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ABSTRACT
A survey on cattle production situation of two villages of Đong Thanh and Thanh Tri, Go
Cong Tay district, Tien Giang Province was conducted from February 20th 2013 to June 20th 2013.
There were 175 farm households rasing cattle investigated in the study. Results showed that the
total of cattle population of two villages was 1459 heads (Đong Thanh 764 heads; Thanh Tri 695
heads) and was distributed throughout the hamlets. The households having over 10 years of
rearing experiences accounted for the highest rate (26,86%). The cattle production with
reprodutive purpose is the major form with the rate of 97,7 % and it has contributed in
improving additional income of farm households. Those who raising cattle mostly knew to apply
intensive rearing form with actively storing of dry rice straw (100%) as well as planning grasses
(90,86%). In term of cattle herd structure, the corresponding rate of Brahman crossbred cattle
and Red Sindhi being 44,40% and 27,24% of total of 544 surveyed individuals. Cows were widely
raised by households with 412 heads of total population (81,91%), of which cows over four years
of age reached the highest rate (25,68%); lowest rate was cows under 3 years of age (8,95%).
Average cattle herd size was 2.94 heads/household and the highest proportion was 1 - 2 heads per
household (52%). Regarding mating forms, 64,57 percent of cattle rearing households selected
artificial insemination technique and the remainder (35,43%) chosen the form of direct
copulation with breeding bull. The corresponding average age of cows for mating and calving at
first was 16.77 and 25.77 months. The period of post parturition service was 2.59 months and
litters interval was 12.81 months.
Keywords: Household, crossbred, artificial insemination, intensive rearing
TÓM TẮT
Đề tài khảo sát về tình hình chăn nuôi bò tại 2 xã Đồng Thạnh và Thạnh Trị huyện Gò công
Tây tỉnh Tiền Giang được thực hiện từ ngày 20/2/2013 đến ngày 20/6/2013. Kết quả điều tra cho
thấy tổng đàn bò của 2 xã là 1459 con (Đồng Thạnh 764 con; Thạnh Trị 695con) và được phân bố
đều ở tất cả các ấp. Số hộ có kinh nghiệm chăn nuôi bò trên 10 năm chiếm tỷ lệ cao nhất (26,86%).
Phần lớn các nông hộ nuôi bò nhằm mục đích cho sinh sản (97,7 % và thu nhập từ chăn nuôi bò đa
phần là nguồn thu nhập phụ (95,43 %). Quy mô chăn nuôi bò ở nông hộ trung bình là 2,94 con/hộ,
trong đó quy mô từ 1 - 2 con chiếm tỷ lệ cao nhất (52%). Tất cả các nông hộ đều nuôi theo phương
thức thâm canh và đều có dự trữ rơm khô. Có đến 90,86% nông hộ trồng cỏ để nuôi bò. Về cơ cấu
giống và cơ cấu đàn, qua kết quả khảo sát 514 cá thể bò cho thấy bò lai Brahman và lai Sind chiếm
tỷ lệ khá cao (46,40 % và 27,24 %). Trong 514 cá thể bò thì có đến 421 bò cái (81,91%). Bò lớn
hơn 4 năm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (25,68%) và thấp nhất là bò 3 - 4 năm tuổi, chiếm tỷ lệ là
8,95%. Phần lớn các hộ chăn nuôi chọn phương pháp phối giống gián tiếp chiếm tỉ lệ 64,57%, còn
lại là phối giống trực tiếp. Tuổi phối giống lần đầu trung bình là 16,77 tháng, tuổi đẻ lứa đầu trung
bình là 25,77 tháng, thời gian phối giống lại sau khi sinh trung bình là 2,59 tháng và khoảng cách
giữa 2 lứa đẻ là 12,81 tháng.
Từ khóa: Nông hộ, Bò lai, phối giống gián tiếp, nuôi thâm canh
Tiền Giang, và có điều kiện tự nhiên khá thuận
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Huyện Gò Công Tây có diện tích
lợi. Đây chính là thế mạnh để phát triển chăn
2
180,17 km , bao gồm 12 xã và 1 thị trấn, dân
nuôi bò. Tính đến cuối năm 2011 tổng đàn bò
số 134.768 người, mật độ trung bình 748
của huyện là 8.619 con (Cục thống kê Tiền
người/km2. Huyện nằm ở phía Đông của tỉnh
Giang năm, 2012).
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Thu nhập từ chăn nuôi bò đang giữ một
chuồng trại; thức ăn; phương thức nuôi và
vai trò quan trọng trong kinh tế nông hộ của
phương pháp phối giống.
huyện Gò Công Tây nói chung và tại 2 xã
- Chỉ tiêu về thực trạng đàn bò như: cơ cấu đàn
Đồng Thạnh và Thạnh Trị nói riêng. Để có cơ
và giống.
sở làm căn cứ xây dựng các chương trình phát
- Chỉ tiêu về sinh sản gồm: Tuổi phối giống lần
triển chăn nuôi bò, phục vụ cho định hướng lai
đầu; tuổi đẻ lứa đầu; khoảng cách giữa hai lứa
tạo và phát triển hơn nữa đàn bò tại địa phương
đẻ và thời gian phối giống lại sau khi sinh.
này trong những tới, chúng tôi đã tiến hành
2.3. Phương pháp thu thập số liệu
thực hiện đề tài “Điều tra tình hình chăn nuôi
Phương pháp gián tiếp
Số liệu phục vụ cho nghiên cứu được điều
bò ở các nông hộ tại 2 xã Đồng Thạnh và
tra từ số liệu lưu trữ qua nhiều năm tại Phòng
Thạnh Trị huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền
Giang”.
Nông nghiệp của huyện Gò Công Tây
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp trực tiếp
Chúng tôi đến trực tiếp từng nông hộ chăn
NGHIÊN CỨU
nuôi để khảo sát các chỉ tiêu trên đàn bò và
2.1. Đối tượng nghiên cứu
- Các nông hộ chăn nuôi bò và các giống bò
phỏng vấn các nông hộ rồi ghi vào phiếu điều
đang được nuôi trên địa bàn ở hai xã Đồng
tra theo mẫu.
Thạnh và Thạnh Trị huyện Gò Công Tây tỉnh
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Tiền Giang.
Số liệu điều tra thu thập được xử lý theo
- Số lượng: 175 nông hộ chăn nuôi bò (Trong
phương pháp thống kê sinh học bằng phần
đó xã Thạnh Trị 81 hộ, xã Đồng Thạnh 94 hộ).
mềm Microsoft Excel 2007.
2.2. Nội dung nghiên cứu
3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN
Điều tra về thực trạng của ngành chăn
3.1. Hiện trạng chăn nuôi bò
nuôi bò và thực trạng về đàn bò tại 2 xã Đồng
*Sự phân bố đàn bò và số bò điều tra ở các
Thạnh và Thạnh Trị huyện Gò Công Tây tỉnh
ấp
Tiền Giang.
Kết quả khảo sát chỉ tiêu này thể hiện ở
bảng 1. Qua kết quả thu thập được cho thấy
* Các chỉ tiêu theo dõi
- Chỉ tiêu về thực trạng ngành chăn nuôi bò
tổng đàn bò của 2 xã là 1459 con, trong đó xã
gồm: Sự phân bố; kinh nghiệm chăn nuôi; tính
Đồng Thạnh là 764 con và xã Thạnh Trị là 695
chất thu nhập; mục đích của việc chăn nuôi;
con.
Bảng 1. Sự phân bố đàn bò và số bò điều tra ở các ấp
Xã
Tên ấp
Phân bố (con)
Số bò điều tra (con)
Tỷ lệ (%)
Hòa Bình
183
70
38,25
Đồng
90
26
28,89
Thạnh Thạnh Lạc
Lợi An
175
88
50,29
Hòa Thạnh
67
18
26,87
Thạnh Hưng
79
36
45,57
Thạnh Phú
170
39
22,94
Tổng
764
277
36,25
88
20
22,73
Thạnh Thạnh An
Thạnh Phú
157
37
23,57
Trị
Thạnh Hiệp
44
30
68,18
Thạnh Bình
108
12
11,11
Thạnh Yên
90
71
78,89
Thạnh Hòa Đông
130
36
27,69
Thạnh Hòa Tây
51
9
17,65
Thạnh Hưng
27
22
81,48
Tổng
695
237
34,10
Tổng (2 xã)
1459
514
35,23
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Kết quả được trình bày ở Bảng 1 cũng
cho thấy đàn bò của 2 xã được phân bố ở hầu
hết trên tất cả các ấp. Trong đó xã Đồng Thạnh
tập trung nuôi nhiều ở ấp Lợi An, Hòa Bình,
Thạnh Phú và ấp Thạnh Phú, Thạnh Hòa Đông
của xã Thạnh Trị. Số bò điều tra đạt 35,23%

trên tổng số đàn bò của 2 xã (xã Đồng Thạnh là
36,25% và xã Thạnh Trị là 34,10%).
*Kinh nghiệm chăn nuôi bò của nông hộ
Kinh nghiệm nuôi bò của nông hộ được
xác định dựa vào thời gian từ lúc bắt đầu nuôi
đến thời điểm chúng tôi khảo sát.

Bảng 2. Kinh nghiệm chăn nuôi bò của nông hộ
Năm kinh nghiệm
Số hộ (n=175)
Tỷ lệ (%)
< 2 năm
18
10,29
2 năm – 3 năm
29
16,57
> 3 năm – 5 năm
36
20,57
>5 năm – 10 năm
45
25,71
>10 năm
47
26,86
Tổng cộng
175
100
Kết quả khảo sát về kinh nghiệm nuôi
chức chăn nuôi bò của các nông hộ ở đây đã
bò của các nông hộ được trình bày ở bảng 2
hình thành từ rất lâu. Điều này đã minh chứng
cho thấy số hộ nuôi bò có kinh nghiệm hơn 10
cho việc chăn nuôi bò ở nông hộ đã mang lại
năm chiếm tỷ lệ cao nhất (26,86%), kế đến là
hiệu quả thiết thực cho người nuôi bò và đã
số hộ có kinh nghiệm nuôi từ 5 - 10 năm chiếm
giúp họ duy trì chăn nuôi kéo dài và cũng là
tỷ lệ cũng khá cao (25,71%), và thấp nhất là số
điều kiện giúp cho các hộ khác trên địa bàn đầu
hộ có kinh nghiệm chăn nuôi < 2 năm, chiếm
tư phát triển chăn nuôi bò hàng năm.
tỷ lệ 10,29%. Từ kết quả trên cho thấy việc tổ
*Tính chất thu nhập từ chăn nuôi bò
Bảng 3. Tính chất thu nhập từ chăn nuôi bò
Thu nhập chính
Thu nhập phụ
Tên xã
Số hộ điều tra
Số hộ
Tỷ lệ (%)
Số hộ
Tỷ lệ (%)
Thạnh Trị
81
2
2,47
79
97,53
Đồng Thạnh
94
6
6,38
88
93,62
Tổng cộng
175
8
4,57
167
95,43
Qua kết quả điều tra ở bảng 3 cho thấy
tỷ lệ 4,57%. Do đặc thù của bà con nông dân ở
thu nhập từ chăn nuôi bò chủ yếu là nguồn thu
địa phương này là làm lúa và trồng rẫy, họ tận
nhập phụ (95,43%) đối với các nông hộ, trong
dụng thời gian nhàn rỗi và tận dụng phụ phẩm
số 175 hộ điều tra chỉ có 8 hộ xem chăn nuôi
nông nghiệp như rơm, thân cây bắp,… để nuôi
bò là nguồn thu nhập chính của gia đình, chiếm
bò.
*Mục đích chăn nuôi
Bảng 4. Mục đích chăn nuôi bò của nông hộ
Mục đích chăn nuôi bò
Số hộ điều tra (hộ)
Tỷ lệ (%)
Sinh sản
171
97,7
Lấy thịt
4
2,3
Cày kéo – lấy thịt
0
0
Khai thác sữa
0
0
Tổng cộng
175
100
Kết quả trình bày ở bảng 4 cho thấy các
nuôi thịt, chỉ có 2,3% các nông hộ nuôi bò để
nông hộ chủ yếu là nuôi bò nhằm mục đích
lấy thịt. Đây chính là điều kiện thuận lợi của
sinh sản (97,7%), bê con sinh ra khoảng 6 - 8
việc tăng đàn bò và làm nền tảng cho việc lai
tháng tuổi thì được xuất bán cho thị trường để
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tạo giống có chất lượng cao trong những năm
sau này.
Cũng qua kết quả được trình bày ở bảng 4
cho thấy không có nông hộ nào chăn nuôi bò
để khai thác sữa, mặc dù phong trào chăn nuôi
bò sữa ở tỉnh Tiền Giang đang phát triển rất
mạnh. Sở dĩ việc chăn nuôi bò sữa không phát
triển ở hai xã trên là do ở huyện Gò Công Tây
và các huyện lân cận chưa có trạm thu mua sữa.
Mặt khác nếu nuôi bò sữa thì chi phí đầu tư lớn,
kỹ thuât chăn nuôi phải cao.
*Quy mô đàn
Kết quả khảo sát chỉ tiêu này được trình
bày ở bảng 5. Từ các số liệu thu thập được ở

bảng 5 cho thấy qui mô nuôi đàn bò trung bình
của các nông hộ ở hai xã Thạnh Trị và Đồng
Thạnh là 2,94 con/ hộ. Số hộ nuôi từ 1 – 2 con
chiếm tỷ lệ cao nhất (52 %) và số lượng bò
nuôi trong các hộ này chiếm tỷ lệ là 28,99 %
trên tổng số đàn bò điều tra, kế đến là qui mô
nuôi từ 3 – 5 con/ hộ chiếm tỷ lệ là 38,26%,
nhưng số lượng bò nuôi trong các hộ này
chiếm một tỷ lệ khá lớn (47,66 %) trong tổng
số đàn bò điều tra; còn qui mô từ 6 – 10 con/hộ
chiếm tỷ lệ tương đối thấp (9,14 %). Trong 175
hộ được điều tra chỉ có 1 hộ nuôi được 13 con
bò, chiếm tỷ lệ 0,6 % trong tổng số hộ điều tra.

Bảng 5. Quy mô chăn nuôi
Hộ nuôi bò
Số lượng bò (con)
Nhóm quy mô
(n = 157)
(n = 514)
(con)
Số hộ
Tỷ lệ (%)
Số bò
Tỷ lệ (%)
Trung bình
91
52
149
28,99
1,64
1-2
67
38,26
245
47,66
3,66
3-5
16
9,14
107
20,82
6,68
6 -10
1
0,6
13
2,53
13
>10
Tổng cộng
175
100
514
100
2,94
Với kết quả trên cho thấy qui mô chăn
lần nữa khẳng định tính chất thu nhập từ chăn
nuôi bò từ 1 – 2 con/ hộ là phổ biến và phù hợp
nuôi bò của các nông hộ là thu nhập phụ, nên
với điều kiện kinh tế của các nông hộ tại 2 xã
họ chỉ tận dụng thời gian rãnh để chăm sóc .
mà chúng tôi điều tra khảo sát. Điều này một
*Phương thức chăn nuôi
Bảng 6. Phương thức chăn nuôi
Số hộ (n=175)
0
0
175

Phương thức
Quảng canh
Bán quảng canh
Thâm canh

Tỉ lệ (%)
0
0
100

Ghi chú: Quảng canh: Chăn thả hoàn toàn
Bán quảng canh: Chăn thả có bổ sung thức ăn
Thâm canh: Nuôi nhốt hoàn toàn và cho ăn tại chuồng

Kết quả khảo sát về phương thức chăn
nuôi bò của các hộ ở bảng 6 cho thấy có đến
100% số hộ nuôi nhốt hoàn toàn và cho ăn tại
chuồng. Điều này là do điều kiện sản xuất nông

nghiệp của nông hộ ở đây đan xen giữa trồng
lúa (3 vụ/năm) và trồng màu, nên không còn
đồng trống để chăn thả.

*Chuồng trại
Kiểu chuồng
Nền xi măng – mái tole
Nền xi măng – mái lá
Tổng cộng

Bảng 7. Cấu trúc chuồng trại chăn nuôi bò
Số hộ (n=175)
164
11
175
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Qua kết quả được trình bày ở bảng 7 cho thấy
100% nền chuồng nuôi bò tại các hộ đều được
làm bằng xi măng. Riêng phần mái chuồng thì
có đến 164/175 hộ được lợp bằng tole, chiếm tỉ
lệ 73,71%, còn lại 6,29% mái chuồng được lợp
bằng lá. Nhìn chung nền chuồng được làm
bằng xi măng khá kiên cố, sẽ thuận lợi cho việc
thu gom chất thải vệ sinh chuồng trại, điều này

cũng góp phần cho sự sinh trưởng và phát triển
của đàn bò được tốt hơn.
*Cách giải quyết thức ăn cho bò
Nguồn thức ăn cho bò là một yếu tố quan
trọng quyết định đến qui mô và hiệu quả chăn
nuôi bò của các hộ nông dân. Kết quả khảo sát
chỉ tiêu này từ 175 nông hộ chăn nuôi bò được
trình bày qua bảng 8.

Bảng 8. Cách giải quyết thức ăn cho bò
Số hộ (n=175)
Giải quyết thức ăn
Tỷ lệ (%)
Trồng cỏ
159
90,86
Không trồng cỏ
16
9,14
Dự trữ rơm
175
100
Không trữ rơm
0
0
2
Qua kết quả điều tra ở bảng 8 cho thấy
m , nuôi được 1 con bò cái sinh sản). 100% các
159/175 hộ có trồng cỏ nuôi bò, chiếm tỷ lệ
hộ nuôi bò đều có dự trữ rơm để cho bò ăn.
90,86%; 16/175 hộ không có trồng cỏ, chiếm
*Phương pháp phối giống
tỷ lệ 9,14%. Các giống cỏ thường trồng như cỏ
Việc lựa chọn hình thức phối giống là một
voi, cỏ sả, cỏ lông tây. Do những năm gần đây
biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp người nông
đàn bò ở 2 địa phương này rất phát triển, cho
dân cải thiện chất lượng đàn bò nhanh hay
nên việc tận dụng cỏ bờ kênh, bờ ruộng ngày
chậm và từ đó cải thiện hiệu quả chăn nuôi.
càng ít dần, do đó nguồn cỏ tươi cho bò ăn mỗi
Qua khảo sát chỉ tiêu này ở 147 nông hộ
ngày đa phần bà con phải tự trồng trên diện
chúng tôi thu được kết quả ở bảng 9.
tích đất của mình (DT trồng khoảng 250 – 300
Bảng 9. Phương pháp phối giống
Số hộ (n=147)
Phương pháp phối giống
Tỷ lệ (%)
Trực tiếp
34
23,13
Gieo tinh nhận tạo
113
76,87
Tổng cộng
147
100
Từ kết quả ở bảng 9 cho thấy các hộ
ngoại hình, sức khỏe, khả năng tăng trọng. Bên
chăn nuôi bò cái sinh sản chủ yếu chọn phương
cạnh đó cũng còn một tỷ lệ không nhỏ
pháp phối giống gián tiếp (gieo tinh nhân tạo)
(23,13%) số hộ chưa nhận thấy được lợi ích
cho đàn bò của mình, 113/147 hộ chiếm tỷ lệ
của phương pháp phối giống gián tiếp, các hộ
76,87% số hộ còn lại lựa chọn phương pháp
này cho rằng phối giống trực tiếp thì tỷ lệ đậu
phối giống trực tiếp (sử dụng đực giống),
thai cao hơn, bò sinh sản dễ hơn và bò cái khai
34/147 chiếm tỷ lệ 23,13 % . Như vậy, kỹ thuật
thác được lâu hơn.
gieo tinh nhân tạo đã được các nông hộ thực sự
3.2. Hiện trạng của đàn bò
quan tâm bởi vì chất lượng con giống liên quan
►Cơ cấu đàn
trực tiếp đến giá cả và chất lượng đàn, bao gồm
Bảng 10. Cơ cấu đàn bò
Độ tuổi
Từ 0 - 6 tháng
> 6 tháng – 1 năm
> 1 năm – 2 năm
> 2 năm – 3 năm
Tập san Khoa học & Giáo dục, số 3

Giới tính
Đực
55
16
13
9

Cái
59
37
81
66

Tổng số
(theo độ tuổi)
114
53
94
75

Tỷ lệ (%)
22,18
10,31
18,29
14,59
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Độ tuổi
> 3 năm – 4 năm
> 4 năm
Tổng số
(theo giới tính)
Tỷ lệ (%)

Đực
0
0

Giới tính
Cái
46
132

Tổng số
(theo độ tuổi)
46
132

93

421

514

18,09

81,91

100

Qua kết quả khảo sát về cơ cấu đàn bò
được trình bày ở bảng 10 cho thấy số lượng bò
cái là 421 cá thể trong tổng số 514 bò điều tra,
chiếm tỷ lệ là 81,91 %. Trong khi đó chỉ có 93
bò đực, chiếm tỷ lệ là 18,09%. Điều này cũng
khẳng định mục đích chăn nuôi bò của các
nông hộ ở hai xã mà chúng tôi khảo sát là để
sinh sản (kết quả ở bảng 4). Sau khi bê con
sinh ra khoảng 6 - 8 tháng tuổi thì họ tuyển lựa
những bê cái tốt để giữ lại làm giống, số bê cái

Nhóm giống
Bò ta vàng
Bò lai sind
Bò lai Brahman
Bò lai F1 hướng thịt
Bò lai F1 hướng sữa
Tổng cộng

8,95
25,68
100

còn lại và phần lớn bê đực thì họ bán cho
những địa phương để nuôi thịt.
Về tuổi đàn bò mà chúng tôi khảo sát
cho thấy bò lớn hơn 4 năm tuổi chiếm tỷ lệ cao
nhất (25,68%), trong nhóm bò này thì đa phần
là bò cái sinh sản, cho nên kéo theo nhóm bò từ
0 – 6 tháng tuổi chiếm tỷ lệ (22,18%) cao hơn
các nhóm bò từ >6 tháng tuổi đến <4 năm tuổi.
►Cơ cấu giống

Bảng 11. Cơ cấu giống bò
Số con
59
140
238
66
11
514

Về cơ cấu giống, nhìn chung nhóm bò
lai Brahman chiếm tỷ lệ cao nhất (46,30%); kế
đến là nhóm bò Laisind, chiếm tỷ lệ là 27,4%,
đây là tỷ lệ cao so với cơ cấu giống bò của
nước ta (bò Laisind chỉ chiếm 10-15%, Lê Viết
Ly, 1995). Tuy nhiên nếu so với cơ cấu giống
bò trong tỉnh thì tỷ lệ bò Laisind ở 2 xã mà
chúng tôi khảo sát thấp hơn (bò Laisind chiếm
tỷ lệ 31,12%, cục thống kê, 2010); nhóm bò

Tỷ lệ (%)

Tỷ lệ (%)
11,48
27,24
46,30
12,84
2,14
100

hướng thịt (lai RedAngus, lai Charolai, lai
BBB) chiếm 12,84%, trong khi đó bò ta vàng
chỉ chiếm 11,48%, thấp nhất là nhóm bò sữa F1
chỉ có 2,14%.
Cũng qua kết quả về cơ cấu giống cho
thấy nhóm bò lai Brahman và Laisind được bà
con ưa chọn làm bò cái nền, đây là điều kiện lý
tưởng để làm cơ sở lai tạo nhằm nâng cao chất
lượng đàn bò theo hướng cao sản ở địa phương.

3.3. Các chỉ tiêu sinh sản trên bò
Bảng 12. Các chỉ tiêu sinh sản trên bò
Thời gian (tháng)
Χ ± SE
Chỉ tiêu
(Min – Max)
(Tháng)
Tuổi phối giống lần đầu
14 - 19
16,77 ± 0,335
Tuổi đẻ lứa đầu
23 - 28
25,77 ± 0,035
Khoảng cách giữa hai lứa đẻ
11 - 16
12,81 ± 0,291
Thời gian phối lại sau sinh
1-6
2,59 ± 0,264
Qua kết quả phỏng vấn nông hộ về các
trung bình là 25,77; khoảng cách giữa hai lứa
chỉ tiêu sinh sản cho thấy tuổi phối giống lần
đẻ trung bình là 12,81 tháng và thời gian phối
đầu trung bình là 16,77 tháng. Tuổi đẻ lứa đầu
giống lại sau khi sinh là 2,59 tháng.
Tập san Khoa học & Giáo dục, số 3
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Cũng qua kết quả trình bày ở bảng 12,
các chỉ tiêu về sinh sản của đàn bò khảo sát đạt
rất tốt so với tiêu chuẩn giống bò Brahman và
bò Sind thuần. Điều này đã khẳng định chủ
trương Brahman hóa và Sind hóa đàn bò ở địa
phương là đúng đắn, kết quả cho ra con lai có
tính thích nghi cao, sinh trưởng, phát triển và
sinh sản đều tốt. Mặt khác do bà con có nhiều
kinh nghiệm trong chăn nuôi bò, nên họ chăm
sóc, nuôi dưỡng đúng kỹ thuật do đó các chỉ
tiêu về sinh sản mới đạt yêu cầu.
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
►Kết luận
Kết quả điều tra khảo sát về tình hình
chăn nuôi bò tại 2 xã Đồng Thạnh và Thạnh
Trị huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang cho
phép rút ra một số kết luận sau:
- Tổng đàn bò của 2 xã là 1459 con (xã
Đồng Thạnh: 764 con; xã Thạnh Trị: 695con)
và đàn bò được phân bố đều ở cả 14 ấp của 2
xã.
- Kinh nghiệm chăn nuôi bò của các hộ:
> 10 năm, chiếm tỷ lệ cao (26,86%); >5 -10
năm (25,71%); >3-5 năm (21,71 %); 2-3 năm
(16,57%) và <2 năm là 10,29%.
- Thu nhập từ chăn nuôi bò của các hộ
là thu nhập phụ (95,43 %) và đa phần các hộ
nuôi bò nhằm mục đích sinh sản (97,7 %).
- Quy mô chăn nuôi bò ở nông hộ trung
bình là 2,94 con/hộ, trong đó quy mô nuôi từ 35 con chiếm tỷ lệ cao nhất (38,26 %).
- Phương thức nuôi, chuồng trại và cách
giải quyết thức ăn: tất cả các nông hộ đều nuôi
thâm canh, nền chuồng được tráng xi măng và
có dự trữ rơm khô. Có đến 90,86% nông hộ
trồng cỏ nuôi bò.
- Phương pháp phối giống gián tiếp
chiếm tỷ lệ cao (64,57%).

Tập san Khoa học & Giáo dục, số 3

- Tỷ lệ bò lai Brahman và laiSind trong
cơ cấu giống khá cao (46,40 %và 27,24 %). Bò
lớn hơn 4 năm tuổi chiếm tỷ lệ 25,68% và thấp
nhất là bò 3 - 4 năm tuổi, chiếm tỷ lệ là 8,95%.
- Tuổi phối giống lần đầu trung bình
16,77 tháng, Tuổi đẻ lứa đầu trung bình 25,77
tháng, thời gian phối giống lại sau khi sinh
trung bình 2,59 tháng và khoảng cách giữa 2
lứa đẻ là 12,81 tháng.
►Đề nghị
- Khuyến khích các nông hộ phối giống
bò theo phương pháp gieo tinh nhân tạo
- Cần tổ chức nhiều lớp tập huấn
chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông
dân, cách thức ủ rơm hay kỹ thuật trồng cỏ
nhằm đáp ứng nhu cầu về thức ăn, dinh dưỡng
cho đàn bò ở địa phương.
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