
 

 

KỸ THUẬT CHĔN NUÔI DÊ 

 

I. GI NG 

Căn cứ vào ngoại 
hình, khả năng sản xuất và 
hướng sử dụng, có thể phân 
loại đàn dê nước ta thành 2 
giống: Dê cỏ (dê địa 
phương) và dê bách thảo. 

1. Dê cỏ (dê địa 
phương) 

Có màu lông không 
thuần nhất, đa số có màu 
lông vàng, nâu đen hoặc vá 
trắng. Đầu nhỏ, chân thấp, 
bụng to, mình ngắn. 

Tầm vóc nhỏ, con 
đực trưởng thành 40 - 44 kg, con cái 25 - 32 kg/con. Dê cái cho sữa thấp chỉ đạt 350 - 
370 gam sữa/con/ngày; chu kỳ vắt sữa 90 - 105 ngày. Dê được nuôi chăn thả thành 
đàn, thức ăn là cỏ, lá thiên nhiên; dê được nuôi lấy thịt là chính. 

2. Dê Bách Thảo 

Hiền lành, ít phá hoa màu, ăn tạp, năng suất cho thịt, cho sữa cao. Tầm vóc 
cao, đầu dài, có sừng hoặc không, 60% dê có màu lông đen, số còn lại có màu đen 
đốm trắng, trắng nâu, hoặc vàng. 

Dê sinh sản nhanh, tuổi phối giống lần đầu 7 - 8 tháng (trọng lượng  
19 - 20 kg) .Từ lứa thứ 2 trở đi đẻ 2 con, dê sơ sinh nặng 1,9 - 2,5 kg/con. Dê Bách 
Thảo nuôi lấy sữa cho 0,8 – 1 kg sữa/ngày/con, gấp 2 - 3 lần dê cỏ. 

Tuyển chọn và ph i gi ng: 

1. Chọn dê đực giống: Khỏe mạnh, hăng hái, khung xương phát triển, cơ quan 
sinh dục phát triển, không có khuyết tật. Nên chọn dê đực trong lứa sinh đôi, tinh 
dịch phải có phẩm chất tốt. 

Dê trưởng thành sinh dục rất sớm (7 - 8 tháng tuổi), tỉ lệ đực cái: 1/40 đối với 
giống dê chuyên thịt. Nếu phối giống theo mùa thì nên sử dụng 3 đến 4 dê đực cho 



 

 

100 dê cái. Không dùng dê đực Cỏ địa phương làm giống, nên chọn đực giống là dê 
Bách thảo hoặc dê ngoại lai có tầm vóc to. 

2. Chọn dê cái giống: Dê cái giống nên chọn từ lứa sinh đôi. 

+ Dê th t 

Thân tròn, chứa nhiều thịt, vai nở rộng, mông đùi phát triển, bốn chân thẳng, 
lồng ngực phát triển, bụng tròn. Để đàn con có ưu thế lai cao, cho thịt tốt, dê cái mẹ 
nên có máu lai chuyên thịt. 

+ Dê sữa 

Căn cứ vào sản lượng sữa, tuổi sinh lứa đầu, bầu vú với các núm vú phát triển 
để chọn. Dê cái có dáng thanh, không mập, vòng ngực phát triển, vai rộng và bụng to, 
tròn. Chân thẳng với các khớp, có cấu trúc chắc chắn. Dê cái phải hiền lành, dễ dạy, 
dễ quản lý khi vắt sữa, cho ăn… 

Chu kỳ sinh dục của dê cái trung bình là 21 ngày. Nên phối giống khi trọng 
lượng đạt 60% con trưởng thành (khoảng 12 - 14 tháng tuổi). Dê sinh được 3 lứa/2 
năm. Nếu có đầy đủ thức ăn, dê cái lên giống lại khoảng 34 đến 61 ngày. Nếu bị viêm 
nhiễm đường sinh dục, phải chờ đến chu kỳ sau. Ngoài ra thời gian thả chung đàn với 
dê đực cũng làm gia tăng tỉ lệ đậu thai của dê cái. Về mùa vụ sinh sản, các giống dê 
nhiệt đới lên giống quanh năm, các giống dê ôn đới khi đưa vào vùng nhiệt đới cần 
có thời gian thích nghi, nhất là các dê cái. Không được phối giống cận huyết (cha mẹ 
hoặc anh em cùng thế hệ). 

II. KỸ THUẬT CHĔN NUÔI 

1. Các phương thức chĕn nuôi dê ở gia đình 

 - Nuôi dê thâm canh: nếu nuôi dê lấy sữa hoặc kiêm dụng sữa, thịt, nhất là 
những nơi không có điều kiện chăn thả. Dê được nuôi nhốt trong chuồng hoàn toàn.    

 - Nuôi dê bán thâm canh: Dê được 
nuôi theo kiểu chăn dắt hoặc cột buộc luân 
phiên ở khu vực quanh nhà, hoặc nuôi nhốt 
kết hợp với chăn thả. 
 - Nuôi dê quảng canh: được áp dụng 
với nhưng nơi có diện tích đất rộng rãi. Dê 
được nuôi thả hòan toàn, chúng tự tìm kiếm 
và chọn lọc thức ăn tự nhiên và đa dạng.   

2. Chuồng trại nuôi dê 

Hầu hết nước ta đều xây chuồng sàn để 
nuôi dê. 

 
 Hình 1: Chuồng nuôi dê 

 



 

 

+ Hàng rào: Dùng lưới làm hàng rào như lưới B40, cao 1,50 - 1,60 m, rào 
khoảng sân chung quanh chuồng để dê vận động, tắm nắng, tránh phá phách hoa 
màu, cây cối . 

+ Chuồng trại: Xây chuồng nơi cao ráo, thoát nước, tránh gió lùa, phải có 
máng cỏ và máng uống nước cho dê. Sàn cao hơn mặt đất để dễ dọn phân.Thông 
thường diện tích chuồng cho dê tơ là 0,6 m2, dê đực giống 1,5 - 2,5 m

2
 và dê cái nuôi 

con là 2 m2
 , diện tích sân chơi cho mỗi dê đực là 2 – 4 m

2
 và dê hậu bị là 1,5 – 2 m

2
.  

Tỉ lệ chết khá cao khi nuôi dê trên nền đất ẩm.Vách chuồng bằng song sắt, gỗ hoặc 
lưới, mái bằng tôn, lá hay ngói, nên có hai mái để chuồng được thông thoáng. Nhà ở 
phải nằm phía trên hướng gió của chuồng nhưng không xa quá để dể quản lý. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.  Nuôi dưỡng đàn dê 

Dê ăn được nhiều  loại thực vật như lá các loại cây gỗ, cây bụi và cỏ, khỏang 80 - 
83% lượng thức ăn ăn của dê là đọt và lá non. 

 Thức ăn xanh: cỏ lông tây, cỏ chỉ,… một số cỏ họ đậu như dây đậu ma,  đậu 
stylo, lá cây so đũa, lá cây mít, lá khoai mì, lá cây tràm, keo đậu,….  

 Thức ăn thô như cỏ, rơm, thân cây bắp,…  thái nhỏ .  
 Thức ăn củ quả: sắn, khoai lang, bí đỏ, chuối, đu đủ,…  
 Thức ăn tinh hỗn hợp:cám, gạo,bột sắn,bột đậu nành, rỉ mật,…  

 
 
Hình 2: Kiểu chuồng 1 dãy có chia ngăn 

 
 

 Hình 3: Chuồng dê và sân chơi 



 

 

 Phụ phẩm công nghiệp: bã bia, bã đậu phụ, đậu xanh, cỏ giá,…   

Để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, phải cung cấp thêm chất khoáng và sinh tố trong 
khẩu phần ăn của dê. Khối lượng thức ăn khô của dê sữa nhiệt đới khoảng 4 - 5% thể 
trọng, dê thịt không quá 3% , phải có nước sạch cho dê sữa hay dê con uống, lượng 
nước uống bằng 4 đến 5 lần khối lượng vật chất khô ăn vào. 

Sử dụng u rê cho dê nhất là trên dê đực, dê cái khô sữa, dê thịt sẽ mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. U rê thường được sử dụng ở mức 3% trong thức ăn tinh, tập cho dê 
ăn thức ăn có urea trong 3 - 5 ngày để tránh sự ngộ độc. . 

4.  Nuôi dưỡng, chĕm sóc đàn dê qua các lứa tuổi 

4.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc dê sơ sinh đến khi cai sữa:  

- Sau khi sinh, lau sạch dê con bằng khăn lông ấm, sát trùng cuốn rún cho dê. 
Cho dê con bú sữa đầu  sớm để hấp thụ sớm nguồn kháng thể, có thể dùng bình 1 lít 
hay bình sửa trẻ em cho bê bú sữa đầu, bê phải bú ít nhất 0,5 lít sữa đầu trong 24 giờ 
đầu sau khi sinh. Tập dê con uống sữa trong  thau nhỏ sau vài ngày bú bằng bình. 

- Ba tuần đầu cho dê uống 0,9 - 1 lít sữa/ 3 lần/ ngày, sau đó uống sữa hai lần/ 
ngày. Có thể cai sữa sau ba tuần tuổi. 

+ Ở dê thịt: Không nên cai sữa dê con trễ hơn ba tháng tuổi. Dê thịt con được 
nuôi với cỏ phơi héo và thức ăn khởi đầu có 18 đến 20% đạm thô  đến khi dê đạt 15 
kg, sau đó dùng thức ăn tăng trưởng chứa 15% đạm thô. 

+ Nuôi dê sữa: Dê con  được nuôi bằng sữa 1lít/ ngày trong ba tuần đầu. Tập 
ăn cho dê con lúc 2 tuần tuổi, kích thích dạ cỏ phát triển, giúp chúng ăn nhiều thức ăn 
thô khi cho sữa 

+ Dê đực giống: Nuôi dê đực con làm giống, cần  cai sữa trể hơn, khoảng 6 
tháng tuổi để dạ cỏ ít phát triển, dê đực sau này có bụng thon, dễ phối giống. 

3.2. Nuôi dưỡng, chĕm sóc dê đực gi ng:  

Dê đực giống cần tăng trưởng nhanh trong giai đọan chưa thành thục sinh dục. 
Thiếu dinh dưỡng dê đực sẽ trưởng thành sinh dục chậm, tính hăng và số lượng tinh 
trùng giảm. Bình thường  cần bổ sung 200 - 400g thức ăn tinh cho dê đực giống mỗi 
ngày. 

4.3. Nuôi dưỡng dê cái cho sữa: 

 Dê cái tơ cần được nuôi dưỡng tốt để tăng trưởng nhanh và trưởng thành sinh 
dục sớm. 3 - 4 tuần trước khi sinh, cho  ăn thức ăn tinh 100 – 200 g/ngày, tăng dần 
đến 1 kg/ngày trước khi sanh. Sau khi sinh, tăng lượng thức ăn tinh, cho ăn 2 - 3 

bữa/ngày. 2 tháng đầu cho sữa, cho ăn thức ăn tinh với tỉ lệ 60 - 70% lượng chất khô. 



 

 

Hai tháng trước khi sinh, cần phải cạn sữa chúng bằng cách tách dê ra khỏi đàn cho 

sữa, cho ăn thức ăn thô xấu, bớt lượng nước uống và ngưng vắt sữa. Dê cái khô sữa, 
mang thai 4 tháng cho ăn cỏ hòa thảo (có 9% đạm thô )thì đủ nhu cầu. Không nên 
cho dê cái khô sữa ăn nhiều cỏ họ đậu vì cỏ này có nồng độ calcium cao sau khi sinh 
dễ bị sốt sữa. 

 Nuôi dưỡng, chăm sóc dê cái trước và sau khi sinh:  

 Dê cái quá mập thường lên giống bất thường hoặc u nang buồng trứng hoặc khi 
dê cái ốm phải bổ sung đủ lượng thức ăn tinh trong suốt thời gian cho sữa hay 
nuôi con.  

 Thiếu phốt pho, đồng, man gan, sinh tố A hoặc nhiệt độ nóng hay vệ sinh kém 
cũng ảnh hưởng đến chu kỳ sinh sản của dê.  

 Phải cạn sữa dê cái 6 - 8 tuần trước khi sinh, bổ sung thức ăn tinh, chữa trị 
viêm vú. Chủng ngừa các bệnh : 8 - 10 tuần trước và 4 tuần sau khi sinh. Cho 
dê cái vận động và cách  xa các dê đực. Dê cái sắp đẻ bầu vú căng, bụng sa, 
dịch nhờn chảy nhiều ở âm môn, sụt mông. Cho cỏ khô sạch lót ổ và chuẩn bị 
đở đẻ.  

 Dùng khăn sạch, mềm lau nhớt cho dê con, sát trùng cuốn rún bằng cồn, cho dê 
con bú sữa đầu. Sau sinh cho dê cái ăn thức ăn tinh và vắt phân nửa sữa của 
mỗi bầu vú để tạo ra sự co thắt tử cung giúp đẩy nhau thai ra ngoài  

 Kê tôn máu  thường gặp ở dê cái bị mập mỡ trước và sau khi sinh. Bệnh làm 
giảm ăn, co giật, mất phản xạ, mù mắt và chết.  

 Sốt sữa do thức ăn trước khi sinh có nồng độ can xi cao như ăn nhiều các loại 
cỏ họ đậu.  

 

 Khai thác sữa 

 Vệ sinh khi vắt sữa: rửa tay và dụng cụ sạch trước và sau khi vắt. Lau sạch, sát 
trùng núm vú, tránh sây sát vú sau khi vắt sữa.  

 Cố định người vắt, giờ vắt, giữ yên tịnh khi vắt sữa.  
 Thao tác vắt sữa nhẹ nhàng, đều đặn, nhanh. Sau cùng vuốt hết sữa đọng trên 

núm vú.  
 Vắt sữa 1-2 lần/tùy lượng sữa mẹ và số dê con đẻ ra.  
 Lọc sạch sữa mới vắt, làm lạnh sữa càng nhanh càng tốt để vi khuẩn không 

phát triển làm hư sữa.  

Khử sừng, gọt móng và thiến dê đực 

 Nên khử sừng dê con từ 3 đến 10 sau khi sinh bằng cách đốt hay dùng hóa chất 
để tránh gây thương tích,  làm giảm diện tích máng và phương tiện vận 
chuyển,...  

 Nên thiến dê đực trước 10 tuần tuổi.  
 Nên gọt móng để dê dễ dàng đi đứng, khoảng 3 - 4 lần/năm.  
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