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LỜI NÓI ĐẦU 

Chăn nuôi có vị trí quan trọng, là ngành kinh tế sản xuất chính của nền nông nghiệp 

nước ta. Nhưng ngành chăn nuôi hiện nay còn gặp nhiều thách thức, ảnh hưởng không nhỏ 

đến các nông hộ và cơ sởchăn nuôi. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban 

hành nhiều chính sách tiếp tục tập trung tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu 

ngành theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị. Đặc biệt, tập trung phát 

triển các sản phẩm chủ lực của Thành phố, trong đó có chăn nuôi bò sữa, heo,… nhằm tăng 

năng suất, chất lượng nông sản và tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định. 

Để Phát triển các vùng chăn nuôi tập trung; duy trì và hỗ trợ phát triển chăn nuôi 

nông hộ có quy mô lớn theo phương thức chăn nuôi tiên tiến, kết hợp với chăn nuôi hữu 

cơ, sinh thái, chăn nuôi theo hướng VIETGAHP; Chính sách hỗ trợ cho nông hộ với quy 

mô lớn và vừa (20 - 50 con/hộ); đồng thời, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên diện 

rộng tại các nông hộ, cơ sở chăn nuôi; tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch và bảo vệ môi 

trường; hình thành những vùng chăn nuôi tập trung, ổn định lâu dài; nâng cao năng suất và 

chất lượng sữa bò, giống heo, giống bò sữa, bò thịt. 

Từ những yêu cầu trên, Thành phố đã ký Quyết đinh số 03/2021/QĐ-UBND ngày 

26 tháng 01 năm 2021 về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm có cơ sở pháp lý cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn 

Thành phố; hỗ trợ chính sách đầu tư khuyến khích Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ nông dân 

trong trong chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao 

vào hoạt động sản xuất, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Thành phố 

theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững. Đồng thời, nhằm tiếp tục phát huy 

tốt chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới, với việc triển khai hiệu 

quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư số 

75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông 

Theo đó, số lượng định mức của mỗi mô hình sẽ khác nhau tùy theo từng nhóm, 

từng lĩnh vực,... Vì vậy, để giúp nông dân có thể nắm bắt nhanh, chính xác về điều kiện, 

yêu cầu tham gia thực hiện mô hình theo chính sách mới, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM 

đã biên soạn nội dung định mức mô hình kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố 

theo hình thức Sổ tay Hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng. Sổ tay 

Hướng dẫn bao gồm những nội dung cụ thể: Mục tiêu mô hình, Điều kiện thực hiện mô 

hình, Quy mô mô hình, Định mức hỗ trợ, Nội dung hỗ trợ, Hiệu quả và lợi nhuận thu 

được,…giúp nông dân sẽ dễ dàng thực hiện theo yêu cầu của quy định. 

Tuy Tổ Biên tập - Biên soạn đã cố gắng tóm lược nội dung một cách xúc tích, dễ 

đọc, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng các mô hình Khuyến nông theo định mức mới, 

nhưng trong quá trình tham khảo và thực hiện chắc chắn sẽ có những thắc mắc khác nhau. 

Vì vậy, Tổ Biên tập - Biên soạn mong nhận được nhiều ý kiến bổ sung hoàn thiện hơn, để 

nội dung Sổ tay sẽ luôn là tài liệu tuyên truyền thiết thực cho từng hộ dân khi tham gia mô 

hình. Nhằm góp phần tuyên truyền hiệu quả về định mức kỹ thuật mới, hỗ trợ nhiều nông 

dân tham gia thực hiện mô hình, góp phần phát triển nền kinh tế nông nghiệp, tiến đến xây 

dựng nền nông nghiệp công nghệ số, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ theo đúng chủ trương của ngành và Thành phố đề ra. Từ đó, góp phần phát 

triển nền nông nghiệp Thành phố nói riêng và nền nông nghiệp cả nước nói chung theo 

hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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ĐỊNH MỨC MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ SỮA CÔNG NGHỆ CAO 

 

1. Mục tiêu 

Giúp người chăn nuôi đồng bộ cơ giới hóa trong các khâu chuồng trại, chăn nuôi, 

chăm sóc, khai thác và bảo quản sữa.Ứng dụng công nghệ cao; Sử dụng tinh bò sữa HF 

cao sản có nguồn gốc nhiệt đới (sản lượng sữa > 12.000 kg/chu kỳ 305 ngày) và tinh phân 

ly giới tính. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đàn. 

2. Điều kiện thực hiện 

Hộ chăn nuôi có quy mô đàn từ 50 con trở lên. Cơ cấu đàn: 60-65% bò cái sinh sản, 

trong đó bò đang vắt sữa chiếm 50%/ tổng đàn. Nếu trồng cỏ thì diện tích đồng cỏ 2ha. 

3. Quy mô 

50 - 100 con bò sữa/ 1 tổ chức, cá nhân. 

4. Định mức hỗ trợ 

- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống cỏ, vật tư thiết bị 40%. 

- Nông dân tự đối ứng kinh phí 60%. 

5. Nội dung hỗ trợ 

a) Các hạng mục bắt buộc  

- Chuồng trại: mật độ nuôi >4 - 5 m2/con; Bê 2 - 4 m2/con. 

- Hệ thống máy vắt sữa lắp đặt hoàn chỉnh. Hệ thống vắt 02, 04, 08 con/lần vắt. (01 

bộ/con/lần vắt). 

- Bình chứa sữa. Dung tích bình 20 - 30 lít/bình. 

- Máng uống nước tự động. 

- Máy băm thái cỏ. Công suất máy 02 tấn/giờ. 

- Máy trộn thức ăn TMR. Công suất máy ≥ 200 kg/lần trộn. 

- Hệ thống phun mưa làm mát bò: gồm máy bơm (động cơ 1 - 1,5 HP) và hệ thống quạt, 

béc phun (béc phun 01 béc/ bò). 

- Hệ thống phun mưa làm mát bò: gồm máy bơm (động cơ 1 - 1,5 HP)và hệ thống quạt, 

béc phun (béc phun 01 béc/ bò). 

- Máy phun thuốc sát trùng chuồng trại. 

- Hệ thống xử lý chất thải. Thể tích ≥ 1,6 m3/con. 

- Hệ thống xử lý chất thải. Thể tích ≥ 1,6 m3/con. 

- Hệ thống quản lý đàn bò. Hệ thống bao gồm:  Bộ điều khiển trung tâm, đầu đọc nhận 

diện, máy tính, phần mềm quản lý đàn, chip,… 

- Hệ thống camera giám sát chuồng trại. Gồm camera (độ phân giải HD ≥ 1.080 (H) x 

720 (P)) và đầu ghi hình (ổ cứng ≥ 250G). 

- Tinh giống bò sữa: Tinh bò sữa phân ly giới tính. 

 



4 
 

b) Các hạng mục khuyến khích ứng dụng  

- Đồng cỏ. Trồng các giống cỏ Mulato II, Mombasa, Hamil.... 

- Máy cắt cỏ. 

- Hệ thống tưới phun đồng cỏ thâm canh. Gồm Bộ điều khiển trung tâm; máy bơm (động 

cơ 3 - 4 HP); bồn chứa nước, và phụ kiện. 

6. Hiệu quả 

Tiết kiệm công lao động, năng suất sữa tăng ≥ 30% so với ban đầu, tăng hiệu quả 

kinh tế. 

 

  



5 
 

ĐỊNH MỨCMÔ HÌNH 

CHĂN NUÔI HEO THỊT TRÊN NỀN ĐỆM LÓT SINH HỌC 

1. Mục tiêu 

Ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi heo có tác dụng làm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường chuồng nuôi, đồng thời giúp đàn heo ăn nhanh chóng lớn, 

tỷ lệ mắc bệnh tiêu hóa và hô hấp giảm. 

2. Điều kiện thực hiện 

Hộ chăn nuôi heo thịt thương phẩm lai 03, 04 máu với quy mô đàn từ 50 con heo thịt 

trở lên trên nền đệm lót sinh học. 

3. Quy mô 

50 - 100 con heo thịt thương phẩm/01 đến 02 tổ chức, cá nhân. 

4. Định mức hỗ trợ 

- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư heo giống, vật tư, thức ăn, nguyên 

liệu làm đệm lót 50%. 

- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%. 

5. Nội dung hỗ trợ 

- Heo giống lai 03, 04 máu, trọng lượng bình quân 20 kg/con. 

- Cám hỗn hợp (208 kg thức ăn hỗn hợp/ con). 

- Đệm lót sinh học. Chuồng nuôi có diện tích 10 con heo/ 20 m2. Độ dày đệm lót 60 - 

70 cm. Vật liệu làm đệm lót gồm: chế phẩm sinh học, bột bắp, mùn cưa, mụn dừa, vỏ 

trấu. 

- Chi phí cải tạo chuồng tùy theo thực tế. 

-  Hệ thống phun sương làm mát chuồng nuôi gồm máy phun sương và các béc phun sương. 

- Máng ăn bán tự động, chứa 25 - 50 kg cám/máng (1-2 ô chuồng/máng). 

- Núm uống tự động. 

- Bồn chứa nước. 

- Máy xới đảo đệm lót. 

6. Hiệu quả 

Mô hình tiết kiệm được 10% chi phí thức ăn, 60% công lao động, 80% nước, hạn chế 

mùi hôi trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
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ĐỊNH MỨC  MÔ HÌNH TRỒNG CỎ LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

1. Mục tiêu 

Phát triển đồng cỏ với các giống cỏ mới phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn 

TP.Hồ Chí Minh, các giống cỏ thân đứng, thân bụi (VA06, Mulato II, Mombasa,…) có 

chất lượng và năng suất cao, cung cấp nguyên liệu thô xanh cho đàn bò. Năng suất cỏ thân 

đứng > 250 tấn/ha/năm; năng suất cỏ thân bụi > 80 tấn/ha/năm. 

2. Điều kiện thực hiện 

Trồng cỏ thâm canh. Các hộ trồng cỏ thân đứng (VA06,…), cỏ thân bụi (Mulato II, 

Mombasa,…) có diện tích đất trồng cỏ từ 1.500 -2000m2 trở lên.  

3. Quy mô 

1-3 ha đồng cỏ/03 đến 06 tổ chức, cá nhân. 

4. Định mức hỗ trợ 

- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống cỏ, phân bón 50%. 

- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%. 

5. Nội dung hỗ trợ 

- Giống cỏ: 

+ Giống cỏ thân đứng, thân bụi trồng bằng hom (tình trạng hom giống 

khỏe, không dị hình không có biểu hiện sâu bệnh). 

+ Giống cỏ thân bụi trồng bằng hạt (tỷ lệ nảy mầm ≥ 80%). 

- Phân bón gồm: 

+ Đạm nguyên chất (N). 

+ Lân nguyên chất (P2O5). 

+ Kali nguyên chất (K2O). 

Các loại đạm, lân, kali nguyên chất có thể được quy đổi ra phân hỗn hợp 

hoặc phân đơn khác có tỉ lệ tương ứng (Urê, Lân super, Kali Clorua, DAP, NPK…). 

6. Hiệu quả 

Mô hình sẽ tạo ra nguồn thức ăn thô xanh có giá trị dinh dưỡng cao phục vụ cho chăn 

nuôi nuôi bò sữa, bò thịt. Góp phần thực hiện chăn nuôi bò bền vững, mang lại hiệu quả 

cao trong chăn nuôi bò. 



7 
 

ĐỊNH MỨC MÔ HÌNH TRỒNG BẮP LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

1. Mục tiêu 

Phát triển cánh đồng trồng bắp có chất lượng và năng suất cao, cung cấp nguyên liệu 

thô xanh làm thức ăn ủ chua cho bò. Năng suất > 50 tấn/ha/vụ. 

2. Điều kiện thực hiện 

Trồng bắp thâm canh. Các hộ trồng bắp có diện tích đất trồng bắp từ 1.500 -2000m2  

trở lên. 

3. Quy mô 

1-3 ha/03 đến 06 tổ chức, cá nhân. 

4. Định mức hỗ trợ 

- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư giống bắp, phân bón, vật liệu ủ chua 

50%. 

- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%. 

5. Nội dung hỗ trợ 

- Hạt giống bắp (Tỉ lệ nảy mầm > 85%). 

- Phân bón vô cơ gồm: 

+ Đạm nguyên chất (N). 

+ Lân nguyên chất (P2O5). 

+ Kali nguyên chất (K2O). 

Các loại đạm, lân, kali nguyên chất có thể được quy đổi ra phân hỗn hợp hoặc 

phân đơn khác có tỉ lệ tương ứng (Urê, Lân super, Kali Clorua, DAP, NPK…). 

- Phân hữu cơ sinh học. Hàm lượng chất hữu cơ≥ 15%. Tổng hàm lượng axit humic, 

axit fulvic ≥ 02%. 

- Thuốc bảo vệ thực vật. 

- Vật liệu ủ chua gồm túi ủ, rỉ đường, muối. 

6. Hiệu quả 

Mô hình sẽ tạo ra nguồn thức ăn thô xanh có giá trị dinh dưỡng cao, dùng làm thức 

ăn dự trữ phục vụ cho chăn nuôi nuôi bò sữa, bò thịt, góp phần chăn nuôi bò bền vững. 
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ĐỊNH MỨC MÔ HÌNH CƠ GIỚI HÓA TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA 

 

1. Mục tiêu 

Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa trong chăn nuôi với các thiết bị như máy vắt sữa, máy 

trộn thức ăn TMR, hệ thống phun mưa làm mát chuồng trại và các loại máy móc thiết bị 

khác trong chăn nuôi bò sữa. 

2. Điều kiện thực hiện 

Hộ chăn nuôi có quy mô đàn từ 20 con trở lên. Cơ cấu đàn: 65% bò cái sinh sản. 

Nếu trồng cỏ thâm canh thì diện tích đồng cỏ ≥ 2.000m2. 

3. Quy mô 

> 20 con bò sữa/ 01 đến 03 tổ chức, cá nhân. 

4. Định mức hỗ trợ 

- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư vật tư máy móc thiết bị 50%. 

- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%. 

5. Nội dung hỗ trợ 

Gồm một đến tất cả các hạng mục sau: 

- Khâu khai thác và bảo quản sữa 

+ Hệ thống máy vắt sữa lắp đặt hoàn chỉnh. Hệ thống vắt 1 - 2 con, 04 con, 

08 con/lần vắt. (01 bộ/con/lần vắt). 

+ Bình chứa sữa. Dung tích 20 - 30 lít/bình. 

- Khâu chế biến thức ăn 

+ Máng uống nước tự động. 

+ Máy cắt cỏ. 

+ Máy băm thái cỏ. Công suất máy ≥ 01 tấn/giờ, 02 tấn/giờ. 

+ Máy trộn thức ăn TMR. Công suất máy ≥ 200 kg/ lần trộn. 

+ Hệ thống tưới phun đồng cỏ thâm canh. Gồm Bộ điều khiển trung tâm; máy 

bơm (động cơ 3 - 4 HP); bồn chứa nước, và phụ kiện. 

- Hệ thống phun mưa làm mát bò gồm máy bơm (động cơ 1 - 1,5 HP) và hệ thống 

quạt, béc phun (béc phun 01 béc/ bò). 

- Vệ sinh chuồng trại 

+ Máy phun thuốc sát trùng chuồng trại. 

+ Máy cào phân điều khiển tự động. 

+ Nệm cao su. Dài x rộng x dày: 1,8 m x 1,2 m x (1,5 - 4 cm). 

- Ứng dụng công nghệ thông tin 

+ Hệ thống quản lý đàn bò. Hệ thống bao gồm:  Bộ điều khiển trung tâm, đầu 

đọc nhận diện, máy tính, phần mềm quản lý đàn, chipvà các thiết bị đi kèm. 
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+ Hệ thống camera giám sát chuồng trại. Gồm camera (độ phân giải HD ≥ 

1.080 (H) x 720 (P)) và đầu ghi hình (ổ cứng ≥ 250G). 

6. Hiệu quả 

Cơ giới hóa trong chăn nuôi giúp giảm công lao động, rút ngắn thời gian vắt sữa còn 

5 - 7 phút/con, giảm nhiệt độ chuồng nuôi 3 - 5oC so với ngoài trời. 

 

 

  



10 
 

ĐỊNH MỨC MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN HƯỚNG THỊT 

 

1. Mục tiêu 

Sử dụng tinh giống bò thịt cao sản BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, 

Brahman... phối với đàn bò cái nền sinh sinh sản hiện hữu tại địa phương để tạo đàn bò thịt 

giống lai ngoại chất lượng cao. Áp dụng khẩu phần thức ăn cho bò mang thai và bê từ sơ 

sinh đến 06 tháng tuổi. 

2. Điều kiện thực hiện 

Hộ chăn nuôi có bò cái sinh sản lai Sind, HF có khả năng sinh sản tốt. 

3. Quy mô 

10 - 40 con bò cái/02 đến 10 tổ chức, cá nhân. 

4. Định mức hỗ trợ 

- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư tinh giống, thức ăn 50%. 

- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%. 

5. Nội dung hỗ trợ 

- Tinh giống các giống bò thuần BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, Brahman… 

- Cám hỗn hợp bò mẹ. 

- Cám hỗn hợp bê sơ sinh. Bổ sung thức ăn cho bê từ sơ sinh đến cai sữa bình quân 

0,88 kg/con/ngày. 

- Chất bổ sung (Vitamin, khoáng). Bổ sung bình quân 40 g/con/ngày. 

6. Hiệu quả 

Cải thiện được chất lượng giống bê lai với các giống lai Brahman, Red Angus, 

BBB,… thể hiện được ưu thế lai, ngoại hình đẹp, thích nghi với điều kiện khí hậu địa 

phương. Tăng trọng bình quân của bê từ sơ sinh đến cai sữa đạt 0,8kg/con/ngày. 
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ĐỊNH MỨC MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ THỊT LAI GIỐNG NGOẠI 

 

1. Mục tiêu 

Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại. Áp dụng khẩu phần thức ăn 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bê, bò thịt lai nhằm tăng trọng bình quân của bò 

từ sơ sinh đến 21 tháng tuổi đạt 0,7 kg/con/ngày, trọng lượng khi vỗ béo lớn hơn 400 kg. 

2. Điều kiện thực hiện 

Hộ chăn nuôi có bê thịt lai giống ngoại sinh từ bò cái nền sinh sản lai Sind, HF. 

3. Quy mô 

10 - 30 con/ 02 đến 10 tổ chức, cá nhân. 

4. Định mức hỗ trợ 

- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư thức ăn 50%. 

- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%. 

5. Nội dung hỗ trợ 

Thức ăn giai đoạn từ cai sữa đến 18 tháng tuổi: 

- Thức ăn hỗn hợp. Bổ sung thức ăn bình quân 2,3 kg/con/ngày. 

- Chất bổ sung (Vitamin, khoáng). Bổ sung bình quân 40 g/con/ngày. 

Thức ăn giai đoạn vỗ béo từ 19 - 21 tháng tuổi (90 ngày trước khi giết thịt) 

- Thức ăn hỗn hợp. Bổ sung thức ăn bình quân 4,2 kg/con/ngày. 

- Chất bổ sung(Vitamin, khoáng). Bổ sung bình quân 40 g/con/ngày. 

6. Hiệu quả 

Cải thiện được chất lượng bò thịt lai Brahman, Red Angus, BBB,… Tỷ lệ thịt xẻ cao 

trên 50%. Cung cấp nguồn thịt bò có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cao của thị 

trường.  
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ĐỊNH MỨC  

MÔ HÌNH ÁP DỤNG KHẨU PHẦN TMR TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA 

1. Mục tiêu 

Thực hiện khẩu phần ăn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của đàn bò như năng 

suất sữa bình quân 18 kg/con/ngày. Áp dụng khẩu phần hoàn chỉnh liên tục trong thời gian 

305 ngày/chu kỳ sữa. 

2. Điều kiện thực hiện 

Hộ chăn nuôi bò sữa có quy mô 5 con bò sữa trở lên. 

3. Quy mô 

10 - 50 con bò sữa/02 - 05 tổ chức, cá nhân. 

4. Định mức hỗ trợ 

- Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ kinh phí đầu tư nguyên liệu thức ăn, phân tích chất 

lượng sữa 50%. 

- Nông dân tự đối ứng kinh phí 50%. 

5. Nội dung hỗ trợ 

Nguyên liệu khẩu phần phối trộn TMR 

- Cám hỗn hợp. 

- Cỏ chăn nuôi. 

- Rơm. 

- Bắp ủ chua. 

- Rỉ mật. 

- Hèm bia. 

- Chất bổ sung. 

Thành phần, số lượng nguyên liệu phù hợp năng suất sữa đạt bình quân 18 kg 

sữa/con/ngày, chu kỳ 305 ngày. Giá trị dinh dưỡng tương đương: ME 39,21 Mcal; DM 

17 kg; Ca 79,78 gram; CF 3,4 kg; CP 2.264 gram. 

Phân tích chất lượng sữa 

- Vật chất khô không béo (≥ 8,6%). 

- Béo (≥ 3,5%). 

- Tế bào Soma (≤550.000tb/ml). 

6. Hiệu quả 

Mô hình đã giúp bò sữa ăn theo khẩu phần hoàn chỉnh cân bằng dinh dưỡng, trong 

đó nhóm thức ăn tinh và thô được trộn lẫn với nhau theo khẩu phần định lượng, giúp ổn 

định hệ vi sinh vật dạ cỏ, giảm các nguy cơ gây xáo trộn tiêu hóa, từ đó giúp sử dụng hiệu 

quả lượng thức ăn ăn vào và nâng cao khả năng sản xuất của bò sữa. 
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