19. XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÁN THÂM CANH BÒ THỊT VÀ NUÔI
THỬ NGHIỆM BÒ SỮA TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN TỈNH BẮC KẠN
1. Tên dự án: Xây dựng mô hình bán thâm canh bò thịt và nuôi thử nghiệm
bò sữa tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.
2. Tổ chức chủ trì dự án: Phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện Chợ
Đồn
3. Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Kim Dương
4. Mục tiêu của dự án:
- Chăn nuôi bò bán thâm canh nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh
dịch tễ, tận dụng nguồn phân hữu cơ cung cấp cho ngành trồng trọt.
- Thuận lợi cho công tác quản lý đàn giống để chọn giống, nhân giống.
Nuôi thử nghiệm bò sữa để đánh giá khả năng thích nghi; áp dụng chăn nuôi bò
theo hướng lấy thịt, lấy sữa để đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Trồng và thâm canh một số giống cỏ.
- Đào tạo, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi,
thụ tinh nhân tạo trâu bò cho kỹ thuật viên.
5. Kết quả thực hiện:
5.1. Kết quả điều tra, khảo sát xây dựng mô hình
Địa điểm và các hộ tham gia được xác định tại 3 nơi: Thị trấn Bằng Lũng,
xã Ngọc Phái và xã Bình Trung với 30 hộ tham gia.
5.2. Kết quả thực hiện các mô hình
- Kết quả mua bò, xây dựng chuồng trại, hố ủ phân, hố ủ thức ăn xanh:
Mua bò được 92/104 con đạt 88,46 %; Xây dựng chuồng trại được 752 m2. Số
lượng hố ủ phân, máng ăn uống, hố ủ thức ăn xanh được xây dựng đúng kế
hoạch đề ra.
- Diện tích trồng cỏ đạt 25,76/7,84 ha bằng 320%. Chế biến dự trữ: mỗi hộ
tổ chức ủ từ 1-2 hố ủ đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo ủ được 29 tấn cỏ và 2,5 tấn
lá ngô.
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- Về tình hình phát triển đàn bò tổng 92 con kể cả bò sữa, cái sinh sản, đực
giống và bê. Sau 2 năm thực hiện dự án đã tăng lên 187 con, trong đó bê địa
phương 30 con, bê lai 30 con, bê sữa 8 con.
- Kết quả theo dõi tăng trọng bê lai so với bê địa phương, thấy bê lai tặng
trọng cao hơn bê địa phương từ 36,7 - 39,36% ở tất cả các tháng tuổi. Bê lai 12
tháng tuổi đạt 107,19kg/con, bê địa phương 12 tháng tuổi chỉ đạt 88,98kg/con;
- Đối với bò cái vắt sữa: Tổng sản lượng sữa từ 4 bò cái đạt 19.994 lít; bình
quân thu hoạch từ bò sữa/hộ trong thời gian tham gia dự án đạt 11.126.500
đồng.
- Từ kết quả của dự án mô hình đã được mở rộng triển khai tại 4 xã là
Phương Viên, Rã Bản, Yên Thượng, Đồng Lạc. Quy mô 120 hộ tham gia với
tổng đàn cái nền là 240 con, 8 đực lai Sind đưa vào nuôi.
5.3. Kết quả đào tạo - tập huấn:
Đã tổ chức 2 cuộc hội thảo; 4 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi trâu bò và
chế biến cỏ với 170 lượt người tham gia. Đào tạo 2 dẫn tinh viên có tay nghề tốt;
đã tổ chức đưa 35 hộ dân và cán bộ đi tham quan tại Vĩnh Phúc, Ba Vì.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc:2003-2005
7. Kinh phí thực hiện:
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