hợp bệnh, khỏng Ihấy hiện tượng trượt của các
màng nhau, sự hiện diện của màng dương và không có các
núm nhau. N ếu có thể làm cho dịch chứa bên trong di
chuyển từ sừng tử cung này sang sừng từ cung khác thì có
íhể khẩng định chắc chấn là trường hợp viêm tử cung tích
mủ.
Bệnh không bao giờ tự khỏi nếu không can thiôp. Biện
pháp điều trị tốt nhất là tiêm prostaglandin để làm tiêu
biến thể vàng, giảm hàm lượng progesteron và tăng hàm
lượng estrogen trong m áu. c ổ tử cung mở, tử cung co bóp
và như vậy m ủ được ihải ra.

1.3. Viêm âm đạo
Viêm to i đạo tiên phát thường do các tổn thương khi
đẻ, sau đó bị nhiễm trùng gây ra. Tiếp theo là viêm tử cung
và cổ tử curỉg như m ột chứng nhiẻm trùng thứ phát. Viêm
âm đạo cũng có thể xuất hiện vào thời kỳ hổi phục sau đẻ,
do nhiẽm trùng khi phối giống tự nhiên.
Người ta phân biệt viêm âm đạo đặc trưng và viêm âm
đạo không đặc trưng:

Viêm âm dạo không đặc trưng
Là những chứng nhiẻm trùng do liên cầu khuẩn, tụ cầu
khuẩn, E. coli, Actinom yces pyogenes gây ra. Những vi
khuẩn này có nguổn gổc từ dương vật gia súc đực và có thể
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nhiẻm cả trâu bò cái tơ và trâu bò cái trưởng thành, đã đẻ
nhiều lứa. Cùng một lúc có thể nhiều trâu bò cái bị nhiễm
bệnh này nếu như chúng được phối bằng cùng m ột con
đực.
Ở những con bị bệnh thấy có mủ chảy ra từ âm đạo và
thường dính rải xung quanh gốc đuôi. Q ua kiểm tra bằng
soi"ầm đạo, thấy niêm mạc âm đạo sung huyết và dỏ. Thực
tế là luôn có hiện’iưạng tăng tiết và điểu đó có thể làm cho
ta nhầm lẫn với các dịch tiết động dục. Thông thường thì
sau hai tuần bệnh tự khôi.
Để phòng bệnh này, vấn đé vệ sinh rất quan trọng.
Nếu cẩn thiết, có thể điều trị cục bộ cho đực giống (dương
vật và bìu đương vật) bằng thuốc m ỡ kháng sinh.

Viêm âm đạo đặc trưng
Viêm âm đạo đặc trung ỉà những trường hợp bệnh
truyền nhiễm đạc trưng và chúng thưởng đi cùng với viêm
nội mạc tử cung, chủ yếu do Cam pylobacter fetus,
Trichomonas.
II. RỐ I LOẠN TIÊU HOÁ VÀ NGỘ ĐỘC
2.1. B ệnh chướng b ụ n g đ ầy hơi
Bộnh chướng bụng đầy hơi xảy ra do trâu bò ăn nhiều
cò non, đạc biệt là vào dầu mùa mưa. Cũng có thể do ăn
phải các loại thức ăn bị thối, mốc, thức ăn quá chua hoặc
do thay đổi thức ăn đột ngột.
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* Triệu chứng
Các loại thức ăn vào dạ cỏ, bị lên men và sinh ra nhiều
hơi, bụng gia súc căng to dần (đặc biệt phía bên trái). Trâu
bò biếng ăn, không nhai lại, đứng lên nằm xuống bứt dứt,
khó chịu và thở khó khăn. Khi bị nặng trâu bò không đứng
được, nằm nghiêng, bốn chân bơi bơi, bí đái, bí ỉa.

* Điếu trị
Phải điều trị kịp thời, nếu để chậm con vật eó thể bị
ngạt và chết. Tuỳ theo mức độ bệnh nặng hay nhẹ mằ áp
dạng các biện pháp sau dây:
- Dùng nắm rơm khổ hoặc dùng bọc giẻ gồm muối
rang hoặc gừng, rượu, dấm trộn lẫ n với nhau chà sát mạnh .
lên hai bên sườn và lên hỏng trái.
- Cho trâu bò uống bài thuốc gồm tỏi (10-20 nhánh), lá
trầu không (10 lá), m ột bát nhỏ than xoan hoặc than củi
tán nhò pha trộn với m ột ít dấm thanh hoặc khoảng 1 lít
nước dưa chua.
- Dùng pilocarpin 3% tiêm dưới da, liều 6-10ml, mỗi
ngày tiêm một lần, trong 2-3 ngày liền.
- Cho uống 50g m uối bicarbonat N a hoặc magiê
sunphat, pha với 2-3 lít nước.
Trưòng hợp trâu bò bị chướng hơi cấp tính, phải can
thiệp ngay bằng cách chọc troca vào lõm hồng trái để cho
hơi thoát ra. N hưng phải lưu ý sát trùng troca và sát trùng
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chỗ chọc cẩn thận; phải để cho hơi thoát ra từ từ, tránh cho
trâu bò bị chết do sốc. Sau khi chọc, tiêm thuốc trợ sức cho
trâu bò và cho ăn cháo loãng có pha chút muối.
Để phòng bệnh này cần chú ý:
- Bảo quản tốt thức ăn cho trâu bò, tránh thối mốc.
Trường hợp chẳng may thức ăn bị hỏng phải loại bò,
không cho trâu bò ân.
- Cỏ non, đặc biệt là sau khi mưa, nên thu cắt và cho
ăn tại chuồng, trước khi cho ân cần rửa sạch và phơi tái.
- Không thay đổi các loại thức ãn m ột cách đột ngột
mà phải thay đổi từ từ và có giai đoạn chuyển tiếp.
2.2. Ngộ độc ở tr à u bò
Hiện nay, để bảo vệ cây trồng người ta sử dụng rất
nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, các nhà
máy công nghiệp thải ra m ột lượng hoá chất độc đáng kể.
Tất cả những loại hoá dược và hoá chất này ngày càng gây
ô nhiễm các nguồn nước, các bãi chãn thả trâu bò và ô
nhiễm ngay cả các loại sản phẩm-phụ phẩm nông nghiệp
dùng làm thức ãn cho trâu bò, làm cho trâu bồ có thể bị
nhiẽn độc cấp tính hoặc nhiễm độc trường diễn.
Các hoá chất gây ngộ độc cho trâu bò thưòng gặp là:
- Các loại thuốc trừ sâu như: wofatox, neguvon,
dipterex, sumidin.
- Thuốc diệt chuột: phosphua kẽm.
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- Các chất thải công nghiệp như: sunphảt đồng,
sunphát kẽm, axit chlohydric, axit sunphuric.

* Triệu chứng
Tuỳ theo từng loại hoá chất
ăn hoặc uống phải, các hoá chất
mức độ khác nhau lên thần kinh
tiêu hoá và các cơ quan khác của

và liều lượng mà trâu bò
này gây tác động với các
trung ương, lên hệ thống
cơ thể.

- Trường hợp ngộ dộc cấp diẻn: trâu bò đột ngột chảy
rãi dớt như bọt xà phòng, m ắt đỏ ngầu, chảy nước mắt liên
tục. M ôt sô' trường hợp gia súc ỉa chảy dữ dội, thạm chí ỉa
chảy có máu tươi. Các hoá chất có thể gây hưng phấn
trung khu vận động, làm cho con vât chạy nhảy, đi vòng
tròn, siêu vẹo không tự chủ được và sau đó liệt nằm một
chỗ. Chất độc còn tác động lên trung khu hô hấp và tuần
hoàn, làm cho trâu bò lúc đầu thở m anh, tim đập nhanh,
loạn nhịp sau đó ngừng hô hấp, truỵ tim m ạch và chết rất
nhanh, sau 3-6 giờ.
- Trường hợp nhiẽm độc trường diễn: là do gia súc
tiếp nhân chất độc với lượng nhỏ, nhưng liên tục trong
m ột thời gian nhất định. C ác chất độc tích luỹ trong cơ
thể, gây ra các biến đổi bệnh lý, khó p h át h iện ngay.
Thòng thường, đó là những hiến đổi: th o ái hoá gan, rối
loạn tiêu hoá, b ần huyết, nhiẻm độc thẩn k in h ..... Điều
nguy hiểm là cốc chất độc này tích luỹ tro n g cơ thể hoặc
được thải qua sữa và người tiêu thụ loại th ụ , sữa này
cũng sẽ bị ngộ độc.
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* Chẩn đoán
Chẩn đoán bệnh dựa vào các triệu chứng lâm sàng như
m ô tả trên. Cần phân biệt với trường hợp mắc bệnh truyền
nhiẻm cấp tính: khi bị bệnh truyễn nhiễm luôn luôn có sốt
caò.
Trong chẩn đoán bệnh, cần kết hợp xem xét các nguy
cư gây ra ngộ độc đồng thời xct nghiêm thức ăn và nguồn
nước để tìm chất độc.

* Điều trị
V iệc xét nghiệm tìm ra chấi độc m à trâu bò bị nhiễm
rất quan trọng, nó cho phép áp dụng biện pháp giải độc và
điều trị thích hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp cấp bách,
khi chưa xác định được loại chất độc và dựa vào các dấu'
hiệu lâm sàng ta có thể điều trị theo phác đồ sau đây:
+ Điều ưị triệu chứng:
- Trợ tim mạch với .việc tịêm long não nước hóặc
cafein.
- Thuốc an thần: cho uống seduxen với liều lm g (1
viên)/20-30kg th ế trọ n g / ngày.
- Chống xuất huyết với việc tiêm vitamin K và vitamin c.
+ Giải độc cho gia súc: hàng ngày truyền tĩnh mạch
huyết thanh mặn, huyết thanh ngọt đẳng trương.với liều
2000m l/l OOkg thể trọng kết hựp cho uống dung dịch orêsol:
pha m ột gói 20g với lOOOml nước đun sôi để nguội.
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+ Hộ lý: để gia súc nơi thoáng khí. Nếu trời lạnh cắn
sưởi ấm. Cho ãn cháo loãng, dẻ tiêu.

* Phòng bệnh
Hàng ngày cần chú ý kiểm tra thức ãn, nguồn nước
dùng cho trâu bò, nếu phát hiện mùi lạ thì phải loại bò
hoặc cách ly, không cho trâu bò đến gẩn. ộ những cánh
đồng có phun thuốc trừ sâu cần chờ đợi 'thời gian
khoảng 10 ngày cho thuốc kịp phân huỷ, trước khí thu cắt
cho trầu bò. Nhìn chung, cỏ thu cắt về trước khr cho trâu
bò ăn cần rửa sạch sẽ, phơi lái trước khi cho gia súc ăn.
IU . BỆNH TRU Y ỂN N H IÊM
3.1. B ệnh lao tr â u bò
Lao là bệnh khá nguy hiểm vì không những nó làm
m ất giá ư ị phẩm giống của trâu bò, m ất gía trị kinh tế của
sận phẩm sữa, thịt m à có thể còn lây sang người. Đây là
một bệnh truyền nhiễm, thường là mãn tính, do vi khuẩn
lao gây ra.
Vi khuẩn lao có dạng hình gậy, thẳng hoặc cong.
Chúng rất mẫn cảm với nhiệt và chỉ cẵn sử dụng phương
pháp Pasleur (xử lý sữa của những gia súc nghi có lao)
cũng đủ đổ giết chết ví khuẩn.
Việc nhiổm bệnh ihực hiện qua đường hô hấp hoặc ăn
phải. Tuỳ theo lối vào của vi khuẩn m à thấy các tổn
thương tiên phát chủ yếu trong các cơ quan và hệ thống
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lâm ba của cơ quan này hay cơ quan khác. Từ các tổn
thương tiên phát, vi khuẩn có thể pHál tán đến các cơ quan
khác bằng liếp xúc trực tiếp, bằng tuần hoàn m áu và tuần
hoàn lâm ba. Các cơ quan và các hạch lâm ba hay bị nhièm
nhất là họng, hệ thống hô hấp, m àng phổi, màng xoang
bụng, các hạch lâm ba m àng ruột, tử cung và tuyến vú.

* Triệu chứng
Các triệu chứng của bệnh rất khác nhau, tuỳ theo cơ
quan bị nhiễm, mức độ trầm trọng và độ lớn của các tổn
thương.
- Lao phổi: vi trùng lao xâm nhập vào cuống phổi,
thanh quàn, và khí quản. Con vật có biểu hiện ho khan
nhỏ, sau đó ho nhiều, có khạc ra chất nhờn. Con vật gầy đi
rõ rệi, lông dựng đứng, kém ăn, nhai lại khổng đều, lúc sốt
lúc không. Các triệu chứng ngày càng nặng thêm, con vật
trở nên ủ rũ, ốm yếu, gầy gò và có thể chết do kiệt sức.
- Lao đường tiêu hoá: do gia súc bị nhiễm qua đường
tiêu hoá, bắt đầu bằng tấy đỏ các hạch lâm ba sau hầu, các
hạch lâm ba có thể chèn ép lên thực quàn làm cho con vât
khó nuốt. Cũng có thể xuất hiện lao màng xoang bụng và
có thể sò thấy được qua trực tràng.
- Lao hạch: hạch sưng to, thành những cục cứng, hơi di
động, thể tích thường bằng quả trứng. Các hạch hẩu, m ang
tai, sườn, vai thường hay bị bệnh nhất.
- Lao vú: bắt đầu ở mỏt vú, có chỗ sưng, không đau,
sau đặc lại thành nhân cứng như đá. Hạch sau vú sưng to,
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cứng, nổi cục. Sữa cạn dần, loãng, mầu vàng nhạt và vón
cục.
- Lao cơ quan sính dục: tử cung bị nhiêm do các tổn
thương từ các cơ quan trong xoang bụng, nhung cũng có
thể do lan iruyền qua đường máu hoặc lâm ba. Trâu bò cái
bị bệnh có hiện tượng xảy thai và tiếp theo là vô sinh. Vào
thời điểm xảy thai, một lượng lớn vi khuẩn được thải ra.
Trâu bò đực bị tihiễm gây ra viêm tinh hoàn. Bệnh do
lan iruyền theo đường m áu hoặc từ lao m àng bụng.

* Bệnh tích
Có những cục nổi lên ngoài bề mặt phủ tạng hoặc ăn
sâu trong các tổ chức, các vùng phổi cứng lại, máư xám
hoặc vàng nhạt. Tổ chức phổi có hốc, có m ủ, hôi thối;
màng phổi dầy lên, có những hạt nhò rải rác mầu trắng
xám hay trắng sữa.
H ạch lâm ba sưng to, có vữa và m ột số hạt điển hình.
Có thể thấy’ m ụn loét ở môi, lười, dạ múi khế, gần hạ
vị, m anh tràng và cuối ruột non.

* Chẩn đoán bệnh
Muốn chẩn đoán chính xác bệnh lao cần kết hợp nhiều
phương pháp:
- Chẩn đoán lâm sàng:
Thường khó khán vì biểu hiện chung cho bệnh chỉ là
gẩy, ho, thở dốc, da khô, nhiệt độ thay đổi thất thường.
Cần chú ý những con có hạch sưng, sức khoẻ kém sút.
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- Chẩn đoán

vì

trùng học:

Tìm trực trùng lao ở chất nhờn cuống phổi, những chất
bài tiết và bài xuẩí, sữa, nước tiểu bằng phương pháp
nhuộm xem trên kính và phàn lập vi trùng trong các môi
trường nuôi cấy.
- Phương pháp chẩn đoán dùng tuberculin:
Đây là phương pháp rất phổ biến trên th ế giới. Phương
pháp dựa trên nguyên lý phản ứng tế bào mẫn cảm chậm
của gia súc bị nhiễm bệnh. Cách úến hành như sau:
Tiêm 0,1 ml tuberculin vào nội bì mắt hoặc da cổ.
Phương pháp sử dụng nhiều nhất là tiêm vào nội bì vùng
cổ trâu bò. Chỗ tiêm phải cạo lông, làm vệ sinh và sất
trùng. Dùng ngón tay trái và tay trỏ giữ một nếp da tại một
phẩn ba đầu tiên và thứ haì từ dưới iên của vùng cổ và đo
độ dáy của nếp da này bằng com pa đo độ dầy. Tiêm kháng
nguyên vào da. Dùng ngón tay kiểm tra xem tiêm có đúng
không: cần phải sờ thấy một nốt cỡ hạt đậu. Nếu không sờ
thấy thì phải tiêm lại, lùi lên phía trên m ột chút. Sau 72 giờ
thì đo phản ứng xảy ra.
Nếu độ sưng dưới 2mm , không có triệu chứng lâm
sàng như ri dịch, hoại tử, viêm hoặc tấy hạch lâm ba
phản ứng âm tính (-).
Nếu sưng tấy khoảng từ 2 đến 4mm , không có các
triệu chứng lâm sàng như nêu trên => phản ứng nghi ngờ
(+/*)■
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Nếu sưng tấy trẽn 4m m hoặc có triệu chứng lâm sàng
như nêu trên => phản ứng dương tính (+).
Có thể có phản ứng dương tính giả (xét nghiệm
tuberculin dương m à không bị nhiẻm lao). Đó là trường
hợp bị nhiễm với các vi khuẩn khác có chung kháng
nguyên với vi khuẩn lao. Cũng cần phải lưu ý đên trường
hợp âm tính giả (xét nghiệm tuberculin ám tính và có bị
nhiễn lao). Trường hợp này xảy ra vào giai đoạn sớm của
bệnh, ở những gia súc gầy yếu hoặc bệnh tạt (không có
phản ứng), những gia súc quá già, gia súc mới đẻ trước đó
dưới 4-6 tuần, những gia súc mới tiêm tuberculin ít hơn 6
tuần.

* Phòng bệnh
- Tất cả trâu bò đều phải làm phản ứng với tuberculin.
Cách ly những con cớ phản ứng dương tính hoặc nghi ngờ
ra khỏi đàn. Định kỳ làm phản ứng tuberculin đối với
những con không có phản ứng.
- Thực hiện vệ sinh chuồng trại, m ôi trường; thực hiên
đúng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bê, nghé đang
trong thời kỳ sinh trưởng.
- Cấm vân chuyển trâu bò từ những cơ sỏ có bệnh lao.
Tiêu độc sữa bằng phương pháp Pasteur. Tiêu độc phân,
thức ãn thừa, chất độn chuồng bằng phương pháp nhiệt
sinh vật học. Dụng cụ, chuồng nuôi tiêu độc bằng lysol 5%
hay bằng vôi sống 20%. Xác trâu bò chết bệnh phải tiêu
huỷ, chốn sâu.
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Cách ly những con bê, nghé có mẹ nhiẻm lao, chỉ
cho ân sữa đầu của mẹ 4-5 ngày, sau đó cho ăn sữa của
trâu bò m ẹ khoẻ mạnh. Kiểm tra bằng tuberculin đối với
bê, nghé 1, 3, 6 tháng tuổi, nếu 3 lần đều có phản ứng âm
tính thì có thể chuyển sang đàn khoẻ.

* Điều trị bệnh
Dùng kháng skih như streptomycin, neom ycin... đều
cho kết quả rất tốt. Việc tiêm phòng là một khả nãng lý
thuyết vì nó không tạo ra được m iễn dịch đầy đủ và chắc
chắn.

3.2. Bệnh tụ huyết trùng
Đ ây là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn tụ huyết trùng
gây ra. Bệnh thường mang tính địa phương và gặp ở khắp
nơi trên đất nước ta. Bệnh phát quanh năm, nhưng tập
trung chủ yếu vào m ùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9.
Trâu và bò "đều có thể bị cảm nhiễm nhưng trâu mắc
bệnh nhiều hơn và bệnh cũng nặng hơn bò. Vi khuẩn có
sẵn trong đất và vào m ùa mưa rất dễ phát tán, dính vào
rơm, cỏ hoặc trôi vào các nguồn nước, trâu bò mắc bệnh
do ãn phải thức ăn hoặc uống phải nước bị nhiẽm khuẩn.
Bệnh cũng có thể lây lan trực tiếp từ gia súc bệnh sang gia
súc khoẻ thồng qua tiếp xúc (nhốt cùng chuồng, chung
nguồn thức ăn, nước uống....) hoặc có thể-do một số vật
m ôi giới truyền bệnh (côn trùng, chó, m èo, chuột...) hút
máu gia súc bệnh, ãn thịt gia súc bệnh bị chết, bị giết mô.
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*

Triệu chứng và bệnh tích

Sau khí vào đường tiêu hoá, vi khuẩn qua niêm mạc
xâm nhập vào hệ thống lâm ba và m áu làm cho các hạch
lâm ba sưng to, xuất huyết, đặc biệt là các hạch lâm ba sau
hầu, vai, hạch lâm ba ruột. Bệnh có thể tiến triển theo thể
ác tính, cấp tính và mãn tính.
- Thể ác tính thường ít gặp, trâu bò đột nhiên có sốt
cao (41-42°C), trở nên hung dữ, bệnh phát rất nhanh và
chúng có thể chết sau 24 giờ.
- Thể cấp tính phổ biến ở trâu bò. Bộnh tiến triển trong
3-5 ngày và tỷ lệ chết rất cao: 90-100% . Sau thời kỳ nung
bệnh 1-3 ngày, trâu bò có các biểu hiện: không nhai lại,
mệt lả, sốt cao đột ngột 40-42°C, khó thở và thở m ạnh,
M ột số con bị bệnh thể đường ruột: bụng chướng to, lúc
đầu đi táo sau đó ỉa chảy dữ dội, phân có lẫn m áu và niêm
mạc ruột. Lúc sắp chết, thấy trâu bò nằm liệt, đái ra máu,
khó thờ, có phiêu chấm xuất huyết đỏ xẫm ở các niêm
mạc.
- Thể m ãn tính xuất hiện ở những con m ắc bệnh thể
cấp tính không chết chuyển thành. Bệnh b iểu hiên với
các triệu chứng: viêm ruột m ẵn tính (lúc ỉa chảy, lúc táo
b ó n )l viêm phế quản và viêm phổi m ãn tín h , viêm khớp
và con vật đi lại khó khăn. Bệnh tiến triển trong vòng vài
tuần, các triệu chứng có thể nhẹ dần và con vật khỏi
bệnh, nhưng thông thường con vật bị chết do gầy rạc và
kiệt sức.
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Khi mổ. khám , ngoài các bệnh tích ờ các hạch lâm ba
như mô tả trên còn thấy: tim sưng to, trong bao tim, màng
phổi, xoang ngực, xoang bụng chứa nước vàng; thịt mầu
tím hổng, thấm nhiểu nước; tụ huyết và xuất huyết ờ các
niêm m ạc (m iệng, mũi, mắt.. ) và dưới da.

* Chẩn đoán
Có hai phương pháp chẩn đoán bênh:
- Chẩn đoán lâm sàng, dựa vào các triệu chứng đặc
trưng của bệnh: sốt cao, biểu hiện thần kinh, tụ huyết và
xuất huyết mạnh ở tất cả các niêm m ạc và dưới đa.
- Chẩn đoán vi khuẩn bằng kiểm tra các tiêu bản máu •
và tổ chức trên kinh hiển vi hoặc nuôi cấy vi khuẩn trong
các môi trường nhân tạo (m ôi trường nước thịt, môi trường
thạch dĩa).

* Phòng trị bệnh
Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm phòng
cho đàn trâu bò bằng các loại vac-xin như vác-xin nhược
độc, vác-xin nhũ hoá, vác-xin pha form ol và keo phèn...
Liểu lượng, cách sử dụng cũng như hiệu quả phòng bệnh
tuỳ thuộc vào từng loại vác-xin. Thông thường, ở những
nơi có lưu hành bệnh hoặc có nguy cơ cao cần tổ chức tiêm
phòng cho toàn đàn trâu bò hai lần m ỗi năm (cách nhau 6
tháng) bằng m ột trong các loại vác-xin trên.
Song song với biện pháp tiêm phòng, cẩn thường
xuyên vệ sinh chuồng trại, bãi chăn: tiêu độc, tẩy lỉế
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chuồng trại bằng nước vôi 10% hoặc bằng các thuốc sát
trùng khác, khơi thông cống rãnh quanh chuồng, bãi
chàn.-.Khì có địch xảy ra cần phát hiện kịp thời những con
ốm để cách ly và điều trị, công bố dịch và nghiêm cấm
không cho vân chuyển, giết mổ trâu bò, những trâu bò chết
phải được chôn sâu, đổ vỏi bột vào hô' chôn, tẩy uế chuồng
trại, bãi chăn, ủ phân có trộn vôi bột để tiêu diệt mầm
bệnh.
Phương pháp điều trị bệnh là dùng huyết thanh miễn
dịch đối với bệnh tụ huyết trùng trâu bò với liều 20-40ml
(cho bê, nghé) và 6 0 -l0 0 m l (cho trâu bò trưởng thành).
Cũng có thổ sử dụng các kháng sinh như:
- Streptomycin: liều ỉượng môi ngày 15-20mg/kg thể
trọng, tiêm làm 3-4 lần cách nhau 3-4 giờ và tiêm liên tục
3-4 ngày.
- Tetracyclln: m ỗi ngày tiêm 20m g/kg thể trọng, liên
tục trong 4-5 ngày.
- Sunfamerazin: liều dùng m ỗi ngày 0,13g/kg thể
trọng, tiêm tình m ạch dung dịch 6% và trong 5 ngày liên
tục.

IV. BỆNH KÝ SINH TRÙNG
4.1. Bệnh tiêm mao trùng
Là bệnh ký sinh trùng đường m áu và trâu bò rất mẫn
cảm với bệnh này. Tiôm m ao irùng là dơn bào, có kích
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thước nhỏ, sống ký sinh và di chuyển được trong m áu nhờ
m ột roi tự do.

* Cách truyền bệnh
Bệnh không lây trực tiếp từ con vật ốm sang con vật
lành m à do các loài ruồi trâu và m òng hút máu, truyền
bệnh..Ruồi trâu và m òng chích hút máu tràu bò bệnh, cùng
với m áu chúng hút cả tiêm mao irùng, sau đó nếu chúng
chích m ột con trâu bò lành thì chúng truyền sang cho trâu
bò lành đó. Khoảng 1 tuần sau khi bị truyền bệnh, trâu bò
bắt đầu phát bệnh. Ngoài ra, đỉa, vắt cũng có thể là môi
giới truyền bệnh.
Việc lây lan bệnh thường xảy ra vào các tháng nóng
ẩm, từ tháng 4 đến tháng 9, khi ruồi, m òng phát triển .
mạnh, có nhiều, đặc biệt ở những vùng lầy lội, ẩm thấp.
Từ cuối m ùa thu đến đầu m ùa xuân trâu bò nhiễm
bệnh tiêm mao trùng thưòng phải làm việc nặng nhọc
trong điều kiện thiếu thốn thức ăn và thời tiết khấc nghiệt
(lạnh, rét) nên sức đề kháng giảm và bệnh phát nặng, dẫn
đến đổ ngã hàng loạt. H iện tượng này vẫn thường xảy ra
hàng nãm ở các tỉnh từ trung du đến đồng bằng.

* Triệu chứng và bệnh tích
Tiềm mao trùng ký sinh trong cơ thể, chúng lấy các
chất dinh dưỡng từ m áu của vật chủ bằng phương thức
thẩm thấu, làm cho vật chủ ngày càng gầy yếu, thiếu máu,
giảm sức dề kháng và m ất dần khả năng làm việc. Sống
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trong m áu vâi chủ chúng còn tiếi ra độc tố. Độc tố này tác
động lèn hệ thần kinh trung ương, làm rối loạn trung khu
điều nhiệt, gây cho con vật sốt cao và những cơn sốt gián
đoạn. Độc tố tác động phá huỷ hổng cẩu, ức chế cơ quan
tạo máu, ỉàm cho vật chủ thiếu m áu và suy nhược dần.
Ngoài ra, đốc tố còn tác động lên hệ thống tiêu hoá, gây ra
hội chứng ỉa chảy.
Trâu bò bị bệnh thể hiện các triệu chứng: sốt cao, lên
tới 40-41 °c. Sốt 1-2 ngày iiền, sau đó nhiệt độ hạ xuống
mức bình thường. Sau 2-6 ngày, nhiệt độ lại tăng lên, cứ
như thế lặp đi lặp lại nhiều đạt (sốt làn sóng). Khi sốt cao
thường thể hiện hôi chứng thần kinh: quay cuổng, đi vòng
Iron, run rẩy... (Triệu chứng này thường có ở irâu bò bị
bênh cấp tính).
Trâu bò bị thiếu m áu và suy nhược. Hổng cầu giảm
xuống dưới 3 triệu/m m 3 (ở trâu bò khoẻ = 5-6 triệu/m m 3).
Bệnh có thể kéo dài 1-2 tháng, con vật càng ngày càng
gầy, da khô mốc. Sức khoẻ suy yếu dần, kém ăn, kém nhai
lại» đi phân táo có lẫn m áu hoặc đi tháo lỏng mùi thối
khắm . C6 khi con vật đi ỉa ra cả màng ruột, nát từng đoạn.
N iêm m ạc m ắt tụ m áu m ầu đò tía, đồi khi có chấm
m áu, chảy nước m ắt và m ắt có nhiều dử đặc như keo. Có
khi m ất sưng húp, sau 2-7 ngày m ắt đỡ sưng. N iêm mạc
m ắt trở nên vàng nhạt hay sẫm. Các niêm m ạc m iệng, âm
đạo cũng vàng.
Thường ihấy có thuỷ thũng ở hầu, ức, nách, chân,
háng.Tim m ạch yếu, chàn sau bị tẻ liệt hoặc nửa thân sau
bị liệt, con vật đứng không vững.
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Khi gần chết tim đập rất nhanh và rất yếu. Trước khi
chết, nhiệt độ thân thể xuống thấp hoặc có một cơn sốt
ngắn.
Trường hợp bệnh rất nặng, con vật đột ngột sốt cao,
bụng trướng to rồi lăn ra chết.
Khi m ổ khám con vật, thấy: máu rất loãng, mầu hồng.
Trong lồng ngực,-xoang bụng, bao tim có nước mầu vàng
da cam. Những chỗ thuỷ thũng chứa chất nhầy như keo.
Thịt nhão, m ỡ lầy nhầy m ầu vàng thẫm. Tim, phổi, lách
đều sưng và tụ máu. Dạ cò, dạ tổ ong, dạ lá sách, ruột non
và ruột già đều bị xuất huyết, tím bầm.

* Chẩn đoán
Có nhiều phương pháp chẩn đoán bệnh:
- Căn cứ vào nhũng biểu hiện lâm sàng như m ô tả trên:
sốt cao và cách từng đợt, niêm mạc mắt vàng, thuỷ thũng
chứa chất keo, ỉa chảy, suy nhược, thân sau liệt,.
- Lấy m áu xem tươi dưới kính hiển vi (đặc biệt lúc con
vật đang sốt) sẽ thấy ký sinh trùng còn sống, bơi giữa các
hổng huyết cẩu chiiyển động.
- Lấy máu, nhuộm Gỉem sa và quan sát dưới kính hiển
vi cũng phát hiện ra ký sinh trùng.
- Lấy m áu trâu bò bệnh và tiẽm truyền cho động vật
thí nghiệm (thỏ, chuột bạch, chuột lang), sau 2-6 ngắy có
nhiều ký sinh trùng trong m áu những động vật này.
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- Phương pháp ngưng kết trực tiếp trên phiến kính.
- Phương pháp chẩn đoán miễn dịch ELISA.

* Điểu trị
Chú ý phát hiện bệnh sớm và chữa bệnh kịp thời, kết
hợp ba biên pháp sau đây:
+ Dùng thuốc diệt ký sinh trùng như phenoltridinium ,
suramin, phenidium clorit, protidium, metamidium, berenin,
antryxit.
Nhìn chung, tất cả các thuốc ư ên đều có hai tác dụng:
điều trị bệnh và phòng bênh. Trong m ột số trường hợp, tác
dụng phòng bệnh có thể kéo dài 4-6 tháng. Ở nước ta
thường dùng naganin để điểu trị bệnh tiêm m ao trùng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, naganin có tác dụng
chống tiêm mao trùng cảm nhiễm trên trâu bò trong vồng
3 Iháng. Do vây, có thể dùng naganìn với các mức độ khác
nhau:
- Nơi nhiễm tiêm mao trùng nhưng chưa có biểu hiện
lâm sàng thì trong m ột năm chỉ nên phòng trị m ột đợt bằng
naganin, với liều 0,01g/kg khối lượng cơ thể vào dịp tháng
9-10 dương lịch, trước vụ đông giá rét.
- Nơi có bộnh xảy ra, có trâu bò ốm, chết: nãm đầu
tiỏn phòng trị bằng naganin 2 đợt (tháng 3-4 và tháng 9-10
dương lịch). Từ nãm thứ hai trở đi, mỗi nãm chỉ cần phòng
trị một đợt vào tháng 9-10 dương lịch. Nếu dùng liên tục
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trong nhiều năm như vảy có thể thanh toán được bệnh tiêm
mao trùng tráng từng khu vực nhất định.
-

Liều điểu trị: 0 ?0 l5 g /k g khối lưựng cơ thể, pha dung
dịch 10% nước cất. Tiêm tĩnh m ạch hay tiêm bắp thịt.
Tiêm hai ngày nghỉ m ột ngày, rồi lại tiêm lần thứ ba.
Tiêm trợ lực: Nước sính lý mặn 10%: 150-250ml, tiêm
tĩnh mạch.
Nước sinh lý ngọt 30%: 200-300mI, tiêm tĩnh mạch.
Cafein 20%: ll-2 0 m l hoặc long não nước 10%, liều
lượng 40-50ml.
Clorua canxi 10%: 70-100ml, tiêm tĩnh mạch.
+ Bổi dưỡng, chầm sóc: cho ãn đầy đủ cò tươi, hồn
hợp tinh, bổ sung khoáng và vitamin.
+ Ngoài ra, cần tãng cường vệ sinh chuồng trại và môi
trường xung quanh, tiêu diệt ruồi trâu và mòng.

4.2. Bệnh sán lá gan
Bệnh sán lá gan là bệnh ký sinh do một sán lá (hình
bầu dục, dẹt nhử m ột chiếc lá, mầu nâu xám ) sống trong
gan loài nhai lại gây ra. Trên th ế giới, cũng như ở nước ta,
bệnh sán lá gan được xem là m ột trong những bệnh quan
trọng nhất của trâu bò.
Chu trình phát triển củ a sán lá diẻn ra như sau:
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Sán lá trưởng thành kỹ sinh trong gan, chúng đẻ ra
trứng, trứng theo đường m ật vào ống tiêu hoá để rỏi được
thải ra ngoài theo phân.
Khi rơi vào m ôi trường nước, và khi nhiệt độ tương đối
cao, trứng sẽ phát triển thành m ột ấu trùng có lông. Các ấu
trùng này nhiễm vào ốc theo cách chủ động: tức là chúng
tự chui vào Ốc. Sau khi chui vào ốc, các ấu trùng chuyển
thành bào ấu, tróng đó có các "redíe" được phát triển bằng
hiện tượng sinh sản đa phôi vô tính. Sau khi rời khỏi bào
ấu, các "redie" chuyển thành vĩ ấu - m ột giai đoạn ấu trùng
khác. Các vĩ ấu này ròi khỏi ký chủ trung gian (rời khỏi
Ốc) và lại có m ặt trong môi trường nước. Chúng có một
chiếc đuôi và rất linh động, chúng chuyển thành thể nang
rất nhanh chóng (trong vòng m ột vài giờ) và hình thành thể
gây nhiễm : gọi là vĩ ấu bọc kén, thể này bám lẻn các cây
sống trong nước hoặc lên cỏ ngập nước.
K ý chủ cuối cùng (trâu bò) bị nhiễm do ân phải các vĩ
ấu bọc kén bám trên cỏ hoặc các loại cây Khác. Sau khi
được ăn vào, các vĩ ấu bọc kén chuyển thành các sán lá
gan dạng non và di chuyển qua thành ruột và tấn công các
nhu m ô gan. Trong gan, sau khoảng 6 đến 10 tuần chúng
đạt đến độ tuổi trường thành và đẻ trứng vào ống mật.
Những gia súc (ư âu bò) bị nhiêm với sán lá gan tại
những nơi uống nước, trên bãi chăn ngập nước, sình lầy
hoạc do ăn cỏ bị nhiễm được thu cắt từ những nơi này.
Việc lây nhiễm tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Thông thường
những năm mưa nhiều hoặc sau những vụ lụtr ốc phát triển
m ạnh thì sau đó có những đợt phát bệnh nặng.
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* Bệnh lý và triệu chứng
Những sán lá gan sống ký sinh ư ong gan gây ra những
tổn thương ít nhiểu trầm trọng cho nhu m ô gan. Những tổn
thương này tuỳ thuộc vào cường độ nhiễm. Khi bị nhiễm
nặng có thể đẫn đến tử vong. Sán lá gan hút máu trong ống
mật, gây ra hiện tượng viêm các ống dẫn m ật và các ống
này có thể bị can-xi hoá, chức năng của gan bị hòng.
Trong m ột số trường hợp, người ta ghi nhận có hiện tượng
xơ gan.
Khi bênh tiến triển thấy niêm m ạc nhợt nhạt, vàng da,
con vât gầy rạc, các m ồ m ỡ và bấp thịt teo đi. Hổng cầu
giảm xuống chỉ còn dưới 1 triệu/m m 3
Ở bò và trâu thường thấy dạng bệnh m ãn tính. Bệnh
tiến triển theo ba thời kỳ:
- Thời kỳ đầu: thường không có biểu hiện ưiệu chứng
rõ rột.
- Thời kỳ thứ hai: trâu bò có biểu hiện thiếu m áu, gầy.,
khát nước, hơi sốt và thuỷ thũng nhẹ ở phúc mạc. Kết mạc
m ắt sưng và nhợt nhạt, m í m ắt phù.
- Thời kỳ thứ ba: trâu bồ gầy rạc, những con có thai
thường bị xảy hoặc đẻ non yếu ớt, nhẹ cân. Trâu bò bỏ ăn,
tiêu hoá kém, ỉa lỏng. Triệu chứng đặc hiệu là thuỷ thũng
dưới hàm.
Thời gian tiến triển cùa bệnh rất thay đổi, nhưng ít khi
kéo dài quá 6 tháng. Con vật chết do kiệt sức, không đau
đớn gì và khổng co giật.
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* Chẩn doán
+ Chẩn đoán lâm sàng:
Chẩn đoán lâm sàng bênh sán lá gan luôn luôn khó
khãn. Trường hợp bệnh m ãn lính cẩn phải nghi ngờ trong
những vùng, những nơi có nhíểu nguy cơ nhiễm bệnh, đặc
biệt là ở gia súc non. M ột loạt triệu chứng có thể quan sát
được theo Irình tự thời gian như: hiện tượng thiếu máu đi
cùng với tính vô cảm, ăn kém ngon miệng, gầy, da hơi
vàng; xuất hiện ỉa chảy và cuối cùng, trong những trưcmg
hợp trầm trọng, phát triển phù thũng và gia súc suy mòn
dần. Sờ vào sườn bên phải gây ra cảm giác đau rõ ràng.
+ Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm:
V iệc chẩn đoán trong phòng thí nghiêm tiến hành chủ
yếu bằng việc kiểm tra phân, nhưng gần đây người ta đã
đưa vào các xét nghiệm huyết thanh học để chẩn đoán
bộnh.
ĩ

Kiểm tra phân: nhằm phát hiện những trứng đặc
irưng của sán lá gan trong phân với việc sử dụng kỹ thuật
1'àm giẩu bằng láng cặn hoặc phù nổi để tập trung m ột số
lượng lớn nhất tế bào trứng từ m ột lượng phân nhỏ nhất có
thể.
Tuy vậy, việc kiểm tra phân chỉ có ích trong trường
hợp bệnh sán lá gan m ãn tính. Một bất lợi khác cũng cần
phải đề cập đến, đó là việc sản sinh ra trứng ngắt quãng,
không liên tục, tuỳ thuộc vào việc thải dịch từ túi mật và
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sinh học của ký sinh trùng. Do đó, người ta khuyên là nổn
lặp lại kiểm tra để chẩn đoán bệnh theo cách này và lấy
mẫu dại diện m ột số gia súc trong cùng một đàn.

Kiểm tra huyết thanh học: gần đây những kỹ thuậ
huyết thanh học đã được phát triển và áp dụng để chẩn
đoán, nghiên cứu dịch tễ bệnh sán lá gan. Chủ yếu là xét
nghiệm ELISA để phát hiện các kháng thể lưu hành.
Những lợi ích lớn nhất của xét nghiêm ELISA là khả năng
phát hiện được việc nhiẽm bệnh trong thời kỳ trước khi sán
trưởng thành, trước khi trứng được bài tiết ra, và khả năng
kiểm ư a m ột số lượng mấu lớn. Những vấn đề tồn tại của
xét nghiệm này là giá thành, thiết bị cần thiết, việc thiếu
độ mẫn cảm và đặc thù cũng như sự tồn lưu kháng thể sau
khi điều trị.
+ Chẩn đoán qua việc m ổ khám:
Sự có m ặt của các sán lá gan trong ống mật, việc can-xi
hoá các ống đẫn và các tổn thương do các sán lá non di
chuyển gây ra là những tổn thương đặc trưng của bệnh sán
lá gan.

* Điểu trị
Trong m ột thời gian dài, người ta thường dùng những
dần xuất hydrocarbon có halogen để điều trị bệnh sán lá
gan. Những sản phẩm này lương đối độc hại và chúng chỉ
tác động lên các sán lá trưởng thành. Những sản phẩm
được sử dụng gần đây là bithionol và bithionol-sulphoxide,
oxyclozanide, rafoxanide, nitroxynil, diam phenelide.....cổ
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tác dụng đối với sán lá trưởng thành và m ột phẩn đối với
các sán lá còn non.
H iện nay người ta sử dụng những sản phẩm sau đây:
- Triclobendazole (Fasinex® ) là m ột sản phẩm tuyệt
hảo, có tác dụng chống lại các sán lá rất tốt ngay cả ở
nhông giai đoạn còn rất non. Tuy nhiên liều dùng cho bò
(12 m g/kg) hình như khồng có tác dụng cho trâu !.
- Closantel: là m ột sản phẩm tuyệt hảo chống lại các
sán lá trưởng thành và các sán non bắt đẩu từ tuần thứ 6,
nó giữ được hoạt tính trong vòng nhiều tuần lẻ, có hoạt
tính chống lại loài giun tròn hút m áu và m ột số loài chân
đốt.
- Clorsulon: hoạt tính rất m anh chống lại các sán lá
trường thành và các sán lá còn non bắt đầu từ tuẩn thứ 6.
N hững pháo đồ điều trị cho trâu ở Việt Nam mang lại
những kết quả rất tốt là:
+ Tiêm CCL4, liều 5m l cho 100kg thể trọng, trôn với
một lượng tương tự dẩu parafai. Tiêm bắp vai hay vùng
dưới cổ. K hông tièm quá 20m l vào m ột chỗ.
+ D ùng viên Dertil B, m ỗi viên chứa 300mg hoạt chất
để phòng và trị bệnh cho trâu rất tốt. Thuốc này do
H ungari sản xuất từ năm 1974 và thực tế sử dụng trên đàn
trâu cầy kéo và trâu sữa cho kết quả 100%. M ặt khác,
thuốc rất an toàn, không gây phản ứng phụ và dễ sử dụng.
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Liều dùng đối với trâu là 8-9 m g/kg khối lượng cơ thể.
Có thể dùng cỏ hay giấy bọc viên thuốc và nhét vào miệng
trâu, không cần bắt trâu nhịn đói truớc khi tẩy.
+ Có thể dùng Fasciolaniza ở dạng bột mầu trắng, tác
dụng tương tự như Dertil B, nhưng không tiện sử dụng, vì
mỗi lần sử dụng phải cân thuốc cẩn thân.

* Kiểm soát và khống ch ế bệnh
Cuộc đấu tranh tổng thể chống lại bệnh sán lá gan bao
g6m ba khía canh chính sau đây:
- Sử dụng các loại thuốc diệt sán lá gan:
Cho phép giảm đáng kể khả năng nhiễm bệnh tiềm
tàng, trong khi tiêu diệt sán lá trưởng thành ở ký chủ cuối
cùng: việc điều trị theo phương pháp bắt buộc phải dựa
trên các hiểu biết về dịch tễ học. Trong các vùng có các
m ùa khô và m ùa mưa, thông thường áp dụng hai lần điéu
trị, lần dầu và® cuối mùa mưa để loại các sán lá trưởng
thành và để cho gia súc bước vào m ùa khô trong trạng thái
sức khoẻ tốt và cững để ngăn cản việc nhiẽm các nguổn
nước; ỉẩn điều trị thứ hai vào cuổi m ùa khô, khỉ m à các sán
lá non di chuyển trong nhu m ồ gan. Lần điều trị thứ hai
này cẩn .sử dụng m ột chế phẩm có tác dụng chống lại giai
đoạn ấu trùng.
- Tác động lên ốc - ký chủ trung gian:
Bằng đấu tranh hoá học và đấu tranh sinh học: sử dụng
các loại thuốc diệt ốc; thoát nước cho những bãi chân sình
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lầy; đưa vào nuôi và bảo vệ các loài chim ăn ốc (ví dụ như
vịt); đưa vào các loại ốc không phải là ký chủ trung gian
của sán lá nhưng lại cạnh tranh với các loài ốc ký chủ
trung gian; đưa các loài ốc ãn mổi vào. Thông thường thì
các biện pháp này có hiệu quả hạn chế, nhưng có thể bổ
sung với những hoạt động khác.
- Phòng bằng các biện pháp vổ sinh:
Giảm hoặc hạn chế tiếp xúc giữa trâu bò với các vĩ ấu
bọc kén và giữa phân với ốc. Những biện pháp này liên
quan đến điều khiển, quản lỷ đàn và quản lý bãi chăn; xây
dựng những điểm nước uống bảo đảm vệ sinh.

4.3. Bệnh giun đũa ở bẽ, nghé
Bệnh do m ột loài giun đũa sống ký sinh trong tá tràng
của bê, nghé gây nên. Bệnh chỉ phát ra ở nghé và bê, đậc
biột là nghé giống sữa, phổ biến ờ lứa tuổi 20-25 ngày sau
khi đẻ.
t

Bệnh phân bô' khắp nơi trên thế giới. Ở nước ta, bệnh
thường phát vào m ùa rét, tại các vùng nuôi trâu bò thuộc
đồng bằng, trung du, miền núi. Bệnh phổ biến hơn ở miền
núi vì bê, nghé thường thả rông theo m ẹ đi ăn.

* Triệu chứng"M bệnh tích
Trong thời kỳ ấu trùng, giun đũa di hành và gây tổn
thương các cơ quan như gan, phổi. Khi giun trưởng thành,
chúng sống ký sinh tại ruột non và với số lượng lớn có ihể
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vít chặt ruột, làm tắc. ruột, có khi làm thủng ruột hoặc giun
chui vào Ống mật. Giun hút các chất dinh dưỡng của vât
chủ, đổng thời tiết ra các dộc tố làm cho bê, nghổ bị trúng
độc, ỉa chảy và gầy sút rất nhanh.
Bệnh kéo đài Íí nhất là 5 ngày và dài nhất là 48 ngày,
thường là 11 '3 0 ngày. Bê, nghé thường chết 7-16 ngày sau
khi phát bệnh.
Khi bị bệnh, bê, nghé có dáng điệu lù đù, chậm chạp,
đầu cúi, lưng cong, đuôi cụp, bụng to, lông xù. Đôi lúc con
vật không m uốn bú, không m uốn ăn và thường nằm một
chỗ.
Trong trường hợp bệnh nặng, con vật bò ăn, nằm một
chỗ, gầy rạc, thở yếu, hơi thở hôỉ thối. Mắt lờ đờ, chày
nước mắt có nhử. Mũi khô, thân nhiệt có thể lên đến 4041 ° c . Có con đau bụng, nàm ngửa dãy dụa. Lúc mới
nhiễm bênh phân bê, nghé lổn nhổn, hưi táo, từ mẩu đen
chuyển sang mầu vàng sẫm có lãn máu. v ề sau phân
chuyển sang vàng xám, đặc sền sệt, rồi ngả sang m ầu tráng
và lỏng dẩn, mùi tanh khẳm và rất thối. Con vật ỉa vọt cần
câu, phân dính ở khuỷu chân, xung quanh hậu mồn. Với
triệu chứng điển hình phân m ầu trắng và rất thối người ta
có thể chẩn đoán được bệnh. Con vật gầy sút rất nhanh và
có thể chết. Khi gần chết, nhiệt đô thân thể có khi hạ
xuống dưới mức bình thường (35-36°C ).
Nếu bê, nghé khỏi bệnh thì phân lừ mầu trắng chuyển
lại mầu vàng rồi vàng sẫm, đen và đạc lại, mùi bớt tanh
dần.
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M ổ khám bê, nghé chủ yếu thấy có nhiều giun đũa
trong tá tràng, đôi khi thấy giun trong ống dẫn mật và
trong túi m ật, dạ m úi khế, dạ cỏ. Cố khi giun quấn thành
búi 200-300 con, làm tắc ruột hay thủng ruột. Trường hợp
gian làm thủng ống m ật thì dịch m ật thấm ra ngoài, gan
m ầu vàng. N iêm m ạc ruột tụ m áu, lấm chấm đò. Ở đạ múi
khế, sữa vón ỉại thành cục trắng.

* Chẩn đoán
- Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng (chú ý đến biến đổi
của phân: phân trắng, lòng, m ùi thối khẳm ) kết hợp với đặc
điểm dịch tễ: bệnh thấy ở bê, nghé m à khồng thấy ở trâu
bò trưởng thành.
- Dùng phương pháp phù nổi đ ể kiểm tra trứng giun
trong phân.
- M ổ khám tìm giun trưởng thành à ruột.

* Điều trị
Có thể dùng m ột trong các bài thuốc sau đây:
- Trộn chung 20g bột hạt cau và 25g bột diêm sinh sau
đó hoà với 1/3 lít nước hơi ấm. Cho bê, nghé uống vào mỗi
buổi sáng trong ba ngày liền.
- G iã nhò 50g vỏ xoan (m ột nắm ), sau đó trộn với 2g
m uối (m ột thìa cà phê) và hoà vào 1/3 lít nước ấm. Đ ể lắng
và gạn lấy nước cho bê, nghé uống vào các buổi sáng trong
ba ngày liền.
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- Dùng hai hoặc ba lá đu đủ non giã nhỏ, hoà yới 1/3
lít nước cho uống vào buổi sáng trong ba ngày liền.
- Cho uống phenolthiazin, liều 0,05g/kg thể trọng, hai
lần trong ngày và trong hai ngày liền.
- Sử dụng piperazin, thuốc đặc trị giun đũa bê, nghé.
Thuốc này có hiệu lực cao, ít độc, sử dụng dẽ dàng. Liều
phòng và trị là 0,25g/kg khối lượng cơ thể, hoà vào nước,
cho uống m ột lẩn, không cần nhịn đói và tẩy. Cũng có thể
trôn thuốc với thức ăn. Trong trường hợp bê, nghé bị nặng,
có thể điều trị lặp lại sau 5 ngày.
- Hexachlorethan: liều 0,2m l /kg thể ư ọng, cho uống
hai lần cách nhau 10 ngày.
- Menbevet: liều 0,5g/kg thể trọng, cho uống vào hai
buổi sáng.

* Phòng bệnh
- Đ ể chủ động phòng bệnh, sau khi bê, nghé đẻ 7-10
ngày, cẩn cho bê, nghé uống m ột trong những bài thuốc
nêu trên. Uống m ột lẩn trơng m ột buổi sáng. Khi uống, bắt
bê, nghé nhịn đói (đặc biệt là những vùng có bệnh).
- Cho trâu bò m ẹ ãn uống tốt để có đủ sữa cho con bú,
kết hợp vệ sinh chuồng trại, m ôi trường. Cho uống nước
sạch. Giữ chuồng nuồi ấm và khô ráo. Tập trung phân ủ để
diệt trứng giun.
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4.4. Bệnh giun phổi ở bê, nghé
Bệnh do m ột loài giun sống ở phế quản và khí quản
gây nên. Bệnh phân bò' rất rộng: miền núi, irung du, dồng
bằng.
Giun phổi không cẩn kỷ chủ irung gian. Con cái đẻ
trứng ở khí quản. Trong trứng có ấu trùng. Khi ho thì trứng
iheo đờm tù khí quản về miệng, rồi xuống dạ dầy, ruột.
Tới đường tiêu hoá thì ấu trùng nở và theo phán ra ngoài.
Gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ 25°C) thì ấu trùng lột xác
lần một. Sau đó 4-6 ngày lột xác lần hai và thành ấu trùng
lây nhiễm cho bê, nghé qua đường tiêu hoá. Tới ruột, ấu
trùng mất màng bọc ngoài, chui vào niêm mạc ruột theo hẻ
thống lâm ba và tuần hoàn về phổi. Nếu con vật khoẻ
m ạnh, được nuôi dưỡng tốt và có sức đề kháng cao thì ấu
trùng giun phổi không phái triển bình thường được. Chúng
bị bao vây ở hạch lâm ba màng treo ruột, có thể tới 5-6
tháng. Khi gặp điều kiện thuận lợi (sức để kháng của cơ
thể kém ) chúng m ới có th ể di hành tới các nhánh khí
quản. Thời gian giun sống ở phổi có th ể từ 2 tháng đến
trân 1 nãm và dài hay ngắn còn phụ thuộc vào điều kiện
dinh dưỡng của vật chủ. Nếu dinh dưỡng tốt thì thời gian
ngắn và ngược lại.

* Triệu chứng
G iun ký sinh trong khí quản, gấy kích thích niêm mạc,
chất nhầy tiết ra nhiểu hoặc có thể ỉàm viêm thành phế
quản, thậm chí lan ra cả tổ chức xung quanh. Chất nhẩy
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đôi khi có lẫn máu và là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn
phát triển, dẫn đến viêm phế quản và phổi.
Bệnh phát sinh chủ yếu vào m ùa đông. Bệnh biểu hiện
các triệu chứng của bệnh viêm phế quản: thở khó, ho, chảy
nước mũi, đôi khi có cơn ngạt.
Khí số lượng ký sinh trùng ít thì các triệu chứng không
rõ, sức khoẻ con vật ít bị ảnh hưởng. Nhưng nếu nhiều ký
sinh trùng và nhất là điều kiện chãm sóc, nuôi dưỡng kém
thì con vật lò đờ, uống ít nước, nhịp thở tăng, gầy rạc và
chết sau vài tháng.

* Chẩn đoán
-Lấy các chất tiết ở m ũi chảy ra và soi kính sẽ thấy
nhiều ấu trùng.
- Xét nghiệm phân để tìm ấu trùng.
- Mổ khám gia súc và quan sát các biến đổi cơ quan hồ
hấp: phổi sung, các canh phổi m ầu ư ắng xám. c á t ngang
phổi nhớt và ít m áu, phế quản phình rộng, thành phế quản
dầy, niêm mạc khí quản, phế quản có những lấm chám
xuất huyết. Có thể quan sát thấy giun bằng mắt thường
trong khí quản và phế quản, chủ yếu là trong phế quản
trung bình.
Trong chẩn đoán cẩn phân biệt với các bệnh khác như
. viỗm phổi và lao phổi.
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*

Điểu trị

' Dùng tetram isol do H ungari sản xuất, liều 1015mg/kg thể trọng (thuốc nguyên chất) để điều trị mang
lại hiệu quả rất cao (100% ) và an toàn.
M ebenvet: liều 80-100m g/m l thể trọng, đạt hiệu lực
70-80%.

4.5. Bệnh cầu trùng
Bệnh cầu trùng phân bố ở hầu khắp các nước trên thế
giới. Trâu bò nhà và trâu bò rừng đều có thể bị nhiễm
bệnh. Các giống trâu bò nuôi thịt và lấy sữa đều bị bênh,
nhưng các giống bò sữa Holstein Friesian và giống trâu
sữa M urrah thường bị bệnh nhiểu hơn.
Ở Việt N am , bệnh cầu trùng đã được phát hiện tại
nhiều địa phương. Bê nghé bị nhiễm cầu trùng vối tỷ lệ cao
hơn trâu bò trưởng thành.
Trâu, bò, bê, nghé nhiễm bệnh đo ăn cỏ tươi hay uống
nước ao tù có chứa noãn nang cầu trùng. Bệnh thưcmg phát
vào m ùa hè, những tháng nóng ẩm, ở những đồng cỏ ẩm
thấp, đặc biệt vào những nãm m ưa nhiều. Thời tiết nóng
ẩm làm cho noãn nang dỗ đàng phát triển đến giai đoạn
cảm nhiễm.
Cầu trùng là những bào tử trùng có hình trứng hoặc
hình cầu, thông thường sống ký sinh trong các tế bào biểu
bì của con vật. Cầu trùng có thể sinh sản vừa vô tính vừa
hữu tính.
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Các loài cầu trùng đều có hai giai đoạn phát triển:
- Giai đoạn phất triển ngoài tự nhiên: noẵn nang được
bài xuất ra ngoài iheo phân, là dạng trường thành của cầu
trùng, bên trong gồm có 4 bào nang. Ngoài tự nhiên, gặp
các điều kiện thuận lợi, m ỗi bào nang phát rriển thành hai
bào tử thể. Đ ây là dạng noãn nang cảm nhiễm.
- Giai đoạn ký. sính trong cơ thể bê, nghé: bê, nghé ân
phải noãn nang cảm nhiễm, vào trong cơ thể vật chủ, noãn
nang vỡ ra, giải phóng ra các bào tử thể, rồi phát triển
thành các bào tử đực và cái. Các bào tử này kết hợp với
nhau thành hợp tử. Hợp tử sê vỡ ra, giải phóng ra các noãn
nang và noãn nang theo phân ra ngoài.

* Triệu chứng và bệnh tích
Trong quá trình ký sinh và phát triển ở ruột bê, nghé,
cầu trùng gây tổn thương lớp nhung mao và ỉớp cơ thành
ruột, làm tróc niổm mạc ruột và xuất huyết. Cầu trùng tiết
ra các enzym và độc tố phá hoại mô ruột. Những tổn
thương của ruột tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh
có sẵn ở trong ruột xâm nhập vào và gây viêm ruột kế
phát.
Thời kỳ nung bệnh khoảng 1-2 tuần. Sau thời kỳ này,
con vật có thể bị dạng bệnh cấp tính hoặc mãn tính.
Trường hợp bệnh cấp tính, con vật bị sốt, run rẩy, đi tả
nhiều nước và có máu, hình thành màng giả. M ỗi lần ỉa
con vật cong lưng răn, nhưng phân ra rất ít. Tình trạng
chung của con vật ốm yếu, kém ãn, gầy sút, khát nước dữ,
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uống nhiều nước. Bệnh có thể kéo dài từ 1 đến 3 tuần lế và
khỏi rấi châm. Trường hợp vật bị bệnh rất nặng có thổ chết
trong 48 giờ giữa những cơn co giật.
N iêm mạc ruỏt đỏ và thuỷ thũng, có khi phủ đầy mủ
và màng giả, thường có xuất huyết.
Khi bê, nghé có sức đé kháng cao, bệnh chuyển sang
thể mãn tính, khi ỉa chảy, khi táo bón, phân thường có dịch
nhẩy và dính máu. Con vật gầy còm, suy nhược và thường
dễ bị nhiễm các bệnh khác.
Tiên lượng của bệnh nghiêm trọng, tỷ lệ chết có thể
lên tới 50%.
* C hẩn đoán
- Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng điển hình của bê,
nghé non: ìa lỏng, phân nhầy, có m áu tươi (lỵ đỏ) và căn
cứ vào khu vực có lưu hành bệnh.
t

- Kiểm tra phân của bê, nghé và trâu bò bị bệnh để tìm
noãn nang cầu trùng bằng phương pháp phù nổi: hoà phân
vào cốc nước muối bão hoà, sau 20-30 phút, các noãn nang
có tỷ trọng nhẹ hơn và nổi lên trên. Hớt lớp bên trên và đặt
lên lam kính, kiểm tra dưới kinh hiển vi để phát hiện noãn
nang.

* Điều trị
Có nhiểu loại thuốc điều trị bệnh cầu trùng bê, nghé.
Chúng ta có thể dùng m ột trong các loại thuốc sau đây:
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- Dùng thymol cho uống, đây là loại thuốc tớt nhất:
dùng 2-3 viên (mỗi viôn 7g) trong một ngày, trong Ihời
gian từ 3 đến 5 ngày.
- Dùng phenolthiazin: 30mg cho ỉk g khối lượng cư
thể, dìlng làm hai lần cách nhau 24 giờ.
- Furaxilin: 3g mỗi ngày cho 100kg khối lượng C0 thể,
dùng uống ư ong 5 ngày, có tác dụng rất tốt trong phòng và
trị bệnh cầu trùng trâu bò.
- Furazolidon hoặc nitrofuran, liều 0,03-0,04g cho một
kilôgam khối lượng cơ thể, dùng trong 4-5 ngày liên lục.
Có thể trộn thuốc với thức ăn hoặc pha vào nước uống.
Nên kết hợp:
- Dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn đường tiêu
hoá như oxytetracyclin (30-5Qmg/kg thể trọng) hoặc
chloramphenicol (30-50mg/kg thể trọng) trong 5-6 ngày Ịiển.
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- Dùng thuốc trợ sức và chống chảy máu: vitamin B l,
vitamin c , vitanmin K, cafein, long não nước. Truyền
huyết thanh mặn, ngọt lOOOml/lOOkg thể trọng/ngày,
trong trường hợp mất nhìểu mước.
- Chữa chứng viêm ruột bằng cách dùng các loại thuốc
làm xe niêm mạc, sát trùng đường ruột, thụt rửa, kết hựp
hộ lý, chãm sóc và nuôi dưỡng tốt.

* Phòng bệnh
- Không chãn thả trâu bò ử những nơi bị nhiễm trùng,
cho uống nước sạch. Tháo khô nước các bãi chăn bị ngập
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nước, trừ rẽu, rắc vôi hay sunphat (300-500kg sunphát sắt
cho một ha). Cách ly những con vật ốm , tiêu độc phân, ổ
lót, cũi nuồi bê, nghé bằng axit sunphuric pha loãng 3%.
Hàng ngày dọn phãn và ổ lót, vệ sinh, tẩy u ế nền chuồng
bằng nước vôi crczin m ỗi tuần hai lần trong hai tuần lẻ. Vồ
trùng, tiêu độc các dụng cụ đựng sữa và cho bê, nghé ăn.
Đối với bê, nghé bú m ẹ trực tiếp thì phải rửa sạch vú trầu
bò m ẹ, hạn ch ế bê, nghé la liếm bằng cách dùng dọ mõm.
- Các khu vực có lưu hành bệnh cầu trùng cần định kỳ
hàng tháng sử dụng thuốc phòng nhiễm , hoặc sử dụng
phòng nhiẽm khi trong đàn có m ột sô' bê, nghé bị bệnh với
một trong các hoá dược sau:
S ulfam erazin: 0 ,05g/kg th ể trọng, dùng trong 3-4
ngày liền.
F urazolidon: 0,05g/kg th ể trọng, dùng trong 2-3
ngày liền.
- Nuôi dưỡng tốt đàn bê, nghé để nâng cao sức đề
kháng với bệnh.
V. BỆNH V IÊ M VÚ Ở BÒ SỮA
Bệnh viêm vú là phản ứng viêm của tuyến vú, là bệnh
phổ biến nhất, gây tổn thất và chi phí tốn kém nhất trong
số các bệnh của bò sữa. Tổn thất của bệnh lớn gấp hai lần
so vổi bệnh vô sinh và các bệnh sản khoa. Thông thường
có khoảng 1/3 số bò sữa của mỗi đàn có m ột hoặc nhiểu
khoang vú bị m ột dạng viêm nào đó.
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Tổn ihất kinh tế của bệnh viêm vú liên quan đến các
khía cạnh:
- Làm giảm khoảng 10% sản lượng sữa.
- Làm giảm chất lượng sữa, người m ua sữa trả giá thấp
hoặc từ chối không mua sữa.
- Sau khi điều trị cục bộ, trực tiếp vào tuyến vú phải
chờ đợi m ột thời gian trước khi có thể vắt sữa đem bán.
- Chi phí điều trị rất tốn kém (phải chi cho cán bô thú
y, chi tiền thuốc men).
- Nhiểu bò cái phải loại thải sóm, trước khi đạt tới
nâng suất tối đa.

* Những yếu tố mở đường cho bệnh
Có một số,yếu tố tạo điều kiện cho bệnh viêm vú phát
triển, đó là:
- Yếu tố di truyền: có những giống bò m ản cảm hơn
đối với bệnh viêm vú.
- Cấu ìạo bầu vú và núm vú: những dây chằng nâng đỡ
bầu vú không vững chắc; các núm vú phình căng, gây khó
khăn cho việc vắt sữa; lỗ m ở của núm vú b ị đẩy vào
trong... là những yếu tố làm cho bầu vú dẻ bị viêm.
- Tuổi của gia súc: với tuổi càng cao, sức đề kháng tự
nhiên của gia súc càng giảm và bò sữa càng có nguy cơ bị
viêm vú.
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- Thời kỳ liết sữa: trong thời gian hai luần dầu tiên sau
khi đẻ, bầu vú rấi mẫn cảm với viêm nhiễm. Trong thời kỳ
cạn sữa. bầu vú cũng mân cảm với yi khuẩn hơn, so với
trong thời kỳ liết sữa. Bởi vì trong thời kỳ cạn sữa, có sự
giảm tiết mội số protein, thêm vào đó các mầm bệnh
không còn bị đào thải ra ngoài qua vắt sữa.
- Các vết thương: bản thân các vết thương tạo thành
cửa xâm nhập cùa vi. khuẩn vào tuyến vú, đồng thời chúng
làm giảm sức đề kháng tự nhiên của gia súc đối với tất cả
các trường hợp viêm nhiễm.
Nguyên nhân dẫn đến tổn thương thường là do các
thao tác thô bạo lên núm vú (ví dụ: vắt sữa không đúng kỹ
thuật), kẹt núm vú khi bò đứng dây, vắt sữa khi bầu vú
trống rỗng, không lau khô bầu vú cẩn Ihận sau khi rửa và
dẫn đến nứt nẻ da bầu vú, hoặc do bị côn trùng đốt.
- Sức đề kháng của bản thân bầu vú: bao gồm toàn bộ
các thành phần, yếu tô' ngăn cản việc xâm nhập và phát
triển của các mềpĩì bệnh trong tuyến vú. Đó là: sự đổi mới
liên tục của các tế bào biểu mô trong ống núm vú; sự có
mặt của các axit am in irong niêm mạc ống núm vú (các
axít amin này có đặc tính làm kìm hãm vi khuẩn phát
triển).
Bản Ihân việc vắt sữa đào thải ra m ôt số lưựng lớn vi
khuẩn, cỏ nguy cơ gây nùn viêm vú.

* Các lác nhàn gây bệnh
Trong thực tế, việc nhiễm bệnh thường được thực hiện
do nhiễm ỉừ môi trường bên ngoài.
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Một số lượng lớn m ẩm bệnh có thể là nguồn gốc của
bệnh viêm vú, quan trọng nhất là nhũng m ầm bệnh thuộc 4
nhóm sau đây:
- Liên cầu khuẩn và tụ cầu khuẩn: là các vi khuẩn
thường thấy nhất trong các bệnh viêm vú.
- Các trường hợp viêm vú do vi khuẩn dạng coli: E.
coli, Enterobacter, K lebsiella ít gặp hơn, nhưng sức tàn phá
mô tuyến vú của chúng mạnh hơn.
- M ột nhóm tác nhân gây bệnh thứ ba là các
Actinomyces pyogenes. Chúng thường là nguyên nhân gây
bệnh viêm vú có tính chất áp-xe. Việc viêm nhiễm thường
gặp ở bò cái tơ và bò cáì cạn sữa vào thời kỳ gẩn đẻ.
- M ột số m ầm bệnh khác có thể hãn hữu là nguồn gốc
của bệnh viêm vú. Đó là Pasteurella, Nocardia, các bệnh
nấm, các men, M ycoplasma, Leptospira, Brucella.

* Triệu chứng
Biểu hiện của bệnh viêm vú rất đa dạng, tuỳ thuộc vào
mức độ viêm nhiễm có trầm trọng hay không.
Về m ặt hình thái, thấy:
- Thay đổi nhiệt độ và m ầu da của bầu vú.
- Thay đổi hình dạng của cả bầu vú hay của m ột
khoang vú.
- Thay đổi trạng thái đặc chắc cda mô bầu vú, sự gắn
kết của da với mô tuyến.
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~ Cảm giác đau khi sờ vào bầu vú.
- Tấy sưng các hạch lâm ba ở phía trên tuyến vú.
- Triệu chứng bênh toàn thân (sốt, ăn không ngon
m iệng...).
Bên cạnh các thay đổi hình thái, nhận thấy có những
thay đổi trong thành phần của sữa:
' Trong sữa có các hạt lổn nhổn hoặc các vết máu, đôi
khi có các vết m ủ.
- Sữa có thể cố dạng rất lỏng.
Thành phần sinh hoá học của sữa cũng có thể thay
đổi:
- Tăng số ỉượng tế bào thân thể.
- Thay đổi độ axít của sữa.
- Tãng tỷ lệ albumin.
- Thay đổi hàm lượng các chất điện giải trong sữa.
- Tăng hoạt tính của các enzym trong sữa.
Về mặt lâm sàng, có thể chia bệnh viêm vú thành những
dạng: viêm vú trên cấp tính, viêm vú cấp tính, viêm vú không
có triệu chứng, viêm vú mãn tính và viêm vú áp-xe.

* Chẩn đoán bệnh
Trong các trường hợp viêm vú trên cấp tính và cấp
tính, việc chẩn đoán bênh rất dễ đàng và không thể nhầm
lẫn được.
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Chẩn đoán viêm vú không có triệu chứng lâm sàng và
mãn tính khó khãn hơn và chủ yếu dựa vào số lượng tế bào
thân thể trong sữa.
Sữa bình thường chứa các tế bào biểu mô và các bạch
cầu (gọi chung là tế bào thân thể), trong đó bạch cầu (đa
số là trung tính) chiếm 98% - 9 9 % tổng số. Các bạch cầu
(trung tính) có vai trò rất quan trọng trong việc bào vệ bầu
vú chống lại sự viêm nhiễm. Số ỉượng bạch cầu trung tính
và tế bào lym phô trong sữa tăng lên là đáp ứng của cơ thể
đối với tổn thương hoặc chứng viêm, trong khi sự gia tăng
số lượng tế bào biểu m ổ là hậu quà của chính tổn thương
hoặc chứng viêm đỏ.
Số lượng tế bào thân thể tăng sinh lý vào hai tuẩn đầu
cũng như vào cuối thời kỳ tiết sữa. Vào giai đoạn đẩu tiết
sữa, việc tăng lên là do các tế bào biểu mô tăng, còn về
cuối giai đoạn tiết sữa là do tăng các bạch cầu. Số lượng tế
bào thân thể trong sữa cõng tăng tuỳ thuộc vào số lần tiết
sữa. Ỏ đây không còn phải là hiện tượng tăng sinh lý nữa
mà là do tăng mức độ nhiễm khuẩn do số lứa đẻ tăng.
Những tia sữa đầu tiên cũng chứa nhiều tế bào hơn bình
thường.
Sữa bình thường, vào giữa thời gian vắt sữa chứa trong
khoảng từ 100.000 đến 300.000 tế bào thân thể trong lm l.
Khi số lượng tế bào thân thể trong 1 ml sữa vượt trên
500.000 thì được xem là tãng bệnh lý. Trên con số này thì
sữa có những biến đổi. Tuy nhiên, có thể tồn tại hiện tượng
viêm tuyến vú trong khi sữa chứa ít hơn 500.000 tế
bào/1 ml.
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Xét nghiệm đưực sử dụng nhiều nhất để xác định số
lượng tế bào thân thể là California Mastitis Test (CMT).
Nguyên lý cùa xét nghiệm này dựa irên tác động phá huỷ
m àng tế bào của các loại thuốc tẩy, sau đó ihuốc tẩy gắn
với axit deroxyribonucleic được giải phóng ra và làm biến
đổi trạng thái ban đầu của sữa, sữa trở thành một hỗn hợp
nhớt (khi trong sữa có trên 500.000 tế bào/m l). Như vậy,
xét nghiệm được xem là dương tính khi trong lm l sữa có
trên 500.000 lế bào. Cách tiến hành xét nghiệm rất đơn
giản: trộn lãn m ột vài ml sữa với lượng tương tự một loại
thuốc tẩy (ví dụ: laurylsulfate sodium ). Xét nghiệm này
bảo đảm đổ chính xác cao, có thể dễ dàng áp dụng trong
điều kiện sản xuất và ít tốn kém.
Cũng cố thể đếm trực tiếp số lượng tế bào thân thế,
nhưng đòi hỏi có thiết bị tinh vi và chi phí lớn hơin.
SỐ vi khuẩn tròng lm l sữa là m ột chỉ số khác vế tình
trạng sức khoẻ của bầu vú.Tuy nhiên, người ta nhận thấy
rằng, quần thể vi sinh vật trong sữa chủ yếu đến từ da bầu
vú và các núm vú, cũng như từ các dụng cụ vắt sữa không
được tẩy trùng cẩn thận. Sữa từ m ột bầu vú bình thường
chứa dưới 10.000 vi khuẩn trong lm l.
* P h ò n g b ện h viêm vú
Cuộc đấu tranh chống các bệnh viêm vú cần phải dựa
trôn cơ sở dự phòng. Bởi vì công tác điéu trị đòi hỏi chi phí
tổn kém về thuốc men và nhân công. Hơn nữa, viêm vú
ảnh hưởng lâu dài tới hiệu quả kinh tế của trang trại chăn
nuôi bò sữa.
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Để phòng bệnh viêm vú, cần chú ý tuân thủ các điểm
sau đây:
- Khi mua bò cần chọn những con có hình dạng bầu vú
và núm vú đẹp, cân đối. Không chọn những con vú quá
chảy xệ, núm vú nhỏ và thụt sâu vào bẻn trong.
- Mỗi khi vất sữa, chú ỷ kiểm tra các tia sữa đầu tiên
xem có gì bất thường không’: có máu, có mủ, sữa vón cục.
Tốt nhất là thu những tia sữa đầu tiên vào trong một dụng
cụ riêng để không làm phát tán mầm bộnh trong chuồng
nuôi.
. - Tuân thủ vệ sinh nghiêm ngặt việc vái sữa: tay người
vắt sữa, dụng cụ vắi sữa, các vật tư liên quan.....cần được
Lẩy rửa sạch sẽ, cẩn Ihân (các nghiên cứu chỉ ra ràng, tay
người vắt sữa truyền số lượng mầm bệnh lớn nhất, từ con
bò cái này sang con bò cái khác).
- 0 rưm lót chuồng phải sạch sẽ và khô ráo.
- Khi bầu vú hoặc núm vú bị tổn thương phải chạy
chữa kịp thời.
- Nếu bầu vú và núm vú bị bẩn thì phải rửa với nhiều
nước (dùng vòi phun), sau đó dùng mảnh vải mềm sạch
hoặc tốt nhất là đùng khăn lau bằng giấy (loại dùng một
lần) lau khô toàn bộ. Nếu bầu vú khồng quá bẩn thì tốt
nhất chỉ cần rửa núm vú m à không cần phải rửa cả bầu vú.
Cần lưu ý: m ột bầu vú bẩn mà khô còn hơn là m ột bầu vú
sạch nhưng ẩm ướt.
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' Trong đàn có những con bị bệnh và mắc bệnh viêm
vú thì vắt sữa sau cùng.
- Ngay sau khi vắt sữa, cần sát trùng núm vú bằng
cách nhiíng núm vú vào m ột cốc nhựa có dung dịch sát
trùng. Tốt nhất là dùng dung dịch Iodam am , vì dung dịch
này có khả năng kết bám trên bế mật da núm vú và lỗ ống
núm vú rất tốt, tạo thành lớp m àng bảo vệ nám vú. Cũng
có thể dùng dung dịch hypochloride, Chlorhexidine,
iodophore.
- Phải tuân thủ kỹ thuật vắt sữa, vắt sũa nhẹ nhàng,
không vắt bầu vú trống rỗng.
- Chuồng nuôi cần phải thồng thoáng tốt, đảm bảo đủ
diện tích cho m ỗi đầu gia súc; điều đó tránh cho bẩu vú
không bị xây sát và núm vú khồng bị kẹt.
- Trong khả năng có thể, cần tránh nhốt cùng một nơi
những bò cái đ ã cạn sữa và những con đang tiết sữa.
t

- Có các biện pháp chống côn trùng (ruổi, m uồi...) hữu
hiệu.
- Bảo đảm ch ế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh cho bầu vú
bị nhơ bẩn do phân quá lòng.
- Hàng tháng tiến hành kiểm tra bằng Caliphom ia
M astitis Test, với việc sử đụng dung dịch Teepol (= 3%
laurylsulfate sodium ).
- Điều trị các bệnh viêm vú lâm sàng theo các quy tắc
và các bệnh viêm vú không có triệu chứng lâm sàng vào
thời điểm cạn sữa.
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Sau khi cho bò cạn sữa, bơm thuốc m ỡ kháng sinh
(nên dùng loại M astijet Fort) irực tiếp vào tất cả các ống
núm vú.

* Điều trị bệnh
Trong các trường hợp viêm vú lâm sàng, cẩn tiến hành
3 hoạt động sau:
+ Vắt thải sữa thường xuyên:
Có thể vắt, thải sữa bằng cách dùng kim thông vú để
thải sữa hoặc dùng tay vắt sữa ra. v ắ t, thải sữa giúp loại bỏ
được m ủ và những m ảnh m ô tế bào lẫn ừ o n g sữa. Tuy
nhiên, cẩn chú ý tiến hành thao tác nhẹ nhàng, để tránh
làm tổn thương thêm các mô.
Trong trường hợp viêm vú catarrhale, việc sử dụng
oxytoxin cũng rất tốt: tiêm 30 đến 50 đvqt oxytoxin vào
tĩnh mạch, làm giảm lượng sữa tồn dư trong bầu vú. Tuy
nhiên, không nên tiêm oxytoxin khi các mô đã bị teo hoặc
xơ hoá, vì oxytoxin không có tác dụng gì cả. Cũng không
nên tiêm thuốc này cho gia súc bị phù thũng và những con
dữ dằn. Bởi vì ờ những con này, tác động của adrenalin sẽ
triệl tiêu hiệu quả cùa oxytoxin.
+ Sử dụng kháng sinh:
Khi điều trị bằng kháng sinh, cần phải chú ý đến việc
chọn loại kháng sinh và chọn cách đưa kháng sinh đó vào
cơ thể bò sữa.
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Đ ể quyết định chọn loại kháng sinh nào, dùng cách
nào để đưa nó vào cơ thể, điều cơ bản là phải biết giởng vị
khuẩn gây bệnh và sự mẫn cảm của nó đối với kháng sinh.
Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, vi khuẩn khổng
mẫn cảm thì chảng những bệnh không khỏi m à còn gây ra
tinh trạng kháng kháng sinh ở vi khuẩn và gây tổn thất
kinh tế rất lớn.
Ở những gia súc khi m à chỉ thấy có các tổn thương
khu vực thì tác nhân gây bệnh thường là liên cầu khuẩn
hoặc tạ cầu khuẩn. Các vi khuẩn dạng coli thuờng gây nên
các chứng viêm vú diện rộng hen. Cũng có ihổ xảy ra
trường hợp là không phân lập được m ột loại vi khuẩn nào
cả. Điểu đó có thể được giải thích là các vi khuẩn bị các
bạch cầu trung tính nuốt hoạc nồng độ vi khuẩn quá thấp.
Mặt khác, cũng cần phải lưu ý, khi lác nhân gây bệnh là
một m ycoplasm a hoặc m ột vinỉt thì sẽ không thể phát hiện
được c h ú n g /n ế u sử dụng các phương pháp vi khuẩn học
kinh điển.
Nếu các vết thương cư trú lâu trong vú thì tốt nhất là
điều trị cục bô. Đ iều quan trọng là phải biết được các loại
kháng sinh m à vi khuẩn tác nhân gây bệnh mẫn cảm , cũng
như nổng độ ức chế tối thiểu. Các liên cầu khuẩn thì mẫn
cảm với penìcilline-G. Ngược lại, m ột phần lớn các tụ cầu
khuẩn hình thành penicillinase và trong trường hợp nhiễm
loại này th i cần sử dụng các kháng sinh không bị
penicillinase phân huỷ. Khi nhiễm với các tụ cẩu khuẩn,
nên sử dụng các kháng sinh trên cơ sở cloxacilline,
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oxacilline, dicloxacilline,
kanam ycine, bacitracine.

licom ycine,

erytrom ycine,

N ếu viêm nhiễm do liên cầu khuẩn và tụ cầu khuẩn
gây ra, nên sử dụng phối hợp penicillinc-G và m ột trong
các kháng sinh kể trên. Việc sử dụng phối hợp m ột kháng
sinh có tác dụng diệt và một kháng sinh có tác dụng kìm
hãm không có ý nghĩa Jứn.
Gẩn như tất cả các vi khuẩn dạng coli mẫn cảm với
polymixine.
Actinomyces pyogenes mân cảm với phần lớn kháng
sinh có phổ rộng. Tuy nhiên các kháng sinh rất khó vào
được các áp-xe.
Các hình thức dùng thuốc:
Đối với viêm nhiễm cư trú lâu trong tuyến vú, thường
chỉ cần áp dụng phương pháp điều trị trực tiếp vào vú là
đủ. Ngược lại, nếu như gia súc trở nên ốm yếu, thì bắt
buộc phải phối hợp điều trị cục bộ với tiêm kháng sinh.
Trong thực tế, thường áp dụng 2 lần điều trị kháng
sinh vào bầu vú cách nhau 24 giờ. Lần thứ nhất, thực hiện
sau khi vắt sữa (hoàn toàn) vào buổi tối, ngày tiếp theo lại
vát kiệt sữa, sau đó điều trị liều kháng sinh thứ hai vào
khoang vú bị bệnh. Nếu không khòi thì tiếp tục kéo dài
điều trị theo cách này, tuỳ theo mức độ cần thiết.
M ột điều nữa cũng rất quan trọng là phải tồn trọng
thời gian chờ đợi, trước khi cung cấp sừa cho nhà máy. Bởi
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vì sữa có chứa các tồn du kháng sinh không thể đem sừ
dụng để chế biến sữa chua, hay phomát.
+ Điều trị triệu chứng:
- Có thể tiến hành điều trị kháng viêm kết hợp với điều
trị kháng khuẩn.
- Thường xuyên rửa bầu vú bằng nước lạnh.
- Trong các trường hợp cấp tính có thể tiêm các
corticosteroiđe hoặc đưa thẳng vào bầu vú.
- Khi gia súc bị đau nặng có thể tiêm thuốc giảm đau.
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