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Sản xuất cỏ ôn đới trong mùa đông ở miền bắc Việt nam 

Paulo Salgado, Trần Văn Thủ, Anne Desquesnes, Lê Hoà Bình, Nguyễn  Xuân 
Trạch và Vũ Chí Cương 

 
 Tình hình chăn nuôi trâu bò ở miền Bắc gặp rất nhiều khó khăn, do khí hậu 
có 2 mùa khác biệt. Mùa hè nhiệt độ cao lượng mưa lớn, thức ăn xanh cho trâu bò 
mùa này dồi dào. Mùa đông nhiệt độ rất thấp, khô hanh rất khó thích nghi với cây 
thức ăn gia súc nhiệt đới. Trâu bò thiếu thức ăn xanh nghiêm trọng trong mùa 
đông, người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế 
chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi  bò sữa. 
 Trong thời gian hoạt động nghiên cứu chúng tôi trồng thử nghiệm một số 
giống cỏ ôn đới gồm hoà thảo và họ đậu hàng năm ở Mộc Châu tỉnh Sơn La; Tân 
Lạc, Lương Sơn tỉnh Hoà Bình nhằm bổ sung thức ăn xanh cho trâu bò trong mùa 
đông. 
 Kết quả nghiên cứu đạt được cho tới nay rất có triển vọng, các giống cỏ ôn 
đới được chọn lọc trồng cho năng suất và chất lượng cao. Chúng tôi đã và đang 
nghiên cứu đánh giá năng suất và chất lượng nẩy mầm của hạt trồng tại đại 
phương. Hiện nay được sự tiếp nhận tích cực của người dân, chúng tôi tiếp tục 
trồng mở rộng diện tích thí nghiệm và nhân rộng cho người nông dân ở Mộc 
Châu.  
 Qua 2 năm thử nghiệm từ 2003 đến 2005, theo đánh giá của chúng tôi thì 
các giống cỏ ôn đới thích nghi tốt với điều kiện khí ở miền Bắc Việt Nam trong 
giai đoạn mùa đông. Đây là một giải pháp rất đúng đắn để thúc đẩy ngành chăn 
nuôi trâu bò phát triển ngày càng bền vững hơn.  
 
Từ khoá: cỏ ôn đới, gia súc nhai lại, vùng miền núi 
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