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NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA Ở VIỆT NAM 

PGS. TS. Đinh Văn Cải 
Viện KHKTNN Miền Nam 

1. Phát triển ngành sữa ở Việt Nam 
Nuôi bò lấy sữa ở Việt Nam bắt đầu từ đầu những năm 1920 do một số di dân người Ấn 

du nhập các giống bò Zebu (Ongol, Sindhi, Sahiwal…) vào miền Nam để lao tác tại các đồn 
điền, để tự cung cấp sữa cho mình và cung cấp cho các gia đình người Pháp. Sau đó người 
Pháp, chủ đồn điền rộng lớn ở miền Nam cũng đã nhập các giống bò Zebu và các giống bò sữa: 
Holstein Friesian (HF), Bordelaise, Bretonne, Ayshire vào nuôi xung quanh khu vực Sài Gòn, 
Đà Lạt (Schiene & Jacotot, 1962). Năm 1958, chính phủ Úc cũng tài trợ cho chương trình nuôi 
bò Jersey tại Lai Khê (Bến Cát, Bình Dương). Đến năm 1960, có khoảng 1.000 bò sữa được 
nuôi tại khu vực Sài Gòn: 400 bò lai Sind, 300 bò lai Ongol, 100 bò lai Sahiwal, 100 bò lai HF 
và 174 bò Jersey thuần tại Bến Cát (Lưu Trọng Hiếu, 1962). Năng suất ghi nhận của bò Jersey 
là 2.038 kg lứa đầu và 2.400 kg ở lứa sữa thứ 3. Những năm 1963-1968, một vài hộ chăn nuôi 
bò sữa cũng nhập bò HF thuần từ Nhật Bản (Đinh Văn Cải, Vương Ngọc Long, 2003). 

Ở Miền Bắc, bắt đầu phát triển bò sữa với mốc ghi nhận vào năm 1962 khi nhập 30 con bò 
lang trắng đen từ Trung Quốc, nuôi tại Ba Vì, năng suất chưa tới 2000kg/chu kì, sau chuyển lên  
Mộc Châu, năng suất đạt trên 3000kg/chu kì. Từ năm 1970-1978 nhập thêm khoảng 1900 con 
bò HF từ Cuba, nuôi tại nông trường Mộc Châu tỉnh Sơn La (phía Bắc) và Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng (phía Nam), năng suất đạt từ 3800-4200kg/chu kì (Nguyễn Văn Thưởng, 2006). 
Năm 1985 cả nước có 5,8 ngàn bò sữa nuôi tập trung trong các trại của nhà nước. Ngành chăn 
nuôi bò sữa chỉ thực sự phát triển nhanh từ năm 1990, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh với 
phương thức chăn nuôi nhỏ nông hộ. Từ năm 2001 đến 2005, để đáp ứng nhu cầu con giống, 
Bộ NN-PTNT đã nhập từ Mỹ 192 con HF và Jersey thuần, đực và cái, nuôi tại Mộc Châu để 
xây dựng đàn hạt nhân cái và sản xuất tinh bò đực. Một số tỉnh và trại tư nhân cũng nhập 
10.164 con HF thuần và con lai HF x Jersey từ Úc (8815con), New Zealand (1149 con) và cả 
Thailand (200 con) để khai thác sữa (Cục Chăn nuôi, 2006). Năm 2004 tổng đàn bò sữa gấp 
2,73 lần so với năm 2000 (Bảng 1).  

Baûng 1. Toång ñaøn boø, sản lượng söõa caû nöôùc vaø các tænh coù nhieàu boø söõa. 
Tỉnh/thành phố 1990 1995 2000  2002 2004 2006 2008 
Tổng đàn (con) 11.000 18.700 35.000 55.848 95.794 113.215 107.983 
Tổng lượng sữa hàng 
hoá (tấn/năm) 

12.000 17.000 51.400 78.400 151.300 215.940 262.160

Miền Baéc  (con)    8.216 24.151 23.335 18.455 
Mieàn Nam (con)    47.632 71.643 89.880 89.528 
Tỉnh có nhiều bò sữa 
(con) 

       

TP. Hoà Chi Minh  8.330 10.420 25.089 36.547 49.190 67.537 69.531 
Long An 113 138 877 2.080 3.822 5.765 5.157 
Sơn La      3.540 4.496 
Binh Döông 200 256 1.820 2.200  3.983 3.112 
Haø Taây    2.988  3.981 3.567 
Hà Nội      3.199 3.322 
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Nguoàn: Cuïc Chaên nuoâi 2007  

Sau 2004 tốc độ tăng đàn chậm do ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ 
phân tán sang chăn nuôi quy mô lớn hơn và tập trung hơn, đồng thời với việc tăng cường chọn 
lọc, loại thải những  bò chất lượng kém do tốc độ phát triển quá nóng của giai đoạn trước. Năng 
suất và chất lượng đàn bò sữa không ngừng được cải thiện. Cuối 2006, tổng đàn bò sữa cả nước 
trên 113,2 ngàn con, bò thuần HF chiếm 15% tổng đàn, số còn lại là bò lai HF với tỷ lệ máu 
khác nhau. Tổng sản lượng sữa hàng hoá đạt gần 216 ngàn tấn. Năm 2008, tổng đàn bò sữa 
giảm còn 107,98 ngàn con nhưng tổng sản lượng sữa hàng hoá 262,16 ngàn tấn (Tổng cục 
thống kê, 2008). Năng suất sữa (kg/chu kì 305 ngày) trung bình cả bò lai  và bò thuần HF năm 
2008 ước đạt trên dưới 4000kg/chu kì, cao gần gấp hai lần so với năm 1990. Năng suất này vẫn 
còn thấp hơn nhiều so với Đài Loan (7160kg).  

Trước năm 1990, Việt Nam chỉ có một số ít nhà máy chế biến sữa do nhà nước quản lí. Từ 
năm 1990-2005 cùng với sự tăng trưởng đàn bò sữa, công nghiệp chế biến sữa đã được đầu tư 
cả về số lượng nhà máy và công nghệ hiện đại. Tính đến năm 2005 đã có 8 Công ty đầu tư vào 
ngành sữa như Nestle; Dutch Lady; Nuti Food; Lothamilk; Vixumilk; F&N; Hanoimilk; Bình 
Định, với tổng cộng 17 nhà máy chế biến sữa. Từ năm 2006 đến 2007 có thêm một số công ty 
mới như công ty sữa Elovi (Thái Nguyên), Quốc tế (Hà Tây cũ), Việt Mỹ (Hưng Yên), Milas 
(Thanh Hoá), Nghệ An… nâng tổng số lên 22 nhà máy chế biến sữa trên cả nước. Trong số đó, 
công ty cổ phần sữa Việt nam Vinamilk là lớn nhất với 9 nhà máy với tổng công suất quy ra 
sữa tươi trên 1,2 tỷ lít/năm (Bảng 2).  

Năm 2007 công ty Vinamilk thu mua 114 ngàn tấn, Dutch Lady 38 ngàn tấn, Mộc Châu 10 
ngàn tấn trong tổng số 234,4 ngàn tấn sữa tươi sản xuất trong nước.  

Bảng 2. Thống kê các nhà máy sản xuất sữa tại Việt Nam 

Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 
Công ty Vinamilk     
Số lượng nhà máy 7 8 8 9 
Tổng công suất quy ra sữa tươi 
(1000 lít/năm) 

736.769 823.991 1.106.768 1.218.315 

Tính riêng công suất sữa tươi  
(1000 lít/năm) 

174.049 190.275 235.616 290.172 

Các Cty khác *     
Số lượng nhà máy 
(90% sản xuất sữa tươi) 

8 9 11 13 

Nguồn: Báo cáo của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, 8-2008 

Tổng doanh thu sản phẩm sữa năm 2003 cả nước đạt 603 triệu USD tăng lên 980USD vào 
năm 2007. Tăng trưởng trung bình hàng năm 12,9%. Trong đó doanh số sản phẩm sữa nước đạt 
684 triệu USD, chiếm 69,75% tổng doanh số sản phẩm sữa.  Đến năm 2007, tổng sản phẩm sữa 
toàn quốc quy ra sữa tươi đạt trên 1,0 tỷ lít, mức tiêu dùng sản phẩm sữa bình quân đầu người 
ước đạt 12,3 lít/năm, so với 35 lít của trung bình châu Á (nguồn Euromonitor International, 
trích lại của Vinamilk, 2008). Sản lượng sữa sản xuất trong nước hiện mới đáp ứng được 22% 
nhu cầu sữa tiêu dùng trong nước.  

Bảng 3. Gía trị xuất nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa giai đoạn 2000-2008 (triệu USD) 
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Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 

Xuất khẩu  80,4 191,5 85,9 67,2 34,3 89,6 35,0 76,0 
Nhập khẩu 140,9 246,7 133,2 170,8 201,2 311,2 462,0 535,0 
Tỷ lệ xuất/nhập (%) 57,06 77,62 64,49 39,34 17,05 28,79 7,57 14,20 

Nguồn: Cục Chăn nuôi, 2006, T ổng cục thống kê 2009.  

Hàng năm Việt Nam đang nhập một lượng lớn sữa (chủ yếu là sữa bột) để đáp ứng nhu cầu 
chế biến và tiêu thụ trong nước. Năm 2000 giá trị sữa nhập đạt 140,9 triệu USD, năm 2008 tăng 
lên 535 triệu USD. Trong khi giá trị sữa xuất khẩu giảm, chỉ đạt 76 triệu USD. Nhập siêu sản 
phẩm sữa năm 2008 là 459 triệu USD (Bảng 3). 

2. Nghiên cứu về bò sữa và những kết quả ban đầu 

2.1 Nghiên cứu về lai tạo giống 
 Việt nam lai tạo bò sữa theo cách sử dụng đực (hoặc tinh bò đực) Holstein Friesian 
(HF) lai với cái điạ phương đã được cải tiến (cái Lai Sind). Có sử dụng một số tinh bò Jersey và 
Brown Swiss nhưng số lượng không đáng kể. Cách làm này giống với Sri Lanca và giống với 
cách tạo giống bò Taylor của Ấn Độ vào những năm 1850. Tính đến năm 2003, Việt Nam đã 
nhập rất nhiều dòng tinh HF từ các nước Canada, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Úc, 
Pháp, Cu Ba, New Zealand, Mehico, Hungary… Nhiều dòng tinh có tiềm năng sản xuất sữa 
thấp, 4000-6000kg/chu kì. Những năm gần đây nguồn tinh HF được sử dụng nhiều nhất nhập 
từ Mỹ, Canada với tiềm năng sản xuất sữa trên 10000kg/chu kì (Đinh Văn Cải, Vương Ngọc 
Long, 2003). Quá trình lai tạo cấp tiến, sử dụng tinh bò HF phối cho bò cái lai, đã hình thành 
nên các nhóm giống bò 50%; 75%; 87,5%HF và cao hơn nữa.  

Con lai HF có tỷ lệ máu HF từ 87,5% trở lên tuy có khả năng sản xuất sữa cao nhưng 
thường gặp vấn đề về sinh sản, khả năng thích nghi kém với môi trường nóng ẩm và điều kiện 
dinh dưỡng không đảm bảo, vì vậy hiệu quả sản xuất sữa chưa cao. Để hạn chế tỷ lệ máu HF 
trong con lai ở mức dưới 87,5%, khoảng 10 năm gần đây chúng ta đã nghiên cứu sử dụng đực 
lai 75% và 87,5%HF. Kết quả ban đầu cho thấy đực lai đạt yêu cầu khối lượng và phẩm chất 
tinh dịch (Phạm văn Giới và ctv, 2005). Con lai 75%HF cố định ở thế hệ thứ nhất có khối 
lượng, năng suất sữa, sinh sản không thua kém bò mẹ 75%HF (Vũ Văn Nội và ctv, 2006). Tuy 
vậy, trong thực tế điều khó nhất là chúng ta không có đủ đàn cái 50%HF và 75%HF để chọn ra 
những cá thể xuất sắc làm mẹ của đực giống 75%HF và 87,5%HF. Với số lượng hạn chế đực 
lai (75%HF và 87,5%HF) sẽ không cho phép chọn lọc, đánh giá tiềm năng di truyền sản lượng 
sữa của chúng. Việc sử dụng đực giống lai chất lượng kém, chưa qua kiểm tra có nguy cơ làm 
giảm năng suất sữa của con lai thế hệ sau. Mặc dù đây là hướng đi đúng để tạo ra nhóm bò có 
tỷ lệ máu lai thích hợp từ 62,5%-81,25%HF cho vùng nóng, nhưng trên thực tế thì chưa  khả 
thi, cần một chương trình cụ thể và dài hơi tầm quốc gia.   

2.2 Đánh giá các chỉ tiêu sản xuất của con lai 
Song song với quá trình nghiên cứu xác định công thức lai tạo giống là những kết quả theo 

dõi, đánh giá khá đầy đủ các chỉ tiêu sản xuất sữa, chỉ tiêu sinh sản của các nhóm giống lai và 
giống thuần HF tại nhiều cơ sở chăn nuôi trong cả nước. Số liệu được thu thập trong điều kiện 
sản xuất rất khác nhau ở các nông trại, vì vậy các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu đã công bố trong 
thời gian qua phản ánh sự đáp ứng của các nhóm giống đối với mức độ nuôi dưỡng quản lí 
khác nhau hơn là đánh giá tiềm năng của từng nhóm giống.  
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 Đàn bò cái lai sữa trong các trại do nhà nước quản lý được ghi chép tốt vì vậy số liệu 
đánh giá về các chỉ tiêu sản xuất chính xác hơn. Tuy nhiên, bò lai HF trong các nông trại nhỏ 
không được ghi chép đầy đủ nên không xác định được chính xác tỷ lệ máu HF. Các số liệu mà 
người chăn nuôi cung cấp cho cán bộ nhà nước trong các đợt điều tra về giống và năng suất sữa 
bò lai chỉ là sự ước đoán phỏng chừng, nhiều khi tùy tiện. Đàn bò cái lai đang khai thác sữa 
hiện nay phần đông có tỷ lệ máu HF từ 75%-87,5%. Tỷ lệ bò có máu HF cao hơn tồn tại nhiều 
ở những vùng đã có quá trình lai tạo lâu dài như TP. Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Kim Ninh và ctv, 2002 cho biết, sản lượng sữa bò lai 50% và 75% HF đàn hạt nhân 
nuôi tại Ba Vì tăng dần từ 1659kg (năm 1908-1985) lên 2136kg (1986-1990), lên 2435kg 
(1991-1995), với mức nuôi dưỡng 28114Kcal ME; và 1496g CP năng suất sữa đạt 3040kg vào 
năm 1996.  

Nghiên cứu của Nguyễn Quốc Đạt và ctv (2000) trên đàn bò lai HF tại một số trại chọn lọc 
được nuôi dưỡng tốt của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: Khối lượng trưởng thành của bò lai 
từ 450-470kg. Tuổi đẻ lứa đầu từ 26,6 đến 27,2 tháng. hệ số phối đậu từ 1,68-2,07. Khoảng 
cách lứa đẻ từ 441-461 ngày. Năng suất sữa từ 3457-3858kg/chu kì.  

Nghiên cứu của Đinh văn Cải (2001) trên bò lai F1 và F2 tại trại nghiên cứu và huấn luyện bò 
sữa Bình Dương cho thấy: Tuổi phối giống lần đầu 16,5 tháng, khối lượng phối lần đầu 277kg. 
Tuổi đẻ lứa đầu 25,8 tháng. Hệ số phối đậu 1,62. Khoảng cách lứa đẻ 388 ngày. Năng suất sữa 
3017kg/294 ngày (tương ứng 3129kg/chu kì 305 ngày).  

Trần Khắc Độ tổng kết số liệu sản xuất của bò thuần HF nuôi tại Lâm Đồng từ 1991-1993 cho 
thấy, tỷ lệ cái vắt sữa chiến 75% tổng đàn cái sinh sản, năng suất sữa từ 3946kg (1991) tăng lên 
4483kg/chu kì (1993). Khoảng cách lứa đẻ tương ứng từ 433 ngày giảm xuống 421 ngày (Đinh 
Văn Cải, ctv, 2000). 

Đỗ Kim Tuyên và ctv (2004), tổng kết các chỉ tiêu sản xuất chính trên đàn bò thuần HF nuôi tại 
Mộc Châu (1998-2002) cho thấy: Các chỉ tiêu kĩ thuật được cải thiện qua các năm. Tỷ lệ đàn 
cái vắt sữa trong đàn cái sinh sản tăng từ 75% (1998) lên 80,7% (2002). Trong điều kiện nuôi 
dưỡng tốt, trọng lượng bê sơ sinh 33,7-34,2kg, tỷ lệ nuôi bê sống đến cai sữa đạt 91-97%, trọng 
lượng phối giống lứa đầu đạt 336,2 kg. Tỷ lệ đẻ hàng năm trên 80%, tuổi phối giống 18-20 
tháng, tuổi đẻ lứa đầu 27-30 tháng. Khoảng cách lứa đẻ 14-15 tháng. Tỷ lệ bò vắt sữa trên cái 
sinh sản 80-81%, sản lượng sữa trung bình trên chu kỳ sữa: 4.300-4.600 kg, tỷ lệ mỡ sữa: 3,28-
3,39%.  

Phạm Văn Giới và ctv, 2005 khảo sát năng suất sữa của các nhóm bò lai HF với tỷ lệ máu lai 
khác nhau trên những vùng nuôi bò sữa chính của cả nước từ năm 2000-2004 cho thấy: Năng 
suất sữa của nhóm bò lai trung bình đạt 4125kg/chu kì, năng suất sữa của nhóm bò lai 50%HF; 
62,5%; 75%; 87,5% và cao hơn 87,5%HF tương ứng là 3790kg; 4265kg; 4220kg; 4073kg và 
3905kg//chu kì. Số liệu này cho thấy năng suất sữa của nhóm bò 62,5 và 75%HF cao hơn các 
nhóm bò khác. Năng suất sữa của các nhóm bò lai vùng Đông Nam Bộ cao hơn năng suất sữa 
của vùng Đông Bắc Bộ.  
 
 Cần thảo luận về số liệu năng suất sữa của bò sữa Việt nam đã công bố. Số liệu  đầu con 
bò sữa và sản lượng sữa do Tổng cục thống kê cung cấp hàng năm, nếu căn cứ vào đây để suy 
đoán năng suất sữa kg/chu kì sẽ gặp nhiều sai sót. Số liệu có thể không chính xác ngay trong 
quá trình thu thập từ cơ sở. Số đầu con do cơ sở thống kê là số có mặt ở thời điểm 1/8 hàng 
năm, trong khi sản lượng sữa tổng hợp từ các cơ sở thu mua được tính theo năm lịch, hoặc tổng 
từ 1/8 năm trước đến 31/7 năm sau. Sản lượng sữa của năm không hoàn toàn do những con bò 
có mặt tại thời điểm thống kê sản xuất ra. Khi lấy tổng sản lượng sữa của năm chia cho số bò 
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cái có mặt cuối năm (theo số liệu thống kê) sẽ không chính xác, nhất là vào những năm có biến 
động mạnh về cơ cấu đàn do nhập vào, hoặc loại thải nhiều. Vì vậy số liệu này sẽ có ý nghĩa 
khi tính cho cả quá trình dài nhiều năm hơn là so sánh các năm với nhau.  
 Số liệu điều tra năng suất các nhóm giống trong sản xuất cũng thiếu chính xác vì sự 
nhầm lẫn của người dân khi khai báo bò với tỷ lệ lai máu HF rất chủ quan, ghi chép sản lượng 
sữa cũng không đầy đủ. Theo số liệu của Cục chăn nuôi, năng suất sữa trung bình đàn bò cả 
nước (bò lai và bò thuần) từ năm 2000-2004 tăng từ 3000kg lên 3500kg/chu kì. Trong khi số 
liệu của tác giả Phạm Văn Giới (2005), năng suất trung bình bò lai 2000-2004 là 4125kg, cao 
hơn nhiều so với số liệu của Cục chăn nuôi  Vậy năng suất sữa của đàn bò sữa Việt nam là bao 
nhiêu? Dựa vào số liệu của tổng cục thống kê, có tính đến lượng sữa không phải hàng hoá như 
sữa cho bê bú và sữa phải bỏ đi không đạt yêu cầu, bằng phương pháp hồi quy, ước đoán năng 
suất sữa của đàn bò nước ta từ năm 1990-2007 như bảng sau: 

Bảng 4: Ước tính năng suất sữa trung bình của bò sữa Việt Nam 1990-2007 và dự đoán năng 
suất sữa cho những năm tiếp theo. 

Năm Kg/chu kì Năm Kg/chu kì 
1990 2190 2007 3840
1995 2620 2008 3945
2000 3130 2009 4050
2001 3230 2010 4150
2002 3330 2011 4250
2003 3430 2012 4350
2004 3540 2013 4450
2005 3640 2014 4560
2006 3740 2015 4660

Ghi chú: Năng suất được tính toán từ nguồn số liệu thống kê, bao gồm cả sữa nuôi bê và sữa không 
đạt chuẩn phải bỏ đi.    

 Số liệu bảng 4 có thể chưa chính xác theo từng năm, nhưng cho phép ta nhận định rằng,  
từ năm 1990-2007 mỗi năm năng suất sữa trung bình cả nước tăng thêm 100kg/chu kì, tốc độ 
tăng hàng năm từ 2,8-3,4% (Thailand tăng gần 4% mỗi năm). Giả thiết rằng năng suất sữa mỗi 
năm tiếp theo tăng thêm 100kg/chu kì như giai đoạn 1990-2007 thì dự đoán đến năm 2015 năng 
suất trung bình đạt 4660kg/chu kì 305 ngày (Bảng 4). Dự đoán này phù hợp với số liệu trong kế 
hoạch phát triển bò sữa giai đoạn 2006-2020 của Bộ Nông nghiệp. Theo kế hoạch này, năng 
suất sữa hàng hoá (chưa kể bê bú và sữa bỏ đi) của đàn bò nước ta vào năm 2015 là 4450kg/chu 
kì (Bộ NN-PTNT, Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020).   

 Năm 2008, năng suất bò thuần HF (nhập từ Úc) tại Công ty sữa Tương Lai (Tuyên 
Quang) đạt 5350kg/chu kì. Năng suất trung bình bò lai (chủ yếu là bò lai 75% và 87,25%HF) 
của trại Huấn luyện Bình Dương là 3960kg/chu kì. Năng suất trung bình bò sữa của TP. HCM 
đã đạt 4100kg/chu kì. Như vậy điều kiện dinh dưỡng, nuôi dưỡng và kỹ thuật ngày càng được 
cải thiện, kết hợp với chọn lọc nâng cao giá trị giống đàn bò sữa, đã ảnh hưởng tốt đến năng 
suất sữa của đàn bò cả nước. Chúng ta có thể hy vọng từ 2008-2015 năng suất sữa mỗi năm 
không phải chỉ tăng 100kg/chu kì  mà cao hơn, có thể đạt 150kg/chu kì.   
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2.3 Nghiên cứu về thức ăn và nuôi dưỡng 
Các kết quả nghiên cứu đã công bố về thức ăn, dinh dưỡng và nuôi dưỡng bê con, bò sữa ít 

hơn so với các nghiên cứu về lai tạo giống và đánh giá năng suất các nhóm giống.  

 Trong lĩnh vực nghiên cứu về đánh giá giá trị dinh dưỡng thức ăn, đã phân tích hầu hết 
các loại thức ăn cho trâu bò ở cả 2 miền Nam, Bắc theo phương pháp Weende và phương pháp 
phân tích cấu trúc tế bào thực vật của Van Soest. Xác định tỷ lệ tiêu hoá thức ăn theo phương 
pháp enzyme cellulose và trên cừu. Đã xác định giá trị năng lượng ME theo hệ thống ARC- 
Anh (Đinh Văn Cải và ctv, 2002) và giá trị năng lượng UFL theo hệ thống INRA- Pháp (Vũ 
Chí Cương, 2002). Xây dựng bảng Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng thức ăn cho trâu 
bò phục vụ cho xây dựng khẩu phần ăn khoa học và chính xác hơn.  

Nghiên cứu về tiêu chuẩn khẩu phần ăn cho bò sữa là một nội dung khó vì ta thiếu điều kiện 
thí nghiệm đáp ứng yêu cầu thí nghiệm nuôi dưỡng. Một vài nghiêm cứu nuôi dưỡng tiến hành 
tại các Trung tâm nghiên cứu và các trại chăn nuôi lớn trong thời gian qua cũng rút ra những 
kết luận có ý nghĩa thực tiễn phục vụ sản xuất. 

 Đinh Văn Cải, 1995, đã tính toán và đề xuất được tiêu chuẩn các chất dinh dưỡng chủ 
yếu cho bò lai 50% và 75%HF có khối lượng từ 300-550kg và năng suất sữa từ 5-25kg/ngày 
dựa trên phương pháp xác định tiêu chuẩn ăn của NRC, AFRC và từ thực tế chất lượng các loại 
thức ăn và khẩu phần địa phương (qm).   

Về nuôi dưỡng bê, Vũ văn Nội và ctv, 2000 khảo sát chế độ nuôi dưỡng bê cái lai HF tại TP. 
HCM đã đề nghị bê lai HF nuôi với chế độ trung bình 4lít sữa/ngày. Tập ăn lúc 14-15 ngày. 
Cám hỗn hợp và hèm pha loãng trong nước, đến cai sữa bê tiêu thụ được 0,2-0,7kg cám và 1-
3kg hèm bia. Cai sữa sau 4 tháng. Khối lượng 6 tháng đạt 106kg. Tác giả nghiên cứu tại Ba Vì 
đề nghị nuôi bê cái lai HF thâm canh, với lượng sữa 550kg, thời gian cai sữa 6, khối lượng cai 
sữa 129kg, nhưng không chỉ ra số lượng thức ăn tinh tiêu thụ.  

Đinh Văn Cải và Hoàng Thị Ngân, 2008 nghiên cứu trên 27 bê cái lai HF với 9 chế độ nuôi 
dưỡng khác nhau, mức sữa tươi nguyên bơ từ 220-280 và 350kg, thức ăn tinh hỗn hợp có hàm 
lượng protein thô 16%; 18% và 20% cho ăn tự do, cai sữa bê ở 12 tuần tuổi. Kết quả cho thấy, 
nuôi bê lai HF với 280kg sữa, 85kg thức ăn tinh có 18% protein thô, cai sữa 12 tuần tuổi, bê lai 
đạt khối lượng 96,4kg, tăng trọng trên 785gam/ngày, đạt yêu cầu làm giống. Hiện nay, trong 
sản xuất, Công ty sữa Tương lai (Tuyên Quang) nuôi bê cái thuần HF với tổng lượng sữa 320kg 
và thức ăn tinh tự do, cai sữa bê lúc 10 tuần tuổi, không có số liệu chi tiết về khối lượng cai sữa 
và lượng thức tinh tiêu thụ.  

Vũ văn Nội và ctv, 2000, khảo sát chế độ nuôi dưỡng bê cái lai HF tại TP. HCM đã đề nghị 
tiêu chuẩn, khẩu phần nuôi bê lai HF từ 7-15 tháng tuổi như Bảng 5. Trong một nghiên cứu 
khác tại Ba Vì tác giả đề nghị nuôi bê hậu bị giai đoạn 16-24 tháng tuổi với trung bình chất 
dinh dưỡng tiêu thụ (con/ngày) như sau: DM 7,3kg; ME 15563 Kcal và 787 gam CP. Với mức 
dinh dưỡng này lúc 18 tháng tuổi bê đạt 228,3kg và 24 tháng tuổi đạt 266kg.  

Bảng  5. Yêu cầu chất dinh dưỡng ăn vào của bê cái lai HF tại các tháng tuổi 

Chỉ tiêu ĐVT 6 
tháng 

9 
tháng 

12 
tháng 

15 
tháng 

Chất khô ăn vào Kg/ngày 4,44 6,21 6,50 6,83 
Năng lượng (ME)  Kcal 7758 10343 11719 11995 
Mật độ năng lượng Kcal/kgDM 1747 1665 1802 1756 
Protein thô (CP)  gam 558 742 859 880 
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Hàm lượng protein thô g/kgDM 125,6 119,5 132,1 128,8 
Khối lượng cuối kì kg 108,1 149,2 179,9 224,7 

Nguồn: Vũ Văn Nội và ctv, 2000.  

Đề xuất này sai khác nhiều so với kết quả nghiên cứu của chúng tôi (Bảng 6). Tại Trung tâm 
nghiên cứu bò sữa Bình Dương trên 27 bê cái sau cai sữa chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 9 con 
được nuôi bởi 3 loại khẩu phần khác nhau về tỷ lệ tinh thô, mật độ năng lượng và protein theo 
lô thí nghiệm và giai đoạn tuổi. Thời gian kéo dài đến phối giống lần đầu. Kết quả thí nghiệm 
đã đề xuất khẩu phần nuôi bê như Bảng 6. So với khuyến cáo của Vũ Văn Nội và ctv, 2000, 
chất khô ăn vào thấp hơn, năng lượng (ME) ăn vào cao hơn, vì vậy hàm lượng chất dinh dưỡng 
như ME trong 1kg chất khô cao hơn. Đến 15 tháng tuổi bê đạt 301kg đủ tiêu chuẩn phối giống.   

 Bảng 6. Khẩu phần nuôi bê cái lai 75%-87,5%HF từ sau cai sữa đến phối giống lần đầu 
Chỉ tiêu ĐVT Giai đoạn tuổi (tháng) 
  4-6 7-9 10-12 13-15 
Khối lượng cuối kỳ kg 155 209 255 301 
Tăng trọng cần đạt g/ngày 650 600 500 500 
Tỷ lệ thức ăn tinh khẩu phần %DM 53-54 42-43 34-35 29-30 
Tỷ lệ protein thô (CP, min) %DM 14,0 13,5 13 12,5-13,0
Mật độ năng lượng (ME) Kcal/kgDM 2350 2350 2350 2350 
Chất khô ăn vào Kg/ngày 3,6-3,7 4,7-4,8 5,5-5,7 5,6-5,8 
Năng lượng ăn vào (ME) Mcal/ngày 8,4-8,5 10,5-11,0 12,0-13,0 14,0-15,0
Protein thô ăn vào (CP) Gam/ngày 510-520 660-670 700-720 730-750 

Nguyễn Ngọc tấn và ctv, 2005, thí nghiệm trên bò lai 75%-87,25% HF về các chỉ tiêu hàm 
lượng N urea trong máu (BUN) và trong sữa (MUN) cho thấy: khẩu phần bò sữa có hàm 
lượng protein thô cao hơn 25% so với khuyến cáo của NRC cho năng suất sữa cao hơn và 
không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu BUN và MUN. 

Đinh Văn Cải, 2001 nghiên cứu về số lượng thức ăn tinh cho 1kg sữa sản xuất ra đối với bò 
lai 50%HF đã nhận xét: với bò lai 50%HF cho ăn thức ăn thô là cỏ trồng và rơm ủ urea thì thức 
ăn tinh hỗn hợp chỉ cần 16% protein cho ăn với lượng 0,4 kg cho một kg sữa là phù hợp. Cho 
ăn với mức 0,6kg thức ăn tinh cho 1kg sữa cũng không làm tăng sản lượng sữa. Trên cả hai 
nhóm bò F1 có năng suất sữa khác nhau (9kg và 15kg/ngày) đều ghi nhận thấy rằng: khi mật độ 
năng lượng từ 2069-2088Kcal và hàm lượng protein thô từ 117-122gam/kgDM, chất khô ăn 
vào đạt >=3,5% khối lượng cơ thể là phù hợp để đạt hiệu quả sản xuất sữa cao.  

 Nghiên cứu kỹ thuật nuôi dưỡng, chuồng trại để tăng năng suất, chất lượng sữa, giảm tỷ 
lệ bệnh viêm vú, bệnh sinh sản trên đàn bò sữa (Đinh Văn Cải và ctv, 1998; Đoàn Đức Vũ và 
ctv, 2000; Chung Anh Dũng và ctv, 2002…). Nghiên cứu ảnh hưởng của stress nhiệt lên bò sữa 
nuôi trong môi trường nóng ẩm và giải pháp khắc phục (Đinh Văn Cải và ctv, 2002; Đoàn Đức 
Vũ và ctv, 2005; Vũ Chí Cương và ctv, 2006). Kết quả nghiên cứu đã từng bước xây dựng và 
hoàn thiện dần chế độ nuôi dưỡng bò sữa đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao của con lai 
được cải tiến di truyền. Năng suất sữa và các chỉ tiêu sinh sản cải thiện rõ qua các năm. 

 Trong quá trình nghiên cứu thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa cho thấy, với nguyên liệu 
thức ăn như hiện nay, rất khó để xây dựng khẩu phần ăn cho bò sữa cao sản. Có rất ít cỏ họ 
đậu, cỏ khô có chất lượng cao. Phần lớn các loại cỏ hoà thảo đang dùng phổ biến để nuôi bò 
sữa có vật chất khô (DM) rất thấp, 13-17% (83-87% là nước). Nghĩa là cần từ 6-7kg cỏ tươi 
mới được 1kg chất khô. Giá trị năng lượng ME tính trên 1kg chất khô khoảng trên dưới 
2000Kcal/kgDM. Thức ăn tinh hỗn hợp khoảng 2600Kcal/kg. Nếu thức ăn chỉ có cỏ xanh và 
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cám hỗn hợp như đang sử dụng phổ biến hiện nay, để đạt 2300Kcal/kgDM khẩu phần thì tỷ lệ 
cám hỗn hợp và cỏ tính theo chất khô là 50%-50%. Thí dụ bò 25kg sữa/ngày chúng cần 20kg 
chất khô thức ăn thì chất khô từ thức ăn hỗn hợp là 10kg (50%) và chất khô từ cỏ xanh là 10kg 
(50%). Quy ra dạng tự nhiên là 11,5kg cám hỗn hợp và 67kg cỏ xanh. Khi bò cho 30kg sữa, 
mỗi ngày cần ăn 3kg cám và 75kg cỏ. Với số lượng thức ăn như trên mới đủ dinh dưỡng cho 
sản xuất sữa. Tuy nhiên, do thể tích của cỏ xanh quá lớn so với dung tích dạ cỏ và do trời nắng 
nóng, bò không muốn ăn, bò sẽ không ăn hết một khối lượng cỏ xanh như vậy, để bù lại lượng 
dinh dưỡng thiếu hụt phải lựa chọn: hoặc tăng cám, hoặc chấp nhận ít sữa. Nếu tăng cám, kết 
quả là tỷ lệ thức ăn tinh cao trên 70% chất khô khẩu phần sẽ có nguy cơ rối loạn tiêu hoá dạ cỏ, 
rối loạn sinh sản, bệnh về chân móng và không kinh tế.  

 Chúng ta không cỏ cỏ họ đậu, không có cỏ khô, cỏ ủ chất lượng cao như những nước 
chăn nuôi tiên tiến thì rất khó nuôi được bò có năng suất sữa trên 25kg/ngày! Điều kiện thức ăn 
và nuôi dưỡng chính là cơ sở để lựa chọn giống bò sữa với năng suất sữa thích hợp. Ở châu Âu, 
một bò sữa khi đạt đỉnh sữa cao nhất 25kg/ngày thì dự đoán năng suất sữa của nó sẽ đạt 
5000kg/chu kì. Khi đỉnh sữa đạt 30kg/ngày thì dự đoán năng suất đạt 6000kg/chu kì. Nước ta 
với dinh dưỡng khẩu phần thấp nên ngay cả khi bò đạt đỉnh sữa 25kg thì cả chu kì vẫn chưa đạt 
5000kg. Nếu chúng ta đặt mục tiêu nâng năng suất sữa lên 5000kg/chu kì thì điều cần quan tâm 
hơn là chất lượng thức ăn, dinh dưỡng khẩu phần và nuôi dưỡng chứ không phải là tiềm năng 
sản xuất sữa của con giống. Nếu chúng ta không giải được bài toán chất lượng thức ăn, dinh 
dưỡng khẩu phần trong mối quan hệ với hiệu quả kinh tế sản xuất sữa thì hãy chấp nhận 
phương án nuôi bò 3000-4000kg/chu kì bằng thức ăn hiện có. Đây là các phương án cho mỗi 
trại, mỗi vùng lựa chọn, vì mục tiêu cuối cùng phải là hiệu quả sản xuất sữa.    

3. Đề xuất hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới 

3.1 Nghiên cứu về giống 
- Năm 2006, cả nước có 19639 hộ nuôi bò sữa, trung bình 5,3 con/hộ, chỉ có 319 hộ có tổng 

số đầu con từ 20 con trở lên, đây là khó khăn lớn để xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ 
liệu bò sữa phục vụ công tác quản lí, chọn lọc và đánh giá giống bò sữa  Vì vậy cần được ưu 
tiên nghiên cứu trong giai đoạn tới. Nghiên cứu áp dụng và phát triển kỹ thuật MOET để rút 
ngắn thời gian đánh giá di truyền bò đực giống thông qua việc kiểm tra qua chị em gái. Kết hợp 
với đánh giá đực giống qua đời sau để loại bỏ tinh của những đực giống có giá trị giống và khả 
năng di truyền thấp. Việc đánh giá giống bò sữa cần quan tâm đến giá trị giống của cả con đực 
và con cái hơn là chỉ xem xét đến mức độ lai máu.  

- Việc tiếp tục nâng cao tỷ lệ máu HF bằng tinh của những đực giống HF nhập khẩu từ 
vùng lạnh có thể sẽ tạo ra con lai kém thích nghi với môi trường nóng ẩm. Vì vậy cần nghiên 
cứu sử dụng đực HF thuần và đực lai HF sinh ra tại Việt nam, giảm dần tỷ lệ tinh HF nhập từ 
vùng ôn đới lạnh. 

3.2 Những nghiên cứu về thức ăn, nuôi dưỡng 

- Chọn hệ thống đánh giá thức ăn cho Việt nam: Chúng ta chưa có đủ điều kiện cần thiết để 
tự xây dựng một hệ thống đánh giá thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc nhai lại, vì vậy 
phải lựa chọn một hệ thống nào đó trên thế giới để làm căn bản dựa theo đó mà tính toán nhu 
cầu dinh dưỡng cho riêng mình phù hợp với thức ăn và con giống của Việt nam. Thế giới đang 
tồn tại 18 hệ thống đánh giá năng lượng của thức ăn khác nhau cho gia súc nhai lại. Viện Chăn 
nuôi gần đây đang nghiên cứu và áp dụng hệ thống của Pháp (INRA), giá trị năng lượng của 
thức ăn được biểu diễn dưới dạng UFL (đơn vị thức ăn cho sữa. Giá trị protein (PDI) được tính 
từ nitơ của khẩu phần (PDIN) và DOM của khẩu phần (PDIE). Phía Nam vẫn nghiên cứu và áp 
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dụng hệ thống của Anh (ARC) và của Mỹ (NRC). Vì vậy cần thống nhất một hệ thống đánh giá 
áp dụng chung cho cả nước.   

- Nghiên cứu công thức thức ăn tinh hỗn hợp chuẩn hoá cho mỗi đối tượng và mỗi giai 
đoạn sinh lí. Những yêu cầu chuẩn hoá bao gồm: thành phần dinh dưỡng trong thức ăn hỗn hợp 
như  năng lượng, protein, NDF, ADF, khoáng, vitamin, tỷ lệ tinh bột, đường. Tính chất vật lí 
của thức ăn như độ mịn của nguyên liệu phối trộn, tỷ lệ các chất bổ sung như rỉ mật, urea trong 
hỗn hợp. Các nguyên liệu không truyền thống khác, các nguyên liệu mới như khô dầu cao su, 
khô dầu bông, bã khoai mì, bã đậu nành, bã bia khô, các loại hạt đậu, các phụ phẩm chế biến 
thủy hải sản, cần nghiên cứu chất lượng, tỷ lệ phối trộn thích hợp chúng trong hỗn hợp hoặc sử 
dụng đơn lẻ chúng thay thế một phần thức ăn tinh hỗn hợp. 

- Nghiên cứu thức ăn thô, thức ăn nhiều xơ cần tập trung nghiên cứu và giới thiệu vào sản 
xuất một tập đoàn cỏ và cây thức ăn xanh triển vọng, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng mỗi 
vùng, bao gồm các giống điạ phương và giống nhập ngoại. Chú ý các giống cỏ họ đậu, các loại 
cây thức ăn chịu hạn. Nghiên cứu kĩ thuật trồng cỏ thâm canh để thu cắt và trồng cỏ hỗn hợp 
thảo đậu cho chăn thả. Nghiên cứu thời điểm thu hoạch cỏ thích hợp để đạt năng xuất và chất 
lượng cao. Nghiên cứu phương thức chăn thả gia súc trên đồng cỏ dưới tán cây, chú ý đến mối 
quan hệ cây trồng-cỏ-gia súc trên bãi chăn. 

- Nghiên cứu kĩ thuật bảo quản, dự trữ thức ăn xanh dư thừa ở mùa mưa để dùng vào mùa 
khô. Chú ý kĩ thuật ủ xanh thức ăn ở quy mô nhỏ nông hộ và quy mô lớn trang trại. Nghiên cứu 
khả năng chuyển đất trồng cây lương thực năng suất thấp sang trồng cỏ tập trung, ủ cỏ tập trung 
quy mô lớn để bán cho các nông trại quy mô nhỏ. 

- Nghiên cứu kĩ thuật thu gom, dự trữ, chế biến nâng cao chất lượng của một số phụ phẩm 
của các cây trồng chính như thân cây bắp, thân cây lạc. Ngoài các phương pháp vật lí, hoá học 
cần nghiên cứu các phương pháp sinh học khác. Nghiên cứu khả năng ăn vào của gia súc cũng 
như khả năng tiêu hoá chúng. Nghiên cứu phương pháp sử dụng chúng sao cho hợp lí và hiệu 
quả trong khẩu phần, đặc biệt là một số loại phụ phẩm có chứa độc tố hoặc có chứa mùi vị ảnh 
hưởng đến chất lượng sữa. 

- Trong nhóm cây lương thực trồng làm thức ăn cho gia súc như cây bắp, cây cao lương, 
cây sắn, cần nghiên cứu khả năng của chúng giải quyết nguồn thức ăn thô xanh trái vụ. Nghiên 
cứu hiệu quả kinh tế khi trồng và sử dụng chúng với mục đích làm thức ăn cho gia súc. Cần 
nghiên cứu chúng ở góc độ thực tế, kinh tế và khả năng thương mại. 

- Nghiên cứu công thức và quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp khoáng dưới dạng đá liếm 
hoặc dưới dạng bột để phối trộn vào thức ăn tinh. Nghiên cứu chế phẩm premix khoáng vitamin 
bổ sung vào thức ăn tinh hỗn hợp. Nghiên cứu cách thức, liều lượng đưa thức ăn bổ sung 
(khoáng, urea, rỉ mật) vào con vật sao cho phù hợp với mỗi đối tượng gia súc. 

- Những nghiên cứu về khẩu phần ăn bao gồm: Khả năng ăn vào tối đa của gia súc đối với 
chất khô của khẩu phần, thông qua kĩ thuật chuẩn bị thức ăn, cách cho ăn. Nghiên cứu hàm 
lượng các chất dinh dưỡng trong chất khô của khẩu phần cho các nhóm năng suất khác nhau. 
Nghiên cứu tính chất vật lí và hoá học của khẩu phần sao cho phù hợp nhất với sinh lí tiêu hoá 
của gia súc nhai lại. Nghiên cứu tỷ lệ thức ăn tinh/thô của khẩu phần cho các nhóm năng suất 
khác nhau. Nghiên cứu tỷ lệ xơ thô, NDF, ADF trong khẩu phần của gia súc cho sữa. Nghiên 
cứu xây dựng phần mềm tính khẩu phần ăn với giá rẻ nhất. Cuối cùng là nghiên cứu khẩu phần 
ăn hỗn hợp TMR trong đó các loại thức ăn tinh và các loại thức ăn thô đều được phối trộn hỗn 
hợp như là một thực liệu của khẩu phần và bò được ăn tự do suốt ngày đêm. 
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- Nghiên cứu kỹ thuật nuôi dưỡng phù hợp đối với bò có tỷ lệ máu HF khác nhau, đặc biệt 
đối với bò lai có tỷ lệ máu HF cao và bò thuần HF để duy trì thể trạng, năng suất sữa và hạn 
chế các bệnh về rối loạn sinh sản, viêm vú, bệnh trước và sau khi sinh. Nghiên cứu kỹ thuật 
chuồng nuôi thích hợp cho vùng khí hậu nóng ẩm, giảm tress nhiệt. Nghiên cứu vệ sinh môi 
trường chăn nuôi, thú y.  

- Đánh giá hiệu quả sản xuất sữa tại các mô hình chăn nuôi với các yếu tố đầu vào khác 
nhau nhằm giúp nông dân đẩy mạnh chăn nuôi bò sữa và hạ giá thành sản xuất sữa. 

Nghiên cứu về bò sữa rất cần những chương trình dài hơi, một kế hoạch cụ thể và khoa học 
để tránh lãng phí thời gian, kinh phí và nhanh chóng đạt mục tiêu đã định.  

TP. Hồ Chí Minh, tháng 2-1009 
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