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ôøi noùi ñaàu

Chăn nuôi bò sữa là một ngành sản xuất hàng hóa mang lại lợi
nhuận cao hơn nhiều ngành sản xuất nông nghiệp khác, giúp tận
dụng các phế, phụ phẩm của nông nghiệp và công nghiệp để tạo
ra sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và giá trị hàng hóa cao. Đồng
thời, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người
chăn nuôi. Ngoài ra, sản phẩm sữa bò có thể giúp cải thiện cuộc
sống và tăng tiềm lực, trí lực của người Việt Nam.

Những năm gần đây, chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành
phố phát triển nhanh chóng. Đến cuối năm 2008, tổng đàn bò
sữa thành phố là 71.940 con, trong đó 71.080 con được nuôi
trong dân, chiếm 98.8% và chỉ có 860 con nuôi tại nông trường
quốc doanh (công ty bò sữa). Tuy nhiên, lượng sữa sản xuất ra
mới đáp ứng được 10% nhu cầu của cư dân thành phố. Thêm
vào đó, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu
dùng, góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào chăn nuôi bò sữa
tại thành phố ngày càng bền vững, cả về năng suất, chất lượng
và hiệu quả kinh tế, đòi hỏi sản phẩm sữa phải đảm bảo yêu cầu
vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để giúp người chăn nuôi bò sữa khai thác sữa đạt hiệu
quả, đáp ứng nhu cầu và tăng lợi nhuận. Trung tâm Khuyến
nông TPHCM biên soạn cẩm nang “ Kỹ thuật vắt sữa bò” để
người chăn nuôi bò sữa tham khảo, vận dụng trong sản xuất.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót.
Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý bạn đọc
gần xa để chất lượng cẩm nang ngày càng tốt hơn.

Giaùm Ñoác
TS. Traàn Vieát Myõ



Sữa bò ở nhiệt độ bình thường có dạng lỏng, màu trắng ngà (hơi
vàng do màu của mỡ sữa và caroten trong sữa), ngửi có mùi thơm,
nếm có vị ngọt. Sữa chiếm 87% là nước, 23% vật chất khô gồm có:
mỡ, protein, đường lactose, chất khoáng, vitamin,….. Sữa bò được
sản xuất ở các tế bào tiết sữa trong các nang tuyến vú rồi gom dần
vào các ống dẫn sữa đến chứa tại xoang sữa (bể sữa) và được thải ra
khi vắt sữa.
Thông thường, những thói quen đều đặn như tiếng va đập của bình
sữa, hoặc khi rửa bầu vú, xoa bóp bầu vú trước khi vắt sữa sẽ tạo ra
phản xạ có điều kiện kích thích tuyến yên tiết kích thích tố oxytocin;
oxytocin được máu chuyển đến các cơ trơn tuyến vú gây co thắt các
ống dẫn sữa, đẩy sữa vào bể chứa sữa và thoát ra ngoài theo động tác
bú của bê hay vắt sữa. Phản xạ này cũng kích thích tuyến yên sản
sinh ra kích thích tố prolactin để kích thích tế bào tiết sữa tạo sữa.
Thời gian tiết oxytocin trong mỗi lần vắt sữa kéo dài khoảng 5 phút,
nếu việc vắt sữa kéo dài hơn 5 phút thì lượng sữa có trong các ống
dẫn sữa nhỏ sẽ không thải ra được, tồn lại làm giảm sản lượng, gây
nguy cơ viêm vú.  
Do vậy, kỹ thuật vắt sữa là yếu tố quan trọng để khai thác hết tiềm
năng  sản xuất sữa và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa. Một
bò sữa tốt có thể bị hư bầu vú dẫn đến loại thải do kỹ thuật vắt sữa
không đúng. 

1. Các nguyên tắc trong khai thác sữa:

- Cần tạo phản xạ có điều kiện như: cố định người vắt sữa, nơi vắt
sữa, nguời vắt sữa, thời điểm vắt sữa, thao tác vắt sữa. Nếu có nhiều
bò khai thác sữa thì phải luôn theo cùng một thứ tự vắt sữa.
- Nơi vắt sữa phải thoáng mát, yên tĩnh, không hút thuốc lá, xa nơi
có mùi (hố phân, nhà kho chứa thức ăn,..) vì sữa dễ bắt mùi. Nếu có
thể nên bố trí nơi vắt sữa riêng cách biệt với nơi chăn nuôi. 
- Giữa 2 lần vắt sữa phải dọn rửa sạch sẽ nền chuồng, dụng cụ, thiết bị.
- Đảm bảo cho bò luôn ở trạng thái thoải mái, không gây ra những
biến động bất thường.
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- Phải kiểm soát thật tốt vệ sinh quá trình vắt sữa: trước, trong và sau
khi vắt để phòng ngừa sự lây lan bệnh từ bò bệnh sang bò khỏe. Đồng
thời, ngăn chặn những điều kiện thuận lợi giúp vi khuẩn xâm nhập
vào bầu vú gây bệnh.

2. Vệ sinh:

* Chuồng trại: 
- Chuồng trại và dụng cụ vắt sữa phải khô ráo, sạch sẽ. Phải đưa toàn
bộ phần thức ăn thừa ra khỏi máng; dọn phân trên nền chuồng và dội
rửa sạch nền chuồng. Cần lưu ý không quét và gây tung bụi bẩn
trong chuồng nuôi trước khi vắt sữa.
- Nền chuồng không đọng nước hoặc quá ướt tạo điều kiện cho mầm
bệnh phát triển và xâm nhập vào bầu vú.
* Thân thể và bầu vú bò sữa: 
- Trước khi vắt sữa khoảng 30 phút nên tắm sạch bò, nhất là vùng
bụng, bầu vú bò, phần thân sau.
* Đối với người vắt sữa:
- Người vắt sữa phải khỏe mạnh, không mắc bất kỳ một bệnh truyền
nhiễm nào, không mắc bệnh tiêu chảy, bệnh ngoài da. 
- Quần áo sạch sẽ; móng tay thường xuyên được cắt ngắn, đeo khẩu
trang khi vắt sữa.
- Phải rửa thật sạch bàn tay, cánh tay bằng xà phòng, kỳ chải móng
tay và sau đó lau khô cẩn thận bằng khăn sạch trước khi bắt đầu vắt
sữa.
* Thiết bị, dụng cụ: 
- Rửa sạch, phơi khô sau mỗi lần sử dụng và kiểm tra kỹ trước khi
sử dụng.

3. Kỹ thuật vắt sữa bằng tay:

3.1 Tư thế người vắt sữa:

- Vị trí ngồi vắt có thể là bên trái hay bên phải bò, tùy theo người vắt
thuận tay trái hay tay phải. Người vắt sữa ngồi một chân co lại đưa
đầu gối thấp xuống và một chân co lên đưa đầu gối hướng lên trên.
Phần hai đầu gối và đùi trong sẽ kẹp xô đựng sữa. Lưng cong hoặc



thẳng tùy từng người.
- Sử dụng hai tay, nghĩa là vắt cả hai núm vú cùng một lúc. Nên vắt
sữa theo đường chéo: bắt đầu là các núm vú trước trái – sau phải, sau
đó vắt đến các núm vú trước phải – sau trái.

3.2 Kỹ thuật vắt sữa bằng tay:

* Vệ sinh bầu vú trước khi vắt sữa: 
- Dùng khăn mềm, sạch nhúng vào nước ấm 40 – 42oC lau bầu vú,
núm vú. Sau đó, lau khô nhẹ nhàng bầu vú bằng khăn sạch. Khăn lau
vú nên sử dụng riêng cho từng bò để tránh lây lan bệnh viêm vú. 
- Nhúng các đầu núm vú vào dung dịch cồn iod 2 – 4% nhằm tránh
những vi sinh vật có trên da bầu vú xâm nhập vào sữa. Sau đó, xoa
bóp kích thích bầu vú để bò tiết oxytocin, dùng tay xoa quanh bầu vú,
ép chặt bầu vú, rồi vuốt nhẹ núm vú. Kế tiếp dùng hai tay nâng mạnh
sàn vú lên giống như động tác thúc vú của bê. Lặp lại vài lần cho đến
khi bầu vú cương cứng lên, núm vú vểnh ra là dấu hiệu sữa đã xuống
đầy bầu vú. Có thể cho bò ăn thức ăn hỗn hợp vào lúc này.
- Thời gian chuẩn bị và kích thích xuống sữa không kéo dài quá 1

phút. 
* Kiểm tra sữa: 
- Vắt bỏ những tia sữa đầu ở mỗi núm vú vào ca, cho vào hố tiêu
độc, không đổ bừa bãi trên nền chuồng, tuyệt đối không vắt lẫn vào
xô vắt sữa. 
- Cần vắt một vài tia sữa từ mỗi núm vú vào các ca hoặc khay màu
đen để kiểm tra viêm vú. Nếu trạng thái, màu sắc và mùi vị của sữa
bình thường, không có váng lợn cợn, không thay đổi màu chứng tỏ
sữa tốt, bò không bị viêm vú. Ngược lại, loại bỏ những phần sữa bị
ô nhiễm nặng ra ngoài.
* Vắt sữa:
(1)Vắt vuốt: 
Là kiểu vắt sữa bằng cách kẹp núm vú vào giữa hai ngón tay cái và
ngón tay trỏ vuốt xuống phía dưới, đẩy sữa theo chiều núm vú cho
đến khi ra khỏi bầu vú. Phương pháp này ít nặng nhọc cho người vắt
sữa, nhưng nguy hiểm cho bò: dễ gây đau đớn, làm thay đổi núm vú
(bị kéo dài), làm rách và viêm các mô của núm vú.
Phương pháp này chỉ cho phép áp dụng trong trường hợp bò cái có



núm vú  ngắn hoặc để vắt kiệt sữa.
(2) Vắt nắm: 
- Thứ tự vắt đối với các núm vú ảnh hưởng đến sản lượng sữa. Do
mối liên hệ qua lại giữa các bể sữa nên vắt chéo thẳng một phía là tốt
nhất, vắt chéo núm vú số 1 và 4; số 2 và 3
- Dùng ngón cái và ngón trỏ siết chặt chổ tiếp giáp giữa hốc bầu vú
và núm vú để sữa không trở ngược lên bầu vú. Lần lượt co các ngón
2, 3, 4 để dồn sữa xuống lỗ núm vú và ra khỏi bầu vú. Khi sữa ra
khỏi núm vú, ngón cái, ngón trỏ và các ngón khác lần lượt buông ra.
Dưới áp lực của áp suất sữa trong bầu vú, bể sữa dẫn dần sữa xuống
núm vú và các thao tác vắt lại được lập lại như ban đầu.
- Các ngón tay nắm núm vú tùy thuộc chiều dài núm vú và kích thước
bàn tay người vắt sữa. Tuy nhiên, khoảng cách từ lỗ núm vú đến ngón
tay út độ 1cm là tốt nhất.
Vắt nắm bò không bị đau và thu được nhiều sữa, thao tác nhanh, cử
động đều các ngón tay, sữa thải nhịp nhàng và người vắt tốt có thể vắt
70 – 90 lần/ phút.
- Khi những tia sữa cuối cùng rất nhỏ và yếu thì dừng lại, tiến hành
xoa kết thúc trong vòng 1 phút. Trước hết xoa nữa bầu vú trái rồi
chuyển sang nữa bầu vú phải nhưng ấn mạnh hơn để dồn sữa còn lại
xuống núm vú. Sau đó, vắt kiệt, vuốt kiệt để tăng tỷ lệ mỡ sữa và
giảm nguy cơ viêm vú. Đồng thời, kích thích khả năng tạo sữa cho
lần sau. 
* Vệ sinh sau khi vắt sữa:
- Rửa lại bầu vú bằng nước sạch, dùng khăn sạch khô lau bầu vú,
nhúng các núm vú vào dung dịch thuốc sát trùng cồn iod 2 – 4% để
tránh mầm bệnh xâm nhập vào bầu vú.
- Rửa sạch toàn bộ dụng cụ vắt sữa gồm: khăn lau vú, xô nhôm vắt
sữa, bình chứa sữa, phễu lọc sữa, vải lọc sữa. Tốt nhất là dùng nước
xà phòng để rửa các dụng cụ này, tráng qua nước sôi và đem phơi
dưới nắng cho đến khi khô hoàn toàn mới đem sử dụng để tránh nấm
mốc và các mầm bệnh sinh sôi, phát triển.

4. Kỹ thuật vắt sữa bằng máy:
- Khi đàn bò vắt sữa ở trang trại  nhiều, sử dụng máy vắt sữa sẽ tiết
kiệm thời gian khi vắt sữa, tiết kiệm chi phí lao động, khai thác tốt



hơn khả năng cho sữa của từng cá thể bò.
- Hạn chế tối đa sự vấy nhiễm vi sinh vào sữa và giảm tình trạng
viêm vú, nhất là bệnh viêm vú tiềm ẩn do không vắt hết sữa. Tiết
kiệm chi phí về thú y từ đó lợi nhuận chăn nuôi của nông hộ tăng.
4.1 Nguyên tắc hoạt động của máy vắt sữa: 

Máy vắt sữa hoạt động theo nguyên tắc như bê con bú mẹ, khi bê
con ngậm núm vú của bò mẹ tạo áp lực chân không trong miệng.
Máy vắt sữa hoạt động cũng tạo áp lực chân không hình thành áp
lực ép vào núm vú như thao tác như nhịp bê con bú mẹ hay lực ép
vắt của người vắt sữa chia đều cho 4 núm vú.

4.2 Kỹ thuật vắt sữa bằng máy:

* Chuẩn bị bò: vệ sinh bò trước, sau khi vắt sữa giống như khi vắt
sữa bằng tay
* Vắt sữa: 
- Sau khi xoa bóp kích thích bầu vú tiết sữa, kiểm tra các tia sữa đầu
xong thì lắp các cốc hút sữa vào các núm vú và vận hành máy, theo
dõi sữa gom vào các ống dẫn sữa để chủ động ngưng quá trình vắt
sữa. 
- Khi có một bầu vú viêm thì dùng núm vú giả gắn vào cốc hút sữa
vắt các vú khỏe mạnh trước, bầu vú viêm được vắt sau bằng tay.
- Thời gian vắt bằng máy là 3 – 5 phút, không để ống hút sữa ở đầu
vú quá 6 phút.
* Vệ sinh máy vắt sữa:
Máy vắt sữa phải được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng để loại
bỏ phần sữa còn lại trong máy.

5. Các lưu ý:
* Thứ tự các bò vắt sữa: 
Bò cho sản lượng sữa nhiều vắt trước, sản lượng sữa thấp hơn vắt
kế tiếp; sản lượng sữa kém, vắt cuối cùng. Bò không bệnh viêm vú,
vắt trước; bò bệnh viêm vú, vắt sau để tránh lây lan mầm bệnh sang
những con khỏe mạnh. Trong một con bò có vú bị viêm, vắt sữa ở
vú không viêm trước, vú bị viêm vắt sau. 
- Sữa của những bò viêm vú và đang điều trị kháng sinh, sữa của bò



tiêm vaccin nhiệt thán trong vòng 15 ngày phải loại bỏ, không nhập
chung vào sữa sạch để bán cho trạm thu mua hoặc người sử dụng vì
có chứa nhiều vi trùng, độc tố vi trùng, kháng sinh,…
- Sữa bò trong vòng 10 – 15 ngày đầu chứa nhiều kháng thể và hàm
lượng dinh dưỡng cao, nên chỉ cho bê uống không được nhập chung
vào sữa hàng hóa.
- Tốc độ vắt sữa bảo đảm vừa phải, không nên vắt quá nhanh hay quá
chậm. Phải vắt kiệt lượng sữa trong bầu vú để tránh sữa tồn dư trong
bầu vú, gây viêm nhiễm, đồng thời kích thích khả năng tạo sữa cho
lần vắt sau.
- Thời gian xuống sữa chỉ kéo dài 5 – 7 phút do đó yêu cầu phải vắt
liên tục, không được ngừng giữa chừng. Mọi sự thay đổi trong khi
vắt sữa có thể làm bò ngưng tiết sữa.
- Nên cho bò ăn thức ăn tinh ngay sau khi vắt sữa xong, để bò không
nằm ngay sau khi vắt sữa vì các vi sinh vật ở nền chuồng dễ xâm
nhập vào bầu vú khi lỗ núm vú chưa kịp đóng lại.

- Sữa sau khi vắt phải lọc bằng vải mùng sạch. Chứa vào
thùng nhôm chuyên dùng, sau đó chuyển đến trạm trung chuyển
càng sớm càng tốt.

  o
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