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Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn

Tác giả liên hệ: Đinh Văn Cải; Email: caidinhvan@gmail.com; Tel: 0903730420.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn ngày nay, tiền thân là Trung tâm
Nghiên cứu trâu và đồng cỏ Sông Bé. Trung tâm được xây dựng năm 1977, trên một vùng đất
hoang, rừng thứ sinh xen lẫn những vạt lồ ô và le rậm rạp, nằm cáchthị xã Bến Cát khoảng
10km hướng Quốc lộ 13 đi Bình Phước. Địa hình rộng lớn liền khoảnh, dốc vừa và tương đối
bằng phẳng nên khả năng thoát nước nhanh.
Thời tiết ở đây có 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau và mùa mưa từ
tháng 5 đến tháng 11. Số liệu thời tiết, khí hậu thống kê qua nhiều năm cho thấy: Nhiệt độ
trung bình năm 28,6oC và thay đổi theo các tháng trong năm. Cao nhất vào tháng 3 và 4 (trung
bình 31,3oC, ngày cao nhất lên tới 41oC). Thấp nhất vào tháng 12 và tháng 1 (trung bình
26,6oC). Độ ẩm trung bình năm 82,4% (dao động 79-85%). Lượng mưa trung bình năm
1684mm. Có sự khác biệt lớn về lượng mưa giữa các tháng trong năm. Mùa mưa, lượng mưa
tập trung vào các tháng 6 và 7 (300-320mm),những trận mưa có vũ lượng lớn nhưng không
kéo dài. Mùa khô, lượng mưa rất thấp, thấp nhất vào tháng 1 và 2 (3-4mm). Vào mùa khô, cây
cỏ thiếu nước, chậm hoặc ngừng phát triển, bãi chăn thả khô héo, thường xảy ra tình trạng
cháy đồng cỏ, cháy rừng. Đặc điểm thời tiết là một trở ngại lớn đối với việc cơ khí hóa trong
sản xuất, bảo quản dự trữ thức ăn thô xanh quanh năm cho đàn gia súc.
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