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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 7 NĂM HỌC 2011 - 2012 

MÔN: CHĂN NUÔI DÊ – THỎ 
 

Câu 1: Trao đổi Nitơ, hợp chất chứa Nitơ (quá trình trao đổi, ưu – khuyết điểm)? 

Trả lời: 
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- Toàn bộ quá trình chuyển hóa các hợp chất chứa N ở GS nhai lại có thể tóm tắt trong 

hình 1. Các hợp chất chứa nito (N) trong thức ăn của GS nhai lại bao gồm protein thực 

và nito phi protein (NPN), được tính chung dưới dạng protein thô (N x 6,25). Protein thô 

của thức ăn một phần được lên men bởi VSV trong dạ cỏ hay ở ruột già, một phần được 

tiêu hóa bằng men ở ruột, phần còn lại không được tiêu hóa sẽ được thải ra ngoài qua 

phân. 

- Trong dạ cỏ, protein thô có thể phân chia thành 3 thành phần gồm: Protein hòa tan, 

protein có thể phân giải và protein không thể phân giải. Protein hòa tan và protein có thể 

phân giải trong dạ cỏ có khác nhau về động thái phân giải nhưng được xếp vào một 

nhóm là protein phân giải được ở dạ cỏ. Sau khi ăn vào NPN nhanh chóng được phân 

giải thành amoniac còn một phần (nhiều hay ít tùy thuộc bản chất thức ăn và khẩu phần) 

protein có thể phân giải đước VSV thủy phân thành peptide và axit amin. Một số axit 

amin tiếp tục được lên men sinh ra axit hữu cơ, amoniac và khí cacbonic. Cả vi khuẩn, 

protozoa và nấm dạ cỏ đều tham gia vào quá trình phân giải các hợp chất chứa nito. Tuy 

vậy, vi khuẩn dạ cỏ là thành phần quan trọng nhất trong quá trình này. Khoảng 30 – 50% 

loài vi khuẩn được phân lập từ dạ cỏ là có khả năng phân giải protein và đóng góp hơn 

50% hoạt động phân giải protein trong dạ cỏ. 

- Tốc độ phân giải protein bởi VSV trong dạ cỏ thay đổi rất lớn và chịu ảnh hưởng bởi 

cấu trúc 3 chiều của phân tử protein, các mối liên kết nội phân tử và giữa các phân tử (kể 

cả với xơ), các rào cản trơ như lignin trong vách tế bào và các nhân tố kháng dinh 

dưỡng. Những yếu tố này phụ thuộc vào nguồn protein cũng như cách chế biến thức ăn. 

Cấu trúc protein ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của VSV, đó chính là yếu tố quan 

trọng nhấy quyết định tốc độ và tỷ lệ phân giải protein trong dạ cỏ. Tuy nhiên, nhiều yếu 

tố khác cũng ảnh hưởng đến khả năng phân giải hữu hiệu của protein, trong đó có lượng 

thu nhận thức ăn, tỷ lệ thô/tinh của khẩu phần; nguồn, chất lượng và khối lượng gluxit 

và protein trong khẩu phần; pH dịch dạ cỏ; tác động phối hợp của các loại thức ăn; tần 

số cung cấp thức ăn; nguồn bổ sung các vi chất dinh dưỡng cũng như các yếu tố môi 

trường. 

- Quá trình phân giải protein thô trong dạ cỏ sinh ra một hỗn hợp gồm peptide, axit 

amin, amoniac và các axit hữu cơ, trong đó có cả một số axit mạch nhánh sinh ra từ lên 

men các axit amin mạch nhánh. Amoniac sinh ra cùng với các peptide mạch ngắn và axit 

amin tự do được VSV dạ cỏ sử dụng để tổng hợp nên protein của chúng (protozoa không 

sử dụng được amoniac). Một số protein VSV bị phân giải ngay trong dạ cỏ và nguồn 

nito của chúng cũng được tái sử dụng bởi VSV dạ cỏ. 

- Mặc dù amoniac có thể được vi khuẩn sử dụng để tổng hợp protein tế bào của chúng, 

vi khuẩn không hạn chế việc phân giải protein để tự cung cấp đủ amoniac cho mình. Vi 
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khuẩn phân giải càng nhiều protein khi chúng có nhiều thời gian thực hiện việc này. Bởi 

vì sinh trưởng của VK bị hạn chế bởi năng lượng có thể sử dụng được từ lên men 

hydratcarbon trong điều kiện yếm khí, amoniac vượt quá nhu cầu của vi sinh vật sẽ 

không được sử dụng. Lượng amoniac vượt quá nhu cầu sẽ được GS hấp thu vào máu về 

gan để tổng hợp thành ure rồi thải ra ngoài qua nước tiểu. Ngược lại, thiếu amoniac làm 

giảm sự tăng sinh của vi sinh vật và vì thế mà giảm tốc độ phân giải thức ăn trong dạ cỏ 

và lượng thức ăn ăn vào. 

- Sinh khối protein vi sinh vật dạ cỏ sẽ theo dòng chất chứa dạ cỏ xuống dạ khế và ruột 

non. Trong ruột protein vi sinh vật cùng với phần protein của thức ăn không qua phân 

giải ở dạ cỏ (protein thoát qua) sẽ được tiêu hóa và hấp thu tương tự như đối với động 

vật dạ dày đơn. Trong sinh khối protein VSV có khoảng 80% là protein thật có chứa đầy 

đủ các axit amin không thay thế với tỷ lệ cân bằng, phần còn lại chủ yếu là N có trong 

axit nucleic. Protein thật của VSV được tiêu hóa khoảng 80 – 85% ở ruột. Một số axit 

amin có trong peptidoglycan của màng tế bào VSV không được vật chủ tiêu hóa. 

- Nhờ có protein VSV dạ cỏ mà GSNL ít phụ thuộc vào chất lượng protein thô của thức 

ăn hơn là động vật dạ dày đơn bởi vì chúng có khả năng biến đổi các hợp chất chứa N 

đơn giản, như ure, thành protein có giá trị sinh học cao. Bởi vậy để thỏa mãn nhu cầu 

duy trì bình thường và nhu cầu sản xuất ở mức vừa phải thì không nhất thiết phải cho bò 

ăn những nguồn protein có chất lượng cao, bởi vì hầu hết những protein này sẽ bị phân 

giải thành amoniac; thay vào đó amoniac có thể sinh ra từ những nguồn NPN và rẻ tiền 

hơn. Khả năng này của VSV dạ cỏ có ý nghĩa kinh tế rất lớn đối vì thức ăn chứa protein 

thật đắt hơn nhiều so với các nguồn NPN. Tuy nhiên, đối với GS cao sản thì phần 

protein thoát qua có vai trò rất quan trọng trong việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu protein cho 

vật chủ vì lượng protein VSV là có giới hạn. Mặt khác, VSV dạ cỏ cũng có tác động xấu 

lên những protein của thức ăn có chất lượng cao do quá trình phân giải. Bởi vậy, gần 

đây người ta đã tìm các phương pháp để bảo vệ các nguồn protein chất lượng cao tránh 

sự phân giải của VSV ở dạ cỏ nhằm đưa thẳng xuống ruột cho vật chủ (GS cao sản) tiêu 

hóa bằng men. 
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Câu 2: Trao đổi hydratcacbon ở dạ cỏ của dê? (quá trình trao đổi, ưu – khuyết điểm)? 

Trả lời: 

a. Tiêu hóa gluxit (carbonhydrate hay hydratcacbon) 

- Toàn bộ quá trình tiêu hóa gluxit ở dê có thể tóm tắt qua hình. Gluxit trong thức ăn có 

thể chia thành 2 nhóm: (1) gluxit phi cấu trúc (NSC) gồm tinh bột, đường (có trong chất 

chứa của tế bào thực vật) và pectin (keo thực vật) và (2) gluxit vách tế bào (CW) gồm 

xenluloza và hemixenluloza (gọi chung là xơ). Cả hai loại gluxit đều được VSV dạ cỏ 

lên men. Khoảng 60 – 90% gluxit của khẩu phần được lên men trong dạ cỏ. Phần không 

được lên men trong dạ cỏ được chuyển xuống ruột. Trong ruột non xơ (CW) không được 

tiêu hóa, còn tinh bột và đường sẽ được men tiêu hóa của đường ruột thủy phân thành 

glucoza hấp thu vào máu. Khi xuống ruột già tất cả các thành phần gluxit còn lại sẽ được 

VSV lên men lần thứ 2 tương tự như quá trình lên men diễn ra trong dạ cỏ. 
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- Trong dạ cỏ quá trình phân giải các gluxit phức tạp đầu tiên sinh ra các đường đơn 

hexoza và pentoza. Những phân tử đường này là các sản phẩm trung gian nhanh chóng 

được lên men tiếp bởi các VSV dạ cỏ. Quá trình lên men này sinh ra năng lượng dưới 

dạng ATP và các axit béo bay hơi (AXBBH). Đó là các axit axetic, propionic và butyric 

theo một tỷ lệ tương đối khoảng 70:20:8 cùng với một lượng nhỏ izobutyric, izovaleric 

và valeric. Những axit này được hấp thu qua vách dạ dày trước vào máu và trở thành 

nguồn năng lượng cho vật chủ. Quá trình lên men ở dạ cỏ còn sinh ra khí cacbonic và 

hidro, hai khí này kết hợp với nhau tạo ra một phụ phẩm lên men là khí CH4 được định 

kỳ thải ra ngoài qua ợ hơi. 
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- Phương trình tóm tắt mô tả sự lên men glucoza, một sản phẩm trung gian (hexoza) của 

quá trình phân giải các gluxit phức tạp, để tạo các AXBBH chính và khí CH4 trong dạ cỏ 

như sau: 

Axit axetic: 

C6H12O6 + 2H2O  2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 

Axit propionic: 

C6H12O6 + 2H2  2CH3CH2COOH + 2H2O 

Axit butyric: 

C6H12O6  2CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2 

Khí CH4: 

4H2 + CO2  CH4 + 2H2O 

Một số đặc điểm lên men các thành phần gluxit khác nhau cần chú ý như sau: 
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Câu 3: Xử lý rơm bằng urê làm thức ăn cho dê? (nguyên lý, công thức, cách làm)? 

Trả lời: 

- Về nguyên tắc xơ của rơm rạ và các loại thức  ăn thô tương tự có thể  được  VSV dạ cỏ 

phân giải, tuy nhiên do bị lignin hoá cao nên khả năng tiêu hóa thực tế bị hạn chế. Sự 

liên kết chặt chẽ giữa lignin với cacbohydrat tạo thành các phức hợp ligno -

hemixenluloza /xenluloza ở vách tế bào thực vật. Liên kết này có lợi cho thực vật nhưng 

lại bất lợi cho quá trình lên men của VSV, làm cản trở tác động của enzym VSV. Các 

biện pháp xử lý nhằm làm thay đổi một số tính chất lý hoá của rơm để làm tăng khả 

năng phân giải của VSV với thành phần xơ (tăng A, B, c và giảm L), do  đó mà làm tăng 

tính ngon miệng và nâng cao tỷ lệ tiêu hoá. 

- Mục đích của xử lý hoá học là phá vỡ các mối liên kết giữa lignin và hemixenluloza để 

làm cho hemixenluloza, cũng như xenluloza vốn bị bao bọc bởi phức hợp lignin-

hemixenluloza, dễ dàng được phân giải bởi VSV dạ cỏ. 

- Các chất kiềm (vôi, kali, xút, amôniac, v.v.) có khả năng thủy phân các mối liên kết  
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hoá học giữa lignin và các polysacarit của vách tế bào thực vật. 

- Trong tất cả các phương pháp hoá học thì xử lý kiềm  được nghiên cứu sâu nhất và có  

nhiều triển vọng trong thực tiễn. Các mối liên kết hóa học giữa lignin và cacbohydrat 

bền trong môi trường của dạ cỏ nhưng lại kém bền trong môi trường kiềm (pH>8). Lợi 

dụng đặc tính này các nhà khoa học đã sử dụng các chất kiềm như NaOH, NH3, urê, 

Ca(OH)2 để xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp nhiều xơ với mục đích phá vỡ mối 

liên kết giữa lignin với hemixenluloza/xenluloza trước khi chúng được sử dụng làm thức 

ăn cho gia súc nhai lại, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men của VSV dạ cỏ. 

Kiềm hoá có thể phá vỡ liên kết este giữa lignin với hemixenluloza/xenluloza đồng thời 

làm cho cấu trúc xơ phồng lên về mặt vật lý. Những ảnh hưởng đó tạo điều kiện cho 

VSV dạ cỏ tấn công vào cấu trúc hydratcacbon được dễ dàng, làm tăng tỷ lệ tiêu hoá, 

tăng tính ngon miệng của rơm đã xử lý. 

- Thực chất xử lý bằng urê cũng là xử lý bằng NH3 một cách gián tiếp vì khi có nước và  

urêaza của VSV thì urê sẽ phân giải thành amôniac:   

CO(NH2)2 + H2O  2NH3  +  CO2   

Urê có thể sử dụng để xử lý rơm chủ yếu theo hai  cách sau:   

- Trên quy mô công nghiệp rơm được trộn với urê kết hợp với việc nghiền và đóng 

thành bánh.   

- Trên quy mô nông hộ rơm được trộn với urê rồi ủ trong các hào, hố hay các bao bì  

được nén chặt và giữ kín khí.   

Khi xử lý rơm bằng urê cần đảm bảo các điều kiện sau:   

-  Liều lượng urê sử dụng bằng 4-5% so với VCK của rơm.   

-  Lượng nước sử dụng cần đảm bảo cho độ ẩm của rơm sau khi trộn nằm trong khoảng 

30-70%. Nếu quá ít nước thì sẽ khó trộn đều và nén chặt. Nếu thêm quá nhiều nước sẽ 

làm mất urê do nước không ngấm hết vào rơm mà trôi mất và dễ gây mốc. Trong thực tế 

có thể dùng 6-10 lít nước/10kg rơm khô.   

-  Các túi hay hố ủ phải được nén chặt và đảm bảo kín khí để không cho amôniac sinh ra 

bị lọt ra ngoài làm mất hiệu lực xử lý và rơm sẽ bị mốc. 

Thời gian ủ tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường. Nếu nhiệt độ không khí cao thì quá trình 

amoniac hoá sẽ nhanh, lạnh thì chậm lại. Nếu nhiệt độ trên 300C thì thời gian ủ ít nhất là 

7-10 ngày, 15-300C phải ủ 10-25 ngày, 5-150C thì phải ủ 25-30 ngày. 

- Phương pháp xử lý bằng urê an toàn hơn phương pháp xử lý bằng amoniac lỏng hoặc 

khí. Hơn nữa, urê rẻ hơn NaOH và NH3 và rất sẵn vì nó là phân bón cho cây trồng. Mặt 

khác, urê là chất rắn nên dễ vận chuyển và sử dụng. Tuy nhiên phương pháp này vẫn có 

những khó khăn như: NH3 chỉ được giải phóng khi có enzym ureaza và enzym này chỉ 

hoạt động trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định. Nhiệt độ và độ ẩm cao là điều 
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kiện thuận lợi cho enzym này hoạt động. Do đó xử lý urê chỉ thích hợp cho các nước 

nhiệt đới. Bên cạnh đó, mặc dù xử lý urê bổ sung NH3 cho VSV dạ cỏ, nhưng đây vẫn 

là cách bổ sung đắt  tiền bởi vì lượng urê cần dùng để đảm bảo xử lý có hiệu lực ít nhất  

cao gấp 2 lần so với nhu cầu của VSV dạ cỏ. Thêm vào đó, ở các nước đang phát triển 

do trợ cấp nông nghiệp ngày càng giảm nên giá urê có xu hướng tăng lên. Chính vì vậy 

mà việc áp dụng phương pháp này có thể sẽ mang lại hiệu quả kinh tế không cao nếu giá 

urê cao. Do đó mà việc dùng thêm một chất kiềm khác rẻ hơn (như vôi chẳng hạn) kết 

hợp với một mức urê thấp có thể mang lại hiệu lực tốt hơn và bền vững hơn về mặt kinh 

tế.    

Phương pháp xử lý rơm bằng urê:  

Hòa tan lượng urê theo các tỷ lệ thích hợp, thường 4-5%. Ví dụ, xử lý bằng dung  

dịch urê 4% thì hòa tan 4 kg urê trong 100 lít nước, trộn đều với rơm đã cắt ngắn 4-5 cm  

sau đó cho rơm đã xử lý urê vào túi nilon, hàn kín và ủ trong 21 ngày là có thể cho gia  

súc ăn. 

- Vật liệu chứa rơm (hố ủ): Tận dụng các điều kiện có sẵn của gia đình như các góc 

tường,… Song hố ủ cần đảm bảo tính chắc chắn, sạch sẽ và không gồ ghề để nén thức ăn 

được chặt chẽ và dễ dàng.  

- Vật liệu đệm lót, che phủ: Dùng các mảnh nilông, vải mưa rách, lá chuối, … ghép kín 

lại để đảm bảo thức ăn không nhiễm đất, cát bẩn và hạn chế thất thoát ure. 

- Các bước tiến hành:  

+ Thái rơm thành từng khúc 10-15 cm.  

+ Hòa tan urê, muối vào nước theo tỷ lệ trên. 

+ Lần lượt rải rơm vào hố ủ theo từng lớp, trên mỗi lớp, tưới đều bằng dung dịch urê- 

muối-nước đã khuấy hòa tan., lấy cào đảo qua đảo lại và dùng chân dậm nén cho chặt. 

Cứ làm lần lượt như vậy cho tới khi hết lượng rơm cần ủ.  

+ Dùng vật liệu đệm lót phủ kín lại. Chặn cho chặt và kín hố ủ bằng gạch, ngói, củi 

khô,….để không khí, nước mưa, vi sinh vật,…ở ngoài không lọt vào và khí amoniac ở 

trong không bay ra được.  

Chú ý:  

- Chọn rơm để ủ phải là rơm tốt, không thối, mốc. Nơi ủ phải chọn nơi khô ráo, tránh 

nước mưa và nước từ nơi khác thấm vào. Chất rơm đến đâu, trộn nguyên liệu xong phải 

nén chặt đến đó. Nén toàn bộ bề mặt hố, nén xung quanh và các góc hố. Các lớp bên 

dưới nên tưới dung dịch urê (đã hòa theo hướng dẫn ở trên) ít hơn các lớp bên trên vì 

nước dư thừa sẽ thấm xuống các lớp dưới.  

- Rơm ủ đạt chất lượng chế biến tốt có màu vàng đậm, mùi urê, không có mùi nấm mốc, 

rơm ẩm và mềm đều. Phải cho trâu, bò uống đủ nước (20 lít/con/ngày) khi sử dụng thức 
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ăn rơm ủ urê. Nếu ủ vào các bao nhỏ thì sau khi trộn đều rơm với dung dịch urê thì nén 

thật chặt, buộc kín lại. Đặt các bao vào nơi sạch sẽ, tránh đặt trên nền đất, che chắn cẩn 

thận để tránh nắng mưa và ẩm ướt.  

- Cách sử dụng: Rơm sau khi ủ được 14 ngày -21 ngày bắt đầu lấy ra cho gia súc ăn. 

Khi lấy rơm ủ cho gia súc ăn chỉ nên lấy ra ở một góc (không lật toàn bộ lớp đệm lót che 

phủ) lấy rơm xong lại lấp lớp đệm lót che phủ lên cho kín. Rơm ủ ure được trâu, bò ăn 

nhiều hơn 50-60% so với rơm không chế biến, mặt khác hàm lượng đạm trong rơm tăng 

lên gấp 2 lần vì vậy, có thể cho gia súc ăn tự do tùy khả năng của chúng. Tuy nhiên, 

cũng chỉ nên lấy lượng vừa ăn theo nhu cầu từng bữa để tránh lãng phí. Mỗi con trâu, bò 

có thể ăn khoảng 10 kg rơm ủ urê mỗi ngày.  

Mẹo nhỏ: Nên phơi rơm đã chế biến trong bóng mát 30-45 phút để bay bớt mùi urê 

trước khi cho ăn hoặc rắc lên trên một chút cỏ xanh để gia súc quen dần với mùi urê 

trong rơm ủ.  

Xử lý rơm khô với urê và vôi: 

a. Nguyên liệu: Có thể xử lý theo một trong các công thức sau đây: 

1) Rơm khô 100kg, ure 4kg, nước sạch 70 – 100 lít. 

2) Rơm khô 100kg, ure 4kg, vôi tôi 0,5kg, nước sạch 70 – 100 lít (nếu giá ure rẻ) 

3) Rơm khô 100kg, ure 2,5kg, vôi tôi 2-3kg, nước sạch 70 – 100 lít (nếu giá ure đắt). 

b. Hố ủ và dụng cụ: 

Có 3 loại hố ủ: có 3 vách, có 2 vách cạnh nhau hoặc có 2 vách đối diện. Nói chung là 

cần tối thiểu 2 vách để nén rơm cho chặt. Nền có thể là xi măng, gạch hay lót nhiều lá 

chuối hoặc nilon. Dung tích hố ủ phụ thuộc vào số lượng rơm cần ủ để đáp ứng được 

nhu cầu của GS. 

- Nếu không làm hố ủ có thể ủ rơm trong túi nylon (bao đựng phân đạm) lồng trong bao 

tải dứa (100kg rơm cần 10 – 12 bao tải dứa). 

- Các dụng cụ khác gồm cân 1 chiếc, chậu to hay vại sành 1 cái để hòa tan ure, vôi, xô 

tôn 2-3 chiếc; ô doa 1 chiếc (để tưới cho đều). Nếu không có ô doa thì dùng gáo nhựa 

dội qua rổ thưa; dây ni lông để buộc miệng bao tải; 1 mảnh ni lông rộng chừng 2 – 3m2. 

c. Cách ủ: 

- Ure và vôi được hòa vào nước cho tan đều 

- Nếu ủ trong hố thì rải từng một lớp rơm mỏng (20cm) rồi tưới nước ure/vôi sao cho 

đều rơm, đảo qua đảo lại sao cho ngấm nước ure, dùng chân nén chặt, rồi lại tiếp tục trải 

một lớp rơm và nước, lại nén cho chặt. Sau đó phủ bao nilon lên trên sao cho thật kín, 

không để không khí, nước mưa ở ngoài lọt vào và khí amoniac ở trong bay ra. 

- Nếu ủ trong túi thì trên sân sạch, hay trên một tấm nilong hoặc vải xác rắn rộng chừng 

2 – 3m2 trải từng lớp rơm dày khoảng 20cm. Sau đó tưới nước đã hòa tan ure và vôi cho 
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thấm ướt đều tất cả lớp rơm, không dội quá nhiều làm thừa nước ure chảy đi gây lãng 

phí. Tiếp theo cho lớp khác và lại tưới đều. Lần lượt làm như vậy tưới cho ẩm hết lượng 

rơm cần xử lý. Các lớp dưới nên tưới ít hơn các lớp trên vì phần nước dư thừa sẽ thấm 

xuống các lớp dưới. Sau khi rơm được tưới đều cho chúng vào các bao tải dứa, nén thật 

chặt rồi buộc chặt. Đặt các bao tải này vào nơi sạch sẽ, tránh nắng, mưa, ẩm ướt. 

e. Cho ăn: 

Sau khi ủ 2 tuần (mùa hè) hoặc 3 tuần (mùa đông) bắt đầu có thể lấy rơm rạ cho ăn. Lấy 

vừa đủ lượng rơm cần thiết cho từng bữa. Lấy xong đậy kín hố ủ hoặc buộc kín bao 

nilon lại. 

- Rơm ủ có chất lượng tốt có màu vàng đậm, mùi ure, không có mùi mốc, rơm ẩm, mềm. 

- Rơm ủ thường được trâu bò thích ăn và ăn được nhiều hơn so với khi chưa ủ. Tuy 

nhiên một số trâu bò lần đầu tiên không chịu ăn rơm ủ ure, phải kiên trì tập cho chúng 

quen dần. Có thể nên lấy rơm ủ ra, phơi trong mát chừng 1h để mùi ure bay bớt. Cho 

rơm ủ vào rổ, thúng, hay máng ăn sạch sẽ và nên trộn thêm 1 – 2kg cỏ xanh lên lớp trên 

để hấp dẫn trâu bò, làm như vậy chừng 2 – 3 ngày. 

- Khi trâu bò ăn rơm đã quen ăn thức ăn này, ta không cần phải phơi và trộn lẫn với cỏ 

nữa; nhưng nhớ cho ăn trong máng hay thúng, rổ cho sạch sẽ trâu bò sẽ ăn được nhiều 

và ít bỏ thừa. 

- Cho trâu bò ăn rơm đã chế biến càng nhiều càng tốt, nhưng hàng ngày vẫn cần chăn 

thả để trâu bò có đủ một lượng thức ăn xanh cần thiết. Nên cho ăn thường xuyên trong 

mùa đông thì hiệu quả mới cao. 

Xử lý rơm tươi với ure: 

- Từ trước tới nay người ta thường chủ yếu ủ rơm khô, nhưng những nghiên cứu gần đây 

cho thấy có thể dự trữ rơm tươi quanh năm bằng cách ủ với ure. Việc ủ rơm tươi có 

nhiều ưu điểm so với ủ rơm khô: 

+ Rơm tươi có giá trị dinh dưỡng cao hơn rơm khô vì nhiều chất dinh dưỡng bị mất 

trong quá trình phơi khô. Tỷ lệ tiêu hóa rơm tươi cao hơn rơm khô và còn cao hơn cả 

rơm khô ủ ure. 

+ Sau mỗi vụ gặt chỉ cần ủ một lần, dự trữ để cho ăn tới hết. 

+ Khi ủ không cần hòa ure vào nước mà có thể rải ure trực tiếp lên rơm theo từng lớp (vì 

rơm tươi có chứa tỷ lệ nước cao). 

+ Ủ rơm tươi với ure bảo đảm giá trị dinh dưỡng của rơm, giữ nguyên gần như ban đầu. 

a. Nguyên liệu: 

- Lượng ure dùng bằng khoảng 4% VCK của rơm. Do đó căn cứ vào hàm lượng nước 

của rơm khi đem ủ, tính toán lượng ure cho phù hợp. 
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- Chú ý độ ẩm của rơm, nếu rơm mới lấy về sau khi thu hoạc thì độ ẩm thích hợp 

(>50%), nếu rơm đã để khô hơn thì phải cho thêm nước. 

b. Hố ủ: 

Hố ủ làm giống như ủ rơm khô với ure. Vì rơm tươi thường được ủ với lượng lớn sau 

khi thu hoạch nên có thể cần nhiều hố ủ có kích thích lớn. 

c. Cách ủ: 

Cho rơm vào hố ủ: một lớp rơm thì rải một lớp ure, làm như thế cho đến khi đầy hố. Phủ 

hố ủ bằng bao nilon cho kín. Vì rơm còn tươi nên đòi hỏi phải nén thật chặt và phủ nilon 

thật kín tránh tổn thất trong quá trình hô hấp và lên men vi sinh vật. 

- Khi ủ rơm tươi cần lưu ý: Do rơm còn tươi non có nhiều đường glucoza nên nếu ẩm độ 

thấp (rơm đã khô một phần mà không cho thêm nước) và nhiệt độ cao (cho rơm vào hố ủ 

lúc trưa nắng) thì độc tố 4-methyl-imidazol sẽ được hình thành do phản ứng giữa 

glucoza và NH3 phân giải từ ure, có thể gây độc cho bò. 

d. Cho ăn: cách cho ăn cũng tương tự như rơm khô được ủ với ure/vôi ở trên. 

Câu 4: Xử lý ủ chua thân cây ngô làm thức ăn cho dê? (nguyên lý, công thức, cách 

làm)? 

Trả lời: 

1. Nguyên lý của ủ chua: 

Thực chấy của việc ủ chua thức ăn (ủ xanh hay ủ ướp) là xếp chặt thức ăn thô xanh vào 

hố kín không có không khí. Trong quá trình ủ đó các VK biến đổi các đường dễ hòa tan 

như fructan, sacaroza, glucoza, fructoza, pentoza thành axit lactic, axit axetic, và các axit 

hữu cơ khác. Chính các axit này làm hạ thấp độ pH của môi trường thức ăn ủ chua 

xuống ở mức 3,8 – 4,5. Ở độ pH này hầu hết các loại VK và các enzyme của thực vật 

đều bị ức chế. Do vậy thức ăn ủ có thể bảo quản được trong một thời gian dài. 

- Khi ủ chua thức ăn các quá trình sau đây sẽ xảy ra: 

a. Hô hấp hiếu khí: Dấu hiệu đầu tiên của sự hô hấp này nhiệt độ tăng cao. Nguyên nhân 

chủ yếu là do những tế bào thực vật còn sống nhờ oxy của không khí vẫn tiếp tục hô hấp 

và sản sinh ra năng lượng. Đường + O2  CO2 + H2O + nhiệt (hô hấp tế bào/ Nấm men 

và nấm mốc). 

Giai đoạn này kéo dài hay ngắn tùy thuộc vào sự có mặt của oxy trong hố ủ. Thức ăn bị 

tổn thất nặng về chất dinh dưỡng, chủ yếu là hydratcacbon  khi ủ chua càng nén chặt 

(để loại bỏ không khí trong hố ủ) thì càng tốt. Nếu ủ đúng kỹ thuật thì giai đoạn này 

ngắn, nhiệt độ dưới 380C. Nếu ủ chậm, nén không chặt, để không khí lọt vào thì giai 

đoạn nãy sẽ kéo dài, mất nhiều chất dinh dưỡng, nhiệt sinh ra nhiều làm nóng và hỏng 

thức ăn. 
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b. Hô hấp yếm khí: Khi sử dụng hết oxy trong hố ủ, tế bào thực vật không bị chết ngay 

mà nhờ có quá trình hô hấp yếm khi nên tế bào vẫn có thêt tiếp tục sống thêm được một 

thời gian nhất định nữa. Trong quá trình này chất đường tích lũy trong thức ăn tiếp tục bị 

phân giải cho ra rượu và axit hữu cơ. Lượng đường và lượng nước trong thức ăn càng 

nhiều thì quá trình hô hấp yếm khí càng lâu. Nhưng số lượng các axit hữu cơ sản sinh ra 

trong quá trình này vẫn ít, không có tác dụng bảo quản thức ăn 

c. Phân giải Protein: 

Trong thức ăn đem ủ 75 – 90% nito tổng số tồn tại ở dạng protein. Sau khi thu hoạch, 

protein nhanh chóng bị phân hủy (thủy phân mạch nối peptit) và do đó mà hàm lượng 

protein có thể mất 50% sau một vài ngày phơi trên ruộng. Mức độ phân giải này phụ 

thuộc vào loại thức ăn, hàm lượng VCK và nhiệt độ. Khi thức ăn được ủ quá trình phân 

giải protein vẫn tiếp tục mặc dù có giảm xuống khi pH giảm. Sản phẩm của quá trình 

phân giải protein này là các axit amin và peptit có độ dài khác nhau. Quá trình biến đổi 

tiếp tục đối với axit amin sinh ra amoniac một mặt do các enzyme thực vật, nhưng chủ 

yếu là do hoạt động của vi sinh vật. 

d. Lên men vi sinh vật: Nấm và VK hiếu khí là những vi sinh vật chủ yếu có trong cây 

cỏ xanh nhưng trong điều kiện yếm khí chúng bị thay thế bởi vi khuẩn có khả năng sinh 

trưởng trong điều kiện thiếu oxy. Các vi khuẩn này bao gồm vi khuẩn lactic, vi khuẩn 

clostridia và enterobacteria. 

- Vi khuẩn lactic: 

+ Các loài vi khuẩn thuộc loại lên men đồng chất (homofermentative) như Lactobacillus 

plantarium, Pediococcus pentosaceus, Enterococcus faecalis biến đổi: 

Glucoza  2 axit lactic 

Fructoza  2 axit lactic 

Pentoza  axit lactic + axit axetic 

+ Các loài vi khuẩn thuộc loại lên men dị chất (heterofermentative) như Lactobacillus 

brevis, Leuconostoc mesenteroides biến đổi: 

Glucoza  axit lactic + etanol + CO2 

3 Fructoza  a. lactic + 2 manitol + a.axetic + CO2 

Pentoza  axit lactic + axit axetic 

- Vi khuẩn Clostridia: có mặt trong cây cỏ dưới dạng bào tử và chỉ phát triển dưới điều 

kiện yếm khí. Clostridia phân giải axit lactic tạo thành axit butyric làm tăng giá trị pH. 

Clostridia còn có khả năng phân giải protein thành axit lactic và axit butyric, amin và 

amoniac. Clostridia rất nhạy cảm với nước và đòi hỏi thức ăn phải rất ẩm mới hoạt động 

tốt. Khi thức ăn quá ẩm (VCK <15%) thì thậm chí pH hạ xuống dưới 4 vẫn có thể không 

ức chế được chúng. 
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- Enterobacteria: có số lượng rất ít trong cây cỏ. Chúng là những vi khuẩn yếm khí tùy 

tiện và có khả năng phân giải đường dễ tan để tạo ra axit axetic, ethanol và hydro: 

Glucoza  a.axetic + etanol + 2CO2 + 2H2 

Có khả năng khử cacboxyl và khử amin các axit amin, sản xuất ra một số lượng lớn 

amoniac. pH thích hợp cho sự sinh trưởng của enterobacteria là 7,0 và thường chỉ hoạt 

động mạnh ở các giai đoạn lên men đầu tiên. 

2. Ủ chua cây ngô sau thu bắp: 

a. Nguyên liệu: 

- Đối với cây ngô còn non có hàm lượng vật chất khô thấp thì cần phơi tái khoảng 2 

ngày trước khi ủ để tăng hàm lượng VCK lên trên 25%. 

- Đối với cây ngô già thì không phơi mà ủ ngay vào chính ngày thu hoạch bắp. Cần bổ 

sung thêm rỉ mật hoặc cám (để tăng bột đường). Thường dùng 10kg rỉ mật cho một hố ủ 

1,5 khối. 

b. Hố ủ và dụng cụ: 

Hố ủ được xây dựng bằng gạch và xi măng. Trong điều kiện nông hộ mỗi hố có thể có 

kích thước 1m x 1m x 1,5m = 1,5 khối. 

Cần có một số loại vật tư khác như: 

+ Sỏi hoặc gạch vỡ rải xuống đáy bể. 

+ Rơm lúa thật khô để rải lên sỏi và bao quanh thành bể. 

+ Đất để lấp kín tránh không khí vào bể. 

+ Hai đoạn tre dài 2m để làm khung và phủ vải nhựa lên tránh mưa. 

Một hố ủ cũ đã dùng cần dọn vệ sinh cẩn thận và làm khô trước khi ủ đợt mới 

c. Cách ủ: 

- Thái thân cây và lá ngô thành mẫu 6 – 10cm. Loại bỏ những lá khô ở gốc cây (nếu có). 

- Chất nguyên liệu vào hố ủ theo từng lớp dày 15 – 20cm và nén chặt. Đối với cây ngô 

già thì hòa rỉ mật đường với 50% nước và tưới đều. 

- Chú ý không ủ vào lúc trời mưa 

d. Cho ăn: 

- Sau khu ủ 3 tuần bắt đầu có thể lấy thức ăn ra cho ăn. Lấy vừa đủ lượng cần thiết cho 

từng bữa. Lấy xong đậy kín hố ủ để tránh không khí và nước mưa ngấm vào. 

Câu 5. Phân tích sự điều hòa thần kinh- thể dịch đối với chu kỳ động dục của dê, ý 

nghĩa? 
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- Hoạt động SD của dê cái được điều hòa sự phối hợp thần kinh – nội tiết trong trục dưới 

đồi – tuyến yên – buồng trứng. Thông tin nội tiết được bắt đầu bằng việc tiết GnRH 

(Gonadtrophin Releasing Hormone) từ vùng dưới đồi (Hypothalamus). GnRH tác động 

làm chuyển đổi thông tin thần kinh trong não thành tín hiệu nội tiết để kích thích thùy 

trước tuyến yên tiết 2 loại hormon gonadotropin là FSH (Follicle Stimulating Hormone) 

và LH (Luteinizing Hormone). FSH và LH được tiết vào hệ tuần hoàn chung và được 

đưa đến buồng trứng, kích thích buồng trứng phân tiết estrogen, progesteron và inhibin. 

Các hormon buồng trứng này cũng có ảnh hưởng lên việc tiết GnRH, FSH và LH thông 

qua cơ chế tác động ngược. Progesteron chủ yếu tác động lên vùng dưới đồi để ức chế 

tiết GnRH, trong khi đó estrogen tác động lên thùy trước tuyến yên để điều tiết FSH và 

LH. Inhibin chỉ kiểm soát (ức chế) việc tiết FSH. 



TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                                                        KHOA: THÚ Y 

SV: Lương Quốc Hưng – TY53A                                          Email: lqhungtyak53@gmail.com 16

 
- Điều hòa hoạt động chu kỳ tính và động dục: 

Chu kỳ động dục của dê cái có liên quan đến những sự kiện kế tiếp nhau trong buồng 

trứng, tức là sự phát triển noãn bao, rụng trứng, sự hình thành và thoái hóa của thể vàng, 

dẫn đến hiện tượng động dục. Các sự kiện này được điều hòa bởi trục dưới đồi – tuyến 

yên – buồng trứng thông qua các hormon. Những biến đổi về nội tiết, sinh lý và hành vi 

liên quan đến hiện tượng động dục. 

 
- Trước khi động dục xuất hiện (tiền động dục), dưới tác dụng của FSH do tuyến yên tiết 

ra, một nhóm noãn bao buồng trứng phát triển nhanh chóng và sinh tiết estradiol với số 
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lượng tăng dần. Estradiol kích thích huyết mạch và tăng trưởng của tế bào đường sinh 

dục cái để chuẩn bị cho quá trình giao phối và thụ tinh. FSH cùng với LH thúc đẩy sự 

phát triển của noãn bao đến giai đoạn cuối. 

- Khi hàm lượng estradiol trong máu cao sẽ kích thích thần kinh gây ra hiện tượng động 

dục. Sau đó (hậu động dục) trứng sẽ rụng sau một đợt sóng tăng tiết LH (LH surge) từ 

tuyến yên. Sóng này hình thành do hàm lượng estradiol trong máu cao kích thích vùng 

dưới đồi tăng tiết GnRH. Sóng LH cần cho sự rụng trứng và hình thành thể vàng vì nó 

kích thích trứng chín, làm tăng hoạt lực các enzyme phân giải protein để phá vỡ các mô 

liên kết trong vách noãn bao, kích thích noãn bao tổng hợp prostaglandin là chất có vai 

trò rất quan trọng trong việc làm vỡ noãn bao và tạo thể vàng. 

- Sau khi trứng rụng thể vàng được hình thành trên cơ sở các tế bào ở đó được tổ chức 

lại và bắt đầu phân tiết progesteron. Hormon này ức chế sự phân tiết gonadotropin (FSH 

và LH) của tuyến yên thông qua hiệu ứng ức chế ngược, do đó mà ngăn cản động dục và 

rụng trứng cho đến chừng nào mà thể vàng vẫn còn hoạt động (pha thể vàng của chu 

kỳ). 

- Tuy nhiên, trong pha thể vàng (luteal phase) các hormon FSH và LH vẫn được tiết ở 

mức cơ sở dưới kích thích của GnRH và ức chế ngược của các hormon steroid và 

inhibin từ các noãn bao đang phát triển. FSH ở mức cơ sở (thấp) này kích thích sự phát 

triển của các noãn bao buồng trứng và kích thích chúng phân tiết inhibin. Mức LH cơ sở 

cùng với FSH cần cho sự phân tiết estradiol từ các noãn bao lớn và progesteron từ thể 

vàng trong thời kỳ “yên tĩnh” của chu kỳ. 

- Thực ra trong mỗi chu kỳ động dục không phải chỉ có một noãn bao phát triển mà có 

nhiều noãn bao đang phát triển theo từng đợt sóng với khoảng cách đều nhau. Mỗi đợt 

sóng như vậy được đặc trưng bởi một số noãn bao có nang nhỏ cùng bắt đầu phát triển, 

sau đó 1 noãn bao được chọn thành noãn bao trội, noãn bao trội này sẽ ức chế sự phát 

triển tiếp theo của các noãn bao cùng phát triển còn lại trong nhóm đó. Sự ức chế của 

noãn bao trội này thông qua inhibin do nó tiết ra làm ức chế tiết FSH của tuyến yên. Tuy 

nhiên , chừng nào còn có mặt của thể vàng (hàm lượng progesteron trong máu cao) thì 

noãn bao trội không cho trứng rụng được mà bị thoái hóa và một đợt sóng phát triển 

noãn bao mới lại bắt đầu. 
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- Nếu trứng rụng của chu kỳ trước không được thụ thai thì đến ngày 17-18 của chu kỳ 

nội mạc tử cung sẽ tiết prostaglandin F2a, hormon này có tác dụng làm tiêu thể vàng và 

kết thúc pha thể vàng của chu kỳ. Noãn bao trội nào có mặt tại thời điểm này sẽ có khả 

năng cho trứng rụng nhờ có hàm lượng progesteron trong máu thấp. Việc giảm hàm 

lượng progesteron sau khi tiêu thể vàng làm tăng mức độ và tần số tiết GnRH và do đó 

mà tăng tiết LH của tuyến yên. Kết quả là noãn bao tiền rụng trứng (trội) tăng sinh tiết 

estradiol và gây ra giai đoạn tiền động dục (pha noãn bao) của một chu kỳ mới. 

- Tuy nhiên, nếu trứng rụng trước đó đã được thụ tinh thì thể vàng không tiêu biến và 

không có trứng rụng tiếp. Thể vàng trong trường hợp này sẽ tồn tại cho đến gần cuối 

thời gian có chửa để duy trì tiết progesteron cần cho quá trình mang thai. Thể vàng thoái 

hóa trước khi đẻ và chỉ sau khi đẻ hoạt động chu kỳ của dê cái mới dần dần được hồi 

phục. 

Câu 6. Hộ lý và chăm sóc dê đẻ, dê con? 

Trả lời: 

A. Hộ lý và chăm sóc dê đẻ: 

1. Hiện tượng dê sắp đẻ: 

- Dê sắp đẻ có các những biểu hiện: 

+ Khó chịu, đi đái luôn, bầu vú và âm hộ sưng đỏ, bụng sa, bầu vú căng, chân cào đất. 

+ Từ âm hộ có dịch đặc chảy thành dòng và khi thấy xuất hiện bọc nước ối  dê sắp đẻ. 

+ Khi bọc nước ối vỡ ra  dê đẻ 
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- Bình thường thai sẽ được đẩy ra từ từ theo nhịp rặn của dê mẹ. 

- Dê thường đẻ trong 1 – 4 giờ tùy theo số lượng thai và vị trí thai. 

2. Quá trình đẻ của dê: Chia làm 3 giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn 1 (mở cổ tử cung): 

+ Thân tử cung được giãn nở, cổ tử cung bắt đầu mở rộng làm cho đường sinh dục rộng 

ra. 

+ Giai đoạn này, bầu vú sẽ bắt đầu căng to, căng lên (có khi xảy ra trước khi đẻ vài 

ngày). 

+ Âm đạo sưng to, ướt và có dịch nhầy chảy ra. 

+ Dê thường ăn ít và bồn chồn, đi lại nhiều và kêu be be. 

+ Giai đoạn này có thể kéo dài hơn 1 ngày, kết thúc khi bọc ối bị vỡ ra. 

- Giai đoạn 2 (sổ thai): 

+ Dê mẹ đẩy thai qua cổ tử cung vào âm đạo. 

+ Dê mẹ bắt đầu rặn mạnh, đẩy con ra ngoài bằng lực co bóp của các cơ bụng, cơ tử 

cung. 

+ Giai đoạn này không quá 1h.  

+ Nếu sau 15ph từ khi dê con thò ra ngoài, dê mẹ rặn mạnh mà vẫn chưa đẻ được thì 

người đỡ phải hỗ trợ kéo nhẹ nhàng dê con ra theo nhịp rặn của dê mẹ. 

+ Sau 45ph mà vẫn không đẻ được thì phải can thiệp. Nếu thai quá to, xương chậu hẹp 

thì phải mổ lấy thai ra. 

- Dê con được sinh ra bình thường khi nằm theo một số tư thế như sau: 

+ Đầu ra trước: Dê con nằm úp sấp, đầu đặt trên 2 chân trước duỗi thẳng, cằm ở ngang 

trên đầu gối. 

+ Đầu ra sau: Dê con nằm úp sấp, cả 2 chân sau duỗi thẳng ra trước. Thai nằm ở tư thế 

này thường ra lâu hơn một chút. 

Bình thường sau khi đẻ, dê mẹ nghỉ một lát lấy lại sức rồi quay lại liếm dê con. 

- Giai đoạn 3 (sổ nhau):  

+ Sau khi sổ thai tử cung tiếp tục co bóp đẩy nhau thai ra ngoài. Thông thường nhau thai 

ra sau khi đẻ 4 – 6h, tối đa là 12h. Các chất dịch tồn đọng trong tử cung được đẩy hết ra 

ngoài. Phần lớn chất này theo nhau thai ra ngoài. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một ít dịch 

lẫn máu, nhạt dần và được đẩy ra hết sau đẻ 2 tuần. Tử cung co lại trạng thái bình 

thường. 

3. Hộ lý dê đẻ: 

- Khi dê sắp đẻ, phải chuẩn bị ngăn lồng chuồng sạch sẽ, rải lớp đồ lót như cỏ, rơm khô 

vào đáy chuồng để thấm sản dịch khi dê đẻ. Dê sắp đẻ nên nhốt riêng từng con ở chuồng 

đã được vệ sinh tiêu độc khô, sạch, kín ấm và yên tĩnh. Có người trực dê đẻ, chuẩn bị 
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cũi, lót ổ nằm cho dê con sau khi sinh và các loại dụng cụ như cồn iốt, giẻ lau, kéo, chỉ 

để cắt rốn cho dê sơ sinh. Trước khi dê đẻ cần vệ sinh cho dê mẹ. Nếu ngôi thai bình 

thường thì để dê tự đẻ, không cần can thiệp. Nếu dê con đang ra mà bị kẹt, khó đẻ, dê 

mẹ thường kêu la cần hỗ trợ bằng cách đưa tay đã sát trùng vào đẩy thai theo chiều 

thuận. Khi lôi thai ra cần cẩn thận, hai tay nắm phần thân phía ngoài kéo nhẹ ra theo 

nhịp rặn của dê mẹ. 

- Một số trường hợp dê đẻ không bình thường có thể gặp như sau: 

*) Đẻ khó: 

- Xảy ra khi dê con không nằm đúng như vị trí bình thường như đã nêu ở trên, hoặc do 

dê mẹ có khung xương chậu nhỏ, hoặc là do dê con quá to. Đẻ khó cũng xảy ra khi thai 

đã bị chết trước khi đẻ. Thông thường thì do đầu dê con bị chúi xuống hay lệch sang một 

bên. Các trường hợp ngôi thai không bình thường: 

+ 1 chân trước ra trước 

+ Gập 2 chân sau 

- Khi gặp trường hợp đẻ khó cần làm theo các bước sau: 

1. Rửa sạch vùng âm đạo và vùng mông con mẹ bằng nước sạch và ấm 

2. Rửa sạch tay và cánh tay một cách cẩn thận 

3. Xoa vào tay một lớp xà phòng (như xà phòng tắm,...) cho trơn, nhẹ nhàng đưa vào âm 

đạo. 

4. Xác định tư thế cũng như các phần cơ thể dê con trong tử cung. Chỉnh lại chân, đầu 

và các phần khác của thai về đúng vị trí. Chú ý là dê có thể sinh đôi hay sinh ba. Tốt 

nhất là chỉnh cho đầu và 2 chân trước ra trước và thân nằm ở trạng thái dọc đầu sấp. Còn 

không thì tối thiểu phải chỉnh được 1 chân trước và đầu vào dọc xoang âm đạo. Sau đó 

kéo nhẹ nhàng nhưng chắc chắn để lôi thai ra ngoài. Nếu tư thế đẻ đầu ra sau thì cả hai 

chân sau phải được chỉnh vào trong đường âm đạo. Phải xác định chắc chắn đó là hai 

chân sau nếu nó nằm sấp và móng chân úp xuống. 

Có thể xảy ra trường hợp mông dê con được đẩy vào đường âm đạo với 2 chân sau gập 

về phía trước. Trong trường hợp này, dùng tay đẩy nhẹ nhàng toàn thân dê con về phía 

trước đến khi nắm được mắt cá chân sau của nó. Làm như thế để chỉnh được cả 2 chân 

sau vào vị trí bình thường. 

5. Sau khi chỉnh thai về đúng vị trí thì thận trọng từ từ kéo thai ra ngoài theo nhịp rặn 

của con mẹ. 

*) Sát nhau: 

Nếu sau khi đẻ 24h mà nhau không ra, hay không hết thì dê đã bị sát nhau. Có thể cầm 

cuống nhau lòng thòng trước âm đạo để nhẹ nhàng kéo ra. Nếu khó kéo hay không làm 
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được thì có thể tiêm oxytoxin kích thích cop bóp tử cung đẩy nhau ra. Biện pháp tốt nhất 

là dùng thuốc nam chữa sát nhau để điều trị. Cũng có thể dùng kháng sinh để điều trị. 

4. Hộ lý sau đẻ: 

Khi dê con ra được ngoài, dê mẹ tự liếm con, song vẫn phải lấy khăn sạch, mềm, khô lau 

hết nhớt từ miệng, mũi, tai, mình, 4 chân của dê. Sau đó, vuốt sạch máu từ cuống rốn trở 

ra phía ngoài, dùng dây chỉ chắc thắt chặt cuống rốn cách bụng khoảng 3 – 4cm, dùng 

dao sắc hay kéo cắt cuống rốn phía ngoài 1 – 1,5cm rồi sát trùng bằng cồn iốt 5% hoặc 

dung dịch ôxy già. 

Sau khi đẻ hết con (khoảng 30ph đến 4h) thì nhau ra. Không để dê mẹ ăn nhau. Dê mẹ 

đẻ xong cho uống nước ấm có pha muối 0,5% hoặc nước đường 5 – 10%. Hàng ngày 

cho dê mẹ ăn thức ăn thô, xanh non, thức ăn tinh chất lượng tốt theo khẩu phần xác định. 

Không cho dê mẹ ăn quá nhiều thức ăn tinh và củ quả để tránh dê bị chướng bụng đầy 

hơi. 

Sau đó, rửa sạch bầu vú và âm hộ, vệ sinh khô sạch nơi dê vừa đẻ. Trường hợp nếu dê 

mẹ sưng nầm sữa thì chườm nước nóng và vắt sữa cho khỏi tắc các tia sữa. 

Câu 7. Hộ lý và chăm sóc dê từ sơ sinh đến cai sữa? 

Trả lời: 

1. Nuôi dê con giai đoạn bú sữa: 

a. Đặc điểm của dê con sơ sinh: Dê sơ sinh có một số đặc điểm đáng chú ý sau: 

- Điều kiện sống của cơ thể hoàn toàn thay đổi: 

Từ chỗ ở trong cơ thể mẹ với các điều kiện sống ổn định, tác động của các yếu tố ngoại 

cảnh chỉ gián tiếp thông qua cơ thể mẹ, dinh dưỡng và trao đổi chất thông qua máu 

mẹ, sau khi sinh dê con phải chuyển sang tự dinh dưỡng, hô hấp, tuần hoàn, điều tiết 

thân nhiệt, nhận cảm trực tiếp các tác động của ngoại cảnh và tự phản ứng với các tác 

động đó. Thời gian thích nghi của dê con với các điều kiện ngoại cảnh ngoài tử cung 

mất 7-10 ngày. 

- Khả năng tự vệ còn thấp: 

Khi sơ sinh hồng cầu nhiều (10 triệu), nhưng bạch cầu, đặc biệt là bạch cầu đa 

nhân trung tính ít, chỉ số A/G cao (1,4), gamma globulin và kháng thể hầu như không 

có, chỉ sau khi bú sữa đầu mới tăng lên. Cơ chế dung dãi vật lạ của gan chưa có. Khả 

năng điều tiết thân nhiệt kém. Do đó trong thời kỳ này cần phải có những biện pháp đặc 

biệt để đề phòng cho bê khỏi bị bệnh tật và tạo điều kiện để cho chúng phát triển các 

chức năng bảo vệ. Phải cho bê bú sữa đầu ngay sau khi đẻ vì nó có ý nghĩa hết sức 

quan trọng: làm tăng kháng thể cho cơ thể, tăng vitamin A, tăng khả năng chống 

bệnh đường tiêu hoá và tăng cường các quá trình trao đổi chất. 

- Cơ năng tiêu hóa còn rất yếu: 
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Axit HCl trọng dạ khế lúc đầu không có, các tuyến tiêu hoá phát triển chưa hoàn 

chỉnh, chủ yếu tiết các men tiêu hoá sữa, còn hoạt lực của các men khác thấp. Dạ cỏ 

và các chức năng tiêu hoá thức ăn thực vật chưa phát triển. Trong giai đoạn đầu của 

thời kỳ bú sữa cơ năng tiêu hoá chủ yếu là dạ múi khế. Về sau cùng với sự tiếp nhận 

thức ăn thực vật tăng lên dạ cỏ phát triển nhanh chóng. Sữa là thức ăn chính của dê 

con và được thay thế dần bằng các loại thức ăn thực vật. Đến cuối kỳ này thức ăn thực 

vật chiếm chủ yếu trong khẩu phần 

b. Chăm sóc nuôi dưỡng dê con sơ sinh: 

- Dê con sau khi đẻ phải được lau khô mình, cắt rốn và đưa vào nằm ở ổ lót rơm rạ 

cho khô, ấm bên cạnh mẹ. Sau khi đẻ 20-30 phút cho dê con bú sữa đầu ngay. Trong 

vòng 3-7 ngày đầu sữa dê mẹ có nhiều dinh dưỡng, nhất là có kháng thể giúp cho dê 

con mau lớn và phòng tránh được các bệnh tật. 

- Nếu dê con mới đẻ yếu cần giúp dê con tập bú, hoặc vắt sữa đầu cho con bú bằng bình 

3-4 lần/ngày. Nếu dê mẹ không cho con bú thì phải ép cho bú bằng cách giữ chặt dê 

mẹ vắt bỏ tia sữa đầu rồi vắt ít sữa vào miệng dê con cho quen dần, sau đó giữ 

nguyên cho con bú no. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi dê mẹ chịu cho dê con bú 

trực tiếp. Chú ý trong 3-4 ngày đầu dê con còn yếu nên phải hướng dẫn cho dê con 

bú đều cả hai vú dê mẹ. Nếu để dê chỉ bú một vú thì vú còn lại sẽ cương sữa làm dê 

mẹ đau và sẽ không cho con bú nữa, dẫn đến viêm vú dê mẹ và dê con sẽ không có sữa 

để bú. 

- Dê con có thể chết trong vòng 4 giờ nếu không được bú sữa. Nếu vì một lý do gì đó 

dê mẹ chết thì có thể cho dê con bú sữa của những con dê khác đẻ cùng ngày hoặc có 

thể cho dê uống sữa thay thế. Thành phần sữa thay thế như sau có thể như sau: 

+ 0,25 đến 0,5 lít sữa bò hoặc có thể thay bằng sữa bột. 

+ 1 muỗng cà phê dầu cá. 

+ 1 trứng gà. 

+ 1/2 muỗng cà phê đường. 

Trộn tất cả thực liệu trên rồi lắc mạnh có thể sử dụng bình uống sữa nếu trong 

trường hợp khó khăn khi dê con quá yếu chúng ta có thể dùng ống tiêm để bơm trực 

tiếp cho dê và cho dê uống 3 đến 4 lần trong ngày, sau 2 ngày dê con không tiêu chảy 

có thể cho dê thêm 1 muỗng cà phê dầu khoáng. Với cách này dê con có thể uống sữa 

bằng bình bú một cách dễ dàng. 

Nếu dê con không có mẹ cũng có thể nuôi bằng cách khác như ghép mẹ. Điều này 

khi thực hiện có thể gặp một số trở ngại. Bởi vì dê mẹ khác không dễ dàng chấp nhận 

một dê con mới khác. Dê mẹ có thể nhận biết dê con khi ngửi và cách tốt nhất để 

thực hiện điều này là đưa  dê  con  bị  mẹ  chết  vào  cho  mẹ  mới  lúc  dê  này  đang  sinh. 
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Chúng ta có thể cố định đầu của dê mẹ mới và cho dê con bú cách này thì trong vòng 

4 ngày dê mẹ có thể chấp nhận dê con. 

c. Nuôi dê con trước 45 ngày tuổi: 

- Trong chăn nuôi dê sữa, sau giai đoạn sơ sinh (10-15 ngày dầu), tách dê con khỏi dê 

mẹ để vắt sữa dê mẹ. Thông thường vắt sữa 2 lần/ngày sáng và chiều đối với dê có trên 

1 lít sữa/ngày. Dê con được cho vào bú dê mẹ ngay sau khi vắt sữa để khai thác hết 

sữa của con mẹ sau đó cho con con bú thêm 300g-350ml (2-3lần/ngày) tuỳ theo lượng 

sữa mà con con đã bú được trực tiếp từ con mẹ, nhưng phải đảm bảo tổng lượng sữa 

bú được trong ngày 450- 

600ml/con. Có thể xác định lượng sữa con con bú được bằng cách cân dê con trước và 

sau khi bú mẹ. Trên cơ sở lượng sữa bú được từ con mẹ mà tính lượng sữa cần cho 

con con bú thêm bằng bình. 

- Đối với chăn nuôi gia đình và với dê cho sữa dưới 1lít/ngày áp dụng phương thức 

tách dê con khỏi dê mẹ ban đêm (từ 5 giờ chiều nay đến 6.30 giờ sáng hôm sau), vắt 

sữa ngày 1 lần vào buổi sáng, sữa thu được là sữa hàng hoá, sau đó cho dê con theo bú 

mẹ cả ngày không cần cho bú thêm sữa mẹ bằng bình nữa. 

- Từ ngày tuổi 15 trở đi bắt đầu tập cho dê con ăn các loại thức ăn dễ tiêu như bột 

cám, bột ngô, bột đỗ tương rang, đặc biệt là các loại cỏ lá non, khô sạch... Từ ngày 24 

đến 45 ngày tuổi cho ăn 30-35g thức ăn tinh/con/ngày. 

d. Giai đoạn từ 46 ngày tuổi đến cai sữa: 

- Cho dê con uống 600ml rồi giảm dần xuống 400ml sữa/con/ngày, chia 2 lần/ngày. 

Sữa dê hay sữa thay thế cần được hâm nóng 38 – 400C trước khi cho bú. Núm vú cao 

su, chai đựng sữa phải rửa sạch tiệt trùng trước và sau khi cho dê bú. Vệ sinh sạch nền 

chuồng sau khi dê con bú. 

- Từ 46 ngày tuổi cho ăn dê ăn 50-100g tinh/con/ngày. Lượng thức ăn tăng dần đến 

khi dê con tự ăn không cần đến sữa mẹ. Cần cung cấp thoả mãn nước uống sạch cho dê 

con. 

2. Cai sữa: 

- Về nguyên tắc, cai sữa có thể tiến hành khi dê con được 3 tháng tuổi vì lúc này dê 

con có thể sống hoàn toàn bằng thức ăn thô chất lượng cao và có thể tách khỏi mẹ. Lúc 

này không cho dê con ở cùng dê mẹ để nó không bú được nữa. 

- Nước uống sạch phải luôn luôn có sẵn cho bê con uống trong thời gian cai sữa. 

- Đối với dê sữa thì cai sữa sớm sẽ có ý nghĩa kinh tế quan trọng vì sẽ dành được 

nhiều sữa hơn cho người. Tuy nhiên, đối với dê thịt thì tốc độ tăng trọng của dê con 

lại quan trọng hơn nên có thể cai sữa muộn hơn, nhưng cần phải nhớ rằng cai sữa 

cho dê con không muộn hơn 2 tháng trước khi dê dê mẹ đẻ lứa tiếp theo. 
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Câu 8. Mục đích, thời gian và phương pháp cạn sữa? 

Trả lời: 

a. Thời gian và mục đích cạn sữa 

- Dê cái có chửa bắt buộc phải được cạn sữa trước khi đẻ ít nhất là 45 ngày nhằm 

mục đích: 

+ Tập trung dinh dưỡng nuôi thai, 

+ Để cho mô tuyến sữa được phục hồi chuẩn bị cho chu kỳ sữa tiếp theo, 

+ Giúp cho cơ thể dê cái phục hồi sức khoẻ sau một thời  gian dài tiết sữa, 

+ Tích luỹ dinh dưỡng cho tiết sữa sau khi đẻ. 

+ Để cho dê mẹ sản xuất sữa đầu trước khi đẻ. 

b. Phương pháp làm cạn sữa: 

Khi dê chỉ còn dưới 30% lượng sữa trung bình/ngày, tiến hành cạn sữa cho dê bằng 

cách giảm số lần vắt trong ngày từ 2 lần xuống chỉ còn 1 lần/ngày, sau đó là cách ngày 

vắt 1 lần rồi ngừng vắt sữa hẳn. Tuy nhiên, đối với dê cho nhiều sữa hơn thì cần phải 

thận trọng khi cạn sữa. Quá trình tạo sữa sẽ giảm rõ rệt khi giảm thức ăn tinh và chỉ 

cho ăn cỏ chất lượng trung bình kết hợp với giảm nước uống. Khi năng suất sữa 

xuống dưới 0,4kg/lần  vắt thì có thể ngừng vắt sữa một cách an toàn. Cần sát trùng 

núm vú cẩn thận sau mỗi lần vắt cạn sữa. Khi thực hiện cạn sữa có thể bơm kháng sinh 

vào bầu vú. 

- Cần phải chú ý rằng khi làm cạn sữa phải vắt kiệt sữa khi có phản xạ tiết sữa. Do 

vậy, mục tiêu đầu tiên khi làm cạn sữa dê là phải ngăn không cho phản xạ thải sữa 

xảy ra. Dê rất nhạy cảm với những thay đổi trong quy trình vắt sữa. Người nuôi dê cần 

lợi dụng đặc tính này khi làm cạn sữa cho dê. Cho dê cần cạn sữa vào nhốt cùng đàn 

dê cạn sữa hay dê con ngay trước thời gian vắt sữa thường ức chế phản xạ thải sữa 

của dê. Nói chung thay đổi các tín hiệu có điều kiện được thiết lập trong thời gian 

vắt sữa (thời gian vắt, nơi vắt, thứ tự vắt, người vắt,…) sẽ giúp ức chế phản xạ tiết 

sữa. 

c. Chăm sóc và nuôi dưỡng dê cạn sữa: 

Dê cạn sữa cũng chính là dê mang thai trước khi đẻ nên việc chăm sóc nuôi dưỡng 

dê cạn sữa cũng chính là chăm sóc nuôi dưỡng dê cái mang thai cuối kỳ (xem phần 

trước). Điều quan trọng cần chú ý là không được để dê quá béo trong thời gian này. 

Nếu dê quá béo, tức mỡ bụng bị tích nhiều sẽ hạn chế thu nhận thức ăn khi dê chửa 

to về cuối. Lúc này con vật phải đáp ứng nhu cầu năng lượng bằng nguồn mỡ dự trữ và 

dễ xẩy ra hiện tượng xê tôn huyết. Cần cho dê vận động và tắm nắng thoả đáng nhưng 

không chăn thả dê quá xa chuồng và tránh dồn đuổi, đánh đập dê. Cần chú ý đặc biệt 

đảm bảo vê sinh cho dê, đặc biệt là phần núm vú, trong thời gian ngay sau khi làm cạn 
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sữa (ngừng vắt sữa) và những ngày trước khi đẻ. 

Câu 9. Phân tích sự giống nhau và khác nhau của sự tiêu hóa giữa thỏ và dê? 

Trả lời: 

a. Giống nhau: 

- Tiêu hóa là quá trình phân giải thức ăn từ miệng đến ruột già nhằm biến đổi những hợp 

chất hữu cơ phức tạp của thức ăn thành những chất đơn giản nhất mà cơ thể ĐV hấp thu 

được. Quá trình tiêu hóa ở GS diễn ra dưới 3 tác động: cơ học, hóa học, vi sinh vật học. 

+ Tiêu hóa cơ học: thực hiện bằng sự nhai của miệng, sự co bóp của dạ dày, nhu động 

của ruột nhằm cắt, xé, nghiền nát thức ăn và chuyển thức ăn xuống những đoạn dưới 

đồng thời tẩm đều thức ăn với các dịch tiêu hóa để tạo điều kiện cho tiêu hóa hóa học 

được dễ dàng. 

+ Tiêu hóa hóa học: kết quả tác động của các enzyme trong các dịch tiêu hóa phân giải 

các hợp chất hữu cơ phức tạp thành những chất đơn giản để cơ thể hấp thu được. 

+ Tiêu hóa vi sinh vật học: do các vi sinh vật hữu ích có trong dạ dày và ruột, chủ yếu 

trong dạ cỏ và ruột già tác động. 

- Gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già 

- Thức ăn là thực vật, có khả năng tiêu hóa thức ăn có chất xơ. 

b. Khác nhau: 

Đặc điểm Dê Thỏ 

 Răng RC: 0/4; RN:0/0; RH: 6/6 RC: 2/1; RN: 0/0; RH: 6/5 

Thực quản Ống nối liền qua hầu xuống dạ dày 

Nuốt thức ăn và ợ các miếng thức ăn 

lên để nhai lại. Ợ hơi lên thải khí sinh 

ra trong quá trình lên men ở dạ cỏ 

Nuốt thức ăn 

Dạ dày Dạ dày 4 túi: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá 

sách, dạ múi khế. 

- Dạ cỏ: chiếm khoảng 80% dung tích 

dạ dày. Có 2 lỗ thông: một lỗ thông với 

thực quản là lỗ thượng vị, một lỗ thông 

với dạ tổ ong. Lỗ thượng vị có rãnh 

nhỏ chạy dọc qua dạ tổ ong và lá sách 

là rãnh thực quản. 

+ Trong dạ cỏ có hệ vi sinh vật (VSV) 

cộng sinh gồm chủ yếu là VK, động vật 

nguyên sinh và nấm, mycoplasma, các 

loại virus và các thể thực khuẩn. 

Dạ dày đơn: 1 đoạn phình rộng của 

ống tiêu hóa, là cơ quan cấu tạo hình 

túi. Đi vào ở lỗ thượng vị, đi ra ở lỗ 

hạ vị. 

Chức năng : Co bóp, nghiền nát thức 

ăn, tiêu hóa cơ học 

- Thân dạ dày có 4 lớp từ ngoài vào : 

lớp tương mạc, lớp cơ trơn, lớp hạ 

niêm mạc, lớp niêm mạc. Lớp cơ trơn 

gồm cơ vòng, cơ dọc và cơ chéo. Dạ 

dày đơn chia làm 3 vùng : thượng vị, 

thân vị, hạ vị. Lớp niêm mạc có 3 loại 



TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                                                        KHOA: THÚ Y 

SV: Lương Quốc Hưng – TY53A                                          Email: lqhungtyak53@gmail.com 26

+ Thứ ăn được lên men bởi hệ VSV 

cộng sinh ở đây, VSV có các enzyme 

phân giải liên kết β-glucosid của xơ 

trong vách tế bào thực vật của thức ăn 

và có khả năng tổng hợp đại phân tử 

protein từ amoniac (NH3). 

+ Các axit béo bay hơi sinh ra từ quá 

trình lên men VSV được hấp thu qua 

vách dạ cỏ vào máu và trở thành nguồn 

năng lượng cho vật chủ. 

- Dạ tổ ong: nhỏ nhất trong 4 túi với 

dung tích 0,5 – 2lít. Mặt trong dạ tổ 

ong có gờ nổi lên thành các ô thành 

nhiều canh, mỗi ô lớn chia thành nhiều 

ô nhỏ giống như tổ ong. Chức năng 

chính là đẩy các thức ăn rắn và các 

thức ăn chưa được nghiền nhỏ trở lại 

dạ cỏ, đồng thời đẩy các thức ăn dạng 

nước vào dạ lá sách. Giúp việc đẩy 

miếng thức ăn ợ qua thực quản để nhai 

lại. 

- Dạ lá sách:to hơn dạ tổ ong, mặt trong 

có nhiều lá thịt mỏng xếp theo chiều 

dọc như những trang của một quyển 

sách mở. Nghiền nát thức ăn, ép thức 

ăn và hấp thu nước, cùng các ion Na+, 

K+,... hấp thu các axit béo bay hơi 

trong dưỡng chấp đi qua. 

- Dạ múi khế: túi dài khoảng 40 – 50 

cm, có lỗ thông với dạ lá sách. Thành 

trong mềm xốp có nhiều mạch máu và 

tuyến tiêu hóa. Có tuyến tiết men tiêu 

hóa thức ăn bằng dịch vị (chứa HCl và 

men pepsin) 

tế bào : tế bào chủ tiết men, tế bào 

vách tiết HCl và tế bào phụ tiết niêm 

dịch (dịch nhầy). 

+ Vùng thượng vị : tế bào phụ 

+ Vùng thân vị : 3 loại tb 

+ Vùng hạ vị : có 2 loại tb : tb chủ và 

tb vách. 

 

Rãnh thực 

quản 

Từ lỗ thượng vị có một rãnh thực quản 

mở hướng về túi dạ cỏ ở chỗ tiếp giáp 
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giữa dạ cỏ và dạ tổ ong. Rãnh có 2 môi 

rất khỏe. Khi đóng: đưa thức ăn lỏng 

vào thẳng dạ lá sách. Khi mở: thức ăn, 

nước uống xuống dạ cỏ. 

Ruột non Dài khoảng 20 – 25cm. Nơi tiêu hóa và 

hấp thu protein, tinh bột, lipid. Hấp thu 

nước, khoáng, vitamin và các sản phẩm 

tiêu hóa ở ruột (glucoza, axit amin và 

axit béo) 

 

Dài 4 – 6 m. Nơi tiêu hóa và hấp thu 

protein, tinh bột, lipid. 

 

Manh tràng  Túi mù thông với đoạn nối giữa ruột 

non và ruột già. Lớn gấp 5 – 6 lần dạ 

dày và có khả năng tiêu hóa chất xơ 

nhờ hệ VSV cộng sinh gồm có 

protozoa, nấm và VK có lợi. 

Ruột già Lên men, hấp thu và tạo phân. Lên men 

ở manh tràng là lên men thứ cấp. Xác 

VSV không được tiêu hóa mà thải ra 

ngoài qua phân. 

Hấp thu muối và nước 

Tiêu hóa Quá trình nhai lại và lên men VSV dạ 

cỏ 

Khả năng tiêu hóa ngược trở lại vào 

manh tràng. Manh tràng tiêu hóa thức 

ăn xơ nhờ VSV cộng sing và tạo ra 

phân mềm (phân đêm). Thỏ có ăn 

phân vitamin vào dạ dày và các chất 

dinh dưỡng được hấp thu lại ở ruột 

non  nhai lại giả (thỏ >3 tuần tuổi) 

Câu 10. Các loại thức ăn cho dê sữa? 

Trả lời: 

- Nuôi dưỡng dê vắt sữa phải đảm bảo được những yếu cầu sau: 
+ Đảm bảo khẩu phần cung cấp đầy đủ và cân đối nhu cầu dinh dưỡng của dê sữa. 
+ Ưu tiên cho dê mẹ ăn thức ăn thô xanh non, ngon và có chất lượng tốt. Bổ sung 
thêm thức ăn tinh hỗn hợp với hàm lượng protein thô từ 15-17%. Lựa chọn các loại 
thức ăn mà dê ưa thích để có nhiều sữa như lá mít, keo dậu, cám tổng hợp. 
+ Dê có năng suất sữa trên 2 lít/con/ngày (ở tháng thứ 1 và tháng thứ 2) cần cho ăn 
đủ thức ăn tinh với lượng 400 g/lít sữa và vắt sữa 2 lần/ngày. 
+ Cho uống nước sạch thoả mãn (từ 3-5 lít/con/ngày), yêu cầu nước sạch có đầy đủ ở 
các máng trong chuồng và ngoài sân chơi. 
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+ Bổ sung thường xuyên premix khoáng cho dê ở mức khoảng 0,5kg/con/tháng  
trong suốt thời gian vắt sữa, bằng cách trộn vào thức ăn tinh, làm tảng khoáng treo lên 
thành chuồng hoặc cho muối, khoáng vào ống tre đục lỗ treo lên thành chuồng cho dê 
liếm. 
1. CÁC LOẠI THỨC ĂN CHO DÊ SỮA  
Xử lý, vệ sinh nguồn thức ăn trước khi cho ăn. 
1.1. Thức ăn tinh:  
Loại thức ăn này cung cấp protein và năng lượng cao. Trong giai đoạn nuôi vỗ béo và dê 
nuôi con nên bổ sung thêm thức ăn tinh để tăng hiệu quả sản xuất: khoai, sắn, cám xay 
lúa, bình tinh, bắp,đậu..phụ phẩm: bã đậu, hèm bia rượu….  
 1.2. Thức ăn khoáng:  
 Gồm bột khoáng canxi, bột xương, bột vỏ sò… nên bổ sung muối vào khẩu phần dê 
nhằm tăng tính ngon miệng làm thành tảng liếm….  
 1.3. Thức ăn thô xanh:  
 Đối với chăn nuôi dê, thức ăn thô xanh chiếm một vị trí rất quan trọng, chúng chiếm 60 
– 80% trong khẩu phần ăn của dê như: cỏ mật, bèo, rong biển,ngọn củ cải,cà rốt, khoai 
tây, …Có thể sử dụng phương pháp ủ silo: ủ thân cây bắp, thân cây đậu cùng rỉ đường 
và 0,5% muối… 
 1.4. Thức ăn củ quả: 
 Cắt thành lát mỏng, không nên nghiền nát.  
 Ngoài ra, bà con nuôi dê còn có thể tìm thêm phụ phẩm nông nghiệp để làm phong phú 
thêm nguồn thức ăn cho dê vừa cung cấp thêm dưỡng chất cần thiết cho dê. 
1. Dê cái vắt sữa:  
(1 kg cỏ khô tương đương 4- 5kg cỏ tươi) 
+ Khẩu phần duy trì: 1 kg cỏ khô, 1 kg cây họ đậu, 2 kg cây lá khác. 
Nếu dê sản xuất 2 lít sữa/con/ngày thì cần thêm: 2 kg cỏ khô, 4 kg cỏ xanh, 0,5 kg thức 
ăn hỗn hợp. Ðối với dê Bách thảo ngoài khẩu phần duy trì là 0.15 kg thức ăn hổn hợp 
/35 kg thể trọng chúng ta còn cần tính thêm nhu cầu sản xuất là 0,4 kg thức ăn hổn hợp, 
0,5 kg thức ăn củ quả /1kg sữa. Ðối với thức ăn thô xanh thì 3,5 kg có chăn thả kết hợp 
7kg đối với phương thức nuôi nhốt hoàn toàn. 
 
Các loại thức ăn cho dê: 
1. Các nguồn thức ăn thông dụng của dê: 
a. Cây cỏ tự nhiên: 
- Các loại cây cỏ mọc tự nhiên ở bãi chăn, trên đồi, đê, các loại lá cây như mít, keo 
tai tượng, chuối, xoan ... là những loại thức ăn xanh phù hợp với đặc tính tiêu hoá của 
dê. Dê có thể ăn được hầu hết các loại lá cây và cỏ trong tự nhiên (170 loài, 80 họ cây). 

- Chăn thả dê trên các bãi chăn tự nhiên không những tận dụng nguồn cây cỏ tự nhiên 
mà còn có những ảnh hưởng tốt đối với dê, thúc đẩy quá trình sinh tưởng và phát 
dục. Ngoài ra dê còn có khả năng tự tìm các loại lá để tự chữa bệnh cho chính bản 
thân, hoặc tìm kiếm những cây có các chất mà cơ thể chúng đang cần mà các nguồn 
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thức ăn khác không đáp ứng đủ. Tuy nhiên không nên chăn thả dê cố định ở một bãi 
chăn, mà nên có sự luôn phiên để cây cối có thể phát triển tốt lên được, hạn chế ô 
nhiễm bãi chăn. Mặt khác khi chăn thả nên tránh những nơi gần hồ nước, bãi chăn có 
vũng nước nhằm hạn chế mức độ nhiễm giun sán của dê. Có thể kết hợp trên bãi 
chăn với trâu, bò, cừu để tận dụng đồng cỏ tự nhiên, hạn chế được những bệnh của 
mỗi loại gia súc. Đặc biệt đối với dê con dưới 3 tháng tuổi không nên cho đi chăn thả 
theo mẹ vì sẽ làm dê con yếu sức dễ mắc bệnh và chết. 
- Tuy nhiên khi chăn thả tự nhiên lượng thức ăn được chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
của dê. Qua tính toán thấy thời lượng chăn thả trung bình/ngày chỉ khoảng từ 5-6 tiếng, 
tức là nếu chỉ chăn thả thôi thì dê mỗi ngày chỉ được ăn khoảng 1/3 thời gian, còn lại 
là phải chịu nhịn nên không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của chúng. 
Do đó để đảm bảo cung cấp đẩy đủ thức ăn thô xanh đều đặn, ngoài việc chăn thả hợp 
lý, nên bố trí diện tích đất thích đáng để trồng các giống cỏ và cây thức ăn dê. Có thể 
trồng cây thức ăn ngay trong vườn, quanh nhà làm hàng rào hoặc dọc theo bờ ruộng, 
trên gò đồi, nếu có đồng bãi thì nên trồng theo băng xen canh với cây màu hoặc cây 
ăn quả. 
2. Phụ phẩm nông nghiệp: 
a. Rơm:  
- Đây là nguồn thức ăn sẵn có, phổ biến, dễ bảo quản sử dụng cho dê, nhất là trong 
phạm vi gia đình. Rơm phơi được nắng thì có màu vàng tươi và dê thích ăn, còn rơm để 
lâu, bị mục nát, dính bùn đất thi dê không thích ăn. Rơm thường có tỷ lệ chất xơ cao, 
ít protein, ít chất béo và thường nghèo vitamin, chất khoáng. Để tăng khả năng tiêu 
thụ và tiêu hoá thì nên xử lý rơm trước khi cho dê ăn bằng cách làm mềm hoá hay 
kiềm hoá. 
+ Mềm hoá: Chặt rơm rạ thành từng đoàn 5-10 cm rồi vẩy nước muối, trộn đều cho ăn. 
+ Kiềm hoá: Chặt rơm 5-10 cm rải đều trên mặt sàn sạch, phẳng. Dùng nước (1kg 
rơm cho 1 kg nước) pha loãng với 1-2% vôi và 2-3% urê tưới lên rơm rồi ủ kín khí 
và nén chặt trong một thời gian (2-3 tuần) rồi cho ăn. 
b. Lá sắn: 
Có thể sử dụng lá sắn tươi cho dê ăn trực tiếp khoảng 0,5-1 kg/ngày/con. Lá sắn 
tươi phải đảm bảo tươi mới, không dập nát, không bị héo. Nếu cho ăn nhiều dê dễ bị 
ngộ độc vì trong lá sắn có chất độc là axít cyanhydric (HCN). Tốt nhất là phơi khô lá 
sắn làm thức ăn dự trữ cho dê. Lá sắn khô có hàm lượng protein cao (19-21% VCK), 
là nguồn thức ăn bổ sung đạm rất tốt, rẻ tiền dễ kiếm cho dê. Các kết quả nghiên cứu 
cho thấy bổ sung lá sắn khô trong khẩu phần cho dê sữa nâng cao sản lượng sữa lên 
20-30%, trong khi chất lượng sữa vẫn ổn định, tăng trọng dê cao hơn lô đối chứng 24-
32%. 
c. Thân cây ngô: 
Gieo ngô dày, mỗi hecta gieo 60 kg hạt giống, rồi tỉa dần lấy cây non cho dê ăn. 
Thân, lá cây ngô sau khi thu hoạch bắp cũng là nguồn thức ăn rất tốt cho dê. Nếu dê 
không ăn hết có thể ủ chua hoặc cắt nhỏ phơi khô làm thức ăn dự trữ. 
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d. Dây lang, cây lạc, cây đậu: 
Sau khi thu hoach củ, quả có thể sử dụng làm thức ăn cho dê. Ngoài ra con có thể 
chặt ngắn 6-10 cm phơi khô làm thức ăn cho dê trong những ngày mưa gió. 
e. Mía: 
Sử dụng thân và ngọn mía làm thức ăn cho dê có thể thay thế 50% khẩu phần thức 
ăn thô xanh. Khi cho ăn nên chặt mía cả vỏ thành lát mỏng. Đây là nguồn thức ăn 
thô xanh có tiềm năng nhất là vào mùa khô rét khi thiếu các nguồn thức ăn khác. 
f. Chuối: 
Chuối sau khi thu hoạch quả có thể sử dụng thân và lá chuối cho dê ăn. Lá chuối có 
vị chát còn có tác dụng hạn chế bệnh tiêu chảy. Khi cho dê ăn thân cây chuối nên thái 
lát mỏng rồi rắc một ít cám và muối cho dê ăn. Loại thức ăn này có thể bổ sung cho 
dê vào mùa khô hay vào các ngày mưa gió, ẩm ướt mà không cho dê đi chăn thả được. 
3. Thức ăn củ quả: 
- Thức ăn củ quả có hiệu quả rõ rệt nhất là trong chăn nuôi dê sữa hay giai đoạn vỗ 
béo. Thức ăn củ quả nhìn chung có đủ các thành phần dinh dưỡng (như tinh bột, 
protein, lipít, khoáng ...), nhưng với hàm lượng ít, còn tỷ lệ nước cao. ðặc  biệt củ 
quả có chứa nhiều vitamin A, B1, B2, C, E,.... 
- Ở nước ta thức ăn củ quả cho dê chủ yếu là sắn, khoai lang, chuối, bí đỏ ... Khi cho 
dê ăn phải loại bỏ các củ, quả thối, hỏng, hà mốc, rửa sạch đất cát và tốt nhất là nên 
thái lát. Cần lưu ý với sắn tươi, không cho ăn các củ sắn để lâu, đã vào rựa (màu đen) 
vì ở đó có chứa hàm lượng cao chất gây độc (axít cyanhydric). 
4. Thức ăn tinh: 
Thức ăn tinh gồm những loại thức ăn được chế biến từ các loại hạt ngũ cốc (lúa, 
ngô...), các loại củ (khoai, sắn sau khi đã thái lát phơi khô), các loại hạt thuộc họ 
đậu (đỗ tương và các loại đậu), các phụ phẩm nông, công nghiệp chế biến như khô 
dầu, cám, rỉ mật... 
Thức  ăn tinh được chia thành 2 nhóm: thức ăn tinh bột và thức ăn cao đạm: 
- Thức ăn tinh bột bao gồm các loại hạt ngũ cốc, các loại củ phơi khô. 
- Thức ăn cao đạm bao gồm bột đậu tương, khô dầu, các loại cám tổng hợp, nấm 
men, bột cá, bột máu. 
5. Phụ phẩm ngành chế biến: 
Đó là các loại bã bột, bột xương, bột cá, bã hoa quả ép, bỗng rượu bia, rỉ mật. 
Các loại bã bột (từ sắn, dong riềng, sắn dây ...) thường có tỷ lệ nước 76-83%, 
hàm lượng xơ cao. 
Bỗng bia rượi có tỷ lệ nước 70-90%, vật chất khô giàu protein, ít chất khoáng, có 
thể cho dê ăn với lượng từ 0,5-1 kg/con/ngày. Trong chăn nuôi dê sữa, nếu bổ sung 
bã bia vào khẩu phần thì sản lượng sữa cũng tăng lên. Có thể sử dụng bã bia để vỗ 
béo cho dê trước khi bán. 
- Dùng các loại bã hoa quả ép, rỉ mật làm thức ăn cho dê cũng rất tốt, nhưng phải 
đảm bảo chúng không bị lên men hay thiu thối. 
- Có thể sử dụng rỉ mật trộn với urê, khoáng premix, cám gạo làm tảng dinh dưỡng 
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cho dê ăn, hay trộn đều với cỏ hay rơm khô nhằm tăng tính ngon miệng và thèm ăn 
của dê. 
6. Thức ăn khoáng: 

Các loại thức ăn tự nhiên trong khẩu phần ăn của dê thường không đáp ứng đẩy đủ 
nhu cầu khoáng của cơ thể. Vì vậy để cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần, nâng 
cao khả năng sản xuất, đề kháng bệnh cần cho dê ăn thêm thức ăn khoáng như bột 
khoáng can xi, bột xương, bột vỏ sò hay vỏ trứng. Nên bổ sung muối vào khẩu phần 
ăn của dê qua việc cho vào nước uống hay thức ăn xanh nhằm tăng tính ngon miệng và 
hạn chế dê uống các nguồn nước khác bị ô nhiễm. Nếu cung cấp muối ăn thông 
thường cũng như các hỗn hợp khoáng thương mại có thể cung cấp đầy đủ khoáng cho 
dê. 

Một số cây cỏ trồng làm thức ăn cho dê đã được áp dụng trong sản xuất như sau: 
- Cỏ voi (Elephant grass): là giống cỏ có năng suất cao, thân đứng thuộc họ hoà thảo, rễ 
chùm, trồng bằng hom, cây cao 1,2-1,8m. Cỏ có năng suất cao, có thể thu cắt 6-8 
lứa/năm đạt 80-200 tấn/ha/năm. Hàm lượng protein trung bình 8-9% theo VCK. Thu 
hoạch lúc còn non (dưới 30 ngày tuổi) hàm lượng protein cao hơn 10% VCK. 
Lượng đường trong cỏ voi cao, trung bình 7-8% VCK. Giống cỏ này thường được 
trồng để thu cắt cho dê ăn tại chuồng. 
- Cỏ Ghi nê (Guinea grass): là giống cỏ hoà thảo thân bụi, rễ chùm, cao khoảng 0,6-
1,2 m, sản lượng 60-80 tấn/ha/năm. Hàm lượng protein khoảng 7-8%, xơ thô 33-36% 
VCK. Cỏ mềm thích hợp cho chăn nuôi dê. Cỏ có khả năng chịu hạn và có phát triển 
trong vụ đông hay trồng dưới tán cây khác. 
- Cỏ Pangola: là giống cỏ thân bò, được trồng để thu cắt, thái để phơi khô làm thức 
ăn thô khô. Có thể thu hoạch 5-6 lứa/năm. Sản lượng chất xanh đạt 40-60 tấn/ha/năm. 
Lượng protein trong vật chất khô: 7-8%, xơ thô: 33-36%. 
- Cỏ Ruzi: là giống cỏ lâu năm, thuộc họ hoà thảo. Cỏ có thân bò, rễ chùm, thân và 
lá dài mềm, có lông mịn. Cây có thể mọc cao 1,2-1,5m. Cỏ có khả năng chịu hạn 
khô và mọc tốt ở độ cao tới 2000 m. Năng suất cỏ đạt 60-90 tấn/ha/năm. Có thể thu 
cắt từ 7-9 lứa/năm. ðây là giống cỏ chủ lực cho việc trồng để thu cắt phơi khô làm 
thức ăn cho dê. Hàm lượng chất dinh dưỡng: vật chất khô: 32-35%, protein 9-10% 
VCK, xơ thô: 27-29% VCK. 
- Cây đậu Flemingia: là cây bụi thân gỗ, thuộc họ đậu có rễ ăn sâu. Cây có thể mọc 
cao 3-3,5m. Là cây lâu năm, có khả năng tái sinh rất tốt. Cây chịu hạn giỏi, có thể trồng 
ở đất bạc màu, bị xói mòn hay độ chua cao, nhưng không phát triển tốt ở nới trũng 
hay ngập úng kéo dài. Năng suất chất xanh 55-60 tấn/ha/năm. Tỷ lệ vật chất khô của 
ngọn lá từ 25-28%, protein thô 16-18% VCK. Đây là loại cây có thể sử dụng dạng tươi, 
hay phơi khô làm thức ăn cho dê, đặc biệt trong vụ đông xuân. 
- Cây Trichanthera gigantea (hay còn gọi là cây chè khổng lồ): là cây lâu năm, thân 
mọc thẳng, có nhiều mấu lồi, cây có thể phát triển quanh năm. Khi non thân cây mọng 
nước. Lá có màu nâu sẫm, dòn và hơi ráp. Cây ưa độ ẩm, chịu được bóng râm. Năng 
suất chất xanh đạt 70-80 tấn/ha/năm. Hàm lượng nước trung bình 80-95%, hàm lượng 
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xơ 25% VCK, protein thô 15-17% VCK. Cây được sử dụng ở dạng tươi làm thức ăn bổ 
sung cho dê. 
- Cây keo dậu: là cây lâu năm, thân bụi hay gỗ cao đến trên 10m. Cây có khả năng 
chịu hạn tốt và có thể duy trì bộ lá xanh trong suốt mùa khô. Cây có thể sinh trưởng ở 
trên nhiều loại đất khác nhau. Năng suất chất xanh đạt 40-45 tấn/ha/năm. Thành phần 
hoá học và giá trị dinh dưỡng của keo dậu: 30-31%, protein thô 21-25%, xơ thô 17-
18%, khoáng tổng số 6-8%, mỡ 5-6% VCK. Có thể sử dụng dạng tươi hay phơi khô 
làm thức ăn cho dê rất tốt. 
Câu 11. Hộ lý và chăm sóc thỏ đẻ? 

Trả lời: 

- Việc chuẩn bị cho thỏ đẻ phải được tiến hành trước khi đẻ 3-5 ngày. Khi thấy thỏ cố 

định nơi làm ổ thì tiến hành vệ sinh rơm rác và đặt thùng đẻ vào lồng, đúng chỗ nó đã 

chọn trước. Hộp đẻ phải được tẩy uế trước, cho vào đó một nắm rơm hoặc giẻ vụn, tất 

cả phải mềm, sạch, khô, không hôi mốc, bẩn thỉu. Khi làm vệ sinh lồng chuồng và cho 

hộp đẻ vào, nhất thiết phải bắt thỏ ra nơi khác, nếu không thỏ sẽ hoảng sợ , dễ động thai 

và đẻ non. Trước khi đẻ 1 ngày phải làm vệ sinh lồng chuồng và hộp đẻ một lần nữa, 

kiểm tra các chỗ bị hở đề phòng thỏ con bị rơi ra hoặc chuột mèo vào ăn thỏ con. Cho 

thêm vào ổ đẻ một nắm lá sả khô mềm để chống muỗi, bọ mạt. Các đồ lót ổ chỉ cần 

dày 5-8cm, không cần dày quá để đàn con dễ chui ra tìm vú mẹ bú. Con nào đẻ mà 

không biết nhổ lông thì người chăn nuôi phải nhổ tỉa lông ở quanh dãy vú và lấy thêm ở 

ổ khác để làm ổ cho đàn con. 

- Theo dõi quá trình đẻ của thỏ. Lúc thỏ đẻ xong (nhảy ra khỏi chuồng) phải kiểm tra ổ 

đẻ, bỏ con sơ sinh chết và phần lót ổ bị ướt bẩn ra ngoài, nhặt đếm số thỏ con, ghi 

chép các số liệu vào phiếu theo dõi sinh sản và phiếu theo dõi con giống. Làm vệ 

sinh tiếp thùng đẻ, loại bỏ những đồ lót ẩm ướt, bẩn, cho thêm đồ lót sạch vào (mùa 

đông cần dày hơn) . Nếu lông thỏ ít, không phủ kín con thì lấy thêm ở ổ khác vào. Nếu 

đàn con nằm phân tán ở phía cửa ra vào, thì thu gom vào phía trong. 

- Thỏ mẹ đẻ xong cho ăn ngay các loại lá sắn dây, lá keo dậu,lá đậu đũa, lá chuôi, lá gai, 

lá nhọ nồi, lá vông, cỏ sữa và một ít thức ăn tinh như cơm nguội, sắn khô, thóc lép... 

Hai ngày sau khi đẻ giảm 10% khẩu phần ăn hàng ngày. Khi làm vệ sinh ổ đẻ không để 

thỏ mẹ trông thấy, nhất là việc xáo trộn ổ đẻ, thay đồ lót ổ, nếu thỏ mẹ thấy nó sẽ bỏ 

con không cho bú, đàn con sẽ bị chết. Nếu làm vệ sinh ổ đẻ không sạch, còn sót đồ lót 

ổ bẩn ẩm ướt hoặc thỏ con chết  không nhặt ra hết, kiến, ruồi nhặng bâu vào, đàn con dễ 

bị bệnh và chết. 

- Sau khi đẻ thỏ mẹ đẻ sẽ tiết sữa, phải cho uống nhiều nước, thường xuyên có nước 

sạch, mát trong lồng để thoả mãn nhu cầu nước, tránh được hiện tượng mẹ ăn con và 
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thiếu sữa. Thời gian này nên cho con mẹ uống thêm nước đường hoặc ăn mía để phục 

hồi sức khoẻ nhanh, tiết nhiều sữa, đàn con phát triển tốt. 

- Nuôi dưỡng thỏ cái nuôi con cần đảm bảo đầy đủ khẩu phần ăn để thỏ mẹ tiết sữa 

nuôi con vì trong thời gian 18 ngày đầu thỏ con sống phụ thuộc hoàn toàn vào lượng 

sữa mẹ tiết ra. Khẩu phần ăn hàng ngày yêu cầu cần đảm bảo 600-800 gam cỏ lá các 

loại, 200-300 gam củ quả và 200-300gam thức ăn tinh hỗn hợp đảm bảo 16% protêin. 

- Yếu tố quan trọng nhất trong chăm sóc thỏ giống là phải đảm bảo môi trường không 

khí, lồng chuồng, thức ăn, nước uống sạch sẽ và yên tĩnh  vì các mầm bệnh truyền 

nhiễm thường xâm nhập vào cơ thể qua đường sinh dục (khi giao phối, khi đẻ) qua 

tuyến sữa (khi con bú mẹ) hoặc khi đẻ (mẹ ăn nhau thai). Từ cơ thể mẹ rất dễ dàng lây 

truyền bệnh sang đàn con. 

Câu 12. Nuôi dưỡng và chăm sóc thỏ con? 

Trả lời: 

1. Nuôi thỏ sơ sinh: 

- Thỏ con sơ sinh rất nhạy cảm với các điều kiện môi trường bên ngoài, nhất là nhiệt độ. 

Những ngày đầu sau khi sinh thỏ con cần có nhiệt độ thích hợp là 28oC, sau đó giảm 

dần đến 25 oC ở 1 tuần tuổi. Nếu nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn, thỏ con sẽ ít hoạt 

động, không muốn bú mẹ, da nhăn nheo, biến màu, tỷ lệ chết cao. 

- Khi thỏ con ra khỏi cơ thể mẹ, các chất nhớt trên cơ thể được thỏ mẹ liếm sạch. Thỏ 

con sơ sinh sau 15 giờ mới bắt đầu bú mẹ. Thỏ con bú ngửa, hai chân trước giữ vú mẹ, 

hai chân sau bám sang sườn bên giữ mẹ, ngửa mặt và bụng cho mẹ liếm. Thỏ con bú 

no rời vú mẹ là lăn ra ngủ rất say cả ngày.Trong giai đoạn sơ sinh, thỏ cần phải được 

phủ kín bằng lớp lông của mẹ, không để hở, không để gió lùa vào lồng chuồng. Mùa 

đông nên phủ dày lông hơn để giữ ấm cho thỏ. Nếu lông thỏ ít không phủ kín con thì 

bớt ở ổ khác nhiều lông sang.  Mùa hè cần chống nóng cho cả thỏ mẹ và thỏ con. Nếu 

được bú no và đủ ấm, thỏ con nằm yên tĩnh trong ổ ấm, chỉ thấy lớp lông phủ trên đàn 

con động đậy đều. Nếu thỏ con đói sữa thì da nhăn nheo, bụng lép và đàn con động đậy 

liên tục. 

2. Nuôi thỏ con bú sữa: 

- Trong giai đoạn này thỏ con chủ yếu sống bằng sữa mẹ, vì vậy năng suất sữa của thỏ 

mẹ là nhân tố quyết định tốc độ sinh trưởng của thỏ con. 

- Thỏ mẹ có 8-10 vú, nhưng có khi đẻ trên 10 con, chỉ nên để nuôi 7-8 con là tốt nhất. 

Có thể san bớt một số con của đàn đông con sang đàn ít con cùng lứa tuổi để nuôi “mồ 

côi”. Nếu đẻ quá ít thì nhận thêm về cho mẹ nuôi, công viêc này chỉ thực hiện được 

trong 1-2 ngày sau khi đẻ. Khi san con nên kèm theo ít đồ lót của ổ đẻ mới lót tay đón 

thỏ con đến, thỏ mẹ mới không nhận ra mùi lạ sẽ không cắn con  Khi nhập đàn phải 
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trộn lẫn đàn với nhau và sau một tiếng mới đưa đến cho bú thì mẹ không phát hiện 

được con mồ côi. 

- Thỏ mẹ chỉ cần cho con bú một lần trong ngày đêm là đủ no. Nhiều khi mẹ vào ổ bới 

đàn con, nằm trong ổ ỉa đái, ăn cả đồ lót ổ, hoặc có khi sợ hãi nhảy vào ổ đẻ dẫm đạp cả 

đàn con làm chúng không yên tĩnh. Do đó sau khi đẻ 1 ngày nên đưa ổ đẻ có nắp đậy 

kín ra khỏi chuồng thỏ mẹ. Hàng ngày sau khi vệ sinh chuồng, làm vệ sinh thùng đẻ, 

bỏ hết đồ lót ướt bẩn hoặc có thỏ con chết ra ngoài, thay thêm đồ lót mới, sau đó đưa 

ổ đẻ vào chuồng thỏ mẹ, mở nắp ra để mẹ nhảy vào cho con bú. Hộp phải để đúng vị 

trí cũ từ đầu đã lựa chọn. Như vậy đàn con rất chóng no, thỏ mẹ thoải mái trong lồng, 

cả mẹ và con đều yên tĩnh, không gây ảnh hưởng lẫn nhau, ổ đẻ không bẩn do phân, 

nước tiểu của con mẹ, đàn con ít bị nhiễm bệnh. 

- Hàng ngày phải kiểm tra ổ đẻ và sức khoẻ đàn con, bỏ ra khỏi ổ phần lót bị bẩn, ướt 

và những con bị chết. Mùa đông cần bổ sung đồ lót, đảm bảo đàn con luôn có tổ ấm. 

Khi được 18- 21 ngày tuổi thì bỏ ổ đẻ, để đàn con ở trong lồng với mẹ, lúc này con đã 

cứng cáp, đã biết tập ăn thức ăn của mẹ và lượng sữa của mẹ bắt đầu giảm dần. Lúc 23-

25 ngày tuổi, thỏ con có thể đáp ứng được 50% nhu cầu dinh dưỡng từ việc ăn chung 

thức ăn của mẹ. ðến ngày thứ 26 thì sữa mẹ chỉ đáp ứng 20-30% nhu cầu dinh dưỡng, 

cho nên từ khi thỏ con tập ăn, cần hết sức chú ý việc chọn thức ăn cho thỏ mẹ sao cho 

đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng để thỏ mẹ tiết sữa nhiều hơn trong những ngày cuối kỳ tiết 

sữa và đàn thỏ con ăn được thức ăn đó. Trong giai đoạn này, nhiều người vẫn không chú 

ý đến đàn con ăn và bú sữa được bao nhiêu nên có khi thỏ con bị đói, suy dinh dưỡng 

gầy yếu và chết. Từ khi thỏ con tập ăn phải tính thêm khẩu phần ăn của đàn con cùng 

với con mẹ và các dụng cụ ăn uống phải được vệ sinh sạch sẽ. Thức ăn thô xanh phải 

là các loại rau lá cỏ non để thỏ con tập ăn được. Sữa thỏ chất lượng tốt hơn sữa bò: 

lượng đạm, mỡ, khoáng nhiều gấp 3-4 lần. Thỏ khoẻ, tiết sữa tốt mỗi ngày có thể sản 

xuất được 200-280g sữa. Thỏ đẻ lứa đầu có ít sữa hơn các lứa sau. 

- Trong một chu kỳ tiết sữa lượng sữa tăng dần kể từ sau khi đẻ, đến ngày thứ 15-20 là 

cao nhất, sau đó giảm dần. Nguyên nhân thỏ con bú mẹ chết chủ yếu là do đói sữa, dẫn 

đến suy dinh dưỡng, chết dần từ khi mở mắt. Ngoài ra còn bị chết lạnh ở mùa đông do 

mất nhiệt khi mới đẻ và đôi khi bị viêm ruột ỉa cứt vàng do nhiễm trùng khi bú mẹ. Thỏ 

con đói sữa có thể do mẹ ít sữa, có khi mẹ có sữa nhưng không cho con bú do viêm 

tuyến sữa hoặc không quen cho con bú. Do đó từ khi thỏ đẻ, hàng ngày phải kiểm tra 

đàn con có no không, có mắc bệnh gì không, đồ lót ổ đẻ có khô sạch không, đàn con có 

bị phân tán không để kịp thời có biện pháp khắc phục. Ví dụ, mùa đông rét buốt cần để 

ổ đẻ vào nơi ấm áp, kín gió, có thể phải đốt sưởi để thỏ con không bị chết lạnh. 

3. Cai sữa cho thỏ con: 
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- Thời gian cai sữa cho thỏ con phụ thuộc vào khả năng tiết sữa của thỏ mẹ, sức khoẻ 

của thỏ con và số con/lứa. Khả năng sản xuất sữa nhiều hay ít phụ thuộc vào giống và 

chế độ dinh dưỡng trong thời gian nuôi con, kể từ khi có chửa. Nói chung, thỏ mẹ khoẻ, 

nhiều sữa, số con/lứa ít thì cai sữa muộn. Ngược lại, nếu thỏ mẹ yếu, ít sữa, số con nhiều 

thì nên cai sữa sớm. Theo qui luật tiết sữa của thỏ cái, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 20 

sau khi đẻ lượng sữa tiết ra liên tụcvà nhiều, từ ngày 25 lượng sữa giảm nhanh đến ngày 

thứ 30 và ổn định trong vài ngày, sau đó lượng sữa giảm dần và hết hẳn. Dựa vào qui 

luật đó người ta thường cai sữa cho thỏ ở 28-30 ngày tuổi, thỏ con để làm giống cai sữa 

muộn hơn ở 40-45 ngày tuổi. 

- Thời điểm cai sữa còn phụ thuộc vào mật độ sinh đẻ: nếu đẻ liên tục (phối ngay sau khi 

đẻ 1-3 ngày) thì nên cạn sữa vào cuối tuần thứ 4. Thỏ mẹ vừa có chức năng tiết sữa, 

vừa có khả năng dưỡng thai, cho nên mẹ đang nuôi con, cũng có thể phối giống 

được và chửa đẻ bình thường. Nếu đẻ bán liên tục (phối sau khi đẻ 10 ngày) thì nên 

cạn sữa sau 5 tuần. Nếu đẻ thưa (phối giống sau cai sữa) thì nên để sau 6 tuần mới cạn 

sữa. 

- Muốn cai sữa cho thỏ con, cần phải tập cho ăn sớm thức ăn thô xanh từ lúc thỏ con biết 

nhảy ra khỏi ổ đẻ. Nếu không tập cho thỏ con ăn các loại rau cỏ lá cây từ lúc còn bú 

mẹ thì khi cai sữa thỏ con chưa quen ăn  sẽ ăn ít hoặc bỏ ăn. Đây là nguyên nhân thỏ 

con sau cai sữa tuần đầu còi cọc, tăng trọng chậm, chết nhiều hoặc chết hết. 

- Khi cai sữa áp dụng biện pháp cai sữa từ từ bằng cách giảm dần lượng sữa mẹ và 

tăng dần lượng thức ăn. Lúc này, thỏ mẹ chuyển sang lồng khác còn thỏ con vẫn ở 

lại lồng cũ để không gây ảnh hưởng đến đàn con. Sau 10-20 ngày cai sữa mới xuất bán 

hay chuyển sang nuôi ở lồng khác. Thời gian này thỏ cứng cáp thêm, thích nghi với thức 

ăn mới hoàn toàn khác với sữa. Thỏ con rất nhạy cảm bởi những thay đổi đột ngột của 

thức ăn, của môi trường sống, nếu không thích nghi nhanh chóng sẽ bị chết hàng loạt, 

do rối loạn tiêu hoá, do bệnh tật phát sinh, do suy dinh dưỡng sau cai sữa. Vì vậy, 

cai sữa cho thỏ phải quan tâm đến thức ăn, nước uống, môi trường nuôi dưỡng... 

Thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, dễ tiêu, sạch và không mang mầm bệnh 

trứng giun sán, sao cho thỏ ăn được nhiều và không bị rối loạn tiêu hoá. Trong chuồng 

thỏ luôn luôn có nước sạch, hàng ngày phải thay nước nhiều lần để nước không bị nhiễm 

bẩn. 

4. Nuôi thỏ con sau cai sữa: 

- Tuần đầu sau cai sữa là giai đoạn thay đổi điều kiện sống của thỏ. Trước đây một 

phần nhu cầu dinh dưỡng đươc sữa mẹ cung cấp thì nay chuyển sang hoàn toàn bằng 

thức ăn ngoài. Do đó thỏ  sinh trưởng chậm, đồng thời chúng lại thay lông lần đầu (5-
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8 tuần tuổi). Vì vậy, đây là giai đoạn thỏ yếu và dễ mắc bệnh nên cần chú ý các khâu 

chăm sóc nuôi dưỡng. 

- Nên sử dụng các loại lá cây có thân cao cách xa mặt đất để hạn chế trứng giun như lá 

chuối, cúc tần, sắn dây, đỗ ván, keo dậu, bã chè tươi (bã chè mạn sau khi phơi khô sử 

dụng rất tốt)... Các loại rau muống, rau lấp, cỏ mọc gần mặt nước, có nhiều trứng giun 

thì không nên cho ăn nhiều, khi cho ăn cần phải rửa sạch, để cho ráo nước mới cho ăn. 

Các loại rau củ, quả chứa nhiều nước thỏ con ăn nhiều dễ bị rối loạn tiêu hoá. Hàng 

ngày cho ăn thêm các loại hạt đỗ, lạc. ngô, cơm cháy phơi khô, khoảng 5-10g/con. Thức 

ăn hạt cho ăn lúc 9-10 giờ. Thức ăn thô xanh nhiều nước cho ăn 1/3 lúc 14 giờ, còn 2/3 

cho ăn lúc 20-21 giờ. Cần duy trì cho thỏ ăn đúng giờ. 

- Lưới đựng rau cỏ lá để phía ngoài cách mặt sàn đáy 10-15cm để cho thỏ rút thức ăn 

qua lưới mắt cáo hoặc chấn song. Nên cắt rau cỏ thành từng đoạn dài khoảng 20-25cm 

để thỏ dễ ăn. Từ tuần thứ 7-11 thỏ thích ứng tốt với môi trường ngoại cảnh, độc lập với 

các ảnh hưởng từ thỏ mẹ, ăn được nhiều thức ăn khác nhau nên chúng sinh trưởng 

nhanh. Khả năng tăng trọng cao nhất trong giai đoạn này. Từ tuần tuổi thứ 12 trở đi tăng 

trọng giảm dần và thỏ bắt đầu phát dục. 

- Mật độ nuôi cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trọng và tỷ lệ nuôi sống. Sau cai sữa 

nên nhốt 5-6 con/ngăn lồng rộng 0,5m2 là thích hợp. Không nên làm lồng rộng gấp đôi 

để nhốt 10-12 con. Không nên nhốt thỏ có khối lượng to nhỏ khác nhau trong cùng 

một ngăn, tốt nhất là nhốt thỏ cùng đàn với nhau. Hàng ngày phải quét dọn, vệ sinh 

lồng chuồng, máng ăn, máng uống sạch sẽ, không được để phân, nước tiểu đọng lại 

trong chuồng. Phải thường xuyên kiểm tra trạng thái sức khoẻ, phát hiện con ốm yếu, 

con bệnh để nuôi cách ly, có biện pháp điều trị và bồi dưỡng kịp thời. 

5. Nuôi thỏ hậu bị giống: 

- Thỏ hậu bị giống là những con thỏ đực, thỏ cái được tuyển chọn để thay thế đàn thỏ 

giống loại thải. Chỉ được coi là hậu bị giống khi thỏ đã được tuyển chọn về ngoại hình 

lúc 90 ngày tuổi. Những con không đạt tiêu chuẩn giống thì chuyển sang giết thịt. Giai 

đoạn sau khi được tuyển chọn phải được nuôi dưỡng, chăm sóc theo tiêu chuẩn khẩu 

phần của thỏ hậu bị giống. Thông thường chỉ chọn 20% thỏ cái và 5% thỏ đực để nuôi 

hậu bị. 

- Thỏ hậu bị giống không nên cho ăn nhiều tinh bột như ngô, gạo, sắn khô... để tránh sự 

vô sinh tạm thời. Trong giai đoạn hậu bị, mỗi thỏ 1 ngày có thể cho ăn 450-500g thức 

ăn thô xanh các loại, 100-150g củ quả và 50-80g thức ăn tinh hỗn hợp. Từ 4-5 tháng 

tuỏi thỏ đã lớn các cơ quan phát dục mạnh, ăn thức ăn thô xanh nhiều lên, khả năng tiêu 

hoá các chất xơ tăng do sự phát triển của hệ vi sinh vật ruột ở manh tràng và trực tràng. 

Nếu thiếu hàm lượng xơ trong khẩu phần (dưới 16%) cũng dễ bị rối loạn tiêu hoá. Vì 
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vậy cần cho ăn đầy đủ các loại thức ăn và luôn chú ý thay đổi thức ăn để tăng tính ngon 

miệng, thỏ ăn được nhiều. Không nên cho thỏ ăn một loại thức ăn đơn điệu, mỗi bữa có 

2-3 loại càng tốt và được thay đổi thường xuyên. Đối với thỏ hậu bị giống nuôi 

dưỡng kém sẽ ảnh hưởmg đến bản thân và ảnh hưởng đến đời sau. 

- Nuôi thỏ hậu bị  phải nhốt riêng đực, cái vào ngăn lồng phù hợp, đánh số tai và có 

phiếu ghi các số liệu, lý lịch cần thiết để có thể theo dõi cá thể đầy đủ và chặt chẽ. Nhốt 

chung chúng sẽ cắn nhau và giao phối tự do. Lồng thỏ đực phải để cách xa lồng thỏ 

cái, không để gần, dù là ngăn riêng sẽ có hại cho sinh trưởng vì luôn luôn bị kích 

thích, nhất là từ tháng thứ 3 sau cai sữa. Thỏ 90-100 ngày tuổi đã có thể phối giống. 

Tuy nhiên phải nuôi đủ đến 6 tháng tuổi mới cho phối giống đưa vào sản xuất. 

Câu 13. Tại sao nói sữa đầu không thể thiếu được với dê con? 

Trả lời: 

- Sữa đầu đáp ứng được yêu cầu của dê con trong giai đoạn sơ sinh vì nó có thành phần 

hóa học và bản chất sinh học đặc thù mà không thể thay thế bằng thức ăn nào khác. 

- So với sữa thường sữa đầu trội hơn hẳn về thành phần mỡ (1,5 lần), protein (5 lần), 

khoáng (2 lần), caroten (5 lần). Trong sữa đầu tỷ lệ albumin cao (2 – 3%) nên dễ tiêu 

hóa, phù hợp với dê con (sữa thường chỉ có 0,5%). Sữa đầu có độ chua cao có tác dụng 

kích thích tuyến tiêu hóa, ức chế vi khuẩn, kích thích tiết dịch mật. 

- Trong sữa đầu có hàm lượng -globulin cao có tác dụng làm tăng sức đề kháng của dê 

lên vì trước khi bú sữa đầu trong máu dê hầu như không có globulin, nhưng sau khi bú 

sữa đầu thì loại protein này và kháng thể xuất hiện. Do dê sơ sinh có khả năng hấp thu 

nguyên vẹn -globulin từ sữa đầu vào máu. Khả năng này càng lâu càng giảm xuống. 

Thời gian sau đẻ (h):                              Tỷ lệ hấp thu -globulin (%) 

1        100 

4        25 

6        20 

12        17 

20        12 

62        0 

- Trong sữa đầu còn có hàm lượng MgSO4 cao (0,37% và 0,017%) tạo thành chất tẩy 

nhẹ để đẩy cứt su ra ngoài. 

- Vitamin A, C của sữa đầu cao hơn sữa thường 9 lần, vitamin D gấp 3 lần 

- Hàm lượng lactoz thấp tránh sự lên men 

- Độ chua sữa đầu cao có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn đường ruột. 

- Như vậy sữa đầu đã nâng cao sức sống của dê sơ sinh nhờ 2 nhân tố: 

+ Dinh dưỡng cao và dễ đồng hóa 
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+ Tăng khả năng đề kháng nhờ -globulin, MgSO4 và độ chua cao. 


