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Vai trò của thời kỳ cạn sữa 

Các  mô  sữa  cần  được 

phục  hồi  để  sản  xuất 

nhiều sữa hơn trong chu 

kỳ tới 

Giúp tái tạo các mô sữa 

Thời gian trước và trong khi 

cạn sữa cũng  là thời điểm tốt 

để tiến hành kiểm soát viêm 

vú bao gồm cả việc chữa trị và 

phòng tránh. 

2)     

Là thời kỳ phục hồi thể trạng bò 

Là thời kỳ tiến hành kiểm soát bệnh 

viêm vú 

●Vào cuối chu kỳ tiết sữa và 

thời kỳ cạn sữa cần phải điều 

chỉnh điểm thể trạng bò từ mức 

gầy nhất (2,75) đến mức cân 

bằng nhất (3,50). ●Đồng thời, trong suốt thời kỳ 

cạn sữa nên cho bò ăn nhiều 

thức ăn thô xanh. 

Kiểm tra thời điểm cạn sữa ● Kiểm tra ngày thụ tinh nhân tạo. 

(Ví dụ: Bò đã được phối ngày 12 tháng 10 năm 

2007 và bò đã có chửa). ● Cộng thêm 280 ngày vào ngày phối để ước 

lượng thời gian đẻ. 

(Ví dụ: ** Bò được phối ngày 12/10/2007 thì ngày 

đẻ là: 12/10/2007 + 280 ngày = 22/7/2008) ● Quyết định ngày cạn sữa, 60 ngày trước khi đẻ. 

(Ví dụ: Ngày đẻ là 22/7/2008 thì ngày bắt đầu cạn 

là: 22/7/2008-60 ngày = 22/5/2008) 

● 60 ngày được cho là khoảng thời gian cạn sữa 

tốt nhất cho bò sữa. Khoảng thời gian cạn sữa 

dài hơn hoặc ngắn hơn đều làm giảm năng suất 

sữa của bò. Thời gian cạn sữa quá dài sẽ làm cho 

bò trở nên quá béo vì vậy cần có một chế độ 

dinh dưỡng hợp lý.Trong khi đó, nếu thời gian 

cạn sữa quá ngắn thì thời gian không đủ để các 

mô sữa phục hồi, vì vậy sản lượng sữa bị giảm 

trong chu kỳ kế tiếp là điêù hiển nhiên. 

Thay đổi môi trường để có thời 
kỳ cạn sữa tốt ●Trước khi tiến hành cạn sữa, kiểm tra viêm vú 

và tiến hành chữa trị nếu cần thiết. ●Tiến hành cạn sữa bằng phương pháp “Cạn sữa 

một lần”. ●Tách bò cạn sữa ra khỏi bò đang vắt sữa (xem 

tranh dưới đây) ●Giữ bò cạn sữa ở nơi khô ráo ●Khi phát hiện một vài dấu hiệu bất thường ở 

núm vú và bầu vú, nên quan sát không nên 

chạm tay vào. 

Để  chuyển  từ  giai 

đoạn  tiết  sữa  sang 

giai  đoạn  cạn  sữa 

một  cách  tự  nhiên, 

cần phải thay đổi môi 

trường  và  phương 

pháp quản lý “thời kỳ 

cạn sữa”. Chẳng hạn: 

1) tách bò cạn sữa ra 

khỏi bò đang vắt sữa; 

2) kh«ng cho bß ¨n 
thøc  ¨n  tinh  trong 
ngµy c¹n s÷a vµ mét 
vµi ngµy sau ®ã; 3) 
tr¸nh  ®Ó  bß  nghe 
tiÕng  m¸y  v¾t  s÷a; 
v.v. 

** Cã thÓ céng thªm 10 ngµy vµo ngµy phèi vµ trõ ®i 3 th¸ng ®Ó biÕt ngµy ®Î kÕ tiÕp trong tr−êng hîp thô tinh tinh 
nh©n t¹o sau th¸ng 4. 
VÝ dô: 12+10=22, th¸ng 10 - 3 = th¸ng 7 vËy ngµy ®Î kÕ tiÕp lµ ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2008. 
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Quyết định khoảng thời gian cạn sữa 

Văn phòng Ba Vì: 
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, Tản Lĩnh,     

Ba Vì, Hà Noi 
Điện thoại: (0433)881136 

 Fax: (0433)969395 



Trong thêi gian c¹n s÷a, tiÕn hµnh 
kiÓm tra viªm vó b»ng c¸ch sö dông 
c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra nh− thö 
CMT **. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra cho 
thÊy cÇn ph¶i ch÷a trÞ, nªn tiÕn hµnh 
ch÷a trÞ sím ®Ó ng¨n chÆn viªm vó 
trong chu kú tiÕt s÷a tiÕp theo.  
HQy xem c¸c b−íc tiÕn hµnh thö 
CMT d−íi ®©y (ph−¬ng ph¸p thö 
CMT vµ c¸ch ch÷a trÞ viªm vó b»ng 
tuýp ch÷a viªm vó). 

Ch÷a trÞ cho bÇu vó cã kÕt qu¶ d−¬ng tÝnh (+ hoÆc ++) b»ng c¸ch 
sö dông tuýp ch÷a viªm vó.  B¬m mét tuýp thuèc vµo ngµy c¹n. 
C¸c h×nh ¶nh tiÕp theo h−íng dÉn c¸ch ®äc kÕt qu¶ thö CMT. 

Dõng v¾t s÷a vµ 
c¸c  ho¹t  ®éng 
kh¸c liªn quan 
®Õn bÇu vó !    

** Nªn tiÕn hµnh kiÓm tra viªm vó b»ng ph−¬g ph¸p thö CMT víi c¸c kü 
thuËt viªn ®Þa ph−¬ng vµ ch÷a trÞ viªm vó b»ng tuýp thuèc chèng viªm vó. 


