
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN 

 
TS. TRẦN TRANG NHUNG (Chủ biên), TS NGUYỄN VĂN BÌNH 

TS. HOÀNG TOÀN THẮNG, PGS.TS. ĐINH VĂN BÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH 

CHĂN NUÔI DÊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 

HÀ NỘI - 2005



 2

LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Dê là loài gia súc nhai lại nhỏ đã được thuần dưỡng từ rất lâu đời và đã đem lại 
những lợi ích thiết thực cho đời sống con người, vì vậy nó là một trong những loài vật 
nuôi gần gũi với con người. 

Trong những năm qua, việc giảng dạy môn học Chăn nuôi Dê cho sinh viên đại 
học và cao đẳng ngành Chăn nuôi Thú ý chủ yếu dựa vào tài liệu do giảng viên phụ 
trách môn học tự biên soạn và giảng dạy theo phương pháp truyền thống, sinh viên 
chưa có giáo trình chính thức về môn học này, do đó đã hạn chế đến sự mở mang kiến 
thức cho người học. 

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, từng bước nâng 
cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, việc biên soạn giáo trình cho môn học là 
cần thiết. Vì vậy chúng tôi biên soạn cuốn Giáo trình chăn nuôi Dê này dành cho sinh 
viên đại học ngành Chăn nuôi thú y. Tuy nhiên các bậc đào tạo khác thuộc chuyên 
ngành này cũng có thể sử dụng giáo trình làm tài liệu học tập hoặc tham khảo. 

Giáo trình do TS.Trần Trang Nhung làm chủ biên, gồm 7 chương với sự tham gia 
của các tác giả: 

- Bài mở đầu: TS.Trần Trang Nhung, TS. Nguyễn Văn Bình, PGT.TS. Đinh Văn 
Bình. 

- Chương I: TS.Trần Trang Nhung, TS. Nguyễn Văn Bình  

- Chương II- III: TS.Hoàng Toàn Thắng 

- Chương IV-V: TS. Trần Trang Nhung, TS. Nguyễn Văn Bình 

- Chương VI: TS.Trần Trang Nhung, TS.Nguyễn Văn Bình, PGS.TS.Đinh Văn 
Bình. 

- Chương VII: TS.Trần Trang Nhung, TS. Nguyễn Văn Bình  

Nội dung giáo trình được viết tương đối ngắn gọn, trình bày những kiến thức cơ 
bản nhất về khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi dê. Với những kiến thức này, người học 
sau khi ra trường có thể vận dụng vào thực tiễn sản xuất, phát triển nghề nuôi dê. Tuy 
nhiên, người học cũng cần phải nắm chắc kiến thức các môn học cơ sở, các môn 
chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y có liên quan. 

Do kinh nghiệm của các tác giả còn hạn chế, Giáo trình Chăn nuôi Dê lần đầu 
tiên ra mắt bạn đọc chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong nhận được sự 
phê bình, góp ý của đồng nghiệp và các em sinh viên. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 

Tập thể tác giả 



 3

BÀI MỞ ĐẦU 

 

I. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA CHĂN NUÔI DÊ 

1.1. Vai trò của chăn nuôi dê 

Ở nhiều nước nhiệt đới và bán nhiệt đới, dê là một loài vật nuôi có vai trò quan 
trọng trong ngành chăn nuôi. Chăn nuôi dê cung cấp nhiều loại sản phẩm phục vụ đời 
sống con người như: thịt, sữa, lông, da, sừng, móng, cung cấp một nguồn phân bón 
khá lớn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

Trong các sản phẩm của con dê, sữa là một loại thực phẩm quí đối với con người 
bởi vì sữa dê rất có lợi cho sức khoẻ, trong sữa dê có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần 
thiết cho cơ thể con người như đạm, khoáng, vitamin-A... giúp cho việc phát triển cơ 
bắp và não. Do vậy trẻ em sau khi sinh cho cần ăn sữa dê mà cơ thể vẫn phát triển tốt, 
trẻ em vị thành niên và người già cần ăn sữa dê để tăng sức khoẻ (Tacio, 1987). 

Sữa dê cung cấp một nguồn protein rất quan trọng cho những trang trại nhỏ, cho 
gia đình các hộ nông dân ở các nước nhiệt đới và bán nhiệt đới, nơi mà ở đó những 
người nông dân nghèo không có đủ khả năng nuôi trâu bò sữa. Đặc biệt, sữa dê rất 
hiếm khi nhiễm khuẩn lao như sữa bò. 

Thịt dê được sử dụng phổ biến ở nhiều nước, nhất là thế dê non có giá trị dinh 
dưỡng rất cao. Ở nhiều nơi, giá thịt dê cao hơn so với các loại thịt khác bởi vì về chất 
lượng: tỷ lệ thịt nạc trong thân thịt cao, tỷ lệ mỡ thấp, do đó thịt có hàm lượng năng 
lượng thấp nhưng giàu protein. 

Lông và da dê là những sản phẩm quan trọng ở nhiều nước, đặc biệt là da dê 
được sử dụng để làm những đồ da mỹ nghệ có giá trị sử dụng rất tốt. 

1.2. Ưu thế của chăn nuôi dê 

Đã từ lâu con dê được coi là "bạn của người nghèo", là "con bò sữa của người 
nghèo" vì con dê có nhiều tính ưu việt, nuôi dê mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình. 
Điều đó được phản ánh ở những điểm chính sau đây: 

- Có khả năng thích nghi cao ở hầu hết các điều kiện sinh thái khác nhau của trái 
dết vì vậy nơi nào cũng có thể nuôi được dê. 

- Là loài động vật rất thông minh, khá thuần tính, dễ nuôi, sạch sẽ. Nó thích hợp 
với chăn nuôi gia đình, tận dụng được nguồn lao động là phụ nữ, người già hoặc trẻ 
em.  

- Đòi hỏi lượng thức ăn ít hơn trâu bò: Nhu cầu về khối lượng thức ăn của 10 dê 
thịt tương đương với 1 bò thịt và 7 - 8 dê sữa tương đương với 1 bò sữa. Có thể nuôi 
dê bằng cách chăn dắt dọc theo các hàng rào, đường đi. 

- Dê không chỉ ăn cỏ như bò, cừu, mà chúng còn có khả năng sử dụng, tận dụng 
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rất nhiều loại cây thức ăn. Điều đó có nghĩa là chúng có khả năng lợi dụng và tiêu hoá 
chất xơ rất cao, trong khi đó đây là một nguồn thức ăn rẻ tiền, sẵn có trong tự nhiên. 

- Dê là loài vật ăn cỏ nhỏ, yêu cầu vốn đầu lư ít hơn trâu bò, nhưng lại có khả 
năng tăng đàn nhanh hơn trâu bò, chu kỳ sản xuất ngắn hơn, nhanh cho sản phẩm, vì 
vậy có khả năng cho ra sản phẩm thịt sữa nhiều hơn trâu, bò. Hơn nữa, chăn nuôi dê 
thường ít gặp rủi ro hơn những đối tượng vật nuôi khác. 

- Dê cung cấp một lượng đáng kể phân bón cho trồng trọt và nuôi cá, nuôi giun 
quế. 

- Đối với người nông dân, con dê còn được coi như là một "Sự bảo hiểm đồng 
vốn cho họ khi có những khó khăn, rủi ro xảy ra". 

- Về mặt xã hội, có thể nói con dê là một đối tượng vật nuôi được sử dụng nhiều 
trong các chương trình phát xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người nông dân ở 
những vùng sâu, vùng xa còn nhiều nghèo khó. 

So sánh hiệu quả sản xuất sữa của dê với một số loài vật nuôi khác 

Loài vật nuôi 
Sản lượng sữa trung bình - S 

(kg/năm) 
Khối lượng cơ thể 
trung bình - P (kg) 

Tỷ lệ S/P 

- Bò sữa (Bos indicus)  
- Bò sữa (Bos taurus)  
- Trâu 
- Dê địa phương 
- Dê lai (Anglo x địa phương) 

1377 
1814 
880 
90 
295 

364 
410 
455 
33 
42 

3,8 
4,4 
1,9 
2,8 
7,1 

(Nguồn: FAO - IGA - IDRC, 1992) 

Như vậy, so với một số loài vật nuôi khác như trâu bò thì nuôi dê sữa có hiệu quả 
khá cao, nhất là khi nuôi các giống dê lai có hiệu quả cao hơn hẳn trâu bò (tỷ lệ S/P là 
7, 1 so với 1,9 - 4,4). 

1.3 Những hạn chế trong chăn nuôi dê 

Ngoài những ưu điểm trên, chăn nuôi dê cũng còn một số hạn chế như: 

- Do tính phàm ăn và ăn tạp của dê nên nó có thể phá hoại mùa màng, cây trồng. 

- Dê cũng là động vật dễ bị bắt trộm hoặc dễ bị loài khác tấn công. 

- Khi nuôi dê cần phải có bãi chăn để cung cấp thức ăn thô xanh 

- Thị trường tiêu thụ thịt, sữa dê chưa được thiết lập rộng rãi như các sản phẩm 
của các loài gia súc khác 

- Thịt dê đòi hỏi cách chế biến riêng biệt, hơn nữa nhiều người chưa có thói quen 
ăn thịt dê, do đó thịt dê chưa trở thành một nguồn thực phẩm thường xuyên, hàng ngày 
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của người dân 

- Sữa dê rất ngon và bổ nhưng cũng chưa được sử dụng phổ biến do người dân 
chưa có thói quen sử dụng. 

II.TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI DÊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NUỚC  

2.1 Tình hình chăn nuôi dê trên thế giới 

Theo số liệu thống kê của FAO - năm 2004, số lượng dê trong một số năm gần 
đây như sau: 

Số lượng dê trên thế giới và các khu vực từ năm 2001 - 2003 

(Đơn vị tính: con) 

Năm

Khu vực 
2001 2002 2003 

1. Toàn thế giới 

2. Phân bổ theo nhóm nước.  

Các nước phát triển  

Các nước đang phát triển  

3. Phân bổ theo châu lục  

Châu Á 

Châu âu 

Châu Phi 

Châu Mỹ La tinh và Caribe 

737.175.842  

 

30.998.608  

706.177.234  

 

464.344.462  

18.199.686  

217614.386  

34.804.839 

750.39.679  

 

31.490117  

718.849.562  

 

474.179.766  

18.179.413  

219399.142  

36.496.508 

764.510.558  

 

31649.683  

732.860.875  

 

487.588.456  

18.425.226  

219.736.486  

35.713.150 

 

Tài liệu trên cho thấy, số lượng dê của thế giới tăng dần qua các năm và đến năm 
2003 đạt 7645.10.558 con. Trong đó đàn dê tập trung chủ yếu ở các nước đang phát 
triển với số lượng 732.860.875 con (chiếm 95,86% so với các nước phát triển) và được 
nuôi nhiều ở châu Á, có tới 478.588.456 con (chiếm 63,78% tổng đàn dê của thế giới). 
Tiếp theo là châu Phi có 219.736.486 con (chiếm 28,74% tổng đàn). Châu Mỹ và 
Caribe có số lượng dê đứng thứ 3 (36.713.l50 con - chiếm 4,8% tổng đàn dê thế giới). 

Số liệu ở bảng trên cũng cho thấy, chăn nuôi dê tập trung chủ yếu ở các nước 
đang phát triển ở các nước phát triển, mặc dù có số lượng dê ít hơn nhưng chăn nuôi 
với quy mô đàn lớn hơn, sử dụng phương thức chăn nuôi tiên tiến với mục đích lấy sữa 
và làm pho mát, do đó có hiệu quả kinh tế cao. 

Ở châu Á, nước nuôi nhiều dê nhất là Trung Quốc (172.957.208 con), sau đó là 
Ấn Độ ( 124.500.000 con); Pakistan (52.800.000 con); Việt Nam có 780.33 con (Số 
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liệu năm 2003 của FAO). 

Sản lượng thịt và sữa dê theo số liệu thống kê của FAO - năm 2004 như sau: 

Sản lương thịt, sữa dê trên thế giới và các khu vực từ năm 2001 - 2003  

(Đơn vị tính: tấn) 

2001 2002 2003  Năm 

Khu vực  Thịt Sữa Thịt Sữa Thịt Sữa 

1. Toàn thế giới  

2. Phân bổ theo nhóm nước  

Các nước phát triển  

Các nước đang phát triển  

3. Phân bổ theo châu lục  

Châu Á 

Châu Âu 

Châu Phi 

Châu Mỹ La tinh và Caribe 

3.895.618  

 

182.167  

3.713.450  

 

2.820.321  

119.961  

809.528  

132.402 

11.679.970 

 

2.584.798  

9.095.172  

 

6176772  

2.470.006  

2.686.129  

347.033 

4.047.507  

 

186904  

3.860.603  

 

2.963.962  

122.009  

811.312  

136.704 

11.755.792  

 

2.517.059  

9.238.733  

 

6262.971  

2.394.988  

2.742.975  

354.828 

4.091.190  

 

187.834  

3.903.357  

 

3.003.742  

122.281  

813.653  

137.554 

11.816.315 

 

2.538.373  

9277942  

 

6291364  

2.421.473  

2.744.583  

358.86 

Thông báo của FAO-2004 cho biết, trong năm 2003, sản lượng thịt các loại của 
toàn thế giới đạt 249.851.017 tấn. Trong đó, sản lượng thịt dê đạt 4.091.190 tấn (chiếm 
1,64% tổng sản 1ượng). Khu vực các nước đang phát triển là nơi sản xuất nhiều thịt dê 
nhất (3.903.357 tấn - chiếm 95,4% tổng sản lượng), trong đó tập trung chủ yếu ở các 
nước châu Á (3.003.742 tấn - chiếm 73,42% tổng sản lượng). Nước sản xuất nhiều thịt 
dê nhất là Trung Quốc (1.518.081 tấn sau đó là Ấn Độ (473.000 tấn), Pakistan 
(373.000 tấn). Việt Nam sản xuất được 6.000 tấn thịt dê trong năm 2003. 

Cũng theo số liệu của FAO - 2004, đối với sản lượng sữa các loại trong năm 
2003, toàn thế giới đạt 600978.420 tấn, trong đó sữa dê là 11.816.315 tấn (chiếm 
1,97%). Cũng như thịt dê, sữa dê chủ yếu do các nước đang phát triển sản xuất 
(9.277.942 tấn - chiếm 78,52% tổng sản lượng). Các nước châu Á cung cấp phần lớn 
lượng sữa này (6.291.364 tấn - chiếm 5324% tổng sản lượng). Trong đó đứng đầu là 
Ấn Độ (2.610000 tấn), sau đó là Bangladesh (1.312.000 tấn); Pakistan (640.000 tấn); 
Trung Quốc (242.000 tấn). Sản lượng sữa dê của Việt Nam còn rất thấp và đạt khoảng 
120 tấn Trong đó vùng Ba Vì, Sơn Tây, Hà Tây sản xuất được 95 tấn, số còn lại tập 
trung ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh (Đinh Văn Bình và cộng sự 2003). 

Ngoài ra, chăn nuôi dê cũng đã cung cấp một khối lượng khá lớn sản phẩm về 
lông da, sản lượng trong các năm 2001, 2002 và 2003 tương ứng là 864.055 tấn; 
894.934 tấn và 898.960 tấn. 

Về số lượng các giống dê, Acharya R. M, 1992 cho biết, trên thế giới có 150 
giống dê đã được miêu tả cụ thể, phần còn lại chưa được biết đến và phân bố ở khắp 
các châu lục Trong đó có 63% giống dê hướng sữa, 27% giống dê hướng thịt và 5% là 
dê kiêm dụng lấy thịt và lông làm len. Các nước châu Á có số giống dê nhiều nhất, 
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chiếm 42% số giống dê thế giới Nước có nhiều giống nhất là Pakistan. 25 giống, 
Trung Quốc: 25 giống Ấn Độ 20 giống. 

Ấn Độ là nước có ngành chăn nuôi dê rất phát triển. Công tác nghiên cứu về chăn 
nuôi dê được Chính phủ đặc biệt quan tâm chú ý. Nước này đã thành lập Viện nghiên 
cứu chăn nuôi dê, Viện sữa quốc gia, một số trường đại học và trung tâm nghiên cứu 
về đê 

Ở Philippine với tổng số dê hiện nay là 6,25 triệu con, tốc độ tăng đàn trong 10 
năm qua là 1,2% năm. Việc nghiên cứu phát triển chăn nuôi dê đã được chính phủ rất 
quan tâm chú ý, nhiều chương trình nghiên cứu và phát triển chăn nuôi dê quốc gia đã 
được xây dựng. Hiện họ đã và đang tiến hành một chương trình nghiên cứu toàn diện 
về con dê nhằm đẩy mạnh ngành chăn nuôi dê trong những năm tới. 

Ở Trung Quốc, từ năm 1978, Chính phủ đã bắt đầu quan tâm đến chăn nuôi dê, 
do đó tốc độ phát triển của đàn dê khá nhanh Hiện tại Trung Quốc có 12 trại dê giống 
sữa, giống Ximong - Saanen là giống dê phổ biến ở đây. Trung Quốc đã sử dụng giống 
dê này lai với dê địa phương, con lai cho năng suất sữa tăng lên từ 80 - 100% ở thế hệ 
thứ nhất, 200% ở thế hệ thứ hai. Hiện có tới 95% dê sữa Trung Quốc là giống Ximong 
- Saanen và các thế hệ con lai của chúng. Trung Quốc cũng là nước đã sử dụng kỹ 
thuật cấy truyền hợp tử trên dê. Theo Wang Ruixing Zhong và cộng sự - 1988, Trung 
Quốc đã có 11 dê con ra đời từ kỹ thuật tách đôi hợp tử. 

Để hội tụ các nhà khoa học cùng tham gia nghiên cứu và tổ chức trao đổi, học tập 
kinh nghiệm lẫn nhau, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi dê trên toàn thế giới, Hội Chăn 
nuôi Dê thế giới đã được thành lập từ năm 1976 (International Gom Association) và 4 
năm họp một lần. 

Khu vực châu Á cũng thành lập tổ chức Chăn nuôi gia súc nhai lại nhỏ (Small 
Ruminant Production System Networkfor Asia), có trụ sở tại Indonexia, với mục đích 
góp phần đẩy mạnh trao đổi thông tin nghiên cứu và phát triển chăn nuôi dê cừu trong 
khu vực. 

2.2. Tình hình chăn nuôi dê ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, nghề chăn nuôi dê đã có từ lâu đời nhưng theo phương thức quảng 
canh, tự cung tự cấp. Tới năm 2000, theo số liệu của Cục thống kê: Tổng đàn dê của cả 
nước là 525.000 con, trong đó chủ yếu là giống dê Cỏ (dê địa phương), được phân bố 
tập trung ở các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc. Riêng đàn dê của miền Bắc chiếm 
72,5% tổng đàn, miền Nam 27,5% (trong đó Tây Nguyên chiếm 12,3%, Duyên hải 
miền Trung chiếm 8,9%; Đông Nam bộ 2,1% và Tây Nam bộ 3,8%). Đàn dê của các 
tỉnh vùng núi phía Bắc chiếm 67% tổng đàn dê của miền Bắc và 48% tổng đàn dê cả 
nước. 

Theo số liệu thống kê của FAO năm 2003, tổng đàn dê của nước ta là 780.354 
con, đã sản xuất ra được 6000 tấn thịt, tuy nhiên sản lượng sữa còn rất thấp và chỉ đạt 
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khoảng 120 tấn 

Nhiều năm qua, ngành chăn nuôi dê của nước ta chưa được quan tâm, chú ý. 
Người dân nuôi dê chủ yếu theo phương thức quảng canh, lận dụng dồi bãi chăn thả, 
thiếu kiến thức kỹ thuật. Giống dê Việt Nam chủ yếu là giống dê Cỏ địa phương nuôi 
lấy thịt. có nhiều màu sắc lông da khác nhau và bộ pha tạp nhiều, dê có lầm vóc bé 
nhỏ, hiệu suất chuyển hoá thức ăn thấp, hiện tượng suy thoái cận huyết cao. nuôi 
dưỡng kém, bệnh tật phát sinh nhiều. Ở một số nơi tỷ lệ chết của dê con từ sơ sinh đến 
12 tháng tuổi khá cao, lên tới trên 40c/o tổng số dê con sinh ra (Từ Quang Hiển và 
cộng sự, 1996). 

Năm 1993, Nhà nước bắt đầu giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển chăn nuôi 
dê trong cả nước cho Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây thuộc Viện Chăn 
Nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Từ đó đến nay nhiều công trình 
nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi dê về giống, thức ăn, chăm sóc nuôi 
dưỡng, thú y, chế biến sản phẩm đã được tiến hành và đã thu được những kết quả bước 
đầu rất phấn khởi. 

Diện tích tự nhiên, số lượng và phân bố dê tại các vùng ở Việt Nam năm 2002 
Diện tích Số lượng dê Khu vực 

 Km2 % 
Dân số  

(triệu người) 1000 con % 
Miền Bắc 

- Trung du, miền núi  
- Khu 4 cũ 
- Đ.bằng sông Hồng 

166,6 
102,9 
51,2 
12,5 

50,4 
31,1 
15,5 
3,8 

39,2 
11,5 
10,3 
17,4 

509,9 
327,1 
124,3 
58,5 

75,5 
48,5 
184 
8,7 

Miền Nam 
- Duyên hải miền Trung  
- Tây Nguyên  
- Đông Nam bộ  
- Đ.bằng sông Cửu Long 

164,5 
58,9 
32,4 
25,1 
48,0 

49,7 
17,8 
9,8 
7,6 
14,5 

40,5 
6,8 
4,4 
12,6 
16,7 

270,4 
32,3 
47,6 
120,6 
70,0 

34,6 
4,8 
609 
1 5,5 
8,9 

Tổng số 331,1 100 79,7 780,3 100 

(Nguồn: Cục Nông nghiệp - 8/2003) 

Trong đó công trình nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất của giống dê Bách 
Thảo (1991 - 1995) đã hoàn thành tốt đẹp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đây là giống 
dê nội kiêm dụng sữa thịt có khả năng sản xuất sữa và thịt đặc biệt là khả năng sinh 
sản cao hơn rất nhiều so với dê Cỏ. Do đó, giống dê này đã được đưa ma sản xuất đại 
trà trong cả nước và được người chăn nuôi ở nhiều nơi hoan nghênh tiếp nhận. 

Năm 1994, ba giống đê sữa Ấn Độ đã được nhập về nước ta với số lượng 500 
con. Sau 4 năm nuôi theo dõi, đánh giá khả năng thích nghi, 3 giống dê này đã được 
Nhà nước công nhận thích nghi và cho phép đưa ra phát triển, nuôi đại trà ở các vùng 
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trong cả nước. Việc sử dụng dê đực Bách Thảo và dê Ấn Độ để lai cải tạo, nâng cao 
tầm vóc và năng suất giống dê Cỏ đã thu được kết quả rất tốt mang lại hiệu quả kinh tế 
cao cho người chăn nuôi. Vì vậy chương trình này đã trở thành một trong những 
chương trình khuyến nông quan trọng nhằm chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật về chăn nuôi dê cho cả nước trong 2 giai đoạn 1996 - 2000 và 2001-2005. 
Chương trình này đã góp phần đưa ngành chăn nuôi dê tham gia vào chương trình 
chuyển đổi cơ cấu vật nuôi. tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất 
lượng cuộc sống và thu nhập cho người dân, nhất là dân nghèo ở các vùng trung du, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Năm 2001, chương trình giống dê quốc gia giai đoạn 2001 - 2005 đã dược Nhà 
nước phê duyệt và đầu tư. Năm 2002 chương trình nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo giống 
dê sữa - thịt cấp quốc gia giai đoạn 2002 - 2005 và 2006 - 2010 đã được phê duyệt. 
Trong năm 2002, ba giống dê cao sản nhất trên thế giới là Boer chuyên thịt và Saanen, 
Alpine chuyên sữa đã được Nhà nước đầu tư và cho nhập từ Mỹ nhằm mục đích nhân 
thuần và lai lạo để lạo ra các giống dê sữa, thịt của Việt Nam. 

Với các chương trình nghiên cứu và đầu tư phát triển của Nhà nước như trên, 
trong 10 năm qua ngành chăn nuôi dê của nước ta đã có được những bước phát triển 
mạnh. Đặc biệt là việc thành lập Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ, đây là một trung 
tâm nghiên cứu tầm cỡ quốc gia và khu vực đã và đang hoạt động đạt hiệu quả tốt. 
Cho đến nay, số lượng dê cả nước đã tăng từ 320.000 con (trong đầu những năm 90) 
lên 780.000 con, gấp gần 2.5 lần. Chất lượng đàn giống cũng đã hoàn toàn thay đổi, 
đến nay hầu như các giống dê tốt nhất của thế giới chúng ta đã có và đang được nuôi 
nhân ra tại Việt Nam. 
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Số lượng dê và giá bán trên thị trường từ năm 1991-2003 

 
(Nguồn: Số liệu Cục thống kê - 2003) 

* Những thuận lợi và khó khăn của nghề nuôi dê ở Việt Nam 

Thuận lợi: 

- Nước la có 9 triệu ha đồi núi trọc, núi đá, là nơi cây quán mộc phát triển, thích 
hợp cho phát triển nuôi dê. 

- Điều kiện khí hậu nóng ẩm của nước ta thích hợp cho cây cối phát triển quanh 
năm, đây là điều kiện tốt nhất để phát triển chăn nuôi dê lấy thịt và lấy sữa 

- Hiện tại thị trường tiêu thụ sản phẩm từ con dê đang trên đà phát triển. Thịt dê 
được con là loại thịt sạch được dùng để chế biến các món ăn đặc sản hấp dẫn người 
tiêu dùng. Nhu cầu về sữa tươi của người dân ngày một tăng cao, là điều kiện tốt nhất 
để thúc đẩy chăn nuôi dê sữa nước ta phát triển 

- Vốn đầu tư cho nuôi dê không lớn, tốc độ quay vòng đồng vốn lại cao. 

- Nuôi dê ít gặp các rủi ro do bệnh dịch so với các loài vật nuôi khác 

Khó khăn: 

- Do bản năng hoang dã, nghịch ngợm, ăn nhiều loại cây lá khác nhau nên dê hay 
phá phách mùa màng, hoa màu, vì vậy ở vùng đồng bằng thường rất khó phát triển 
chăn nuôi dê. 

- Do phương thức chăn nuôi quảng canh. chăn nuôi dê chưa được đầu tư đúng 
mức vì vậy tốc độ tăng trọng thấp. Ở những nơi bãi chăn thả hẹp đàn dê không phát 
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triển được 

- Thị trường mua bán dê giống, dễ thịt và thịt dê còn hạn hẹp. 

- Kỹ thuật chăn nuôi dê chưa được phổ biến rộng rãi, nhất là dê nuôi lấy sữa còn 
là mới mẻ với người dân 

- Chăn nuôi dê cũng sẽ làm môi trường ô nhiễm nếu người chăn nuôi không biết 
cách xử lý vệ sinh môi trường, do đó ít nhiều gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con 
người. 

2.3. Phương hướng phát triển chăn nuôi dê ở Việt Nam 

Để phát huy hết tiềm năng sẵn có và đẩy mạnh phát triển theo hướng nông - lâm 
kết hợp, phương hướng phát triển đàn dê trước mắt và lâu dài được xác định như sau:  

- Tập trung khai thác có hiệu quả các bãi chăn thả tự nhiên. diện tích đất trống 
đồi núi trọc, núi đá, ven rừng, khu vực ngoại ô thành phố để phát triển đàn dê thể theo 
hướng hàng hoá. Chú trọng bảo vệ môi trường, môi sinh, tu bổ rừng, bảo vệ và khai 
thác rừng có kế hoạch, đẩy mạnh kinh tế vườn-rừng, từng bước cải thiện đời sống - 
văn hoá - xã hội cho nhân dân. 

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi dê ở khu vực hộ gia đình, mở rộng hình thức 
liên doanh, khuyến khích phát triển trang trại nuôi dê ở các hộ có quy mô đàn lớn, có 
kinh nghiệm chăn nuôi và có cơ sở vật chất kỹ thuật. 

- Nâng cao chất lượng và số lượng đàn dê Việt Nam bằng cách 

+ Chọn lọc đàn cái nền và đực giống tốt tại các địa phương để nhân giống, tránh 
đồng huyết, tạo đàn cái nền để lai tạo nâng cao tầm vóc và khả năng sản xuất đàn dê 
trong nước. 

+ Nhập những giống tốt của các nước theo hai hình thức: nhập tinh dông lạnh và 
con giống theo hướng sản xuất sữa, thịt. Nuôi thích nghi nhân thuần và từng bước tiến 
hành lai tạo với các giống dê trong nước để nâng cao khả năng sán xuất ra sữa, thịt và 
tạo ra giống dê mới. Khuyến khích người chăn nuôi plál ticn nuôi dê sữa, kết hợp nuôi 
kinh doanh dê thịt cung cấp sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước, cùng với 
việc tự sản xuất giống dê tại các vùng để cung cấp đủ cho nông dân. 

- Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh 
công tác khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho người chăn nuôi, dần dần 
chuyển từ phương thức chăn thả tự do quảng canh sang phương thức chăn nuôi bán 
công nghiệp và công nghiệp. 
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Chương I 

NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI 
VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA DÊ  

 

I. NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI 

1.1. Nguồn gốc của dê 

Rất nhiều nhà khoa học ớ các nước khác nhau đã nghiên cứu về nguồn gốc của 
dê nhà, tuy còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này song phần lớn ý kiến đều cho 
rằng: Dê là một trong những loài vật nuôi dược con người thuần hoá sớm nhất sau đấy 
là Chó (Zeuner. 1963). 

Kết quả nghiên cứu các mảnh xương dê nhà tìm thấy ở bang Bell gần biên giới 
Caxpi, thông qua việc xác định niên đại băng C14, các nhà khoa học đã xác định rằng, 
dê nhà đã xuất hiện cách đây 6 - 7 nghìn năm trước công nguyên. Kết quả trên đây 
cũng phù hợp với kết quả xác định niên dại các mảnh xương dê nhà được tìm thấy ở di 
chỉ đồ đá mới cua Jeri. Nhìn chung, khó xác định được thật chính xác thời điểm con 
người thuần hóa dê rừng là nơi đã thuần hóa dê đầu 
tiên. Nhưng với những dẫn liệu đặc biệt tìm thấy 
được gần đây người ta đã cho rằng: nơi thuần hóa 
các giống dê đầu tiên là ở châu Á (Devcndra và 
Nozawa. 1976), vào thiên niên kỷ thứ 7 - 9 trước 
công nguyên. tại vùng núi Tây Á. Thực tế ngày nay 
người ta còn thấy nhiều loài dê nguyên thủy tới số 
lượng lớn ở thung lũng đầu nguồn sông Ấn và ở 
những dãy núi nằm ở phía đông sông này. Đây là 
vùng giáp ranh giữa vùng có dê rừng có sỏi trong dạ 
dày và vùng có dê Markhor. Phần lớn những dê rừng 
này có lông màu đen, lông dài ở khuỷu chân. Từ đây 
dê được phổ biến sang các vùng khác từ thời tiền sử 
hay cận đại và dã thích nghi dần với cuộc sống mới ở 
mỗi vùng. Giống như các vật nuôi khác sau khi thuần 
hóa, ban đầu dê dược nuôi để lấy thịt, sau đó nuôi đê lấy sữa cũng được con người tiến 
hành sớm hơn cả bò sữa, vì vãi sữa dê đơn giản hơn với sữa bò.  

Về nguồn gốc: Người ta cho rằng dê nhà ngày nay (Capra hircus) có nhiều nguồn 
gốc khác nhau. Tổ tiên trực tiếp của dê nhà gồm 2 nhóm dê rừng chính. 

+ Dê rừng Bezoar (Capra aegagrus) được tìm thấy ở trận và các nước vùng tiểu 
Á, là tổ liên của phần lớn dê nhà đang được nuôi ở châu Á và châu Âu. Nó dược coi là 
nhóm tổ tiên thứ nhất của dê nhà. Dê thuộc nhóm này có sừng thẳng nhưng xoắn vặn 
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(Hình 2a).  

+ Dê rừng Markhor (Capra Falconeri), nhóm này có sừng cong vặn về phía sau 
(Hình 2b) và được coi là nhóm tổ tiên thứ 2 của dê nhà, còn thấy ở vùng núi Hymalaya 
và đang được nuôi nhiều ở hai bên sườn phía Đông là Tây của dãy núi này. Nhóm 
Markhor phân bố ở Afghanistan và vùng Kashimir - Karakorum. 

 
Hình 2a. Sừng dê Bezoar Hình 2b. Sừng dê Markhor 

Hiện nay,người ta thấy rằng khu vực nuôi dê lâu đời nhất là các nước Trung 
Đông, sau đó đến Ấn Độ và Ai Cập, tiếp đến là các nước châu Âu, châu Á và châu Phi. 
Khu vực nuôi dê mới nhất là Đông Nam Á. 

1.2 Vị trí phân loại của dê 

Về phân loại động vật học, dê thuộc lớp động vật có vú (Mammalia), là loài nhai 
lại nhỏ (Small Ruminant), thuộc loài dễ (Capra), họ sừng rỗng (Covicolvia), họ phụ dễ 
cừu (Capra rovanae), bộ guốc chẵn (Actiodactila), bộ phụ nhai lại (Rumnantia). Trong 
số các động vật nông nghiệp thì dê gần gũi với cừu và đều được xếp chung vào nhóm 
gia súc nhỏ có sừng. 

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỀM SINH VẬT HỌC CỦA DÊ 

2.1. Đặc điểm về ngoại hình 

Quan sát các đặc điểm ngoại hình cho thấy cơ thể dê có góc cạnh, có râu ở cá con 
đực và con cái, trong khi thân hình cừu 
tròn hơn. Sừng dê có 2 gốc sừng gần 
sát nhau và liên choãi ra, mặt cắt ngang 
sừng dê có hình tam giác, còn ở sừng 
cừu mặt cắt ngang gần như buông. 
Trán dê lồi xương mũi thẳng và không 
có hốc mắt. Cừu thì ngược lại trán 
phẳng mũi lồ và có hốc mắt. Mõm của 
dê và cừu đều mỏng, môi linh hoạt, 
răng cửa sắc, giúp cho con vật có thể 
gặm được cỏ mọc thấp và chọn lấv 
những lá non à búp cây mềm mại. 
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Lông của dê có nhiều màu khác nhau và rất đa dạng như: màu trắng, đen. xám, 
áng nâu, khoang... 

Lông dê khác lông cừu ở chỗ tỷ lệ lông sạch cao, do da dê có ít luyện mồ hôi và 
tuyến mỡ hơn da cừu. Vì vậy, các cơ quan hô hấp ớ dê cũng tham gia rất tích cực vào 
quá trình diều tiết thân nhiệt. 

2.2 Tập tính sinh hoạt của dê 

2.2.1. Tập tính ăn uống 

Dê khác hẳn cừu về tiếng kêu cũng như về tập tính sinh hoạt. 

Cừu có thói quen đi ăn thành từng đàn lớn trên đồng cỏ bằng phẳng, còn dê lại đô 
thành từng bầy nhỏ lẻ, ưa những vùng núi đá cao, khô ráo, thích ăn các loại thức ăn 
cành lá hoa và các cây lùn, thân bụi, cây họ đậu thân gỗ hại dài. Dê rất nhanh nhẹn. 
hiếu động, chúng di chuyển rất nhanh khi ăn xung quanh cây xà bứt lá búp ở phần non 
nhất rồi nhanh chóng chuyển sang cây khác. Mỗi ngày dê đi lại chạy nhảy từ 10 - 15 
khi. Dê thích ăn lá cây ở độ cao 0,2 - 1,2 m, chúng có thể đứng rất lâu để bứt lá ăn. Dê 
thường chọn loại thức ăn nào mà chúng ưa thích nhất, thức ăn rơi vãi dễ thường bỏ 
không ăn lại. Dê có khả năng ăn được lượng thức ăn bằng 2,5 - 4 % khối lượng cơ thể 
(tính theo VCK thu nhận). 
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2.2.2. Tính nết của dê 

Dê là con vật có tính khí thất thường, hiếu động, ương bướng và cũng rất khôn 
ngoan. Dê rất phàm ăn nhưng luôn tìm thức ăn mới. Chúng nếm mỗi thứ một chút 
nhưng rồi cuối cùng chẳng ưng ý một món nào cả. Dê leo trèo rất giỏi và ưa mạo hiểm, 
điều này thấy rõ ngay cả ở dê con. Chúng có thể leo lên những vách núi, những mỏm 
đá cạnh vực sâu cheo leo, hiểm trở. Với sự nhanh nhẹn, khéo léo, chúng có thể di 
chuyển dê đàng trên những mỏm đá cheo leo. 

Dê chọi nhau rất hăng, không riêng gì con đực mà cả con cái và dê con, với 
những lý do khác nhau. Chúng dùng sừng húc vào mặt, đầu, bụng đối thủ. Những con 
không có sừng thì húc bằng cả đầu. Những cuộc chiến này có thể kéo dài đến hàng nửa 
giờ. Khi gặp nguy hiểm chúng tỏ ra rất hăng, liều mạng nhưng lại rất nhất và dễ hoảng 
sợ trước một vật lạ. Tuy nhiên dê rất mến người chăm sóc chúng. Chúng có khả năng 
nhớ được nơi ở của mình và tên riêng do người nuôi đặt cho. Dê có thể nhận được chủ 
của chúng từ xa và kêu ầm lên để đón chào. Khi phạm lỗi bị phạt đòn thì không kêu, 
nhưng nếu bị đánh oan thì kêu be be ầm ĩ để phản đối. 

2.2.2. Tập tính bầy đàn của dê 

Dê thường sống tập trung thành đàn và mỗi con có vị trí riêng trong đàn: Con có 
vị trí thấp phải phục tùng con có vị trí cao. Thường trong đàn, con đầu đàn sẽ dẫn đầu 
khi di ăn. Chúng thích ngủ, nghỉ trên 
những mô đất hoặc tảng đá phẳng, 
cao và ngủ nhiều lần trong ngày: 
trong khi ngủ dê vẫn nhai lại. Do có 
thính và khứu giác rất phát triển nên 
chúng rất nhạy cảm với mọi tiếng 
động dù nhỏ. Dê còn có khả năng 
chịu đựng tốt khi mắc bệnh và hay 
dấu bệnh, những con ốm vẫn thường 
cố gắng đi theo đàn đến khi kiệt sức 
gục ngã mới chịu rời đàn. Vì vậy 
nuôi dê phải quan tâm tỷ mỹ mới có 
thể phát hiện được những con bị bệnh để điều trị kịp thời. 

2.3. Đặc điểm về sinh trưởng phát triển 

Sự sinh trưởng phát triển của dê cũng tuân theo quy luật giai đoạn và phụ thuộc 
vào giống, tuổi, tính biệt, điều kiện nuôi dưỡng, môi trường sống. Khối lượng của dê 
thay đổi tuỳ theo giống và tuổi. Khối lượng dê sơ sinh trong khoảng từ 1,6 - 3,5 kg 3 
tháng tuổi đạt 6 - 1 2 kg ; 6 tháng tuổi đạt 10 - 2 1 k2-, 30 kg ; 1 8 tháng tuổi đạt 30 - 
40 kg. Dê đực thường lớn nhanh hơn dê cái. Ở giai đoạn từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi dê 
đạt khả năng sinh trưởng tuyệt đối và tương đối là lớn nhất (90 - 120 gam/con/ngày và 
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95 - 130%), sau đó giảm dần. Tới tuổi trưởng thành (24 - 36 tháng tuổi), khả năng sinh 
trưởng giảm hẳn và khối lượng thay đổi không rõ rệt nữa. 

Khối lượng của một số giống dê ở các lứa tuổi (kg) 
Lứa tuổi Dê cỏ Dê Bách Thảo Dê Babary Dê Jamnapari Dê Beetal

Sơ sinh Đực  
Cái 

2,3  
1,6 

2,7  
2,3 

2,3  
2,1 

3,4  
3,0 

3,5  
2,9 

3 tháng Đực  
Cái 

6,1  
5,3 

11,6  
10,1 

9,4  
9,1 

12,4  
11,7 

12,9  
10,7 

6 tháng Đực  
Cái 

9,7  
8,2 

17,9  
15,8 

14,8  
12,5 

18,5  
14,6 

18,9  
15,4 

9 tháng Đực  
Cái 

14,3  
13,7 

25,5  
22,1 

19,4  
15,3 

24,0  
20,6 

26,6  
22,9 

12 tháng Đực  
Cái 

19,8  
17,2 

31,4  
26,8 

23,3 
18,3 

30,2  
29,3 

31,6 
25,7 

18 tháng Đực  
Cái 

25,0  
20,7 

41,7  
33,5 

31,1  
21,8 

39,3  
27,1 

40,9 
29,6 

24 tháng Đực  
Cái 

28,0  
22,8 

46,2  
35,3 

34,7  
23,7 

47,5  
29,1 

49,0  
33,0 

30 tháng Đực  
Cái 

32,8  
25,7 

54,3 
 38,6 

39,6  
25,8 

54,4  
32,1 

56,2  
36,1 

36 tháng Đực  
Cái 

36,6  
27,6 

57,3  
40,6 

44,9  
27,9 

59,5  
36,2 

62,3  
40,1 

(Nguồn: Đinh Văn Bình và cộng sự, 1994) 

Tác giả Trần Trang Nhung (2000), khi nghiên cứu trên đàn dê cỏ cùng Đông Bắc 
cho biết khối lượng của dê đực và dê cái ở các độ tuổi: sơ sinh, 3, 6, 9, 1 2 tháng tương 
ứng là 1,69; 7,80; 12,50; 16,00; 19,40 kg và 1,56; 7,10; 10,40; 13,31; 15,70kg. Khả 
năng sinh trưởng tuyệt đối của dê đực và dê cái trong giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tháng 
tuổi đạt trung bình tương ứng là 49g/ngày và 44g/ngày; Cường độ sinh trưởng tương 
đối của dê đực và dê cái đạt cao nhất ở giai đoạn sơ sinh đến 1 tháng tuổi (tương ứng 
là 74,44% và 74, 19%), sau đó giảm dần đến giai đoạn 11 - 2 tháng tuổi là 4,60% và 
4,56%. 

Quá trình tích luỹ mỡ ở dê chủ yếu ở các cơ quan nội tạng, còn cừu tích luỹ mỡ 
chủ yếu trong mô mỡ ở dưới da và trong cơ. 

2.4. Một số đặc điểm sinh học khác 

Ngoài những đặc điểm sinh học trên, kết quả nghiên cứu cho thấy dễ có 60 nhiễm 
sắc thế trong khi cừu chỉ có 54 nhiệm sắc thể, tuổi thọ của dê thường là 7 - 9 năm. 

Cũng giống như trâu bò, dê có 8 răng cửa hàm dưới không có hãng cửa hàm trên. 
Sau khi sinh ta tới 3 tháng tuổi dê đã mọc đủ 8 răng cửa tạm thời (răng sữa). Dê dược 
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18 tháng bắt đầu thay 2 răng cửa giữa, 24 tháng thay 2 răng bên, 30 tháng thay 2 răng 
áp góc và 36 tháng thay 2 răng góc và từ đây trớ đi gọi là bộ răng vĩnh cửu. Sau 4 năm 
tuổi răng mòn dần, hở chân răng và rụng tăng sau 7 năm tuổi. Căn cứ vào các đặc điểm 
đó, chúng ta có thể xem răng để xác định tuổi của dê. 

 
Hình 6. Xem răng xác định tuổi dê 

1. Răng cửa giữa; 2. Răng cửa bên; 3. Răng áp góc; 4. Răng góc 

2.5. Một số chỉ tiêu sinh lý cơ bản của dê 
Chỉ tiêu Giá trị bình thường Ghi chú 

Thân nhiệt (0C) 
Mạch đập (lần/phút)  
Tần số hô hấp (lần/phút)  
Nhu động dạ cỏ (lần/phút)  
Tuổi bắt đầu động dục (tháng)  
Thời gian động dục (giờ)  
Chu kỳ động dục (ngày)  
Thời gian mang thai (ngày) 

38,7 - 40,2 
70 - 80 
12 - 15 
1 - 1.5 
7 - 12 
12 - 48 
17 - 23 
146 - 156 

 
Ở dê con nhanh hơn. 
Ở dê con nhanh hơn. 
 
 
 
Trung bình là 21 ngày  
Trung bình là 150 ngày  

 

2.6 Các bộ phận trên cơ thể của dê 



 18

 
Hình 7. Các bộ phận trên cơ thể của dê 

1. Trán    18. Móng huyền    35 Hậu môn  

2. Sống mũi   19. Tĩnh mạch vú    36. Gốc đuôi  

3. Lỗ mũi    20. Băng treo trước bầu vú   37. Đuôi  

4. Môi    21. Bầu vú     38. Mông  

5. Hàm    22. Núm vú     39. Phần mông  

6. Hầu    23. Khoảng cách bầu vú   40. Hông  

7. Vành tai   24. Đầu vú     41. Phần lưng  

8. Bả vai    25 Móng chăn    42. Lưng  

9. Lồng ngực   26. Cổ chân     43. Xương sườn  

10. Ức    27. Khuỷu chân sau    44. Đốt sống ngực  

11. Khuỷu chân trước  28. Sườn     45 U vai  

12. Ngực    29 Băng treo giữa bầu vú   46. Bả vai  

13. Vòng bụng   30. Phần sau bầu vú    47. Xương vai  

14. Đầu gối   31. Khớp đùi     48. Cổ  

15. Ngón chân   32. Bắp đùi     49. Tai  

16. Bàn chân trước  33. Băng treo sau bầu vú   50. Đầu  

17. Gót chân   34.Âm hộ 
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Chương II 

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG SINH LÝ  
CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN Ở DÊ 

 

I. ĐẶC ĐIỂM VỀ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG SINH LÝ CỦA CƠ QUAN 
TIÊU HÓA 

Dê có bộ máy tiêu hoá phát triển tốt và khả năng tiêu hoá mạnh. nó có thể tiêu 
hóa được các loại thức ăn có chứa đến 64% chất xơ. Dê có thể ăn được lượng vật chất 
khô trong thức ăn cao hơn cừu và bò (Dê: 2,5 - 4% khối lượng cơ thể, bò 1,5 - 2,0%) 
và cừu 1,5 - 2,5% 

 
1.1. Đặc điểm cấu tạo và quá trình tiêu hoá trong xoang miệng 

Cũng như các loài nhai lại khác, dê không có các răng cửa ở hàm trên. Bộ răng 
làm phát triển mạnh để nhai nghiền làm nát thức ăn thô. Lưỡi của dễ khá dài và linh 
hoạt, bề mặt nhám có thể cuốn bứt cỏ lá đưa vào miệng 

Trong xoang miệng có chứa nước bọt do 3 đôi tuyến tiết lụa là: tuyến mang tai, 
tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi. 

Chức năng tiêu hoá cơ học của miệng bao gồm: 

- Lấy thức ăn, nước uống. 

- Nhai và tẩm thức ăn với nước bọt 

- Nuốt. 

Hoạt động tiêu hoá trong xoang miệng chủ yếu là nhờ tác động cơ học do các 
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hoạt động nhai, nghiền của răng hàm trên và dưới phối hợp với các cử động linh hoạt 
của môi, má, lưỡi để làm cho thức ăn được trộn đều với nước bọt, tạo điều kiện cho 
quá trình nuốt thức ăn được dễ dàng. 

Sự biến đổi về mặt hoá học của thức ăn ở trong xoang miệng dê hầu như không 
xảy ra do nước bọt không chứa bất kỳ loại mãi tiêu hoá nào. Tuy nhiên với lượng tiết 7 
- 8 lít nước bọt một ngày đêm và được nuốt xuống dạ dày cùng thức ăn, nước bọt có 
vai trò to lớn đối với tiêu hoá ở dạ dày dê. Vấn đề này sẽ đề cập kỹ hơn ở phần sau. 

1.2. Đặc điểm cấu tạo và quá trình tiêu hoá trong dạ dày của dê 

Trong ống tiêu hoá, dạ dày đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiêu hoá 
thức ăn. Qua nghiên cứu cho thấy, trước khi vào đến ruột non. có khoáng 58% chất 
khô, 93%  xơ thô, 81% bột đường và 11% protein thô đã được tiêu hoá ở dạ dày dê. 

Sự khác biệt cơ bản về cấu tạo và hoạt động tiêu hoá ở dễ so với các loài khác 
chính là ở đặc điểm cấu tạo và hoạt động phức tạp của dạ dày. 

1.2.1. Sơ lược cấu tạo dạ dày dê. 

Dạ dày dê là loại dạ dày 4 túi: 3 túi ở phía trước là dạ cỏ, tổ ong, lá sách - gọi 
chung là phần dạ dày trước: một túi phía sau là dạ múi khe - gọi là dạ dày sau. Dạ dày 
trước không có tuyến tiêu hoá mà chỉ có các tế bào phụ tiết ra dịch nhầy. Chỉ có dạ 
múi khe có các tuyến tiết dịch tiêu hoá tương tự dạ dày đơn. Kích thước: dung tích là 
khối lượng của các túi thay đổi theo tuổi. Khi dê con mới sinh. dạ múi khe hoạt động 
là chủ yếu, nó chiếm tới 70% dung tích toàn dạ dày các túi khác chỉ chiếm 30%. Khi 
dê trưởng thành dạ cỏ lại chiếm phần chủ yếu tới 80% dung tích chung của dạ dày; dạ 
tổ ong: 5%; dạ múi khế: 7% ; dạ lá sách: 8% lúc này tỷ lệ giữa các phần không thay 
đổi nữa. 

 
Hình 9. Sơ đồ cấu tạo dạ dày kép của dê (C.E.Dtuffbeam, 1983) 

1. Thực quản  5. Trực tràng    9. Tuỵ  

2. Gan   6. Kết tràng    10. Dạ múi khế  
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3. Cơ hoành  7. Manh tràng    11. Dạ lá sách  

4. Dạ cỏ   8. Ruột non    12. Dạ tổ ong 

 

1.2.2 Quá trình tiêu hóa trong dạ dày dê 

1.2.2.1. Tác dung của rãnh thực quản. 

Rãnh thực quản là một bộ phận trong dạ dày kép, nó bắt đầu từ lỗ thượng vị (tiền 
đình dạ cỏ) gà kéo dài tới lỗ mở dạ tổ ong - lá sách. Rãnh thực quản có hình lòng 
máng. thực chất nó được tạo thành từ các nếp gấp của dạ cỏ - tổ ong. Ở dê non khi bú 
hoặc uống sữa, uống nước thì cơ mép rãnh thực quản cuộn lại tạo thành một cái ống. 
dần sữa và nước chảy thẳng từ thực quản qua dạ lá sách vào dạ múi khế. Nếu cơ mép 
rãnh thực quản không đóng hoặc đóng không kín, thức ăn lỏng sẽ từ thực quản đổ vào 
dạ cỏ hoặc dạ tổ ong và sẽ gây rối loạn tiêu hoá. Hoạt động đóng mở rãnh thực quản là 
một phản xạ có điều kiện, trong đó thụ quan của phản xạ phân bố ở niêm mạc miệng, 
lưỡi, môi, đầu. Thần kinh truyền vào của phản xạ đóng rãnh thực quản là thần kinh 
dưới lưỡi gà nhánh hầu của thần kinh sinh bao. Trung khu thành lập phản xạ đóng rãnh 
thực quản nằm ở hành não và giữ liên hệ chặt chẽ với trung khu mút, bú. Thần kinh 
truyền ra là thần kinh mê tẩu. Khi cắt đứt thần kinh mê tẩu thì phản xạ đóng rãnh thực 
quản mất độ. Một số chất hóa học kích thích gây đóng rãnh thực quản như: NaCl, 
Na2SO4, đường. Con vật càng trưởng thành, dạ có càng phát triển thì rãnh thực quản 
càng ít được sứ dụng nó trở nên trơ và không thể khép kín hoàn toàn được. Lúc đó 
rãnh thực quản chỉ còn là cái gờ có tác dụng dẫn nước khi gia súc uống. 

1. 2.2. Tiêu hoá ở dạ cỏ 

Dạ cỏ được coi như "một túi lên men lớn" và tiêu hoá dạ cỏ chiếm vị trí quan 
trọng trong toàn bộ hoạt động tiêu hóa của gia súc nhai lại. Người ta đã xác định được 
có tới 50% chất khô của khẩu phần được tiêu hoá ở dạ cỏ. Trong dạ cỏ, các chất hữu 
cơ trong thức ăn được phân giải nhờ hệ men của hệ vi sinh vật sống cộng sinh trong dạ 
có.  

Môi trường dạ cỏ rất thuận lợi cho sự phát triển của hệ vi sinh vật. Đó là môi 
trường trung tính (pH = 6,8 - 7,4) và có độ ổn định cao nhờ tác động trung hoà axit 
sinh ra trong quá trình lên men bằng các muối kiềm NaHCO3 và Na2HSO4 có nhiều 
trong nước bọt của tuyến mang tai. Vì thế có thể coi các muối kiềm này là có tác dụng 
đem cho môi trường ở dạ cỏ. 

Nhiệt độ trong dạ cỏ từ 38 - 410C, độ ẩm 80 - 90%, đảm bảo cung cấp đủ nước 
cho các phản ứng thuỷ phân. Dạ cỏ có môi trường yếm khí, nồng độ ôxy thấp ≤1,0%. 
dạ cỏ nhu động yêu, thức ăn lưu lại lâu. Với các điều kiện trên dạ cỏ, đây là nơi có môi 
trường thuận lợi cho sự lên men. Người ta cho rằng khu hệ vi sinh vật dạ cỏ của dê hết 
sức phong phú và có sự khác biệt với các loài nhai lại khác bởi lẽ dê có biên độ thích 
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ứng rộng với mùi, vị của nhiều loại thức ăn, kể cả thức ăn chứa độc tố, thức ăn có vị 
cay, đắng, chat… mà loài gia súc nhai lại khác như trâu, bò không thể ăn được như lá 
xoắn, lá xà cừ keo lá chăm, keo lai tượng, lá sim, mua, lá trinh nữ… 

Hệ vi sinh vật dạ cỏ có một số lượng rất lớn, qua nghiên cứu người ta xác định 
dược có tới 1,5 - 2,0 x 1011 vi sinh vật/ gam chất chứa dạ cỏ. Chúng có tác dụng to lớn 
trong việc chuyển hoá các chất dinh dưỡng trong thức ăn từ dạng chất lượng thấp 
thành dạng chất lượng cao, cho phép dê tận dụng mọi nguồn thức ăn kể cả những loại 
mà loài khác không ăn được, biên các thức ăn ít có giá trị dinh dưỡng thành các chất 
dinh dưỡng có giá trị để nuôi cơ thể. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phân loại các 
vi sinh vật dạ cỏ thành các nhóm sau: 

-Nhóm vi khuẩn phân giải Cellulose, có số lượng lớn nhất. 

- Nhóm vi khuẩn phân giải Hemicellulose 

- Nhóm vi khuẩn phân giải bột đường. 

- Nhóm vi khuẩn phân giải plotein và các sản phẩm của protein. 

- Nhóm vi khuẩn sinh axit: lactic, axetic, pyluvic. propionic. 

- Nhóm vi khuẩn phân giải ule. 

- Nhóm vi khuẩn tổng hợpitamin nhóm B. 

Ngoài các nhóm vi khuẩn, dạ cỏ còn chứa protozoa và một số chủng nấm. Các 
nhóm vi sinh vật này vừa tác động cơ giới lại vừa tác động hoá học tới các thành phần 
trong thức ăn. Trong do quan trọng nhát là sự tác động tới nhóm chất xơ (gồm 
cellulose và hemicellulose) và nhóm chất chứa nitơ (gồm protein và các hợp chất 
cacbamit ) 

+ Tiêu hóa sinh vật với Cellulose chất chứa Nitơ 

Cellulose và hemicellulose là thành phần chủ yếu trong thức ăn của gia súc nhai 
lại, nó chiếm 40 - 50% trong vật chất khô thức ăn thực vật. Khi vào dạ cỏ, các chất 
dinh dưỡng này được các nhóm hi sinh vật phối hợp nhau để phân giải tạo ra các sản 
phẩm cuối cùng là các loại axit béo bay hơi cấp thấp (VFA). VFA dược hấp thu vào 
máu tới các mô bào và trớ thành nguồn cung cấp năng lượng trực tiếp cho mô bào. 

+ Tiêu hóa sinh vật với các hợp chất chứa Nitơ 

Các sinh vật trong dạ cỏ tiết men phân giải và tiêu hoá protein loong thức ăn thực 
vật đồng thời cũng có nhiều loại vi sinh vật có khả năng tiết men Uleaza phân giải hợp 
chất cacbamit, điển hình là mê để tạo ra NH3 và CO2. Từ các sản phẩm phân giải hợp 
chất chứa nitơ, các vi sinh vật lại sử dụng NH3 làm nguyên liệu để tổng hợp thành 
thoát vi sinh vật, làm tăng sinh khối vi sinh vật trong dạ cỏ. Nguồn sinh khối vi sinh 
vật này là một nguồn thoát có giá trị sinh vật học cao sẽ theo thức ăn vào dạ múi khế, 
ruột non và được tiêu hoá, hấp thu và sử dụng. 
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+ Hoạt động nhai lại 

Khi thu nhận thức ăn, loài nhai lại có đặc điểm là tốc độ thu nhận nhanh, lúc này 
chúng chỉ nhai sơ bộ, sau đó thức ăn được chuyển vào dạ cỏ. Để quá trình tiêu hoá. 
phân giải thức ăn tốt hơn, chúng có quá trình ợ thức ăn lên miệng để nhai lại,  lúc này 
chúng mới nhai kỹ thức ăn sau đó nuốt trở lại dạ cỏ để nhờ vi sinh vật lên men, phân 
giải. Thời gian của mỗi lần nhai lại khoảng 1 phút và thời gian nhai lại trong một ngày 
khoảng trên 8 giờ. Thời gian nhai lại thay đổi tuỳ thuộc vào cấu trúc của khẩu phần ăn. 
Khi khẩu phần có nhiều xơ thô thì cần thời gian nhai lại lâu hơn. 

1.2.2.3. Chức năng của dạ tổ ong 

Dạ tổ ong có chức năng chủ yếu là đẩy các thức ăn rắn và thức ăn chưa được tiêu 
hoá trở lại dạ cỏ, đồng thời đẩy các sản phẩm tiêu hoá dạng nước vào dạ lá sách. Dạ tổ 
ong cũng giúp cho việc đẩy các viên thức ăn lên miệng để nhai lại. Sự lên men thức ăn 
ở dạ tổ ong tương tự như ở dạ cỏ. 

1.2.2.4. Chức năng của dạ lá sách 

Đây là túi thứ 3 của dạ dày. Thành dạ lá sách tạo lên những lá to nhỏ khác nhau 
làm tăng diện tích bề mặt, cùng với các lông nhung nhỏ trên khắp bề mặt đã làm tăng 
diện tích bề mặt lên 28% (Lauwer - 1973). Nhiệm vụ chủ yếu của dạ lá sách là nghiên 
nát các tiểu phần thức ăn, hấp thu nước cùng với các con Na+, K+..... các axit béo bay 
hơi. Theo Leng ( 1970) có khoảng 10% tổng số axit béo hình thành ở dạ cỏ, dạ tổ ong 
và dạ lá sách được hấp thu ở dạ lá sách, Theo Mc.Donald - 1948, có khoảng 25% Na, 
10% K được hấp thu ở đây; Theo Harson - 197 1, thành dạ lá sách phân tiết phần lớn 
Cl, còn lông nhung dạ cỏ lại hấp thu chúng. Theo Marten và cs - 1978, sự hấp thu 
nước chủ yếu ở dạ lá sách có thể ngăn chặn sự giảm thấp pH ở dạ múi khế. 

1.2.2.5. Tiêu hoá ở dạ múi khế 

Đây là dạ dày tuyến bao gồm 2 phần thân bị và hạ vị, quá trình tiêu hoá nên chủ 
yếu diễn ra ở đây. Các tuyến tiết dịch tiêu hoá liên tục vì thức ăn ở dạ dày trước liên 
tục vào dạ múi khế. Trong dịch dạ múi khế có các men pepsin, kimozin, lipaza...Môi 
trường dạ múi khế có độ pH thấp, trong khoảng từ 2,5 - 3,5; Hàm lượng HCl thay đổi 
tuỳ theo tuổi và biến động trong khoảng 0,12 - 0,46%. Sự có mặt của các men tiêu hoá 
cùng với hàm lượng HCl và độ pH thấp trong dạ múi khế giúp cho quá trình tiêu hoá 
các chất dinh dưỡng như protit, lipit… diễn ra thuận lợi 

1.2.2.6. Ý nghĩa của  quá trình tiêu hóa trong dạ cỏ 

Qua các nghiên cứu trên cho thấy, hoạt động của hệ vi sinh vật dạ cỏ có vai trò 
quan trọng trong quá trình tiêu hoá của loài nhai lại. Điều này được thể hiện trên một 
số mặt chủ yếu là: 

- Sử dụng được nguồn chất xơ làm nguồn dinh dưỡng chính để nuôi cơ thể. 

- Cung cấp một lượng protein vi sinh vật khá lớn đáp ứng 1/3 nhu cầu protein 
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hàng ngày của động vật nhai lại là là nguồn protcin có giá trị sinh học cao hơn rất 
nhiều protein trong thức ăn thựcyật, nó chứa đủ các axit amin thiết yếu đảm bảo nhu 
cầu cho sự trao đổi protein bình thường trong cơ thể dê. 

- Là cơ sở khoa học cho việc bổ sung các hợp chất cacbamit rẻ tiền để tiết kiệm 
nguồn thức ăn protein đắt tiền mà vẫn thoả mãn nhu cầu cho sự trao đổi ngơ của cơ thể 
dê. 

- Vi sinh vật sản sinh ra nhiều loại vitamin. đặc biệt là cácitamn nhóm B, đáp ứng 
nhu cầu cơ thể. Vì thế trong điều kiện sức khoẻ bình thường, trên dê trưởng thành 
người ta không chỉ định sử dụng thêm vitamin nhóm B trong quy trình nuôi dưỡng. 

II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG SINH LÝ CỦA CƠ QUAN SINH 
SẢN 

2.1. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục và hoạt động sinh dục của dê cái  

Cơ quan sinh dục dê cái bao gồm một số bộ phận chính: buồng trứng, ống dẫn 
trứng tử cung, âm đạo, âm hộ. Sau khi sinh ra, cơ quan sinh dục tiếp tục phát triển và 
hoàn thiện dần ề chức năng cho tới khi thành thục về tính dục. Nói khác đi, cho tới tuổi 
thành thục về tính dục thì cơ quan sinh dục cái bắt đầu hoạt động về chức năng: buồng 
trứng thải trứng chín, các bộ phận khác phối hợp với nhau hoạt động nhằm tạo điều 
kiện và môi trường thích hợp cho sự thụ tinh và sự phát triển của thai được thuận lợi.  

2.1.1. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục dê cái 

 
Hình 10. Vị trí và cấu tạo cơ quan sinh dục cái 

 1. Buồng trứng  5, 10. Lỗ tiểu   9. Hậu môn   14. Núm nhau 
 2. Ống dẫn trứng  6. Cổ tử cung   11. Bảng quang  15. Ngã 3 tử cung 
 3 Sừng tử cung  7. Âm đạo   12. Nầm sữa   16. Niệu đạo 
 4. Thân tử cung  8. Âm hộ   13. Núm vú   17. Âm vật 
 18. Màng treo tử cung 
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Cũng như một số loài gia súc khác, cơ quan sinh dục của dê cái bao gồm những 
bộ phận chính như sau: buồng trứng, hệ thống ống dẫn, âm đạo và các bộ phận sinh 
đục bên ngoài. Tuy nhiên, cơ quan sinh dục của dê có một số đặc điểm khác so với các 
loài khác. Buồng trứng của dê cái có tình hạnh nhân (giống như ở bò cừu, nhưng khác 
so với lợn - buồng trứng hình chùm nho mọng); khối lượng một buồng trứng khoảng 
từ 3-4 gam; số lượng nang Graaf thành thục từ 1 -4 với đường kính noãn nang từ 5- 1 
Omm, thêyàng có dạng hình cầu hoặc hình trứng có đường kính khoảng 9mm và bắt 
đâu thoái hoá sau khi trứng rụng (không dược thụ tinh) là 1 2- 14 ngày (ở bò là 14-15 
ngày). Ống dẫn trứng dài khoảng 15-19cm; Tử cung thuộc loại hình các đôi, chiều dài 
sừng tử cung từ 10-12cm, chiều dài thân tử cung từ 1-2cm; Cổ tử cung dài 4-10cm 
đường kính ngoài là 2-3cm, khoang cổ tử cung có dạng nhiều vòng nhẫn lồng ghép 
vào nhau để đóng kín cổ tử cung một cách an toàn, miệng tử cung có hình dạng nhỏ và 
nhô ra; âm đạo dài khoảng 10 - 14cm; Đặc biệt màng trinh ở dê các phát triển mạnh 
trong khi ở các loại gia súc khác là không rõ rệt. 

2.1.2. Sự hình thành, phát triển của trứng và sự rụng trứng 

a. Sự hình thành và phát triển của trứng 

Tế bào trứng được hình thành trong buồng trứng, nó có nguồn gốc từ các tế bào 
sinh dục chưa thành thục gọi là noãn nguyên bào. Trải qua quá trình phân chia nguyên 
nhiệm và giảm nhiễm, từ 1 noãn nguyên bào hình thành một tế bào trứng có số nhiệm 
sắc thể đơn bội (n). Sự hình thành và phát triển của trứng được điều khiển bởi hormon 
tuyến yên (FSH). Mỗi tế bào trứng nằm trong một nang trứng, phía bên ngoài được 
bao bọc bằng một lớp tế bào hạt phát triển nhiều lớp, trong nang trứng chứa dịch nang 
có nlicu hormon Oestrogen để gây ra các biểu hiện tính dục của con cái. đặc biệt là ở 
thời kỳ động dục. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của trứng như mức độ 
dinh dưỡng, thời tiết khí hậu, chế độ chăm sóc... 

b. Sự rụng trứng 

Khi dê cái động dục, dưới tác động phối hợp của các hormon FSH và LH tuyến 
yên, từ các nang trứng chín đã phát triển cực đại sẽ có sự rụng trứng xảy ra. Số trứng 
rụng trong giai đoạn động dục phụ thuộc vào giống, thường có từ 1 - 4 trứng chín, 
rụng. Trứng thường rụng tập trung vào khoảng 32 - 48 giờ kể từ khi dể bắt đầu động 
dục. Do vậy cần quan sát sau khi có dịch nhờn chảy ra từ âm hộ thì nên phối giống cho 
dễ, tốt nhất là vào ngày thứ hai, điều này đảm bảo cho tỷ lệ thụ thai cao. 

c. Khả năng sinh sản 

Dê là gia súc có khả năng sinh sản nhanh hơn nhiều so với trâu bò. Tuỳ thuộc 
vào giống, điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc mà tuổi động dục lần đầu và tuổi đẻ lần đầu 
khác nhau. Nói chung dê phát triển tốt trong những điều kiện khí hậu khác nhau, thành 
thục sinh dục sớm và để nhiều. 
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Tuổi động dục lần đầu của dê thay đổi tuỳ theo giống, vùng sinh thái, mức độ 
nuôi dưỡng, chế độ chăm sóc... Nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ tuổi động dục lần đầu của 
dê thay đổi từ 6 đến 8 tháng tuổi, cá biệt có một số cá thể có biểulện động dục lần đầu 
ở 4 -5 tháng tuổi. 

Nghiên cứu về mùa sinh sản cho thấy, dê nuôi ở các nước ôn đới thường biểu 
hiện rõ nét về mùa sinh sản. Thời gian kéo dài của mùa sinh sản phụ thuộc vào kiểu di 
truyền là sự tương tác với ngoại cảnh. Ở vùng ôn đới, mùa sinh sản thường kéo dài từ 
tháng 9 tới cuối tháng 11. Ở các nước nhiệt đới như nước ta hoạt động sinh sản theo 
mùa của dê không thể hiện rõ nét, dê cái động dục và sinh đẻ quanh năm. Tuy nhiên 
vào mùa hè, cường độ chiếu sáng mạnh và thời gian chiếu sáng dài đã làm giảm khả 
năng hoạt động sinh dục ở dê cái. Do đó dê thường giao phối vào mùa thu, kéo dài 30 - 
45 ngày. trong đó khoảng 20 ngày đầu đã có tới 75% dê động dục được thụ thai. Để dê 
hoạt động sinh dục đều, đặc biệt là vào mùa hè, người ta thường giảm bớt thời gian 
chăn thả, dê được nhốt nhiều hơn trong chuồng, hoặc nơi mát, thoáng, thậm chí hơi tối 
để giảm thời gian và cường độ chiếu sáng trong ngày. 

Chu kỳ động dục của dê rất khác nhau, từ chu kỳ cực ngắn (3 ngày) tới chu kỳ 
dài (62 ngày). Tuy nhiên chu kỳ động dục của dê thường kéo dài vào khoảng 19 - 22 
ngày, trung bình là 21 ngày. Thời gian động dục phụ thuộc vào giống, ngoại cảnh, mùa 
vụ, thời tiết khí hậu, tháng tuổi... Thời gian động dục trung bình là 36 giờ, biến động 
từ 24 - 48 giờ, có khi kéo dài tới 60 giờ. 

Tuổi thành thục sinh dục của dê từ 4 - 6 tháng tuổi, chu kỳ động dục từ 16 - 26 
ngày (bình quân 2 1 ngày) dài hơn chu kỳ động dục của cừu 48 giờ. Thời gian động 
dục của dê từ 1 - 3 ngày, thời gian mang thai bình quân 150 ngày (biến động 146 - 156 
ngày). Dê cái trưởng thành có thể đẻ từ 1 - 2 cho đến 3 - 4 con; Bình quân số con đẻ 
ra/1ứa là 1,3 - 1,8; Số lứa đẻ/năm 1,5 - 1,7. 

Kết quả nghiên cứu trên đàn dê nội cùng Đông Bắc của tác giả Trần Trang 
Nhung (2000) cho thấy, tuổi động dục lần đầu của dê cái bình quân là 198.41 ngày, 
biến động từ 132 đến 243 ngày (tức là từ 4.5 đến 8 tháng tuổi) và phân bố theo tỷ lệ 
như sau:  

Từ 4,5 - 5 tháng tuổi chiếm tỷ lệ 11,56% 

Từ 5 - 6 tháng tuổi chiếm tỷ lệ 24,49 

Trên 6 - 7 tháng tuổi chiếm tỷ lệ 51,02% 

Trên 7 - 8 tháng tuổi chiếm tỷ lệ 12,93% 

Kết quả nghiên cứu của tác giả về tuổi đẻ lứa đầu của dê cái nội bình quân là 375 
ngày (biến động trong khoảng từ 314 - 418 ngày. Chu kỳ động dục bình quân là 20,30 
ngày (biến động từ 16 - 25 ngày); Thời gian chịu đực của dê cái bình quân là 35,66 
giờ, thời gian mang thai llung bình là 149 ngày thiên động từ 143 - 154 ngày) thời gian 
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động dục lại sau đẻ trung bình là 41,72 ngày, khoảng cách 2 lứa đẻ bình quân là 206 
ngày; Số con đẻ trên một lứa đẻ bình quân là 1,51 con/1ứa, trong đó: Số dê cái đẻ 1 
con/lứa chiếm 56,39%; đẻ 2 con/lứa chiếm 36,56%; đẻ 3 con/lứa chiếm 7,05%. 

2.2. Cấu tạo cơ quan sinh dục và hoạt động sinh dục ở dê đực 

2.2.1. Cấu tạo cơ quan sinh dục đực 

Hình 11. Cấu tạo cơ quan sinh dục đực 

1. Dịch hoàn   8. Hậu môn 

2. Bao dịch hoàn  9. Tuyến tiền liệt  

3. Phụ dịch hoàn  10. Tuyến tinh nang  

4. Ống dẫn tinh  11. Ống thải nước tiểu  

5. Dương vật   12. Bàng quang  

6. Tuyến Cowper  13. Động mạch  

7. Cơ dương vật  14. Đầu dương vật  
Ở dê cũng như một số loài ăn cỏ khác, dịch hoàn được đựng trong bao dịch hoàn 

và treo giữa 2 đùi sau. Bao dịch hoàn không gắn sát với cơ thể như ở lợn, chó...điều 
này sẽ giúp cho quá trình điều tiết nhiệt của dịch hoàn thuận lợi hơn, giữ cho nhiệt độ 
của dịch hoàn luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 3 - 40C và nhờ đó mà chất lượng tinh 
dịch tốt hơn. 

Các tế bào kẽ (tế bào Leydig) trong dịch hoàn của dê luôn có khả năng và giữ 
cường độ phân tiết holmon sinh dục đực (Testosteronc) ở mức độ cao. Chính vì vậy 
mà khả năng hoạt động tính dục của dê đực rất mạnh mẽ. Những dê đực khoẻ mạnh, 
có chất lượng tinh dịch tốt luôn luôn biểu hiện tính dục cao và chiếm giữ vị trí đứng 
đầu trong đàn dê. Những dê đực giống này có thể nhảy phối từ 2-3 dê cái/ngày. Hơn 
nữa, khả năng nhảy phối của dê đực có thể được duy trì tốt quanh năm, ít chịu ảnh 
hưởng của yếu tố mùa vụ. 

Dương vật của dê cũng có cấu tạo khá đặc thù, dương vật có hình trụ dài. Đặc 
biệt là đầu dương vật có dạng hình xoắn khá đặc biệt. Cấu tạo này được xem như là 
một đặc điểm nhằm kích thích hưng phấn và khả năng hoạt động tính dục của con cái. 

22.2. Một số đặc điểm về hoạt động sinh dục và tinh dịch của dê đực 

2.2.1. Tuổi thành thục và tuổi sử dụng dê đực 

Hoạt động sinh dục của dê nói chung và dê đực nói riêng mạnh hơn so với các 
loài gia súc khác, do đó tuổi thành thục về tính của dê cũng đến sớm hơn. Trong điều 
kiện nuôi dưỡng, chăm sóc tốt thì dê đực ở 3 - 4 tháng tuổi dã có những biểu hiện hoạt 
động về tính dục, có ham muốn nhảy phối. Tuy nhiên. để đảm bảo chất lượng đời con 
tốt, giữ được sức khoẻ cho đực giống và chu kỳ sử dụng dài thì nên cho dễ dục bắt đầu 
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nhảy phối ớ độ tuổi 12 - 15 tháng tuổi. 

Theo Lê Viết Ly, Lê Văn Thông (1996), tuổi phối giống lần đầu của dê đực Cỏ 
nuôi ở Thanh Hoá là 165 ngày (dao động từ 120 - 180 ngày), với khối lượng cơ thể đạt 
13,8 kg. Các chỉ tiêu tương ứng của dê đực Bách Thảo và dê cỏ vùng Đông Bắc là 175 
ngày (biến động từ 150-210 ngày), 19,5kg; 160,62 ngày và 11,0 kg (Trần Trang 
Nhung - 2000).  

2.2.2.2. Một số đặc điểm về tinh dịch của dê 

(*) Tinh dịch dê 

Tinh dịch dê chứa nhiều chất khác nhau như Fructose, axit Citric, Glyceryl, 
Phosphoryl Cholin...nhưng không có Ergothionein. Đặc biệt khác với tinh dịch của 
một số loài khác, trong tinh dịch dê có chứa men ngưng kết lòng đỏ trứng (EYC - egg 
yolk coagulating) - Phospholpase-A (giống trong nọc rắn) có nguồn gốc từ tuyên 
Cowpcr. Men này thuỷ phân Lccithin của lòng đỏ trứng tạo thành axit béo và 
Lysolecithin. Chất này làm ngưng kết và gây độc đối với tinh trùng, chính vì vậy việc 
bảo quản tinh trùng dê bằng các môi trường có lòng đỏ trứng là không thể thực hiện 
được. 

(*) Hình thái tinh trùng 

Theo Chemineau và Cộng sự (1991), tinh trùng của dê trưởng thành bao gồm 2 
phần chính: đầu và đuôi. Giữa 2 phần này được nối với nhau bởi cổ. Phần đuôi gồm có 
đoạn trước, đoạn chính và đoạn cuối là sợi trục nhỏ. Kích thước các phần như sau: 
Đầu: dài 8,2μ rộng 4,3 μ; Đoạn trước: dài 14 μ; rộng: 0,8 μ; Đoạn đuôi chính: dài 42 μ; 
rộng 0,5 μ. 

(*) Lượng tinh dịch 

Ở dê đực trưởng thành, lượng tinh dịch trong một lần phóng tinh vào khoảng 0,5 
- 1,2ml (Ritar, 1 990). Lượng tinh dịch của dê Bách Thảo là 058ml (Nguyễn Tấn Anh - 
1995).  

Lượng tinh dịch là chỉ tiêu sản xuất quan trọng, chịu sự chi phối bởi các yếu tố 
nội và ngoại cảnh, do đó nó có phạm i biến động lớn. Lượng tinh dịch có sự khác nhau 
giữa các cá thể. giữa các lần phóng tinh và tần số khai thác tinh. Khoảng cách lấy tinh 
là 1 ngày thì sẽ cho lượng tinh ít hơn so với khoảng cách từ 2 ngày trở lên. 

Lượng tinh dịch còn phụ thuộc vào phương pháp lấy tinh: khi khai thác tinh bằng 
phương pháp kích thích xung điện sẽ làm tăng lượng tinh thanh, do đó lượng tinh dịch 
sẽ nhiều hơn so với phương pháp dùng âm đạo giả. 

Lượng tinh dịch còn phụ thuộc vào tuổi thành thục về sinh dục của dê đực. Dê 
đực Boel 157 ngày tuổi có lượng tinh dịch là 0,17ml; ở 220 ngày tuổi là 1,0ml. 

Nghiên cứu về tinh dịch cho thấy, dê đực kém hơn cừu đực về dung lượng tinh 
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dịch tác đực 0,6 - 0,8 ml/lần xuất tinh, còn ở cừu là 1 ml). 

(*) Nồng độ tinh trùng 

Nồng độ tinh trùng trong tinh dịch của dê khá cao. Nồng độ tinh trùng ở dê Bách 
Thảo là 0,944 tỷ/ml (Nguyên Tấn Anh - 1995). Nồng độ tinh trùng dê sẽ tăng lên khi 
khoáng cách giữa 2 lần lấy tinh cũng như tuổi của đực giống tăng. Dê đực Bách Thảo 
7 - 12 tháng tuổi có nông độ tinh trùng là 0,730 - 0,860 tỷ/ml; ở 12 - 36 tháng tuổi tăng 
lên 1,06 - 1,18 tỷ/ml. 

Nồng độ tinh trùng cũng thay đổi theo mùarụ nồng độ tinh trùng dê Bách Thảo 
đạt cao khi lấy tinh vào mùa xuân (1,17 tỷ/ml) và mùa thu (1,14 tỷ/ml). Nhưng vào 
mùa hè chỉ đạt 1,08 tỷ/ml và mùa đông là 0,77 tỷ/ml (Nguyễn Tấn Anh - 1995). 

(*) Hoạt lực tinh trùng 

Hoạt lực tinh trùng dê tương đối cao. Salamon và Ritar (1982) cho biết hoạt lực 
tinh trùng của dê Angora đạt từ 75 - 85%. Hoạt lực tinh trùng của dê Bách Thảo đạt 
trung bình 73%, biến động trong khoảng từ 20 - 90% (Nguyễn Tấn Anh, 1995). 

Hoạt lực tinh trùng dê phụ thuộc vào mức độ và khoảng cách lấy tinh. Khi 
khoảng cách giữa các lần lấy tinh càng ngắn thì hoạt lực tinh trùng càng giảm. 

Hoạt lực tinh trùng dê cũng thay đổi theo mùa vụ. Holz và Tuli (1995) cho biết 
hoạt lực tinh trùng dê cao ở mùa thu và mùa đông (tương ứng là 71 và 73%) so với 
mùa xuân và mùa hè (tương ứng là 62 và 65%). Hoạt lực tinh trùng của dê Bách Thảo 
lại cao vào mùa xuân và mùa thu (đạt lương ứng 80 và 86%) so với mùa hè là mùa 
đông (tương ứng là 71 đà 71%). Trong mùa sinh sản hoạt lực của tinh trùng cũng cao 
hơn. 

Hoạt lực tinh trùng còn thay đổi theo tuổi của dê đực. Tinh trùng có hoạt lực thấp 
khi dê đực mới bắt đầu thành thục về tính dục và khi dê đực giống già. Hoạt lực tinh 
trùng của dê đực Bách Thảo 7 - 12 tháng tuổi chỉ đạt 51 - 73%, nhưng giai đoạn 12 - 
36 tháng tuổi có hoạt lực tinh trùng từ 77 - 86%. 

(*) Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 

Tinh trùng dê có tỷ lệ kỳ hình về acrosom, phần thân và đuôi là 6 - 9%, phần đầu 
là 1% . Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở dê Bách Thảo và 6,5% và thay đổi theo tháng tuổi: 
dê 7 - 12 tháng tuổi giá trị này là 5 - 14,5%, dê 12 - 36 tháng tuổi là 3,8 - 4,8% 
(Nguyễn Tấn Anh - 1995). 

Theo Evans (1987), nếu tinh dịch dê có tỷ lệ tinh trùng kỳ hình lớn hơn 15% thì 
không sử dụng được trong truyền giống nhân tạo. 

(*) Độ pH tinh dịch 

Theo Asanbekov (1983), tinh dịch dê có độ pH ở mức toan yếu - trung tính (pH = 
6,925). Nguyên nhân là do tinh dịch của dê có chứa nhiều đường Fructose, cho nên khi 
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phân giải sẽ hình thành axit Lactic. Độ pa tinh dịch dê Bách Thảo là 6,870 (biến động 
trong phạm vi 6,8 - 7,2) (Nguyễn Tấn Anh - 1995). 

Tất cả các đặc điểm trên đây về tinh dịch của dê có ý nghĩa rất quan trọng để xem 
xét đánh giá tinh dịch có đạt tiêu chuẩn hay không Theo S.B. Tiwari và 
L.K.Bhattacharry (1987), tiêu chuẩn chất lượng tinh dịch có thể chấp nhận được đối 
với dê là: Dung lượng tinh dịch (V)≥0,3ml; Hoạt lực tinh trùng (A) ≥  80%. Nồng độ 
tinh trùng (C) ≥  0,3 tỷ/ml; Tinh trùng kỳ hình(k) < 10%. 

Một số đặc điểm sinh sản của các giống dê nuôi ở Việt Nam 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Dê cỏ vùng 
Đông Bắc1 

Dê cỏ2 
Bách 
thảo2 

Barbary2 Jamnapari2 Beetal2

Tuổi động dục lần đầu        

Dê cái Ngày 198,41 185 191 213 406 374 

Dê đực  160,62 154.0 163 220 372 369 

Tuổi phối lần đầu        

Dê cái Ngày - 204 213 246 415 398 

Dê đực  - 231 241 282 432 425 

Tuổi đẻ lứa đầu Ngày 375,0 334 346 399 567 551 

Chu kỳ động dục Ngày 20,30 22.0 27 26 28 27 

Thời gian chịu đực Giờ 35,66 53 35 38 37 40 

Thời gian chửa Ngày 149,0 150 148 148 150 149 

Số con/1ứa Con 1,51 1,5 1,8 1,5 1,3 1,3 

Khoảng cách lứa đẻ Ngày 206,0 276 226 260 305 310 

(Nguồn  1 - Trần Trang Nhung, 2000) 

  2- Đinh Văn Bình và CTV, 1998) 

III . SINH LÝ TIẾT SỮA CỦA DÊ 

3.1. Cấu tạo bầu vú của dê 

Bầu vú của dê nằm ở giữa hai chân sau và gồm có hai núm vú. Trông bề ngoài 
bầu vú dê là một khối nhưng bên trong bao gồm hai tuyến sữa, giữa hai tuyến sữa có 
một vách ngăn vì thế luyến sữa bên bầu vú này cạn hết thư tuyến sữa bên bầu vú kia 
vẫn còn nguyên. Các tuyến tiết sữa của vú bố trí theo tuyến chùm, phân chia thành 
nhiều thuỳ, mỗi thuỳ lại chia thành nhiều tuyến hình túi. Các tuyến này tập trung vào 
những ống dẫn sữa, các ống này chảy dồn ống nọ vào ống kia và cuối cùng đổ vào bể 
sữa. 



 31

 
Hình 12. Cấu tạo bầu vú của dê 

Trong vú còn có các mạch máu, dây thần kinh và bạch huyết. Người ta thấy rằng, 
trung bình để tạo ra một lít sữa cần khảng 300 - 500 lít máu đi qua tĩnh mạch vú. 

3.2. Khả năng sản xuất sữa 

Sản lượng sữa của dê là khối lượng sữa sản xuất ra được trong một chu kỳ cho 
sữa (tính bằng kilôgam hoặc lít Năng suất sữa là khối lượng sữa tính theo ngày, năng 
suất sữa của các giống dê trung bình từ 300 - 3000 ml/con/ngày tuỳ thuộc vào giống, 
lứa đẻ thức ăn. 

Ở nước ta, dê cỏ có năng suất sữa trung bình là 350 ml/con/ngày và thời gian cho 
sữa và 90 - 100 ngày/chu kỳ. Dê Bách Thảo cho 1,3 1ít/con/ngày với thời gian cho sữa 
là 150 ngày/chu kỳ, một năm cho 1,7 chu kỳ sữa. Dê Barbari cho 1,0 - 1,05 
lít/con/ngày với thời gian cho sữa là 148 - 150 ngày/chu kỳ, đây là giống dê có sản 
lượng sữa cao nhất lính theo khối lượng cơ thể và đạt 3,8 - 3,9 lít/100 kg thể trọng. Dê 
Jumnapan cho 1,4 - 1,6 lít/con/ngày với thời gian cho sữa là 160 - 1 80 ngày/chu kỳ. 

Người ta thường căn cứ vào các chỉ tiêu như: năng suất sữa, thời gian cho 
sữa/chu kỳ tiết, số lứa đẻ/năm để tính ra sản lượng sữa sản xuất ra của một dê cái/năm. 
Bên cạnh đó, người ta còn tính ra sản lượng sữa sản xuất ra của 1 dê cái/100 kg thể 
trọng, chi phí thức ăn để sản xuất ra một lít sữa...để đánh giá khả năng cho sữa và hiệu 
quả chăn nuôi của từng con dê sữa. 

3.3. Thành phần dinh dưỡng của sữa dê 

Chất lượng sữa phụ thuộc vào giống, tháng cho sữa, chất lượng và số lượng thức 
ăn... Thành phần dinh dưỡng trong sữa của một số giống dê ở Việt Nam được thể hiện 
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ở bảng sau: 

Thành phần dinh dưỡng trong sản của một số giống dê nuôi ở Việt Nam (%) 
Giống dê VCK Protein Mỡ sữa Khoáng Đường 

Bách Thảo  
Barbari  
Jumnapari  
Dê cỏ 

15,04 
14,93 
14,69 
16,06 

4,34 
4,05 
3,85 
4,28 

5,45 
5,60 
5,50 
6,40 

0,96 
0,85 
0,88 
0,81 

4,60 
4,31 
4,40 
4,50 

(Nguồn: Đinh Văn Bình và ctv, 1998) 

Các tác giả sau khi nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của sữa dê đều đánh 
giá rằng sữa dê tốt hơn so với sữa trâu, bò, bởi vì trong sữa dê có hàm lượng vitamin. 
khoáng, protein, đường cao hơn. Mặt khác hạt mỡ trong sữa dê có kích thước nhỏ hơn 
nhiều so với kích thước của hạt mỡ trong sữa trâu và bò nên khả năng tiêu hoá hấp thu 
của sữa dê rất tốt. 

So sánh với sữa người cho thấy sữa dê có thành phần dinh dưỡng tương đương 
với thành phán dinh dưỡng trong sữa người, vì vậy sữa dê được coi là nguồn thức ăn 
quý cho trẻ em, người ốm và cụ già. Phụ nữ có thể dùng sữa dê để dưỡng da cho làn da 
luôn mịn màng và trẻ đẹp. 
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So sánh thành phần sữa dê với sữa người và sữa bò (/100ml) 

Thành phần Sữa người Sữa bò Sữa dê 
Protein (g) 
Cazetn (g) 
Lactalbumin (g) 
Chất béo (g) 
Lactose (g) 
Năng lượng (Cato) 
Chất khoáng (g) 
Canxi (mg) 
Photpho (mg) 
Magiê (mg) 
Kali (mg) 
Natri (mg) 
Sắt (mg) 
Đồng (mg) 
Iốt (mg) 
Mangan (mg) 
Vitamin - A (UI) 
Vitamin - D (UI) 
Thiamine (mg) 
Riboflavin (mg) 
Axit Nicotmic (mg) 
Axit Pantothenic (mg) 
Vitamin - B5 (mg) 
Axit Folic (mcg) 
Biotin (mcg) 
Vitamin - B12 (mcg) 
Vitamin - C (mcg) 

1,20 
0,40 
0,30 
3,80 
7,00 
71,00 
0,21 
33,00 
43,00 
4,00 
55,00 
15,00 
0,15 
0,04 
0,007 
0,07 

160,00 
1,40 
0,017 
0,04 
0,17 
0,20 
0,001 
0,20 
0,40 
0,30 
4,00 

3,30 
2,80 
0,40 
3,70 
4,80 
69,00 
0,72 

125,00 
103,00 
12,00 
138,00 
58,00 
0,10 
0,03 
0,021 
2,00 

158,00 
2,00 
0,04 
0,08 
0,08 
0,35 
0,035 
2,00 
2,00 
0,50 
2,00 

3,30 
2,50 
0,40 
4,10 
4,70 
76,00 
0,77 

130,00 
159,00 
16,00 
181,00 
41,00 
0,04 
0,04 

- 
8,00 

120,00 
2,30 
0,05 
0,20 
0,20 

- 
- 

0,20 
1,50 
0,02 
2,00 

(Nguồn: Macy, I.G. và cộng sự - 1983) 



 34

Chương III 

CÔNG TÁC GIỐNG TRONG CHĂN NUÔI DÊ 

 

I. MỘT SỐ GIỐNG DÊ PHỔ BIẾN HIỆN NAY 

1.1. Các giống dê trên thế giới 

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều giống dê với các hướng sản xuất khác nhau. 
Các giống dê có thể được phân loại theo nguồn gốc, kích thước cơ thể, hình dạng và 
độ dài của tai, hướng sản xuất. Sau đây là một số giống dê đang được nuôi hoặc có thể 
sử dụng để cải tạo đàn dê ở các nước nhiệt đới và bán nhiệt đới. 

Một số giống dê chủ yếu được nuôi ở khu vực nhiệt đới và á nhiệt dối 

Giống dê Nguồn gốc Cao vây (cm) Khối lượng trưởng 
thành (kg) 

Hướng sản 
xuất 

Sudan 65 30 Nubian 
Boer Nam Phi 70 90 
Maradi 25 
Dwarf 

Вас 
Nigeria 

65 
40 

Mubende Uganda 45 
Damascus Trung Đông 70 
Angora Trung Á 50 

20 
22 
50 
30 

Jamnapari Ấn Độ 80 55 
Kambing Katjang Indonexia 50 30 
Cashmere Tibet 60 50 
Saanen Thụy Sĩ 70 65 
Toggenburg Thụy Sĩ 65 55 

Sữa 
Thịt 

Thịt, da 
Thịt 

Thịt, da 
Sữa 

Lông 
Sữa 
Thịt 
Lông 
Sữa 
Sữa 

Alpine Pháp, Thụy Sĩ 65 50 
Anglo-Nubian Anh 65-70 55-60 

Sữa 
Sữa, thịt 

(Nguồn: Goat Husbandry - IPC Livestock Oenkerk - The Netherands - 2000) 

Sau đây là đặc điểm một số giống dê đã và đang được nuôi ở Việt Nam. 

1.1.1. Giống dê sữa châu Âu 

a.  Giống dê Saanen 

Đây là giống dê sữa chuyên dụng của Thuỵ Sĩ, có năng suất cao, được nuôi nhiều 
ở Pháp và châu Âu. Giống dê này có độ thuần nhất cao, năng suất sữa cao nhất và 
thường được các nhà tạo giống sử dụng làm giống đi cải tiến các giống khác về khả 
năng cho sữa. 
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Dê Saanen có màu lông trắng tuyền, thỉnh thoảng có con màu xám nhạt, tai nhỏ - 

vểnh, thường có râu ở cầm. Tính nết hiền lành, kết cấu chắc, thanh tú, bầu vú phát 
triển, ngoại hình đẹp theo hướng sữa. 

Khối lượng sơ sinh ở dê cái: 3 - 3,5 kg; dê đực: 3,8 - 4,2 kg. Khối lượng trưởng 
thành ở dê cái khoảng 50 - 60 kg, con đực khoảng 65 - 75 kg. Khả năng sinh sản tốt 
100 dê cái cho ra 180 - 250 dê con/năm. Sản lượng sữa cao 600 - 1200 kg/chu kỳ 290 - 
300 ngày vắt, tỷ lệ mỡ sữa 3,8 - 4,5%. 

Việt Nam đã nhập dê Saanen bằng tinh cọng rạ và cho phố với dê Bách Thảo cho 
ra con lai có kết quả tốt. Vào năm 2002, Viện Chăn nuôi quốc gia đã nhập từ Mỹ 40 
con dê Saanen và nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây. Hiện nay đàn dê 
sinh trưởng, phát triển tốt, dê con sinh ra khoẻ mạnh, đàn dê tỏ ra thích ứng với khí 
hậu và điều kiện nuôi dưỡng tại Việt Nam. 

b. Giống dê Togenburg 

Là giống dê có nguồn gốc từ thung lũng Togenburg của Thuỵ Sỹ, được nuôi khá 
phổ biến ở châu Âu, châu Mỹ và Ấn Độ. Giống dê này có đặc điểm: Lông dày và dài, 
màu lông không cố định, phần lớn có màu 
xám hay ghi nhạt, có mảng lông màu vàng 
sáng hay trắng ở hai bên mặt và từ đầu gối 
xuống chân hoặc ở gốc đuôi, bắp đùi. Có 
hoa tai ở hai bên cổ. Dê không có sừng, có 
kết cấu ngoại hình không được chắc khoẻ 
như dê Saanen. Dê dễ chăm sóc, quản lý, 
tính tình hiền lành 

Khối lượng sơ sinh của dê bình quân 
3 - 4 kg.  

Dê cái trưởng thành nặng nhất là 45 - 
50 kg, cao 67 - 70 cm, con đực nặng 60 - 70kg, cao 70 - 75cm. Năng suất sữa bình 
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quân của dê cái là 2,4 kg/con/ngày, hàm lượng mỡ sữa 3,5% (biến động 2,9 - 7%). 
Con dê kỷ lục ở Mỹ cho sản lượng sữa là 2.613 kg/chu kỳ 350 ngày vắt. Khả năng sinh 
sản của giống dê này tốt. 

Dê Togenburg được nhập và nuôi thử nghiệm ở nước ta vào những năm 70, trong 
quá trình đó, chúng thể hiện một số đặc điểm không phù hợp như bộ lông quá dài, nên 
mức độ cảm nhiễm ngoại ký sinh trùng cao...vì vậy, hiện nay giống dê này đã bị loại 
khỏi cơ cấu giống dê ở nước ta. 

c. Giống dê Alpine 

 
 Là giống dê sữa của Pháp (được nuôi nhiều ở vùng núi Alpines). Giống dê này 

hiện nay có 2 dòng Alpine thuần chủng và 1 dòng lai British Alpine. Dê có đặc điểm 
màu lông vàng, nâu, đen, nhưng phần lớn là màu nâu đỏ, thường phần trước sáng hơn 
phần sau. Dê có sừng, tai đứng và nhỏ, có 2 núm thịt như 2 khuyên tai ở dưới cổ, chi 
trước cân đối hơn chi sau. Giống này hiện được nuôi phổ biến ở Pháp, Mỹ và châu Á 
(Ấn Độ, Philippine), các nước vùng Trung Phi... Chúng dễ thích nghi trong mọi điều 
kiện địa hình và nuôi dưỡng, giữ được sức sản xuất sữa cao và đặc tính mắn đẻ, được 
các nước dùng nuôi thuần lấy sữa và sử dụng con đực lai với các giống dê địa phương. 

Khối lượng trưởng thành ở con đực là 75 - 80 kg, con cái là 50 - 60 kg. Năng suất 
sữa bình quân 600 - 800 lít/chu kỳ 240 ngày, tỷ lệ mỡ sữa 3,6%. 

Dê Alpine đã được nhập vào Việt Nam với số lượng ban đầu là 40 con cùng với 
tinh cọng rạ, hiện đang được nuôi tại Trung tâm nghiên cứu Dê Thỏ Sơn Tây và tỉnh 
Ninh Thuận. Kết quả bước đầu cho thấy đàn dê phát triển tốt, cho năng suất sữa khá 
cao, đang nuôi nhân thuần và sử dụng con đực lai với dê trong nước cho kết quả tốt. 

1.1.2. Giống dê sữa châu Á 

Nhóm giống này được nhập và nuôi tại Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn 
Tây Hà Tây vào năm 1994 với mục đích nhân giống thuần là cho lai với các giống dê 
khác để nâng cao sức sản xuất thịt, sữa của đàn dê trong nước. 

a. Giống dê Jumnapari 
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Đây là một trong những giống dê quan trọng nhất của Ấn Độ, đang được nuôi ở 
hầu khắp các địa phương để khai thác sữa thịt. 

Giống dê này có màu lông trắng tuyền, lông dài, đặc biệt dày và dài ở hai đùi sau. 
Kết cấu ngoại hình chắc chắn, tai dài cụp xuống, chân cao. con đực và con cái đều có 
sừng nhưng ngắn và dẹt. 

 
 Khối lượng sơ sinh bình quân 3 - 3,5 kg, khối lượng trưởng thành ở con cái từ 

50-55 kg, con đực 70 - 80kg. 

Khả năng sinh sản: Tuổi động dục lần đầu thường muộn hơn so với các giống dê 
khác (muộn hơn khoảng trên 40 ngày), tuổi đẻ lứa đầu là 550- 600 ngày, số con đẻ 
ra/lứa 1,3con; số lứa đẻ/năm: 1,3 lứa. Khả năng cho sữa bình quân 1,4 - 1,6 kg/ngày 
với chu kỳ vắt là 180 - 185 ngày Con kỷ lục đạt 3,5 kg/ngày và sản lượng sữa đạt bình 
quân 502 kg/chu kỳ. 

b. Giống dê Beetal 

Đây cũng là một giống dê sữa nổi tiếng của Ấn Độ. Dê có tấm vóc to cao, màu 
lông đen tuyền hoặc đốm trắng. Mắt đen hay xanh đen có tiền trắng hay nâu ở xung 
quanh. Trán gồ, sừng cong ngắn, tai to dài cụp xuống, chân cao con đực có râu ở cầm. 
Khối lượng sơ sinh bình quân 3-3,5 kg, khối lượng trưởng thành ở con cái 45 - 50 kg, 
con đực 55 - 80kg 

Khả năng sinh trưởng và sinh sản tương tự dê Jumnapari; khả năng cho sữa cao 
hơn bình quân 1,5-1,8kg sữa/ngày, con cao sản đạt 591,5kg sữa/chu kỳ 185 ngày. Tỷ 
lệ thịt xẻ cao: 46,9%. Đây là giống dê kiêm dụng theo hướng sữa- thịt 
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 c. Giống dê Barbari 

Là giống dê đạt đỉnh cao trong các giống dê chuyên dụng sữa của Ấn Độ. Dê 
được nhập đề Việt Nam cùng với hai giống dê Jumnapari và Beetal. Đây là giống dê 
thích nghi tốt với điều kiện nuôi nhốt. dê có lông màu vàng loang đốm trắng như Hươu 
sao, tai nhỏ và thẳng, tầm vóc nhỏ, thon chắc, bầu cú phát triển, dễ có sừng ở cả con 
đực bà con cái. 

 
Khối lượng dê sơ sinh: 2 - 2,5kg, khối lượng trưởng thành ở con cái bình quân: 

30- 35kg, con đực 40 - 50kg 

Khá năng sinh sản rất tốt: dễ để bình quân 1,8 con/1ứa và 1,7 lứa/năm. Khả năng 
cho sữa tốt: bình quân 0,9 - 1 kg/ngày và chu kỳ ắt là 145 - 148 ngày. Tỷ lệ mỡ 3,9 - 
4,9%, protein 3,5 - 4,1%. 

1.1.3. Dê chuyên dụng hướng thịt Boer 

Dê Boer là giống dê chuyên dụng thịt có nguồn gốc từ châu Phi, hiện đang dược 
nuôi nhiều ở Mỹ và châu Phi, được nhập vào Việt Nam và nuôi tại Trung tâm Dê Thỏ 
đầu năm 2002 để nuôi thích nghi và lai tạo. 

Giống dê này có màu lông trắng, vàng nhạt; lông nâu ở quanh cổ. tai, hai bên 
mặt. Dê có ngoại hình to lớn, tai dài, cơ bắp rất phát triển, đầy đặn, sinh trưởng nhanh. 
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Khối lượng trưởng thành ở con đực là: 120 - 140kg, con cái nặng 90- 110kg 

 
Dễ phát triển giống dê thịt quí này, ở Mỹ đã thành lập một Hội chăn nuôi dê thịt 

Boer. Dê được nhiều nước nhập về để lai tạo ra giống dê thịt phù hợp với điều kiện 
từng nước. 

Tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây, đàn dê Boer có khả năng tăng 
trọng khá cao, khối lượng sơ sinh đạt 4,3 - 5,5 kg, 1 tháng tuổi đạt 9,8 - 12,2kg; 2 
tháng tuổi đạt 14,6 - 17,5kg 3 tháng tuổi đạt 20,2 - 24,1kg 8 tháng tuổi đạt 35 - 40kg. 
Khối lượng này cao hơn rất nhiều so với tất cả các giống dê khác hiện có tại Việt Nam. 

1.2. Các giống dê của Việt Nam 

Hầu hết dê nuôi ở Việt Nam là dê địa phương, việc định tên cũng chưa rõ và 
chưa được phân loại rõ ràng. Một số tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang 
ngoài dê địa phương sẵn có, người dân còn nuôi cả dê địa phương của Trung Quốc do 
sự giao lưu qua lại giữa các vùng biên giới, vì vậy dê có tầm vóc lớn hơn, khả năng 
sản xuất thịt cao hơn ở một số vùng khác. Ngoài dê địa phương còn có dê Bách Thảo 
được nuôi nhiều tại Ninh Thuận, giống dê này vừa cho sữa vừa cho thịt. Dựa vào đặc 
ớểm ngoại hình và tính năng sản xuất, có thể phân ra làm 2 giống dê chính như sau. 

1.2.1. Dê cỏ (dê địa phương) 

Dê có đặc điểm màu lông không thuần nhất, có nhiều màu lông khác nhau nhưng 
lập trung chủ yếu ở một số màu lông chính như: màu vàng (vàng tro, vàng cánh dáng 
vàng nâu), màu đen (đen tuyền, xám đen), khoang trắng đen, trắng xám.... Dê có hai 
sọc nâu hoặc đen ở hai bên mặt và một sọc từ đầu đen đuôi, bốn chân đốm đen. Dê đực 
và dê cái đều có sừng và râu. tai nhỏ và hướng về phía trước hoặc sang ngang, đầu 
nhỏ, mình ngắn, bụng to, tầm vóc nhỏ. Dê đực có lông bờm dài, cứng, tầm vóc to và 
thô hơn 



 40

 
Khối lượng sơ sinh bình quân 1,6 - 1,8kg; khối lượng trương thành dê cái 25 - 

30kg dê đực 30 - 45kg, chiều cao con cái 50 - 54cm, con đực cao 55 - 58cm. Tỷ lệ thịt 
xẻ 40 - 44%, tỷ lệ thịt tinh 28 - 30%. 

Khả năng sinh sản tốt Số con đẻ ra/lứa bình quân 1,5 con; số lứa đẻ/năm/cái bình 
quân 1,6 - 1,7 lứa. Năng suất sữa thấp, chỉ đủ nuôi con, dê cỏ phù hợp với chăn nuôi 
quảng canh lấy thịt nhưng năng suất thịt thấp do khả năng sinh trường chậm. 

Một vấn đề cần lưu ý là trong giống dê địa phương của Việt Nam có một nhóm 
dê được gọi là dễ núi (dê vùng cao). Nhóm dê này có số lượng ít, được nuôi tập trung 
ớ một số tỉnh biên giới phía Bắc như Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng...Chúng 
có màu lông không đồng nhất, chủ yếu màu lông đen, đen xám, vàng thẫm; ngoại hình 
kết cấu chắc và khỏe, sừng to và dài, con đực và cái đều có râu cằm. 

Khối lượng trưởng thành ở dê cái 34 - 35kg, dê đực 45 - 50kg, năng suất thịt xẻ 
45%, khả năng sinh sản tương đương dê Cỏ. 

 
1.2.2.  Dê Bách Thảo 

Là giống dê kiêm dụng sữa thịt, cho dấn nay có nhiều ý kiến về nguồn gốc của 
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nó. Có tác giả cho rằng dê Bách Thảo có nguồn gốc từ Ấn Độ, một số tác giả khác cho 
rằng giống dê này có nguồn gốc từ quá trình lai tạo giữa dê sữa châu Âu (British - 
Alpine từ Pháp) với dê sữa Ấn Độ đã được nhập vào nước ta và nuôi dưỡng qua hơn 
một trăm năm nay. Giống dê này được nuôi nhiều ở các tỉnh phía nam, trong đó nhiều 
nhất là ở Ninh Thuận. Do có những ưu điểm tốt, hiện nay dê Bách Thảo đang được 
phát triển rộng trong dại trà sản xuất trên phạm vi cả nước. 

Dê có đặc điểm: Màu lông khá đồng nhất, chủ yếu là màu lông đen hoặc đen sọc 
trắng, lông sáng bóng mượt. tai to cụp xuống. một số không có sừng. tầm vóc lo, phần 
lớn dê không có râu ở cầm. kết cấu cơ thể theo hướng cho sữa, bầu vú hình bát úp, 
núm vú dài 4 - 6cm. 

 
Khối lượng sơ sinh: dễ cái bình quân 2.3-2,6kg, dê đực 2.6 - 2,8kg; khối lượng 

trưởng thành dễ cái đại 40 - 45kg, dê đực đạt 60 - 85kg; tỷ lệ thịt xe là 45%, tỷ lệ thịt 
tinh 30%. 

Khả năng sinh sản của dê Bách Thảo tốt vì vậy tốc độ tăng đàn và tỷ lệ nuôi sống 
cao hơn so với dê địa phương. Dê đẻ bình quân 1,7 con/lứa và đạt 18 lứa/năm. 

Khả năng cho sữa cao bình quân 1,1 - 1,4 kg/con/ngày với chu kỳ cho sữa 48 - 
150 ngày. Dê hiền lành, có thể nuôi nhốt hoàn toàn hoặc kết hợp chăn thả đều cho kết 
quả tốt 

II. CHỌN LỌC, CHỌN CẶP VÀ NHÂN GIỐNG TRONG CÔNG TÁC GIỐNG 
DÊ 

Mục đích của công tác giống trong chăn nuôi dê là làm lăng nhanh số lượng và 
chất lượng giống theo mong muốn, vì vậy cần được tiến hành ở từng cơ sở nuôi dê. 
Quá trình này bao gồm việc chọn lọc, chọn cặp để ghép đôi nhân giống, tránh đông 
huyết, từng bước nâng cao năng suất của đàn dê. Tuỳ theo mục đích sản xuất mà việc 
chọn lọc và chọn cặp được tiến hành theo những tính trạng nhất định, đồng thời cải 
tiến điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc cho đàn dê. 
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2.1. Các yêu cầu chung khi chọn dê giống 

2.1. Chọn dê đực 

Dê đực có vai trò rất quan trọng đối với chất lượng của đàn dê, bởi vì về mặt di 
truyền, con đực đóng góp một nửa máu của đàn dê. Khi chọn lọc dê dục giống cần 
phải xem xét một số vấn đề sau: 

- Phải chọn những đực giống có nguồn gốc lý lịch rõ rang, biết rõ được khả năng 
sản xuất của đời bố mẹ chúng để định rõ được hướng sử dụng đực giống này là để 
nhân thuần hoặc sử dụng cho lai với các giống dễ khác. 

- Đực giống phải là con khoẻ nhất loong đàn, không có bệnh tật, ngực và ức nở. 
chân khoẻ, gót cao, không có khuyết tật 

Đực giống phải có những đặc điểm đặc trưng cho phẩm giống, được thể hiện ở 
các đặc điểm về ngoại hình và thể chất của con vật. 

- Con đực phải có biểu hiện hoạt động tính dục mạnh luôn sẵn sàng phối giống 
khi có con cái động dục và có thể nhảy phối với bất cứ con cái nào, có khả năng nhảy 
phối nhiều con cái động dục trong cùng một thời gian 

2.1.2. Chọn dê cái giống 

Khi chọn dê cái làm giống, cần chú ý những điểm sau: 

- Chọn những con có nguồn gốc từ những con bố mẹ đạt năng suất sữa cao. Bản 
thân con giống thể hiện khả năng sản xuất sữa tốt, biểu hiện thông qua các đặc điểm ề 
ngoại hình như xương hông to, đùi nhỏ, gót cao và khoẻ, lông mượt, mềm và bóng, 
bầu vú to và tròn đều, có kích thước cơ thể lớn. 

- Thuần tính, dễ huấn luyện khi bắt sữa. Đặc điểm này thường được thể hiện ở bộ 
mặt của dê. 

2.2. Các phương pháp chọn lọc 

Trước hết phải chọn lọc những cá thể từ bố mẹ rõ nguồn gốc, lý lịch rõ ràng và 
có năng suất cao, bản thân con giống có thể chât tốt, khoẻ mạnh, thích nghi tốt với các 
điều kiện nuôi dưỡng. Kiên quyết loại thải những cá thể không đạt yêu cầu chọn lọc. 
Trong quá trình chọn lọc, có thể áp dụng hai phương pháp sau: 

2.2.1.  Chọn lọc kiểu hình (Phenotype) 

Được tiến hành thông qua việc giám định, đánh giá ngoại hình thế chất bằng mát 
thường và đo kích thước các chiều. Thông qua chọn lọc kiểu hình có thể biết được con 
vật thuộc giống nào hướng sản xuất và phẩm chất giống. Khi giám định người ta xem 
xét con vật ở cả trạng thái đứng yiên và hoạt động, quan sát phía trước, phía sau, hai 
bên, qua đó xác định mức độ cân đối của cơ thể, sự phát triển của các bộ phận bên 
ngoài ghi nhận những tính trạng tốt, cơ bản của con vật. Thông qua giám định ngoại 
hình, người ta đánh giá được ngoại hình - thể chất, sinh trưởng - phát dục, từ đó đánh 
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giá được chất lượng của con giống và cho phép chọn lọc được những cá thế tốt nhất, 
đáp ứng được yêu cầu về hướng sản xuất qui định cho mỗi dàn dê. 

Sau khi chọn lọc kiểu hình, tiến hành chia đàn dê thành các nhóm phù hợp với 
năng suất à giá trị về giống. Từ đó có hướng hoàn thiện việc chọn lọc, chọn cặp và 
ghép đôi giao phối 

22.2. Chọn lọc kiểu gen (genotype) 

Để xác định dược kiểu gen cần phải biết nguồn gốc của giống dê dựa vào lý lịch, 
tài liệu ghi chép. Khi phân tích đánh giá dòng họ, người ta chú ý nhất đến tổ tiên gần 
(ông bà, cha mẹ). Những giống dễ mà tổ tiên của chúng cho năng suất cao và đời sau 
tốt là rất có giá trị. 

Chọn lọc kiểu gen là phương pháp kết hợp giữa chọn lọc tổ tiên và chọn lọc qua 
đời sau. Đây là phương pháp tốt nhất để xác định giá trị giống tốt, qua đó chọn được 
những  cá thể đực và cái tốt làm giống. 

- Việc kiểm tra, đánh giá đực giống qua đời sau hết sức quan trọng, càng kiểm tra 
được nhiều đời con bao nhiêu thì con bố càng được đánh giá chính xác bấy nhiêu. 
Những đực giống có đời con của chúng tốt hơn bố mẹ được coi là những đực giống 
quý hơn cả. 

Để chọn được số lượng đực giống theo yêu cầu, cân phải có số đực hậu bị gấp 5 - 
6 lần. Tại các trung tâm giống quốc gia của một số nước, khi đực giống được 1,5 tuổi 
mới đưa vào phối kiểm tra. Khi cho phối giống phải chọn cho mỗi dê đực giống một 
số lượng dê cái bằng nhau và đồng đều về phẩm cấp, tối thiểu mỗi đực giống phải 
được phối với 30 - 50 các một năm tuổi. Dựa trên những chỉ tiêu cơ bản về năng suất 
đặc trưng cho mỗi giống dê, từ đó ta có thể so sánh giữa các dê đực với nhau. Những 
dê đực nào có số dê con dược xếp vào cấp ưu tú và Cấp I về năng suất nhiều hơn và có 
năng suất tốt hơn mẹ của chúng thì dê đực đó được thừa nhận là dễ đực giống tốt nhất. 

Ngoài ra, cần phái xem xét thêm khi dê đực đó hoạt động trong đàn như thế nào 
để đánh giá cho chuẩn xác 

- Đối với dê cái giống, việc đánh giá qua đời sau cần dựa vào ít nhất hai lứa đẻ. 
Những dê cái có nhiều dê con cấp ưu tú dược hợp thành đàn dê cái cao sản và được sử 
dụng để sinh sản, tái sản xuất đàn, sản xuất con giống.... 

2.3. Các phương pháp chọn cặp và ghép đôi giao phối 

2.3. Chọn cặp 

Mục đích của chọn cặp là nhằm đạt được trong mỗi thế hệ sau của con vật đều có 
chất lượng tương đương hoặc cao hơn đời bố mẹ. Phương pháp chọn cặp được áp dụng 
tuỳ theo từng cơ sở: nếu là cơ sở giống thường áp dụng phương pháp chọn cặp cá thể, 
nếu ở các cơ sở sản xuất thì áp dụng phương pháp chọn cặp theo nhóm hoặc theo cấp. 
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Khi chọn lọc theo cá thể dựa theo các nguyên tắc sau đây: 

- Chọn những dê đực có năng suất cao ghép với dễ gái có năng suất cao nhất theo 
hướng sản xuất đã định. để có được đời sau có năng suất cao và tính di truyền ổn định. 

- Chọn những dê đực thuộc những nhóm thích hợp, ghép với những dê cái tuy 
không đáp ứng hướng sản xuất đã định nhưng có một số tính trạng xuất sắc về chất 
lượng. Ví dụ: Khối lượng cao, lông dày và dài, mắn đẻ...). Mục đích là tạo ra đời con 
duy trì được chất lượng các tính trạng xuất sắc của dê mẹ, đồng thời phát huy được các 
tính trạng chưa biểu hiện đầy đủ ở con mẹ. 

Kết quả của việc nhân giống và cải tiến giống phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn 
cặp ghép đôi dê đực với dê cái. 

2.3.2. Phương pháp ghép đôi, nhân giống ở dê 

- Nhân giống thuần chủng:  ở các trại giống khi nhân giống thuần chủng người ta 
tiến hành ghép đôi những con đực tốt với những con cái năng suất cao trong cùng một 
giông. Việc nhân giống này được tiến hành theo một hệ thống các tính trạng quan 
trọng nhất, có ý nghĩa về mặt sinh học và kinh tế. Khi nhân giống thuần chủng nhất 
thiết phải sử dụng những đực giống phối với những con cái giống khác bố mẹ và ông 
bà để tránh đồng huyết. 

- Lai tạo: là phương pháp thường áp dụng trong chăn nuôi nói chung và chăn 
nuôi dê nói riêng. Đó là quá trình sử dụng những con đực của giống này phối với 
những con cái của giống khác tạo ra con lai các thế hệ khác nhau. Tùy theo mục đích 
sản xuất mà người ta có thể tiến hành lai tạo theo các phương thức và cố định chúng ở 
mức độ lai khác nhau như: lai kinh tế, lai luân chuyển, lai cấp tốn, lai cải tạo.... Quá 
trình lai đã tạo điều kiện phối hợp tính di truyền khác nhau để thúc đẩy và củng cố thể 
chất, tăng cường sức sống và nâng cao năng suất của con lai. 

Việt Nam đã sử dụng dê đực Bách Thảo, Jumnapari, Beetal, Barbari lai ở dê cái 
cỏ cho con lai theo hướng sữa - thịt, hoặc đực Saanen, Alpine lai với cái Bách Thảo 
theo hướng sữa, thể đều cho kết quả tốt. 
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2.4. Kỹ thuật chọn giống dê sữa 

2.4.1. Kỹ thuật chọn dê cái giống hướng sữa 

Chọn lọc dê cái giống hướng sữa được tiến hành qua ba bước: chọn lọc tổ liên 
hay chọn lọc theo dòng giống (xem xét, đánh giá đời ông bà, bố mẹ), chọn lọc bản 
thân hay chọn lọc cá thể (thông qua ngoại hình, khả năng sản xuất, khả năng thích ứng 
với điều kiện nuôi dưỡng), cuối cùng là chọn lọc qua đời sau của chúng. 

- Chọn lọc tổ tiên: Đây là bước chọn lọc quan trọng, phải chọn dê các có lý lịch 
rõ ràng về đời bố mẹ, ông bà; chúng có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao của phẩm 
giống. Đối với dê sữa, việc xác định năng suất sữa theo ngoại hình là rất khó và không 
tính quy đổi ra ngày cho sữa như bò (300 ngày) mà chủ yếu dựa vào năng suất sữa 
thực tế đã thu được ở đời bố mẹ chúng để chọn. 

- Chọn lọc bản luân: 

+ Về ngoại hình: Cần quan tâm chọn các bộ phận chính sau đây 

Đầu và thân: Đầu rộng hơi dài, trán do, cổ dài tra phải, mình nở rộng, ngực sâu 
và dài, lưng phẳng, bụng to vừa phải, hông rộng hà hơi nghiêng, da mềm, bộ phận sinh 
dục nở nang. Những con đầu dài, trụi lông tai, xương nhỏ, lồng ngực hẹp thường yếu. 
hay mắc bệnh và khó nuôi. 

Tứ chi:  Dáng đứng ngay ngắn, hông rộng nở, hai chân trước thẳng, hai chân sau 
thẳng đứng, cứng cáp. khớp gọn và thanh, móng tròn, khít và thẳng. Loại bỏ những 
con có chân yếu, dị dạng, vòng kiềng. 

Bầu vú: Nở rộng và cân đối, gắn chặt vào phần bụng, gọn ở phía trước. Hai núm 
vú dài và đưa về phía trước (dài 4 - 6 cm), lông bầu vú càng mịn càng tốt, tĩnh mạch 
vú nhiều, nổi rõ là có nhiều gấp khúc. Không chọn những dê cái có vú thịt, núm vú 
quá ngắn hoặc quá nhỏ vểnh sang hai bên. 
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+ Khả năng sản xuất sữa: Đây là chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá phẩm chất 

giống, nó được tính bằng năng suất sữa hàng ngày và thời gian cho sữa. Vì vậy phải 
chọn những dê cái cho năng suất sữa trung bình hàng ngày cao, mức sụt sữa thấp và 
thời gian cho sữa kéo dài. Hiện tại ở Việt Nam, nên chọn những giống có năng suất 
sữa bình quân trên 1 lít/ngày và thời gian cho sữa 150 ngày trở lên (Dê Bách Thảo và 
các giống dê sữa nhập nội), thuần tính, vắt sữa dễ dàng. 

+ Khả năng sinh trưởng, sinh sản và khả năng thích nghi tốt 

Nên chọn những dê có khả năng sinh trưởng phát triển cao vì năng suất sữa là 
thịt tỷ lệ thuận với khối lượng cơ thể. Nên chú ý nhất tề khối lượng cơ thể ở các thời 
điểm: sơ sinh, 6 tháng, lúc phối giống và tuổi đẻ lứa đầu. 

Khả năng sinh sản thể hiện ở tính mắn đẻ, vì vậy dê cái lấy sữa phải có tỷ lệ thụ 
thai đạt 90% trở lên, khoảng cách lứa đẻ đều dặn, số con đẻ ra/lứa và tỷ lệ nuôi sống, 
số con sinh ra/mẹ/năm phải cao hơn trung bình giống trở lên 

Dê cái có sức chống chịu cao sẽ sinh sản tốt, ăn tốt, tỷ lệ mắc bệnh tật thấp hơn 
so với toàn đàn. Ngoài ra còn cần phải chọn những dê cái có tính nết hiền lành, dễ 
chăm sóc. Đặc điểm này được thể hiện rõ qua ánh mắt và nét mặt của nó. Chọn những 
dê có khả năng làm mẹ tốt tức là phải luôn thể hiện khả năng chăm sóc và nuôi con tốt.  

- Chọn lọc qua đời sau: Đối với dê cái, việc chọn lọc qua đời sau chủ yếu tiến 
hành qua hai lứa đẻ. Những dê cái nào có số con của chúng được xếp vào đặc cấp và 
cấp I cao thì đó là những dê cái giống quý, chọn làm cái hạt nhân trong đàn. 

2.4.2 Chọn dê đực giống hướng sữa 

Cũng dựa trên ba bước như dê cái giống: đó là chọn lọc dòng giống, chọn lọc bản 
thân và đặc biệt là chọn lọc qua khả năng phối giống thụ thai và phẩm chất đời con 
sinh ra. 
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- Chọn lọc theo dòng giống: Chọn những dê dục từ dê bố là mẹ cao sản và để từ 
lứa thứ hai đến lứa thứ tư là thời kỳ dê mẹ dang sung sức. Ngoài những con giống 
thuần đã được chọn lựa, có thể sử dụng những con lai hoặc con đực đã được cải tạo. 

- Chọn lọc bản thân về ngoại hình, dê đực phải có đầu ngắn, rộng, tai to và dày, 
dài, cụp xuống, thân hình cân đối, ngực nở, 4 chân chắc khoẻ, cứng cáp, hai dịch hoàn 
đều đặn và to. Tính hăng cao và giao phối không chọn lọc. khả năng phối giống thụ 
thai ít nhất đạt 85% trở lên. 

- Chọn lọc qua đời sau: Việc đánh giá qua đời sau (ở các con đực và con cái của 
chúng) càng nhiều lứa càng chính xác. Những dê đực giống nào có số con của nó được 
xếp cấp ưu tú và cấp I càng nhiều thì đó là những con đực giống quí. Việc chọn lọc 
những dê đực giống tốt có vai trò rất quan trọng vì nó đóng góp 50% đặc tính di truyền 
khả năng tiết sữa cho đời con. 

2.5. Kỹ thuật chọn dê giống trong chăn nuôi dê thịt 

- Đối với dê con: Khi sơ sinh phải có khối lượng đạt 2,5 kg ở dê cái và 3,0 kg ở 
dê đực. Lúc cai sữa dê cái đạt khối lượng 6,5 kg, dê đực đạt 7,5 kg trở lên mới được 
chọn làm hậu bị. Các dê được chọn phải là con từ các lứa đẻ sinh dôi trở lên của các dê 
mẹ để từ lứa thứ hai trở đi đến lứa thứ 8, bố của chúng là các dê dục đang ở độ tuổi 
phối giống từ năm thứ 2 đến năm thứ 5. 

- Dê cái giống: Chọn những con có ngoại hình đẹp, mình rộng, ngực nở, bụng to, 
thân mình cân đối khoẻ mạnh, chân thẳng và vững chắc, da mềm, lông bóng mượt, bộ 
phận sinh dục nở nang, khi đạt khối lượng quy định thì sẽ được phối giống để sinh sản.  

- Dê đực gống: Chọn những con có ngoại hình đẹp, cổ kết hợp hài hoà với đầu, 
tứ chi vững chài và thẳng, hai dịch hoàn to đều dáng điệu nhanh nhẹn hoạt bát tính dục 
hãng, đạt khối lượng quy định lúc đến tuổi phối giống thì được tuyển chọn làm dê dục 
giống. Cần chọn những dê đực từ con của những bố thật tốt và là những dê để từ đầu 
vụ sinh sản của dê địa phương. Chú ý theo dõi đời con của các dê đực giống này (về 
khả năng sinh trưởng, phát dục, sinh sản cho sữa...) để có kết luận cuối cùng cho mỗi 
dê đực giống. 

2.6. Công tác quản lý giống trong chăn nuôi dê 

Để ngày càng nâng cao về số lượng cũng như chất lượng đàn dê thì việc tăng 
cường công tác quản lý con giống có vai trò rất quan trọng. Bởi vì, đàn dê đực giống 
và cái sinh sản được quản lý chặt chẽ, công tác nhân giống thực hiện theo đúng kế 
hoạch và mục tiêu sản xuất của trang trại đã được xây dựng thì hiệu quả của việc cải 
tiến di truyền và chọn lọc trong đàn sẽ ngày càng được nâng cao. tránh được các hiện 
tượng giao phối đồng huyết, giao phối cận huyết, hạn chế lây lan bệnh tật. Để quản lý 
con giống cần phải thực hiện một số biện pháp cơ bản sau 

- Thực hiện tốt và chặt chẽ việc chọn lọc đàn giống (bao gồm cả đực giống và cái 
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sinh sản), tăng cường sử dụng những giống. những cá thể có thành tích cao, nhầm thu 
được đời con có số lượng nhiều, chất lượng tốt. 

- Đực giống phải được quản lý chặt chẽ, nuôi nhốt riêng, tránh hiện tượng nhảy 
phối tự do, bừa bãi trong đàn. 

- Tổ chức tốt công tác theo dõi phát hiện động dục và phối giống cho đàn dê cái 
theo đúng kế hoạch, đúng mục tiêu sản xuất: nhân thuần, lai tạo hướng sữa, lai tạo 
hướng thịt 

- Phải có hệ thống số sách ghi chép theo dõi chặt chẽ các con giống, lịch phối 
giống, sinh đẻ 

- Định kỳ 2-3 năm, trao đổi đực giống giữa các đàn nhằm tránh hiện tượng nhảy 
phối đồng huyết, cận huyết. 

- Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ gia súc giống để có kế hoạch loại thải. 
bổ sung kịp thời. 

- Thực hiện tốt kỹ thuật phối giống cho đàn dê sinh sản. Những dê cái hậu bị có 
ngoại hình - thể chất đạt yêu cầu và các dê cái sau khi đẻ, cần được theo dõi sát sao các 
biểu hiện động dục để phối giống kịp thời. Việc phối giống phải thực hiện trong vòng 
24 giờ sau khi dê động hớn với 2 lần cách nhau 12 giờ, chậm nhất không phối sau 36 
giờ kể từ khi dê động dục.  Lúc phối giống cần ghi rõ ngày phối và số hiệu con đực đã 
giao phối với con cái đó. Sau khi phối giống, dê cái được tiếp tục theo dõi kết quả phối 
giống sau một chu kỳ, nếu không đạt cần tổ chức phối giống lại lần sau và tiếp tục theo 
dõi. Tránh hiện tượng cho dê đực non giao phối với dê cái già. 

2.7. Phương hướng công tác giống dê ở Việt Nam 

- Nhân thuần và chọn lọc phân loại các giống dê hiện có tại nước ta; xây dựng 
được đàn hạt nhân gốc (đàn ông bà) các giống dê ở Trung tâm giống quốc gia và ở các 
trại giống dê của các tỉnh, các vùng đồng thời cũng phải tiến hành xây dựng các vùng 
giống dê nhân dân (đàn hạt nhân mở) ở các khu vực như ở miền Bắc là Hà Tây - Hoà 
Bình - Ninh Bình; miền Trung là Ninh Thuận - Bình Định - Bình Thuận; miền Nam là 
Bình Dương - Đồng Nai - Tây Ninh nhằm sản xuất ra được nhiều giống tốt cung cấp 
cho nhu cầu sản xuất của cả nước 

- Tuyển chọn những dê đực giống tốt ở các địa phương, tiến hành trao đổi đực 
giống giữa các gia đình, các trang trại, các vùng với nhau để tránh hiện tượng giao 
phối đồng huyết, nâng cao sức sống cho đời con. 

- Hiện tại chúng ta có giống dê Bách Thảo có thể đạt yêu cầu xuất khẩu thịt - sữa: 
thích hợp với khí hậu nhiều vùng trong nước, phù hợp với phương thức chăn nuôi bán 
công nghiệp và công nghiệp. Do đó, có thể sử dụng đực giống Bách Thảo cho lai với 
dê cái Cỏ cho ra con lai F1, F2 có tầm vóc, năng suất thịt sữa cao hơn, tạo đàn dê cái 
nền cho lai tạo với các giống chuyên sữa (Saanen và Alpine), chuyên thịt (Boer) tạo ra 
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giống dê hướng sữa và hướng thịt của Việt Nam. 

- Nhập nội các giống dê sữa và dê thịt cao sản của nước ngoài, nuôi thích nghi, 
nhân thuần và sử dụng các con đực cho lai tạo với dê các giống kiêm dụng sữa-thịt 
hiện có như Bách Thảo, Ấn Độ và với dê cái lai F1, F2 giữa chúng với dê Cỏ địa 
phương để cho ra con lai 2 máu và 3 máu có khả năng sinh trưởng tốt hơn, cho năng 
suất sữa, thịt cao hơn, đáp ứng được nhu cầu thịt, sữa dê trên thị trường trong nước và 
nhu cầu xuất khẩu. 
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Chương IV 

NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO DÊ 

 

I.  NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA DÊ 

Nhu cầu dinh dưỡng là đòi hỏi của cơ thể đối với các chất dinh dưỡng cần thiết 
cho sự tồn tại, hoạt động và tạo ra sản phẩm. Vì vậy cần phải cung cấp đầy đủ và hợp 
lý nhu cầu dinh dưỡng cho dê trong quá trình chăn nuôi. Nhu cầu dinh dưỡng của dê 
bao gồm: 

1.1. Nhu cầu vật chất khô 

Nhu cầu thu nhận vật chất khô (VCK) của dê được tính theo khả năng ăn tự do và 
khả năng sản xuất của phẩm giống. Nhu cầu VCK còn phụ thuộc vào vùng khí hậu 
khác nhau Vùng ôn đới nhu cầu VCK của dê bình quân từ 3 - 6% khối lượng cơ thể, 
còn ớ vùng nhiệt đới vào khoảng 2,5 - 4% khối lượng cơ thể, trong đó dê hướng sữa có 
nhu cầu VCK cao hơn dê hướng thịt. So sánh với các gia súc nhai lại khác như trâu, 
bò, cừu thì dê có mức thu nhận VCK cao hơn hẳn (ở bò là 2,0%, cừu là 1,2 - 1,5% 
khối lượng cơ thể). Đặc biệt, những dê cái đang vắt sữa ở tháng thứ nhất và thứ hai của 
chu kỳ có thể thu nhận VCK bằng 5 - 6% khối lượng cơ thể, sau đó giảm dần. 

Ví dụ: Có thể tính được nhu cầu VCK cho dê hàng ngày khi biết khối lượng cơ 
thể là 40 kg, đang cho sữa ở tháng thứ hai. nhu cầu VCK của dê là 40 x5% = 2,0 kg 
VCK. Với tỷ lệ 65% nhu cầu VCK là thức ăn thô xanh và 35% nhu cầu VCK là thức 
ăn tinh, tính được lượng thức ăn cần thiết/ngày của 1 dê như sau: 

Thức ăn thô xanh:  2 kg VCK x 65% = 1,3 kgVCK. 

Thức ăn tinh:   2 kg VCK x 35% = 0,7 kg VCK. 

Các loại thức ăn thô xanh thường chứa bình quân 20% VCK và thức ăn tinh có 
khoảng 90% VCK. Từ đó, ta tính được lượng thức ăn cần cụ thể cho từng loại:  

Thức ăn thô xanh:  1,3 kg VCK: 20% = 6,5 kg 

Thức ăn tinh:   0,7 kg VCK: 90% = 0,77 kg 

1.2. Nhu cầu năng lượng 

Nhu cầu về VCK cho dê mới chỉ nói lên số lượng thức ăn nhưng chất lượng thức 
ăn phải được tính dựa trên nhu cầu về năng lượng và protein. Về khía cạnh dinh 
dưỡng, năng lượng được lượng hoá bởi khả năng sản xuất nhiệt lượng từ quá trình oxy 
hoá trong cơ thể động vật hoặc là mất năng lượng trong quá trình bài tiết của cơ thể 
(Smith vàvluir - 1977). Việc cung cấp đầy đủ năng lượng cho dê làm lăng hiệu quả sử 
dụng các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Thiếu hụt năng lượng trong khẩu phần sẽ làm 
dê sinh trưởng chậm, thành thục kém, giảm sản lượng sữa là khối lượng cơ thể. 
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Nhu cầu năng lượng cho dê phụ thuộc vào tuổi, khối lượng cơ thể, khả năng sinh 
trưởng và cho sữa, giai đoạn chửa, điều kiện môi trường sống..... Nhu cầu năng lượng 
cho dê bao gồm: Nhu cầu duy trì + Nhu cầu sản xuất. Việc tính toán nhu cầu về năng 
lượng sẽ được cụ thể hoá trong các phần kỹ thuật chăn nuôi cho từng đối tượng: sinh 
sản, cho sữa, cho thịt… 

Nhu cầu năng lượng duy trì của dê thay đổi tuỳ thuộc vào khối lượng cơ thể, mối 
quan hệ này dược thể hiện bằng phương trình sau: 

ERM = 124kcal x75 (ERM: Energy Riquirement for Maintenance)  

Nhu cầu năng lượng trao đổi của dê 
Nhu cầu năng lượng trao đổi (MJ/ngày) 

Khối 
lượng (kg) Duy trì 

(DT) 
DT trong 
nuôi nhốt

DT trong 
chăn thả 

DT + tăng 
khối lượng 
50g/ngày 

DT + tăng 
khối lượng 
100g/ngày 

DT + tăng 
khối lượng 
150g/ngày 

DT + 
mang 
thai 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

2,3 
3,2 
3,9 
4,6 
5,5 
5,9 
6,5 
7,2 
7,8 
8,3 
8,9 

2,8 
3,8 
4,7 
5,5 
6,4 
7,1 
7,9 
8,6 
9,3 
10,0 
10,7 

3,2 
4,4 
5,5 
6,5 
7,4 
8,5 
9,2 
10,1 
10,9 
11,7 
12,5 

4,0 
- 

5,5 
- 

6,8 
- 

8,0 
- 

9,0 
- 

10,3 

5,8 
- 

7,3 
- 

8,6 
- 

9,8 
- 

10,8 
- 

12,0 

7,5 
 

9,0 
- 

10,3 
 

11,6 
- 

12,6 
- 

13,8 

5,1 
- 

85 
10,0 
11,5 
13,0 
14,3 
15,6 
16,9 
18,2 
19,4 

(Nguồn: Devendra và McLeroy -1982) 

 

1.3. Nhu cầu protein 

Protein là một loại chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi quá trình sinh trưởng và 
sản xuất sữa cũng như quá trình phát triển của thai, hình thành các tổ chức cơ quan của 
cơ thể. Dê con đang tuổi lớn thì yêu cầu về protein cao hơn Protein rất cần cho dê cái 
vì nó tạo nên protein trong sữa. 

Khi bổ sung protein cho dê không nên cho ăn quá nhu cầu. Khi cho ăn vượt quá 
nhu cầu thì protein được sử dụng như là một nguồn năng lượng, như vậy sẽ làm giảm 
hiệu quả kinh tế bởi vì thức ăn protein thường đắt hơn so với thức ăn tinh bột 

Nhu cầu protein cho dê bao gồm nhu cầu duy trì và nhu cầu sản xuất (gồm nhu 
cầu cho sinh trưởng, mang thai, cho lông, cho sữa), được xác định bằng đơn vị protein 
tiêu hóa (DP). 
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Nhu cầu protein tiêu hóa cho duy trì và sinh trưởng (g/ngày) 

Thể trọng 
(kg) 

Duy trì 
(DT) 

DT + tăng 
khối lượng 
50g/ngày 

DT + tăng 
khối lượng 
100g/ngày 

DT + tăng 
khối lượng 
150g/ngày 

Mang thai 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

15 
26 
35 
43 
51 
59 

25 
36 
45 
53 
61 
69 

35 
46 
55 
53 
71 
79 

45 
56 
65 
73 
81 
89 

30 
50 
67 
83 
99 
113 

(Nguồn : NRC - 198 1 ) 

Đối với dê cái vắt sữa, nhu cầu năng lượng và proten có thể được tính theo khả 
năng sản xuất sữa như ở bảng sau: 

Nhu cầu năng lượng trao đổi và protein cho 1 kg sữa 

Giống 
ME 

(MJ/ngày) 
DP 

(g/ngày) 
- Giống dê nhiệt đới 5,0 45 
- Giống dê ôn đới 5,2 50 

(Nguồn: NRC - 1981) 

Ghi chú: ME = năng lượng trao đổi. MJ = Mê ga jun, DP = protein tiêu hoá)  

1.4 Nhu cầu khoáng 

Khoáng rất cần thiết cho quá trình sinh trưởng cũng như sinh sản và chúng chiếm 
khoảng 5% khối lượng cơ thể. Khoáng cần thiết để phát triển xương, răng, mô và cân 
cho quá trình tạo nên các enzim, hormon và các chất cần thiết khác cho cơ thể. Trong 
các chất khoáng thì Canxi và Photpho là 2 thành phần chính hình thành nên bộ xương. 
Tỷ lệ giữa Canxi và Photpho vào khoảng 2: 1. 

Nhu cầu về khoáng cho dễ bao gồm hai nhóm chính khoáng đa lượng (Ca, P, K. 
Na, Mg, S. Cl) và khoáng vi lượng (Fe. I, Cu, Mg, Zn, Cr, Co, Se). 

+ Khoáng đa lượng 

Nhu cầu Ca, P rất cần thiết cho các loại gia súc trong quá trình tạo xương, răng. 
mô và tạo sữa. Khi thiếu Ca, P gia súc sẽ sinh trưởng kém, ăn kém, ngoại hình xấu. 
Khi cho ăn khẩu phần hỗn hợp cỏ họ đậu gà hoà thảo sẽ giảm được sự thiếu hụt Ca, P 
(Tỷ lệ Ca/P thích hợp trong khẩu phần ăn của dê là 2/1 ). 

Nhu cầu Na, Cl: thường thiếu trong cỏ, nên có thể bổ sung bằng các loại muối ăn 
thông thường và dưới dạng tảng liếm. 

Nhu cầu Mg: Cần thiết cho các hoạt động riêng biệt của hệ thống thần kinh và 
hoạt động của men. Khi thiếu Mg thì dê biếng ăn, dễ bị kích thích. 
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Nhu cầu S: Lưu huỳnh là thành phần của một số amino axit (Methionin, Cystin, 
Cystein) và là một nguyên tố cần thiết trong quá trình tổng hợp protein trong dạ cỏ của 
vi sinh vật. 

+ Khoáng vi lượng 

Nhu cầu khoáng vi lượng đối với dê không cao lắm, nhưng nó đóng vai trò rất 
quan trọng trong quá trình trao đổi chất trong cơ thể, quá trình sinh trưởng phát triển, 
sinh sản và mọi hoạt động sống khác. Nhu cầu về khoáng cho dê được thể hiện qua 
bảng sau:  

Nhu cầu về khoáng vi lượng cho dê 

Nguyên tố khoáng Nhu cầu khuyến cáo trong khẩu phần (mg/kg VCK) 

Fe 
Cu 
Co 
I 

Mg 
Zn 
Se 
Mo 

30 - 40 
8 - 10 

0,1 
0,4 - 0,6 

40 
50 
0,1 
0,1 

(Nguồn: NRC - 1981) 

1.5. Nhu cầu vitamin 

Các vitamin rất cần thiết đối với cơ thể, mặc dù với số lượng rất nhỏ. Gia súc 
nhai lại không đòi hỏi cao về vitamin nhóm B, C, K vì hệ vi sinh vật sống cộng sinh 
trong dạ cỏ của chúng có thể tự tổng hợp được các loại vitamin này. Hơn nữa, mô của 
dê, cừu co thể tự tổng hợp được vitamin C, K. Riêng vitamin A, D, E cần phải cung 
cấp thêm trong khẩu phần ăn với một lượng như sau: 

Vitamin A: 3500 - 11000 UI/con/ngày. 

Vitamin D: 250 - 1500 UI/con/ngày. 

Vitamin E: 50 - 100 mg/con/ngày. 

1.6 Nhu cầu nước 

Ở các nước nhiệt đới, dê là con vật thứ hai sau lạc đà sử dụng nước một cách có 
hiệu quả nhất. Thông thường vào mùa mưa, ẩm độ cao, cho dê ăn cây lá có chứa 70 - 
80% nước thì dê không đòi hỏi nhiều nước uống (trừ gia súc cho sữa, mang thai). Còn 
ở mùa khô thì lượng nước uống là rất cần thiết cho dê. Nhu cầu nước uống cho dê phụ 
thuộc vào giống, thời tiết khí hậu, tỷ lệ nước trong thức ăn, mức độ tiết sữa, quá trình 
vận động, hàm lượng muốn và khoáng trong khẩu phần 

Dê có khả năng tiết kiệm nước bằng cách giảm thải nước tiểu và phân. Nhìn 
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chung, có thể tính nhu cầu nước cho dê bằng 4 lần nhu cầu vật chất khô dê thu nhận. 
Đối với dê sữa, nhu cầu nước cao hơn. Để sản xuất ra 1 lít sữa thì dê cần 1,3 lít nước, 
vì vậy hàng ngày cần cung cấp cho dê một lượng nước uống sạch và đây đủ, thoả mãn 
nhu cầu cơ thể của dê. 

1.7. Nhu cầu dinh dưỡng của một số nhóm dê 

1.7.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho dê cái hậu bị 

Nhu cầu dinh dưỡng cho dê cái hậu bị được trình bày ở bảng sau: 

Nhu cầu dinh dưỡng cho một dê cái hậu bị 
(Theo tiêu chuẩn NRC - 1989) 

Dê có khối lượng trung bình  
20 kg/con 

Dê có khối lượng trung bình  
35 kg/con 

Tăng trọng (g/ngày) Tăng trọng (g/ngày) 
qm 

 

 
Chỉ tiêu 

 
 0 50 100 150 

DMI 
(kg/ngày) 0 50 100 150 

DMI 
(kg/ngày) 

 
0,55 

ME (MJ) 
RDP (g) 
UDP (g) 

3,7 
31 
14 

4,9 
40 
16 

 
 

 
 

 
0,46 

5,7 
48 
18 

7,6 
63 
13 

 
 

 
 

 
0,77 

 
0,65 

ME (MJ) 
RDP (g) 
UDP (g) 

3,5 
29 
16 

4,5 
38 
18 

5,7 
47 
0 

6,9 
58 
22 

 
 

5,4 
45 
20 

7,1 
59 
17 

8,9 
74 
13 

10,9 
91 
8 

 
 

 
 

Emp (MJ) 
APL 
Ca(g) 
P(g) 

Mg(g) 
Na(g) 

2,6 
1,00 
1,5 
1,0  
0,35 
0,56 

3,2 
1,23 
2,3 
1,2  
0,47 
0,62 

3,7 
1,45 
3,1 
1,5 
0,59 
0,68

4,3 
1,68 
3,9 
1,8 
0,71 
0,74

 
 
 

0,56 

4,0 
1,00 
2,5 
1,7 
0,62 
0,98

4,9 
1,24 
3,4 
2,0 
0,74 
1,0 

5,8 
1,47 
4,2 
2,3 
0,86 
1,1 

6,8 
1,71 
5,0 
2,5 
1,0 
1,2 

 
 
 

0,92 

 
 

Vitamin-A 
(UI) 

Vitamin-D 
(UI) 

Vtamin E 
(UI) 

660 
 

120 
 

21 

 
 

1200 
 

210 
 

25 

 
 

Chú thích: qm = Hệ số năng lượng trao đổi; ME = Năng lượng trao đổi; RDP = Protein hoà 
tan trong dạ cỏ; UDP = Protein không hoà tan trong dạ cỏ; Emp = Năng lượng cho duy trì và 
sản xuất; APL = Tỷ lệ năng lượng cho sản xuất; DMI = Vật chất khô thu nhận. 

1.7.2. Nhu cầu dinh dưỡng cho dê cái vắt sữa 

Nhu cầu dinh dưỡng được tính theo một số chỉ tiêu chính như: 

(*) Nhu cầu cho duy trì 

DM thu nhận được tính tuỳ theo khối lượng cơ thể. 



 55

TDN: 700 - 850g/100kg khối lượng cơ thể 

DP: 45 - 65g/100kg khối lượng cơ thể 

(DM = Vật chất khô; TDN = Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hoá; DP = Protein 
tiêu hoá) 

(*) Nhu cầu sản xuất 

Để sản xuất ra 1 kg sữa cần cung cấp khoảng 350g TDN và 70g DP. 

Ví dụ: Một dê sữa trưởng thành có khối lượng 60kg, sản xuất 2 lít sữa/ngày. Nhu 
cầu DM là 3,5kg TDN là 1200g; DP là 170g 

Mức dinh dưỡng này cũng có thể áp dụng cho dê đực giống trưởng thành và dê 
các cạn sữa trong thời gian chờ phối. Đối với dê cái tơ có thể cung cấp ở mức thấp 
hơn, nhưng thông thường là cho ăn tự do tuỳ theo khả năng tăng trọng. 

Đối với dê cái tiết sữa khi năng suất sữa tăng thì nhu cầu dinh dưỡng cũng tăng 
lên, cụ thể là cứ 0,5 kg sữa tăng hoặc giảm hơn so với mức 2 kg thì nhu cầu dinh 
dưỡng được điều chỉnh tăng (giảm) 175g TDN và 35g DP (tương đương với 250g thức 
ăn hỗn hợp tiêu chuẩn). 

Kết quả tính nhu cầu dinh dưỡng cho dê sữa ở trên có thể được cụ thể hoá trong 
một dạng khẩu phần như sau: 

Khẩu phần ăn và giá trị dinh dưỡng cho dê sữa 

Loại thức ăn 
Khối lượng thức ăn 

(kg) 
DM (g) TDN (g) 

ME 
(Kcal) 

DP (g) 

Cỏ họ đậu  
Cỏ khô  
Tinh hỗn hợp 

4 
2 

0,5 

800 
1700 
450 

400 
600 
375 

2220 
3300 
1150 

96 
30 
55 

Tổng 6,5 2950 1 375 6670 181 

(Theo tiêu chuẩn NRC - 1989) 

Nhu cầu sản xuất của dê cũng có thể được tính theo chất lượng sữa (tỉ lệ mỡ sữa) 
như sau. 
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Nhu cầu dinh dưỡng cho sản xuất 1 kg sữa dê 

Tỷ lệ chất béo 
trong sữa (%) 

ME (MJ) DP (g) ca (g) P (g) 

3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 

4,5 
4,9 
5,1 
5,5 
5,7 

47 
52 
59 
66 
73 

0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,1 

0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

Ghi chú:  ME: năng lượng trao đổi  

   MJ: Megajoules (1 MJ ≈239 Kcal)  

   DP: protein tiêu hóa 

1.7.3. Nhu cầu dinh dưỡng cho dê đực hậu bị 

Nhu cầu dinh dưỡng cho dê đực hậu bị được trình bày ở bảng sau:  

Nhu cầu dinh dưỡng cho dê đực hậu bị  
(Theo tiêu chuẩn NRC - 1989) 

Dê có khối lượng trung bình  
20 kg/con 

Dê có khối lượng trung bình  
35 kg/con 

Tăng trọng (g/ngày) Tăng trọng (g/ngày) 
qm 

 

 
Chỉ tiêu 

 
 0 50 100 150 

DMI 
(kg/ngày) 0 50 100 150 

DMI 
(kg/ngày) 

 
0,55 

ME (MJ) 
RDP (g) 
UDP (g) 

4,3 
36  
10 

   
 

 
 

 
0,46 

6,6 
55 
12 

   
 

 
 

 
0,77 

 
0,65 

ME (MJ) 
RDP (g) 
UDP (g) 

4,1 
34  
12 

4,9  
41 
17 

5,8 
49 
22 

6,8 
57 
26 

 
 

6,2 
52 
14 

7,6 
63 
15 

9,0 
75 
16 

10,5  
88 
16 

 
 

 
 

Emp (MJ) 
APL 
Ca(g) 
P(g) 

Mg(g) 
Na(g) 

3,0 
1,00 
1,5 
1,0 

 0,35 
0,56 

3,5 
1,17 
2,3 
1,2  
0,47 
0,62 

4,0 
1,34
3,1 
1,5 
0,59 
0,68

4,5 
1,51 
3,9 
1,8 
0,71 
0,74

 
 
 

0,56 

4,6 
1,00 
2,5 
1,7 
0,62 
0,98

5,3 
1,17 
3,4 
2,0 
0,74 
1,0 

6,1 
1,34 
4,2 
2,3  
0,86 
1,1 

6,9  
1,51  
5,1  
2,5 
0,98 
1,2 

 
 
 

0,92 

 
 

Vitamin-A 
(UI) 

Vitamin-D 
(UI) 

Vtamin E 
(UI) 

660 
 

120 
 

21 

 
 

1200 
 

210 
 

25 
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1.7.4. Nhu cầu dinh dưỡng cho dê đực giống 

Nhu cầu dinh dưỡng cho dê đực giống làm việc thay đổi tuỳ theo mức độ phối 
giống.  Nhu cầu này tính theo tiêu chuẩn của NRC được trình bày ở bảng sau. 

Nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày cho dê đực làm việc  
(Theo NRC và goats - 1989) 

Năng lượng Protein thô Khoáng Vitamin DM/con 
1kg = 

2,0Mcal ME 
1kg = 

2,4Mcal ME 

 Khối 
lượng 
cơ thể 
(kg) 

 
 

TDN 
(g) 

DE 
(Mcal) 

ME 
(Mcal) 

NE 
(Mcal)

TP 
(g) 

DP 
(g) 

Ca 
(g) 

P 
(g) 

A 
(1000
UI) 

D 
(UI) Tổng 

số 
(kg) 

% 
của 
BW 

Tổng
số 

(kg) 

% 
của
BW 

Duy trì  
20 267 1,18 0,96 0,54 38 26 1 0,7 0,7 144 0,48 0,40 2,0 
30 362 1,59 1,30 0,73 51 35 2 1,4 0,9 195 0,65 

2,4 
2,2 0,54 1,8 

40 448 1,98 1,61 0,91 63 43 2 1,2 243 0,81 0,67 1,7 
50 530 2,34 1,91 1,08 75 51 3 

1,4
2,1 1,4 285 0,95 

2,0 
1,9 0,79 1,6 

60 608 2,68 2,19 1,23 86 59 3 2,1 1,6 327 1,09 1,8 0,91 
70 682 3,01 2,45 1,38 96 66 4 2,8 1,8 369 1,23 1,8 1,02 

1,5
1,5 

80 754 3,32 2,71 1,53 106 73 4 2,8 2,0 408 1,36 1,7 1,13 1,4 
90 824 3,63 2,96 1,67 116 80 4 2,8 2,2 444 1,48 1,6 1,23 1,4 

100 891 3,93 3,21 1,81 126 86 5 3,5 2,4 480 1,60 1,6 1,34 1,3 
Duy trì + phối giống nhẹ  

20 199 0,87 0,71 0,40 27 19 1 0,7 0,5 108 0,36 3,6 0,30 
46 32 2 1,4 0,9 180 0,60 3,0 0,50 

3,0
2,5 30 

40 
334 
560 

1,20 
2,02 

0,68
1,14 77 54 3 2,1 1,5 303 1,01 2,5 0,84 2,1 

50 662 2,38 1,34 91 63 4 2,8 1,8 357 1,19 2,4 0,99 2,0 
60 760 

1,47
2,47
2,92
3,35 2,73 1,54 105 73 2,8 2,0 408 1,36 2,3 1,14 

70 852 3,76 3,07 1,73 
4 
5 3,5 2,3 1,28 

1,9
1,8 

80 942 4,16 3,39 1,91 
118
130 

82 
90 5 3,5 2,6 

462
510 

1,54 
1,70 

2,2 
2,1 1,41 1,8 

90 1030 4,54 3,70 2,09 142 99 6 4,2 2,8 555 1,85 2,1 1,54 1,7 
100 1114 4,91 4,01 2,26 153 107 6 4,2 3,0 600 2,00 2,0 1,67 1,7 

Duy trì + phối giống trung bình 
20 400 1,77 1,44 0,81 55 38 2 1,4 1,1 216 0,72 3,6 0,60 3,0 
30 543 2,38 1,95 1,10 74 52 3 2,1 1,5 294 0,98 3,3 0,81 2,7 
40 672 2,97 2,42 1,36 93 64 4 2,8 1,8 363 1,21 3,0 1,01 2,5 
50 795 3,51 2,86 1,62 110 76 4 2,8 2,1 429 1,43 2,9 1,19 2,4 
60 912 4,02 3,28 1,84 126 87 5 3,5 2,5 492 1,64 2,7 1,37 2,3 
70 1023 4,52 3,68 2,07 141 98 6 4,2 2,8 552 1,84 2,6 1,53 2,2 
80 1131 4,98 2,30 156 108 6 4,2 3,0 609 2,03 2,5 1,69 2,1 
90 170 118 7 4,9 3,3 666 2,22 2,5 1,85 2,0 

100 
1236 
1336 

5,44 
5,90 

4,06 
4,44 
4,82 

2,50
2,72 184 128 7 4,9 3,6 723 2,41 2,4 2,01 2,0 

Duy trì + phối giống nặng 
20 467 2,06 64 45 2 1,4 1,3 252 0,84 4,2 0,70 3,5 
30 634 2,78 

1,68 
2,28 

0,94
1,28 87 60 3 2,1 1,7 342 1,14 3,8 0,95 3,2 

40 784 3,46 2,82 1,59 108 75 4 2,8 2,1 423 1,41 3,5 1,18 3,0 
50 928 4,10 3,34 1,89 128 89 5 3,5 2,5 501 1,67 3,3 1,39 2,7 
60 1064 4,69 3,83 2,15 146 102 6 2,9 576 1,92 3,2 1,60 2,7 
70 1194 5,27 4,29 2,42 165 114 6 

4,2
4,2 3,2 2,14 3,0 

80 1320 5,81 4,74 2,68 182 126 7 4,9 3,6 
642 
711 2,37 3,0 

1,79
1,98

2,6
2,5 

1442 6,35 5,18 2,92 198 138 8 5,6 3,9 777 2,59 2,9 2,16 2,4 90 
100 1559 6,88 5,62 3,17 215 150 8 5,6 4,2 843 2,81 2,8 2,34 2,3 
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II. THỨC ĂN CHO DÊ 

2.1. Nguồn thức ăn cho dê 

Do có khả năng ăn tạp nên nguồn thức ăn cung cấp cho dê rất phong phú, cỏ và 
các loại lá cây, phế phụ phẩm đã qua chế biến...là có thể thoả mãn yêu cầu phát triển 
đàn dê. Để phát triển tốt chăn nuôi dê trong điều kiện hiện nay ở nước ta, chúng ta cần 
phải tận dụng triệt để các nguồn thức ăn trong thiên nhiên, đặc biệt là bãi chăn thả ở 
các vùng đồi núi không có khả năng canh tác. Kết hợp với việc trồng các loại cây thức 
ăn với các loại cây nông nghiệp, lâm nghiệp phù hợp. Tăng cường và tận dụng các phế 
phụ phẩm của ngành trồng trọt, công nghiệp chế biến (rượu, bia, mía đường…)đảm 
bảo cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng thức ăn cho đàn dê trong các mùa vụ khác 
nhau, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Về mùa khô có thể chế biến và cung cấp các loại thức ăn dự trữ cho dê như: cỏ 
khô, thức ăn ủ chua, mía cây, ra mật đường và các loại thức ăn bổ sung khác như thức 
ăn tinh, củ quả muối, khoáng đa vi lượng… 

Hiện nay ở một số địa phương, ngoài việc tận dụng thức ăn sẵn có còn tiến hành 
trồng các cây thức ăn thích hợp cho dê, nghiên cứu tận dụng các nguồn phế phụ phẩm 
khác như bã sắn, bã bia, thân cây ngô, ngọn lá sắn khi thu hoạch, lá mít, cỏ các loại và 
cây đậu phơi khô cho dê cái chửa và dê sữa án đạt kết quả tốt. 

2.1.1.. Thức ăn thô 

Đây là nguồn thức ăn chính cung cấp cho dê bao gồm rất nhiều loại cây, lá, cỏ 
khác nhau, thường có tỷ lệ nước cao (65 - 85%).Có thể phân ra một số nhóm cây thức 
ăn chính như sau: 

- Cỏ hoà thảo: là loại có giá trị dinh dưỡng không cao lắm nhưng lại là nguồn 
thức ăn dồi dào nhất cung cấp cho dê trong các phương thức nuôi dưỡng khác nhau. 
Cỏ hoà thảo có tỷ lệ xơ thô 27 - 37% VCK, tỷ lệ protein thô từ 7,5 - 14,5% VCK. 

- Cỏ họ đậu: là loại thức ăn thô giàu đạm và vitamin, bao gồm các cây họ đậu 
thân gỗ thân thảo, thân bụi, dây leo. Những cây dê rất thích ăn như: cây so đũa. cây 
keo dậu, cây đậu công… Trong bột lá keo dậu có chứa tới 26 - 28% protein thôi 

- Các loại rau, bèo: có hàm lượng VCK thấp (7 - 11 cm) nhưng khá giàu đạm (12 
- 25% tính theo VCK) như rau muống, rau lang, rau lấp… 

2.1.2. Thức ăn củ, quả 

Đây là loại thức ăn có hàm lượng tinh bột cao nhưng nghèo đạm và lipit, ít xơ 
(hàm lượng VCK của khoai lang củ là 27 - 29%). Củ quả là nguồn thức ăn cung cấp 
nhiều nước và năng lượng cho dê, một số loại củ quả rất giàu vitamin A như cà rốt, bí 
đỏ. Một số loại củ quả có chứa nhiều độc tố như củ sắn chứa axit HCN, vì vậy khi cho 
dê ăn cần phải xử lý trước và cho ăn với số lượng hạn chế 
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2.1.3. Thức ăn hạt (thức ăn tinh) 

Nguồn thức ăn này bao gồm: 

Hạt hoà thảo (thóc, ngô, cao lương) có thành phần dinh dưỡng chính là bột 
đường (70 - 80%), có tỷ lệ đạm thấp (6 - 12%), xơ thấp (1,5 - 3,5%). 

Loại thứ hai là hạt họ dậu, loại hạt này rất giàu đạm do đó nó là nguồn thức ăn bổ 
sung đạm trong phối hợp khẩu phần. Trong đó phổ biến là dùng hạt đậu tương dưới 
dạng bột đậu hoặc khô dầu đậu tương, dùng trong thức ăn tập ăn cho dê con và bổ 
sung đạm cho dê sữa. 

Hạt lạc: chủ yếu dùng dưới dạng khô dầu lạc cho dê sữa hoặc dê thịt ỗ béo. 

2.1.4. Thức ăn phế phụ phẩm công - nông nghiệp 

Bao gồm các sản phẩm phụ của ngành công nghiệp chế biến lương thực và thực 
phẩm của các nhà máy xay sát, nhà máy bia, nhà máy đường, rượu cho ra các sản 
phẩm như: 

- Cám: bao gồm cám gạo, cám mì, cám ngô có hàm lượng VCK cao (85 - 90%), 
sử dụng làm nguyên liệu phối hợp (từ 10 - 45%) trong khẩu phần hỗn hợp thức ăn tinh 
cho dê thịt, sữa 

- Bã: Bã đậu phụ, đậu xanh, bã rượu bã bia… Bã ướt có tỷ lệ nước cao, đạm thô 
thấp, bã khô thì ngược lại. Dùng để phối hợp khâu phần môn hợp thức ăn tinh, bổ sung 
thức ăn giàu đạm và vitamin. 

- Rỉ mật đường: Là thức ăn giàu năng lượng, bổ sung trong khẩu phần thức ăn 
thô khô nghèo năng lượng, hoặc dưới dạng tảng liếm. 

Ngoài ra còn một số sản phẩm phụ của ngành trồng trọt như: rơm, rạ, thân lá lạc, 
đỗ, bã mía. Sử dụng làm thức ăn khô dự trữ hoặc ủ chua, bổ sung trong khẩu phần cho 
dê vào vụ đông. 

Ngoài những nguồn thức ăn chính trên đây, có thể sử dụng thêm một số loại thức 
ăn bổ sung cho dê như khoáng,vitamin, bột xương, bột bỏ sò, muối ăn. 

Trong các loại thức ăn trên, có một số loại thường được sử dụng trong chăn nuôi 
dê như sau: 

+ Ngô: ngô được xin vào loại giàu dinh dưỡng, ít chất xơ và nhiều chất béo hơn 
bất cứ loại hạt ngũ cốc nào khác (trừ kiêu mạch) và chứa 8 - 9% protein thô. Nó chứa 
nhiều tiền vitamin A và các hợp chất màu vàng, rất cần cho động vật, tuy nhiên: trong 
ngô thường thích protein và khoáng do đó khi sử dụng ngô cần phải bổ sung thêm 
bằng các nguồn thức ăn khác. 

+ Cám ngô: là sản phẩm phụ bao gồm những phần hạt đỡ của ngô, kể cả phôi 
ngô nên giàu protein (10 - 12%) 
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+ Cám gạo: cám gạo nhỏ có chất lượng tốt, giàu chất béo và chứa xấp xỉ 11 do 
protein thô. 

 + Cao lương: thành phần dinh dưỡng giống ngô nhưng hàm lượng chất béo thấp 
hơn, hàm lượng protein từ 5-9%. Do đó, đây là loại thức ăn rất tốt cho chăn nuôi và có 
thể thay thế ngô khi giá ngô tăng cao. 

+ Khô dầu dừa: là sản phẩm sau khi ép dầu, có hàm lượng cacbonhydrat cao, 
nhưng thường được sử dụng để bổ sung protein, bởi vì có hàm lượng protein cao 
(21%). 

+ Khô dầu đậu tương: Có chứa hàm lượng protein rất cao lên tới 44%, đồng thời 
cũng là nguồn thức ăn giàu năng lượng, cho nên thường được sử dụng để bổ sung 
protein và năng lượng trong khẩu phần ăn. 

+ Rỉ mật: là nguồn thức ăn cung cấp Cacbonhydrat, có hàm lượng protein thấp 
(3%). 

+ Bột lá cây keo dậu: chứa 26-28% protein thô. Đây cũng là nguồn thức ăn giàu 
vitamin A. 

Thành phần dinh dưỡng của một số loại thức ăn cho dê (%) 

Loại thức ăn DM DN CP DP 

Thức ăn tinh     

- Khô dầu dừa 89,6 78,5 206 14,5 

- Hạt ngô 88,8 84,2 8,1 7,7 

- Cám gạo 92,0 69,1 12,3 8,3 

- Khô dầu đậu 
tương 

88,4 76,0 44,0 41,0 

- Rỉ mật 76,3 53,6 2,0 0,4 

- Bột ngô 91,0 72,1 10,5 5,6 

Bột lá keo đậu -  - 26,0 - 28,0 - 

Thức ăn khoáng Ca P 

- Bột xương 28,0 140 

-Bột 
Ca3(PO4)2(TCP) 

26,0 180 

- Vỏ sò 33,0 - 

Chú thích: DM = Dry matter (Vật chất khô); DN = Digestable (Các chất dinh dưỡng có 
khả năng tiêu hóa); CP = Crude protein (Protein thô); DP = Degestive protein (Protein tiêu 
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hóa); TCP = Tricanxi photphat. 

2.2. Chế biến và dự trữ thức ăn cho dê 

2.2.1. Chế biến thức ăn thay thế sữa 

Sữa dê là loại sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, dễ hấp thu và có thành phần 
các chất dinh dưỡng gần tương đương với sữa  người. Trong sữa dê trung bình có chứa 
12-13% VCK (3-4% protein, 3,5 - 4,5% chất béo; 3,5 - 5,4% Lactose, 0,7 - 0,9% 
khoáng). Vì vậy chế biến thức ăn thay thế sữa, cần sử dụng các loại thức ăn có giá trị 
dinh dưỡng tương đương với sữa dê (sữa Similac, bột dinh dưỡng). Hoặc tự chế biến 
sữa thay thế gồm: nước mía 74% làm nền, bổ sung thêm bột đậu tương 22%, premix 
khoáng 3%, muối ăn 1%. Khi cho dê sử dụng loại thức ăn này có thể thay thế được từ 
30 - 50% sữa mẹ. 

2.2.2. Thức ăn hỗn hợp tinh 

Bao gồm các loại thức ăn tinh và thức ăn bổ sung, bột lá cây họ đậu, khoáng, 
vitamin, muối ăn, rỉ mật đường trộn với nhau hoặc trộn với nước nóng, nắm thành nắm 
nhỏ cho ăn. Có thể đóng thành bánh với tỷ lệ protein khác nhau trong từng giai đoạn 
sản xuất (15 - 17% protein). Hỗn hợp tinh được sử dụng cho dê cao sản, dê non, dê vỗ 
béo với tỉ lệ từ 3 - 35% nhu cầu dinh dưỡng. 

Có thể sử dụng một số khẩu phần hỗn hợp tinh cho dê như sau: 

Hỗn hợp tinh cho dê con tập ăn và giai đoạn sau cai sữa 
(có hàm lượng đạm thô 1 7 - 19%) 

Loại thức ăn Công thức I (%) Công thức II (%) 

Bột ngô 

Khô dầu đậu tương 

Cám 1 

Bột sắn 

Bột lá keo dậu 

Bột đá 

Muối ăn 

33 

19 

15 

15 

15 

2 

1 

32 

25 

10 

11 

18 

2 

2 

Tổng 100 100 
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Hỗn hợp tinh cho dê trưởng thành, dê mẹ cho sữa 
 (có hàm lượng đạm thô - 15%) 

Loại thức ăn Công thức I (%) Công thức II (%) 
Bột ngô 
Khô dầu đậu tương 
Cám gạo (hoặc bột sắn) 
Cám 1 
Khô dầu lạc 
Bột sắn 
Rỉ mật đường 
Bột lá keo dậu 
Khoáng hỗn hợp 
Bột cá nhạt 
Bột đá 
Muối ăn 

35 
10 
- 

10 
- 

20 
- 

19 
- 
3 
2 
1 

22 
- 

45 
- 

20 
- 

10 
- 
2 
- 
- 
1 

Tổng 100 100 
(Nguồn: Kỹ thuật chăn nuôi dê -trung tâm nghiên cứu Dê - Thỏ Sơn Tây - 2002) 

 

2.2.3 Thức ăn bổ sung 

Rất cần cho dê, nhất là dê giống 
đang thời kỳ sinh sản. Có thể bổ sung 
thêm cho dê các loại thức ăn: premix 
khoáng, đặc biệt là khoáng Ca, Mg, P và 
muối được chế biến thành dạng bánh, 
tảng liếm hàng ngày, có thể phòng được 
một số bệnh và tránh tình trạng thiếu dinh 
dưỡng, năng suất thịt, sữa giảm. 

2.2.4. Thức ăn củ, quả 

Có tác dụng kích thích tiêu hoá, 
tăng tính ngon miệng cho dê. Các loại củ 
quả này phải được rửa sạch, cắt thành lát 
mỏng, cho dê ăn với số lượng tăng dần 
hoặc hỗn hợp với các loại thức ăn thô xanh cắt ngắn hoặc trộn thêm thức ăn tinh hỗn 
hợp. Có thể phơi khô để dự trữ cho dê ăn dần. 

2.2.5. Thức ăn chế biến, dự trữ (phơi khô, ủ  xanh) 

- Đối với thức ăn thô xanh, đây là loại thức ăn chính trong kháu phần và dễ án 
với khối lượng lớn hàng ngày (khoảng 5 - 6kg/con). Thức ăn thô xanh bao gồm: các 
loại cỏ. lá cây khi cho ăn tươi thì cần phải cắt ngắn đối với các loại cây, cỏ lá dài; mía 
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có thể róc cỏ và chẻ nhỏ để dê dễ ăn và lợi dụng tốt hơn. 

- Chế biến và dự trữ thức ăn 
cho dê: Có hai phương pháp chế 
biến và bảo quản thức ăn thường 
được áp dụng là phơi khô và ủ 
chua. Phơi khô một số loại cỏ, lá 
sắn, lá keo dậu, lá đậu công… Ủ 
chua sau khi được cắt ngắn các 
loại: cây ngô non, cỏ voi, thân lá 
lạc. Có thể xử lý để làm tăng giá trị 
dinh dưỡng một số loại thức ăn cho 
dê như: ủ rơm với urê, muối và cám 
gạo rỉ mật trộn với cám, bột sắn, lá 
cây họ đậu đã phơi khô trước khi 
cho dê ăn.  
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2.3. Biện pháp nâng cao khả năng ăn của dê  

- Thức ăn thô xanh: nên cắt ngắn cho dê ăn 
để lăng khả năng tận dụng thức ăn, có máng ăn đủ 
rộng ở trong chuồng hoặc ngoài sân để dê có thể 
ăn cùng một lúc và dễ dàng. Máng ăn cần treo cao 
cách mặt đất 0,5 - 0,7m cho phù hợp với đặc tính 
thích lấy thức ăn trên cao của dê và không để thức 
ăn rơi xuống đất, dê sẽ không ăn. 

- Thức ăn củ quả: không nên nghiền nhỏ hay 
để cả củ nên cắt lát mỏng cho dê dê ăn. 

- Thức ăn bổ sung: nên làm thành tảng liếm 
treo bên lồng chuồng cho dê dễ liếm. 

- Thức ăn thô khô:  bổ sung thêm mê, rỉ mật, 
muối để kích thích cho dê ăn được nhiều. 
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Chương V 

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÊ 

 

I.  KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG DÊ HẬU BỊ 

1.1. Khẩu phần và kỹ thuật cho ăn 

Nuôi dê hậu bị theo khẩu phần quy định, đảm bảo cho cơ thể phát triển cân đối, 
hợp lý, không quá béo hoặc quá gầy, không nên vỗ béo bằng thức ăn giàu năng lượng 
như ngô, sắn, gạo, tinh hỗn hợp. Khẩu phần ăn cần sử dụng 75 - 80% VCK là thức ăn 
thô xanh, phần còn lại bổ sung thức ăn tinh và phụ phẩm nông nghiệp. 

Tập cho dê làm quen với các loại thức ăn mới trong khẩu phần hoặc thức ăn phế 
phụ phẩm công - nông nghiệp, cho tập ăn từ 0,1 - 0,5 kg/con/ngày tuỳ theo khả năng 
tiêu hóa của chúng. 

1.2. Kỹ thuật chăm sóc, quản lý 

- Chọn lọc những dê đực, dê cái sinh trưởng phát triển tốt, có ngoại hình đẹp sau 
cai sữa để chuyển sang nuôi hậu bị. 

- Giai đoạn đầu của thời kỳ hậu bị là giai đoạn chuyển tiếp của dê từ đang bú sữa 
mẹ sang tự thu nhận hoàn toàn thức ăn từ ngoài vào, vì vậy dê thường hay mắc các 
bệnh về đường tiêu hoá. Để phòng những bệnh này, cần cho dê ăn thức ăn và nước 
uống sạch, vệ sinh sàn chuồng, sân chơi của dê hàng ngày. Phát hiện bệnh sớm và điều 
trị kịp thời.  

- Tạo điều kiện để dê có thể vận động được 3 - 4 giờ ngày. Với dê đực giống, sau 
3 tháng tuổi phải nuôi tách riêng và cho giao phối khi dê đạt 11 - 12 tháng tuổi 11  

II. KỸ THUẬT NUÔI DÊ ĐỰC GIỐNG  

2.1. Kỹ thuật nuôi dưỡng 

Bình quân một dê đực giống có khối lượng 50 kg, 1 ngày cần cho ăn 4 kg cỏ 
xanh, 1 5 kg lá cây họ đậu; 0,4 kg thức ăn tinh (hoặc 3 kg cỏ xanh; 1,5 kg lá cây họ 
đậu; 0,5 kg thức ăn củ quả và 0,4 kg thức ăn tinh). Trước và trong thời kỳ phối giống, 
cần cho dê ăn tăng khẩu phần tinh có chất lượng cao. 

Nếu muốn cho dê phối 3 lần/ngày, cần cho ăn thêm 0,3 kg giá đỗ hoặc thóc mầm, 
12 quả trứng gà/ngày. 

Luôn chú ý bổ sung đủ khoáng đa, vi lượng cho dê bằng tảng đá liếm tại chuồng. 

Có thể tham khảo khẩu phần ăn trong một ngày cho một dê đực giống nuôi tại 
Trung lâm Nghiên cứu Dê - Thỏ Sơn Tây như sau: Cám hỗn hợp con cò: 0,35 - 
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0,45kg; Sắn lát: 0,3 - 0,4kg; Tảng liếm (Block): 0,15kg; Cỏ + lá: 4,5kg 

Hoặc có thể sử dụng khẩu phần: 0,35 - 0,4kg thức ăn hỗn hợp (cám con cò) + đá 
liếm (tự do) và 4,40g cỏ + lá. 

2.2. Kỹ thuật chăm sóc, quản lý 

Dê đực giống sau khi đã chọn lọc kỹ được nuôi tách riêng với khu dê cái vắt sữa 
để vừa để tạo thêm tính hăng cho dê, vừa tránh mùi hôi hấp phụ vào sữa. 

Thường xuyên cho dê đực vận động 2 lần/tuần, cùng với việc tắm chải khô cho 
dê hàng ngày. Phải có sổ là phiêu theo dõi kết quả phối giống cho từng con dê đực 
giống để tránh sử dụng quá khả năng giao phối của chúng (một dê đực giống cho giao 
phối không quá 3 lần/ngày). Khi khả năng phối giống thụ thai của dê đạt < 60% và 
tuổi quá 6 năm thì nên loại thải chúng. Tránh không cho dê đực giao phối đồng huyết 
với dê cái hoặc dục non giao phối với dê cái già. 

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG DÊ CÁI SINH SẢN VÀ VẮT 
SỮA  

3.1. Phối giống cho dê cái 

- Nên cho phối giống lần đầu khi dê đủ tuổi và khối lượng cơ thể theo qui định 
(Ví dụ: Dê Bách Thảo phối lần đầu lúc 8 - 9 tháng tuổi. khối lượng cơ thể đạt 26 - 30 
kg trở nên). Trong thực tế thường bỏ qua 2 lần động dục đầu tiên của dê cái, sau đó 
mới phối. Dê cái sinh sản, thường sau khi đẻ 1,5 - 2 tháng, sức khoẻ đã phục hồi mới 
cho phối giống lại. 

- Tuyệt đối không được cho dê đực giao phối đồng huyết với dê cái. Xây dựng kế 
hoạch và thời gian biểu cho việc theo dõi, phát hiện động dục và phối giống cho dê. 
Chu kỳ động dục của dê cái bình quân 19 - 21 ngày, kéo dài 1 - 3 ngày. Khi động dục 
dê cái có biểu hiện: âm hộ hơi sưng. đỏ hồng. chảy dịch nhờn, kêu la, bỏ ăn, nhảy lên 
lưng con khác. Nếu đang tiết sữa thì năng suất sữa giảm hẳn. Phát hiện động dục ở dê 
bằng cách quan sát trực tiếp hoặc dùng đực "thí tình" sau động dục 18 - 36 giờ cho dê 
phối giống là thích hợp nhất. Trong sản xuất, khi thấy dê động dục ngày hôm nay thì 
ngày mai cho dê phối giống 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều là tốt nhất. 

Phải có sổ sách theo dõi phối giống để ghi chép ngày phối, kết quả phối giống và 
dự tính ngày đẻ cho dê. 

- Để nâng cao khả năng sinh sản của dê cái, bên cạnh các biện pháp thông thường 
như trên và đảm bảo thức ăn có đủ chất lượng, người ta còn sử dụng thêm các biện 
pháp sau đây 

+ Tác động bằng thời gian chiếu sáng: dựa vào tập tính sinh sản theo mùa khá rõ 
rệt ở dê người ta thấy, phần lớn dê động dục và phối giống vào cuối hè, đầu thu và 
đông, còn vào thời gian cuối xuân và đầu hè hoạt động sinh dục của dê kém. Nguyên 
nhân chính của hiện tượng này có liên quan đến thời gian và cường độ chiếu sáng cao. 
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Do đó, để dê hoạt động sinh dục đều, thường xuyên trong năm. người ta giảm bớt thời 
gian chăn thứ (nhất là mùa hè). Dê được nhốt nhiều hơn trong chuồng, nơi thoáng mát, 
thậm chí hơi tối để giảm thời gian và cường độ chiếu sáng trong ngày 

+ Tác động bằng hormone hướng sinh dục: có 2 phương pháp tác động. 

Tác động bằng Progesterone hoặc chế phẩm tương đương được đặt vào âm đạo 
hoặc trộn vào thức ăn tinh hoặc tiêm cho dê. Sau một thời gian nhất định (tuỳ phương 
pháp) ngừng bổ sung, dê sẽ động dục. Hiện nay người ta thường dùng Progesterone 
kết hợp với PMSG (Premat mareserum g(madotropin), cách dùng như sau: 

Tiêm 2 lần Progesterone vào ngày thứ 1 và thứ 4, ngày thứ 4 tiêm thêm PMSG 
với liều 400 800 UI. Sau 2 - 3 ngày dê sẽ động dục và phối. Sơ đồ như sau: 

 
Tác động bằng Prostaglandine F2α (PGF2α): tiêm 2 lần PGF2α vào ngày thứ 1 và 

thứ 11 của chu kỳ động dục với liều 250μg (1ml), dê sẽ động dục sau 48 - 96 giờ. 
Phương pháp này được sử dụng khá rộng rãi, theo sơ đồ sau 

 
Với phương pháp này nhiều nhà nghcn cứu nước ngoài đã thu được 83 - 100% dê 

động dục. 

+ Xác định thời điểm phối giống thích hợp 

Dê có thời gian động dục kéo dài từ 36- 40 giờ vì vậy thời gian phối giống thích 
hợp nhất sẽ là  12- 30 giờ sau khi động dục và cho dê phối hai lần trong ngày động dục 
sẽ đảm bảo nhất. 
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Sơ đồ xác định thời điểm phối giống thích hợp 

 
32. Nuôi dê cái chửa 

3.2.1. Khẩu phần ăn và kỹ thuật cho ăn 

Ngoài thức ăn thô xanh, có thể sử dụng một trong hai hôn hợp thức ăn tinh sau để 
bổ sung cho dê cái chửa: 

Khối lượng lưới 
Loại thức ăn 

Khẩu phần 1 Khẩu phần 2 
Cám gạo 
Bôi lá keo dâu  
Rỉ mặt 
Muối 

78 
10 
10 
2 

75 
23 
- 
2 

Kỹ thuật cho ăn: với dê chửa cần cho ăn đủ thức ăn có chất lượng cao để giúp 
cho việc phát triển của thai và hình thành sữa. Các loại cây cỏ hoặc cây họ đậu là 
những loại thức ăn tốt cho dê cái chửa. Tuy nhiên, nếu dê đang có chửa mà gầy thì cho 
ăn thêm 0,5kg thức ăn tinh mỗi ngày. Thức ăn tinh có nhiều chất xơ như cám ngô, cám 
gạo nên cho ăn trước khi đẻ vào ngày để giúp cho việc đẻ con được dễ dàng. 

3.2.2. Kỹ thuật chăm sóc, quản lý 

- Thời gian mang thai của dê cái trung bình là 150 ngày (dao động từ 145 - 157 
ngày). Trong quá trình chăm sóc dê, không chăn thả quá xa chuồng và tránh dồn đuổi, 
đánh đập, tuyệt đối không nhốt dê đực giống trong đàn cái đang chửa. Dê cái chửa lần 
đầu cần xoa bóp nhẹ bầu vú để kích thích tuyến sữa phát triển và tập cho dê quen dần 
với việc vắt sữa sau này. 

- Khi tuổi thai lớn dần, cần giảm dần lượng sữa khai thác từ dê mẹ để đảm bảo 
thai phát triển tốt và tránh được sản lượng sữa giảm ở các chu kỳ vắt sữa sau. 

- Khi dê mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của dê tăng dần, nhất là hai tháng chửa 
cuối. Dê cái chịu kiếm thức ăn và phàm ăn hơn bình thường, trạng thái bên ngoài của 
cơ thể có nhiều thay đổi: lông da bóng mượt hơn và tăng cân nhanh. Do đó cần phải 
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đáp ứng đủ số lượng và chất lượng thức ăn để dê nuôi thai tốt và có nhiều sữa sau khi 
sinh. Cho dê ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, khẩu phần tăng giảm tuỳ theo thể trạng 
của dê, cụ thể: Thức ăn thô xanh: 3 - 6 kg/con/ngày; Thức ăn củ quả: 0,4 kg/con/ngày; 
Thức ăn tinh: 0,3 - 0,5 kg/con/ngày. 

3.3. Chăm sóc dê cái đẻ 

- Dê sắp để nên nhốt riêng từng con ở chuồng đã được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, 
ấm áp, yên tĩnh và kín đáo. Để xác định ngày đẻ chính xác khi đã biết ngày phối giống, 
có thể tham khảo cách tính thời gian để của dê theo tác giả Ievised Edition, 1982 như 
sau: Lấy ngày phối giống trừ đi chỉ số sẽ tính được ngày đẻ của tháng dự tính. Cụ thể 
theo bảng sau: 

 Tháng phối giống và dự kiến thời gian đẻ của dê 

Tháng phối giống Tháng đẻ Chỉ số trừ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 

 

Ví dụ: Nếu phối giống cho dê vào 15/3, dê sẽ dễ vào 12/8 

- Trước khi đẻ 5 - 10 ngày, giảm bớt lượng thức ăn tinh ớ những dê cái có năng 
suất sữa cao để tránh viêm vú, sốt sữa. Bố trí người trực đẻ cho dê và chuẩn bị săn củi 
để đốt sưởi cho dê khi trời rét, lót ổ nằm cho dê con sau khí sinh và các dụng cụ như 
cồn Iod. giẻ lau. kẻo, cho tranh kẹp, các loại thuốc trợ sức, trợ đẻ (Cafein, B1, 
Oxytoxin), kháng sinh để phục vụ tốt cho quá trình đỡ đẻ. 

Dê sắp đẻ có những biểu hiện sau: Bầu vú xuống sữa lớn gấp đôi bình thường. 
Dê mẹ khó chịu, hay đẻ đái vãi và tỏ ra sợ hãi. phát ra những tiếng kêu nhỏ. Có sự 
mềm hoá các dây chằng xương chậu dẫn tới sụt mông, âm hộ sưng đỏ và có nhiều dịch 
nhầy chảy ra thành dòng và có màu hơi vàng, khi đó là lúc quá trình dẻ sắp bắt đầu. Dê 
mẹ có biểu hiện khó chịu, bồn chồn. nằm xuống, đứng lên liên tục. 

Người trực đẻ phải theo dõi dễ liên tục trong khi chuẩn bị và đẻ, không làm ồn ào 
khiến dê sợ hãi. Quan sát thấy túi ối thứ nhất xuất hiện, căng lên rồi vỡ ra, sau đó túi ối 
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thứ hai xuất hiện và vỡ, nước ối giúp bôi trơn đường sinh dục giúp dê đẻ được dễ dàng 
hơn. Bình thường sau khi vỡ túi ối, dê con dược sinh ra sau khoảng nửa giờ, theo nhịp 
rặn của dê mẹ. Dê đẻ xong trong khoảng 1- 4 giờ tuỳ theo số lượng thai vàl trí của thai. 
Khi quan sát thấy dê con ra mà bị kẹt, khó đẻ, thai không thuận, dê mẹ thường kêu la, 
cần phải hỗ trợ cho dê mẹ đẻ. 

 
Hình 31. Quá trình đẻ của  dê 

Trong trường hợp thai thuận thì sẽ thấy có đầu và hai chân trước ra trước ở tư thế 
úp mặt xuống hoặc hai chân sau ra trước ở tư thế úp bụng xuống. Các tư thế khác đều 
không thuận. 

 
Ví dụ:  Đuôi ra trước và hai chân sau gấp trong bụng. Đầu ra trước với một chân 
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trước, hai chân trước ra trước nhưng dầu ngo co sang một bên. Đầu và hai chân trước 
ra trước nhưng ở vị trí nằm ngửa (thai lộn ngược). Dê con dang ra nhưng bị kết hông. 

Điều quan trọng trước khi can thiệp là xác định đúng vị trí ngôi thai hiện tại. 
Phương pháp kiểm tra: sát trùng tay cẩn thận sau khi đã rửa tay sạch sẽ, đi găng tay 
chuyên dùng, vệ sinh phần thân sau của dê cái. Đưa tay nhẹ nhàng vào đường sinh dục 
của dê để kiểm tra vị trí ngôi thai, sau đó chỉnh lộn ngôi thai theo chiều thuận. Khi lôi 
thai ra cần cân thận, nhẹ nhàng, theo nhịp rặn của dê mẹ. 

 
Hình 34. Kỹ thuật xử lý ngôi thai không bình thường 

Sau khi kéo được một thai, tập tục kiểm tra những thai tiếp theo và trợ giúp lấy 
thai ra tương tự như trên. Lưu ý, không được kéo nhau thai ra gì làm như vậy sẽ gây 
chảy máu nghiêm trọng. 

Khi dê con ra được ngoài, dê mẹ tự liếm con, song vẫn phải dùng vải mềm, khăn 
sạch và khô lau hết nhót từ miệng, mũi, tai, mình và bốn chân của dê con. Vuốt sạch 
máu từ cuống rốn trở ra phía ngoài rồi dùng chỉ chắc thắt chặt cuống rốn cách bụng 
khoảng 3 -4 cm, dùng dao sắc hoặc kéo cắt rốn và sát trùng bằng cồn Iod 5% hoặc 
dung dịch oxy già. Bóc móng cho dê con: Bóc một lớp móng non mỏng dưới bàn chân 
dê con. 

 Sau khi đẻ xong khoảng 30 phút đến 4 giờ, nhau thai sẽ tự bong ra, lấy nhau 
không để cho dê mẹ ăn. Sau 4 - 6 giờ mà nhau vẫn chưa ra thì phải tiến hành can thiệp 
bằng cách: tiêm oxytoxine hoặc cho uống thuốc nam. Dê mẹ đẻ xong, cho uống nước 
ấm pha 0,5% muối hoặc 5 - 10% đường. Hàng ngày cho dê mẹ ăn thức ăn thô xanh 
non, thức ăn tinh chất lượng tốt theo khẩu phần đã xác định. Không cho dê mẹ ăn quá 
nhiều thức ăn tinh và củ quả để tránh dê bị chướng bụng đầy hơn. Nên tiêm Canxi 
clorua (CaCl2) và MgSO4 cho dê mẹ để phòng trị bại liệt. 

Rửa sạch bầu vú và âm hộ, vệ sinh sạch sẽ nơi dê mẹ vừa đẻ và cho thay đệm lót, 
đưa dê con vào cho bú sữa đầu. Trường hợp nếu dê mẹ bị sưng năm sữa có thể chườm 
nước nóng và vắt sữa cho dê khỏi bị tắc các tia sữa. 

3.4. Chăm sóc, nuôi dưỡng dê cái vắt sữa 
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3.4.1. Nuôi dưỡng 

Để dê có thể cho năng suất sữa cao thì cần phải được nuôi dưỡng tốt. Trước tiên 
dê mẹ được cho ăn đủ liêu chuẩn, khẩu phần. Thức ăn thô xanh phải ưu tiên loại xanh 
non, chất lượng tốt, chọn loại thức ăn dê ưa thích để dê ăn được nhiều. Bổ sung thêm 
thức ăn linh hỗn hợp chứa 15 - 16% protein thô, premix khoáng - vitamin và muối ăn. 
Nhu cầu của dê về muối ăn cao hơn so với các loài vật nuôi khác, đây là lý do mà dê 
rất thích liếm muối. Vì vậy, nên trộn muối với các chất khoáng, vitamin, đóng thành 
tảng liếm, cho dê liếm tự do. 

Nhu cầu dinh dưỡng cho dê bao gồm nhu cầu duy trì và nhu cầu sản xuất như: 
sinh trưởng, sản xuất sữa, mang thai...(xem chương IV). 

Dê có năng suất sữa trên 2 lít/con/ngày (ở 2 tháng đầu) cần cho ăn 2-3 lần và vắt 
sữa 2 lần/ngày. 

Cho dê uống nước sạch thoả mãn nhu cầu (3 - 5 lít/con/ngày), nước sạch luôn có 
sẵn trong các máng ở trong chuồng và ngoài sân. Theo dõi sự thay đổi khối lượng của 
dê mẹ để điều chỉnh kịp thời chế độ cho ăn. Nếu dê được nuôi dưỡng tốt, 1 - 2 tháng 
đầu sẽ sụt khối lượng từ 5 - 7%, từ giữa tháng thứ hai trở đi dê sẽ hồi phục dần và ổn 
định khối lượng. Nếu nuôi kém, dê hao hụt khối lượng nhiều, năng suất sữa giảm, thời 
gian hồi phục cơ thể và động dục trở lại chậm. 

Có thể sử dụng một trong các công thức phối hợp thức ăn tinh hỗn hợp sau đây 
cho dê sữa tuỳ theo điều kiện kinh tế và nguồn nguyên liệu của từng địa phương. 

Công thức phối hợp hỗn hợp thức ăn tinh cho dê sữa 
Khối lượng (%) Loại thức ăn 

 Công thức 1 Công thức 2 Công thức 3 Công thức 4 
Ngô 
Khô dầu dừa  
Cám gạo  
Vỏ sò 
Bột lá keo dậu 
Rỉ mật 
Muối 
Bột thịt và xương  
Tấm gạo  
Bột đá vôi 

50 
29 
20 
0,5 
- 
- 

0,5 
- 
- 
- 

33 
33 
33 
0,5 
- 
- 

0,5 
- 
- 
- 

28 
30 
20 
- 
8 
8 
1 
5 
- 
- 

11 
21 

11,5 
- 

36 
- 
1 
- 

18 
1 

(Nguồn: Kỹ thuật chăn nuôi dê - Trung tâm nghiên cứu Dê - Thỏ Sơn Tây - 2002) 

3.4.2. Chăm sóc 

Tạo điều kiện cho dê được vận động ngoài sân chơi hay bãi chăn khô ráo, gần 
chuồng từ 3 - 5 giờ/ngày, kết hợp tắm chải, bắt ve, rận 

Dê sữa thường hay mắc bệnh viêm vú, vì vậy hàng ngày khi vắt sữa cần phải 
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quan sát theo dõi tình trạng con vật, bầu vú, màu sắc sữa, mùi vị sữa, nếu thấy khác 
thường cần can thiệp ngay bằng các biện pháp: chườm nóng, xoa bóp bằng nước muối 
ấm 10%, dán cao tan hoặc các biện pháp thú y khác. 

Nên qui định bãi chăn thả riêng, tách biệt với gia súc khác và phân vùng chăn thả 
luân phiên. Tránh nơi có đầm lầy, nước đọng Khi chăn thả phải quan sát đàn dê, phát 
hiện bệnh tật và các trường hợp khác thường để sớm giải quyết. 

Không nên chăn thả dê con dưới 3 tuần tuổi sau đẻ, dê cái sắp đẻ và sau khi đẻ 5 
ngày, dê ốm đang điều trị. 

Trước và sau giờ chăn thả từng buổi, cần cho dê ra sân chơi để uống nước và ăn 
thức ăn bổ sung. 

IV. KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG DÊ CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI 
SỮA (90 NGÀY) 

4.1. Giai đoạn bú sữa đầu (Từ sơ sinh đến 10 ngày tuổi) 

Sau khi đỡ đẻ cho dê được 20 - 30 phút, cần phải cho dê con bú sữa đầu ngay. 
bởi trong vòng 3 - 7 ngày đầu sữa dê mẹ có nhiều dinh dưỡng nhất, đặc biệt là hàm 
lượng kháng thể (γ globulin) cao và các loại vitamin quan trọng rất cần thiết giúp cho 
dê con chống chọi với các yếu tố gây bệnh, nhất là bệnh về đường tiêu hoá. 

Trong vòng 3 - 4 ngày đầu, cho dê con bú sữa đầu của mẹ thoả mãn nhu cầu 
(Khoảng 10-15% khối lượng cơ thể, tương đương 200 - 300 g/con/ngày), cho bú từ 3 - 
4 lần/ngày. Hoàn thiện việc tập và cho dê con bú sữa đầu cũng là một yếu tố mang lại 
thành công trong nuôi dưỡng dê con về sau này. Nếu dê con mới đẻ còn yếu cần giúp 
dê con lập bú và thúc vú theo phản xạ tự nhiên. Nếu dê con chưa quen hoặc dê mẹ 
không cho con bú, phải ép bằng cách giữ dê mẹ, vắt bỏ vài giọt sữa đầu tiên, rồi vắt ít 
sữa vào miệng dê con giúp dê con ngậm vào vú mẹ. Có thể hỗ trợ dê con bằng cách 
bóp nhẹ núm vú mẹ cho sữa chảy ra từ từ để dê con mút vú cho quen dần, giữ nguyên 
để dê con bú no. Tiếp tục làm lại như thế vài lần cho dấn khi dê mẹ chịu cho con bú cả 
2 vú để tránh cương sữa, viêm vú ở dê mẹ. 

Từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 10 hoặc ngày thứ 15 sau khi sinh, cần tập cho dê con 
bú bình hoặc uống sữa bằng xô, chậu. Như vậy có thể định lượng chính xác sản lượng 
sữa của dê mẹ và định mức bú cho dê con, hơn nữa đỡ tốn nhân lực khi phải nuôi 
nhiều dê con một lúc. Phải vệ sinh sạch sẽ dụng cụ đựng sữa trước và sau khi cho dê 
uống sữa. Lượng sữa cho dê bú từ 1 - 1,5 lít/ngày 

Thông thường sau 10 ngày tuổi tập ăn cho dê con bằng các loại thức ăn dễ liêu 
như cháo, bột đậu tương, ngô rang nghiền bột và các loại cỏ, lá non. 

4.2. Giai đoạn 15 - 45 ngày tuổi 

Tách dê con khỏi dê mẹ để vắt sữa dê mẹ. Thông thường dê mẹ được vắt sữa 
ngày 2 lần vào buổi sáng hoặc chiều tối mới dê có sản lượng sữa trên 1 lít. Dê con 
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được vào bú dê mẹ sau khi đã vắt sữa xong để khai thác kiệt sữa trong bầu vú, sau đó 
cho dê con bú thêm từ 300 - 350 ml/ngày (chia làm 2 - 3 lần). Tuỳ theo lượng sữa dê 
con bú được từ con mẹ để xác định lượng sữa bổ sung thêm, nhưng phải đảm bảo nhu 
cầu 450 - 600 ml/con/ngày (có thể xác định lượng sữa dê con bú được từ mẹ bằng cách 
cân dê con trước và sau khi bú). 

Đối với dê mẹ có sản lượng sữa < 1 lít/ngày và trong chăn nuôi gia đình thì có 
thể áp dụng biện pháp tách dê con ra khỏi dê mẹ ban đêm (từ 5 giờ chiều tối đến 6 giờ 
30 sáng hôm sau). Vắt sữa 1 lần/ngày vào buổi sáng làm sữa hàng hóa, sau đó cho con 
bú theo mẹ cả ngày không cần phải bổ sung thêm sữa nữa. Từ 24 - 45 ngày tuổi, cho 
dê con ăn thêm 30 - 35 g thức ăn tinh hỗn hợp/ngày. 

4.3. Giai đoạn từ 46 - 90 ngày tuổi 

Giai đoạn này cần cho dê con uống 600 ml sữa/ngày chia làm 2 lần, rồi giảm dần 
xuống 400 ml/con/ngày. Tăng dần lượng thức ăn tinh lên từ 50 - 100 g/con/ngày, thức 
ăn thô xanh cho dê ăn tự do, giảm dần và cắt hẳn lượng sữa khi dê con đã tự ăn được 
mà không cần đến sữa mẹ. 

Sữa nguyên hoặc sữa thay thế cho dê con bú hàng ngày đều phải được hâm nóng 
ở nhiệt độ 38 - 400C. Nước uống cho dê con phải sạch và thoả mãn nhu cầu hàng ngày. 

Lượng thức ăn cụ thể cho dê ở các tuần tuổi như sau: 

Khối lượng thức ăn cho dê con 

Lượng sữa cho bú/ngày (ml) Tuổi dê sau đẻ 
 Giống dê châu Âu Giống dê châu Á

Số lần cho 
ăn/ngày 

Ghi chú 
 

Ngày thứ nhất  
Ngày thứ hai  
Ngày thứ ba  
Ngày thứ 3 đến 7  
Tuần 2  
Tuần 3  
Tuần 4  
Tuần 5  
Tuần 6  
Tuần 7  
Tuần 8  
Tuần 9  
Tuần 10  
Tuần 11  
Tuần 12  
Tuần 13 

300 
350 
400 
750 
1000 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1 000 
800 
600 
400 
200 

150 
200 
250 
500 
750 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
800 
600 
500 
400 
200 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
Bổ sung thêm 
thức ăn thô xanh 
và thức ăn tinh; 
Nước uống tự do 

(Nguồn: Kỹ thuật chăn nuôi dê - IPC Livestock Oenkerk - 2002) 
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4.4 Yêu cầu tăng khối lượng 

Dê phải đạt các mức tăng khối lượng theo từng giai đoạn sinh trưởng. Đối với 
các giống dê có tầm vóc to, hướng sản xuất chuyên dụng (như các giống dê châu Âu) 
thì yêu cầu mức tăng khối lượng tốt trong độ tuổi từ 1 - 6 tháng là trên 160gingày, mức 
trung bình là 140 - 160g/ngày và mức kém là dưới 1 40g/ngày. 

Còn đối với các giống dê kiêm dụng, tầm vóc nhỏ (các giống dê Ấn Độ, dê Cỏ...) 
thì yêu cầu về mức tăng khối lượng có thể thấp hơn tuỳ thuộc theo từng giống. 

Khả năng tăng khối lượng của dê được minh hoạ qua đồ thị sau đây: 

Đồ thị theo dõi sinh trưởng 

 
Tiêu chuẩn tăng trọng (đối với giống dê sữa lớn) trong giai đoạn 1 - 6 tháng tuổi  

> 1 60g = tốt  140 - 1 60 = trung bình  < 140g = kém  
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4.5. Chăm sóc dê con 

Giai đoạn dê con theo mẹ, chúng thường hay mắc các bệnh về đường hô hấp do 
lạnh hoặc bệnh viêm loét miệng truyền nhiễm do ẩm độ cao. Vì vậy phải luôn giữ cho 
sân chuồng, ổ lót khô ráo, ấm áp, sạch sẽ. Cho dê con vận động ngoài sân chơi hoặc 
bãi chăn gần chuồng, không cho chúng theo mẹ đi chăn thả ngoài bãi xa trong giai 
đoạn từ sơ sinh đến cai sữa. 

- Những con còi cọc, suy dinh dưỡng cần được cho ăn thêm premix khoáng, sinh 
tố hoặc loại thải giết thịt cùng với dê đực không đủ tiêu chuẩn giống để tránh lãng phí.  

- Khi phát hiện những dê con mắc bệnh phải được nuôi cách ly và điều trị kịp 
thời để tránh lây lan và nâng cao tỷ lệ nuôi sống, nhất là với các bệnh do vi rút gây ra. 

V. KỸ THUẬT KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN SỮA 

Dê các bắt đầu tiết sữa sau khi đẻ. Thời kỳ tiết sữa tiếp tục kéo dài trong vài 
tháng đến khi dê lại có chửa, thời kỳ này gọi là thời kỳ cho sữa. Thời gian của chu kỳ 
tiết sữa có thể từ 3 tháng đến 1 năm 

Sau khi dê cái đẻ 4 - 5 ngày, có thể khai thác sữa hàng hoá. Quá trình cạn sữa cho 
dê được tiến hành trước khi đẻ một tháng. Thời gian chửa của dê kéo dài 5 tháng. nói 
chung dê cái sẽ ngừng tạo sữa khoảng 3 tháng sau khi chúng có chửa. Nếu sữa văn tiếp 
tục phân tiết thì cần phải cạn sữa cho dê bằng cách giảm các loại thức ăn chất lượng 
cao, thức ăn kích thích tiết sữa, thay đổi lịch vắt sữa, số lần vắt...nhằm thay đổi phản 
xạ phân tiết sữa của dê. Đối với các dê cái có năng suất sữa thấp thì có thể tiến hành 
cạn sữa đột ngột. 

5.1. Kỹ thuật vắt sữa 

Vắt sữa cho dê phải thao tác đúng qui trình kỹ thuật, đặc biệt là khâu vệ sinh bầu 
vú trước và sau khi vắt sữa, dê đực phải được nhốt cách xa chuồng dê cái vắt sữa. 

Cách vắt sữa: 

Tư thế của dê khi vắt sữa có thể được 
thực hiện một cách đơn giản bằng cách buộc 
dê vào gốc cây hoặc đưa dê vào khung giá 
(xem hình 35). Tuy nhiên, trong bất kỳ 
trường hợp nào, đầu của dê phải được giữ cố 
định để đảm bảo an toàn trong quá trình vắt. 
Phải giữ yên tĩnh trong quá trình vắt sữa. 

- Qui trình vắt sữa: Chuẩn bị các dụng 
cụ vắt sữa đã được rửa sạch và khử trùng 
như xô: bình đựng sữa, ống đong, khăn lau, 
nước ấm, khăn lọc sữa... 
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Những dê cái thuần tính, chỉ cần một người vắt thì cần có giá buộc hoặc người 
khác đứng giữ sừng hoặc 2 tai. 

Rửa sạch bầu vú bằng nước ấm 37 - 400C, lau khô, xoa bóp nhẹ xung quanh bầu 
vú để kích thích tuyến sữa rồi mới vắt. Thao tác vắt phải nhanh, đều đặn thì dê mới tiết 
sữa nhiều. Có thể sử dụng phương pháp vắt nắm, cuối cùng vắt vuốt để kiểm tra và lấy 
hết sữa ra khỏi vú. 

Khi bắt đầu vắt, phải quan sát những tia sữa đấu tiên và trạng thái bầu vú, núm 
vú, phản ứng của dê mẹ và lượng sữa vắt được để phát hiện bệnh lý và điều trị kịp 
thời. 

Cụ thể, trình tự các bước khi vắt sữa dê như sau: 

1. Rửa sạch tay trước khi vắt sữa 

2. Rửa bầu vú dê bằng nước ấm sạch hoặc nước máy có thuốc sát trùng. Sau đó 
dùng khăn sạch lau khô bầu vú và tay người vắt. Tuyệt đối không vắt sữa khi tay còn 
ướt. 

3. Siết chặt ngón tay cái và ngón trỏ ở vị trí gốc núm vú để sữa không trở lại bầu 
vú được 

4. Tiếp tục siết ngón tay áp nỏ để ép sữa ra ngoài. Tia sữa đầu tiên cần được loại 
bỏ. 

5. Tiếp tục siết chặt ngón tay áp út, lưu ý tạo áp lực đều đặn. 

6. Cuối cùng siết chặt ngón út để ép hết sữa ra ngoài. 

7. Thả lỏng toàn bộ các ngón tay và lặp lại quá trình vắt như trên. 

8. Khi thấy sữa chảy ra ít thì gãi nhẹ vào bầu vú để kích thích sữa phân tiết vào 
núm vu 

9 Vắt kiệt sữa cho đến giọt cuối cùng bằng cách kẹp chặt núm vú vào giữa ngón 
tay cái và ngón chỏ. 

10. Vuốt dọc theo chiều dài núm vú. Chú ý thao tác không quá mạnh và không 
gây tổn thương hoặc làm cho dê đau đớn. 
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Lọc sữa: Sữa sau khi vắt, được lọc qua 8 lớp vải xô màn sạch, thanh trùng hoặc 

tiệt trùng và bảo quản ở nhiệt độ lạnh. Vải lọc sữa phải được giặt sạch hàng ngày, phơi 
khô. 
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Lịch vắt sữa:: Trong 10 ngày đầu sau khi đẻ, nếu dê dẻ 2 con trở lên thì không 

vắt sữa mà để cho dễ con bú hết sữa mẹ. Nếu đẻ 1 con thì từ ngày thứ 4 trở di sẽ vắt 1 
- 2 lần/ngày tuỳ theo sản lượng sữa mẹ. 

Từ ngày 11 đến ngày thứ 120 sau đẻ: vắt sữa 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều 
tối. 

Từ cuối tháng thứ 4 trở đi dê tiết sữa ít dần. nếu lượng sữa chỉ đạt dưới 1 lít thì 
chỉ nên vắt 1 lần/ngày vào buổi sáng, đến cuối kỳ át sữa thì vắt cách nhật thưa dần sau 
đó cạn sữa luôn. Thường sau khi vắt xong mới cho con vào bú mẹ. 

Cho dê cạn sữa từ từ bằng cách giảm dần số lần vắt sữa trong ngày, tăng dần 
khoảng cách vắt sữa: 1 ngày/1ần, 2 ngày/1ần, 3 ngày/lần rồi cắt hẳn. Dự tính ngày đẻ 
của dê để chủ động trực đẻ, chăm sóc dê con. 

Một số chúí ý để giữ vệ sinh cho sữa: 

- Dê sữa phải được nuôi nhốt riêng, cách xa chuồng dê thịt để giữ môi trường 
xung quanh sạch sẽ. 

- Theo dõi quá trình vắt sữa, kiểm tra sữa bằng cách mỗi lần vắt cho một ít sữa 
vào một cốc nhỏ, nếu thấy sữa có màu, mùi... bất thường là dấu hiệu của bệnh viêm vú 
(Mastitis). 

- Cách ly ngay các con dê nghi mắc bệnh và điều trị kịp thời. Không sử dụng sữa 
của chúng cho đến khi chúng hoàn toàn khỏi bệnh. 

- Khi vắt sữa, tay người vắt phải sạch và khô, không được thò tay vào xô sữa. 

- Chuồng nhốt dê đực phải xa chuồng dê vắt sữa nhằm tránh mùi hôi của dê đực 
hấp phụ vào sữa. 

Khử trùng dụng cụ vắt sữa: 

Các dụng cụ vắt sữa (xô, chậu, khăn lau…) phải được rửa và sát trùng, tránh làm 
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cho sữa mất vệ sinh. Khử trùng cho các dụng cụ vắt sữa nhằm mục đích đảm bảo cho 
sữa không có vi khuẩn gây bệnh, kéo dài thời gian bảo quản của các sản phẩm sữa. 
Các dụng cụ này có thể được khử trùng như sau: 

- Ngay sau khi vắt sữa, các dụng cụ phải được rửa, giặt sạch sẽ bằng nước nóng: 
Ngâm các dụng cụ vào nước xà phòng nóng trong 5 phút; Dùng bàn chải mềm để đánh 
rửa dụng cụ. Không dùng bàn chải kim loại, như vậy sẽ làm hỏng dụng cụ, bề mặt 
dụng cụ sẽ bị thô ráp và sẽ là nơi cho vi khuẩn, nấm cư trú. Dùng nước sạch tráng rửa 
cho đến khi hết mùi xà phòng 

- Phơi hoặc sấy khô, để trên các giá sạch sẽ. 

- Phải khử trùng dụng cụ trước khi sử dụng cho lần vắt tiếp theo. Đơn giản bằng 
cách ngâm dụng cụ vào nước sạch có thuốc sát trùng (clorua hoặc purex) trong 5 phút. 

5.2. Chế biến sữa dê 

Sữa dê sau khi vắt có thể được chế biến đơn giản để sử dụng ngay lại gia đình 
hoặc trong cộng đồng thôn, xã hoặc được vận chuyển tới nhà máy để chế biến thành 
nhiều loại sản phẩm như sữa tươi thanh trùng, pho mát, bơ.... 

5.2. Phương pháp khử trùng sữa đơn giản 

Phương pháp này có thể áp dụng trong các gia đình theo trình tự như sau: 

- Cho sữa đã lọc vào bình hoặc xuống bằng nhôm, không sử dụng các dụng cụ 
bằng đồng, sắt...vì sẽ làm hỏng sữa. Thả nổi bình hoặc xuống sữa này vào một xoong 
to hơn có chứa nước để đun hấp cách thuỷ sữa. 

- Thả một nhiệt kế nổi trên bề mặt sữa để kiểm tra nhiệt độ trong quá trình xử lý. 

- Trong quá trình đun hấp sữa nên khuấy sữa liên tục cho lới khi nhiệt độ đạt tới 
800C hoặc khi quan sát thấy sữa bắt đầu bốc hơi. 

- Giữ sữa ở nhiệt độ trên trong 30 giây, sau đó nhanh chóng thả nổi bình sữa vào 
chậu nước lạnh. Không ngừng quấy sữa để làm sữa giảm nhiệt độ xuống nhanh chóng 
và đều. 

- Đựng sữa trong các bình đã khử trùng, bọc kín. Khi đặt sữa vào tủ lạnh có thể 
làm thay đổi cấu trúc các chất béo, sữa có thể có dạng hạt, tuy nhiên điều này không 
làm giảm chất lượng sữa. 

5.2.2. Phương pháp chế biến pho mát 

Qui trình làm pho mát như sau: (xem ảnh minh họa) 

- Sau khi vắt, sữa được chuyển đến nơi làm pho mát để kiểm tra độ đậm đặc bằng 
Lactometer, nếu đạt 25-30 độ và nồng độ axit Dônic khi kiểm tra đạt dưới 22 độ mới 
đưa vào làm pho mát. Sữa được lọc và thanh trùng như kỹ thuật thanh trùng sữa ở trên 
nhưng nhiệt độ của sữa yêu cầu đạt đến 720C thì dừng lại và để duy trì trong 3 phút sau 



 81

đó chuyển sang làm lạnh sữa. Khi nhiệt độ sữa xuống 380C thì cho men vi sinh vật 
Starter (Bactelia Culture)* vào với khối lượng 0,35g men cho 10 lít sữa, quấy cho men 
hoà đều trong thùng sữa; sau 40-50 phút chuyển sang giai đoạn làm đông sữa. 

- Làm đông sữa: cho vào sữa loại men thứ 2 là Rennet* với khối lượng 0,3g/10 lít 
sữa và lại quấy cho men tan đều trong thùng sữa, giữ nhiệt độ của sữa ở 37-380C cho 
sữa dần dần kết tủa và đông đặc lại. Thời gian làm đông sữa khoảng từ 40-45 phút tuỳ 
theo nhiệt độ môi trường. 

- Dùng dao mỏng cắt sữa đông thành nhiều miếng nhỏ, để 15 phút cho nước 
trong sữa chảy ra. 

- Chất nước sữa ra khỏi sữa đông, trộn đều thêm muối tinh lọc7ào sữa đông với 
lượng 70g/10 lít sữa. 

- Đóng khuôn pho mát: Đổ sữa đông đã trộn muối vào khuôn có lót một lớp vải 
xô bằng sợi bông sau đó nén ép vừa phải cho sữa trong khuôn này chắc lại, ép sữa 
trong khoảng 3-4 giờ thì lật khuôn lại và để thêm 8- 12 giờ, sau đó tháo khuôn pho 
mát. 

- Ngâm bánh pho mát vào nước muối bão hoà trong vòng 3-5 phút rồi vớt ra để 
ráo nước và đưa vào bảo quản sử dụng. 

- Nếu bảo quản pho mát trong tủ lạnh ở nhiệt độ 2 - 5+C trong 4-10 ngày thì đây 
là pho mát tươi, pho mát này có đặc điểm mềm và màu trắng ngà. Khi bảo quản tiếp 
10-30 ngày thì pho mát sẽ lên men sinh hương và chuyển dần sang màu vàng nhạt, pho 
mát nửa cứng và thành cứng có màu vàng, có mùi pho mát đặc trưng, người nước 
ngoài thường thích ăn loại pho mát này. 
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(*) 2 loại men Bacteria Culture và Rennet (Protease Enzyme) đã được sản xuất 
công nghiệp được nhập vào nước ta từ Pháp hoặc Đan Mạch dạng bột báo quản trong 
tủ lạnh sử dụng trong 1.5-2 năm 

VI. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÊ THỊT 

6.1. Các đối tượng dê nuôi thịt 

Dê nuôi để giết thịt bao gồm có các nhóm và giống như sau: 

- Các giống dê chuyên thịt: như giống dê Boer (châu Phi). 

- Giống dê Cỏ của Việt Nam. 

- Các giống dê kiêm dụng: gồm có 

+ Các giống dê kiêm dụng sữa thể, thịt sữa như: Dê Bách Thảo, dê Jumnapari, 
Beetal, Barbari... 

+ Các con lai giữa các giống dê sữa với dê thịt, dê sữa với dê Cỏ, dê Bách Thảo. 
con lai giữa dê thịt với dê Cỏ, dê Bách Thảo.... 

- Dê loại thải vỗ béo lấy thịt bao gồm những dê sinh sản, dê hậu bị làm giống của 
các giống khác nhau, nhưng do không đạt tiêu chuẩn làm giống hoặc kết thúc chu kỳ 
sản xuất được loại thải, vỗ béo để giết thịt. 

cụ thể, trong quá trình nuôi dưỡng và theo dõi chọn lọc sẽ tiến hành thải loại các 
dê không đủ tiêu chuẩn để nuôi thịt như sau: 

- Dê hậu bị: Các dê cái nuôi tới 6 tháng tuổi mà không đạt 14 kg hoặc tới 9 tháng 
tuổi mà không đạt 17 kg khối lượng cơ thể, các dê đực nuôi 6 tháng tuổi mà thể trọng 
không đạt 15 kg trở lên. 

- Dê cái sinh sản: Hai lứa liền từ lứa đẻ thứ hai trở đi có khoảng cách hai lứa đẻ 
trên 1 năm. Hoặc 5 - 6 tháng tiền phối giống không thụ thai, đã tìm nguyên nhân và bổ 
cứu vẫn không có kết quả. 

- Dê đực giống: Liền hai vụ giao phối đầu, tỷ lệ thụ thai của dê các đạt < 30%. 
Từ vụ giao phối thứ 2 trở đi, hai vụ liên tiếp tỷ lệ thụ thai của dê cái đạt < 50%/vụ. 

Những dê đực sử dụng thụ tinh nhân lạo mà ngay giữa vụ phối giống, tinh dịch 
quá ít mật độ tinh trùng quá loãng so với định mức thụ linh nhân tạo quy định, liền 
trong 2 vụ. 

Những dê đực không có biểu hiện rõ rệt về giới tính. Trong tất cả các trường hợp 
trên, khi xem xét nguyên nhân đều là ở con đực và đã có biện pháp tác động nhưng 
vẫn không có kết quả. 

6.2. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

Dưới đây là một số yêu cầu kỹ thuật quan trọng đối với đàn dê sinh sản trong 
chăn nuôi dê thịt ở một trại chăn nuôi dê tập trung tuỳ theo quy mô đàn. 
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- Tuổi bắt đầu phối giống dê cái 7 - 8 tháng tuổi, dê đực 10 -2 tháng tuổi. 

- Khối lượng bắt đầu phối giống dê cái 17 - 18 kg, dê đực 20 - 22 kg. 

- Khối lượng lúc 12 tháng tuổi: dê cái 20 kg, dê đực 22 kg. 

- Tỷ lệ nuôi sống dê con: 85% 

- Tuổi thải loại: dê cái 7 tuổi, dê đực 8 tuổi. 

- Số lứa đẻ bệnh quân/cái/năm: 1,6 lứa. 

- Số con bình quân/lứa: 1,8 con 

- Thời gian cho con bú: 60 - 90 ngày 

- Khối lượng sơ sinh bình quân (đối với dê cỏ): 

Đẻ 1 con/lứa: dê cái 2,0 kg; dê đực 2,3 kg. 

Đẻ 2 con/lứa: dê cái 1,5 kg dê đực 2,0 kg. 

Dẻ 3 con/lứa: dê cái 1,3 kg; dê đực 1,5 kg. 

- Khối lượng cai sữa dê cái 6 kg, dê đực 7 kg trở lên. 

- Tỷ lệ ghép đực/cái trong đàn: 1/15 - 1/20. 

- Tỷ lệ chọn lọc dê hậu bị lên sinh sản 75 - 80%. 

6.3 Kỹ thuật chăn nuôi dê thịt 

- Tính toán đảm bảo cung cấp đủ các chất dinh dưỡng theo yêu cầu tăng trọng 
cho dê. 

- Dê có thể được nuôi theo phương thức chăn thả trên đồng cỏ và bổ sung thức ăn 
thêm tại chuồng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho dê 

- Có sẵn tảng liếm trong chuồng để các loại dê sử dụng theo ý thích. 

- Nên sử dụng mê để bổ sung ni tơ phỉ protein theo mức 0,2 - 0,3 g/kg thể 
trọng/ngày bằng cách trộn lẫn với thức ăn tinh hỗn hợp hoặc thức ăn thô. Tuy nhiên 
cần chú ý đề phòng dê bị ngộ độc urê bằng cách cho dê ăn với lượng tăng dần: mới 
đầu chỉ dùng 1/10 định mức/ngày, sau đó tăng dần, tới 10 ngày sau thì đạt mức quy 
định. Khi bị ngộ độc mê, cho dê uống ngay axit axetic 50% với liều có thể đến 1/2 
lít/con, lặp đi lặp lại vài ba lần với khoảng cách 1 giờ/lần. Có thể sử dụng 1/2 lít nước 
dưa chua thay thế. 

- Để có thể đủ thức ăn thô cho dê quanh năm, cần dự trữ thức ăn rơm, cỏ khô cho 
dê từ 50 - 70 kg/con/năm hoặc 150 - 200 kg cỏ ủ/con/năm để bổ sung vào ban đêm và 
những khi không chăn thả dê.  

6.4. Kỹ thuật giết mổ dê 

6.4.1. Kỹ thuật mổ thịt dê 
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Thịt dê được xem như là một món ăn đặc sản. Các món ăn chế biến từ thịt dê có 
giá trị cao. Tuy nhiên quá trình chế biên còn liên quan nhiều đến quá trình tuyển chọn 
dê để giết thịt, nhất là đối với dê đực. Đối với những dê đực chưa thiến hoạn, khi giết 
mổ, chất lượng thịt cũng có thể bị ảnh hưởng, vì vậy dê đực nên thiến trước khi giết 
thịt 1 - 2 tháng. 

Tuổi giết thịt tốt nhất là từ 8 tháng đến 2 năm tuổi ở tuổi này thịt dê mềm, ít mùi 
hôi. Nếu dê quá 2 năm tuổi thì thịt sẽ cứng và dai, dê dưới 8 tháng tuổi thì dê còn quá 
nhỏ, không kinh tế. 

a) Phương pháp xác định khối lượng cơ thể của dê  

Ở một số nước châu Âu, người ta đã nghiên 
cứu và đưa ra phương pháp xác định khối lượng 
cơ thể của giống dê sữa thông qua kích thước 
chiều đo vòng ngực theo bảng dưới đây. Tất 
nhiên, độ chính xác còn tuỳ thuộc vào thể trạng 
béo hay gầy của dê và nếu áp dụng cho những 
giống dê khác nhau thì sẽ có sai số. Do đó khi áp 
dụng cách tính này cũng đòi hỏi người chăn nuôi 
phải linh hoạt trong việc ước tính mức độ sai số 
cho phù hợp. 

Kích thước vòng ngực 
(cm) 

Khối lượng 
(kg) 

Kích thước vòng ngực
(cm) 

Khối lượng  
(kg) 

27,3 2,27 65,4 27,21 
28,6 2,49 66,7 28,5 
29,9 2,73 67,9 29,9 
31,1 2,95 69,2 31,2 
32,4 3,17 70,5 32,6 
33,7 3,63 71,7 34,0 
34,9 4,08 73,0 35,3 
36,2 4,54 74,3 36,7 
37,5 4,99 75,6 38,1 
38,7 5,44 76,8 39,4 
40,0 5,90 78,0 40,8 
41,3 6,80 79,4 42,1 
42,7 7,71 80,7 44,0 
43,8 8,62 81,9 45,8 
45,1 9,52 83,2 47,6 
46,4 10,43 84,5 49,8 
47,6 11,34 85,7 52,1 
48,9 12,24 87,0 54,4 
50,2 13,15 88,3 56,6 
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51,4 14,06 89,5 58,9 
52,7 14,97 90,8 61,2 
53,9 15,87 92,1 63,4 
55,3 16,78 93,4 65,7 
56,5 17,69 94,5 68,0 
57,8 19,05 95,9 70,2 
59,1 20,41 97,2 72,5 
60,3 21,77 98,4 74,8 
61,6 23,13 99,7 77,1 
62,9 24,49 101,0 79,3 
64,1 25,85 102,2 81,6 

(Nguồn: Công ty Ralston Purina) 

b) Phương pháp giết thịt 

Tuỳ theo mục đích sử dụng da dê mà lựa chọn phương pháp giết thịt cho phù hơp 
Nếu lấy da dê để thuộc thì phải lột da, nếu sử dụng da dê làm thực phẩm thì phải cạo 
lông, mổ bụng lấy hết nội tạng và thui. 

Trong mổ khảo sát sức sản xuất thịt của dê thì phải áp dụng phương pháp lột da, 
như vậy mới đảm bảo độ chính xác về khối lượng và tỷ lệ các thành phần thân thịt 
Trước khi giết mổ, không cho dê ăn uống trong khoảng từ 12 - 18 giờ. Cố định dê và 
dùng búa đập vào đỉnh đầu (khoảng giữa 2 tai). Sau đó nhanh chóng cắt tiết bằng dao 
sắc qua cổ ở góc sau hàm dưới, cắt đặt phần mềm và mạch máu của cổ, để tiết chảy 
vào một xô hoặc chậu đặt ở phía dưới và nâng cao phần đuôi dê để tạo điều kiện cho 
tiết chảy dễ dàng. Trước khi cắt tiết có thể dùng dây buộc chặt thực quản để ngăn 
không cho thức ăn trong dạ dày chảy ra làm nhiễm bẩn tiết dê. 

Sau khi cắt tiết, dùng một thanh gỗ để dang rộng 2 chân sau, buộc chặt lại để treo 
lên, chuẩn bị cho mổ xẻ. 
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- Lột da: Đầu tiên lột từ các chân sau rồi tới 2 phía lườn. Khoét trực tràng, sau đó 
dùng dây thắt chặt để phân không rơi dính vào thịt. Mổ rộng vết cắt từ trực tràng về 
phía trung tâm của bụng và lên cổ. Cắt da ở chân trước và rạch nối vết cắt này liền với 
các vết cắt ở phần bụng. Sau đó tiếp tục lột da từ phía bụng về phía lưng. Các phần 
màng da mỏng như tờ giấy phải được để lại 

- Tách nội tạng: sau khi lột da, tiến hành tách rời phần nội tạng (tim, gan. 
phổi....). Trước hết, rạch ở trung tâm bụng, theo đường trắng, kéo về phía sau, tiếp tục 
rạch lên phần ngực. Cắt xung quanh cơ hoành, khi đó toàn bộ nội tạng có thể tách rời 
và lấy ra được. Lưu ý buộc chặt đầu túi bọng đái trước khi lấy nội tạng ra để tránh 
nước tiểu chảy vào thịt. 

Dùng vải sạch hoặc giấy thấm để thấm, lau sạch thù. Mổ dọc chính giữa xương 
sống để tách thân thịt ra làm 2 phần. Lúc này chúng ta đã có thịt dê sẵn sàng cho chế 
biến. Tỷ lệ thịt xẻ ở dê phụ thuộc vào giống, tuổi, thể trạng và biến động trong khoảng 
từ 42-44%. 

- Thui dê: sau khi cạo lông, mổ bụng lấy hết nội tạng, nhồi vào bụng một số loại 
lá thơm (lá xả, lá hương nhu...). Dùng rơm rạ hoặc đèn khò để thui sao cho da hàng 
đều. Dê thui là phương pháp được áp dụng phổ biến trong các nhà hàng đặc sản thịt dễ 
ở nước ta hiện nay. 
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Chương VI 

CÁC PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI DÊ  
VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀN DÊ 

 

I. CÁC PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI DÊ 

Phương thức chăn nuôi dê được thể hiện bằng chế độ nuôi dưỡng và biện pháp 
quản lý đàn dê trong suất quá trình chăn nuôi. Tuỳ theo điều kiện cụ thể về điều kiện 
tự nhiên, kinh tế, xã hội... chúng ta có thể áp dụng một trong các phương thức chăn 
nuôi sau đây: 

1.1. Phương thức nuôi nhốt (thâm canh) 

Phương thức này áp dụng với dê nuôi lấy sữa hoặc kiêm dụng sữa - thịt, chuyên 
thịt, nhất là ở những vùng không có điều kiện chăn thả. Dê được nuôi nhốt trong 
chuồng hoàn toàn và được đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng thời kỳ sản xuất. 
Chuồng trại nuôi dê thâm canh được thiết kế phù hợp theo từng loại dê, được phân loại 
theo giai đoạn cho sữa, tuổi, lính biệt.... do đó có nhiều thuận lợi cho việc nuôi dưỡng, 
chăm sóc và quản lý, nhất là đối với những dàn dê có số lượng lớn. 

Nguồn thức ăn nuôi dê thâm canh bao gồm: Thức ăn anh hỗn hợp giàu dinh 
dưỡng, rỉ mật đường, tảng liếm bổ sung khoáng và muối ăn. Thức ăn thô gồm lá cây, 
cỏ tự nhiên hoặc cỏ trồng như cỏ Voi, cỏ Ghinê, cây họ đậu (keo dậu, đậu công), chè 
đại Colombia (Trichantera Ghigantea), rơm, cỏ khô, mía cây, các phế phụ phẩm nông 
nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm khác... 

- Ưu điểm : 

+ Dê ít bị cảm nhiễm giun sán do ít tiếp xúc với bãi chăn 

+ Dê có khả năng sinh trưởng và tiết sữa cao hơn do chúng sử dụng hữu hiệu hơn 
nguồn năng lượng thu nhận hàng ngày bởi ít vận động. 

+ Đòi hỏi diện tích đất đồng cỏ ít: ước tính 1/4 ha đồng cỏ có thể nuôi được 6 dê 
cái và 1 dê đực. Nhưng nếu trong điều kiện đồng cỏ được thâm canh cao, đất tốt và cây 
thức ăn phong phú, 1/4 ha đồng cỏ có thể nuôi dược 15 dê cái và 1 dê đực. 

+ Khả năng thu nhận thức ăn của dê tốt hơn, chúng có thể ăn tất cả các loại thức 
ăn mà ta cung cấp, dê được bổ sung thức ăn đủ theo nhu cầu hàng ngày. Người chăn 
nuôi quản lý đàn gia súc chặt chẽ hơn vì việc kiểm tra theo dõi được thực hiện dễ dàng 
trong chuồng nuôi. 

- Nhược điểm: 

+ Việc xây dựng chuồng trại sẽ tốn kém vì phải sử dụng nhiều vật liệu xây dựng. 

+ Tốn nhiều công lao động hơn để nuôi dưỡng, quản lý đàn dê. 
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1.2. Phương thức chăn thả (quảng canh) 

Phương thức này được áp dụng ở những nơi có đồi bãi rộng, rừng cây nhiều. Dê 
được chăn thả hoàn toàn trên đồng cỏ khoảng 8 giờ/ngày, chúng tự tìm kiếm thức ăn 
và chọn lọc các loại thức ăn mà chúng ưa thích, dê chỉ ở trong chuồng khi thời tiết xấu, 
mưa bão. Dê có thể được nuôi nhốt chung một đàn trong cùng chuồng hoặc chia lô, 
phân đàn theo từng nhóm. Phương thức này thường được áp dụng với chăn nuôi dê lai 
và dê địa phương lấy thịt. Dê nuôi quảng canh sẽ cho năng suất thấp nhưng vốn đầu tư 
về giống và thức ăn cũng sẽ thấp. 

- Ưu điểm: 

+ Thức ăn trên đồng cỏ luôn xanh tươi vì vậy dê thích ăn hơn, khi chăn thả thì dê 
được vận động nhiều hơn. 

+ Không tốn nhiều công lao động như phương thức nuôi thâm canh. 

+ Chi phí xây dựng chuồng trại rẻ hơn vì thiết kế chuồng trại đơn giản, dễ làm và 
có thể sử dụng các vật liệu rẻ tiền, sẵn có ở địa phương 

- Nhược điểm: 

+ Việc quản lý đàn dê khó khăn, công tác giống không được tiến hành theo cá 
thể. 

+ Dê rất hay bị nhiễm nội, ngoại ký sinh trùng, nhất là khi dê được chăn thả trên 
các bãi chăn không đảm bảo dịch tễ. 

+ Khi trời mưa bão kéo dài, dê sẽ bị đói nếu không có nguồn thức ăn bổ sung dự 
trữ. 

+ Năng suất chăn nuôi thấp, diện tích bãi chăn đòi hỏi phải rộng: diện tích 1/2 ha 
nuôi được 6 dê cái và 1 dê đực. 

+ Dê dễ bị các loài vật khác tấn công khi chăn thả hoặc bị bắt. Nếu làm hàng rào 
bảo vệ thì rất tốn kém do diện tích rộng. 

1.3. Phương thức bán thâm canh 

Đây là phương thức nuôi dê khá phổ biến và phù hợp trong điều kiện chăn nuôi ở 
nước ta. Dê có thể được nuôi theo phương pháp xích buộc gần nhà hoặc nuôi nhốt kết 
hợp với chăn thả. Ngoài nguồn thức ăn tự nhiên trên đồng dê tự kiếm em được. chúng 
còn được cho ăn thêm thức ăn vào ban đêm như thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn củ quả 
thức ăn bổ sung khoáng, vitamin, muối, cỏ, lá các loại và phế phụ phẩm nông nghiệp 
khác. 

Với phương thức này, người chăn nuôi có thể quản lý cá thể được đối với hướng 
nuôi dê kiêm dụng sữa - thịt trong quy mô nhỏ. 
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1.4. Phương thức nuôi dê kết hợp trên mô hình SALT-2 

Đây là phương thức kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi trên đất dốc do Trung 
tâm phát triển Nông thôn Midanao (Philippin) xây dựng, gọi tắt là mô hình SALT-2 
(Simple - Agro - Livestock - Technoogy). Đó là sự kết hợp giữa mô hình SALT 
(Sloping - Agricultural - Lang - Technology) với chăn nuôi dê. Mục đích của SALT - 
2 là thiết lập một hệ thống sản xuất có hiệu quả trên một diện tích đất hạn chế chỉ 
khoảng 3/4 ha. 

Mô hình SALT - 2 được xây dựng là một hệ thống nông lâm kết hợp với chăn 
nuôi dê, được phân bổ như sau: 20% diện tích đỉnh đồi là dành cho trồng cây lâm 
nghiệp. 40% diện tích giữa đồi là trồng cây nông nghiệp, 40% diện tích chân đồi để 
trồng cây thức ăn cho chăn nuôi. Các dường đồng mức ở ngang sườn đồi được trồng 
các hàng cây họ đậu (tham khảo giáo trình Đồng cỏ - cây thức ăn). 

Chuồng dê được xây dựng ở trung tâm của mô hình ở 40% diện tích giữa đồi là 
đất để trồng cây nông nghiệp, phân bổ như sau: 3/4 diện tích này được trồng cây lâu 
năm như cà phê, ca cao, chè; 1/4 diện tích còn lại trồng cây ngắn ngày như lạc, ngô, 
lúa cạn.... 

Còn lại 40% diện tích cuối đồi dành để trồng cây thức ăn, được phân bổ như sau: 
50% diện tích này dược trồng cỏ họ đậu (Desmodium Renzoni và plemingia congesta), 
25% diện tích trong cỏ hoà thảo thân đứng (Plemingia macrophylla), 20% diện lích 
trồng cỏ hoà thảo thân bò (Gliricldia Sepum) và 5% diện tích còn lại trồng cỏ Napier, 
cỏ Ghinê hoặc những cỏ khác. Phân dê được sử dụng cho trồng cây nông nghiệp và cỏ. 

Theo như cơ cấu của mô hình SALT - 2, sự luân phiên cây trồng được thực hiện 
Sau vụ ngô, diện tích này sẽ được trồng cây đậu đỗ. Ngô và dậu đỗ thu hoạch để bán, 
một phần tiền mặt dùng để mua thức ăn hỗn hợp cho dê, phần còn lại là phần thu nhập 
thêm của người nông dân. 
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II. KỸ THUẬT QUẢN LÝ ĐÀN DÊ 

Các biện pháp kỹ thuật trong quá trình quản lý chăm sóc đàn dê rất quan trọng, 
nó quyết định sự thành công của nghề chăn nuôi dê. Dưới đây là một số biện pháp 
quản lý chăm sóc rất có ý nghĩa trong chăn nuôi dê. 

2.1. Đánh dấu 

Đánh dấu cho dê giúp cho người chăn nuôi biết được lai lịch của con vật, xây 
dựng kế hoạch chọn lọc và loại thải, tiêm phòng… được dễ dàng thuận lợi, vì vậy sau 
khi sinh dê con cần được đánh dấu. Có các phương pháp đánh dấu như sau: 

- Thẻ đeo tai: được làm bằng chất dẻo hoặc kim loại màu và được đánh số trên 
đó. Các thẻ này có cấu tạo đặc biệt để có thể bấm và ghim chặt vào tay con vật hoặc 
dùi thủng tai bằng loại dùi lỗ tai nhỏ, sau đó bôi cồn Iod vào vết thương, khi \rết 
thương lành thì đeo thẻ vào tai (xem hình vẽ). 

- Thẻ đeo cổ: Thay cho việc bấm vào tai, các thẻ đánh số được đeo vào cổ bằng 
các dây xích. 

- Xăm tai: Xăm tai rất đơn giản, có thể dùng một kim thông dụng hoặc dụng cụ 
xăm tai đặc biệt (kìm có khắc số hiệu), có thể xăm vào tai hoặc xăm vào phần mềm 
của một bên gốc đuôi. 

Cách làm: Vệ sinh sạch sẽ vị trí xăm rồi dùng dụng cụ in số xăm (bằng số hoặc 
bằng chữ cái). Sau đó chọc thủng các lỗ đã đánh dấu bằng kim hoặc máy xăm, dùng 
tay sát mực xăm lên lỗ thủng. 

- Cắt số tai: có thể dùng kẻo hoặc kìm bấm tai để cắt số tai theo qui định về các 
số hàng trăm. hàng chục và hàng đơn vị (xem hình vẽ). 
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2.2. Khử sừng non 

Đốt sừng để dê không gây nguy hiểm cho con khác hoặc cho người nuôi dưỡng 
chăm sóc nó, vì vậy nên đốt sừng sớm khi dê được 1 tuần tuổi. Không phải dê con nào 
sinh ra cũng có sừng, vì vậy phải xác định xem dê con sinh ra có mọc sừng hay không 
bằng cách sờ tay cảm giác ở da trên đỉnh đầu dê: Nếu da dễ dàng địch chuyển thì dê 
không mọc sừng, còn nếu thấy da đầu cứng và sờ có cảm giác như một các chồi thì dê 
con đó sẽ mọc sừng. 

 
Cách đốt sừng dê như sau: Cột chặt dê, dùng kẻo cắt lông xung quanh búp sừng 

rộng khoảng chừng 1 đồng xu (có thể nhìn thấy búp sừng nhỏ xíu). Dùng dùi sắt đã 
nung đỏ đặt lên trên búp sừng rồi di chuyển dùi theo vòng tròn và ấn nhẹ, làm như vậy 
khoảng chừng 6 - 10 giây, tuỳ theo kích thước và sự phát triển của sừng. Phải làm hết 
sức cẩn thận, tránh dùi sắt chạm vào những phần khác trên cơ thể dê và kể cả người 
đốt sừng Sau đó bôi Vazơlin cacbonat vào chỗ đốt (xem hình vẽ). 

Khi làm xong sẽ nhìn thấy một vòng tròn vàng xung quanh sừng dê. Nếu xung 
quanh sừng dê vẫn có màu đen thì phải đốt lại. Nếu da bị rách hoặc xương lộ ra nghĩa 
là ấn dùi quá mạnh hoặc quá lâu. 

Đối với dê già, nếu muốn cắt sừng thì có thể cắt bằng cưa sắt và cắt sát vào đầu. 
sau đó dùng dùi nung để đốt nhằm hạn chế chảy máu. 

Sau khí đốt sừng, cần phải tiếp tục kiểm tra sau đó một vài tuần để đảm bảo vùng 
bị đốt không bị nhiễm trùng. 

2.3. Thiến hoạn 

Tất cả các dê đực mà không dùng làm giống thì cần được thiến càng sớm càng 
tốt. Thời điểm thiến dê tốt nhất là 1 tuần tuổi. Khi thiến, một người giữ chặt bốn chân 
để dê nằm ngửa, rửa sạch bĩu dịch hoàn và vùng xung quanh bằng cồn Iod. Có hai 
cách thiến dê đực:  

- Phương pháp thiến chóp: Cắt vào vùng đầu của bìu dịch hoàn rồi nặn dịch hoàn 
ra qua lỗ cắt. Có thể kẻo cả hai hoặc từng dịch hoàn một ra và dùng tranh kẹp chặt 
thừng dịch hoàn, xoắn vặn bằng tay cho đến khi thừng dịch hoàn đứt hẳn. 
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- Phương pháp rạch đường giữa: Rạch một đường thẳng giữa hai bĩu dịch hoàn, 
sau đó dùng đầu dao thiến trích sang từng bên một để nặn dịch hoàn ra và xoắn vặn 
dịch hoàn như trên. 

Trong cả hai phương pháp, sau khi làm xong thì sát trùng vết thương bằng cồn 
loa và rắc bột Sulfamid, bột Tetracycline vào trong hoặc bôi nhựa thông xung quanh 
vết thương. Vết thương sẽ lành trong vòng 1 đến 2 tuần sau khi thiến. 

2.4. Gọt móng guốc 

Móng guốc phát triển dài ra làm cho dê đau, đi lại khó khăn, do vậy việc gọt sửa 
móng guốc cho dê là một quy trình chính thức trong chăn nuôi dê. Thông thường 
móng guốc dê được tiến hành gọt sửa 2 - 3 tháng/lần. 

Cách làm buộc chặt dê, kiểm tra móng, dùng dao gọt bỏ phần móng dài, cong 
hoặc vỡ dập (chú ý không được gọt quá sâu vào phần mềm sẽ gây chảy máu chân dê). 
Cắt cho đến khi móng và gót có độ dày bằng nhau và cắt phẳng móng (xem hình vẽ). 
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2.5. Cho uống thuốc 

Khi cho dê uống các loại thuốc nước (như thuốc tẩy giun sán, kháng sinh, thuốc 
nam...) phải lưu ý làm đúng kỹ thuật và cẩn thận, tránh không cho thuốc vào khí quản, 
vào phổi có thể gây nghẹt thở và gây tử vong. 

Cách làm: Đổ thuốc đã chuẩn bị sẵn vào 1 chai nhỏ có vỏ cứng, dồn dễ vào một 
góc rồi đứng dạng chân cưỡi lên dê, giữ chặt đầu dê bằng hai đầu gối. Sau đó dùng 
một tay nâng đầu dê lên và để hơi nghiêng về một bên, đưa bình thuốc vào miệng, từ 
từ đổ vào tận cổ họng cho dê. Nếu khi đang uống thấy dê bị ho phải dừng lại ngay và 
lắc đầu dê sang hai bên. khi hết ho mới cho uống tiếp đến khi kết thúc. 

Nếu dùng xilanh sắt cho uống thuốc, phải bơm từ từ để dê không bị sặc. 

 2.6. Ghi chép sổ sách và lập phiếu theo dõi năng suất giống dê 

Trong chăn nuôi dê, việc ghi chép sổ sách và lập phiếu theo dõi để quản lý đàn 
gia súc phân loại gia súc, theo dõi sản phẩm thu hoạch hàng ngày, hàng tháng và trong 
năm (sữa lông dê), khả năng sinh sản, sinh trưởng phát triển, tình trạng bệnh tật tiêu 
thụ thức án là một công việc rất quan trọng. 

Việc ghi chép này phải được tiến hành hàng ngày và theo dõi tỷ mỉ để có thể 
quản lý được mọi vấn đề trong đàn dê. Trên cơ sở đó, người chăn nuôi có thể thống kê, 
phân tích số liệu trong từng tháng, từng quý hoặc cả năm. Qua đó giúp người chăn 
nuôi nắm bắt được và quyết định được những vấn đề cần thiết để có thể phát triển đàn 
dê một cách tích cực và chủ động trong thời gian tập theo. Đặc biệt với các cơ sở 
giống, để theo dõi dược năng suất giống dê làm cơ sở chọn lọc giống, chúng ta cần ghi 
chép số liệu theo dõi theo hệ thống biểu mẫu nhất định. Có thể tham khảo một số biểu 
mẫu trong phần phụ lục. 

III. CHUỒNG NUÔI DÊ 

3.1. Một số yêu cầu chung 

- Chuồng nuôi dễ có thể làm đơn giản và rẻ tiền bằng các loại vật liệu địa phương 
sẵn có, nhưng phải đáp ứng đặc tính của dê thích sống nơi cao ráo. thoáng mát không 
ẩm thấp. Hướng chuồng nên chọn hướng Đông hay Đông Nam để dân được ánh nắng 
mặt trời ban mai và tránh được mưa rào gió bấc. Chuồng trại không lên làm quá gần 
nhà ớ đảm bảo vệ sinh môi trường sống cho con người, nhưng cũng không làm quá xa 
nhà sẽ khó quản lý, chăm sóc dê. 

- Xây dựng chuồng dê theo định mức sau: dê con theo mẹ 0,2 m2/con; bê cai sữa 
0,3 m2/con; dê cái tơ và dê nuôi thịt vỗ béo 0,6 m2/con; dê cái sinh sản 0,8 m2/con và 
dê đực giống 1,5 - 2 m2/con. 

- Chuồng dê nên làm kiểu chuồng sàn bằng gỗ hoặc tre, sàn chuồng cách mặt đất 
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khoảng 30 - 40cm. mặt đất dưới sàn chuồng có độ dốc khoảng 30 - 450, phẳng và láng 
nhẵn để dễ thoát nước tiểu và phân, dễ dọn chuồng. Đảm bảo đông ấm, hè mát, tránh 
gió lùa. có hố ủ phân kèm theo và được dọn sạch hàng ngày. 

- Sân chơi cần có diện tích rộng ít nhất là gấp 3 lần diện tích chuồng nuôi, ở sân 
chơi phải có bóng mát, không có vũng nước đọng, có máng ăn và máng đựng nước 
sạch cho dê uống hàng ngày. 

Chuồng nuôi dê phải được rào để bảo vệ, có hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu 
chuồng dê. Cần xây dựng một bản nội quy phòng trừ dịch bệnh cho dê hàng quý, hàng 
năm. Cấm người không có trách nhiệm ra vào chuồng dê. 

Chú trọng đảm bảo vệ sinh thức ăn và nước uống cho dê hàng ngày 

3.2. Một số kiểu chuồng nuôi dê 

3.2.1. Kiểu chuồng nuôi nhốt hoàn toàn (Interior of the Goat - house) 

Loại chuồng này thường được áp dụng đối với những phương thức chăn nuôi tiên 
tiến, đầu tư cao và năng suất chăn nuôi cao. 

Trong chuồng nuôi, ngoài việc thiết kế đầy đủ các khu, các ô chuồng cho từng 
nhóm đực giống, cái chửa, cái nuôi con, dê cai sữa, dê hậu bị thì cần phải thiết kế thêm 
các hệ thống phục vụ khác như: chuồng nuôi cách ly, kho chứa thức ăn, khu vực chế 
biến thức ăn, kho chứa dụng cụ, thiết bị, tank lạnh chứa sữa....(xem hình vẽ). 

Kiểu chuồng nuôi này được áp dụng nhiều ở các nước có chăn nuôi dê phát triển, 
đặc biệt là ở khu vực châu Âu như: Hà Lan, Pháp, Đức 

 
3.2.2. Một số kiểu và mô hình chuồng nuôi đơn giản 

Các kiểu chuồng nuôi này được làm đơn giản, chủ yếu sử dụng các nguồn 
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nguyên liệu rẻ tiền. sẵn có tại địa phương. Loại chuồng này phù hợp và phổ biến ở các 
nước châu Á, châu Phi: Ấn Độ, Philippin, Việt Nam… 

Kỹ thuật làm chuồng và kích thước của chuồng như sau: 
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Chương VII 

CÔNG TÁC THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI DÊ  

 

1. QUY TRÌNH VỆ SINH THÚ Y PHÒNG TRỪ DỊCH BỆNH CHO DÊ  

Trong một trại nuôi dê, công tác vệ sinh phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ 
cho đàn dê và của cả cán bộ thú y và của người chăn nuôi. Khi công tác này được làm 
tốt, đàn dê khoẻ mạnh sẽ cho năng suất cao, hiệu quả chăn nuôi cao. Cho nên, ngoài 
việc tuân thủ qui trình vệ sinh, việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu của bệnh tật và 
phòng trị sớm, tránh được sự lây lan của bệnh là rất cần thiết, khống chế được thiệt hại 
về kinh tế do hậu quả của bệnh tật gây nên. 

Chính vì vậy, trong một trại dê cần xây dựng một bản nội quy phòng trừ dịch 
bệnh, những người nuôi dê cần phải thực hiện tốt các biện pháp thú y để phát hiện kịp 
thời các biểu hiện bệnh lý, phòng bệnh hợp lý và biết điều trị bệnh trong quá trình 
chăn nuôi. Muốn vậy, người chăn.nuôi phải nắm được các triệu chứng lâm sàng điển 
hình của một dê khoẻ hoặc ốm để kiểm tra và có phương pháp phòng bệnh cho dê 

1.1. Kiểm tra biểu hiện lâm sàng của dê 

Khi dê mắc bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng lâm sàng cho thấy sự thay đổi về 
tình trạng sức khoẻ, có thể được mô tả trên một số biểu hiện cơ bản như sau. 

Những triệu chứng lâm sàng của dê khi mắc bệnh 

Dê khoẻ Dê ốm 
- Linh hoạt và tỉnh táo. ăn ngon miệng  
- Nhai lại và nhu động da cỏ bình thường
(1 - 2 lần/phút) 
- Lông mượt và da nhẵn. 
- Thân nhiệt binh thường: 
   Từ 38 - 39,50C (Sáng sớm) 
   Từ 39,5 - 40,50C (Ban ngày) 
- Nhịp thở bình thường: 
   12 - 15 1ầntphút (dê hậu bị, trưởng thành)
   15 - 30 1ần/phút (dê non) 
- Kết mạc mắt và niêm mạc mồm màu 
hồng. 
 
 
 
 
- Phân bình thường, cứng và dạng viên 

- Uể oan cúi đầu, bỏ ăn. 
- Ngừng nhai lại và nhu động dạ cỏ yếu 
hoặc ngừng hẳn 
- Lông xù (lông dựng đứng) 
- Sốt 
   Thân nhiệt trên 40 - 410C. 
 
- Dê khó thở, ho, hoặc tăng nhịp thở (thở 
gấp), tuỳ theo loại bệnh và mức độ mắc 
bệnh. 
- Kết mạc mắt và niêm mạc mồm thay đổi: 
+ Nhợt nhạt (thiếu máu do ký sinh trùng  
+ Tím bầm (bị trúng độc) 
+ Vàng (bệnh về gan) 
+ Đỏ thẫm (bệnh truyền nhiễm) 
- Ỉa chảy: phân nhão, lỏng 
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Phương pháp kiểm tra một số chỉ tiêu sinh lý của cơ thể. Dùng nhiệt kế để đo 
thân nhiệt của dê qua hậu môn trong 3 - 5 phút, đếm nhịp thở, nhịp tim mạch và nhu 
động dạ cỏ của dê ở trạng thái hoàn toàn yên tĩnh trong vòng 1 - 2 phút 

1.2. Phương pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn dê 

1.2.1. Vệ sinh chung cho đàn dê 

- Chuồng trại, cũi lồng phải vệ sinh hàng ngày sạch sẽ, định kỳ tổng tẩy uế sát 
trùng, tiêu độc chuồng trại mỗi tháng một lần. 

- Chuồng trại phải có hàng rào bảo vệ, có hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu 
chuồng nuôi. Có hố ủ phân riêng hoặc hầm Bioga. 

- Chuồng trại phải được xây dựng ở nơi khô ráo, chống mưa hắt vào chuồng 
tránh cho dê không bị ướt và đảm bảo độ thông thoáng, không ngột ngạt, đông ấm, hè 
máy. 

- Hàng ngày phải kiểm tra số lượng đàn và tình trạng bệnh tật của từng con. 
Thường xuyên kiểm tra ve, ghẻ và giun sán. Mỗi năm hai lần tẩy phòng các bệnh giun 
sán (trước và sau mùa mưa), tốt nhất là mỗi quý tẩy 1 lần. 

- Định kỳ tiêm phòng một số bệnh truyền nhiễm bằng vacxin như: Bệnh tụ huyết 
trùng, nhiệt thán, bệnh đậu, viêm loét miệng truyền nhiễm, lở mồm long móng.....  

- Cho uống nước sạch và không được cho ăn thức ăn thối mốc, cỏ ướt, để tránh 
mắc bệnh ỉa chảy, chướng bụng đầy hơn 

- Cung cấp tảng liếm cho tất cả các loại dê để bổ sung khoáng đa - vi lượng, 
muối phòng các bệnh do thiếu khoáng 

- Định kỳ cắt móng chân cho dê để tránh các bệnh về móng như: viêm nhiễm, 
thối móng... 

- Cấm người không có trách nhiệm ra vào trại, cấm mang các sản phẩm chăn 
nuôi, các gia súc không được kiểm định từ ngoài vào trại. 

1.2.2. Vệ sinh cho dê ốm 

- Khi dê ốm đau, phải nuôi cách ly và điều trị kịp thời 

- Dê ốm không nên chăn thả để quản lý mắm bệnh. Lồng chuồng dê ốm được sát 
trùng hàng ngày. Phải có găng tay và quần áo, giầy, ủng bảo hộ cho người khi tiếp xúc, 
chăm sóc, điều trị cho dê ốm. Sau đó phải được sát trùng tay chân trước khi rời chuồng 
dê ốm để tránh lây lan bệnh tật khi tiếp xúc với dê khoẻ. 

- Nhốt cách ly những con mắc các bệnh truyền nhiễm ít nhất hai tuần sau khi 
khỏi bệnh để tránh lây nhiễm cho các con khác. 

- Bồi dưỡng sức khoẻ cho dê ốm bằng cách cho ăn uống đầy đủ hơn và bổ sung 
thêm khoáng, vitamin trong khẩu phần, đặc biệt là đối với dê mắc bệnh ỉa chảy. 
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Trường hợp bị ỉa chảy nặng kéo dài vài ngày phải tiếp nước và chất diện giát, đảm bảo 
sự cân bằng các chất điện giải trong cơ thể để tránh tử vong. 

- Những con chết phải chôn sâu với thuốc khử trùng sau khi đã khám nghiệm kỹ 
càng để tìm hiểu nguyên nhân. 

1.2.3. Phòng trừ dịch bệnh 

Cùng với công tác giống và thức ăn, công tác thú y phòng trừ dịch bệnh đóng vai 
trò quan trọng trong việc phát triển đàn dê, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi 
dê. Cần kết hợp giữa các Trạm thú y với các Công ty thuốc thú y, Viện nghiên cứu để 
cung cấp thông tin về tình hình bệnh tật và các loại thuốc cho các hộ chăn nuôi trong 
việc phòng bệnh, chữa bệnh kịp thời. Trước hết phải đảm bảo vệ sinh cho đàn dê bằng 
cách cho dê ăn thức ăn sạch và uống nước sạch, đầy đủ hàng ngày, chuồng trại đảm 
bảo vệ sinh. Hàng năm tiêm phòng 3 loại vacxin cho dê là tụ huyết trùng, viêm ruột 
hoại tử và lở mồm long mómg, tẩy giun sán cho đàn dê 2 lần/năm. 

- Sử dụng vacxin: Mặc dù chăn nuôi tốt nhưng bệnh tật vẫn có thể xảy ra trong 
mọi thời điểm ở tlcn đàn dê, do đó việc sử dụng vacxin phòng bệnh và thuốc điều trị 
phù hợp là điều cần thiết để giảm được thiết hại trong chăn nuôi. 

Vacxin là một loại chế phẩm chứa mầm bệnh đã chết hoặc nhược độc, giúp cơ 
thể tạo ra kháng lúc. tăng cường sức đề kháng chủ động chống lại bệnh tật. Vacxin cần 
phải được lo quán trong tủ lạnh ở nhiệt độ nhất định (trong khoảng 2 - 80C), nếu ở 
nhiệt độ cao nó sẽ mất hiệu lực gây miễn dịch Vacxin phải dược cán bộ thú y trực tiếp 
tiêm phòng. Sau khi tiêm phòng một thời gian nhất định. cơ thể gia súc sẽ sản sinh 
kháng thể, tăng khả năng miễn dịch chủ động đối với các bệnh tương ứng. Thời gian 
miễn dịch dài hay ngắn tuỳ thuộc vào từng loại vacxin và khi thời gian miễn dịch giảm 
cần tiêm phòng lặp lại 

- Sử dụng thuốc kháng sinh: Những bệnh truyền nhiễm hoặc nhiễm trùng được 
điều trị bằng kháng sinh sẽ giúp cho con vật mau khỏi bệnh. Tốt nhất nên để cho người 
có chuyên môn điều trị bệnh và phải tuân theo nguyên tắc cơ bản sau: Kháng sinh chỉ 
điều trị được những bệnh do vi khuẩn gây nên, không có tác dụng với vi rút. Nếu dùng 
kháng sinh điều trị được 2 ngày mà bệnh vẫn không có dấu hiệu khỏi thì phải đổi sang 
loại khác là phải điều trị liên tục từ 4 - 5 ngày trở lên. 

Điều quan trọng phải lưu ý là sau khi sử dụng kháng sinh, thuốc tẩy giun sán và 
hoá chất kháng ký sinh trùng thì sữa và thịt của con gia súc đó không được sử dụng 
cho người ăn trong thời gian ít nhất là 3 - 7 ngày hoặc lâu hơn. 

II. MỘT SỐ BỆNH CHỦ YẾU THƯỜNG GẶP Ở DÊ VÀ PHƯƠNG PHÁP 
PHÒNG TRỊ 

2.1. Bệnh nội khoa 

2.1.Bệnh thiếu máu 
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- Nguyên nhân: Do thiếu sắt, thiếu cô ban. do nhiễm độc máu hoặc do ký sinh 
trùng ký sinh trong hoặc trên cơ thể. 

- Triệu chứng: con vật gầy yếu, mệt mỏi, biếng ăn, các niêm mạc nhợt nhạt. 
Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi. 

- Bệnh tích: Cơ thể gầy yếu, các cơ bắp trắng nhợt, mềm nhũn. 

- Điều trị: Tiến hành xét nghiệm ký sinh trùng. nếu có thì phải điều trị kịp thời. 
Nếu nguyên nhân do dinh dưỡng thì cho ăn thêm muối Coban hoặc tiêm B12 

- Phòng bệnh: Thay đổi khẩu phần ăn tốt hơn, phòng trừ ký sinh trùng. 

2.1.2 Bệnh Axêton huyết 

- Nguyên nhân: Do khẩu phần mất cân đối về dinh dưỡng hoặc do biến động của 
hệ thống nội tiết. 

- Triệu chứng:: Bệnh xảy ra ở dê sau khi dể một thời gian ngắn và những dê chỉ 
nuôi nhốt trong chuồng. Con vật có biểu hiên gầy sút, dạ dày co bóp yếu và chậm, nhai 
lại thất thường, cơ bắp co giật, hàm, cổ cứng đờ, con vật đau đớn buồn bã, mắt kém, 
nhử mắt như mủ, có mùi axcton trong nước tiêu và sữa. 

- Bệnh tích: Con vật chết có bệnh tích đặc trưng là nhiệm mủ ở gan gà đường tiết 
niệu. 

- Điều trị: 

+ Nguyên nhân do dinh dưỡng: 

Thay đổi khẩu phần, cho ăn thêm đường mật, rỉ dường. 

Tiêm tĩnh mạch: Glucose 20 - 40ml/lần, 1 - 2 lần/ngày. 

+ Nguyên nhân do nội tiết: 

Thêm bắp: Coctizon 300 mg hoặc Hidrocotizon 60 - 100 mg/con. 

Phòng bệnh: Cho dê cái mới đẻ ăn cỏ tốt, cho ăn thêm đường mật. 

2.1.3. Bệnh chướng hơi dạ cỏ (Bloat) 

- Nguyên nhân: là hội chứng rối loạn tiêu hoá do nuôi dưỡng không đúng qui 
trình: thức ăn ôi mốc, thức ăn chứa nhiều nước, ngộ độc thuốc trừ cỏ hoặc cây lá có 
độc tố, ăn cỏ ướt hoặc thay đổi đột ngột thức ăn từ thô sang tinh hoặc dê bị cảm lạnh. 
viêm ruột. bội thực dạ cỏ... 

- Triệu chứng: Con vật bứt rứt, ngoảnh nhìn hông trái, chân đạp vào bụng. Trong 
dạ cỏ xuất hiện lượng hơi lớn, bụng căng mất phản xạ ợ hơi, bỏ ăn, không nhai lại, 
chảy nước bọt. Con vật chết nhanh do ngạt thở, truỵ tim mạch. 

- Bệnh tích: Con vật chết, bụng chướng to phổi tụ huyết. 

- Cách chữa: Kéo lưỡi con vật ra nhiều lần, hoặc cho vào mồm nó một ống thông 
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dạ cỏ nhất hai chân trước lên, cho con ạt ở trạng thái dựng đứng. Xoa bóp nhiều lần 
vùng dạ cỏ để làm tăng nhu động dạ cỏ và thoát hơn. Cho uống dung dịch Clcolin hoặc 
cho uống dung dịch Amoniac (1 thìa cà phê/500 g nước, hoặc dung dịch rượu tỏi 
v.v..); xông khói bồ kết. cho ăn lá thị để kích thích ợ hơi hoặc đánh rắm. Chỉ nên dùng 
kim chọc dạ cỏ khi cấp cứu ở giai đoạn cuối cùng của chướng hơi cấp tính. Sau đó nên 
tiêm kháng sinh trong 3 - 5 ngày để tránh viêm phúc mạc và rò rỉ dạ cỏ. 

- Phòng bệnh: Không cho dê ăn thức ăn ôi mốc, ăn quá nhiều thức ăn tinh (hạt, 
củ quả) tránh chăn ở bãi ẩm ướt. cho ăn cỏ khô trước khi cho ăn cỏ non đầu vụ, diệt 
cỏ, cây độc trên bãi chăn. 

2.4. Bệnh ngộ độc 

- Triệu chứng: Bất thình lình dê run rẩy, loạng choạng, tai và 4 chân lạnh, trợn 
mắt, tặc lưỡi, sùi bọt mép, ngã vật ra chết rất nhanh. 

- Nguyên nhân: Do ăn phải thức ăn có thuốc sâu, ăn phải cây độc, nấm độc. gây 
trở ngại hoặc phá hoại chức năng sinh lý của máu, ngăn cản vận chuyển oxy, tăng hoặc 
giảm huyết áp, gây tê liệt thần kinh. 

- Cách chữa: Nếu trường hợp ngộ độc do nấm thứ chưa tìm được biện pháp chữa 
có hiệu quả. Còn ngộ độc do yếu tố khác thì dùng các thuốc giải độc thông thường sau 
dầu hạt gai, lòng trắng trứng, bột than hoạt tính, nước đường. Người ta còn dùng 
Sulphat magie cho uống 30 - 50 g/con để kích thích chức năng gan, tống chất độc ra. 
Tiêm Cafein trợ tim, dùng các thuốc an thần để làm dịu các cơn đau. 

2.5 Hội chứng đau bụng 

- Nguyên nhân: Bệnh thường thấy ở dê non, dê bị nhiễm giun sán, ngộ độc hoặc 
ăn thức ăn kém phẩm chất. 

- Triệu chứng: Dê đau từng cơn ở đường tiêu hoá, con rật gù lưng lại, thở nhiều, 
đi loạng choạng. hoảng loạn, cơn đau tăng cho đến chết. 

- Điều trị: Tuỳ theo nguyên nhân để điều trị. 

+ Nếu nghi con vật bị ngộ độc thức ăn thì điều trị theo phương pháp chữa ngộ 
độc  

+ Nếu nghi dê bị rối loạn tiêu hoá thì có thể điều trị. Dê lớn cho uống 1/4 lít dầu 
gai hoặc cho uống rượu mạnh (1 cốc) pha vào hai cốc nước, mỗi giờ uống một lần, cho 
đến khi khỏi cơn đau. Trường hợp đau dữ dội, dùng thuốc giảm đau như Moocfin hoặc 
Atropin 

+ Nếu nghi con vật mắc bệnh giun sán thì dùng các biện pháp kiểm tra, xác định 
(chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, chẩn đoán lâm sàng) và dùng các loại thuốc tẩy 
phù hơp 

2.1.6. Bệnh tăng axit dạ cỏ (Rumen Acidosis) 
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- Bệnh lý: Đối với gia súc ăn cỏ nói chung, khi khẩu phần ăn có hàm lượng thức 
ăn thô xanh cao hơn so với thức ăn tinh sẽ kích thích quá trình nhai lại, khi đó nước 
bọt được trộn lẫn với chất chứa dạ cỏ và giúp cho độ pa trong dạ cỏ ổn định ở mức phù 
hợp (pH= 6,8), tạo điều kiện cho các vi khuẩn phân huỷ chất xơ. Khi khẩu phần thiếu 
chất xơ giàu tinh bột thì sẽ dễ lên men, giảm sự nhai lại, ít nước bọt vào dạ cỏ và do đó 
độ pH trong dạ cỏ sẽ giảm. Nếu ăn quá nhiều ngũ cốc trong một thời gian ngắn thì axit 
Lactic sẽ sản sinh ra nhiều, làm pa dạ cỏ giảm thấp hơn mức tới hạn (pH = 5,5), như 
vậy sẽ tiêu diệt các vi khuẩn trong dạ cỏ, gây rối loạn tiêu hoá dạ cỏ. 

- Triệu chứng: 

+ Thể nhẹ: dạ cỏ giảm nhu động nhưng không ngừng hắn, dê nghiến răng, giảm 
tiết sữa và có thể ỉa chảy, dê bỏ ăn 1 - 2 ngày Nếu tiếp tục kẻo dài sẽ chuyển sang thể 
nặng. 

+ Thể nặng: Ngừng nhu động dạ cỏ, các chất chứa dạ cỏ cứng chắc. có thể có 
chướng hơi nhẹ. Sau thời gian táo bón là ỉa chảy, sung cơ, nghiến răng, rên rỉ, mạch 
đập và nhịp thở lắng và có thể sốt nhẹ. 

Khi bệnh phát triển thêm, chất chứa dạ cỏ trở nên lỏng như nước và có thể mất 
nước. 

Trong một số trường hợp dễ có thể chết trong vòng 24 giờ. nếu nhẹ hơn có thể 
chết sau 24 - 72 giờ. 

- Điều trị: Trường hợp nhẹ thì cho ăn cỏ khô và bổ sungitamin B1. Trường hợp 
bị nặng thứ cho uống một trong các loại muối sau 10 - 20g Mage oxit, 50 g Magiê 
hydroxit, 20g thuốc muối (Sodium bicacbonat), cho uống Tetracyclin mòi liệu từ 0,5 - 
1 g nhằm hạn chế sự bội nhiễm vi khuẩn. Đình chỉ cho ăn thức ăn tinh, chỉ cho ăn thức 
ăn thô. 

- Phòng bệnh: Tập cho dê con ăn thức ăn tinh và ngũ cốc từ tuần tuổi thứ 2 đến 
4. Nếu cho ăn nhiều thức ăn tinh thì nên cho ăn thành 3 hoặc nhiều bữa trong ngày và 
nên cho ăn thức ăn tinh trước, thô xanh sau. 

Chú ý: Do nhiều yếu tố gây bcnl giống nhau giữa 2 bệnh viêm ruột hoại tử và 
bệnh tăng axit dạ cỏ, nên 2 bệnh này có thể xuất hiện cùng một lúc và có thể bị nhầm 
lẫn về lâm sàng 

2.1.7. Hội chứng tiêu chảy ở dê (Neonatal Diarrhea Complex) 

- Nguyên nhân: Bệnh chỉ xảy ra ở dê con. Các loại vi khuẩn có khả năng gây nên 
tiêu chảy thường là: Escherichia coli, Clostridium pelflingens và Salmonella. Một số 
loài vi rút như mía và corona cũng tham gia gây bệnh này. Tý lệ mắc bệnh này trong 
đàn thường tăng cao khi nuôi dê con thâm canh trong điều kiện chật chội và vệ sinh 
kém, hoặc nuôi dê quảng canh trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh và ẩm thấp; 
Sử dụng thức ăn thay thế sữa kém chất lượng, thay đổi chế độ ăn và loại thức ăn đột 
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ngột, thiếu sữa đầu 

Triệu chứng lâm sàng 

Thể nhẹ: Dê có thể trạng bình thường, tiêu chảy ngắn, phân thay đổi từ nhão đến 
loãng. 

Thể nặng: Cơ thể bị mất nước, dê con buồn rầu, mồm khô, mất phản xạ bú mẹ, 
dê yếu không đứng dậy được; đầu, tai, mũi bị lạnh; đuôi mắt nhợt nhạt. thân nhiệt hạ, 
bỏ ăn, bụng nhão. nhu động đường ruột tăng rất mạnh. Phân thay đổi từ sền sệt chuyển 
sang trong có bọt xanh, vàng, hôi thối 

Điều trị 

Đưa dê con vào nơi ấm. khô ráo. Điều trị bệnh này cần kết hợpicc bổ sung lượng 
nước đã bị mất, cân bằng các chất điện giải trong cơ thể và dùng kháng sinh tiêu diệt 
mầm bệnh. 

Có thể sử dụng một trong các dung dịch chống mất nước và chất điện giải theo 
công thức sau đây: 

Công thức 1 :  10 g muối tinh. 

   50 g muối Bicarbonat natri 

   120 ml mật ong 

Hoà các thành phần trên với 4,5 lít nước để cho dê uống với liều lượng 10% khối 
lượng cơ thể, chia làm 2 - 4 lần/ngày, trong 2 ngày liền; Từ ngày thứ 3 giảm dần lượng 
dung dịch đó và tăng dần lượng sữa mẹ đến khi khỏi hoàn toàn. Nếu sau 2 ngày mà dê 
không khỏi tiêu chảy thì nên kết hợp dùng kháng sinh 

Công thức 2:  10 g muối anh. 

   10 g muối Bicarbonat natri 

Hoà các thành phần trên với 2,5 lít nước và cho uống theo chỉ dẫn như ở công 
thức 1. 

Có thể sử dụng nước sắc các loại lá, quả có chất chát như: thân lá sim, mua, búp 
ổi, hồng xiêm, cỏ sữa… để thay nước pha các thành phần hoạt chất trên. 

Trường hợp bệnh nặng thì cần dùng kháng sinh để điều trị (Ví dụ: hỗn hợp 
Trimethoprim - Sulfonamide, Tetracyclin, Neomycin). 

Phòng bệnh 

Cách ly ngay những con dê mắc bệnh. Chuyển dê ra khỏi chuồng ô nhiễm để vệ 
sinh sát trùng. Vệ sinh chuồng dê sạch sẽ, khô ráo trước khi đẻ. Dê con sơ sinh cần 
được bú sữa đầu càng sớm càng tốt. Dê con cần được lót ổ bằng cỏ khô và tập cho ăn 
thức ăn tinh từ tuần thứ hai, khi dạ cỏ phát triển tốt, hệ vi khuẩn hoạt động bình 
thường. Như vậy sẽ giúp dê con làm quen và có khả năng sử dụng, tiêu hoá tốt thức 
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ăn, hạn chế được những rối loạn về tiêu hoá khi cai sữa. Chống nhiệm bẩn vào thức ăn. 
nước uống. 

2.1.8. Bệnh viêm ruột hoại tử (Enterotoxemla) 

- Nguyên nhân và dịch tễ: Bệnh gây nên bởi vi khuẩn Clostlidium perfringes, 
chủng D. Đây là một loại bệnh đặc trưng ở dường tiêu hoá loài nhai lại. Hầu hết các 
đợt bệnh dịch này xảy ra ở đàn dê sữa nuôi thâm canh và bán thâm canh khi có sụp 
thay đổi đột ngột về thức ăn hoặc chế độ nuôi dưỡng. Đặc biệt là dê chăn thả ở những 
vùng đồng cỏ thấp nhiều cỏ non, giàu plotein, nghèo xơ, cho ăn nhiều tinh bột, ngũ cốc 

- Bệnh lý: Vi khuẩn Clostlidium perfringens chủng D thường cư trú trong đường 
ruột của gia súc khoẻ mà không gây bệnh gì vì số lượng vi khuẩn và lượng độc tố thấp. 
Khi dê bị rối loạn tiêu hoá do ăn nhiều thức ăn dễ lên men, giàu linh bột... sẽ tạo diều 
kiện cho vi khuẩn Closrlidium pelfringens phát triển nhanh, tăng cường độc lực và gây 
viêm ruột, ỉa chảy. 

- Triệu chứng: 

+ Thể quá cấp tính: thường xảy ra nhiều ở dê hậu bị. dê con lớn nhanh cũng hay 
mắc ở thể này. Dê mắc bệnh sẽ bỏ ăn đột ngột, buồn rầu, đau bụng, kêu la, phân lỏng. 
dính lẫn bọt máu và có chất nhảy, sốt cao 40 - 410C, dê có thể chết trong vòng 24 giờ. 
Khi thấy một hay nhiều dê chết với các triệu chứng trên cần nghĩ tới bệnh viêm ruột 
hoại tử quá cấp tính đã xảy ra 

+ Thể cấp tính: Thường xảy ra ở dê trưởng thành. Dê đau bụng, có thể không kêu 
hoặc kêu ít. Phân lúc đầu sền sệt hoặc nhão nhưng sau đó thì lỏng như nước, có mùi 
thối. Triệu chứng lâm sàng có thể kéo dài 3 - 4 ngày, tình trạng mất nước và độ dự trữ 
kiềm giảm là hậu quả của bệnh. Dê có thể khỏi bệnh nếu được điều trị kịp thời. 

+ Thể mãn tính: Bệnh xuất hiện theo giai đoạn, có định kỳ vài tuần lặp lại. Dê 
buồn bã, giảm tiết sữa, kém ăn. Dê giảm khối lượng cùng với ỉa chảy gián đoạn, phân 
nhão. Dê mắc bệnh ở thể này tương đối khó xác định 

- Điều trị: Trong trường hợp ở thể quá cấp và cấp tính thì cần tiêm truyền tĩnh 
mạch dung dịch cung cấp chất điện giải Bicacbonat để tránh sốc, mất nước và tăng axit 
huyết. Điều trị bằng Antitoxin (kháng độc tố) thì rất đắt. Có thể dùng kháng sinh để 
làm giảm tăng sinh vi khuẩn: tiêm bắp kết hợp các loại thuốc Streptomycin, Penicillin. 
Trimethoprim-sulfonamide. 

Cũng có thể sử dụng thuốc Sulfonamdc cho uống. Để hạn chế tác hại thần kinh 
và giảm bài tiết độc tố đường ruột thì cần sử dụng than hoạt tính. Magie sulfat. Magie 
hydroxit, Cafein hoặc bột cao lanh. 

- Phòng bệnh: Sử dụng vac-xin và tránh thay đổi thức ăn đột ngột, không cho dê 
ăn quá no, không cho ăn đột xuất các loại thức ăn tinh, ngũ cốc và các loại thức ăn dự 
trữ khác. 
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2.2. Bệnh ngoại khoa 

2.2.1 Các vết thương 

- Nguyên nhân: Do gai cào, chó cắn, bị bỏng hoặc u nhọt. 

- Triệu chứng: 

+ Vết thương hở mà nhỏ thì lông vẫn phủ bên ngoài, con vật thường liếm chỗ đó, 
máu rỉ ra làm bết lông lại. 

+ Vết thương kín: Nhìn ngoài không rõ, con vật đau đớn, vết thương lúc đầu 
sưng nóng, cứng, về sau thành mủ mềm 

- Điều trị: 

+ Vết thương hở thì cắt lông xung quanh rồi rửa sạch, bôi thuốc sát trùng. nhỏ 
loa, mỡ Sulphamit. Dùng Crezin, Ichthyol, dầu hoả hoặc Dipterex hôi xung quanh vết 
thương để chống ruồi nhặng. 

+ Vết thương kín: có thể dùng cao dán. Nếu có mủ thì phải mổ, rửa sạch. cho 
kháng sinh vào và sát trùng đề phòng ruồi nhặng, đề phòng nhiễm trùng, đặc biệt là 
bệnh uốn ván. 

+ Vết bỏng: Bôi các loại thuốc mỡ, dầu gan cá, mỡ kháng sinh. Bỏng axit thì 
phải rửa bằng nước vôi. 

2.2.2 Bệnh thối móng (Rotten Foot) 

Nguyên nhân 

Bệnh thối móng là dạng viêm da giữa các ngón chân nhưng với diện rộng và lây 
sang cả phần móng cũng như cấu trúc khác của móng. Bệnh gây ra do vi khuẩn 
Bacteroides nodosus và Fusobacterium necrophorum. 

Bệnh hay xuất hiện nhất khi thời tiết nóng, mưa nhiều. Sự kết hợp các yếu tố 
đồng cỏ ướt và thời tiết ấm là điều kiện thuận lợi để lây lan bệnh vì nó làm cho da 
móng chân bị mềm và ẩm, dễ bị viêm da và chấn thương cơ học. Các yếu tố môi 
trường và quản lý khác dẫn đến các dạng bệnh trên là: sân ướt, lầy bùn, bãi cỏ chăn thả 
không thoát nước, móng chân mọc dài, nhốt chật chội. dê mới nhập đàn bị bệnh, dê 
vận chuyển từ xa về thải mầm bệnh vào đồng cỏ. Móng chân mọc dài nhanh và bị mẻ 
vỡ là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh, vì vậy phải thường xuyên kiểm 
tra và cắt móng chân cho dê. Điều kiện để lây lan bệnh là dê nhiễm bệnh và dê mẫn 
cảm với bệnh tiếp xúc với nhau trên đồng cỏ trong môi trường ẩm và nóng. 

Triệu chứng lâm sàng 

Dê bị què rõ rệt khi thấy có hoại tử ở xung quanh móng. Lúc đầu dê chống hai 
khuỷu chân trước để đi, sau đó thì không đi được nữa. Biểu bì giữa các móng chân bị 
sưng lên. Lớp móng sừng bong ra khỏi ngón chân, mủ xuất hiện. Mùi thối do hoại tử 
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rất đặc trưng. Thể lực giảm sút và khả năng sản xuất thịt, sữa giảm. 

Điều trị 

Bệnh thối móng có tính truyền nhiễm rất cao, khi phát hiện ra một con bệnh thì 
phải kiểm tra toàn bộ chân của đàn dê để có biện pháp xử lý. 

Một số kỹ thuật điều trị cần quan tâm như cắt móng chân, sử dụng bể thuốc ngâm 
chân và điêu trị kháng sinh. Gọt bỏ những phần tổ chức bị chết, tìm các bọc mủ là loại 
bỏ hết mủ, sau đó ngâm chân mắc bệnh vào bể thuốc sát trùng. Dao gọt móng nên sát 
trùng bẵng dung dịch formalin 10% để tránh sự lây lan bệnh. Các vẩy cắt từ móng thối 
phải đem đôi. 

Sử dụng dung dịch ngâm chất sát trùng phải đảm bảo không gây kích thích da 
người và dê. Thường dùng dung dịch Sulfat kẽm 10% là nồng độ phù hợp và có tác 
dụng tốt. Trong trường hợp nặng cần ngâm chân trong 1 giờ, lặp lại 3 lần/tuần. Sau khi 
ngâm xong nên nhốt dê ở nơi khô ráo, giữ cho móng chân khô và sạch. 

Có thể dùng một số thuốc kháng khuẩn thay cho việc ngâm chân sau khi cắt gọt 
móng như: Sulfat kẽm, Sulfat đồng. Một số kháng sinh như Tetracyclin và penicillin 
cần được rắc hoặc bô trực tiếp vào phần móng viêm. Sau khi rắc thuốc cần băng móng 
để chóng hồi phục. 

Tiêm kháng sinh cũng có thể có tác dụng (l liều tiêm penicillin 40.000 IU/kg, 
tiêm bắp). 

Trong khi điều trị không được cho dê vào chỗ ướt, lầy bẩn. Không cho chăn thả 
cùng với đàn dê khoẻ ít nhất 14 ngày sau điều trị 

Phòng bệnh 

Phải kiểm tra chân dê mới mua về thật kỹ để phát hiện các vết loét. Nếu có dấu 
hiệu bệnh thì phải điều trị và nuôi nhốt cách ly trong hai tuần trước khi nhập đàn. 

Nên kiểm tra móng chân thường xuyên và định kỳ cắt gọt móng chân cho dê. 

2.3 Bệnh sản khoa 

2.3.1. Bệnh sốt sản sau khi đẻ 

Nguyên nhân: Rối loạn trao đổi chất, mất cân đối Ca++/Mg++ 

- Triệu chứng: Thường xảy ra ở dê cái sau khi đẻ, đôi khi trước khi đẻ vài ngày 
hoặc ở dê sữa nuôi nhốt hoặc chẵn trên đồng cỏ thâm canh bón nhiều đạm hoặc ăn cỏ 
non mùa xuân. 

Biểu hiện đầu tiên là con vật kém án, nhai lại yếu, có biểu hiện hoảng loạn, bứt 
rứt, co giật, bại liệt, đầu cổ cứng lại, lượng sữa giảm rồi ngưng hẳn tiết sữa. Da mũi 
khô, tai và chân lạnh, thân nhiệt, huyết áp giảm, hôn mê. Con vật có thể chết sau vài 
ngày. 
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- Bệnh tích: Con vật có thể chết với bệnh tích chướng bụng, bí đái ngạt thở, viêm 
thần kinh, không có bệnh tích đặc hiệu. 

- Điều trị: Sau khi phát hiện bệnh, cần điều trị ngay. Tiêm tĩnh mạch Gluconat-
Ca- 10% mỗi lần 100 - 200 ml. Nếu có triệu chứng co giật cần tiêm 50 -100 ml dung 
dịch Clorua magiê 5%, tiêm thêm Glucose và vitamin C. 

Phòng bệnh: Cho ăn vừa đủ chất đạm và thức ăn có chứa nhiều bột đường, bớt 
thức ăn tinh, bón vôi trên đồng cỏ thâm canh. 

2.3.2 Bệnh viêm vú (Masatis) 

Nguyên nhân 

Bệnh viêm vú và viêm tuyến sữa thường gây nên bởi các tác nhân truyền nhiễm 
như vi rút, các loài Mycoplasma và vi khuẩn. Vi khuẩn Staphylococus aureus là 
nguyên nhân thường xuyên của viêm vú. Ngoài ra, khi nuôi dê sữa mà để dê con bú 
không hết hoặc vắt sữa không kiệt, dê con chết sớm, cũng là nguyên nhân gây viêm 
vú. 

Triệu chứng lâm sàng 

Dấu hiệu đầu liên của bệnh viêm vú là giảm tiết sữa. Chân sau bên nửa vú bị 
viêm đi tập tễnh, xoạng ra để cố tránh chạm vào phần da vú. Dê con đang bú mẹ có thể 
bị đói do mẹ bị đau không cho bú và viêm vú thường làm cho tỷ lệ chết của dê con 
tăng lên Quan sát bầu vú từ phía sau và bên cạnh thì thấy: vú không cân xứng, tuyến 
vú bên viêm bị sưng (cấp tính), hoặc bị teo (mãn tính). Các vết thương cuối đầu vú 
giống như chấn thương. Viêm da truyền nhiễm và các mụn cóc cũng có thể xuất hiện. 
Nếu sờ vú thì thấy nóng, mềm và sưng tấy (cấp tính), cứng hoặc teo (mãn tính) hoặc 
thậm chí có nhiều áp xe. 

Đối với viêm vú cấp tính dê có thể ốm kéo dài, sốt, biếng ăn, sút cân và buồn rầu, 
cúi đầu. Nếu đầu vú, núm vú lạnh và thuỷ thững kết hợp với đổi màu xanh lục hoặc 
nếu chất dịch tiết ra đỏ và loãng thì nên nghi là bệnh viêm vú hoại thư. Các dạng viêm 
khác cũng đều cho thấy sữa tiết ra không bình thường. Phụ thuộc vào nguyên nhân gây 
viêm vú sữa có thể loãng, hơi vàng, lẫn máu, có thể là vón cục hơi vàng, loãng lẫn 
máu, lẫn bọt khí, mủ hơn xanh lục hoặc mủ hơi vàng. 

Điều trị 

Trong tất cả các trường hợp bất thường liên quan dấn vú thứ nên báo ngay cho 
thú y. 

Điều trị bệnh viêm vú gây nên bởi Mycoplasma hoặc vi rút nói chung là có hiệu 
quả, đặc biệt là điều trị sớm kịp thời. Tuỳ thuộc vào dạng viêm vú mà nên chọn kháng 
sinh thích hợp để điều trị. Nếu không điều trị kịp thời dê sẽ ốm kéo dài. 

Thông thường hạn chế tiêm kháng sinh (Ampicillin, Amoxycllin, Tetracyclin, 
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Cephapirin) vào thẳng vú. Khi bầu vú sưng rộng hoặc khi vi khuẩn Staphylococcus 
aureus xuất hiện và thâm nhập vào ú qua đường tiết sữa thì cần tiêm kháng sinh 5 - 7 
ngày liền. Lưu ý có một số kháng sinh tiêm không có hiệu lực hoàn toàn đối với viêm 
vú. Chloramphenicol có tác dụng tốt với điều trị viêm vú nhưng bị cấm ở nhiều nước 
vì có tác hại phụ đến con người. Một số thuốc liêm mới như Flofenicol, Enrofloxacin, 
Norfloxacin, Tiamulin và Doxycyclin có tác dụng tốt 

Ngoài ra có thể sử dụng cao dán, hoặc dùng lá thuốc nam để buộc: Lá Sơn tra + 
lá Hồng ngọc, giã nhỏ buộc vào vú. Nếu vú viêm chảy nước, nên rửa sạch bằng nước 
lá chè đặc hoặc nước muối trước khi buộc thuốc. 

Tuy nhiên bệnh viêm vú hoại thư thường có tỷ lệ chết cao. Trong hầu hết các 
trường hợp dê bị viêm vú, nên chọn phương án loại thải, mổ thịt sẽ kinh tế hơn, như 
vậy giảm sự lây lan các vi khuẩn truyền nhiễm cho dê cái khác và tăng cường được sự 
chọn lọc theo khả năng kháng bệnh di truyền 

Phòng bệnh 

Chống sây sát bầu vú, núm vú hoặc kiểm tra thường xuyên để phát hiện các vết 
thương ở núm vú (kể cả Ecthyma, mụn cóc...), điều trị kịp thời làm giám được bệnh 
viêm vú. Vệ sinh sạch và khô núm vú trước khi vắt sữa, không bao giờ được để núm 
vú ướt. Rửa tay sạch trước khi vắt sữa. Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Phải phát hiện à 
điều trị kịp thời bệnh về da vú như viêm da, rám da, Ecthyma. Cách ly những con dê 
mẹ bị viêm vú ra khỏi đàn. 

2.4. Một số bệnh truyền nhiễm 

2.4.1. Bệnh viêm phổi truyền nhiễm 

Nguyên nhân 

Bệnh này gây nên bởi vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng hoặc do các tác động của 
môi trường như lạnh, ẩm ướt, gió lùa vận chuyển đường dài, làm giảm sức đề kháng 
của cơ thể. 

Triệu chứng lâm sàng 

Bệnh có thể ở dạng quá cấp làm dễ chết nhanh, nhưng thường ở dạng cấp tính và 
mãn tính với thời gian nung bệnh thường 6 - 10 ngày hoặc lâu hơn. Tất cả các lứa tuổi 
dê đều có thể mắc bệnh này. Triệu chứng lâm sàng đặc trưng là dê bị sốt, ho và thở 
khó, đau, đầu cúi xuống. có thể chảy nước mũi và chảy dãi, dê không muốn hoạt động. 
Tý lệ mắc bệnh 100 /o và tỷ lệ chết thường là 50 - 100%. Dê chết trong vòng 2 - 10 
ngày sau khi biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Dê chửa thường sảy thai là chết sau 5 - 6 
ngày. Dê viêm phổi dạng mãn tính thường biểu hiện không rõ triệu chứng và chết sau 
vài tuần. 

Điều trị và phòng bệnh 
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Điều trị cũng như phòng bệnh phải bắt đầu từ khâu chăm sóc nuôi dưỡng tốt, tạo 
sự thông thoáng trong chuồng nuôi, thức ăn nước uống đảm bảo sạch sẽ, đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu dinh dưỡng. đắc biệt khi vận chuyển đường dài và trong thời kỳ sinh sản. 

Điều trị: Dê mắc bệnh cần được điều trị sớm bằng một số loại kháng sinh như 
Tylosin (11 mg/kg TT), Tetracyclin (15 mg/kg TT), Tiamulin (20 mg/kg TT) hoặc 
Streptomycin (30 mg/kg TT). Kết quả điều trị chỉ đạt khoảng 87%. Có thể dùng 
novocain phối hợp với glucose và oxacxon. 

2.4.2. Bệnh viêm loét miệng truyền nhiễm (Contagious Ecthyma) 

Đây là bệnh truyền nhiễm có tính chất lây lan mạnh và có thể lây cả sang người 
khi liếp xúc với con vật bệnh Vì vậy người chăn nuôi, người điều trị phải có đầy đủ 
trang bị bảo hộ lao động như: ủng cao su, găng tay ngon, khẩu trang.... 

Nguyên nhân và dịch tễ 

Bệnh do vi rút (parapox vi rút) gây nên. Vi rút xâm nhập vào cơ thể qua nhiều 
đường, đặc biệt là những chỗ bị trầy da. Tỷ lệ mắc bệnh ở dê con thường tới 100%. Tỷ 
lệ chết do đầu mồm dê không ăn được, do đó bị đói hoặc do bệnh thứ phát có thể tới 
20%. Dê trưởng thành thường mắc bệnh nhẹ. Những vẩy rơi xuống đất có thể là nguồn 
truyền bệnh quan trọng cho những con khác trong thời gian vài tháng hoặc thậm chí 
một năm sau. Nguồn truyền bệnh quan trọng khác là những dê mắc bệnh. 

Triệu chứng lâm sàng 

Các nốt nhú dù phát triển nhanh thành các mụn nước, mụn mủ và tạo vẩy. Các 
vết thương mọc nhanh có vẩy cứng chú yếu ở trên môi, mép, nhưng cũng có thể xuất 
hiện ở mặt, tai, bầu vú, núm vú, bìu dái, âm hộ, vách móng và sườn. Các vết loét có 
thể xuất hiện ở lưỡi, ở niêm mạc miệng và được phủ lớp bựa trắng. Dê đau kém ăn, 
chảy dãi có mùi hôi. Trường hợp này dễ bị nhiễm trùng thứ phát. Dê mới chuyển vùng, 
nhất là dê con dễ cảm nhiễm bệnh hơn. 
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Điều trị 

Vì bệnh do vi rút gây ra, nên kháng sinh không có hiệu lực. Nhưng các loại 
kháng sinh lại có tác dụng đối với bệnh thứ phát xuất hiện. Một số dung dịch sát trùng 
được dùng để điều trị các vết loét ở môi, mồm của những con mắc bệnh. 

Có thể sử dụng Ecthymatocid (Hỗn hợp pha chế bởi 100 ml cồn Iod 10% và 20g 
bột Tetracyclin hoà với 1 lít mật ong loại tốt) để bôi vào vết loét 2 - 3 lần/ngày. Có thể 
dùng khế chua sát vào liên tục 5-7 ngày liền cũng có thể khỏi, hoặc bóc bỏ các vẩy và 
dùng bông thấm khô, sau đó bôi thuốc vào. Quan trọng nhất là làm tốt khâu vệ sinh 
phòng bệnh cho dê. p cách pha: Cồn Iod + bột Tetracyclin (hoặc Sulphamid) khuấy 
đều, để 10 - 15 phút sau thì pha mật ong tốt vào 

2.4.3. Bệnh viêm mắt truyền nhiễm (Infectious Keratoconjunctivitis)  

- Nguyên nhân: Bệnh có thể do một số loại vi khuẩn gây nên như Mycoplasma và 
Chlamydia psittaci. Một số loại viêm mắt không truyền nhiễm cũng có thể gây nên bồi 
dị vật hoặc vết thương sây sát 

- Triệu chứng: Lúc đầu thấy vùng lông, da dưới mắt, cạnh mắt bị ướt, kết mạc 
mắt đỏ và sưng. Sau vài ngày thì mắt sung huyết nặng hơn, giác mạc bị mờ một phần 
giữa hoặc mờ đục hoàn toàn (xem hình vẽ). Một số có thể bị loét giác mạc, mắt đau và 
nhắm lại một phần, hay nháy mắt. Nếu cả 2 mắt bị mờ hoặc loét thì dê sẽ sút cân vì 
không ăn được. Một số con đau mắt không bị loét thì cũng có thể tự khỏi trong vòng 1 
2 tuần. 
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Điều trị: Mắt cần được rửa bằng dung dịch nước muối, rửa sạch chất dịch rỉ, dị 

vật, bụi bặm. Dùng thuốc mỡ kháng sinh (Tetracyclin, Chloramphenicol) nhỏ tối thiểu 
2 lần/ngày. Trường hợp mắt kẻo màng thì dùng Sulfat kẽm 10% nhỏ 2 - 3 lần/ngày. 
Khi phát hiện nhiều con trong đàn bị mắc bệnh thì phải dùng kháng sinh để điều trị. 

2.4.4. Bệnh giả  lao (Pseudotuberculosis) 

- Nguyên nhân: Bệnh này do vi khuẩn Coryne bacterium pseudotuberculum gây 
nên. 

- Bệnh lý: Mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương trên da hoặc 
niêm mạc và cư trú tại hạch lâm ba gần đó. Thời gian ủ bệnh cho đến khi có áp xe hiện 
rõ trong các hạch lâm ba từ 2 - 6 tháng hoặc lâu hơn. Những áp xe này có thể tự vỡ và 
tiêu đi các áp xe sẽ lành và khỏi nhưng một hoặc nhiều lâm ba khác có thể lại phát 
thành áp xe sau vài tháng. Những áp xe nội tạng, đặc biệt ở phổi có thể sinh ra nếu vi 
khuẩn Coryne bacterium pseudotuberculum  xâm nhập tới hạch lâm ba vùng ngực. 

- Triệu chứng: Dê không biểu hiện rõ triệu chứng lâm sàng nếu không có áp xe 
nội tạng. Khi bị bệnh, một hoặc nhiều hạch lâm ba sẽ to lên và tạo thành áp xe (Hình 
57-a). Hầu hết dê sữa có áp xe ngoài da, tạo các vết thương ở đầu, cổ. Mủ ở hạch bị áp 
xe có thể có màu trắng, hơi vàng hoặc hơi xanh màu lá cây. Nếu dê bố áp xe ở phổi thì 
có biểu hiện khó thở, bồn chồn và giảm khối lượng. Vì thời gian mang bệnh kéo dài 
nên thường gây viêm phổi mãn lính ở dê trưởng thành. Những áp xe ở phổi đều có 
hình tròn, màu hơi xanh, có mủ hoặc casein hoá giống như pho mát (Hình 57-b). 

- Điều trị: Những áp xe ngoài da có thể tự tiêu đi hoặc cần can thiệp bằng giải 
phẫu. Người giải phẫu phải đeo găng tay vì bệnh này có khả năng lây truyền. Mủ phải 
được thu gom lại và đem tiêu huỷ để tránh lây lan bệnh. Môi trường nhiễm mủ này có 
thể là nguồn truyền nhiễm bệnh mới trong vòng vài tuần dấn vài tháng sau. Dê bị bệnh 
phải nhốt cách ly sau khi điều trị đến khi lành vết thương (20 - 30 ngày). Đối với áp xe 
nội tạng thì việc điều trị bằng kháng sinh dài ngày cũng ít có hiệu quả. Có thể kết hợp 
điều trị bằng Erythromycin hoặc Penicilin và Rifamicin. 
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2.4.5. Bệnh phó lao (Paratuberculosis Johne's Disease) 

Đây là một bệnh truyền nhiễm phổ biến và quan trọng đối với động vật nhai lại, 
gây ảnh hưởng trước hết đến đường tiêu hoá. 

Nguyên nhân: Bệnh do vi khuẩn Mycobacterium paratuberculum gây nên. Trong 
thực tế, vi khuẩn này hay tìm được trong các vách bên trong của tế bào thành ruột hơn 
là thấy ở điều kiện nuôi cấy. Vi khuẩn có sức đề kháng cao với điều kiện môi trường, 
nó có thể tồn tại trong sân chơi, chuồng trại và trong phân thải ra đồng cỏ trong vòng 
hơn 1 năm. Chất sát trùng có lác dụng là dung dịch Cresin 1/64 và Sodium 
orthophcnylphenate 1/200. 

- Bệnh lý: Cách truyền bệnh chủ yếu là vi khuẩn lẫn trong phân và theo đường 
thức ăn, nước uống vào miệng. Vi khuẩn lây lan theo phân của gia súc trưởng thành 
nhiễm bệnh vào dê non, đặc biệt khi gia súc nhốt chật chội và vệ sinh kém. Hầu hết dê 
con của những con mẹ bị nhiễm bệnh này đều nhiễm theo. Dê con bị nhiễm bệnh có 
thời gian ủ bệnh vài tháng, thậm chí đến vài năm. Khi có stress hoặc bệnh khác tác 
động mạnh, gia súc nhiễm bệnh bắt đầu thải vi khuẩn ra theo phân, đồng thời dê có 
biểu hiện ốm có lâm sàng. Tỷ lệ nhiễm bệnh cận lâm sàng trong đàn nhiễm bệnh 
thường cao hơn so với tỷ lệ bê nhiễm bệnh có lâm sàng. 

- Triệu chứng: Dê dưới 1 năm tuổi khi mắc bệnh ít có biểu hiện triệu chứng, triệu 
chứng thường biểu hiện rõ ở dê 2 - 3 năm tuổi. Bệnh có lâm sàng thường xảy ra bởi 
một số stress như: sinh đẻ, nhập đàn mới. Những gia súc mắc bệnh bắt đầu giảm cân 
kẹo dài vài tuần đến vài tháng và gầy yếu (hình 58). Dê kém ăn, mệt mỏi và suy 
nhược, lông xù, da nhăn nheo và nứt rạn. Không giống như ở bò, dê ít khi ỉa chảy lỏng 
như nước, trừ khi bệnh ở giai đoạn cuối. Khi mới mắc bệnh thì phân nhão hoặc giống 
như phân chó. Khi bệnh phát triển sẽ xuất hiện hiện tượng thiếu máu nhẹ, bệnh thể 
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hiện ở thể mãn tính và tình trạng thiếu protein huyết sẽ gây nên phù thũng. Tuy nhiên, 
bên cạnh các triệu chứng lâm sàng này thì cần phải chẩn đoán xác định bằng phương 
pháp vi khuẩn học hoặc kiểm tra huyết thanh, kiểm tra tổ chức bệnh lý học của mao 
mạch. 

- Điều trị: Không có phương pháp điều trị nào hữu hiệu để diệt tận gốc bệnh này. 

- Phòng bệnh: sử dụng các biện pháp phòng bệnh cho toàn đàn, các cá thể trước 
khi nhập đàn phải nuôi cách ly và kiểm tra, chẩn đoán riêng biệt; Cách ly kịp thời 
những con mắc bệnh ra khỏi đàn. Tăng cường quản lý và vệ sinh tốt cho dễ trưởng 
thành, không nên nhốt quá chật chội. Phân dê phải được dọn sạch sẽ hàng ngày; Thức 
ăn nước uống đảm bảo vệ sinh, tránh nhiễm bẩn phân. Định kỳ kiểm tra phó lao (6 
tháng 1 lần). Chương trình diệt tận gốc bệnh phó lao là: tất cả dễ con của những con 
mẹ dương tính nên loại, đem giết thịt. 

 
2.5. Bệnh ký sinh trùng 

2.5.1. Bệnh sán lá gan (Fasciolosis) 

Bệnh sán lá gan là một bệnh phổ biến ở dê. 

Nguyên nhân 

Có 2 loài sán lá gan: Fasciola hepatica và Fasciola gigantica. Các loài Fasciola có 
vòng đời gián liếp thông qua ký chủ trung gian là ốc nước ngọt. Sán trưởng thành sống 
trong ống mật của vật chủ như dê (kể cả người) và đẻ trứng, trứng theo ống mật vào 
đường tiêu hoá, sau đó theo phân ra ngoài. Ở đồng cỏ ướt, trứng phát triển thành ấu 
sán và xâm nhập vào ốc nước ngọt. Ở trong ốc, ấu sán phát triển qua nhiều giai đoạn 
thành vĩ ấu sau đó chúng thoát ra khỏi ốc, bơi trong nước bám vào cây có và cư trú ở 
đó. Ở cây cỏ chúng phát triển thành vĩ ấu trung gian có khả năng gây bệnh. Khi dê ăn 
phải cây cỏ có ấu sán này, chúng xuyên qua xoang bụng ký chủ, di chuyên vào gan và 
cư trú ở đó ở trong ống mật chúng phát triển thành sán trưởng thành rồi lại đẻ trứng, 
tiếp tục mời chu kỳ một. 
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Bệnh lý và triệu chứng lâm sàng 

Quá trình gây bệnh bắt đầu từ vĩ ấu trung gian xâm nhập vào gan và di trú qua 
mô gan. Khi có 1000 con sán ký sinh trong cơ thể thì có thể sinh ra bệnh sán lá gan 
cấp tính ở dê và nếu có 200 con sán ký sinh trong cơ thể thì chỉ có thể gây nên bệnh ở 
dạng bán cấp tính. Trong trường hợp cấp tính có sự phá vỡ mô gan từng vùng với hiện 
tượng xuất huyết nặng, máu rỉ đầy xoang bụng và làm dê chết. Bệnh viêm gan mãn 
tính xuất hiện sau khi sán xâm nhập vào ống mật, khỉ đó sẽ xảy ra thiếu máu và thiếu 
protein huyết thanh. Cả 3 dạng trên có thể xuất hiện đồng thời ở một cơ thể dê. 

- Bệnh sán lá gan cấp tính: ít xảy ra ở dê, con vật có biểu hiện suy nhược, kém 
ăn, ỉa chảy, chướng bụng, miệng hôi, sốt, gan sưng to và đau, thiếu máu, vàng da và 
niêm mạc, đôi khi có triệu chứng thần kinh (quay cuồng, đi xiêu vẹo), kiệt sức. Có thể 
chết do bệnh nặng. 

- Bệnh sán lá gan bán cấp: có các dấu hiệu giống như trên nhưng kéo dài vài 
tuần. 

- Bệnh sán lá gan mãn tính: là dạng phổ biến nhất. Gia súc mắc bệnh thì suy yếu, 
kém ăn, lờ đờ, giảm tiết sữa và giảm trọng lượng sau một tháng trở lên. Trong trường 
hợp kéo dài, có thể dê bị ỉa chảy. Thể lực kém, xù lông, niêm mạc nhợt nhạt và tim 
dập nhanh hơn. Có xuất hiện thuỷ thắng trong trường hợp kéo dài 

Điều trị và phòng bệnh 

Có thể sử dụng một số loại thuốc sau: 

Một số loại thuốc tẩy sán lá  gan thường dùng 

Tên thuốc 
Cách 
dùng 

Liều dùng 
(mg/kg TT) 

Hiệu lực 
(%) 

Lứa tuổi sán mà 
thuốc có hiệu quả 

Albendazole 
Diamphenethide  
Triclabendazole  
Niclofolan 
 
Rafoxanide 
Nitroxynil 
Bromphenophos 

p.o 
p.o 
p.o 
s.c 
p.o 
p.o 
s.c 
p.o 

15 
150 
15 
0,8 
2-4 
7,5 
15 

16,5 

95,9 
87,5 
100 
90 
90 
100 
89 
100 

Trưởng thành  
Non và trưởng thành 
Non và trưởng thành 
" 
" 
" 
Trưởng thành  
Trưởng thành và non

 

Khi bệnh ở thể cấp tính và bán cấp tính, nên dùng thuốc Diamphenethide hoặc 
Triclabendazole, tuy nhiên tiên lượng không cao. Đối với dạng mãn tính thì có thể điều 
trị bằng bất kỳ loại thuốc nào nêu trên đều có tác dụng. 

Sau khi tẩy 3 ngày, phân gia súc thải ra phải được thu gọn và tiêu huỷ. Biện pháp 
phòng bệnh tốt nhất là không nên chăn thả dê ở khu vực có điều kiện cho ốc nước ngọt 
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cư trú và định kỳ 6 tháng một lần tẩy sán bằng thuốc hiệu lực cao cho toàn đàn dễ bị 
nhiễm sán. 

2.3.2 Bệnh sán dây 

Nguyên nhân và bệnh lý 

Monieza expansa và Monieza benedeni là hai loài sán dây dường ruột chủ yếu 
của dê và rất phổ biến ở Việt Nam. Sán dây trưởng thành phát triển ở trong ruột dê có 
thể dài vài mét. Sán bao gồm các phần đầu, cổ ngắn và thân dài có các đốt sán. Các đốt 
sán phía sau chứa đầy trứng và được thải ra theo phân. Những túi trứng màu trắng, dài 
1 - 1,5 cm. Ve, bét ở đất, ở cỏ cây ăn phải trứng sán. trứng sán phát triển trong ve, bét 
thành ấu sán gây nhiễm (Cysticercoids). Dê ăn phải ve, bét có ấu sán theo đường thức 
ăn, sau đó ấu sán phát triển thành sán dây ở đường ruột dê. Sán dây không hút dinh 
dưỡng bằng mồm. nhưng các chất dinh dưỡng của dê được hấp thụ từ ruột qua biểu bì 
sán. Tối thiểu, khi có 50 con sán ký sinh có thể làm cho dê chết. 

Triệu chứng lâm sàng 

Bệnh thường biểu hiện lâm sàng ở dê trên 6 tháng tuổi. Những con dê mắc bệnh 
thường thể hiện còi cọc, bụng xệ. Nhìn thấy các đất sán lẫn trong phân. Phân nhão 
hoặc không đóng viên, đôi khi phân lại ở dạng táo bón. 

Điều trị và phòng bệnh 

Dùng Niclosamide (50 mg/kg, cho uống) có hiệu lực cao và an toàn trong việc 
điều trị bệnh sán dây 

Các biện pháp phòng bệnh cũng tương tự như đối với bệnh giun tròn. 

2.3.3. Bệnh giun tròn 

Nhiễm giun tròn đường tiêu hoá là một trong những nguyên nhân chính của sự 
hao tổn và giảm khả năng sản xuất của dê ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trong điều kiện nuôi 
chăn thả. 

Nguyên nhân và cách lan truyền 

Có nhiều loài giun tròn cư trú ở những phần khác nhau của đường tiêu hóa dê 
như ở thực quản, dạ múi khế, đường ruột. Có một số loài giun tròn trưởng thành có thể 
sống bám vào màng nhầy và lớp dưới màng nhầy của thực quản, dạ cỏ, ruột thừa, kết 
tràng, nhưng không gây bệnh và ít có biểu hiện triệu trứng lâm sàng rõ rệt. Chúng chỉ 
kết hợp với bệnh khác để làm giảm thể lực. Những loài giun tròn có khả năng gây 
bệnh, làm dê chết và giảm khả năng sản xuất của dê thường tồn tại và đáng được quan 
tâm trong chăn nuôi dê. Loài giun gây bệnh nặng nhất là giun xoăn (Haemonchus 
contortus), đây là loài hút máu nhiều và có thể dẫn đến thiếu máu cấp. Một số loài giun 
khác như giun móc (Bunostomum trigoncephalum) và giun đầu gai (Gaigeria 
pachyscelis) là giun tròn sống ký sinh ở ruột non, chúng hút máu và gây nên tình trạng 
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thiếu máu rõ rệt. 

Giun trưởng thành sống ở đường tiêu hoá, dẻ và thải trứng theo phân ra ngoài 
môi trường. Sau thời gian phát triển của trứng giun, các ấu giun gây nhiệm được dê 
nuốt vào theo thức ăn, nước uống và gây bệnh cho dê, ấu trùng đó phát triển thành 
giun trưởng thành và tiếp tục chu kỳ mới. 

Bệnh lý và triệu chứng lâm sàng 

Ảnh hưởng cơ bản của các loài giun đối với ký chủ là tình trạng thiếu máu tăng 
dần. Mỗi con giun xoăn trưởng thành ở dạ múi khế có thể làm mất 0,02 - 0,05 ml 
máu/ngày. Khi tỷ lệ nhiễm cao (hơn 10.000 con/ký chủ) dê có thể chết do thiếu máu 
cấp. Các loài giun tròn khác không hút máu sẽ dẫn đến sự ăn mòn biểu bì mô, viêm, 
sung huyết, thuỷ thững và ỉa chảy. 

Triệu chứng lâm sàng của dê mắc bệnh giun tròn thường được thể hiện ở một số 
nhóm điển hình như sau: 

- Nhóm triệu chứng thứ nhất gồm những loài giun tròn Trichostrongylus. 
Ostertagia, Cooperia và Nematodirus. Chúng gây nên sự suy giảm thể lực, tăng trọng 
kém và kém ăn. Trường hợp nhiễm nặng thì thấy ỉa chảy, phân xanh thẫm đến màu 
đen. làm bẩn lông da đuôi và khu vực xung quanh đuôi. Sau một thời gian thì thuỷ 
thững biểu hiện rõ. Trường hợp mãn tính thì thấy lông xù. da khô, nứt nẻ. Thông 
thường không xuất hiện thiếu máu. 

- Nhóm triệu chứng thứ hai: gồm một số loài giun gây bệnh nhẹ 
(Ocsophagostomum columbianum). Chúng có thể gây nên triệu chứng lâm sàng đau 
bụng như cong lưng, không muốn hoạt động, có thể là hậu quả của viêm phúc mạc. Dê 
có thể sốt. ỉa chảy, phân nhão lăn chất nhầy ở dê con và có lẫn máu ở dê lớn hơn. Dê 
giảm thế lực ngày càng rõ rệt. 

- Nhóm triệu chứng thứ ba: do giun tròn hút 
máu (Haemonchus contortus) hay nhiễm ở dê, 
gây nên hiện tượng thiếu máu rất rõ rệt. Khi 
nhiễm nặng, bệnh xuất hiện với triệu chứng xuất 
huyết dạ dày. Các dạng cấp tính và mãn tính rất 
phổ biến. Các niêm mạc và kết mạc nhợt nhạt, 
nhịp thở và nhịp tim tăng. hay xuất hiện thuỷ 
thông ở dưới hàm, dê ốm yếu, ít hoạt động. Khi 
bệnh kéo dài thì dê sẽ bị sút cân. 

Điều trị và phòng bệnh 

Ở vùng nhiệt đới, với điều kiện nhiệt độ và 
ẩm độ cao, kết hợp với việc chăn thả dê tạo điều 
kiện cho ấu trùng tồn tại và phát triển ở môi 
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trường. Như vậy việc sử dụng thuốc tẩy giun định kỳ thường xuyên là phương pháp có 
hiệu quả để hạn chế mức độ nhiễm giun và hạn chế tối thiểu tác hại cho dê. 

Một số loại thuốc thông dụng được giới thiệu ở bảng sau: 

Hiệu lực* và cách sử dụng** của một số loại thuốc tẩy giun tròn trưởng thành ở dê 

Tên thuốc 

L
iề

u 
(m

g/
kg

P)
 

H
ae

m
on

ch
us

 

T
ri

ch
os

tr
on

gy
lu

s 

O
st

er
ta

gi
a 

C
oo

pe
ri

a 

N
em

at
od

ir
us

 

O
éo

ph
ag

os
ta

m
um

 

St
ro

ng
yl

oi
de

s 

B
un

m
os

to
m

um
 

T
ri

ch
ur

is
 

C
ha

be
rt

ia
 

Benzimidazoles (p.o) 
Thiabendazole 
Fenbedazole 
Oxfendazole 
Parbendazole 
Albendazole 
Mebendazole 
Cambendazole 

 
50 

5-10 
5-10 
30 
7,5 

12,5 
25 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
2 
4 
4 
3 
4 
4 
4 

 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 

 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
4 

 
2 
4 
4 
3 
4 
4 
3 

 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Probenzimidazoles (p.o) 
Febantel 
Thiophanate 

 
5-7,5 

50 

 
- 
4 

 
- 
4 

 
- 
4 

 
- 
4 

 
4 
3 

 
- 
0 

 
- 
0 

 
- 
3 

 
- 
0 

 
- 
0 

Avermectin (s.c, p.o) 
Ivermectin 

 
0,2-0,4

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Các chất khử cực màng tế bào (p.o, s.c)  
Levamisole(:L-Tetramisole)  
Morantel citrate (p.o) 
Morantel tartrate 
Pyrantel tartrate(p.o) 

 
8 

10 
10 
25 

 
4 
4 
4 
4 

 
4 
4 
- 
4 

 
4 
4 
- 
4 

 
4 
4 
- 
4 

 
4 
4 
- 
4 

 
4 
4 
- 
4 

 
2 
1 
1 
4 

 
4 
4 
4 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
4 
4 
- 
4 

Photphat hữu cơ (po) 
Coumaphos 
Naphtalophos 
Haloxon 

 
2 

50 
45 

 
4 
4 
4 

 
1 
3 
3 

 
1 
3 
2 

 
1 
3 
2 

 
2 
2 
2 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

Salicylanilides (p.o) 
Closantel 
Oxyclosanide 
Rafoxanide 

 
7,5 
15 
7,5 

 
4 
1 
4 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
1 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

Chất khác (p.o) 
Phenothiazme 
Methyridine 

 
600 
200 

 
4 
- 

 
3 
- 

 
3 
- 

 
3 
- 

 
3 
- 

 
4 
- 

 
2 
4 

 
4 
- 

 
0 
- 

 
3 
- 

* Hiệu lực:  0 =  không hiệu lực hoặc chưa thông báo: 1 = < 60%;  2 = 60-80%;  
3 = 81 - 95%; 4 = 96- 100%. 

** Cách dùng: p.o = cho ăn hoạc uống; s.c = tiêm dưới da. 
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 2.35. Bệnh cầu trùng (Coccidiosis) 

Bệnh cầu trùng có thể là nguyên nhân chủ yếu gây nên ỉa chảy ở dê con từ 3 tuần 
tuổi dấn 5 tháng tuổi. 

- Nguyên nhân: Bệnh cầu trùng do các chủng Eimeria gây nên. Đây là dạng đơn 
bào ký sinh, chúng thường cư trú ở ruột non và có vòng đời phức tạp. Noãn nang cầu 
trùng được thải theo phân vào môi trường và hình thành nên dạng gây nhiễm 
(Sporocyst). Khi các sporocyst xâm nhập vào cơ thể, chúng giải phóng ra nhiều bào tử 
(Sporozoidesl, loại này xâm nhập vào tế bào ruột non của ký chủ. Ở đây các bào tử 
hình thành nên cầu trùng trưởng thành (Schizont) và qua giai đoạn sinh sán vô tính, 
hình thành nên thế hệ đầu tiên gọi là liệt thực thể (Merozoit). Mỗi Schizont có thể hình 
thành hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn Merozoit. Các Merozoit phá vỡ tế bào và 
bằng cách ấy chúng được phân chia ra và lại xâm nhập vào những tế bào mới rồi hình 
thành thế hệ thứ 2 là cầu trùng trưởng thành (Schizont Có thể một vài vòng đời xuất 
hiện mà vòng đời cuối cùng hình thành tiểu phối tử (con đực) là đại phối tử (con cái). 
Tiểu phối tử phối hợp với đại phối tử cho ra hợp tử (Zygote) và hình thành noãn nang 
(Ocyst), được giải phóng ra từ sự phá huỷ tế bào rồi lại được thải ra ngoài theo phân. 

- Dịch tễ:  Điều chắc chắn là ở đâu có dê thì ở đó có cầu trùng. Tuy nhiên cần 
phân biệt giữa nhiễm cầu trùng với bệnh cầu trùng. Dê trên 6 tháng tuổi thường có 
miễn dịch, nhưng chả là sự miễn dịch tương đối. Không thể loại trừ được sự phát bệnh 
nhưng có thể khống chế được sự sinh sản của cầu trùng. Khả năng miễn dịch có tính 
chất đặc trưng cho môi loài cầu trùng. Bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ lứa tuổi nào của 
dê. Khả năng miễn dịch của dê cũng bị suy yếu đi khi dê già hoặc do stress như ốm. 
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tiết sữa, vận chuyển, thay đổi thức ăn...Những dê non dưới 5 tháng tuổi hay mắc bệnh 
nặng do khả năng miễn dịch còn yếu Trong khi đó Sporocyst có sức đề kháng khá tốt 
với diều kiên môi trường và nhiều thuốc sát trùng. Ví dụ: dung dịch Formalin - 5% 
không tiêu diệt được chúng. 

Bệnh cầu trùng thường xuất hiện ở những cơ sở chăn nuôi thâm canh, hầu hết 
bệnh xảy ra vào thời gian cai sữa, đặc biệt là ở dê con cai sữa đột ngột. không có sự 
chuyển tiếp thức ăn linh trước khi cai sữa. Khi cho dê ăn thức ăn trên mặt đất thì rất dễ 
bị nhiễm bệnh cầu trùng. Nói chung, bệnh xảy ra ở dạng cá thể thì có một thời gian ỉa 
chảy kéo dài khoảng 2 tuần, tỷ lệ chết không quá lo Tuy nhiên, trường hợp bệnh xảy ra 
đột xuất ở cơ sở thâm canh thì tỷ lệ chết có thể tới 50% toàn đàn. 

- Bệnh lý: Tác động có hại của bệnh cầu trùng là phá huỷ biểu mô đường tiêu 
hoá, ỉa chảy là hậu quả của sự viêm niêm mạc đường ruột. Trường hợp bệnh nặng, sự 
xuất huyết đường ruột có thể làm dê chết do bị mất máu. Trường hợp cấp tính còn gây 
mất nước và chất điện giải. 

Triệu chứng:  Bệnh ở thể mãn tính: dê con sinh trưởng kem. giảm tăng trọng, 
phân không ở dạng viên. Trường hợp quá cấp tính do xuất huyết đường ruột làm dê 
chết đột ngột trước khi có dấu hiệu ỉa chảy hoặc đau bụng Trường hợp cấp tính. các 
triệu chứng ban đầu là kém ăn, gầy yếu, đau bụng, dê kêu la, hay đứng lên và nằm 
xuống liên tục. Phân dê lúc đầu nhão, sau loãng, có màu xanh hơi hàng, chuyển đến 
màu nâu, lẫn máu. 

Dê non, có thể chết do cầu trùng cấp tính trong vòng 1-2 ngày. Dê già hơn hoặc 
những dê có sức đề kháng cao thì có biểu hiện ỉa chảy, gầy yếu, giảm cân. 

- Điều trị: Hầu hết các thuốc cầu trùng chỉ có tác dụng ức chế sự sinh sản của cầu 
trùng chứ không thể tiêu diệt hết được mầm bệnh. 
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Thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho dê 
Tên thuốc Liều điều trị Liều phòng 

Sulfonamides 
Sulfadimethoxine  
Sulfadimidine  
Sulfaguanidine  
Sulfamethazine  

 
75mg/kgp, uống 4 - 5 ngày  
135mg/kgp, uống 4 - 5 ngày  
280mg/kgp, uống 4 ngày  
60mg/kgp, uống 5 ngày  

 
 
 
 
50g/tấn thức ăn 

Kháng sinh  
Nitrofurazone  
Amprolium  

 
10-20mg/kgp, uống 5-7 ngày  
25mg/kgp, uống 4 - 5 ngày  

20-25mg/kgp, trộn thức ăn hoặc hoà vào 
nước uống, liên tục từ 2 tuần đến vài 
tháng tuổi  

Ionophores  
Monensin 
Lasalocid 
Salinimycin  

 
 
 
 

 
15 - 20g/1 tấn thức ăn 
20 - 30g/tấn thức ăn (1,1-
2,2mg/kgp/ngày), liên tục. 
100g/tấn thức ăn, 3 tuần sau cai sữa 

Quinolones  
Decoquinate  

 
 

 
0,5 - 1,0mg/kgp, trộn thức ăn liên tục. 

Thuốc khác  
Toltrazuril  
Clopidol và  
Methylbenzoquate  
Dapsone 
3,5-dinitro - O -  
toluamide 

 
20mg/kgp, uống 3-5 ngày  
 
 
80mg/kgp, uống 4 ngày  
100mg/kgp, uống 5 ngày. 

 
20mg/kgp, 1lần/3-4 tuần 
12mg/kgpclopidol và 1mg/kgp 
Methylbenzoquate/ngày, trong 5 tuần 
liền. 

- Phòng bệnh: Vệ sinh là biện pháp tốt nhất, tránh gây các tác động đột ngột cho 
dê khi cai sữa; Thức ăn, nước uống đảm bảo vệ sinh. Đất, sàn chuồng và đồ lót chuồng 
không ẩm ướt. Nhốt dê ở nơi khô ráo, có ánh nắng mặt trời, tránh những chuồng nuôi 
ẩm ướt, tối tăm. Sử dụng các thuốc kháng cầu 
trùng trong thức ăn hoặc nước uống liên tục từ 2 
tuần đến 5 tháng tuổi. 

2.3.6 Ve (Ticks) 

Ve là một loại ngoại ký sinh trùng rất phổ 
biến ở dê. Có 2 loại ve: ve mềm thuộc họ 
Argasldae (Hình 61) hút máu liên tục trên ký chủ; 
Ve cứng thuộc họ Ixodidae, chỉ hút máu một lần 
trong mỗi giai đoạn phát triển. 

Ve có 3 giai đoạn phát triển: ấu (Larvae: 6 
chân), con non (Nymphae: 8 chân) và trưởng 
thành ( 8chân). Có một số giống ve cư trú ở bàn 
chân, đặc biệt là ở giữa các móng chân, gây nên 
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các áp xe. Ve hút máu và phá huỷ da, làm cho dê bộ thiếu máu và truyền một số bệnh 
nguy hiểm như: Anaplasmosis, Babesiosis... 

- Điều trị và phòng bệnh:  phải tiêu diệt ve ngay từ khi có ít dê và nhiễm ít ve. 
Thường xuyên kiểm tra dê và điều trị kịp thời bằng một số loại hoá chất sau 

Tên hóa chất Nồng độ và cách dùng 

Amitraz (L) 

Coumaphos (L) 

Crotoxyphos (L) 

Fenvalerate 

Ivermectin 

Lime sulfur (L) 

Lindane (γ-HCH) 

Malathion 

Methoxychlor 

Permethrin 

Phosmet 

Trichlorfon 

0,025 - 0,05%, phun 

0,25%, phun, 0,5% bột 

0,5 - 1%, phun 

0,05%, ngâm 

0,2mg/kgp, tiêm dưới da 

2-5%, ngâm 

0,06%, phun: 0,03%, ngâm 

0,05%, phun: 5%, bột 

0,5 - 1%, phun/ngâm 5% bột 

0,055%, phun 

0,15 - 0,25%, ngâm/phun 

0,2%, ngâm/phun 

(*) Ghi chú: (L) - thuốc sử dụng được cho gia súc lấy sữa. 

2.3.7. Bệnh ghẻ (Scabies) 

Có 3 loại ghẻ khác nhau: Ghẻ đầu (có thể lan truyền toàn thân) do Sarcoptcs 
rubicaprae, con ghẻ đục khoét đường hầm trong da và sống bằng chất dịch thể. Ghẻ ở 
chân, vú, vùng bẹn, bìu dái, đôi khi ở lưng và cổ do Chorioptes caprae, con ghẻ sống 
trên bề mặt da và ăn biểu bì da. Ghẻ tai do Psoroptes cunniculi, không đào rãnh nhưng 
sống bằng chất dịch thể. 
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- Triệu chứng 

+ Ghẻ Sarcoptes: Trên da xuất hiện các nốt sần sùi, đặc biệt là ở trên đầu. Một số 
dê bệnh nặng hơn ở dạng viêm da quanh mắt và tai, trên cổ và ngực, phía trong bẹn và 
bầu vu 

+ Ghẻ Chorioptes: Các lớp vẩy, loét trên da thường thấy ở chân sau, bầu vú, bìu 
dái và khu vực xung quanh. Dê thường cúi, liếm các lớp vẩy loét ở chân sau. 

+ Ghẻ Psoroptes: Dê bị bệnh ngứa ngáy, hay dụi đầu và cọ sát tai. Các lớp loét, 
vẩy thường ở phía ngoài tai. nhưng không điển hình. 

- Điều trị: Có thể sử dụng một số hoá chất trong bảng trên 

+ Ghẻ Sarcoptes: Điều trị gia súc đang tiết sữa yêu cầu phải lặp lại bằng huyễn 
dịch bột lưu huỳnh sau 5-7 ngày. Amitraz (0,05%, điều trị 2 lần, cách nhau 5 - 7 ngày) 
cũng có tác dụng tốt. Đối với gia súc không tiết sữa thì dùng Ivermectin điều trị là tốt 
nhất (1ml dung dịch 1% cho trưởng thành, tiêm dưới da), điều trị 2 lần, cách nhau 1 
tuần. Cần dùng nước xà phòng để rửa bong sạch vẩy trước khi điều trị. 

+ Ghẻ Chorioptes: Cũng như trên, có thể dùng bột lưu huỳnh (4 lần, cách nhau 1 
tuần, dung dịch 2%), an toàn đối với cả dê đang tiết sữa. Một số hoá chất như: 
Crotoxyphos-0,5%, Coumaphos-0,25%, Trichlorfon-0,2%, Amitraz-0,05%, Lindane- 
0,03% và Fenvalerate-0,05% được dùng điều trị tối thiểu 2 lần, cách nhau 10-14 ngày.  

+ Ghẻ Psoroptes: Điều trị cũng như trên. Có thể dùng Ivermectin tiêm 2 lần, cách 
nhau 1 tuần cũng cho kết quả tốt. 

Lưu ý: Ivermectin có thể làm hại sức khoẻ con người, do đó không được sử dụng 
sữa và thịt của con ốm sau điều trị 1 tháng 
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PHỤ LỤC  

 

B1. LÝ LỊCH DÊ CÁI GIỐNG 

 

Số hiệu: Nơi sinh: 

Giống: Bố: 

Ngày sinh: Mẹ: 

 

 B2. LÝ LỊCH DÊ ĐỰC GIỐNG 

 

Số hiệu: Nơi sinh: 

Giống: Bố: 

Ngày sinh: Mẹ: 

 

B3. PHIẾU THEO DÕI NĂNG SUẤT SỮA CÁ THỂ  

Số hiệu dê:……………   Năm:……………… 

(Khối lượng sữa tính bằng Kilôgam) 

Ngày 
Tháng 

1 
Tháng 

2 
Tháng 

3 
Tháng 

4 
Tháng 

5 
Tháng 

6 
Tháng 

7 
Tháng 

8 
Tháng 

9 
Tháng 

10 
Tháng 

11 
Tháng 

12 
Ghi 
chú 

1              
2              

3              

…              

…              

30              

31              

 



 129

 

B4. PHIẾU THEO DÕI SINH SẢN 

 

STT Tên 
Số 
hồ 
sơ 

Đực 
phối 

Ngày phối 
Ngày 
đẻ 

Số 
con 
sơ 

sinh 

Cái Đực 
Sót/sát 
nhau 

Ngày 
sửa 

móng 

Ngày 
tiêm 

phòng 

Ghi 
chú 

         Sống Chết Sống Chết     
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B5. PHIẾU THEO DÕI SẢN LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SỮA 

 

Số hiệu 
Tuổi loại 

thải 
Tống số ngày 

cho sữa 
Sản lượng 
sữa (kg) 

Tỷ lệ mỡ sữa 
(%) 

Hàm lượng 
protein (%) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

B6. PHIẾU THEO DÕI NGUỒN GỐC CÁ THỂ DÊ 

 

 Số hiệu:…………..    Năm:………………. 

Trại/nơi nuôi giữ Mua từ 

Ngày Giá Ngày chết/loại thải 
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B7. PHIẾU THEO DÕI DÊ CON  

 

Số hiệu dê con:………………… 

 

Giống Mẹ Ngày đẻ Lứa đẻ thứ Bố Các ghi chép 

      
      

      

      

      

      

      

      

 

 

B8. THEO DÕI SỨC KHOẺ  

 

Số hiệu dê:……………… 

Ngày Tình trạng Các xử lý Ngày Tình trạng Các xử lý 
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