
 A. MỤC ĐÍCH 
 

• Tăng giá trị dinh dưỡng của rơm (tăng tỷ 
lệ tiêu hóa) 

• Bò ăn được nhiều rơm hơn 

• Cung cấp đạm vô cơ cho bò 
 

B. NGUYÊN LIỆU Ủ 
 

     Rơm, đạm urê 
 

C. DỤNG CỤ 
 

     Có thể dùng bể xi 

măng, đào hố lót nylon, 

thùng phuy hay túi nylon. 

      Thùng phuy hay thùng nhựa để hòa tan 

urê, ô zoa để tưới lên rơm cho đều. 
 

D. CÔNG THỨC Ủ 
 

• Rơm khô: 100 kg rơm khô + 5 kg urê + 

100 lít nước. 

E. KỸ THUẬT Ủ 
 

    - Bước 1: Cân rơm, tính lượng đạm urê, 

lượng nước cần thiết và hòa tan urê vào 

nước 

 

 

 

 
 

 

CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM 
NUÔI TRÂU BÒ 

Nguyên liệu,  

rơm khô 

Phương thức ủ 

Sản phẩm  

cuối cùng 

 - Bước 2:  

     Rải rơm khô vào túi 

hoặc bể ủ, tưới đều nước 

hòa urê lên rơm và nén 

chặt. 
- Bước 3:  

     Cho lớp rơm tiếp theo 

vào túi hay bể ủ , tưới 

đều nước urê và nén 

chặt. Cứ làm như thế cho 

đến khi đầy thì bịt kín túi 

ủ hoặc bể ủ lại.  
F. CHẤT LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
 

• Ủ sau một tháng là có thể dùng cho bò ăn. 

• Rơm ủ chất lượng tốt có mùi hắc, mầu 

nâu vàng. 

• Lấy nhanh và buộc kín không để bay mất 
Amoniac 

 

G. TẬP ĂN CHO BÒ 
 

(bê sau 6 tháng tuổi có thể tập cho ăn)    

• Sáng không cho bò ăn cỏ, lấy rơm tãi để 
bay bớt mùi sau đó trộn đều với cỏ cho bò 

ăn. 

• Có thể trộn với rỉ mật làm tăng tính ngon 

miệng. 

• Khi bò ăn 

quen, có thể 
cho ăn tự do. 

• Mçi lÇn lÊy nªn 
lÊy sè l−îng 
thøc ¨n võa ®ñ 
trong mét ngµy. 



C¸c b−íc tiÕn hµnh xö lý r¬m b»ng urª     

Văn phòng Hà Nội: 
Viện chăn nuôi quốc gia, Thuỵ 
Phương, Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: (04)8383088   Fax: 
(04)8383086 
Email: jicadairy@gmail.com  

Văn phòng Ba Vì: 
Trung tâm nghiên cứu bò và 
đồng cỏ Ba Vì, Tản Lĩnh, Ba Vì, 
Hà Tây 
Điện thoại: (0343)881136 
 Fax: (0343)969395 
Email: jicadairy@gmail.com 

Nªn sö dông r¬m kh« ®Ó tiÕn 
hµnh xö lý r¬m b»ng urª.  
Nªn ®ãng r¬m thµnh tõng  
b¸nh nh− h×nh vÏ bªn tr¸i ®Ó 
khi sö dông cho bß ¨n cã thÓ 
biÕt ®−îc sè l−îng thøc ¨n 
r¬m ñ mét c¸ch chÝnh x¸c 
(§©y lµ mét kü n¨ng qu¶nlý 
c¬ b¶n cña ng−êi ch¨n nu«i). 
Nªn tiÕn hµnh lµm r¬m xö lý 
urª khi cã s½n r¬m kh«. Xö 
lý  r¬m b»ng urª  nªn  tiÕn 
hµnh vµo thêi ®iÓm cã nhiÖt 
®é cao trong n¨m. ChÝnh v× 
vËy th¸ng 6 vµ th¸ng 9 lµ 
®iÒu kiÖn lý t−ëng ®Ó tiÕn 
hµnh lµm r¬m xö lý urª ë 
MiÒn B¾c ViÖt Nam. 

Dự án nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò sữa cho các 
trang trại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam  

 

 

Mçi b¸nh r¬m cã 
khèi l−îng 
kho¶ng 10 kg 

C¾t mét nöa chiÕc 
thïng 200 lÝt  ®Ó lµm 
c«ng cô ®ãng b¸nh 
r¬m còng nh− cá kh«.  
R¬m vµ cá kh« ®−îc 
®ãng b¸nh sÏ cã ®iÒu 
kiÖn b¶o qu¶n tèt h¬n. 

Tr−íc khi tr×nh bµy c«ng thøc 
xö lý r¬m b»ng urª, ng−êi 
ch¨n nu«i ph¶i l−u ý mét 
®iÓm quan träng. Vai trß 
chÝnh cña urª lµ cung cÊp khÝ 
am«ni¾c ®Ó lµm mÒm sîi r¬m. 
Tuy nhiªn, nÕu sö dông sè  
l−îng urª qu¸ nhiÒu sÏ g©y ra 

t×nh tr¹ng ngé ®éc ë 
bß.  ChÝnh v× vËy, 
ph¶i c©n sè l−îng 
urª thËt kü khi xö lý. 
Sau ®©y lµ c«ng thøc 

pha urª: 
Trén 5 kg urª vµ 95 kg n−íc 
®Ó t¹o 100 kg/lÝt dung dÞch 
urª (5%) vµ dung dÞch nµy sÏ 
dïng ®Ó xö lý 100 kg r¬m 

kh«.  V× vËy,  nÕu 
muèn xö lý 200 
kg r¬m kh«, 
cÇn 200 kg 
dung dÞch urª 
trong ®ã  cã 10 

kg urª. 

5 kg 

Urª 
 

Dung dÞch 
urª 5% (100 
kg/lÝt) 

Ph¶i lãt nÒn ®Ó gi÷ dung 
dÞch urª kh«ng ch¶y ra 
ngoµi. 

Cã thÓ sö dông hè ñ hoÆc 
tói nilon ®Ó ñ  r¬m víi urª.  
Bªn tr¸i lµ ph−¬g ph¸p sö 
dông tÊm b¹t lín ®Ó phñ kÝn 
toµn bé r¬m ®ãng b¸nh.   
§©y lµ h×nh ¶nh r¬m ®ãng 
b¸nh ®−îc xÕp chång lªn 
nhau. 

T−íi ®Òu dung dÞch 
urª vµo r¬m. Sè l−îng 
lín dung dÞch sÏ l−u 
l¹i ë d−íi ®¸y v× vËy 
cÇn ph¶i kÓm tra kü 
tÊm b¹t xem cã bÞ 
bôc hay cã bÊt kú lç 
hæng nµo kh«ng. 

Nh− ë h×nh ¶nh bªn tr¸i, 
toµn bé sè l−îng r¬m ®d 
qua xö lý urª  ®−îc bao 
phñ cÈn thËn b»ng tÊm 
b¹t lín.  TÊt c¶ c¸c gãc 
c¹nh còng nh− c¸c chç 
hë ph¶i ®−îc kiÓm tra 
thËt cÈn thËn. 
Trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 
cao (trªn 30 ®é C) th× chØ 
cÇn ñ trong 1 th¸ng lµ cã 
thÓ cho bß ¨n ®−îc. 
ChØ cho bß trªn 6 th¸ng 
tuæi ¨n r¬m xö lý urª. 

Sau khi më b¹t ra ®Ó lÊy 
r¬m cho bß ¨n, cÇn ph¶i 
®¹y l¹i cµng nhanh cµng tèt 
tr¸nh kh«ng ®Ó khÝ 
am«ni¾c tho¸t ra qu¸ nhiÒu. 


