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Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT, hết tháng
1/2020, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông
lâm thủy sản ước đạt 3 tỷ USD, chỉ bằng 84,3% so
với cùng kỳ năm 2019. Bộ NN&PTNT nhận định, năm
Chưa nên
2020, ngành nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói
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riêng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác
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động từ xung đột thương mại giữa các nền kinh tế
lớn, khiến sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản chủ
lực đứng trước rủi ro. Chưa kể, các nước gia tăng áp dụng các biện pháp bảo
hộ, hàng rào kỹ thuật, các quy định mới về truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tiêu
chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng cao hơn.
Ngay từ đầu năm 2020, các tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các
hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường, mưa đá, xâm nhập mặn mức độ
nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, kể từ đầu tháng 1/2020 đến nay, diễn biến bệnh
viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19) gây ra diễn biến phức
tạp và đang lây lan nhanh tại Trung Quốc, tác động đến hoạt động thương mại
nông lâm thủy sản của Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, hiện nay mối lo ngại “dịch chồng dịch” đang đe dọa đối
với ngành chăn nuôi gia cầm khi mới đây Trung Quốc xuất hiện ổ dịch cúm A/
H5N6 được phát hiện trên đàn gia cầm tại tỉnh Tứ Xuyên khiến hàng ngàn con
nhiễm bệnh và chết. Trước đó, một biến thể khác của virus cúm A là H5N1 xuất
hiện tại tỉnh Hồ Nam giáp ranh với tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc, nơi virus Corona
(COVID-19) gây viêm phổi Vũ Hán đang khiến nhiều người tử vong. Điều này
khiến ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam hết sức lo lắng vì nguy cơ bùng phát
dịch bệnh là rất cao, nhất là trong thời điểm thời tiết bất lợi như hiện nay.
Hơn nữa vào cuối năm 2019, Bộ Tài chính đã có Công văn 14813 gửi xin
ý kiến các bộ, ngành lần thứ 4 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị
định số 125 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 122 ngày 1/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, Danh mục
hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn
ngạch thuế quan. Đáng chú ý, trong biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi có một
số mặt hàng nông sản điển hình như thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ
của gà. Bộ Tài chính dự kiến giảm mức thuế nhập khẩu các mặt hàng thịt gà
đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh thuộc phân nhóm 2207.14
từ 20% xuống 18% (Mỹ đề nghị 14,5%). Nếu giảm thuế nhập khẩu chắc chắn
ngành gia cầm nước ta rất khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Theo đó, để
“cứu” ngành chăn nuôi gia cầm nước ta, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam
(VIPA) đã đề xuất chưa nên giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm gia cầm.
Đề xuất cụ thể của VIPA như thế nào? Diễn biến dịch bệnh hiện nay ra sao?...
Tất cả những nội dung chính đó sẽ được đề cập trong ấn phẩm Thế giới Gia
cầm số 38, phát hành tháng 2/2020. Rất mong Quý vị đón đọc và tiếp tục
đồng hành cùng chúng tôi.
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Một số hướng dẫn về hoạt động
chăn nuôi
Ngày 30/11/2019, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của
Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
Phạm vi điều chỉnh
1. Thông từ này hướng dẫn khoản 3
Điều 8, điểm a khoản 2 Điều 23, khoản
2 Điều 54, khoản 3 Điều 55 và khoảng 3
Điều 65 Luật Chăn nuôi.
2. Tiêu chí và công nhận vùng chăn
nuôi an toàn dịch bệnh thực hiện theo
Quy định tại Thông tư số 14/2016/TTBNNPTNT ngày 2/6/2016 của Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT quy định về vùng, cơ sở an
toàn dịch bệnh.
Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức,
cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân
nước ngoài có liên quan đến hoạt động
chăn nuôi tại Việt Nam.
Điều 3. Quy định về chứng chỉ đào tạo
thụ tinh nhân tạo, chứng chỉ đào tạo về
kỹ thuật cấy truyền phôi
1. Cục Chăn nuôi xây dựng khung nội
dung, chương trình, thời gian đào tạo về
thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật cấy truyền
phôi cho trâu, bò, dê, cừu, ngựa.
2. Tổ chức có chức năng đào tạo trong
lĩnh vực chăn nuôi xây dựng nội dung,
chương trình đào tạo chi tiết trên cơ sở
khung nội dung, chương trình đào tạo
của Cục Chăn nuôi; tổ chức đào tạo, cấp
chứng chỉ đào tạo về thụ tinh nhân tạo
hoặc kỹ thuật cấy truyền phôi theo mẫu
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo
Thông tư này.
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Điều 4. Kê khai hoạt động chăn nuôi
1. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải
kê khai hoạt động chăn nuôi về loại, số
lượng vật nuôi theo quy định tại Phụ lục
II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thực
hiện kê khai hoạt động chăn nuôi từ
ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý
theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục III
ban hành kèm theo Thông tư này.

Đàn ong mật khi di chuyển phải có nguồn gốc rõ ràng Ảnh: CTV
Điều 5. Quy định khoảng cách an toàn
trong chăn nuôi trang trại
1. Nguyên tắc xác định khoảng cách
trong chăn nuôi trang trại
a. Nguyên tắc xác định khoảng cách từ
trang trại chăn nuôi đến đối tượng chịu
ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi là
khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi
hoặc khu chứa chất thải chăn nuôi đến
tường rào hoặc ranh giới của đối tượng
chịu ảnh hưởng;
b. Nguyên tắc xác định khoảng cách
từ trang trại chăn nuôi đến trang trại
chăn nuôi là khoảng cách ngắn nhất từ
chuồng nuôi hoặc khu chứa chất thải
chăn nuôi đến chuồng nuôi hoặc khu
vực chứa chất thải chăn nuôi của trang
trại khác.
2. Khoảng cách từ trang trại chăn
nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung xử

lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu
dân cư tối thiểu là 100 m; trường học,
bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước
sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối
thiểu là 150 m.
3. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi
quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất
thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân
cư tối thiểu là 200 m; trường học, bệnh
viện, tối thiểu là 300 m.
4. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi
quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất
thải sinh học, công nghiệp, khu dân cư
tối thiểu là 400 m; trường học, bệnh
viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh
hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là
500 m.
5. Khoảng cách giữa hai trang trại chăn
nuôi của hai chủ thể khác nhau tối thiểu
là 50 m.

Điều 6. Quy định về khoảng cách,
phương thức di chuyển đàn ong mật
1. Khoảng cách giữa hai điểm đặt ong
mật
a. Điểm đặt ong mật là nơi có tối
thiểu 50 đàn ong nội hoặc 100 đàn ong
ngoại;
b. Khoảng cách tối thiểu giữa 2 điểm
đặt ong nội là 1 km; giữa 2 điểm đặt
ong ngoại là 2 km; giữa 2 điểm đặt ong
nội với ong ngoại là 2 km.
2. Phương thức di chuyển đàn ong
mật
Đàn ong mật khi di chuyển phải có
nguồn gốc rõ ràng; có lịch trình trước
khi di chuyển; có phương tiện phù hợp
bảo đảm an toàn sinh học cho đàn ong,
an toàn cho người và môi trường.
Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá
nhân
1. Cục Chăn nuôi có trách nhiệm:
a. Tổ chức triển khai kê khai hoạt
động chăn nuôi và các nội dung liên
quan đến hoạt động chăn nuôi trên
phạm vi cả nước.
b. Xây dựng chương trình khung (nội
dung, thời gian) về đào tạo kỹ thuật
thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi cho
trâu, bò, dê, cừu, ngựa.
c. Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt
động chăn nuôi trên phạm vi cả nước.
2. Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a. Tổ chức triển khai các nội dung liên
quan đến hoạt động chăn nuôi được
quy định tại Thông tư này trên địa bàn;
b. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm
tra về hoạt động chăn nuôi trên địa
bàn;
c. Tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai
hoạt động chăn trên địa bàn về Cục
Chăn nuôi định kỳ trước ngày 10 tháng
đầu tiên của quý tiếp theo hoặc khi có
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
3. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi
Có trách nhiệm thực hiện quy định
của Thông tư này và quy định của pháp
luật có liên quan.
Điều khoản chuyển tiếp
Trường hợp cá nhân đã được cấp
chứng chỉ về thụ tinh nhân tạo, chứng
chỉ về kỹ thuật cấy truyền phối trước
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành
được tiếp tục sử dụng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ
ngày 15/1/2020.
Phạm Thu

Tập trung phòng,
chống bệnh cúm gia cầm
Ngày 3/2/2020, Bộ NN&PTNT ra Công điện số 735/CĐ-BNN-TY về việc
tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống
bệnh cúm gia cầm.
Cụ thể, theo báo cáo của các địa
phương, năm 2019, bệnh cúm gia cầm
xảy ra tại 70 hộ chăn nuôi, 44 xã, 41
huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố, buộc
phải tiêu hủy trên 133.000 con gia cầm;
từ đầu tháng 1/2020 đến nay, cả nước có
1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 chưa qua
30 ngày tại tỉnh Quảng Ninh; kết quả chủ
động lấy mẫu giám sát tại 26 tỉnh, thành
phố (với tổng cộng 3.966 mẫu gộp của
19.830 con gia cầm đã được xét nghiệm).
Kết quả, tỷ lệ dương tính với virus cúm A
là 37,7%, trong đó có dương tính với virus
cúm A/H5N1 là 1,19%; A/H5N6 là 1,82%.
Mặt khác, hiện nay tổng đàn gia cầm rất
lớn (467 triệu con); điều kiện thời tiết
thay đổi bất lợi; nhu cầu vận chuyển,
giết mổ, tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu
năm tăng cao; việc tổ chức tiêm vaccine
cúm gia cầm cho đàn gia cầm đạt tỷ lệ
thấp tại một số địa phương, nhất là đối
với chăn nuôi gia cầm nông hộ. Do đó,
nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm xuất
hiện, lây lan rất cao và có nguy cơ ảnh
hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt
trong điều kiện dịch bệnh viêm phổi cấp
do củng virus mới Corona gây ra.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh
cúm gia cầm kịp thời và có hiệu quả, Bộ
NN&PTNT đề nghị: Chủ tịch UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập
trung chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền
các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các
giải pháp phòng, chống dịch bệnh cúm
gia cầm theo đúng quy định; trong đó, tập
trung thực hiện những nội dung sau:
a. Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm
tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện
pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện
pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng
vaccine cúm gia cầm cho đàn gia cầm;
b. Tổ chức triển khai chủ động giám
sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh cúm gia
cầm để kịp thời cảnh báo, áp dụng các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh, sử
dụng có hiệu quả các loại vaccine phòng
bệnh cúm gia cầm;

c. Tổ chức tiêm vaccine cúm gia cầm
phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm
đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có
nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng;
d. Tập trung tổ chức triển khai, đồng
thời kiểm tra công tác phòng, chống
dịch bệnh động vật theo hướng dẫn của
Bộ NN&PTNT;
e. Chỉ đạo các lực lượng của Ban Chỉ
đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả (Ban 389 địa
phương) tổ chức ngăn chặn, kịp thời
phát hiện và xử lý nghiêm các trường
hợp vận chuyển trái phép động vật, sản
phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc
biệt đối với các trường hợp vận chuyển
trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ
nước ngoài vào Việt Nam;
f. Tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử trùng,
tiêu độc môi trường tại các vùng trọng
điểm, vùng nguy cơ cao của tỉnh, thành
phố để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thực
hiện đồng loạt ngay từ đầu tháng 2/2020.
Cùng đó, Bộ NN&PTNT giao Cục Thú y
và các đơn vị thuộc Cục tổ chức các đoàn
đến các địa phương để kiểm tra, hướng
dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; chủ động
phối hợp với các tổ chức quốc tế, các
nước để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm
và giải pháp phòng, chống dịch bệnh;
khẩn trương tổ chức giám sát, cảnh báo
và kịp thời hướng dẫn các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.
PV
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>> tòa soạn - bạn đọc
>> Ngày 12/12/2019, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 4758/
QĐ-BNN-KHCN phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện đề tài khoa
học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu từ năm 2020. Về
gia cầm có hai đề tài, gồm: Nghiên cứu giảm hàm lượng protein thô
trên cơ sở cân đối axit amin trong khẩu phần thức ăn cho gà đẻ trứng
thương phẩm và gà thịt; chọn tạo 2 dòng vịt siêu thịt từ nguồn nguyên
liệu vịt Star53 nhập nội. Quyết định này có hiệu này từ ngày ký.
>> Ngày 21/1/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2020/NĐCP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Cụ thể, Nghị định này hướng
dẫn chi tiết khoản 4 Điều 14, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 38, khoản
4 Điều 39, khoảng 5 Điều 41, khoản 8 Điều 43, khoản 5 Điều 45, khoản
2 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 4 Điều 58, khoản 2 Điều 62, khoản
2 Điều 63, khoản 4 Điều 64, khoản 3 Điều 67, khoản 2 Điều 68, khoản
5 Điều 78 Luật Chăn nuôi; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam
và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chăn nuôi trên lãnh
thổ Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/3/2020.
>> Ngày 22/1/2020, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 02/2020/
TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch
thuế quan đối với mặt hàng trứng muối và trứng gia cầm năm 2020.
Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm năm
2020 như sau: Tổng số sản phẩm trứng gà, trứng vịt, ngan và các
loại khác là 57.940 tá. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được phân
giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu. Nguyên tắc
phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày
15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số
điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP
ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Quản lý ngoại thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
29/2/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
>> Ngày 1/2/2020, Bộ NN&PTNT ban hành Công văn số 724/BNN-TY
về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của
Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, để chủ động phòng, chống nguy cơ
xâm nhiễm và lây lan virus Corona và các loại mầm bệnh nguy hiểm
ở động vật, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ:
Chủ động xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó với nguy cơ
xâm nhiễm virus Corona và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động
vật; tập trung tổ chức triển khai, đồng thời kiểm tra công tác phòng,
chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT; chỉ đạo các lực
lượng của Ban 389 các địa phương tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật,
sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt nghiêm cấm việc
nhập, vận chuyển động vật hoang dã vào Việt Nam theo đúng quy
định; tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại
các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao của tỉnh, thành phố để tiêu
diệt các loại mầm bệnh…
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Thư mời cộng tác
Tạp chí Thế giới Gia cầm mà
Quý bạn đọc đang cầm trên tay
là sự kết tinh từ những nỗ lực,
lòng yêu nghề, nhiệt huyết của
Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt
Nam, Tòa soạn, các nhà báo và
các doanh nghiệp trong nỗ lực
đưa sản phẩm gia cầm đến gần
hơn với khách hàng trong và
ngoài nước, góp phần bảo vệ
quyền lợi người nuôi và doanh
nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
của ngành trong thời kỳ hội
nhập.
Đây là Tạp chí chuyên ngành
chính thức của Hiệp hội, có sự
cộng tác bởi đội ngũ chuyên gia,
Hội đồng khoa học, các phóng
viên, biên tập từ các cơ quan
báo chí, để ấn phẩm xuất bản
mang lại hiệu quả chung cho
cộng đồng ngành chăn nuôi
Việt Nam.
Trân trọng kính mời Quý bạn
đọc hợp tác qua việc cung cấp
thông tin, hình ảnh, giới thiệu
thương hiệu, hoạt động, dịch
vụ, sản phẩm, cộng tác viết bài,
đồng thời đặt mua định kỳ Tạp
chí Thế giới Gia cầm để kịp thời
nắm bắt mọi tình hình, diễn
biến của toàn ngành, phục vụ
cho hoạt động của đơn vị ngày
một hiệu quả và phát triển.
Các bài viết cộng tác, tác giả
ghi rõ họ tên, địa chỉ, email và số
điện thoại (nếu có) để Tòa soạn
tiện liên lạc gửi báo biếu và
nhuận bút nếu bài được đăng.

Bài vở cộng tác xin gửi về:
VP Tạp chí Thế giới Gia cầm

Phòng: P906, tầng 9,
Tòa nhà CT4,
The Pride, KĐT An Hưng, La Khê,
Hà Đông, Hà Nội.

Email:
thegioigiacam@gmail.com
Hotline: 0967 69 6789
(Ms Thắm)
Rất mong nhận được sự
cộng tác của Quý cộng tác viên.

Trân trọng!

>> tin tức
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu 4 điểm yếu của ngành chăn nuôi
Sáng 13/2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường
chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh
cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc năm 2020. Tại Hội
nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những
kết quả tích cực của ngành chăn nuôi trong thời gian qua.
Song Bộ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận, nếu nhìn thẳng
vào thực tế thì nền chăn nuôi Việt Nam vẫn còn nguy cơ rủi
ro rất cao. Vấn đề nổi lên hàng đầu là chăn nuôi quy mô hộ
nhỏ lẻ vẫn còn chiếm một tỷ lệ tương đối lớn. Đại gia súc
vẫn còn hàng triệu hộ nên nguy cơ rất cao. Điểm thứ hai là
Việt Nam trải dài ở 15 vĩ độ, cả nhiệt đới, ôn đới và nhiệt đới,
tương ứng với nhiều dạng địa hình và tiểu vùng khí hậu.
Đây là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ dịch bệnh rất cao, trừ
một số tiểu vùng khí hậu rất đặc biệt như Ninh Thuận, Bình
Thuận, Bắc Khánh Hòa. Điểm bất cập thứ ba đó là mật độ
đàn chăn nuôi quá lớn. Chưa bao giờ cả nước nuôi tới 467
triệu con gà đủ các loại. Chưa bao giờ đại gia súc, nhất là
đàn bò sữa tăng nhanh như bây giờ. Điểm đặc biệt của thời
tiết năm nay đó là nhuận hai tháng 4, nền nhiệt lạnh vì có
rét “nàng Bân”, tiết mưa mù. Đây là điều kiện tối đa cho các
loại virus như lở mồm long móng, dịch tả… Do đó, các địa

Doanh nghiệp chăn nuôi đồng
loạt giảm giá thịt heo hơi
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Ngày 16/2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đầu Đoàn
công tác của Bộ làm việc tại Công ty Cổ
phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty
Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam để
nắm bắt tình hình phòng chống dịch
bệnh cúm gia cầm và dịch bệnh trên heo.
Làm việc với Đoàn công tác của Bộ
NN&PTNT tại Hải Dương, ông Vũ Anh
Tuấn, Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam
cho biết, trước Tết, giá heo hơi có thời
điểm hơn 90.000 đồng/kg, tuy nhiên, để
chia sẻ với người chăn nuôi, người tiêu
dùng, C.P vẫn giữ giá không quá 85.000
đồng/kg. Sau khi có chỉ đạo của Chính
phủ, Bộ NN&PTNT, trong vòng 1 tháng,
C.P đã chủ động giảm giá heo từ 85.000
đồng/kg xuống 78.000 đồng/kg. Mới
đây nhất, C.P cũng tiếp tục giảm 3.000
đồng/kg xuống 75.000 đồng/kg (heo
lai 3 máu) và 73.000 đồng/kg (heo đực
lai hai máu). Tại Bắc Ninh, ông Nguyễn
Như So, Chủ tịch Tập đoàn Dabaco Việt
Nam cho biết, nhằm chia sẻ với người
tiêu dùng và hướng đến mức giá bình
ổn theo chỉ đạo của Chính phủ, Dabaco
đã chủ động giảm giá heo hơi còn trung
bình chỉ 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Đàn gà của cả nước lên tới 467 triệu conẢnh: VM
phương cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp phòng,
chống dịch theo văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và Thủ
tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch. 

Hải Băng

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân
Cường cho rằng, các doanh nghiệp đầu tàu
giảm giá heo đã chia sẻ kịp thời với Chính
phủ, với người tiêu dùng, nhằm hướng
đến sự phát triển bền vững của ngành,
cũng như bản thân các doanh nghiệp.

Trung Đông

Trường hợp phát hiện động vật hoang
dã mắc các bệnh truyền nhiễm cần tiến
hành khoanh vùng, xử lý theo quy định
pháp luật về thú y. Các địa phương tuyên
truyền phổ biến theo tinh thần chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ…
Ngọc Hưng

Kiểm soát động vật hoang dã
vào Việt Nam

COVID-19 tác động tiêu cực
đến xuất khẩu nông sản

Ngày 6/2, Tổng cục Lâm nghiệp đã
có Công văn gửi Sở NN&PTNT các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương về việc
kiểm soát nhập khẩu động vật hoang
dã vào Việt Nam. Theo đó, Tổng cục đề
nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương khẩn trương
tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các
đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát, xử
lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các hoạt động nhập khẩu, mua,
bán, tàng trữ, chế biến, kinh doanh trái
pháp luật mẫu vật động vật hoang dã;
tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ
tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở
không để động vật hoang dã nhập lậu
vào nước ta; cấm nhập khẩu mẫu vật
động vật hoang dã (không bao gồm các
phần của động vật đã được chế biến như
thuốc, nước hoa, đồng hồ, túi xách…).

Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất
khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1/2020
ước đạt 3 tỷ USD, chỉ bằng 84,3% so
cùng kỳ năm 2019. Theo Bộ trưởng Bộ
NN&PNTT Nguyễn Xuân Cường, dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona (COVID-19) gây ra cấp
tác động tổn thương tất cả các ngành
kinh tế, nhưng nông nghiệp sẽ là ngành
chịu tổn thương lớn nhất. Bởi Trung Quốc
là thị trường lớn của nông sản Việt Nam,
chiếm 22 - 24% tổng kim ngạch xuất khẩu
nông sản Việt Nam. Theo Thứ trưởng
Trần Thanh Nam, nếu COVID-19 không
được kiểm soát hiệu quả, lây lan trên diện
rộng thì không loại trừ Chính phủ Trung
Quốc sẽ tiếp tục phải áp dụng các biện
pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn lây
lan dịch bệnh.
Thảo Nguyên

Tạp chí thế giới gia cầm trân
trọng cảm ơn doanh nghiệp
mua báo dài hạn tặng bà con
năm 2020
Công ty TNHH Giống gia cầm
cao khanh: 200 cuốn

Hợp tác nghiên cứu sản xuất
vaccine phòng ASF
Vừa qua, Cục Thú y phối hợp với các Tập
đoàn Dabaco, CEVA và RTD tổ chức Lễ ký kết
“Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, sản xuất
vaccine phòng ASF và vaccine lở mồm long
móng”. Đối với ASF tuy chưa có vaccine
phòng bệnh nhưng đã nỗ lực ngăn chặn,
giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất có thể.
Dịch bệnh đã giảm mạnh từ tháng 6/2019
đến nay. Hiện tại, có 11 tỉnh đã có 100% số
xã đã qua 30 ngày và 37 tỉnh, thành phố có
trên 85% số xã đã qua 30 ngày. Được biết,
những tháng cuối năm 2019, ngành chăn
nuôi Việt Nam đã có những chuyển biến
tích cực trong công tác phòng chống dịch
bệnh. Từ việc bị động chạy theo dịch thì giờ
đây người chăn nuôi đã có thể chủ động
giám sát, cảnh báo, ứng phó và xử lý kịp
thời tất cả các ổ dịch ngay từ khi mới phát
hiện và còn ở phạm vi nhỏ hẹp.
Dương Tiến

Brazil muốn đẩy mạnh
xuất khẩu thịt sang Việt Nam
Số liệu của Bộ Kinh tế Brazil tổng kết
hết năm 2019 cho thấy, giá trị xuất khẩu
thịt heo của Brazil sang Việt Nam trong
năm 2019 đạt 24,2 triệu USD, tăng 87%.
Không chỉ có thịt heo, xuất khẩu thịt gà
từ quốc gia này vào Việt Nam cũng tăng
16% trong năm 2019, đạt 24,5 triệu USD.
Vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Brazil
đã có buổi làm việc với nhiều doanh
nghiệp xuất khẩu uy tín của Brazil. Trao
đổi với Thương vụ Việt Nam, các doanh
nghiệp Brazil bày tỏ mong muốn đẩy
mạnh xuất khẩu thịt heo và gà sang Việt
Nam. Nhiều khả năng, nhập khẩu thịt từ
thị trường này không dừng lại mức 24,2
triệu USD như trong năm 2019, nhất là
trước thông tin Việt Nam đã và đang có
kế hoạch nhập khẩu 100.000 tấn thịt
trong quý 1/2020.
Hạnh Nguyên

Tạo cơ hội cho các trang trại
heo đủ điều kiện được tái đàn
Ngày 13/2, ông Phạm Văn Đông, Cục
trưởng Cục Thú ý, Bộ NN&PTNT cho biết,
ngành nông nghiệp cũng như các địa
phương đang tiếp tục triển khai quyết liệt,
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng,
chống Dịch tả heo châu Phi (ASF), bảo đảm
tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch
bệnh tái phát. Cục Thú y tiếp tục tổ chức
nghiên cứu các giải pháp tổng thể phòng,
chống dịch bệnh; hợp tác và tranh thủ sự
hỗ trợ của quốc tế và các nước để phòng,
chống và nghiên cứu, sản xuất vaccine
phòng ASF. Cục hướng dẫn, giám sát việc
nuôi tái đàn heo theo nguyên tắc áp dụng
nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, vệ sinh,
sát trùng và các biện pháp an toàn sinh học
dưới sự giám sát của chính quyền cơ sở và
các cơ quan chuyên môn. Bộ NN&PTNT tiếp
tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại,
gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an
toàn sinh học được tái đàn để cung cấp các
sản phẩm thịt heo cho thị trường và bình
ổn giá. Ngành cũng đẩy mạnh phát triển
sản xuất, chăn nuôi các loại gia súc khác,
gia cầm và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo
3 nguyên tắc an toàn sinh học, cân bằng
cung cầu và bảo đảm an sinh xã hội. Ngành
tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng
tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và
xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận
chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản
phẩm động vật, đặc biệt là heo, sản phẩm
heo ra, vào Việt Nam.
Sao Mai

Heo Mỏ Cày Nam được bảo hộ
Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ
Khoa học và Công nghệ vừa công bố và
trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng
nhận “Heo Mỏ Cày Nam”, huyện Mỏ Cày
Nam, tỉnh Bến Tre. Toàn huyện Mỏ Cày
Nam hiện có khoảng 211.000 con heo với
trên 6.000 hộ chăn nuôi. Để được cấp
bằng bảo hộ chứng nhận nhãn hiệu, cách
đây 2 năm địa phương đã tiến hành các
bước đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Heo
Mỏ Cày Nam”. Đồng thời tích cực tuyên
truyền, vận động hộ chăn nuôi thực hiện
các tiêu chuẩn an toàn sinh học, nâng cao
chất lượng đàn vật nuôi. Bến Tre là địa
phương có tổng đàn heo lớn nhất vùng
ĐBSCL với hơn 500.000 con. Tập trung
nhiều ở các huyện Mỏ Cày Nam, Giồng
Trôm, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành. Gần đây,

khi Dịch tả heo châu Phi hoành hành
nhưng người chăn nuôi vẫn cóp lãi vì giá
heo thịt ở mức 8 - 9 triệu đồng/tạ, lãi trên
5 triệu đồng/tạ. Đến nay, Mỏ Cày Nam là
một trong số ít địa phương ở vùng ĐBSCL
được cấp bằng bảo hộ chứng nhận nhãn
hiệu cho con heo.
Tuấn Kiệt

Nhập khẩu hàng loạt bò đực
giống cao sản
Vừa qua, được sự đồng ý của Cục Chăn
nuôi (Bộ NN&PTNT), Trung tâm Giống
gia súc lớn Trung ương (Viện Chăn nuôi
Quốc gia) đã nhập khẩu 8 bò đực giống
BBB cao sản và 3 bò đực giống Senepol,
đều từ Mỹ. Số bò này vận chuyển bằng
máy bay, đã chuyển về Trạm Nghiên cứu
và Sản xuất tinh đông lạnh Moncada tại
huyện Ba Vì (Hà Nội) nuôi tân đáo để khi
bò trưởng thành sẽ đưa vào khai thác tinh.
Như vậy đến nay, Trung tâm có khoảng
trên 60 con bò đực Brahman, trong đó có
30 con mới nhập về. Ngoài ra còn đàn HF,
Red Angus, Droughtmaster, trâu đực... Với
khoảng gần 100 con trâu, bò đực giống,
Trung tâm hoàn toàn đủ sức đáp ứng nhu
cầu tinh trâu, bò chất lượng cao phục vụ
nhân giống. Lần này, Trung tâm Giống gia
súc lớn Trung ương nhập khẩu 2 giống bò
hoàn toàn mới là bò BBB và bò Senepol.
Trung Đông

Viện Chăn nuôi nhất trí thông
qua Hội nghị cán bộ năm 2020
Mới đây, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội
nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức
năm 2020. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh
giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị
đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm
2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, từ
đó đề ra kế hoạch và giải pháp thực hiện
nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, các lĩnh vực
nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ
thuật, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc
tế, công tác nội chính, quản lý tài chính...
đều đạt và vượt so với kế hoạch. Đời sống,
việc làm, các chế độ, quyền lợi của người lao
động được đảm bảo; cơ sở vật chất, cảnh
quan môi trường ngày càng được củng cố và
tăng cường; an ninh trật tự được giữ vững.
Các hoạt động khác được triển khai đồng bộ,
quan hệ đối nội, đối ngoại ngày càng được
mở rộng, vị thế của Viện ngày càng được
nâng cao. 100% đại biểu đã thông qua dự
thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức,
viên chức năm 2020.
Kim Liên

15
15

>> tin
toàtức
soạn - bạn đọc
Đồng Tháp

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi
Sở NN&PTNT Đồng Tháp vừa xây dựng kế hoạch phòng,
chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi
trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch này nhằm đảm bảo
an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản
nuôi. Thực hiện các biện pháp tổng hợp để ngăn chặn các
dịch bệnh truyền nhiễm, phát hiện nhanh, kịp thời, hạn
chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Ngành nông nghiệp Đồng Tháp đề ra chỉ tiêu đảm bảo
100% các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đều được
phát hiện và xử lý không để lây lan rộng, gây thiệt hại lớn
cho người chăn nuôi. 100% gia súc, gia cầm vận chuyển
xuất tỉnh được kiểm dịch tại gốc, 100% gia súc, gia cầm
nhập về chăn nuôi của các chương trình, dự án được kiểm
tra, cách ly, tiêm phòng trước khi thả nuôi. Cùng với đó, tổ
chức ít nhất 4 đợt “Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc khử
trùng” và đảm bảo 100% các vùng nguy cơ cao về dịch bệnh
đều được vệ sinh, tiêu độc định kỳ. Tiêm vaccine phòng các
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm

Tuyên Quang

Lào Cai

Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang
phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện Yên Sơn, UBND xã Thái
Bình thực hiện mô hình chăn nuôi gà
lông màu quy mô 5.000 con với 15 hộ
tham gia. Sau hơn 3 tháng thực hiện,
mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế
cao cho các hộ tham gia. Ông Trần Văn
Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Bình
cho biết, hiện nay xã có hơn 100 ha diện
tích cây ăn quả (nhãn, vải…), vì vậy chăn
nuôi gà theo hình thức thả vườn sẽ tận
dụng được thức ăn từ tự nhiên hoặc
phụ phẩm nông nghiệp như ngô cám,
rau xanh nên chất lượng thịt gà thơm,
ngon, người tiêu dùng đánh giá cao.
Thành công của mô hình chăn nuôi gà
lông màu tại xã Thái Bình là tiền đề để
thay đổi tập quán chăn nuôi của người
dân, chuyển dần từ cách chăn nuôi gà
nhỏ lẻ, truyền thống sang chăn nuôi gà
toàn sinh học với quy mô đàn lớn. Bên
cạnh đó còn là tiền đề cho địa phương
phát triển thương hiệu “gà Thái Bình”
trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện nay
đầu ra của sản phẩm vẫn đang là bài
toán khó với người chăn nuôi.
Vũ Ngọc Tuyên
(Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang)

Thực hiện Dự án Hỗ trợ nông nghiệp
carbon thấp (2014 - 6/2020), đến nay, tỉnh
Lào Cai đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nông dân
xây dựng các công trình khí sinh học, phát
huy hiệu quả tích cực, giúp người dân thay
đổi tư duy sản xuất, chăn nuôi theo hướng
an toàn, bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường. Được biết, mỗi hệ thống biogas
được lắp đặt, nông dân sẽ được hỗ trợ một
phần kinh phí. Toàn bộ quy trình xây hầm,
lắp đặt các chi tiết đều được cán bộ kỹ
thuật hướng dẫn cách sử dụng. Việc thực
hiện dự án này đã góp phần giúp các địa
phương hướng đến một nền nông nghiệp
bền vững và thân thiện với môi trường, sử
dụng hiệu quả các nguồn phế phẩm nông
nghiệp, giảm khí thải nhà kính, giảm tác
động của biến đổi khí hậu, cải thiện kinh
tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người
dân nông thôn.
Thiên Lý

Hiệu quả mô hình nuôi gà
lông màu
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long móng, bệnh dại, đạt ít nhất 70% tổng đàn trong diện
tiêm phòng.

Lê Hoàng Vũ

Đảm bảo an toàn môi trường
chăn nuôi

Bắc Giang

Hơn 8,3 tỷ đồng hỗ trợ chăn
nuôi nông hộ năm 2020
Theo đó, hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 bao
gồm các nội dung: Hỗ trợ thụ tinh nhân

tạo cho heo, bò; hỗ trợ mua trâu, bò đực
giống và gia cầm giống; hỗ trợ xử lý chất
thải chăn nuôi; hỗ trợ khuyến khích phát
triển phối giống nhân tạo gia súc. Không
hỗ trợ mua heo đực giống do Dịch tả heo
châu Phi (ASF) hiện chưa có vaccine đặc
hiệu, trong khi sử dụng heo đực giống
phối giống trực tiếp gia tăng nguy cơ lây
lan dịch bệnh. Việc phối giống cho đàn heo
trong nông hộ thực hiện bằng phương
pháp thụ tinh nhân tạo giúp phòng ngừa
bệnh lây lan. UBND các huyện, thành phố
chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của
địa phương để triển khai các nội dung
theo kế hoạch của tỉnh. Chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn của huyện thực hiện
việc xác nhận các hộ được hưởng hỗ trợ
đáp ứng theo quy định. Đồng thời trực
tiếp thực hiện việc hỗ trợ mua con giống
và xử lý chất thải chăn nuôi cho người
dân trong huyện.
Hải Lý
Nghệ An

Dịch cũ tái phát, dịch mới
xuất hiện

Nghệ An có 343 xã thuộc 2 huyện,
thành, thị đã quá 30 ngày không phát
sinh thêm ổ Dịch tả heo châu Phi.
Nhưng, hiện nay theo thông tin từ Chi
cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, trong

ngày 6/2/2020, dịch đã tái phát tại 3
huyện với 7 điểm dịch. 3 ổ dịch được
phát hiện ở xã Trung Sơn (Đô Lương), xã
Nậm Nhoóng (Quế Phong) và xã Keng
Đu (Kỳ Sơn), số heo bị tiêu hủy 22 con.
Nguyên nhân tái phát dịch được xác
định là do virus mầm bệnh tồn tại trong
môi trường, khi có điều kiện thuận lợi
về thời tiết là bùng phát. Cũng tại Nghệ
An, hiện nay xuất hiện một ổ dịch cúm
A/H5N6 trên đàn gia cầm của 2 gia đình
bà Hồ Thị Tình và ông Hồ Hữu Thắng ở
xóm Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện
Quỳnh Lưu.
Tuấn Kiệt
Thừa Thiên - Huế

73.788 con heo bị tiêu hủy
do ASF
Theo Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế,
Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện
trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/3/2019 và
tính đến ngày 25/12/2019, bệnh đã xảy
ra ở 712 thôn, 125 xã thuộc 9/9 huyện, thị
xã và TP. Huế. Theo đó, đã có 73.788 con
heo bị tiêu hủy, tổng trọng lượng heo
tiêu hủy là 4.463 tấn. Ước tính kinh phí
hỗ trợ chủ chăn nuôi có heo tiêu hủy là
gần 133 tỷ đồng. Hiện nay, Chi cục Chăn
nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với các cấp,
các ngành tiếp tục tăng cường các biện
phảp phòng, chống dịch bệnh và hướng
dẫn các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi
tái đàn an toàn sinh học nhằm tăng số
lượng đảm bảo nguồn cung trong thời
gian sắp tới.
Trung Đông
Lâm Đồng

Tái đàn sau ASF
Ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Lâm Đồng cho biết, đến nay, Dịch tả heo
châu Phi (ASF) ở tỉnh đã giảm. Đặc biệt,
huyện Lâm Hà công bố hết dịch nên
người dân, doanh nghiệp chăn nuôi bắt
đầu thực hiện tái đàn. Cũng theo ông
Long, các địa phương khác như Cát Tiên,
Bảo Lâm, Di Linh và TP. Bảo Lộc đã kiểm
soát được dịch và ghi nhận trong 30
ngày qua không phát sinh heo nhiễm
bệnh. Những địa phương này đang
theo dõi thêm để chắc chắn hết dịch
trước khi công bố. “Việc tái đàn được
phần lớn được các doanh nghiệp chăn
nuôi thực hiện. Đối với hộ chăn nuôi

nhỏ lẻ, lượng tái đàn chưa nhiều do
nghi ngại dịch bùng phát trở lại. Hiện
tại, ngành nông nghiệp của tỉnh cũng
khuyến khích người dân thực hiện chăn
nuôi an toàn sinh học để phòng ngừa
dịch”, ông Phạm Phi Long cho biết. Theo
Sở NN&PTNT Lâm Đồng, đến nay, tổng
lượng tái đàn của địa phương là gần
400.000 con.
Hải Băng
Quảng Ngãi

Bùng phát bệnh lở mồm
long móng gia súc
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và
Thú y Quảng Ngãi, tính từ đầu năm đến
ngày 7/2/2020, gia súc của 739 hộ thuộc
119 thôn, 52 xã của 6 huyện, thành phố
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị bệnh lở
mồm long móng với tổng số 2.353 con
trâu, bò, heo bị bệnh; trong đó có 80 con
bị chết và 1.120 con đã được điều trị khỏi
bệnh. Chi cục đã cấp 14.500 liều vaccine
lở mồm long móng cho các huyện: Bình
Sơn 5.000 liều vacxin vaccine lở mồm
long móng Type O-A; TP. Quảng Ngãi
2.500 liều vaccine lở mồm long móng
Type O-A; Đức Phổ 7.000 liều vaccine
Type O và cấp 540 lít hóa chất cho các
huyện (Bình Sơn và Đức Phổ) chống dịch.
Ngọc Diệp

Đồng Tháp

Lãnh đạo tỉnh tìm giải pháp
tiêu thụ trứng vịt cho nông dân

Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê
Minh Hoan cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa
phương và hơn 15 nông dân là đại diện cho
các hộ chăn nuôi vịt của các tổ hợp tác trên
địa bàn tỉnh đã có chuyến thăm, làm việc
tại Công ty CP Ba Huân (TP. Hồ Chí Minh).
Chuyến tham quan nhằm bàn về việc kết
nối, tiêu thụ sản phẩm trứng vịt cho nông
dân Đồng Tháp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo
Công ty Ba Huân bày tỏ mong muốn được
kết nối với tỉnh Đồng Tháp trong việc xây
dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ trứng vịt an
toàn. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh
Hoan cho rằng, để đáp ứng xu hướng tiêu
dùng đang ngày một khắt khe hơn từ thị
trường thì người nông dân cần phải thay đổi
tư duy sản xuất, cần chú trọng sản xuất an
toàn và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu
dùng. Đồng thời, Bí thư Lê Minh Hoan cũng
nhắn nhủ, để chuỗi liên kết được thực hiện
hiệu quả thì cần phải xây dựng niềm tin và
sự thấu hiểu, chia sẻ từ các bên. Ngoài ra,
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng yêu cầu Sở
NN&PTNT cùng các sở, ngành liên quan
sớm xây dựng kế hoạch hợp tác với Công ty
Ba Huân.
Tuấn Kiệt
Trà Vinh

Bình Phước

Tiêu hủy gần 1.000 con gia
cầm bị nhiễm cúm A/H5N1

Tuy mới nuôi gà tre nhưng anh Đỗ Đức
Tuấn (ngụ ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng
Phú, tỉnh Bình Phước) đã có thu nhập
khá. Nuôi thử nghiệm 2.000 con gà tre,
sau 4 tháng chăm sóc, gà đạt trọng lượng
1 kg/con, anh đã xuất bán 2.000 con gà
tre, với giá 90.000 đồng/kg, thu lãi gần
100 triệu đồng. Tới đây, anh sẽ mở rộng
chuồng trại, đầu tư khoảng 4.000 con gà
về nuôi và tiếp tục đầu tư tái đàn heo.
Bà Đào Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội
Nông dân xã Tân Lập cho biết: Nuôi gà
tre rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng
tại Bình Phước. Người nông dân chỉ cần
sử dụng khu đất trống, dưới vườn điều,
cao su, cây ăn trái..., chuồng trại bảo
đảm thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào
mùa đông là gà phát triển tốt, thịt thơm
ngon. Đặc biệt, gà tre có sức đề kháng
cao, chất lượng thịt tốt, giá cả và nhu
cầu thị trường ổn định.
thảo nguyên

Ngày 17/2, các ngành chức năng của
tỉnh Trà Vinh vừa tiến hành tiêu hủy 996
con gia cầm bị nhiễm cúm A/H5N1 (trong
đó 962 con vịt và 34 con gà). Trước đó, vào
ngày 14/2, hai đàn gia cầm (gà, vịt) với
hơn 1.700 con của hai hộ dân ở xã Châu
Điền và Hòa Ân thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh
Trà Vinh có dấu hiệu chết bất thường. Sau
khi nhận được tin báo, Chi cục Chăn nuôi
và Thú y Trà Vinh đã cho người xuống lấy
mẫu xét nghiệm, đồng thời tiến hành
các biện pháp khoanh vùng đảm bảo an
toàn. Đến ngày 15/2, kết quả xét nghiệm
của Chi cục Thú y vùng VII cho thấy, đàn
gia cầm của hai hộ trên dương tính với
cúm gia cầm Subtype A/H5N1. Ngay sau
đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trà Vinh
đã tiến hành tiêu hủy đàn gia cầm nhiễm
bệnh; đồng thời tiến hành các giải pháp
khử trùng, dập dịch, không để mầm bệnh
lây lan. Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có tổng
đàn gia cầm khoảng 7,5 triệu con.
hạnh nguyên

Thu nhập khá từ nuôi gà tre
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>> thời sự

Không để “dịch chồng dịch”
Trung Quốc vừa công bố dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại tỉnh Hồ Nam, gần tâm dịch viêm đường hô hấp
cấp do virus Corona (COVID-19) và gần đây là ổ dịch cúm A/H5N6 được phát hiện trên đàn gia cầm tại tỉnh Tứ
Xuyên khiến hàng ngàn con gia cầm nhiễm bệnh và chết. Điều này đang đặt ra không ít lo ngại dịch cúm này
xâm nhập, đặt Việt Nam vào cảnh phải ứng phó hai đại dịch cùng lúc.

Nguy cơ dịch bệnh
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Ngày 13/2/2020, Bộ NN&PTNT tổ chức
Hội nghị triển khai các giải pháp phòng,
chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh
trên đàn gia súc năm 2020. Tại Hội nghị,
báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT)
cho biết, đến nay cả nước có 10 ổ dịch
cúm gia cầm do chủng virus A/H5N6 gây
ra, buộc phải tiêu hủy 43.202 con gia cầm
tại 5 tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Hà Nội,
Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.
Cục Thú y nhận định, chủng virus cúm
A/H5N6, được phát hiện tại Việt Nam từ
năm 2014, hằng năm vẫn gây ra các ổ dịch
nhỏ lẻ trên gia cầm, được phát hiện và
kiểm soát kịp thời. Đến nay, tại Việt Nam
chưa ghi nhận trường hợp người mắc
bệnh do virus này. Tuy nhiên dự báo thời
gian tới, dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra
do tổng đàn gia cầm cả nước rất lớn (467
triệu con); điều kiện thời tiết thay đổi bất
lợi; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu
thụ phục vụ các lễ hội đầu năm tăng cao.
Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine cúm cho
đàn gia cầm tại một số địa phương còn
thấp, nhất là đối với chăn nuôi gia cầm
nông hộ.
Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục
Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết: Việt Nam
đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh cúm
gia cầm xuất hiện, lây lan rất cao và có
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng
đồng, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh
viêm phổi cấp do chủng virus mới corona
(COVID-19) gây ra.
Theo ông Đông, từ đầu tháng 1/2020
đến nay, thế giới đã ghi nhận các ổ dịch
bệnh cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng
lãnh thổ: Chủng virus cúm A/H5N1 tại
Ấn Độ; A/H5N1 tại Trung Quốc (ngày
1/2/2020, ổ dịch được phát hiện tại một
trang trại ở quận Song Thành, TP. Thiệu
Dương, tỉnh Hồ Nam; trang trại có 7.850
con gà và 4.500 con trong số này đã chết
vì bị cúm gia cầm: giới chức địa phương

Đồ họa: Minh Vũ
đã tiêu hủy 17.828 con gia cầm sau khi
dịch bùng phát); A/H5N6 tại Nigeria, A/
H5N8 tại Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba
Lan, Rumania, Slovakia, Nam Phi; tại Đài
Loan cũng ghi nhận các ổ dịch cúm gia
cầm A/H5N2 và A/H5N5. Nguy cơ bệnh
lây lan giữa các nước rất cao.

Chủ động phòng, chống
Theo ông Đông, vài năm trở lại đây,
Việt Nam kiểm soát cúm gia cầm khá
tốt, không xảy ra trên diện rộng. Trong
đó, từ năm 2018 đến nay ghi nhận, dịch
cúm gia cầm H5N1 chủ yếu xuất hiện ở
vùng ĐBSCL; H5N6 thì phân bố rộng hơn,
ghi nhận trên cả nước. Tuy nhiên, không
có sự biến động lớn về chủng virus cúm.
Việt Nam chưa ghi nhận chủng virus
cúm gia cầm H7N9.
“Tuy nhiên, dự báo trong thời gian
tới, dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra do
nhiều nguyên nhân khác nhau như:
Hiện nay tổng đàn gia cầm rất lớn (467
triệu con); điều kiện thời tiết thay đổi
bất lợi; nhu cầu vận chuyển, giết mổ,
tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu năm

tăng cao; việc tổ chức tiêm vaccine
cúm gia cầm cho đàn gia cầm đạt tỷ
lệ thấp tại một số địa phương, nguy cơ
dịch bệnh cúm gia cầm xuất hiện, lây
lan rất cao và có nguy cơ ảnh hưởng
đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong
điều kiện dịch bệnh COVID-19 gây ra”,
ông Đông nhận định.
Ngày 3/2, Bộ NN&PTNT đã ra công điện
khẩn số 735 CĐ-BNN-TY về việc tập trung
triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm.
Ngày 5/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc có chỉ đạo về việc chủ động
phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên
gia cầm và ở người. Để chủ động ngăn
chặn dịch bệnh cúm A (H5N1) bùng phát
trên gia cầm và nguy cơ lây sang người,
không để xảy ra hiện tượng dịch chồng
dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô
hấp cấp do COVID-19 trên người đang
xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các
bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc
Trung ương, các tổ chức, cá nhân tiếp tục
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống trước các diễn biến phức tạp mới
của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Không được chủ quan

Cúm gia cầm rất đáng lo ngại bởi trong đó có một số biến
chủng lây sang người, gây tử vong cao. Trong khi đó, tỉnh
Hồ Nam của Trung Quốc đã bùng phát dịch cúm gia cầm.
Tỉnh này có tổng đàn gia cầm lớn, gần biên giới Việt Nam.
Năm nay do nhuận hai tháng 4 nên dự báo, mưa phùn ẩm
ướt sẽ kéo dài. Đây là bạn đồng hành của cúm gia cầm. Vì
vậy, chúng ta phải tăng cường kiểm soát, không để gia cầm
nhập lậu tràn vào trong nước. Chúng ta không được chủ
quan để dịch xâm nhập, nếu cùng lúc đối phó với hai thảm
họa dịch thì rất đáng ngại.

TS. Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

Cần cập nhật thông tin thường xuyên

Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp,
Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam khuyến cáo, các
đơn vị tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp
phòng, chống bệnh cúm gia cầm theo công điện khẩn ngày
3/2/2020 số 735-CĐ-BNN-TY. Theo đó tăng cường công tác
vệ sinh tiêu độc khử trùng đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Nâng cao sức đề kháng chống bệnh, tiêm phòng đầy đủ
các vaccine phòng bệnh. Kiểm soát tốt vận chuyển, phương
tiện vận chuyển ra vào cơ sở chăn nuôi. Hạn chế khách ra
vào khu vực chăn nuôi, nếu vào trại phải thực hiện nghiêm
ngặt cách ly và tắm rửa thay bảo hộ và sát trùng. Thực hiện
tốt Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường. Theo dõi cập nhật thông tin
thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, khẩn trương phòng, chống
bệnh cúm gia cầm, ngăn chặn không cho
dịch cúm gia cầm vào Việt Nam.
Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì,
phối hợp với các bộ, ngành, địa phương,
các tổ chức quốc tế, các nước trong việc
chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam tổ chức phòng,
chống dịch cúm gia cầm trên động vật có
hiệu quả. Bên cạnh đó, bố trí các nguồn
lực, kinh phí để tổ chức giám sát chặt chẽ
tình hình dịch bệnh và sự lưu hành virus
cúm A (H5N1) cũng như các loại cúm gia
cầm khác, phát hiện sớm và xử lý triệt để
ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện
rộng.
Bộ Công thương có trách nhiệm tăng
cường công tác quản lý thị trường, ngăn
ngừa nhập lậu gia cầm, xử lý nghiêm
các hộ kinh doanh trái phép, không để
hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản
phẩm gia cầm không được kiểm dịch,
không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc
biệt tại các chợ đầu mối.
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Là vị trí của Việt Nam trên thế
giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi
công nghiệp. Với sản lượng liên tục
tăng với tốc độ bình quân 8,3%/
năm, đạt 18,8 triệu tấn/năm 2018
đã đưa Việt Nam trở thành quốc
gia đứng thứ 10 thế giới, đứng đầu
ASEAN về sản lượng thức ăn công
nghiệp (Thái Lan đứng thứ 2 với 18,6
triệu tấn, Indonesia đứng thứ 3 với
18,3 triệu tấn).

13,3 tỷ quả

Là sản lượng trứng gia cầm cả
nước năm 2019, tăng 14% so năm
2018. Riêng quý IV/2019, sản lượng
trứng gia cầm ước đạt 3,5 tỷ quả,
tăng 16,9% so cùng kỳ năm ngoái.

5.000 tỷ đồng

Là phần ngân sách đã bố trí để hỗ
trợ phòng, chống Dịch tả heo châu
Phi. Đến nay, nhiều địa phương đã
kiểm soát tốt dịch bệnh và duy trì
chăn nuôi heo an toàn sinh học, gia
tăng sản xuất chăn nuôi gia cầm,
gia súc lớn thay thế, bù đắp một
phần lượng thịt heo bị giảm, góp
phần ổn định giá cả thị trường và
chỉ số CPI...

43.202 con

Là tổng số gia cầm nhiễm virus A/
H5N6 buộc phải tiêu hủy tính từ đầu
năm đến ngày 13/2/2020. Số gia cầm
này thuộc 10 ổ dịchtại 5 tỉnh, thành
phố là Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh,
Thanh Hóa và Nghệ An.

Bộ Y tế phải chỉ đạo giám sát phát hiện
sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm
A (H5N1) và các loại cúm gia cầm khác
trên người, chủ động giám sát tại cộng
đồng; phát hiện sớm trường hợp mắc
trên người, cách ly, khoanh vùng xử lý
triệt để, không để dịch lây lan. Một mặt
cần đảm bảo đủ cơ số trang bị y tế, thuốc
và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác
phòng, chống dịch ở các tuyến.
Phương Ngọc

1.000 hộ

Là tổng số hộ chăn nuôi tại Vĩnh
Phúc đã thực hiện tái đàn chăn nuôi
heo tính đến hết tháng 1/2020 với
tổng số heo khoảng 23.000 con,
bao gồm hơn 2.500 con heo nái,
heo đực giống; hơn 20.000 con heo
thịt. Trong tổng số heo tái đàn, số
heo giống mua mới đạt gần 11.000
con, còn lại là từ đàn heo không bị
nhiễm dịch sinh ra.
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3 kiến nghị của VIPA

Ngành gia cầm Việt Nam chiếm vị trí hết sức quan trọng trong ngành nông nghiệp nước ta, không những tạo công ăn
việc làm cho hàng chục triệu lao động ở nông thôn mà còn đóng góp lớn vào giá trị sản xuất của cả ngành chăn nuôi.
Ước tính giá trị sản xuất của ngành hàng này năm 2019 đạt khoảng 125 ngàn tỷ đồng, đứng thứ hai sau ngành chăn
nuôi heo.

Trong những năm gần đây, ngành gia
cầm nước ta là một trong các tiểu ngành
có sự phát triển nhanh nhất trong ngành
chăn nuôi, đạt mức tăng trưởng bình quân
6 - 7%/năm. Nhiều địa phương thực hiện
chuyển đổi cơ cấu từ chăn nuôi nhỏ lẻ
phân tán sang chăn nuôi gia trại, trang
trại công nghiệp; từng bước gắn với giết
mổ, chế biến tập trung, nâng cao chất
lượng an toàn thực phẩm. Đặc biệt là đã
có sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn vào
chăn nuôi gia cầm theo công nghệ hiện
đại, đó là nền tảng cho sự phát triển bền
vững của ngành hàng này trong tương lai.
Tuy vậy, bên cạnh những mặt tích cực,
ngành gia cầm Việt Nam đang đối mặt
với nhiều thách thức không nhỏ cả trước
mắt cũng như lâu dài. Điểm yếu nhất của
ngành này là giá thành sản xuất vẫn còn
cao so với các nước chăn nuôi tiên tiến,
nên khả năng cạnh tranh thấp. Vì vậy,
trong những năm qua, người sản xuất
gia cầm trong nước đã và đang phải gồng
mình chống đỡ với sản phẩm thịt gà nhập
khẩu giá rẻ từ các nước như Mỹ, Brazil,
Hàn Quốc và một số nước EU.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 9
tháng đầu năm 2019, cả nước nhập khẩu
215, 7 nghìn tấn thịt gà các loại, kim ngạch
nhập khẩu 186 triệu USD (bình quân 0,862
USD/kg, tương đương 20.000 đồng/kg).
Trong đó sản phẩm đùi gà chiếm 71,5%,
cánh gà 5,8%, chân gà 8,7%, gà nguyên
con 8,2%. Ước tính sản lượng thịt gà nhập
khẩu cả năm 2019 khoảng 250 - 260 nghìn

tấn, tăng hơn 50% so năm 2018. Mặc dù
chưa giảm thuế nhập khẩu thịt gà mà đã
có sự gia tăng đột biến về số lượng thịt
nhập khẩu như trên. Đây là mức tăng đột
biến trong 10 năm gần đây. Theo nhận
định của các chuyên gia, sự gia tăng sản
phẩm thịt gà nhập khẩu giá rẻ là một trong
các nguyên nhân tạo ra cú sốc về giảm giá
thịt gà trong nước xuống mức thấp nhất
trong 10 năm gần đây. Nếu như 3 tháng
đầu năm giá thịt gà hơi dao động 29.000
- 35.000 đồng/kg thì đến quý III/2019 có
những thời điểm giá gà thịt sản xuất trong
nước xuống chỉ còn 15.000 - 16.000 đồng/
kg, chỉ bằng 1/2 giá thành sản xuất. Trong
khi đó giá trứng gà suốt cả năm 2019 cũng
đứng ở mức rất thấp, bình quân chỉ 1.600
đồng/quả.
Như trên đã phân tích, ngành gia cầm
của Việt Nam là ngành hàng chịu nhiều
tác động bất lợi và chịu rủi ro cao, đặc
biệt là các hộ nông dân. Do đó, trong
Hiệp định thương mại tự do mà nước ta
đã ký kết, nhóm mặt hàng thịt gia cầm
được thực hiện bảo hộ cao, không cam
kết cắt giảm hoặc nếu buộc cắt giảm sẽ
thực hiện vào giai đoạn cuối cùng thực
hiện cam kết.
Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi chính đáng
cho người sản xuất gia cầm trong nước,
bảo đảm sinh kế cho hàng triệu lao động
ở nông thôn, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm
Việt Nam (VIPA) kiến nghị các bộ ngành
và Thủ tướng Chính phủ một số nội dung
sau:

1. Đề nghị các bộ, ngành và Chính phủ
cân nhắc xem xét chưa giảm thuế nhập
khẩu trong giai đoạn 2020 - 2025, mà
vẫn giữ nguyên thuế suất nhập khẩu sản
phẩm gia cầm 20% từ nay đến năm 2025.
2. Trong trường hợp phải hài hòa quan
hệ thương mại với một số đối tác chiến
lược, buộc phải cắt giảm thuế nhập khẩu
thịt gà, thì Hiệp hội kiến nghị chỉ nên
giảm thuế nhập khẩu đối với một số ít sản
phẩm. Cụ thể chỉ giảm 1 - 2% thuế nhập
khẩu thịt ức gà. Đối với gà chặt đầu; đùi;
cổ cánh và chân gà không nên giảm thuế
nhập khẩu trong 5 năm tới.
3. Để bảo vệ sản xuất trong nước, tránh
tình trạng nhập khẩu các sản phẩm gia
cầm ồ ạt, không kiểm soát được chất
lượng, gây khó khăn cho sản xuất trong
nước, đề nghị các bộ, ngành cần sớm xây
dựng các hàng rào kỹ thuật một cách hợp
lý và phù hợp thông lệ quốc tế. Theo đó,
cần tính đến các yếu tố sau:
a) Đối với các nước có sản phẩm xuất
khẩu, trong quá trình giết mổ, không được
dùng nước clorin để xử lý mầm bệnh thịt
gia cầm sau khi giết mổ (Theo quy định
của các nước EU cấm sử dụng nước clorin
để khử trùng thịt gà sau khi giết mổ).
b) Không làm lạnh sản phẩm gia cầm
bằng các loại khí ảnh hưởng đến hiệu ứng
nhà kính.
d) Xem xét việc thực thi các quy định về đối
xử nhân đạo đối với động vật trong quá trình
nuôi và giết mổ tại các nước có sản phẩm gia
cầm xuất khẩu sang nước ta.
VIPA
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>> vấn đề - chuyên đề
nhập khẩu gia cầm

Chưa nên giảm thuế
Mới đây, Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) đã có văn bản kiến nghị các bộ ngành và Thủ tướng Chính
phủ tạm thời chưa giảm thuế nhập khẩu gia cầm để giúp ngành chăn nuôi gia cầm trong nước tái cơ cấu, có nguồn
lực phát triển. Hiện nay, dù chưa giảm thuế thì gà ngoại đã lấn át gà nội, nếu giảm thuế thì sẽ gây ra sự bất ổn lớn.

Áp lực từ Mỹ
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Theo Bộ Tài chính, ngày 31/10/2019, Đại sứ
quán Mỹ đã có Công văn số 1321/19 đề nghị
điều chỉnh thuế 9 mặt hàng nông nghiệp,
trong đó có thịt và phụ phẩm ăn được sau khi
giết mổ của gà. Ngày 8/11/2019, Đại sứ quán
Mỹ lại có Công văn đề nghị giảm thuế nhập
khẩu thịt gà và phụ phẩm gà sau giết mổ từ
mức thuế từ 20% xuống còn 14,5% ngay trong
năm 2020 và xuống mức 0% vào năm 2028.
Các chuyên gia cho biết, mặt hàng thịt gà
và phụ phẩm của gà nằm trong diện các mặt
hàng cắt giảm thuế theo Hiệp định thương
mại tự do TPP, song vào phút cuối, Mỹ đã rút
khỏi Hiệp định này.
Quan điểm của Bộ Tài chính thì “Nhóm thịt
gà là nhóm Việt Nam thực hiện bảo hộ cao,
trong các hiệp định thuế quan hoặc trong
quá trình đàm phán, nhóm hàng này luôn
nằm trong nhóm hàng nhạy cảm cao, không
cam kết cắt giảm hoặc buộc phải cắt giảm thì
thực hiện vào giai đoạn cuối cùng khi thực
hiện cam kết”.
Bộ Tài chính cũng khẳng định: “Mức thuế
nhập khẩu 20% như hiện nay, giá gà nhập
khẩu vẫn thấp hơn giá thành gà người dân
sản xuất”.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng dự kiến sẽ
đề xuất giảm thuế nhập gà xuống mức 18%
(trong khi phía Mỹ đề nghị giảm xuống còn
14,5%), với lý do mức thuế 18% là tương ứng
với mức cắt giảm năm thứ 1 trong Hiệp định
CPTPP (tổ chức với 11 nước thành viên mà Việt
Nam tham gia, trong đó có Australia, Nhật
Bản, Singapore, Malaysia, Canada... nhưng
không có Mỹ).
Mức thuế suất 20% chính là mức thuế cam
kết trần của WTO. Và ở mức thuế này, trong
năm 2018, nhập khẩu gà từ Mỹ vào Việt Nam
chiếm 53% lượng gà nhập khẩu, tiếp theo là
Brazil 21%, Ba Lan 8%, Hàn Quốc 4%. Do vậy,
nếu mức thuế nhập khẩu giảm xuống còn
18% thì nước nhập khẩu có lợi nhất chính là
Mỹ vì nước này đang chiếm hơn 50% thị phần
gà nhập khẩu vào Việt Nam.

Gà ngoại vẫn đang lấn át gà nội Ảnh: Shutterstock

Bảo vệ người chăn nuôi
trong nước
Trước việc Bộ Tài chính đề xuất giảm
thuế nhập khẩu gà xuống còn 18%, VIPA
kiến nghị các bộ ngành và Thủ tướng
Chính phủ “cân nhắc xem xét chưa giảm
thuế nhập khẩu trong giai đoạn 2020 2025, mà vẫn giữ nguyên thuế suất nhập
khẩu sản phẩm gia cầm 20% từ nay đến
năm 2025”.
Theo VIPA: “Trong những năm qua,
người sản xuất gia cầm trong nước đã và
đang phải gồng mình chống đỡ với với sản
phẩm thịt gà nhập khẩu giá rẻ từ các nước
như Mỹ, Brazil, Hàn Quốc và một số nước
EU. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 9
tháng đầu năm 2019, cả nước nhập khẩu
215, 7 nghìn tấn thịt gà các loại, kim ngạch
nhập khẩu 186 triệu USD (bình quân 0,862
USD/kg, tương đương 20.000 đồng/kg).
Trong đó sản phẩm đùi gà chiếm 71,5%,
cánh gà 5,8%, chân gà 8,7%, gà nguyên

con 8,2%. Ước tính sản lượng thịt gà nhập
khẩu cả năm 2019 khoảng 250 - 260 nghìn
tấn, tăng hơn 50% so năm 2018. Mặc dù
chưa giảm thuế nhập khẩu thịt gà mà đã
có sự gia tăng đột biến về số lượng thịt
nhập khẩu”.
Gà ngoại nhập khẩu quá nhiều là một
trong những nguyên nhân khiến giá gà trong
nước giảm mạnh (trong bối cảnh Dịch tả heo
châu Phi, vốn là cơ hội để tiêu thụ sản phẩm
gia cầm). Trong 3 tháng đầu năm 2019, giá
thịt gà hơi dao động 29.000 - 35.000 đồng/
kg thì đến quý III/2019 có những thời điểm
giá gà thịt sản xuất trong nước xuống chỉ
còn 15.000 - 16.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/2
giá thành sản xuất. Trong khi đó giá trứng gà
suốt cả năm 2019 cũng đứng ở mức rất thấp,
bình quân chỉ 1.600 đồng/quả.
VIPA kiến nghị các bộ ngành và Thủ
tướng Chính phủ không giảm giá nhập
khẩu gà trong năm 2020 và những năm
tiếp theo để bảo vệ người nuôi gia cầm
trong nước. Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị:

“Trong trường hợp phải hài hòa quan hệ thương mại với một số
đối tác chiến lược, buộc phải cắt giảm thuế nhập khẩu thịt gà,
thì chỉ nên giảm thuế nhập khẩu đối với một số ít sản phẩm. Cụ
thể chỉ giảm 1 - 2% thuế nhập khẩu thịt ức gà. Đối với gà chặt
đầu; đùi; cổ cánh và chân gà không nên giảm thuế nhập khẩu
trong 5 năm tới”.

Vì tương lai ngành gia cầm
Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia cho biết: “Việt Nam và
Thái Lan là hai quốc gia tương đồng về điều kiện địa lý, thậm chí
Việt Nam lợi thế hơn về chăn nuôi, nhưng vì sao Thái Lan hàng
năm xuất khẩu gà đạt khoảng 4 tỷ USD nhưng Việt Nam mới chỉ
bắt đầu xuất khẩu gà trong một vài năm gần đây với kim ngạch
rất ít? Kinh nghiệm của Thái Lan đó là bảo hộ nền chăn nuôi trong
nước, để người chăn nuôi có lãi, đầu tư vào nuôi gà xuất khẩu.
Thái Lan thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ hiệu quả. Nhờ vậy
người dân Thái yên tâm đầu tư vào chăn nuôi gia cầm”.
Tính toán của Bộ Tài chính cũng đã chỉ rõ với mức thuế 20%, giá
gà nhập khẩu vẫn thấp hơn giá thành gà trong nước sản xuất. Với
đà tăng trưởng nhập khẩu lên tới 50% mỗi năm thì ngành chăn
nuôi gia cầm trong nước khó đứng vững. Nếu giảm thuế thêm 2%
nữa, giá gà ngoại nhập càng thấp, gà nội sẽ đứng trước nguy cơ
mất thị phần nội địa, chứ chưa nói tới việc phát triển để xuất khẩu.
Ngành chăn nuôi gia cầm của Đông Nam Á đang phát triển
rất tích cực. Hiệp hội Xuất khẩu gà thịt Thái Lan (TBPEA) cho biết,
do giá thịt heo tăng vọt ở Trung Quốc đã khiến xuất khẩu thịt
gà Thái Lan tăng lên 700% vào nước này trong khoảng từ tháng
1 - 7/2019. Xuất khẩu thịt gà của Thái Lan sang Trung Quốc tăng
trưởng mạnh, đạt 33.500 tấn chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019.
Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có đường biên giới và cửa

Biểu đồ: Minh Vũ
khẩu giao dịch thương mại sôi động với Trung Quốc, là cường
quốc chăn nuôi với hàng chục triệu hộ nuôi gia cầm, nhưng
chẳng những không tận dụng được lợi thế để xuất khẩu gà vào
Trung Quốc trong năm 2019, ngược lại còn nhập khẩu khoảng
250.000 tấn thịt gà để tiêu thụ.
Được biết, Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức
năng đang xúc tiến tìm thị trường cho sản phẩm gà Việt Nam
xuất khẩu đi các nước. Ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam đang
tái cơ cấu hướng đến nâng cao thương hiệu và giá trị trên trường
quốc tế. Song, để phát triển ngành chăn nuôi gà bền vững trước
hết phải tránh việc “thua trên sân nhà” và cần tạo niềm tin vững
chắc đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng như người dân
trong việc phát triển ngành chăn nuôi trong nước.
Nguyễn Anh

>> Ngày 6/12/2019, Bộ Tài chính đã có Công văn 14813 xin ý kiến các bộ, ngành lần thứ 4 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội
dung Nghị định số 125 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122 ngày 1/9/2016 về Biểu thuế xuất
khẩu, nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế
quan. Đáng chú ý, trong biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi có một số mặt hàng nông sản điển hình như thịt và phụ phẩm
ăn được sau giết mổ của gà. Cụ thể: Mặt hàng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gà thuộc phân nhóm 0207.14. Bộ
Tài chính dự kiến giảm mức thuế nhập khẩu các mặt hàng thịt gà đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh thuộc
phân nhóm 0207.14 từ 20% xuống 18% (Mỹ đề nghị 14,5%). Mức thuế suất 18% tương ứng với mức cắt giảm năm thứ 1 trong
Hiệp định CPTPP.
Đánh giá tác động của phương án, Bộ Tài chính cho biết:
- Tác động đến ngành chăn nuôi trong nước: Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, cơ cấu ngành chăn nuôi của Việt Nam hiện
nay chủ yếu là chăn nuôi heo chiếm khoảng 71%, chăn nuôi gia cầm chiếm khoảng 20%. Giai đoạn 2016 - 2018, tăng trưởng
bình quân tổng đàn gà thịt là 7,24%, trong đó gà thịt công nghiệp tăng 3,64%. Vừa qua, do Dịch tả heo châu Phi (ASF) diễn
biến phức tạp nên người chăn nuôi thiệt hại lớn về kinh tế, sau đó nhiều cơ sở chuyển đổi nuôi gà công nghiệp. Hiện, giá
thành nuôi trong nước vẫn cao hơn giá gà nhập khẩu sau khi cộng thuế. Vì vậy, trong bối cảnh ngành nông nghiệp trong nước
chưa phát triển ổn định, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro như dịch bệnh… việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu có thể dẫn
đến hàng nhập khẩu cạnh tranh trực tiếp với hàng sản xuất trong nước; từ đó dẫn đến khó khăn cho ngành chăn nuôi và ảnh
hưởng trực tiếp đến người nông dân.
- Tác động tới người tiêu dùng: Được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm.
- Tác động số thu: Trường hợp giảm thuế từ 20% xuống 18%, lấy theo kim ngạch nhập khẩu chịu thuế suất nhập khẩu ưu
đãi (thuế suất MFN) năm 2018 thì dự kiến sẽ giảm thu khoảng 3 triệu USD, tương đương 69 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó với
việc giảm thuế MFN thì không chỉ Mỹ được hưởng mà thị trường Brazil, Ba Lan cũng được hưởng ưu đãi theo và qua đó thì
cũng có thể dẫn đến sự gia tăng của hàng nhập khẩu không chỉ từ Mỹ, Brazil, Ba Lan mà còn có các thị trường khác chưa xuất
khẩu vào Việt Nam.
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>> sự kiện quốc tế

Mỹ cân bằng chăn nuôi gia cầm
không kháng sinh
Năm 2013, chưa tới 5% gà Mỹ được nuôi không kháng sinh, hầu hết đều từ những công ty nuôi quy mô nhỏ lẻ tại
địa phương. Nay, nuôi gà không kháng sinh (ABF) phổ biến hơn nhưng vẫn chưa được ủng hộ hoàn toàn.

Trào lưu hay xu hướng?
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Vào ngày 11/2/2014, Chik-fil-A, chuỗi cửa
hàng thức ăn nhanh tăng trưởng mạnh
nhất nước Mỹ tại Atlanta đã gây chấn
động ngành gia cầm khi tuyên bố chỉ phục
vụ món thịt gà được nuôi không kháng
sinh trong vòng 5 năm. Không muốn bị
vượt mặt, một vài chuỗi nhà hàng và hệ
thống bán lẻ thực phẩm khác như Panera,
Chipotle và Papa John’s cũng đồng loạt
công bố kế hoạch chỉ kinh doanh thịt gia
cầm sạch kháng sinh.
Trào lưu tiêu dùng thịt gà không kháng
sinh bắt đầu lan nhanh sang một số
trường đại học và cao đẳng. Vào tháng
12/2014, 6 trường học tại một số bang đã
thành lập Liên minh Thực phẩm trường
học thành phố gồm New York City, Los
Angeles, Chicago, Dallas, Miami-Dade và
Orlando. Nhóm này đã tuyên bố kế hoạch
thu mua và chỉ phục vụ thịt gà nuôi không
kháng sinh. Sau đó, tháng 8/2015, trường
Đại học Massachusetts-Amherst cũng
thực hiện chính sách tương tự.
Trong khi đó, FDA không ngừng nỗ lực
ban hành những quy định mới nhằm hạn
chế sử dụng các loại thực phẩm có tồn dư
kháng sinh, đặc biệt các loại kháng sinh là
thuốc quan trọng với con người. Ngoài ra,
ngành gia cầm Mỹ cũng thực hiện nhiều
giải pháp để giảm thiểu kháng sinh. Hiệp
hội Nghiên cứu bệnh học Mỹ (AAAP) và
Hiệp hội Bác sĩ thú y Mỹ đã phát hành một
tài liệu chung về gợi ý lộ trình sử dụng các
loại kháng sinh quan trọng trong trại gia
cầm giống để ngăn chặn nhiễm khuẩn ở
phôi gà.
Nhưng, một khi đã chạy theo chăn nuôi
ABF hay phân phối thịt gà ABF là phải
tuân thủ hàng loạt quy định mới khắt khe
hơn. Điều này dường như đã làm nản chí
một bộ phận không nhỏ hãng gia cầm
Mỹ. Bản thân họ vẫn phân vân lựa chọn,
nên ngừng hẳn việc sử dụng kháng sinh,
hay sử dụng ở mức rất thấp và sau đó sẽ

ABF là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong ngành gia cầm Mỹ
cắt giảm nhanh khi tìm ra giải pháp thay
thế khả thi.

Phản ứng ngược
Trung tâm An toàn Thực phẩm và Hiệp
hội Ngăn chặn đối xử thô bạo ở động vật
tại Mỹ đã nhấn mạnh mối lo ngại tới phúc
lợi đàn gia cầm khi một số công ty chăn
nuôi chạy theo ABF. Theo các tổ chức này,
chấm dứt sử dụng kháng sinh theo định
kỳ sẽ chỉ làm cho vật nuôi dễ ốm yếu hơn,
từ đó có khả năng làm giảm an toàn thực
phẩm. Không muốn đoạn tuyệt với kháng
sinh, hãng thức ăn nhanh hàng đầu nước
Mỹ McDonald đã tuyên bố vào tháng
3/2015: chỉ mua thịt gà không được nuôi
bằng kháng sinh sử dụng ở người theo
danh mục thuốc của WHO. Sự phân loại
này vẫn chừa lại một con đường cho các
loại kháng sinh khác như ionophores - một
loại kháng sinh cần thiết để ngăn chặn
bệnh cầu trùng.
Tại một diễn đàn Wall Street vào tháng

Mặc dù ABF tăng trưởng
nhanh trong nhiều năm qua,
nhưng không phải toàn bộ
ngành gia cầm Mỹ đều sẵn
sàng nuôi gà không kháng
sinh hoặc tham gia các khóa
đào tạo về ABF.
5/2015, ông Joe Sanderson, Giám đốc
Sanderson Farms, hãng nuôi gia cầm lớn
thứ 3 tại Mỹ nêu rõ những “điểm yếu” của
mô hình chăn nuôi ABF và khẳng định với
các nhà đầu tư rằng, Sanderson Farms
không có kế hoạch chấm dứt kháng sinh.
3 lý do ông Joe Sanderson đưa ra để giải
thích cho quyết định này gồm phúc lợi
động vật, bền vững và an toàn thực phẩm.
Một năm sau, Sanderson Farms tuyên bố
toàn bộ gia cầm của trại này không chứa
kháng sinh tại thời điểm được cung cấp

cho người tiêu dùng và kịch liệt phản đối lại
những mánh lới quảng cáo lừa dối khách hàng
để bán sản phẩm với giá cao.
Tháng 5/2015, nhận ra những rủi ro cố hữu
của hướng tiếp cận “được ăn cả ngã về không”
trong quản lý kháng sinh, tổ chức từ thiện phi
lợi nhuận Pew Charitable Trusts đã giới thiệu
Bộ tiêu chuẩn về sử dụng kháng sinh có trách
nhiệm (CRAU) đã được USDA phê duyệt. Tiêu
chuẩn này đòi hỏi hãng sản xuất gia cầm phải
giảm thiểu sử dụng các loại kháng sinh nằm
trong danh mục thuốc quan trọng với con
người và phải sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ
thú y. Theo Pew, đã có 2 hãng gia cầm hàng đầu
nước Mỹ tuân thủ CRAU, tổ chức này hy vọng
sẽ áp dụng CRAU rộng rãi trên các kênh bán lẻ.
Tháng 10/2015, Subway, đơn vị sở hữu hơn
27.000 nhà hàng tại Mỹ tuyên bố chuyển sang
phục vụ protein từ vật nuôi chưa bao giờ sử
dụng kháng sinh. Nhưng không lâu sau đó,
Subway đã phải tự “nới lỏng” tuyên bố vì nhận
ra kháng sinh là một công cụ quan trọng để
đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi và do đó có thể
sử dụng kháng sinh có trách nhiệm; mặc dù
hãng vẫn theo đuổi mục tiêu cắt giảm kháng
sinh trong chăn nuôi để đảm bảo an toàn thực
phẩm.

Chưa thể tiến xa
Các đàn gia cầm ABF thường chuyển hóa thức
ăn kém hiệu quả hơn gia cầm thông thường 5
- 10 điểm (0,05 - 0,1). Điều này khiến chi phí sản
xuất cao hơn. Các chuyên gia ngành gia cầm tại
Mỹ dự báo, mô hình ABF khó có khả năng thay
thế mô hình chăn nuôi truyền thống biết cách
sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và khôn
ngoan. Nhưng chăn nuôi gia cầm không kháng
sinh vẫn tồn tại. Thực tế, năm 2015, 12% thức ăn
gia cầm được sản xuất theo công thức đặc biệt
dành riêng cho các chương trình ABF và con số
này tăng lên 4 lần vào năm ngoái, theo TS. Greg
Rennier tại Công ty Rennier Associates.
ABF là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong
ngành gia cầm Mỹ với hai luồng ý kiến trái
chiều nhau. Trong đó có một luồng ý kiến đồng
tình gia cầm nuôi không kháng sinh sẽ khỏe
mạnh hơn, an toàn hơn và sạch hơn; mặc dù
chưa có dữ liệu khoa học nào chứng minh được
điều này. Tuy nhiên, không một ai dám chắc
ABF có thể tiến xa hơn và vững chắc hơn trong
tương lai hay không trong khi vẫn phải đáp ứng
tiêu chí bền vững, và đạt năng suất cao để tạo
ra nguồn cung protein đảm bảo an ninh lương
thực. Ngoài ra, không phải người tiêu dùng nào
cũng sẵn sàng chi nhiều tiền cho các sản phẩm
gia cầm được quảng cáo không chứa kháng
sinh.
Tuấn Minh

Ngành gia cầm Trung Quốc điêu đứng
tại vùng dịch coronavirus
Một số hộ chăn nuôi gia cầm tại các tỉnh có ổ dịch cororavirus
thuộc Trung Quốc phải an tử gia cầm giống sau khi chính quyền
ban bố nhiều luật mới ngăn chặn dịch bệnh. Kênh vận chuyển thức
ăn chăn nuôi và động vật sống đến lò mổ đã bị tê liệt khi chính
quyền ở Hồ Bắc - tỉnh trọng điểm sản xuất trứng và thịt gia cầm,
đồng thời cũng là vùng tâm dịch COVID-19 ban lệnh hạn chế vận
chuyển. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn thường lệ do dịch
bệnh coronavirus cũng tác động mạnh đến nguồn nhân lực tại các
lò giết mổ gia súc, gia cầm.
Theo Reuters, lệnh cấm vận chuyển gia cầm tươi sống nhằm hạn
chế rủi ro lây lan dịch bệnh không khác gì hàng rào chặn đứng nông
dân ở tỉnh Hồ Bắc đưa trứng và thịt gà ra thị trường.
Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Hồ Bắc cho biết, do thiếu hụt thức
ăn chăn nuôi, vật nuôi bị buộc phải cắt giảm khẩu phần ăn, thậm
chí chịu an tử. Nhà chức trách địa phương không tiết lộ chính xác
số lượng gia cầm bị an tử nhưng khẳng định phương thức xử lý đều
an toàn. Tuần trước, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Hồ Bắc đã kêu gọi
Chính phủ cho phép vận chuyển thức ăn chăn nuôi nhưng chưa
được chấp thuận.

Trung Quốc và thế giới tiếp tục “gồng
gánh” dịch cúm gà H5
Đang phải vật lộn chiến đấu với dịch bệnh bùng phát do chủng
virus mới corona mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực,
Trung Quốc và thế giới lại phải song song đối mặt với dịch cúm gà
H5. Mới đây, Trung Quốc đã phát đi thông báo chính thức về dịch
cúm gà H5N1 tại tỉnh Hồ Nam, nằm dọc bờ Nam tỉnh Hồ Bắc, nơi
đang là tâm dịch của COVID-19.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết: “Dịch bệnh khởi phát từ
một trang trại ở quận Song Thành, TP. Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam
với 4.500 trong tổng số 7.850 con gà bị chết do nhiễm cúm H5N1.
Từ khi dịch H5N1 bùng phát, chính quyền địa phương đã tiêu hủy
tổng cộng 17.828 gia cầm. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong do H5N1 ở
người”. Dịch H5N1 ở Hồ Nam khiến gánh nặng trên vai các giới chức
Trung Quốc bị đè nặng thêm khi tình hình dịch COVID-19 chưa có
dấu hiệu chuyển biến tích cực.
Đồng thời, phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên mới đây cũng xác nhận
ổ dịch cúm A/H5N6 ở một trang trại huyện Tây Sung. Đây là chủng
cúm mới và được lưu ý là có “khả năng gây bệnh cao”. Các quan
chức địa phương đã phong tỏa và khử trùng tất cả các khu vực có
gia cầm nhiễm bệnh. Tin tức về chủng cúm mới này đã làm tăng
thêm nỗi lo không chỉ đối với Trung Quốc mà các quốc gia trên thế
giới khi phải đau đầu đối mặt với tình hình kinh tế thiệt hại vô cùng
nặng nề.
Theo BBC, tại Scotland, các trang trại gia cầm cũng đang tiến
hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn sau khi phát hiện một
trường hợp cúm gà đầu tiên. Đức cũng phát hiện virus H5N8 trên
gia cầm sau khi trường hợp đầu tiên xảy ra tại thị trấn Bretzfeld,
nằm giữa Stuttgart và Frankfurt, giáp ranh với biên giới Pháp và Bỉ.

Tuấn Minh
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>> phóng sự ảnh

Trung bình một con gà Đông Tảo trưởng thành có trọng lượng 2,5 - 3 kg
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Những chú gà Đông Tảo con mới được ấp nở bằng lò ấp trứng hiện đại

Hiện ở xã Đông Tảo có khoảng gần 10 lò ấp trứng
số lượng lớn để ấp trứng cho những hộ dân nuôi gà
quanh xã

Làm giàu từ gà Đông Tảo
Nhiều hộ dân ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng
Yên đã phát triển mô hình nuôi gà Đông Tảo thả vườn, đem
lại thu nhập kinh tế gia đình. Theo thống kê của UBND xã
Đông Tảo, hiện xã có khoảng 100 hộ làm kinh tế với mô hình
chăn nuôi gà Đông Tảo. Anh Nguyễn Văn Quân, chủ trang
trại gà Đông Tảo Hà Quân cho biết, chuồng nuôi gà Đông
Tảo phải làm với chiều cao tốt nhất là 2,5 - 3,5 m và nền
chuồng cao khoảng 30 - 50 cm để đảm bảo giữ ấm vào mùa
đông và thoáng mát về mùa hè. Ngoài ra, cần phải trang bị
thêm đèn thắp để sưởi ấm cho gà vào những lúc trời lạnh.
Cách nuôi gà Đông Tảo đa phần cũng giống như những
giống gà khác, thức ăn chủ yếu được dùng cám gạo, bột
ngô thì cần phải bổ sung các vitamin và khoáng chất. Tuy
nhiên, gà Đông Tảo có sức chịu đựng khá kém nên người
nuôi phải thường xuyên để ý các triệu chứng như xổ mũi,
có nước bọt ở mắt, lông xù… để cách ly và chữa trị, tránh lây
lan sang những con khác. Vì vậy, trong quá trình nuôi không
nhốt chung gà ở nhiều lứa tuổi và phải vệ sinh chuồng trại
sạch sẽ để tránh có dịch bệnh. Giá bán gà Đông Tảo trên thị
trường hiện ở mức 250.000 - 350.000 đồng/kg gà thịt và
200.000 - 300.000 đồng/con gà giống.

Trần Công Đạt

Đặc trưng dễ nhận thấy của gà Đông Tảo là có đôi chân to

Để nuôi được một con gà Đông Tảo thuần chủng trưởng thành, người nuôi gà
phải rất kỳ công

Con gà đẹp có mào sít, giống gà Đông Tảo phải là gà có đầu to, mắt dữ,
mỏ ngắn và cụp vào trong
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>> đại gia súc
Phát triển đại gia súc

“Cứu cánh” của ngành chăn nuôi
Trước những tác động từ Dịch tả heo châu Phi (ASF) thời gian qua, tình hình chăn nuôi đang gặp không ít khó khăn,
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người nuôi; thì phát triển chăn nuôi gia súc lớn được xem là “cứu cánh”. Tuy
nhiên, để mô hình này phát triển bền vững thì việc triển khai chuỗi liên kết cần được nhân rộng hơn nữa.

Liên kết cùng sản xuất
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Theo đại diện Cục Chăn nuôi, phương
thức chăn nuôi hiện đã có những thay đổi
tích cực, hình thành nhiều chuỗi liên kết
có hiệu quả trong sản xuất, điển hình là
các chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò sữa
hiện chiếm tỷ lệ liên kết gần 100% cao
nhất trong khu vực sản xuất nông nghiệp
hiện nay; từng bước hình thành ngành
công nghiệp chăn nuôi và chế biến sữa
hiện đại so khu vực và thế giới.
Tại Hội nghị Phát triển chăn nuôi gia
súc ăn cỏ trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT cũng đặt ra yêu cầu cần sớm tái
cơ cấu ngành chăn nuôi gia súc lớn, coi đó
là một nhu cầu cấp thiết. Ngành chức năng,
các địa phương cần chuyển dần chăn nuôi
nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo quy mô trang
trại, công nghiệp, phù hợp với thực tế địa
phương; quy hoạch phát triển chăn nuôi
gắn với quy hoạch giết mổ và thị trường
tiêu thụ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công
tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường
và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm
đến các thị trường tiềm năng; tổ chức liên
kết theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất
đến thị trường, trong đó các doanh nghiệp
đóng vai trò trung tâm.
Với mục tiêu hình thành mạng lưới liên
kết người chăn nuôi, nhà quản lý và doanh
nghiệp theo chuỗi giá trị đem lại thu
nhập cao cho người chăn nuôi; xây dựng
mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn,
hướng tới nhân rộng các mô hình; tháng
8/2019, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên đã thực hiện Dự án Phát triển
sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới
gắn sản xuất chăn nuôi với tiêu thụ sản
phẩm bò sinh sản (giống bò lai zebu) tại
2 bản: Pú Xi 1 và Pú Xi 2 với 22 hộ tham gia
(20 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo). Được biết,
Dự án do UBND xã làm chủ đầu tư, thời
gian thực hiện trong 5 năm (2019 - 2024);
trong quá trình thực hiện dự án, theo hợp

Mô hình chăn nuôi bò được nhiều địa phương triển khai hiệu quả Ảnh: ST

Theo Bộ NN&PTNT, tổng sản lượng thịt đại gia súc các loại
của Việt Nam sản xuất một năm chỉ khoảng 330.000 tấn, trong
khi, lượng thịt tiêu thụ trong cả nước khoảng 5 triệu tấn, như
vậy, cơ cấu đại gia súc mới chiếm 6 - 7%, thường ở nhiều nước
trên thế giới chiếm tỷ trọng 25%. Đây là dư địa rất lớn cho đại
gia súc phát triển.
đồng ký kết, sau khi bò sinh bê, người chăn
nuôi có nhu cầu bán thì đơn vị sẽ mua (với
giá thấp nhất là bằng giá thị trường). Do
đó, các hộ rất phấn khởi khi tham gia dự
án liên kết này.
Mô hình liên kết trong chăn nuôi trâu,
bò cũng được tỉnh Thái Bình phát triển
những năm qua tại một số vùng chăn nuôi
trọng điểm và có nhiều tiềm năng. Nhưng
để phát huy hiệu quả chuỗi liên kết nhất là

vấn đề tiêu thụ sản phẩm, Thái Bình sẽ hỗ
trợ thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến
thương mại, từng bước xây dựng thương
hiệu sản phẩm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm
thịt trâu, bò Thái Bình để mở rộng thị
trường tiêu thụ. Tổ chức thu thập và cung
cấp kịp thời cho các doanh nghiệp, hộ
chăn nuôi về thông tin thị trường tiêu thụ
sản phẩm trâu, bò ở trong và ngoài tỉnh;
xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết

từ sản xuất - giết mổ, chế biến - tiêu thụ
sản phẩm nhằm tạo ra thị trường ổn định
cho các hộ chăn nuôi. Xây dựng thương
hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm.

Phát huy tiềm năng
Với tiềm năng phát triển chăn nuôi
đại gia súc (trâu, bò) trên địa bàn, huyện
Tuần Giáo khuyến khích người dân phát
triển chăn nuôi bằng nhiều hình thức phù
hợp theo hướng tập trung chú trọng chất
lượng, từng bước chuyển chăn nuôi phân
tán sang chăn nuôi tập trung; phát triển
chăn nuôi nông hộ đối với những xã có
điều kiện chăn nuôi trâu, bò. Để đạt được
mục tiêu, trong năm 2020 phát triển đàn
bò 8.780 con; đàn trâu hơn 23.300 con;
huyện Tuần Giáo sẽ tiến hành áp dụng
công nghệ, tổ chức sản xuất khép kín hoặc
liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị
(từ giống, thức ăn đến chế biến) để nâng
cao chất lượng, giảm chi phí, tăng hiệu
quả sản xuất. Nhất là với những vật nuôi
lợi thế (trâu, bò), huyện đẩy mạnh việc kêu
gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát
triển chăn nuôi hoặc liên kết với người
chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm; thực
hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích
nông dân phát triển chăn nuôi...
Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái
Bình chia sẻ, để nâng cao chất lượng, số
lượng nguồn nhân lực phát triển chăn
nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết, cần xây
dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, đào
tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ
năng, tay nghề cho lực lượng cán bộ chăn
nuôi, thú y, khuyến nông từ tỉnh tới cơ sở,
dẫn tinh viên đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về
chăn nuôi trâu, bò và phòng, chống dịch
bệnh, các dịch vụ chăn nuôi. Tổ chức các
khóa tập huấn, dạy nghề về kỹ thuật chăn
nuôi trâu, bò cao sản; quy trình chăn nuôi
VietGAHP, quy trình chăn nuôi an toàn
dịch bệnh, ứng dụng đệm lót sinh học và
các giải pháp để bảo vệ môi trường cho
các hộ chăn nuôi trâu, bò.
Để phát triển chuỗi liên kết trong chăn
nuôi đại gia súc, theo Bộ trưởng Nguyễn
Xuân Cường, cần xây dựng những dự án
phát triển nhằm thu hút doanh nghiệp
chủ chốt vào làm nền tảng trong hạt
nhân liên kết. Tập trung giải quyết nguồn
lực, cụ thể là tiến bộ kỹ thuật qua việc mở
nhiều lớp để hướng dẫn kỹ thuật từ khâu
giống, quy trình chăm sóc, đặc biệt là đào
tạo lực lượng cán bộ đáp ứng nhu cầu sản
xuất mới.
Vân Anh

Hà Giang

Phát triển 500 con đại gia súc
tại Yên Minh
Huyện Yên Minh đã và đang đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án phát triển
nửa triệu con đại gia súc giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
nhằm tăng số lượng đàn gia súc và chuyển dịch dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ
sang quy mô gia trại, trang trại.
Yên Minh thiếu đất và nước sản xuất, khó
khăn trong phát triển ngành trồng trọt. Vì
vậy, chăn nuôi được coi là hướng phát triển
chính giúp các hộ giảm nghèo bền vững,
vươn lên khá giả. Để thúc đẩy phát triển
chăn nuôi, huyện Yên Minh đã ban hành
nhiều nghị quyết, kế hoạch, đặc biệt là các
văn bản liên quan đến những định hướng
của tỉnh về phát triển đàn đại gia súc.
Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, tổng
đàn gia súc trên địa bàn huyện đạt 34.852
con, đạt 93,71% so kế hoạch tỉnh giao, trong
đó đàn trâu có 13.635 con, đàn bò 21.217 con,
số lượng trâu, bò tăng tự nhiên và tăng cơ
học theo từng tháng.
Đại diện Phòng NN&PTNT huyện cho
biết, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi theo
hướng bền vững, huyện đã chỉ đạo các xã,
thị trấn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động nhân dân tích cực ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, hạn chế
thả rông, tránh gây ô nhiễm môi trường
và lây lan dịch bệnh. Cùng đó, địa phương
cũng có cơ chế hỗ trợ cho các hộ chăn
nuôi, chú trọng đến thị trường tiêu thụ
sản phẩm và cải tạo, nâng cao tầm vóc,
thể trạng đàn gia súc thông qua việc bình

tuyển, chọn lọc con giống. Đồng thời, tích
cực mở rộng diện tích trồng cỏ, đáp ứng
nguồn thức ăn cho gia súc và tăng cường
thụ tinh nhân tạo; phát huy hiệu quả hoạt
động các chợ gia súc trên địa bàn; làm tốt
công tác tiêm vaccine, phun tiêu độc, khử
trùng phòng, chống dịch bệnh, chống rét
cho gia súc.
Nhưng để thực hiện hiệu quả hơn nữa
Đề án nửa triệu con đại gia súc trong thời
gian tới, Yên Minh tiếp tục tạo điều kiện
thuận lợi để thu hút các cá nhân, tập thể
đầu tư vào phát triển chăn nuôi theo quy
mô lớn và xây dựng các cơ sở chế biến,
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các
doanh nghiệp, hợp tác xã; phát triển cỏ có
năng suất, chất lượng cao, đặc biệt phát
triển các giống cỏ chịu lạnh và hàm lượng
dinh dưỡng cao, chuyển đổi diện tích đang
trồng cây lương thực kém năng suất sang
trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Phấn đấu tăng
trưởng tổng đàn đại gia súc bình quân
5,43%/năm, trong đó tập trung chỉ đạo
chương trình thụ tinh nhân tạo cho đàn
gia súc 500 con/năm thành công, tăng
đàn cơ học...

Ngọc Anh
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>> heo

Giá thịt heo vẫn căng thẳng
Dịch tả heo châu Phi (ASF) khiến vài triệu con heo của nước ta phải tiêu hủy. Số lượng thiếu hụt đã khiến giá
heo hơi thương phẩm tăng cao kỷ lục. Để ổn định giá tiêu dùng, ngành chức năng buộc phải mở rộng cửa cho
thịt heo ngoại tràn vào.

Nhập khẩu tăng mạnh
Cuối tháng 12/2019, trong văn bản gửi
Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ
tướng báo cáo tình hình cung ứng thực
phẩm, Bộ NN&PTNT đề xuất Bộ Công
thương có kế hoạch cho nhập khẩu thịt
heo từ các quốc gia có hiệp định song
phương để cân đối việc thiếu hụt thịt
heo trong nước và hài hòa lợi ích giữa
các bên. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT không
cấp định mức (quota) nhập khẩu thịt
heo, cũng như bất kỳ động vật, sản
phẩm động vật, tất cả đều bảo đảm thực
hiện theo đúng quy trình của pháp luật
và thông lệ quốc tế.
Quyết định ủng hộ nhập khẩu của
Bộ NN&PTNT nhận được ý kiến đồng
thuận của nhiều bộ, ngành liên quan, có
lẽ xuất phát từ chỉ đạo của Chính phủ
yêu cầu “Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm
toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về
việc thiếu hụt thịt heo, giá tăng cao ảnh
hưởng đến đời sống nhân dân, tình hình
kinh tế vĩ mô”, nhất là khi để nguồn cung
thiết hụt dẫn đến giá heo tăng phi mã
trong những tháng cận Tết, mà Bộ Công
thương cho rằng, nguyên nhân là do Bộ
NN&PTNT thiếu chính xác trong thống
kê số lượng đàn heo thương phẩm.
Sau những cuộc họp bàn và thống
nhất từ hai Bộ, thịt heo ngoại đã được
nhập về khối lượng lớn. Năm 2019, sản
lượng thịt heo và sản phẩm thịt heo
năm 2019 đạt hơn 67.131 tấn, tăng 63%
so năm 2018); trong đó, chủ yếu nhập
khẩu từ các nước: Đức, Ba Lan, Brazil,
Canada, Mỹ.

Nghịch lý cao, thấp
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Tại cuộc họp đột xuất của Ban Chỉ đạo
điều hành giá của Chính phủ diễn ra cuối
tháng 1 vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến
trái chiều về vấn đề sản lượng thịt và giá
bán, vì sự tăng giảm hơi... khó hiểu.
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ

Giá thịt heo ở nhiều siêu thị vẫn ổn định

Ảnh: CTV

Để ổn định CPI, thịt heo được yêu cầu giảm xuống mức
bình thường như trước khi có ASF trên cơ sở tôn trọng
nguyên tắc thị trường và quy định của pháp luật, đảm bảo
cân đối cung cầu hàng hóa, công khai minh bạch chi phí,
giá thành, giá bán; đảm bảo hài hòa lợi ích người sản xuất,
khâu lưu thông, phân phối và người tiêu dùng; xử lý nghiêm
các trường hợp thao túng giá, đầu cơ trục lợi.
Thắng Hải cho biết, Bộ và các cơ quan
liên ngành sẽ kiểm tra việc sản xuất,
cung ứng và giá bán thịt heo trong
những ngày tới. Trong khi đó, theo Bộ
NN&PTNT, hết tháng 1, cả nước chỉ
tiêu hủy 11.845 con heo, giảm 99% so
tháng 5/2019 (tháng đỉnh dịch); số heo

xuất chuồng tăng hơn 20% so tháng
trước đó.
Thế nhưng, theo số liệu của Tổng cục
Thống kê, giá thịt heo hiện vẫn cao hơn
8,29% so tháng 12/2019. Vì thế, câu hỏi
đặt ra là tại sao, sản lượng heo nhập
khẩu tăng, số lượng đầu heo ra thị

trường cũng tăng, nhưng giá bán
thịt heo vẫn cao và không thể giảm?
Trong Thông báo mới đây của Văn
phòng Chính phủ, Bộ Công thương
được giao chủ trì thành lập đoàn
kiểm tra liên ngành kiểm tra các
doanh nghiệp chăn nuôi heo có thị
phần lớn trong việc chấp hành pháp
luật về độc quyền, cạnh tranh, gian
lận thương mại, nếu có hiện tượng
lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm
hàng, thao túng giá, thực hiện xử lý
nghiêm, kịp thời theo quy định của
pháp luật.

Nguồn cung sẽ dồi dào
Theo báo cáo của các cơ quan quản
lý chuyên ngành thú y của các tỉnh,
thành phố và các doanh nghiệp chăn
nuôi lớn, tổng đàn heo cả nước thời
điểm hiện tại là trên 24 triệu con,
trong đó có khoảng 2,7 triệu con heo
nái. Tháng 1/2020 đã bắt đầu có sản
phẩm của heo nuôi tái đàn và sẽ
tăng cao từ tháng 2/2020. Từ thực tế
này, Bộ NN&PTNT dự báo khả năng
đảm bảo nguồn cung thịt heo năm
2020 khoảng 4 triệu tấn (trong điều
kiện kiểm soát tốt dịch bệnh). Cùng
đó, quý 1 năm nay, cả nước sẽ nhập
khoảng 100.000 tấn thịt heo thành
phẩm để góp phần ổn định nguồn
cung những tháng sau Tết.
Sản lượng thịt heo trong nước cộng
với thịt nhập khẩu có thể sẽ kéo giá
heo hơi hạ nhiệt sau một thời gian
tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng đến chỉ
số giá tiêu dùng. Và mặc dù hiện giá
heo hơi cũng đã giảm so với trước Tết
Nguyên đán khi nhiều doanh nghiệp
lớn giảm giá bán ra, dù thế, vẫn còn
khá “nóng”.
Nhận định là vậy, thế nhưng, dự
báo thị trường thịt heo vẫn rất khó
đoán. Bởi theo các doanh nghiệp,
việc nhập khẩu thịt heo hiện nay có
một số khó khăn như ASF xảy ra ở
nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến
nguồn cung cấp thịt heo cho các thị
trường trên thế giới. Cùng đó, Trung
Quốc bị thiệt hại nặng nề do ASF nên
nguồn cung thịt heo vô cùng thiếu;
giá thịt heo ở nước này hiện rất cao
nên các doanh nghiệp Trung Quốc
sẵn sàng nhập khẩu với giá cao hơn
20 - 30% so các doanh nghiệp Việt
Nam và thường với số lượng lớn.
Phan Thảo

Tái đàn heo hậu ASF
Dịch tả heo châu Phi (ASF) cơ bản đã được khống chế, khi hơn 90% số xã
đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Các địa phương đẩy mạnh
tái đàn.
Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội
cho biết: Hiện nay ASF cơ bản đã
được khống chế trên địa bàn Hà
Nội (đã qua 30 ngày không phát
sinh ổ dịch). Năm 2019, tổng số
heo phải tiêu hủy do ASF trên đại
bàn TP. Hà Nội là 450.000 con
(chiếm hơn 29% tổng đàn). Tuy
nhiên, các doanh nghiệp, trang
trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn
đã và đang tăng tốc tái đàn, nâng
số đầu heo tăng thêm 231.000
con (tính đến tháng 1/2020).
“Nếu các hộ dân tái đàn mà không khai báo với cơ quan thú y và chính quyền địa
phương, khi xảy ra dịch bệnh phải tiêu hủy, thành phố kiên quyết không hỗ trợ, thậm
chí xử phạt”, ông Đăng nhấn mạnh.
Theo thống kê, trong năm 2019, cơ quan chức năng của TP. Hà Nội đã lập biên bản
xử phạt hành chính 105 hộ nuôi với hơn 6.000 con heo do tái đàn không đúng quy
định với số tiền gần 60 triệu đồng, buộc tiêu hủy theo quy định và không hỗ trợ 551
con.
Giống như Hà Nội, Bắc Giang cũng đang tìm mọi giải pháp để tái đàn heo. Ông
Nguyễn Viết Toàn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Giang cho biết, 100% số xã trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang đã qua ít nhất 65 ngày không xuất hiện ASF. Do đó dự kiến trong
tháng 3/2020 tỉnh sẽ công bố hết dịch.
Theo kế hoạch, trong năm 2020 tỉnh Bắc Giang sẽ nâng tổng đàn heo từ 819.000
con lên khoảng 1 triệu con. Trước đây các trang trại, gia trại chỉ nuôi heo đạt trọng
lượng 90 - 100 kg là xuất bán. Nhưng, giá heo đang rất cao nên bà con nuôi vỗ lên
1,2 - 1,5 tạ mới bán. Do đó, sản lượng thịt heo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt mức
tương đương năm 2018.
Theo Sở NN&PTNT Bình Định, ASF xảy ra trên địa bàn tỉnh này từ cuối tháng 5/2019,
đến ngày 14/11/2019 dịch xảy ra đồng loạt 10 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số heo
phải tiêu hủy là 28.052 con, chiếm 3,8% so tổng đàn; trọng lượng heo đã tiêu hủy gần
1.500 tấn, chiếm 1,21% so tổng đàn. Số heo thịt còn lại đến nay hầu như đã được tiêu
thụ hết. Do vậy, người chăn nuôi ở đây đang nôn nóng tái đàn. Tuy nhiên, hiện Bình
Định đang siết chặt quản lý hoạt động tái đàn. Tỉnh đã yêu cầu ngành chức năng,
chính quyền các địa phương tuân thủ nghiêm cẩn, không được tái đàn ồ ạt, đồng thời
tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Còn tại Đồng Nai, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã tái đàn được 354.000 con, tăng
28% so cuối năm 2019. Hiện đang có 64 cơ sở đăng ký tái đàn với tổng số gần 82.000
con. Để đạt được những thành tựu trên, tỉnh Đồng Nai đã có định hướng phát triển
chăn nuôi phù hợp và triển khai các chính sách về hỗ trợ phát triển chăn nuôi như
xây dựng co sở, vùng an toàn dịch bệnh, áp dụng quy trình VietGAP, an toàn sinh học
trong chăn nuôi, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Trong bối cảnh ASF diễn biến phức tạp, một số mô hình chăn nuôi an toàn sinh học
kết hợp bổ sung chế phẩm sinh học vào thức ăn, nước uống, phun trong chuồng, độn
chuồng, bảo đảm vẫn giữ được an toàn cho đàn heo. Điển hình như mô hình của Tập
đoàn Quế Lâm (tại Thừa Thiên - Huế), Công ty Hà Long (Hưng Yên), Hợp tác xã Hoàng
Long (Hà Nội), Công ty Amafarm (Hưng Yên, Hải Dương).
Hải Linh
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>> thông tin thị trường
Thị trường gia cầm toàn cầu

Các yếu tố ảnh hưởng và xu hướng
Ngành chăn nuôi gia cầm đã trải qua những thay đổi lớn về cấu trúc trong 4 thập kỷ qua do áp dụng các phương thức
sản xuất thâm canh hiện đại, cải tiến di truyền, cải thiện các biện pháp phòng ngừa bệnh và an toàn sinh học, tăng thu
nhập, gia tăng dân số và đô thị hóa. Những thay đổi này mang lại cơ hội to lớn cho các nhà sản xuất gia cầm.

Các yếu tố ảnh hưởng
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Các yếu tố từ phía cầu
Tăng trưởng của ngành công nghiệp gia cầm đã được cả cung
và cầu thúc đẩy. Các yếu tố có thể khiến đường cầu dịch chuyển là:
Tăng thu nhập; tăng giá các sản phẩm thay thế gia cầm như thịt
heo, thịt bò; tăng sự ưa thích đối với gia cầm; và giảm giá gia cầm bổ
sung. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi này là tăng trưởng dân
số, tăng thu nhập bình quân đầu người thực, độ co giãn thu nhập
của nhu cầu, đô thị hóa và sự thay đổi của giá thực. Ngoài ra, ở nhiều
quốc gia, thị hiếu và sở thích của người dân đối với các sản phẩm
thực phẩm đang thay đổi, dẫn đến sự thay đổi so với hàng hóa kém
hơn đối với những người được coi là ưu việt. Các khu vực có tốc độ
tăng trưởng thu nhập hàng năm cao nhất, như châu Phi 4,2%, châu
Á 3,5% và châu Mỹ Latinh 2,3%.
Các yếu tố từ phía cung
Sự thay đổi công nghệ trong ngành chăn nuôi gia cầm diễn ra rất
nhanh. Việc chuyển từ các hoạt động chăn nuôi gia cầm tự do sang
nuôi nhốt đã làm tăng đáng kể số lượng gia cầm mà một lao động
có thể quản lý. Sự thay đổi này tạo điều kiện tăng năng suất lao động
đáng kể. Sự thay đổi công nghệ trong ngành chăn nuôi gia cầm, dẫn
đầu bởi những tiến bộ trong chăn nuôi giúp cải thiện khối lượng
sống, sự phát triển, tốc độ tăng trưởng và tính đồng nhất của động
vật đã cho phép người sản xuất tăng sản lượng trên một đơn vị thức
ăn, sản xuất nhiều gia cầm hơn mỗi năm, cải thiện kiểm soát dịch
bệnh và giảm tỷ lệ chết. Về mặt kỹ thuật, quản lý, việc chuyển sang
các hệ thống sản xuất kèm theo, trong đó gia cầm ở các độ tuổi khác
nhau được nuôi tách ra đã có tác động tích cực đến việc kiểm soát
dịch bệnh. Khả năng sử dụng vaccine và dược phẩm để kiểm soát sự
lây lan của bệnh gia cầm đã giúp mở rộng quy mô chăn nuôi, cho
phép người chăn nuôi đạt được hiệu quả kinh tế đáng kể do giảm chi
phí trên một đơn vị sản xuất. Hơn nữa, sự ra đời của công nghệ làm
mát ở vùng khí hậu nóng đã có tác động to lớn đến quá trình công
nghiệp hóa của ngành gia cầm.
Động thái tăng cường chế biến gia cầm thành nhiều loại thực
phẩm tiện lợi đã thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành hàng
này. Đồng thời, đã có một sự thay đổi lớn về cấu trúc trong ngành
chăn nuôi gia cầm trên khắp thế giới. Cụ thể, ngành chăn nuôi gia
cầm thương mại ở các nước phát triển và ở nhiều nước đang phát
triển đã chuyển sang các hoạt động sản xuất gà thịt theo chuỗi giá
trị theo chiều dọc quy mô lớn, hợp đồng gia công với các hộ nông
dân nhỏ hơn. Ngày nay, các ngành công nghiệp gia cầm thương mại
ở hầu hết các quốc gia đang chuyển sang các hoạt động liên kết theo
chiều dọc quy mô lớn như vậy. Các hoạt động này được đặc trưng bởi
mức độ kiểm soát dọc (quyền sở hữu) cao hoặc sự phối hợp giữa các
nhà cung cấp đầu vào sản xuất, người chăn nuôi gia cầm, nhà chế
biến gia cầm và nhà tiếp thị.

Xu hướng
Giảm giá gia cầm
Nói chung, những thay đổi được nêu ở trên đã dẫn đến sự sụt
giảm giá thịt thế giới theo thời gian, đặc biệt là đối với gia cầm. Giữa
những năm 1980 và 1990, giá gia cầm thực tế giảm ở mức 3% mỗi
năm. Sự suy giảm này tiếp tục nhưng với tốc độ chậm hơn. Xu hướng
giảm giá được đưa ra bởi một số yếu tố, chẳng hạn như cải thiện
hiệu quả sản xuất của các hoạt động chăn nuôi gia cầm quy mô lớn
và tiến bộ công nghệ nhanh chóng, như trong trường hợp của Mỹ.
Tuy nhiên, giá gia cầm dự kiến sẽ tăng đến 2030 ở mức 0,2% mỗi
năm, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng ở Trung Quốc và châu Phi
cận Sahara và tăng giá các loại ngũ cốc như ngô. Người tiêu dùng
nói chung đã được hưởng lợi từ quá trình công nghiệp hóa chăn
nuôi, do giá thịt giảm. Đối với người nghèo ở thành thị, giá giảm
đồng nghĩa với việc tăng sức mua của họ, dẫn đến khả năng tiếp cận
thị trường nhiều hơn đối với gia cầm và các loại thịt khác. Hơn nữa,
đặc biệt là trong trường hợp các hộ nghèo tham gia chăn nuôi gia
cầm ở quy mô nhỏ (có khả năng là nguồn protein động vật chính
của họ), đáp ứng nhu cầu gia tăng có thể cũng dẫn đến mức tiêu thụ
gia đình cao hơn.
Thúc đẩy thương mại các sản phẩm gia cầm làm tăng thêm
nhu cầu
Các sản phẩm gà thịt chi phối thương mại gia cầm quốc tế. Liên
bang Nga dẫn đầu về nhập khẩu gà thịt những năm trước đây, tiếp
theo là Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Brazil và Mỹ chiếm vị trí
hàng đầu về xuất khẩu gà thịt. Trung Quốc đang nổi lên như một
nhà xuất khẩu gà thịt ở châu Á. Brazil đã vượt qua Mỹ về xuất khẩu
thịt gà, phần lớn là do sự gia tăng trong sản xuất và nhu cầu từ thị
trường nước ngoài. Thị phần xuất khẩu thịt gà của Mỹ đã giảm 7%
so cùng kỳ, do nhu cầu nhập khẩu ở Liên bang Nga thấp hơn. Bộ
Nông nghiệp Mỹ dự đoán, sẽ tiếp tục có nhu cầu cao hơn đối với các

sản phẩm của Brazil vì khả năng cạnh tranh
và nỗ lực thúc đẩy thị trường mạnh mẽ của
các nhà xuất khẩu gia cầm Brazil tại các thị
trường mới. Theo báo cáo của FAO, thương
mại thịt gia cầm được dự báo sẽ tăng với tốc
độ nhanh hơn so với sản xuất và tiêu thụ.
Sự gia tăng của các cửa hàng bán lẻ quy
mô lớn
Sự xuất hiện của các cửa hàng bán lẻ quy
mô lớn, bao gồm siêu thị và đại siêu thị ở các
nước đang phát triển phản ánh sự thay đổi
cấu trúc làm thay đổi cách thức sản xuất, chế
biến, đóng gói và cung cấp cho người tiêu
dùng. Kết quả là, thị trường chăn nuôi có xu
hướng được phân chia giữa thịt đông lạnh
và thịt ấm, thịt chế biến. Tầm quan trọng
tương đối của từng phân khúc thị trường có
liên quan chặt chẽ đến sức mua của hộ gia
đình và cá nhân, nhu cầu giải trí, sở thích của
họ đối với hình thức và kết cấu của thịt khi
mua và giá trị tương đối hoặc giá cao mà họ
sẵn sàng trả cho một sản phẩm an toàn hơn.
Gia tăng mối lo ngại về vấn đề vệ sinh,
kiểm dịch thực vật và ATTP
Gia tăng thương mại quốc tế và toàn cầu
hóa cũng là động lực quan trọng của sự
thay đổi trong lĩnh vực gia cầm. Chính xác
hơn, chúng ảnh hưởng đến khả năng cạnh
tranh tương đối của các nhà sản xuất và hệ
thống sản xuất trong việc cung cấp nhu cầu
gia tăng cho các sản phẩm gia cầm, đặc biệt
là trên thị trường quốc tế. Thương mại gia
tăng đòi hỏi phải tuân thủ các tiêu chuẩn
và các yêu cầu SPS để đảm bảo chất lượng
và ATTP. Hệ thống kiểm soát và chứng nhận
thực phẩm phải đạt tiêu chuẩn cao. Ngoài
các tiêu chuẩn và quy định về sức khỏe và
an toàn mà các cơ quan quốc tế như Tổ
chức Thú y Thế giới (OIE) đã đồng ý về các
biện pháp sức khỏe động vật và con người,
Ủy ban Codex Alimentarius đối với các biện
pháp sức khỏe con người và Công ước bảo
vệ thực vật quốc tế đối với các biện pháp sức
khỏe thực vật, các yêu cầu kỹ thuật có thể
được áp dụng bởi các nhà bán lẻ.
Các nhà bán lẻ lớn đòi hỏi một nguồn
cung cấp nông sản đáng tin cậy từ các nhà
cung cấp (nhà sản xuất) với sự thống nhất
về số lượng và chất lượng. Do đó, họ liên kết
theo chiều dọc để giảm rủi ro sản xuất và chi
phí giao dịch. Các nhà sản xuất trở thành
một phần của chuỗi tích hợp này có thể phải
đối mặt với sự thay đổi trong các thỏa thuận
hợp đồng (ví dụ trở thành nông dân hợp
đồng chuyên dụng) với mức hỗ trợ tăng và
giá cao hơn cho các sản phẩm chất lượng,
nhưng sẽ tăng rủi ro nếu không đáp ứng
được hợp đồng hoặc nhà bán lẻ đóng cửa.
Điều này đặc biệt áp dụng khi người nông

dân phải đáp ứng các yêu cầu về khối lượng,
an toàn và chất lượng.
Các hộ sản xuất nhỏ có thể thấy ngày
càng khó cạnh tranh với các nhà sản xuất
quy mô lớn nếu được yêu cầu đầu tư để đáp
ứng nhu cầu của một nhà bán lẻ. Để các hộ
sản xuất nhỏ tham gia vào phân khúc thị
trường đang phát triển nhanh này, cần liên
kết vào các chuỗi giá trị cao thông qua hợp
đồng gia công hoặc các hình thức sắp xếp
thể chế khác có hệ thống an toàn thực phẩm
dựa trên quy trình và có thể cung cấp một
hình thức xây dựng thương hiệu.
Thay đổi cấu trúc của ngành công
nghiệp và chuỗi cung ứng liên quan đến
bán lẻ/tiếp thị các sản phẩm gia cầm ở các
nước đang phát triển
Trong các điều kiện của các tiêu chuẩn
chất lượng và an toàn được quy định rõ ràng
và rủi ro trong thị trường đầu vào và đầu ra,
thì liên kết dọc là một chiến lược để chống
lại các cú sốc về giá đầu vào và đầu ra, đặc
biệt đối với các nhà sản xuất nhỏ hoạt động
trong thị trường, chịu giá bất ổn. Đó cũng
là một cách hiệu quả để cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật cho các nhà sản xuất và để đẩy mạnh
ứng dụng các công nghệ mới.
Các công ty cung cấp dịch vụ chăn nuôi
gia công tham gia trong tất cả các khâu của
quá trình sản xuất, bao gồm sản xuất đàn bố
mẹ, cung cấp gà 1 ngày tuổi và thức ăn công
nghiệp, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Ngược lại, các hộ sản xuất gà thịt cung cấp
lao động, đất đai, chuồng trại, nước, điện và
kỹ năng quản lý cần thiết cho quá trình sản
xuất. Đến lượt họ, họ nhận được một khoản
phí dựa trên các chỉ tiêu giao khoán như tỷ
lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn trên 1 kg tăng
trọng, khối lượng sống trung bình. Trong
trường hợp người chăn nuôi gia công đạt
dưới mức tiêu chuẩn, số tiền tương ứng trên
mỗi con gà sẽ được trừ vào chi phí. Nhân
viên kỹ thuật của công ty được phân công
thường xuyên đến thăm các trang trại để hỗ
trợ hộ chăn nuôi gia công về kỹ thuật trong
quá trình chăn nuôi. Nông dân nuôi gà thịt
theo hợp đồng hầu như không gặp vấn đề gì
trong việc tiếp thị gà sống, vì các công ty chịu
trách nhiệm giải quyết đầu ra sản phẩm. Đối
với các hộ nông dân nuôi gà thịt độc lập, sản
phẩm được bán cho thương nhân, nhà bán
buôn hoặc bán lẻ hoặc trực tiếp cho người
tiêu dùng. Thiếu sức mạnh đàm phán và
thiếu khả năng tiếp cận thông tin thị trường
góp phần tăng chi phí giao dịch cho nông dân
độc lập. Hơn nữa, việc thiếu các phương tiện
cho hành động tập thể hoặc các thỏa thuận
thể chế khác khiến cho các nhà sản xuất nhỏ
khó giảm chi phí giao dịch hơn.

Tác động của thay đổi cơ cấu đến lợi
nhuận của các nhà sản xuất quy mô nhỏ
Mối quan tâm chính liên quan đến các
lực lượng thúc đẩy tăng quy mô sản xuất
chăn nuôi ở các nước đang phát triển là họ
có thể đẩy các hộ sản xuất quy mô nhỏ ra
khỏi kinh doanh hoàn toàn và câu hỏi liệu
sự dịch chuyển đang được đẩy nhanh bởi
các chính sách có ảnh hưởng bất lợi đến
các hộ sản xuất và trang trại quy mô nhỏ.
Trong trường hợp như vậy, các trang trại
lớn hơn có thể loại bỏ sự cạnh tranh từ các
trang trại nhỏ theo thời gian bằng cách
cắt giảm lợi nhuận của họ. Các trang trại
nhỏ và hộ gia đình có thể ở lại kinh doanh
bằng cách sử dụng lao động gia đình có
giá trị dưới giá thị trường. Điều này hoạt
động tốt ở các nước đang phát triển nơi có
cơ hội việc làm hạn chế trong các lĩnh vực
khác. Nhưng ngay khi cơ hội việc làm trong
các lĩnh vực khác tăng lên, nhiều nhà sản
xuất nhỏ sẽ từ chối. Các trang trại quy mô
nhỏ sẽ có ít nhất một cơ hội để cạnh tranh
với các nhà sản xuất quy mô lớn hơn, vì họ
có khả năng sản xuất với chi phí sản xuất
thấp hơn trên mỗi đơn vị hoặc ít nhất đạt
được lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản phẩm
tương tự như của nông dân quy mô lớn.
Nếu các hộ sản xuất nhỏ không thể duy trì
tốc độ tăng năng suất bằng hoặc lớn hơn
các trang trại lớn trong các điều kiện này,
họ sẽ có một thời gian khó khăn trong kinh
doanh.
Về cơ bản, có 5 yếu tố cần thiết để đảm
bảo quyền tiếp cận thị trường của các hộ sản
xuất chăn nuôi quy mô nhỏ. Đầu tiên, cần
tiếp cận vào các dịch vụ khuyến nông hoặc
hỗ trợ kỹ thuật để kịp thời cập nhật các kỹ
thuật chuyên dụng cần thiết để đảm bảo an
toàn cho các sản phẩm có giá trị cao. Thứ hai,
cần tiếp cận vào cơ sở hạ tầng tốt để có thể
nhanh chóng quản lý các luồng giữa các liên
kết chuỗi, để đáp ứng thời hạn cứng nhắc
do người mua áp đặt và giảm chi phí vận
chuyển và phân phối. Thứ ba, cần truy cập
vào các nguồn thông tin tốt để được thông
báo rõ về việc thay đổi nhu cầu thị trường
và để có thể tích hợp thông tin này nhanh
chóng trong chuỗi cung ứng. Thứ tư, nhỏ
cần có khả năng sản xuất các sản phẩm an
toàn chắc chắn và chất lượng tốt. Hệ thống
chứng nhận không chỉ cần nhất quán mà
còn đáng tin cậy, để đáp ứng nhu cầu của
người mua và khách hàng. Cuối cùng, cần có
cơ chế tốt để phối hợp nguồn cung của họ
với thị trường để đảm bảo cung cấp kịp thời
các sản phẩm chất lượng cao.
Nguyễn Thanh Sơn
(Tổng hợp)
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>> thị trường trong nước
Bắc Giang

Giá vịt, trứng các loại giảm vì COVID-19
Hơn một tuần qua, dưới tác động của dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã làm
giá vịt thịt, vịt giống và trứng các loại trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang giảm, người chăn nuôi gặp khó. Theo đó, hiện giá trứng
gà là 1.200 đồng/quả; trứng vịt 1.700 đồng/quả. Cả hai loại
trứng này đều giảm 400 đồng/quả. Theo các chủ trang trại
nuôi gia cầm, thủy cầm lấy trứng, với giá cả như hiện tại người
nuôi chỉ hòa mà không có lãi. Nếu tình trạng này kéo dài, nhiều
chủ nuôi sẽ bị thua lỗ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giá trứng
xuống thấp là do các trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì
lo ngại COVID-19 lây lan. Vì thế lượng lớn trứng tiêu thụ trong
các trường học không tiêu thụ được. Hiện giá vịt thương phẩm
cũng chỉ đạt 25.000 đồng/kg, giảm 15.000 đồng/kg so thời
điểm trước Tết Nguyên đán. Thịt giảm giá cũng khiến giá vịt
giống giảm còn 6.000 đồng/con, giảm gần 20.000 đồng/con
so cuối tháng 11/2019 và giảm hơn 10.000 đồng/con so với dịp
trước Tết Nguyên đán.
ĐBSCL

Trứng vịt rớt giá
Sau Tết Nguyên đán 2020, giá trứng gia cầm tại nhiều địa
phương vùng ĐBSCL giảm xuống ở mức khá thấp, người chăn
nuôi vịt lấy trứng đã không còn có lãi. Hiện, giá trứng vịt được
nông dân bán xô cho thương lái và các vựa thu mua chỉ ở mức
13.000 - 14.000 đồng/chục, mức giá này có nhích lên khoảng
2.000 - 3.000 đồng/chục (10 trứng) so với cách nay 1 tuần
nhưng vẫn còn thấp hơn khoảng 4.000 - 5.000 đồng/chục so
với thời điểm cách nay khoảng 1 tháng. Giá trứng vịt giảm do
gần đây nhu cầu tiêu thụ giảm, trong khi nguồn cung trứng
vịt tại nhiều địa phương rất dồi dào. Ngoài ra, lượng trứng vịt
tại nhiều địa phương chủ yếu tiêu thụ dạng tươi ở nội địa, chứ
chưa chế biến và xuất khẩu nhiều nên ảnh hưởng đến giá cả
đầu ra, nhất là khi nông dân phát triển chăn nuôi. Đặc biệt,
trong năm 2019 do ảnh hưởng của Dịch tả heo châu Phi, nhiều
nông hộ đã chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm, trong đó có
nuôi vịt lấy trứng.

Giá vịt hai miền ngày 16/2
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Trong ngày 15/2 giá vịt tại các địa phương ở Bến Tre đã
tăng đột biến khoảng 10.000 - 18.000 đồng/kg, tùy loại. Đến
nay, giá vịt bầu, vịt super tại Bến Tre đã đạt mốc 35.000 40.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá vịt cũng dao động trong
khoảng 30.000 - 35.000 đồng/kg. Theo bà con chăn nuôi và
lái buôn, giá vịt tăng trở lại có thể là do tâm lý người tiêu
dùng sản phẩm này đã ổn định sau nhiều ngày lo lắng vì dịch
virus corona. Đến giờ, nhiều nhà hàng, quán ăn kinh doanh
sản phẩm vịt chín đã mở cửa, hoạt động ổn định trở lại giúp
việc tiêu thụ vịt thịt nhiều hơn. Tại miền Bắc, ghi nhận giá
gia cầm không có biến động nhiều, giá gà, vịt, ngan... đều
chững. Cụ thể, giá vịt đang giao dịch tại chợ đầu mối gia cầm
Hà Vỹ (Hà Nội) 35.000 - 37.000 đồng/kg, giá gà Sơn Tây vẫn
đứng ở mức 80.000 - 85.000 đồng/kg, giá gà công nghiệp
24.000 - 27.000 đồng/kg...

Giá gà, vịt rơi tự do
Nếu như trước Tết giá gà lông màu tăng mạnh lên 65.000 70.000 đồng/kg thì 2 tuần đầu tháng 2/2020 giá giảm chỉ còn
48.000 - 52.000 đồng/kg. Một thương lái cho hay, giá vịt thịt và
gà lông trắng là giảm mạnh nhất; trong đó vịt thịt hiện đang bán
17.000 - 20.000 đồng/kg, giảm tới 50% so trước Tết; còn giá gà
lông trắng đang bán tại chuồng giá 14.000 - 17.000 đồng/kg. Với
giá thành chăn nuôi 24.000 - 26.000 đồng/kg đối với gà lông
trắng và 30.000 - 32.000 đồng/kg đối với vịt thịt thì hiện nay
người chăn nuôi đang lỗ nặng. Không những giảm về giá mà sản
lượng tiêu thụ gia cầm cũng giảm ít nhất một nửa. Nguyên nhân
khiến giá gia cầm giảm được cho là do cộng hưởng của Nghị định
100 cấm lái xe khi đã uống rượu bia và dịch COVID-19 khiến nhiều
nhà hàng vắng khách và các lễ hội buộc phải tạm dừng. Tuy
nhiên, theo phân tích của nhiều chuyên gia trong ngành chăn
nuôi, việc giá gia cầm giảm mạnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây
chủ yếu do ảnh hưởng của yếu tố tâm lý và sự thay đổi đột ngột
của các yếu tố khách quan chứ không phải do mất cân đối cung
cầu, vì vậy một khi tâm lý người dân ổn định, các hoạt động sản
xuất, kinh doanh trở lại bình thường chắc chắn giá gia cầm sẽ
nhanh chóng phục hồi trở lại.

Giá thịt heo biến động mạnh trên cả 3 miền
Trong đó, phía Nam vẫn là khu vực được ghi nhận giá tăng mạnh,
đặc biệt ở nhiều tỉnh như Bạc Liêu, Sóc Trăng tăng 3.000 đồng lên
80.000 đồng/kg, Tiền Giang tăng 3.000 đồng lên 78.000 đồng/
kg, Kiên Giang tăng 1.000 đồng lên 81.000 đồng/kg. Giá heo toàn
miền dao động quanh mức 78.000 - 82.000 đồng/kg. Tại miền
Trung, giá heo có phần chững lại. Các địa phương như Thanh
Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế giá heo
đồng loạt giảm 1.000 -2.000 đồng/kg. Tuy nhiên giá chung toàn
miền vẫn neo ở mức cao 82.000 - 85.000 đồng/kg. Tại các tỉnh
thành phía Bắc, giá toàn miền được nhận định khá bình ổn quanh
mức 75.000 - 84.000 đồng/kg. Thông tin tại Hội nghị triển khai
các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên
đàn gia súc do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 13/2, Bộ trưởng Nguyễn
Xuân Cường đã yêu cầu, tuần tới, các doanh nghiệp lớn phải giảm
giá heo hơi xuống dưới 75.000 đồng/kg. Theo quan điểm của Bộ,
mức giá heo hơi trên 80.000 đồng/kg vẫn còn quá cao so với giá
trị thực.

Giá thịt bò ổn định mức cao
Hiện tại, giá thịt bò tại nhiều chợ truyền thống vẫn ở mức cao.
Trên địa bàn Hà Nội, tại chợ Gia Lâm (quận Long Biên) cho thấy,
giá thịt bò thăn là 300.000 đồng/kg, bò bắp dao động 300.000
- 400.000 đồng/kg tùy loại... Trong khi đó, ở các siêu thị lớn, giá
thịt bò nhập khẩu lại có sự sụt giảm rõ rệt. Tại hệ thống siêu thị La
Maison lên kệ nhiều thịt bò nhập khẩu. Bắp bò Pháp còn 220.000
đồng/kg; ức bò Pháp có giá 230.000 đồng/kg; sườn bò Pháp không
xương giảm còn 309.000 đồng/kg; nạc vai bò Đan Mạch giá
256.000 đồng/kg… Theo nhận định của ông Nguyễn Xuân Dương,
Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hiện nay, tất cả
các sản phẩm chăn nuôi đang có đầu ra tốt, không chỉ thị trường
trong nước mà còn hướng ra xuất khẩu, ít chịu tác động của dịch
corona. Trong đó, các ngành hàng thịt heo, gia súc ăn cỏ như thịt
bò, trâu, dê, cừu, sữa… chúng ta đang thiếu và giá vẫn cao.

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
và nguyên liệu giảm
Trong tháng 1/2020, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên
liệu đạt 222 triệu USD, giảm 25,04% so tháng trước đó và giảm
41,65% so cùng tháng năm ngoái. 4 thị trường cung cấp chính
cho Việt Nam trong tháng là Argentina, Mỹ, Brazil và Trung Quốc.
Argentina trở thành thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam
với 73 triệu USD, giảm 47,52% so tháng trước đó và giảm 33,76%
so cùng tháng năm ngoái, chiếm 33,1% thị phần. Trong tháng
1/2020, Việt Nam đã chi hơn 222 triệu USD nhập khẩu thức ăn
chăn nuôi và nguyên liệu, giảm mạnh 41,65% so cùng kỳ năm
2019. Tuy nhiên, các thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh
trong thời gian này là Philippines với 2,4 triệu USD, tăng 102,07%
so cùng kỳ năm 2019, UAE với 3,9 triệu USD, tăng 87,44% so cùng
kỳ năm 2019, Malaysia với 2,1 triệu USD, tăng 19,33% so cùng kỳ
năm 2019, sau cùng là Nhật Bản với hơn 351 nghìn USD, tăng
17,6% so cùng kỳ.



Thùy Anh
(Tổng hợp)
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>> thị trường quốc tế
Sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn cầu
giảm 1,07%

Theo khảo sát thức ăn chăn nuôi toàn cầu 2020 của Alltech,
tổng khối lượng thức ăn chăn nuôi trên thế giới đã giảm 1,07%
xuống còn 1,126 tỷ tấn vào năm ngoái, phần lớn nguyên nhân do
Dịch tả heo châu Phi (ASF) làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong
ngành heo vùng châu Á - Thái Bình Dương. 9 quốc gia sản xuất
thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới trong năm qua gồm Mỹ,
Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Độ, Mexico, Tây Ban Nha, Nhật Bản
và Đức. Những quốc gia này sản xuất 58% thức ăn chăn nuôi cho
toàn thế giới với số lượng nhà máy chế biến chiếm tỷ lệ 57%. Dữ
liệu toàn cầu được tổng hợp từ 154 quốc gia và gần 30.000 nhà
máy cho thấy lĩnh vực tiêu thụ thức ăn mạnh nhất là gà đẻ trứng,
gà thịt công nghiệp, thủy sản và thú cưng.
Philippines

l Tạm thời cấm nhập khẩu gia cầm từ các nước
có dịch bệnh
Chính phủ Philippines vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu tạm
thời các sản phẩm gia cầm từ Ukraine, Slovakia, Hungary và Ba
Lan sau khi các quốc gia này xác nhận tình trạng bùng phát dịch
cúm gia cầm độc lực cao (H5). Lệnh cấm trên được áp dụng với
gia cầm nuôi và tự nhiên cùng các sản phẩm có nguồn gốc gia
cầm như thịt, gà con DOC, trứng và phôi gia cầm. Bộ Nông nghiệp
Philippines cho biết, lệnh cấm nhằm bảo vệ đàn gia cầm trong
nước trước dịch bệnh nguy hiểm. Trước đó, Philippines phát hiện
ổ dịch cúm H5 độc lực cao vào năm 2017 từ một số trại nuôi gà
đẻ trứng ở Central Luzon. Tuy nhiên, đến nay nước này vẫn chưa
được Tổ chức Thú y Thế giới (OEI) công nhận khống chế thành
công dịch cúm.

l Jollibee mở thêm 25 nhà hàng tại Bắc Mỹ
Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee của Philippines tiếp tục
mở rộng tại thị trường Mỹ vào tháng 1/2020 khi mở cửa cùng lúc
2 nhà hàng mới tại bang Florida và Hawaii. Jollibee lên kế hoạch
khai trương thêm 25 cửa hàng nữa tại Mỹ và Canada trong năm
nay. Cửa hàng The Tampa Bay, Florida đã mở cửa vào ngày 17/1,
trong khi nhà hàng thứ 2 khai trương tại đảo Maui vào ngày
24/1. Hai địa phương này nằm trong 10 bang có mật độ cư dân
Philippines sinh sống cao nhất nước Mỹ. Hai cửa hàng tại Florida
và Hawaii là nhà hàng thứ 40 và 41 của Jollibee tại Mỹ.
Thái Lan
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Giá trứng gia cầm tại Thái Lan đang giữ ở mức ổn định sau lệnh
hạn chế nhập khẩu gà đẻ giống bố mẹ có hiệu lực từ năm 2017.
Nhập khẩu gà bố mẹ (PS) giảm mạnh 30% còn 440.000 PS vào
năm 2019. Theo Annop Akkaraniyanon, Chủ tịch Hiệp hội Sản
xuất trứng gia cầm Quốc gia, sự sụt giảm trên đã giúp cân bằng
cung và cầu trứng gia cầm. Giá gà con 1 ngày tuổi DOC trong năm
qua đạt mức trung bình 0,69 USD/con và giá gà mái tơ khoảng
4,54 USD. Cơ quan quản lý ngành trứng nước này vẫn duy trì khối
lượng nhập khẩu gà đẻ giống ông bà và và bố mẹ lần lượt là 3.800
và 440.000 con.

Myanmar

Cấm nuôi gia cầm trong trại thủy sản
Bộ Thủy sản Myanmar đang kêu gọi Chính phủ sớm ban
hành lệnh cấm nuôi gia cầm trong các trang trại thủy sản
nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, mô hình nuôi
ghép gia cầm và thủy sản đang cản trở xuất khẩu thủy sản
của Myanmar sang thị trường quốc tế do khách nước ngoài từ
chối mua cá được nuôi bằng phân gà. Có khoảng 6 triệu con
gia cầm và 50% nguồn cung thủy sản tại Yangon có nguồn
gốc từ các trang trại nuôi kết hợp gia cầm và thủy sản. Hiện,
nhiều nông dân tại Myanmar vẫn đang loay hoay tìm cách
tách rời khu vực nuôi gà và nuôi thủy sản tại trang trại của họ.
Mỹ

l Giá đậu tương tăng liên tiếp
Ngày 11/2/2020, giá đậu tương tại Mỹ tăng phiên thứ 11
liên tiếp do Trung Quốc giảm bớt lo ngại virus Corona bùng
phát sẽ khiến Bắc Kinh không thực hiện cam kết mua đậu
tương từ Bắc Mỹ. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2020 trên
sàn Chicago tăng 0,3% lên 8,87 - 1/4 USD/bushel, trong phiên
trước đó tăng 0,3% lên 8,89 - 3/4 USD/bushel, cao nhất kể
từ ngày 31/1/2020. Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẽ đáp
ứng mục tiêu mua hàng nông sản của Mỹ theo thỏa thuận
thương mại giai đoạn 1, mặc dù bị chậm lại do virus corona.
Trước đó, trong tuần đầu của tháng 2, Mỹ chỉ giao thành công
135.335 tấn đậu tương tới Trung Quốc - mức thấp nhất trong
cùng kỳ của 5 niên vụ trở lại đây.

l Tiêu thụ thịt gia cầm tăng mạnh nhất
Tại các cửa hàng thực phẩm và siêu thị ở Mỹ, tổng doanh số bán
các mặt hàng thịt khá ổn định, duy có thịt gia cầm tăng trưởng
mạnh nhất. Cụ thể, theo FeedStategy, doanh số bán hàng năm
ngoái đã tăng 1,5% về giá trị và 0,6% khối lượng. Trong đó, tăng
trưởng của các sản phẩm gia cầm và gà tây không kháng sinh
(NAE) lần lượt tăng 2,3% và 8,4% còn doanh số mặt hàng thịt
bò và thịt heo NAE lại giảm. Tốc độ tăng trưởng tung bình kép
3 năm với mặt hàng gia cầm là 32,9%. Thịt gia cầm hữu cơ chỉ
chiếm một tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu sản phẩm NAE nhưng đạt tăng
trưởng tương đối cao. Trong năm qua, 47% người tiêu dùng Mỹ
đã mua thịt gà NAE, tăng 14 điểm so năm 2018.
Brazil

Đẩy mạnh xuất khẩu thịt gia cầm
Với 240 nhà máy chế biến công suất giết mổ hơn 50.000 con
gia cầm/ngày, Brazil đang dần trở thành công xưởng gia cầm
lớn nhất thế giới. Theo hãng sản xuất thịt lớn nhất của Brazil
là JBS SA và BRF SA cũng đang tranh thủ cơ hội thúc đẩy xuất
khẩu thịt chế biến và thịt đông lạnh sang thị trường Trung
Quốc do người tiêu dùng tại đây đang lo ngại về sự an toàn của
thực phẩm nội địa. Giám đốc điều hành BRF, ông Lorival Luz
cho biết, dịch bệnh do virus Conora (COVID 19) có thể thúc đẩy
doanh số bán thịt tại Trung Quốc. JBS và WH Group của Hồng
Kong vừa ký hợp đồng vào tuần trước để cung cấp khoảng 717
triệu USD thịt bò, gia cầm và thịt heo tươi hàng năm cho thị
trường Trung Quốc.
Tuấn Minh
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>> chuyện làm ăn

Phần Lan nuôi gà không kháng sinh
Phần Lan đã ngừng sử dụng kháng sinh để nuôi gà công nghiệp vào năm 2010. Nhờ vệ sinh nghiêm ngặt suốt chuỗi
sản xuất cùng kỹ năng quản lý trại nuôi tốt đã giúp nông dân không cần đến kháng sinh từ nhiều năm qua.

Siêu sạch
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Từ cửa sổ lớn trong phòng làm việc, bà
Tiina Varho-Lankinen - một hộ chăn nuôi
gia cầm lớn tại Phần Lan có thể nhìn toàn
cảnh trại nuôi. Trại vừa mới nuôi tái đàn gà
lông trắng hơn 1 tuần tuổi. Bà Tiina chia sẻ:
Nhìn sàn chuồng sẽ thấy màu vàng nhiều
hơn nâu vì trang trại sử dụng mùn cưa đã
được vệ sinh làm lớp lót. Các sào đậu cho
gà tạm thời được di dời đi chỗ khác vì chưa
cần thiết với gà 1 tuần tuổi. Tại Phần Lan,
sào trú đậu là một hạng mục bắt buộc với
mỗi trang trại gia cầm vì đây là quy định
về phúc lợi động vật do Chính phủ đặt ra.
Đường dẫn đến 3 chuồng nuôi chính
tại trang trại của bà Tiina sạch đến mức
có cảm giác nó được lau chùi cẩn thận
mỗi ngày. Đặc biệt, 3 chuồng này đều
được sơn màu đỏ. Hầu hết các chuồng
nuôi gà tại Phần Lan đều sử dụng sơn đỏ.
Vừa qua, Chính phủ Phần Lan cũng yêu
cầu các trại nuôi phải tuân thủ nguyên
tắc cùng vào cùng ra “All in all out” trong
quản lý thức ăn.
Bà Tiina cho biết, một chuồng nuôi được
xây dựng vào năm 1985 có sức chứa 15.000
gà lông trắng; chuồng thứ 2 xây cách đây
16 năm, chứa 30.000 con gà; chuồng thứ
3 và hầu hết các chuồng nuôi gần đây đều
được xây dựng từ năm 2018 và nuôi được
75.000 con gà. Công suất chăn nuôi tối đa
đạt khoảng 42 kg/m. Bà chọn nuôi giống
gà lông trắng ROSS 308, đưa đến lò giết
mổ khi gà được 35 ngày tuổi. Trọng lượng
thịt xẻ đạt 1,65 kg và tỷ lệ hao hụt 2 - 3%.
Trại nuôi luôn giãn tiến độ tái đàn khoảng
3 tuần. Tuy nhiên, vào mùa cao điểm tiêu
thụ thịt, các trang trại rút ngắn thời gian
này xuống 1 tuần.
Chuồng nuôi được trang bị hệ thống
làm mát Tunnel. Do thời tiết đang vào
thu, trời khá mát mẻ, cửa không khí vào
hầu như được đóng. Nhiệt độ buổi chiều
tại Phần Lan hiếm khi vượt quá 5°C và lúc
này gia cầm cần được sưởi ấm. Trang trại
sử dụng gỗ dăm làm nhiên liệu cho các
lò cấp nhiệt. Phần Lan có những vùng
rừng rộng lớn và mỗi hộ nông dân Phần
Lan đều tham gia trồng rừng trên mảnh

Trang trại gia cầm tại Phần Lan

Phần Lan không cấm kháng sinh hoàn toàn. Khi cần,
nông dân vẫn được sử dụng nhưng phải theo sự chỉ dẫn
của bác sĩ thú y. Tuy nhiên, thực tế từ năm 2010, các trại
gia cầm tại Phần Lan đều không cần dùng đến kháng sinh.
đất riêng. Do đó, nguồn nhiên liệu để cấp
năng lượng nhiệt luôn dồi dào. Ngoài ra,
các trại nuôi đều tự chủ được 40% nguồn
cung năng lượng nhờ sử dụng năng
lượng mặt trời.

Đánh bay dịch bệnh
Phần Lan đã ngừng sử dụng kháng sinh
vào năm 2010 nên gia cầm tại quốc gia
đều được nuôi không kháng sinh. Vệ sinh
nghiêm ngặt trong chuỗi sản xuất gia cầm
và thực hành quản lý xuất sắc tại trại nuôi
đã làm cho kháng sinh trở nên không cần
thiết suốt nhiều năm qua. Thiết kế chuồng
trại cũng phản ánh sự chú trọng đến khâu
vệ sinh. Các trại nuôi đều đề cao an toàn
sinh học, thu gom và xử lý xác gà chết
bằng thiết bị hiện đại.
Phần Lan nuôi gà không kháng sinh hiệu

quả hơn nhiều vùng khác trên thế giới,
đặc biệt là những nơi có mật độ chăn nuôi
cao. Quốc gia này hiện có 435 trại gia cầm,
trong đó là 190 trại gà thịt. Một lợi thế của
ngành gia cầm Phần Lan là không bị ảnh
hưởng bởi các mầm bệnh đáng lo ngại hiện
nay như bệnh hô hấp cấp tính (Coryza) và
vi khuẩn Enterococcus cecorum. Những
dịch bệnh do virus như IBV cũng hiếm khi
xuất hiện.
Bệnh cầu trùng được đẩy lùi nhờ sử dụng
coccidiostats trong thức ăn cho gia cầm.
Nông dân Phần Lan còn dùng Narasin
hoặc muối Monensin làm phụ gia thức
ăn. Chất lượng xuất sắc của than mùn
cưa sấy khô được xem như là một nhân tố
quan trọng giúp kìm hãm bệnh cầu trùng
(coccidiosis). Để tận dụng hết lợi ích của
than mùn cưa chất lượng cao, các chuồng
nuôi gia cầm được cấp nhiệt cẩn thận và

thông khí tốt do mầm bệnh ít có cơ hội
sinh sôi trong môi trường khô. Một lợi
ích nữa của than mùn cưa là pH thấp nên
mầm bệnh bị kìm hãm sự phát triển trong
môi trường axit. Để kiểm tra cầu trùng có
được kiểm soát hiệu quả không, các xưởng
giết mổ thường kiểm tra đường ruột gia
cầm. Tại Phần Lan, kết quả này luôn luôn
tốt. Chỉ số chân gà được theo dõi để đánh
giá bề mặt lớp lót sàn chuồng có thoải mái
với vật nuôi hay không. Tỷ lệ tổn thương
nệm bàn chân gia cầm nuôi tại trại của
nhà Varho Lankinen luôn duy trì ở mức
dưới 10 điểm. Hầu hết các trại nuôi gia
cầm tại Phần Lan đều có chỉ số tương tự.

Sản phẩm minh bạch
Gà của trang trại nhà Varho Lankinen
và nhiều trại gia cầm tại Phần Lan đều
được đưa tới Hãng chế biến thịt HKScan.
Đây là công ty chế biến thịt gia cầm, bê,
bò, cừu và heo có nhà máy chế biến đặt
tại nhiều vùng khác nhau. Thịt gia cầm do
HKScan chế biến được bán ra thị trường
với thương hiệu Kariniemen và chủ yếu
được tiêu thụ nội địa. Hiện, nhu cầu tiêu
thụ thịt gia cầm nội địa lên đến 137.000
tấn/năm, cao hơn so với sản lượng thịt gia
cầm của Phần Lan.
Sản phẩm truyền thống của nhà Varho
Lankinin là gà thịt lông trắng. Giá bán
trung bình năm 2018 khoảng 1,52 EUR/
kg thịt xẻ. Cuối năm 2019, giá thịt gia cầm
giảm nhẹ 10%. Gà luôn được đảm bảo sạch
khuẩn salmonella. Nếu phát hiện dương
tính với salmonella, đàn gia cầm sẽ bị tiêu
hủy ngay mặc dù sự cố này hiếm khi xảy
ra. Để tránh nhiễm khuẩn salmonella từ
thức ăn, gia cầm tại trang trại của Varho
Lankinen được cho ăn thức ăn tổng hợp
hoàn chỉnh bổ sung 10 - 20% lúa mỳ do
gia đình tự trồng. Hiện, Phần Lan chỉ 3
hãng chế biến thức ăn có khả năng cung
cấp thức ăn tổng hợp đã được chứng nhận
sạch khuẩn salmonella.
Tuấn Minh
(Theo Thepoultrysite)

10 công ty gia cầm hàng đầu
châu Âu
1. LDC
Thành lập năm 1968, Công ty LDC của
Pháp là hãng chăn nuôi gia cầm lớn nhất
châu Âu. Công suất giết mổ 541,2 triệu gia
cầm mỗi năm. Nhân công 22.000 người
với 86 cơ sở sản xuất trải khắp nước Pháp,
Tây Ban Nha và Ba Lan. Năm 2018, doanh
thu của LDC đạt kỷ lục 4,1 tỷ EUR (4,6 tỷ
USD), lợi nhuận 190,1 triệu EUR.
2. Plukon Food Group
Là hãng gia cầm lớn thứ 2 châu Âu, có
trụ sở chính tại Hà Lan. Số liệu thống kê
gần đây cho thấy, Công ty giết mổ 426,4
triệu gia cầm trên toàn hệ thống tại Hà
Lan, Đức, Bỉ, Pháp và Ba Lan. Nhân lực lao
động 5.000 người với 11 nhà máy chế biến
gia cầm và 7 nhà máy đóng gói sản phẩm.
Năm 2018, Công ty mua lại phần lớn cổ
phần của Hãng L&B Wyerbski thuộc Ba
Lan và khai trương thêm một cơ sở mới.
3. Cherkizovo Group
Công suất giết mổ đạt 387 triệu đầu gia
cầm/năm, Công ty Cherkizovo của Nga là
hãng sản xuất gia cầm lớn thứ 3 châu Âu
và dẫn đầu Nga ở cả lĩnh vực sản xuất thịt
và gia cầm. Công ty ra đời năm 1974 với tên
gọi nhà máy chế biến thịt Cherkizovsky và
nhanh chóng phát triển thành hãng gia
cầm lớn nhất nước Nga, lớn thứ 2 về sản
xuất thịt heo và thứ 3 về thịt gà tây.
4. Guppo Veronesi
Veronesi của Ý, sở hữu công ty gia cầm
Agricola Italiana Alimentare với công suất
giết mổ 350 triệu gia cầm mỗi năm. Ngoài
gia cầm, Công ty còn sản xuất trứng, thỏ,
heo, bò và thức ăn chăn nuôi. Nhân lực 8.400
người, toàn bộ Công ty chỉ hoạt động tại thị
trường nội địa. Doanh thu năm 2018 đạt 2,97
tỷ EUR, trong đó xuất khẩu chỉ chiếm 16%.
5. PHW Group
Công suất giết mổ 350 triệu gia cầm/
năm, PHW là Công ty gia cầm lớn nhất
nước Đức và đứng thứ 5 tại châu Âu với
thương hiệu Weisenhof chuyên cung cấp
gia cầm, gà tây và vịt. Với nhân lực 7.000
người, Công ty còn hoạt động trong lĩnh
vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tổng
doanh số bán hàng năm 2018 đã tăng
4,1%, đạt 2,58 tỷ EUR.

6. MHP
Đứng thứ 6 là MHP của Ukraina với
công suất giết mổ 349 triệu đầu gia cầm/
năm. So với nhiều công ty, MHP là “lính
mới” trong ngành gia cầm với lịch sử 20
năm. Tuy nhiên, gia cầm mang lại 80%
doanh thu cho Công ty, trong đó 50% từ
thị trường nội địa. 9 tháng đầu năm 2019,
MHP sản xuất 540.133 triệu tấn thịt gia
cầm, tăng 18% so cùng kỳ 2018, doanh thu
tăng 33%, đạt 1,5 tỷ USD.
7. 2 Sisters Food Group
2 Sisters Food là một trong những công
ty thực phẩm lớn nhất nước Anh. Công
suất giết mổ 323 triệu gia cầm/năm, cung
cấp 1/3 nhu cầu gia cầm cho cả nước. 2
Sister Food Group cũng có 6 cơ sở hoạt
động tại Hà Lan và Đức. Năm 2018, Công
ty khai tử mảng sản xuất thịt đỏ để tập
trung chuyên sâu vào thịt gia cầm.
8. Moy Park
Ra đời từ năm 1943, Hãng Moy Park
của Anh đạt công suất giết mổ 312 triệu
gia cầm/năm và là một phần của Công ty
Pilgrim’s Pride, sở hữu bởi Tập đoàn JBS.
Moy Park gồm 12 nhà máy chế biến đặt tại
phía Bắc Ireland, Anh, Pháp và Hà Lan. Sản
phẩm của Công ty chủ yếu là thịt gia cầm
tươi, chế biến sâu, thịt ăn liền, đông lạnh.
Ngoài ra, Công ty nuôi khoảng 25% đàn gà
thịt bố mẹ của toàn vùng Tây Âu.
9. Amadori
Là doanh nghiệp của Italia, công suất
giết mổ 250 triệu gia cầm/năm. Ngoài gà
tươi và đông lạnh, Công ty còn sản xuất
gà tây và các sản phẩm từ thịt gà như xúc
xích, gà viên, burger, trứng. Công ty có lịch
sử hơn 40 năm, nhân lực lao động khoảng
7.000 người.
10. GAP Resurs
GAP Resurs của Nga giết mổ 228,6
triệu đầu gia cầm/năm, đang mở rộng
chăn nuôi hữu cơ. Ngoài gia cầm, Công
ty cũng sản xuất ngũ cốc và dầu thực vật.
Từ khi thành lập vào năm 2003, sản lượng
thịt gia cầm tăng trưởng liên tục và đạt
615.000 tấn hơi vào năm 2018.
Đan Linh
(Theo WATT Global Media)
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>> chuyển động hội

VIPA gắn biển đơn vị thành viên tại
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) tổ chức lễ gắn biển đối với thành viên của
Hiệp hội là Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên.
TS. Phan Văn Lục, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VIPA cho
biết, gắn biển xác nhận cho các đơn vị thành viên là Nghị quyết
mới được VIPA thống nhất trong nhiệm kỳ vừa qua. Trung tâm
Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên là đơn vị đầu tiên được VIPA chọn là
thành viên để gắn biển.
Cũng theo TS. Phan Văn Lục, hoạt động này nhằm tăng tính
gắn kết giữa thành viên; đồng thời cũng giúp tăng uy tín, thương
hiệu, nhận diện cho các thành viên của Hiệp hội.
Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam được thành lập năm
2003. Hiệp hội hiện có 280 hội viên bao gồm các hội viên tập thể
và hội viên cá nhân, trong đó khối doanh nghiệp, trang trại chiếm
tỷ lệ lớn (từ sản xuất con giống, thức ăn, thuốc thú y, chăn nuôi,
chế biến sản phẩm gia cầm). Hiệp hội cũng là hội viên chính thức
của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Liên
đoàn Sản xuất gia cầm ASEAN, Hội viên Hiệp hội Gia cầm thế giới.
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên là cơ sở nghiên cứu, bảo
tồn, sản xuất các giống thủy cầm hàng đầu tại Việt Nam, trực thuộc
Viện Chăn nuôi với quy mô công suất hàng triệu con giống bố mẹ,
thương phẩm mỗi năm. Các sản phẩm chủ lực của Trung tâm gồm
dòng vịt siêu nạc Star, vịt kiêm dụng PT, vịt trứng, ngan ngoại, con
lai ngan vịt, ngỗng trời và đặc biệt là sản phẩm Vịt biển 15 Đại Xuyên,
loài có thể sống được trong môi trường nước mặn, hiện đang được
các chiến sĩ Hải quân Việt Nam nuôi tại Quần đảo Trường Sa.
Phát biểu tại lễ gắn biển, ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Trung
tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên cho biết: “Trung tâm rất tự hào
được Hiệp hội gắn biển đầu tiên khi triển khai Nghị quyết mới của
VIPA. Việc gắn biển đã tạo thêm sự kết nối của hai bên, đồng thời
tạo động lực phát triển trong thời gian tới”.

Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên là đơn
vị đi đầu trong việc thực hiện và hoàn thành
các nhiệm vụ được giao. Trung tâm luôn đẩy
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản
xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới các đơn
vị khác và người chăn nuôi. Những giống vịt
biển được Trung tâm nghiên cứu và đưa vào
sản xuất luôn cho hiệu quả kinh tế cao, tăng
thu nhập cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó,
Trung tâm còn hoạt động tích cực trong Hiệp
hội, đóng góp chung vào sự phát triển của
Hiệp hội.
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Lãnh đạo VIPA và Viện Chăn nuôi khánh thành biển chứng nhận thành viên
Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

TS. Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi thừa ủy quyền trao Bằng
khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Trung
tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên

Cùng ngày, Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên tổ chức Lễ
tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 với sự tham
dự của Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương;
TS. Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, cùng các đơn
vị trực thuộc Viện Chăn nuôi.
Theo báo cáo tại Lễ tổng kết, năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu
Vịt Đại Xuyên đã cung cấp trên 1,7 triệu con giống gia cầm, đảm
bảo chất lượng cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, Trung tâm
cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nuôi giữ
giống gốc, các dự án khuyến nông trong việc nghiên cứu, chuyển
giao, bảo tồn các giống thủy cầm. Tổng doanh thu năm 2019 đạt
trên 46,8 tỷ đồng, tăng so với năm 2018.
Minh Dương

Tình hình dịch bệnh và giải pháp
phòng chống
Ngành chăn nuôi nước ta ngày càng phát triển nhanh, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng trong nước và một phần sản phẩm hiện đã xuất khẩu. Tuy vậy, ngành cũng đang phải chịu những thách thức lớn
về dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp chủng virus Corona (COVID-19) đang lây lan diện
rộng ra trên người và dịch cúm H5N1 đang xảy ra nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Tình hình chung

Phải nói rằng trong năm qua dịch bệnh
trên gia súc, gia cầm đã xảy ra rất phức tạp,
nhất là Dịch tả heo châu Phi (ASF). ASF đã
xảy ra tại 8.532 xã, 667 huyện, 63 tỉnh, thành
phố, buộc phải tiêu hủy 5.9965.173 con heo,
chiếm gần 11% tổng đàn heo cả nước.
Bệnh cúm gia cầm tuy không gây thành
dịch lớn như thập niên 2000 mà đã trở thành
dịch lưu cữ địa phương gây dịch rải rác ở các
hộ chăn nuôi. Qua giám sát tại 26 tỉnh, thành
phố với tổng cộng 3.966 mẫu gộp (tương
đương với 19.830 con gia cầm) đã được xét
nghiệm; trong đó có 1.496 (37,72%) mẫu
dương tính với cúm A; 138 (3,48 %) mẫu dương
tính với virus cúm H5; 47(1,19 %) mẫu dương
tính với virus cúm H5N1; 72 (1,82%) mẫu
dương tính với virus cúm H5N6 và 3 (0,08%)
mẫu dương tính với virus cúm A/H7, nhưng
âm tính với virus cúm A/H7N9. Như vậy qua
kết quả kiểm tra trên virus cúm gia cầm vẫn
hiện hữu lưu hành trong môi trường, đấy là
mỗi đe dọa thường xuyên nếu chúng ta thiếu
cảnh giác bệnh sẽ bùng phát trở lại.
Ở gia cầm, ngoài cúm gia cầm, một số
bệnh cũng đang được quan tâm vì gây thiệt
hại lớn do chưa có thuốc, vaccine phòng và
điều trị, đó là bệnh Leucosis ở các đàn gà
giống, bệnh rụt mỏ ở vịt gây tổn thất lớn cho
ngành chăn nuôi. Đối với điều kiện thời tiết
hiện nay ẩm thấp, mưa phùn, rét lạnh sức
đề kháng gia cầm giảm dễ cảm nhiễm nhiều
bệnh đường hô hấp như viêm đường hô
hấp mãn tính (CRD), viêm phế quản truyền
nhiễm (IB), viêm thanh khí quản truyền
nhiễm (ILT), sổ mũi truyền nhiễm (Coryza),
Newcastle... làm giảm sức đề kháng dễ
nhiễm virus cúm gia cầm.

Giải pháp
Việt Nam có nền chăn nuôi đặc thù đang tồn
tại song song hai hình thức chăn nuôi, nông

Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với dịch cúm H5N1 Ảnh: CN

hộ nhỏ lẻ và tập trung công nghiệp. Chăn nuôi
nông hộ nhỏ lẻ chiếm khoảng trên 60% giá trị
sản phẩm. Với đặc thù của ngành chăn nuôi
này Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong
quy hoạch và phòng chống dịch bệnh.
Trước tình hình dịch tễ phức tạp và những
nhận định trên cần triển khai song song, đồng
bộ các biện pháp tổng hợp để phòng trừ dịch
bệnh đảm bảo an toàn cho ngành chăn nuôi
nước ta. Theo đó, thực hiện chỉ thị số 3256/CT
BNN - TY ngày 11/11/2019, chỉ đạo của Bộ trưởng
Bộ NN&PTNN tại cuộc họp ngày 18/12/2019,
hướng dẫn BNN&PTNT tại CV số 647/BNN TY ngày 15/1/2020 về việc tăng cường phòng
chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau
Tết Nguyên đán Canh Tý, Công điện ngày
3/2/2020 của BNN số 735/CĐ-BNN-TY về triển
khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng
chống bệnh cúm gia cầm.
Theo đó các đơn vị cần chủ động triển khai
tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh:
Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật
nuôi, thực hiện tốt cách ly, loại trừ các nguy
cơ rủi ro lây nhiễm bệnh, đảm bảo chăn nuôi
an toàn sinh học. Tăng cường công tác vệ

sinh tiêu độc, xung quanh trại và những nơi
có nguy cơ lây nhiễm cao. Giám sát tốt các
phương tiện, khách ra vào trại, thực hiện tốt
cách ly, bảo hộ lao động trước khi ra vào trại.
Đảm bảo các hố sát trùng luôn có thuốc sát
trùng. Nâng cao sức đề kháng chống bệnh
tạo điều kiện môi trường tốt nhất cho vật
nuôi, kiểm tra theo dõi miễn dịch phòng,
chống các bệnh khác, tiêm phòng đầy đủ các
loại vaccine phòng bệnh. Giám sát tốt việc
vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm; đặc
biệt vận chuyển qua biên giới. Các cơ quan
chức năng thực hiện tốt việc giám sát lưu
hành virus cúm để xác định tình hình dịch tễ
và phát hiện sớm các ổ dịch, xử lý triệt để mỗi
khi có dịch, tránh dịch bệnh lây lan. Theo dõi
cập nhật thông tin thường xuyên để có biện
pháp đối phó kịp thời. Thông báo kịp thời với
cơ quan chức năng và thực hiện nghiêm ngặt
các biện pháp theo quy định Luật Thú y khi có
sự cố xảy ra. Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc
khử trùng môi trường trên phạm vi cả nước;
tổ chức đồng loạt bắt đầu từ tháng 2/2020.
TS. Phan Văn Lục
Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam
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>> hoạt động doanh nghiệp

TậP ĐOÀN TH

Nhập khẩu 1.584 con bò sữa từ Mỹ
Sáng 2/2, Tập đoàn TH, đơn vị sở hữu thương hiệu TH
true MILK tổ chức Lễ đón đầu tiên trong năm 2020 dành
cho đàn bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF)
nhập khẩu từ Mỹ về trang trại Tân Đáo, huyện Nghĩa Đàn.
Tại buổi lễ, bà Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng
chiến lược Tập đoàn TH cho biết: Đàn bò sữa cao sản thuần
chủng HF mới cập cảng Cửa Lò và về trại Tân Đáo của TH
true MILK là đàn bò thứ 20 với quy mô đàn lớn mà Tập đoàn
TH nhập khẩu về Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Trong
năm 2020, Tập đoàn TH đã có kế hoạch nhập khẩu đàn bò
với quy mô 4.500 con (lô thứ nhất đã cập cảng đầu năm
2020 có quy mô 1.584 con), phấn đấu theo lộ trình đến cuối
2021, tổng đàn bò sữa của TH đạt 70.000 con. Với đàn bò
cao sản thuần chủng HF hòa nhập đàn lần này, sản lượng
sữa tươi từ trang trại TH được kỳ vọng sẽ góp đáp ứng nhu
cầu ngày càng tăng về sữa tươi sạch của thị trường Việt
Nam và các thị trường lớn khác.
PHƯƠNG NGọC

C.P Việt Nam

Doanh nghiệp dẫn đầu ngành
thức ăn chăn nuôi

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và tỉnh Nghệ An cùng tham quan đàn bò sữa cao
sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) nhập khẩu từ Mỹ về trang trại Tân
Đáo, huyện Nghĩa Đàn

Nam cho biết “Việc xếp thứ hạng 18
trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại
Việt Nam và đứng thứ nhất trong ngành
thức ăn chăn nuôi là niềm vinh dự và tự
hào của C.P. Việt Nam. Giải thưởng là sự
ghi nhận nỗ lực không mệt mỏi và sự cố
gắng hết mình của cán bộ công nhân
viên C.P. Việt Nam”.
Tuấn Kiệt
Mavin

Tăng 19 bậc trong Top 500
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
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Ngày 9/1/2020, tại Khách sạn Inter
Continental Hanoi Landmark 72, TP. Hà Nội
đã diễn ra Lễ công bố và tôn vinh chính thức
Bảng xếp hạng VNR500 năm 2019. Đây là
năm thứ 13 Bảng xếp hạng VNR500 - Top
500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam chính
thức được công bố nhằm tôn vinh những
doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam,
đạt được các thành tựu đáng ghi nhận trong
hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian
qua. Trong bảng xếp hạng năm nay, C.P.
Việt Nam đứng thứ 18 trong Top 500 Doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019 và vẫn
giữ vững vị trí số 1 ngành thức ăn chăn nuôi.
Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt

sản xuất thức ăn chăn nuôi, Mavin tiếp
tục đứng trong Top 10 Công ty lớn nhất
Việt Nam. VNR500 là Bảng xếp hạng 500
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo
mô hình của Fortune 500 - Dựa trên kết
quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo
chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam
Report, được định kỳ công bố thường
niên từ năm 2007 với sự tư vấn của các
chuyên gia trong và ngoài nước. Sứ mệnh
của VNR500 là nhằm tôn vinh các doanh
nghiệp đóng góp lớn cho sự phát triển của
nền kinh tế Việt Nam và quảng bá thương
hiệu doanh nghiệp tới cộng đồng kinh
doanh trong nước và quốc tế.

Thảo Nguyên
Dabaco

Năm 2020, đặt mục tiêu lợi
nhuận sau thuế 457 tỷ đồng

Tập đoàn Mavin vừa được trao tặng
Chứng nhận là 1 trong 500 Doanh nghiệp
lớn nhất Việt Nam - VNR500 lần thứ 6 liên
tiếp. Lần thứ 6 được vinh danh trong Bảng
xếp hạng VNR500, Mavin tăng 19 bậc so
với năm 2018. Đặc biệt, trong lĩnh vực

Tại cuộc họp đánh giá kết quả sản
xuất, kinh doanh năm 2019, thông qua kế
hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm và một
số nhiệm vụ quan trọng khác, HĐQT Tập
đoàn Dabaco đã đề ra mục tiêu, năm 2020,
tổng doanh thu toàn Tập đoàn sẽ đạt trên
13.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt
457 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so kết quả
năm 2019 do kỳ vọng vào sự phục hồi ổn

định của ngành chăn nuôi và sự đóng góp của các dự án mới đi vào
hoạt động. Để hoàn thành mục tiêu, HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt
Nam yêu cầu từng thành viên được phân công phụ trách tăng cường
chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các đơn vị thành viên, bám sát
mục tiêu chiến lược, tổ chức thực hiện thành công kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2020, làm tiền đề cho kế hoạch 5 năm với quyết tâm
cao nhất ngay từ những ngày đầu năm.
Hải Băng
Vinamilk Lâm Đồng

Mỗi ngày thu mua 85 tấn sữa nguyên liệu
Thống kê mỗi ngày Vinamilk Lâm Đồng tổ chức thu mua khoảng 85
tấn sữa bò nguyên liệu của gần 750 hộ chăn nuôi trên địa bàn. Mạng
lưới thu mua sữa nguyên liệu của Vinamilk Lâm Đồng đến nay có tất
cả 8 trạm hoạt động tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di
Linh và TP. Bảo Lộc. Quy mô hiện tại của Vinamilk Lâm Đồng gồm 3 trại
chăn nuôi khoảng 3.100 con bò sữa đạt tiêu chuẩn Organic châu Âu.
Trong đó, gồm 2 trại chăn nuôi bò sữa Organic tại xã Tu Tra (huyện Đơn
Dương) được xây dựng trong 2 năm 2011 và năm 2017, tổng đàn duy trì
2.600 con. Còn trại chăn nuôi bò sữa Organic tại thị trấn Di Linh, huyện
Di Linh hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018, tọa
lạc trên tổng diện tích đất 64 ha, công suất nuôi 500 con bò sữa.
Hải Băng
Vemedim Corporation

Khánh thành văn phòng Vemedim Animal Health 79
tỷ đồng
Vừa qua, Vemedim Corporation đã khánh thành văn phòng Tập
đoàn tại Khu Công nghiệp Sông Hậu, Châu Thành, Hậu Giang. Văn
phòng của Vemedim Animal Health được xây dựng theo mô hình
“Linh hoạt để kiến tạo tương lai”, đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn
về môi trường xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Không gian làm
việc xanh hơn, linh hoạt và hiện đại hơn. Với phong cách thiết kế không
gian mở, diện mạo văn phòng mới của Công ty đem đến trải nghiệm
mới, tạo điều kiện để nhân viên có thể làm việc mọi lúc mọi nơi, thúc
đẩy đội ngũ sáng tạo và gắn bó với Công ty. Tổng vốn đầu tư xây dựng
qua 3 giai đoạn của Vemedim Animal Health là gần 700 tỷ đồng, riêng
công trình văn phòng Vemedim Animal Health là 79 tỷ đồng.
Thu Minh

De Heus

Đảm bảo tăng trưởng 10%
Năm 2019, De Heus vẫn đảm bảo mức tăng trưởng theo kế hoạch
10% so với năm 2018. Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus khu
vực châu Á cho biết, xuất phát từ năm 2009 với sản lượng 42.000
tấn/năm, đến năm 2019, Công ty có sản lượng vượt mức 1.300.000
tấn/năm, qua 10 năm sản lượng tăng trưởng 3.095%, bình quân
một năm tăng trưởng 310%. Song song với sự phát triển mạnh mẽ
ở Việt Nam, De Heus đã và đang đầu tư phát triển ra các nước trong
khu vực, như Campuchia, Myanmar, Indonesia, Philippines… Chia
sẻ của ông Nguyễn Quang Thạnh - một đại lý ở khu vực Quảng
Nam cho biết, qua bao nhiêu thăng trầm của ngành thức ăn chăn
nuôi, đại lý Quang Thạnh vẫn phát triển ngày càng lớn mạnh, đó
là do định hướng sản xuất kinh doanh của De Heus luôn biết lắng
nghe, thân thiện trong quan hệ hợp tác, trung thực trong sản xuất,
ổn định và cải tiến chất lượng phù hợp với vật nuôi, tối ưu hóa giá
thành chăn nuôi…

Quang Hà

>> lịch sự kiện

Diễn đàn chăn nuôi AFMA 2020
Thời gian: 2 - 3/3/2020
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sun City, Nam Phi
AFMA 2020 là diễn đàn chăn nuôi uy tín được tổ chức tại
Nam Phi, với chủ đề “Khám phá ngày hôm nay để ngày
mai tốt hơn”, diễn đàn tầm cỡ thế giới này sẽ bao gồm các
hội thảo kỹ thuật, thảo luận, từ bộ mặt công nghệ thay
đổi đến những thách thức mà ngành công nghiệp thức ăn
chăn nuôi phải đối mặt với yêu cầu của biến đổi khí hậu và
an ninh lương thực.
Website: www.afmaforum.co.za

Hội nghị Dinh dưỡng AVEM lần thứ 13
Thời gian: 3 - 5/3/2020
Địa điểm: Khách sạn Mision Grand, Queretaro, Mexico
Hội nghị sẽ tập trung thảo luận việc duy trì hoặc tăng
cường sức khỏe đường ruột, axit amin trong gà thịt, thách
thức về dinh dưỡng gà, sử dụng enzyme, phụ gia, chiến
lược dinh dưỡng, kinh nghiệm của Mexico và hơn thế
nữa… Hội nghị với các chuyên gia, bác sĩ thú y và các đại
diện các đại học hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và
thú y sẽ thảo luận và chỉ ra những giải pháp tốt cho ngành
chăn nuôi phát triển. Website: www.avem.mx

Hội nghị ngành thịt 2020
Thời gian: Từ ngày 2 - 4/3/2020
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Resort Gaylord Opryland,
Nashville, Mỹ
Hội nghị thường niên ngành thịt cung cấp các kinh
nghiệm giáo dục và kết nối mạng hoàn chỉnh. Ngoài ra,
Hội nghị còn bao gồm các triển lãm trưng bày các sản
phẩm thịt và gia cầm mới nhất đến từ các nhà bán lẻ sản
phẩm và dịch vụ gia tăng. Các buổi giáo dục toàn diện bao
gồm nhiều cách khác nhau để khám phá những nghiên
cứu và phát triển mới nhất trong ngành bán lẻ thịt ngày
nay.
Website: www.meatconference.com

Triển lãm và hội nghị về sữa và gia cầm
Quốc tế
Thời gian: 5 - 7/3/2020
Địa điểm: Kuril, Banglađesh Triển lãm và hội nghị sẽ
cung cấp cơ hội để thảo luận về các vấn đề quan trọng
liên quan đến chăn nuôi gia cầm và cách thức sản xuất
an toàn trong ngành chăn nuôi gia cầm, đồng thời là dịp
để gặp gỡ các đại diện tiêu biểu của ngành gia cầm và các
chuyên gia về trang thiết bị chăn nuôi. Sự kiện dự kiến thu
hút hơn 3.000 đại biểu đến từ 100 quốc gia là những nhà
khoa học, giáo sư, bác sĩ thú y hàng đầu thế giới.
Website: www.limraexpo.com
Tùng Bách (Tổng hợp)
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>> hoạt động doanh nghiệp

Mavin vận hành chính thức phần mềm
ERP cho ngành TĂCN
Ngày 17/12/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Mavin tổ chức Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống quản trị nguồn lực
doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA cho ngành thức ăn chăn nuôi (TĂCN).
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Dự án triển khai Hệ thống phần mềm SAP S/4HANA cho ngành
TĂCN đã được Tập đoàn Mavin khởi động từ ngày 18/4/2019. Sau
199 ngày triển khai, phần mềm SAP S/4HANA đã được Mavin
chính thức ứng dụng cho toàn bộ các giao dịch của ngành TĂCN
từ ngày 4/11/2019.
Phát biểu tại Buổi lễ, ông David John Whitehead, Chủ tịch
HĐQT Tập đoàn Mavin cho biết, sau hơn 1 tháng vận hành
chính thức, phần mềm SAP S/4HANA đã vận hành suôn sẻ và
bước đầu mang lại những thay đổi tích cực cho hoạt động của
mảng TĂCN.
“Là một trong số ít những doanh nghiệp hoạt động khép kín
theo chuỗi giá trị “Từ nông trại tới bàn ăn”, Tập đoàn Mavin luôn
hướng tới những công nghệ mang lại sự chính xác, cải thiện hiệu
quả và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Đó là lý do chúng
tôi đã lựa chọn phần mềm tiên tiến nhất thế giới hiện nay - SAP
S/4HANA với kỳ vọng sẽ giúp Mavin tăng năng suất lao động,
kiểm soát tốt nhất chi phí và tăng hiệu quả trong các lĩnh vực
hoạt động cốt lõi. Trên cơ sở ứng dụng SAP S/4HANA, toàn bộ
hoạt động sản xuất kinh doanh ngành TĂCN của Mavin sẽ đảm
bảo tính chính xác về thời gian và ngân sách, đảm bảo chất lượng
tốt nhất nhằm đạt được mục tiêu tương lai. Dự án ERP của Mavin
cũng là một dự án mang ý nghĩa lớn đối với ngành nông nghiệp
Việt Nam, phù hợp với chủ trương và xu hướng số hóa, ứng dụng
công nghệ 4.0 hiện nay”, ông David khẳng định.
SAP S/4HANA là bộ giải pháp kinh doanh ứng dụng công nghệ
mới nhất giúp doanh nghiệp vận hành đơn giản trong nền kinh
tế số. Bộ giải pháp này được xây dựng trên nền tảng công nghệ
bộ nhớ tiên tiến - SAP HANA, cung cấp trải nghiệm người dùng
được cá nhân hóa thông qua SAP Fiori. Giải pháp được phát triển
bởi SAP AG - Nhà cung cấp hệ thống phần mềm ERP và các giải
pháp quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay, đặc biệt
trong lĩnh vực sản xuất, có trụ sở ở Đức (437,000 khách hàng
doanh nghiệp tư nhân và chính phủ trên 180 quốc gia).
Bà Josephin Galla, Giám đốc điều hành SAP Việt Nam cho biết:
“Các doanh nghiệp như Tập đoàn Mavin khi mở rộng nhanh
chóng sẽ cực kỳ khó quản lý những yếu tố phát sinh phức tạp
trong tất cả các hoạt động kinh doanh. Giải pháp ERP của SAP sẽ
giúp Mavin đơn giản hóa và quy chuẩn hóa hoạt động. SAP AG là
nhà cung cấp đứng đầu có năng lực chuyên sâu từ địa phương
cho tới toàn cầu, đồng thời có thể cung cấp trải nghiệm người
dùng tuyệt vời, giúp họ có được những cái nhìn toàn cảnh, tiếp
cận dữ liệu theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi. Qua đó, doanh
nghiệp có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, đây là yếu tố cực kỳ
quan trọng trong nền kinh tế số hiện nay.”
Dự án triển khai SAP S/4HANA được tư vấn bởi Deloitte - Đơn
vị tư vấn triển khai hàng đầu thế giới về các giải pháp quản trị

doanh nghiệp của SAP. Phát biểu tại Lễ công bố vận hành chính
thức, Công ty Deloitte Việt Nam bày tỏ vinh dự được đồng hành
cùng Mavin trong Chương trình chuyển đổi số và khẳng định Dự
án triển khai SAP S/4HANA của Mavin đã thành công mỹ mãn
trong một thời gian ngắn kỷ lục - 199 ngày.
Dự án triển khai ERP SAP S/4HANA là giai đoạn đầu tiên trong
Chương trình chuyển đổi số của Tập đoàn Mavin, có tổng vốn đầu
tư lên tới 5 triệu USD, được triển khai trong giai đoạn 2019 - 2023,
gồm 4 trụ cột chính: ERP, điện toán đám mây, số hóa và sử dụng
hệ thống sản xuất thông minh, với mục tiêu xây dựng Mavin trở
thành “Tập đoàn số sáng tạo nhất trong lĩnh vực nông nghiệp tại
Việt Nam” trong 5 năm tới. Năm 2019, Chương trình mở đầu với
Dự án ERP SAP S/4HANA cho ngành TĂCN, từ năm 2020 sẽ lần
lượt áp dụng ERP cho các ngành chăn nuôi, sức khỏe động vật,
thực phẩm và quản trị nhân lực.
PV

Công ty TNHH Dabaco Bình Phước

Ra mắt người chăn nuôi miền Nam
lô gà giống đầu tiên
Ngày 1/2/2020, Công ty TNHH Dabaco Bình Phước đã chính thức ra mắt người chăn nuôi miền Nam lô gà giống
đầu tiên.
Công ty TNHH Dabaco Bình Phước là
doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tập
đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập
năm 2017 và hoàn thành thần tốc chỉ sau 2
năm xây dựng với mục tiêu đưa sản phẩm
con giống, thức ăn chăn nuôi của Dabaco
tới người chăn nuôi miền Nam nhanh
chóng, kịp thời hơn.
Công ty TNHH Dabaco Bình Phước tọa lạc
trên diện tích 30 ha thuộc địa xã Tân Hưng,
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cùng
trang trại nuôi gà lông màu quy mô, hiện
đại hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với số
lượng lên tới 350.000 gà bố mẹ. Toàn bộ
hệ thống chuồng trại, trang thiết bị nuôi
gà giống của Dabaco Bình Phước đều được
ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tự động hoàn
toàn công nghệ châu Âu nên chất lượng
con giống đồng đều, vượt trội về mọi mặt.
Ngay bên cạnh trang trại nuôi gà bố mẹ
là nhà máy thức ăn chăn nuôi hiện đại
nhập khẩu từ EU với công suất 100.000
tấn/năm của Dabaco Bình Phước. Dabaco
Bình Phước hiện đã cung cấp thức ăn gia
súc, gia cầm thương mại tại thị trường
phía Nam, từ đó hình thành chuỗi khép
kín từ con giống tới thức ăn cho người
chăn nuôi.
Ông Đỗ Văn Thuận, Giám đốc Công ty
TNHH Dabaco Bình Phước cho biết, trang
trại gà giống của doanh nghiệp đang nuôi
3 nhóm sản phẩm chủ lực của Tập đoàn
Dabaco Việt Nam là: Gà J-Dabaco, nhóm
gà Nòi (Nòi chân vàng, Nòi ô tía, Nòi sọc
đen) và giống gà Trứng hồng D310.
Cũng theo chia sẻ của ông Thuận, việc
Dabaco Bình Phước dự kiến cung cấp lứa
gà đầu tiên ngày 1/2/2020 được kỳ vọng
sẽ hỗ trợ đắc lực người chăn nuôi các tỉnh,
thành phía Nam sớm có điều kiện tái đàn,
chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi kịp thời từ
heo sang gà trong bối cảnh Dịch tả heo
châu Phi chưa biết thời điểm nào mới có
thể khống chế.

Dabaco Bình Phước đi vào hoạt động sẽ là lựa chọn
đắc lực đồng hành với bà con nông dân tái cơ cấu
chăn nuôi tại khu vực phía Nam

Cạnh trang trại nuôi gà bố mẹ là nhà máy thức ăn
chăn nuôi hiện đại nhập khẩu từ EU với công suất
100.000 tấn/năm của Dabaco Bình Phước

“Dabaco Bình Phước đi vào hoạt động sẽ giúp việc vận
chuyển gà giống thương phẩm 1 ngày tuổi từ Bắc Ninh vào các
tỉnh miền Nam được rút ngắn đáng kể thời gian so với việc vận
chuyển bằng xe chuyên dụng hoặc máy bay như trước kia. Qua
đó, giúp đàn gà giống khi đến tay người tiêu dùng khỏe mạnh
hơn, tỷ lệ sống cao hơn và giúp bà con chăn nuôi phía Nam
chớp cơ hội chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi tái đàn kịp thời hơn”,
Giám đốc Dabaco Bình Phước Đỗ Văn Thuận cho biết.
Trong bộ sản phẩm giống gia cầm chủ
lực của Dabaco Bình Phước, ông Đỗ Văn
Thuận bật mí, J-Dabaco là giống sở hữu
phẩm chất thịt đặc biệt thơm ngon của
gà Ri truyền thống, ngoại hình đẹp, mào
cờ, lông màu mận chín ôm gọn, chân nhỏ
vàng. Gà nuôi 90 - 105 ngày đủ tuổi xuất
bán, gà trống 2,5 - 2,7 kg, mái 2 - 2,1 kg, mức
tiêu tốn từ thức ăn 2,7 - 2,8 kg thức ăn/kg
tăng trọng.
Trong khi đó, bộ 3 giống gà Nòi của
Dabaco là Nòi chân vàng, Nòi ô tía, Nòi sọc
đen được chọn tạo trên nền công nghệ di
truyền phân tử, phương pháp Blup hiện
đại hàng đầu thế giới hiện nay nên giống
gà Nòi của Dabaco kế thừa toàn bộ ưu
điểm của giống gà đá của mảnh đất võ Tây
Sơn Bình Định.

Các giống gà Nòi của Dabaco thời gian
nuôi 100 - 105 ngày, trọng lượng bình quân
đạt 2,2 - 2,8 kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,6 2,8 thức ăn/kg tăng trọng. Nhờ sở hữu các
ưu điểm vượt trội nên Nòi chân vàng, Nòi
ô tía và Nòi sọc đen của Dabaco trở thành
giống gia cầm chủ lực tại miền Nam trong
nhiều năm trở lại đây.
Ngoài J-Dabaco và 3 giống gà Nòi, tại
Dabaco Bình Phước còn cung cấp sản
phẩm giống gà Trứng hồng D310. Sở dĩ
giống có tên D310 là do giống gà này đẻ kỷ
lục tới 310 quả trứng/mái/năm. Bên cạnh
đó, D310 còn sở hữu màu trứng hồng, kích
cỡ trứng, chất lượng, hương vị thơm ngon,
bổ dưỡng như trứng giống gà Ri truyền
thống của Việt Nam.
PV
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>> hoạt động doanh nghiệp

Đại hội Khách hàng 2020 Woosung Việt Nam

Kết nối là sức mạnh
Ngày 10 - 12/1/2020, tại Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận), Woosung Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội
khách hàng nhằm tri ân quý đại lý, đối tác đã đồng hành gắn bó với Công ty trong năm 2019.
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Đại hội khách hàng là sự kiện quan trọng và được Woosung
Việt Nam chú trọng tổ chức thường niên; với mục đích vinh
danh những nỗ lực và đóng góp tích cực của quý khách hàng
đại lý cùng nhân viên kinh doanh đạt thành tích xuất sắc của
Công ty; đồng thời, chia sẻ chiến lược kinh doanh của Woosung
Việt Nam trong năm 2020, các trọng tâm kết nối mà Woosung
sẽ hướng đến.
Cũng tại Đại hội năm nay, bên cạnh chương trình Vinh danh
và trao giải, Woosung còn kết hợp các hoạt động tham quan,
nghỉ dưỡng mới lạ thay cho lời cảm ơn của Công ty dành cho
quý khách hàng trong một năm qua.
Phát biểu khai mạc Đại hội Khách hàng, ông Lim Min Soo,
Tổng Giám đốc Woosung Việt Nam cho rằng, 2019 là một
năm đầy khó khăn đối với ngành chăn nuôi Việt Nam. Một số

công ty trong ngành đã gặp rất nhiều
trở ngại và tụt giảm sản lượng, nhưng
Woosung Việt Nam nhờ vào sự yêu
thương của Quý khách hàng vẫn tăng
trưởng vượt bậc, doanh số tăng 36% so
cùng kỳ năm trước.
“Tất cả sự thành công đó là nhờ vào
sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, nhân
viên và giúp đỡ của khách hàng, đối tác
ở đây ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời cảm
ơn chân thành đến tất cả”, ông Lim Min
Soo nhấn mạnh.
“Tôi tin rằng sự tăng trưởng trong
năm vừa qua sẽ là nền tảng cho Công
ty phát triển vững mạnh hơn nữa trong
tương lai. Chúng tôi sẽ đưa ra những
chiến lược cho năm 2020 để cùng đồng
hành phát triển với quý khách hàng.
Chủ đề của Woosung năm 2020 này
chính là “Kết nối là sức mạnh”. Lý do mà
Woosung có mặt trên thị trường Việt
Nam đó là vì khách hàng, chúng tôi sẽ
cố gắng nỗ lực hết mình để kết nối và
giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với khách
hàng cũng như không ngừng nghiên
cứu tạo ra các sản phẩm chất lượng hơn
nữa để đáp lại niềm tin của khách hàng
dành cho Woosung”, ông Lim Min Soo
cho biết thêm.
Ngoài ra, trong Đại hội lần này,
Woosung Việt Nam chính thức ra mắt
3 dòng sản phẩm mới: Ginseng Alpha
(cho heo và gà), Fishtech (cho cá) và
Super S (cho tôm).
Trong đêm Gala vinh danh, bên cạnh
các trò chơi, chương trình bốc thăm
may mắn đã mang lại nhiều tiếng cười
và niềm vui cho các khách hàng may
mắn trúng các giải thưởng có giá trị.
Đặc biệt, chương trình lửa trại ngay
sau đêm Vinh danh một lần nữa cho
thấy sức mạnh của sự kết nối. Toàn thể
khách hàng, Ban lãnh đạo cùng nhân
viên Woosung đã nắm chặt tay nhau
tạo thành một vòng tròn lớn và cùng
hát vang bài hát “Nối vòng tay lớn” thể
hiện tinh thần “Kết nối” mà Woosung
Việt Nam thiết lập cho năm 2020.
Đại hội Khách hàng 2020 đã kết thúc,
nhưng những dư âm tốt đẹp còn đọng
lại trong tâm trí mọi người. Tất cả cùng
hướng tới một hành trình tươi sáng
hơn. Woosung hẹn gặp lại quý khách
hàng năm 2021 tại thành phố biển Nha
Trang (Khánh Hòa).
PV

Một số hình ảnh về Đại hội Khách
hàng 2020 của Woosung Việt Nam
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>> dinh dưỡng - thức ăn

Ảnh hưởng do thiếu một số loại
vitamin tới sự phát triển của phôi gà
n Vũ Chí Thiện
Viện Chăn nuôi

Cơ thể gà mái tạo ra trứng từ các chất dinh dưỡng có trong thức ăn ăn vào và được dự trữ trong cơ thể. Gà mái trong
tự nhiên có đủ thời gian chuẩn bị để đẻ một số lượng trứng vừa đủ nhằm duy trì nòi giống. Do đó, cơ thể gà đảm bảo
có đầy đủ các chất dinh dưỡng dự trữ giúp cho trứng đẻ ra có chất lượng tốt.
Thiếu Vitamin A (Retinol)
Vitamin A có vai trò quan trọng nhất cho
sự phát triển, sức lớn và thể trạng của phôi
cũng như của gà con. Vitamin A đóng vai
trò quan trọng trong việc phát triển khung
xương cũng như việc hình thành da ở gà.
Khi thiếu Vitamin A, phôi sẽ ngừng phát
triển, tỷ lệ phôi chết tăng đáng kể. Gà con
nở ra, nhất là vịt con mắt nhắm nghiền
hoặc mở rất khó khăn. Đôi khi mắt bị dính
chặt và có nhiều dử. Da chân khô, ráp.
Thiếu Vitamin B1 (Thiamine)
Vitamin B1 rất cần thiết cho sự phát triển
bình thường của phôi. Khi thiếu Vitamin B1
trong thức ăn của đàn gà sinh sản sẽ làm
các phôi bị chết vào cuối quá trình ấp. Các
phôi chết có bệnh tích xuất huyết ở mình,
bụng sưng và dãn cơ bụng. Biểu hiện đặc
trưng là viêm đa thần kinh (Polineuritis)
ở gà con nở ra. Gà đi ngật ngưỡng, loạng
choạng kèm theo triệu chứng thần kinh.
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Thiếu Vitamin B2 (Riboflavine)
Vitamin B2 rất cần thiết cho sự phát
triển của phôi và giúp cho tỷ lệ ấp nở cao.
Trong một giới hạn nhất định, tỷ lệ ấp nở
trứng gà tỷ lệ thuận với lượng Vitamin B2
trong thức ăn gà sinh sản, tuy nhiên khi
vượt quá mức giới hạn, Vitamin B2 không
ảnh hưởng tới tỷ lệ ấp nở nữa. Vitamin B2
đảm bảo cho khả năng sinh trưởng, phát
triển của đàn gà con khi nở và tránh bị
hiện tượng “ngón chân khoèo”. Nếu thiếu
Vitamin B2, phôi ngừng lớn, tỷ lệ phôi chết
tăng lên đặc biệt ở giữa và cuối quá trình
ấp. Thiếu Vitamin B2 gây các triệu chứng
của bệnh Micromelia, chân ngắn, ngón
cong, lông kim và phôi còi, có thể có dị
hình ở hộp sọ như mỏ trên ngắn, các phôi
thường bị chết từ 9 - 14 ngày ấp. Mổ khám
các phôi bị chết khoảng từ 16 ngày ấp trở

quay tròn liên tục cho tới chết, một số con
có thể có biểu hiện đầu gập xuống bụng.
Ngoài ra khi thiếu Biotin còn có thể gây ra
bệnh Perosis ở gà con mới nở, khớp xương
bàn và xương chày bị sưng to và vặn xoắn
gây trượt gân ra ngoài, gà đi lại rất khó
khăn hoặc thậm chí không đứng dậy được.

đi thấy thận sơ khai (ống wolff) bị thoái
hóa, phù thũng, sưng to, gan màu cánh
gián hoặc xanh lá cây sẫm, nhất là lá gan
bên trái.
Thiếu Vitamin B7 (Vitamin H - Biotin)
Khi thiếu Vitamin B7, tỷ lệ đẻ của đàn gà
sinh sản không giảm nhưng chất lượng
trứng ấp giảm đáng kể. Khi thiếu quá nhiều
Vitamin B7 trong thức ăn thì tỷ lệ phôi bị
chết sẽ tăng vọt vào khoảng ngày ấp thứ
3. Nếu thiếu ít hơn thì các phôi sẽ chết vào
quãng giữa và cuối quá trình ấp. Thiếu
Vitamin B7 thường gây bệnh Micromelia
kèm theo hiện tượng “mỏ vẹt”, phôi chết
có mỏ dưới ngắn, mỏ trên dài quặp xuống
dưới, các xương dài của chân bị ngắn lại
một cách đáng kể, xương chày cong, các
khớp xương bị vặn xoắn. Có thể quan sát
thấy một màng mỏng giữa ngón chân thứ
3 và 4. Gà con 1 ngày tuổi có thể có triệu
chứng thần kinh, gà ngửa đầu vào lưng và

Thiếu Vitamin B9 (Axit folic)
Vitamin B9 giúp đảm bảo tỷ lệ ấp nở
cao, gà con nở ra khỏe mạnh, lớn nhanh và
lông phát triển bình thường. Nếu bị thiếu
Vitamin B9 trong thức ăn của đàn gà sinh
sản thì tỷ lệ chết phôi sẽ tăng lên một cách
đáng kể vào những ngày ấp cuối. Khi bị
thiếu quá nhiều Vitamin B9, phôi sẽ bị còi,
chân và mỏ bị dị hình. Một số phôi chết có
xương chày bị cong, đầu dẹt, mắt nhỏ và
thường có một túi trong suốt ở trên thủy
tinh thể. Xương hàm dưới kém phát triển
hoặc không có hoàn toàn. Cổ phôi dài và
thường bị vặn xoắn. Có một số trường hợp
bị phù thũng toàn thân. Các cơ quan trong
khoang bụng phát triển nhanh hơn cơ thể
nên bụng phình to hẳn.
Thiếu Vitamin B12 (Cobalamine)
Vitamin B12 giúp đảm bảo tỷ lệ ấp nở
trứng cao mặc dù nếu thiếu nó tỷ lệ đẻ của
gà có thể không bị ảnh hưởng. Khi bị thiếu
Vitamin B12, tỷ lệ chết phôi sẽ tăng lên đặc
biệt trong giai đoạn 26 - 18 ngày ấp. Biểu
hiện đặc trưng thường gặp là cơ chân phôi

Khẩu phần ăn của gà mái sinh sản cần phải có đầy đủ dưỡng
chất, giàu đạm và vitamin thì trứng gà đẻ ra sẽ có chất lượng
tốt, tỷ lệ ấp nở cao và tỷ lệ nuôi sống cao vì những ngày tuổi
đầu tiên gà con sống chủ yếu dựa vào các chất còn lại trong
túi lòng đỏ.

gà bị teo đi, chân dài bình thường nhưng rất
nhỏ vì cơ không phát triển. Xuất huyết ở chân
phôi, mình phôi, cơ và gân. Có thể có xuất
huyết ở màng niệu nang và túi lòng đỏ. Tim
phôi bị biến dạng, tuyến yên to, thành ruột
mỏng, mỡ ở gan/thận, hoặc gan to và tái. Gà
con bị chết phần lớn có liên quan với sự thiếu
hụt Vitamin B12 vào lúc nở.
Thiếu Vitamin C (Axit ascorbic)
Ở gà con 0 - 3 tuần tuổi và gà mái đẻ già
cơ thể không tổng hợp đủ Vitamin C cho
các hoạt động sống, vì vậy, việc bổ sung
Vitamin C sẽ làm tăng quá trình khoáng hóa
(mineralisation) của cơ thể và tăng hiệu quả
sử dụng khoáng. Nếu thiếu Vitamin C sẽ làm
giảm tốc độ sinh trưởng, giảm sản lượng
trứng, giảm chất lượng vỏ trứng và xương,
giảm tỷ lệ nuôi sống, giảm tỷ lệ thụ tinh và tỷ
lệ ấp nở, giảm khả năng đáp ứng miễn dịch
và trung hòa độc tố, tăng stress ở gia cầm,
đặc biệt trong điều kiện nóng.
Thiếu Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Vitamin D3 rất cần thiết cho sự phát triển
của phôi vì nó liên quan chặt chẽ với quá
trình trao đổi chất và hấp thụ canxi, phốt
pho. Khi bị thiếu Vitamin D3 thì chất lượng
trứng sẽ giảm trước khi tỷ lệ đẻ bị ảnh hưởng.
Tỷ lệ ấp nở trứng sụt giảm, tỷ lệ trứng dị dạng
tăng. Trứng có vỏ mỏng và giảm thành phần
khoáng ở bên trong nên nước từ trứng bay
hơi đi mạnh và giảm khả năng chịu lực, vì
vậy tỷ lệ trứng dập vỡ trong quá trình vận
chuyển, sắp xếp tăng lên. Phôi sẽ bị thiếu cả
canxi, phốt pho và có thể dẫn đến chết phôi.
Thiếu nhiều Vitamin D3 làm tăng tỷ lệ phôi
chết trong nửa sau của quá trình ấp, đặc
biệt là những ngày cuối. Các phôi chết trong
khoảng 10 - 14 ngày ấp, mình sưng mọng,
dưới da có nhiều chất lỏng, đôi khi da bị xung
huyết. Tuy nhiên, khi thừa Vitamin D3 cũng
sẽ làm giảm tỷ lệ ấp nở của trứng.
Thiếu Vitamin E (Tocoferol/Tocotrienol)
Vitamin E có vai trò quan trọng trong quá
trình chuyển hóa của các tế bào và có tác
dụng chống ôxy hóa, bảo vệ Vitamin A và
chất béo của màng tế bào khỏi bị ôxy hóa,
tạo hồng cầu, giúp cơ thể sử dụng Vitamin
K…. Nếu thiếu Vitamin E sẽ làm tăng tỷ lệ
trứng không phôi. Sau 24 giờ ấp, quá trình
tạo phôi và phát triển của phôi chậm, hệ
tuần hoàn không được hình thành hoặc bị
phá hủy ngay sau khi hình thành. Do đó
có thể thấy xuất hiện vòng máu. Phôi chết
nhiều, đặc biệt là vào khoảng 3,5 - 4 ngày ấp
do hệ tuần hoàn bị rối loạn hoạt động hoặc
bị xuất huyết. n

Chiết xuất cam, quýt cải thiện
sức khỏe đường ruột của heo con
Một nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả của chiết xuất cam, quýt thay thế cho
kháng sinh trong chế độ ăn của heo con. Kết quả chỉ ra rằng, chiết xuất
cam, quýt làm tăng nồng độ axit amin thiết yếu trong huyết tương, cải thiện
hình thái đường ruột và hoạt động của enzyme tiêu hóa.
Heo con có thể gặp căng thẳng
trong quá trình cai sữa, làm thay đổi
sinh lý của động vật và có thể dẫn đến
rối loạn chức năng đường ruột, do đó
ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất tăng
trưởng. Thuốc kháng sinh thường được
sử dụng để điều trị các tình trạng này,
để ngăn ngừa tiêu chảy, thúc đẩy tăng
trưởng và cải thiện tiêu hóa và hấp
thu đường ruột. Tìm một giải pháp
thay thế cho kháng sinh làm giảm cả
sử dụng kháng sinh và khí thải nitơ,
cải thiện sự phát triển của động vật,
mang lại lợi ích kinh tế cho trang trại
và giảm ô nhiễm môi trường, sẽ có lợi
cho nhiều thành phần trong xã hội.
Chức năng sinh học của cây có múi
Flavonoid trong cam, quýt được báo
cáo là hợp chất cực kỳ hoạt động sinh
học. Chiết xuất cam, quýt có nhiều
chức năng sinh học khác nhau, bao
gồm chống ung thư, chống vi khuẩn,
chống ôxy hóa và chống viêm. Tác
dụng chống ôxy hóa và chống viêm
mạnh mẽ của nó có giá trị trong việc
cải thiện sức khỏe động vật.
Thí nghiệm
Thí nghiệm được công bố trên MDPI
được thực hiện trên 144 heo con cai sữa
(Duroc × Landrace × Large White)
được chia thành 3 nhóm.
- Nhóm đối chứng được cho ăn một
chế độ ăn cơ bản;
- Nhóm kháng sinh được cho ăn
chế độ ăn cơ bản bổ sung 75 g/t
chlortetracycline
- Các chiết xuất cam, quýt một chế
độ ăn cơ bản bổ sung với 300 ml/t
chiết xuất cam, quýt.
Hàm lượng albumin của nhóm
chiết xuất cam, quýt cao hơn đáng kể
so với nhóm đối chứng. So với nhóm
đối chứng và kháng sinh, nhóm chiết
xuất cam, quýt đã tăng nồng độ tổng

axit amin và threonine trong huyết
tương. So với nhóm đối chứng, chiết
xuất cam, quýt làm tăng nồng độ
axit α-aminoadipic, trong khi so với
nhóm kháng sinh, nó làm tăng nồng
độ 3-methylhistidine. So với nhóm
đối chứng, độ sâu của tá tràng, ruột
non và hồi tràng giảm và tỷ lệ chiều
cao của lông nhung với độ sâu của
hồi tràng tăng trong nhóm chiết xuất
kháng sinh và cam, quýt. Chiết xuất
cam, quýt làm tăng hoạt động của
phosphatase kiềm và lipase trong tá
tràng và hoạt động của phosphatase
kiềm và trypsin trong ruột non.
Kết luận
Tóm lại, chiết xuất cam, quýt làm
tăng sự hấp thụ và sử dụng các chất
dinh dưỡng nitơ, cải thiện hình thái
đường ruột và cải thiện hoạt động của
enzyme tiêu hóa, nhưng không có tác
dụng đối với khí thải nitơ và phốt pho
trong phân. Chiết xuất cam, quýt và
kháng sinh có tác dụng tương tự trong
các khía cạnh này.
Phương Đông
(Theo Allaboutfeed.net)
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>> công nghệ - thiết bị

Trại giống công nghệ số
Hãng LIVEgg Israel đã giới thiệu nhiều công nghệ hiện đại phục vụ trại giống gia cầm tại IPPE 2019. Trên nền tảng công
nghệ số, những công nghệ này có khả năng nâng cao hiệu suất chăn nuôi gia cầm ngay từ bước khởi đầu.

Giám sát phôi gia cầm

CrystalEgg vừa ra mắt thị trường, là công nghệ không chỉ nâng
cao số lượng mà cả chất lượng gà con vừa rời lồng ấp. Vấn đề
phát sinh khi đặt trứng vào bên trong lồng ấp thì chỉ có thể quan
sát môi trường xung quanh quả trứng gồm độ ẩm và nhiệt độ
nhưng không thể làm điều tương tự bên trong quả trứng”, Alon,
CEO tại LIVEgg giải thích. Nhưng với CrystalEgg, người nuôi hoàn
toàn có khả năng giám sát giai đoạn phát triển của phôi gà.
Alon giải thích rằng, CrystalEgg giám sát từng quả trứng để
kiểm tra quả nào có khả năng nở thành con, phôi sống hay chết.
Nếu có tỷ lệ chết, thì thời gian nào phôi sẽ chết. Với thông tin này,
các trại giống có thể cung cấp phản hồi cho người nuôi về những
vấn đề như tỷ lệ chết sớm hoặc khả năng sinh sản giảm dần.
Thông thường, phải nuôi tới 21 ngày nông dân mới có thể nhận
biết được các dấu hiệu nói trên. Nhờ CrystalEgg, họ đã rút ngắn
được khoảng thời gian này tới hơn nửa tháng nên dễ dàng quản
lý trại nuôi tốt hơn. Qua công nghệ CrystalEgg, chỉ sau 7 ngày hệ
thống sẽ gửi đi một cảnh báo tới nhà quản lý trại gia cầm.
Một vấn đề nữa mà hệ thống CrystalEgg có thể giải quyết đó là
tình trạng không chắc chắn xung quanh số lượng gà ấp nở thực
sự. Tới ngày thứ 7 của chu kỳ, Alon cho biết, CrystalEgg có thể dự
đoán chính xác bao nhiêu gà con sẽ nở, để trại giống có thể lên kế
hoạch chủ động, hiệu quả hơn trong xuất bán và vận chuyển gà
giống. Giả sử nếu hơn một nửa trứng đều nở thì họ cần có chiến
lược kết hợp xe tải và vận chuyển hợp lý.
Sau 7 ngày, nhân viên trại ấp gà sẽ biết có bao nhiêu gà con nở
và vẫn còn 2 tuần để chuẩn bị mọi thứ liên quan đến khâu bán
hàng và vận chuyển. Sau đó, ở cấp độ cao hơn, chúng tôi giám sát
sự phát triển của phôi và chúng tôi biết cách kết nối các điều kiện
môi trường với sự phát triển của phôi trứng, Alon cho biết thêm.
Do đó, các điều kiện ấp nở trứng có thể trở nên hoàn hảo theo
đúng nhu cầu mà phôi trứng cần. Từ đó, tối ưu hóa quy trình
ấp nở trứng. CrystalEgg có khả năng xử lý 400 - 60.000 trứng
với hệ thống khay thông minh đạt độ chính xác lên đến 99,5%.
Alon chia sẻ: “Tầm nhìn của chúng tôi là kết nối hệ thống này với
người giám sát trại giống thay vì sử dụng các quy trình cố định;
sau đó bạn sẽ có một trại giống hoàn toàn tự động”. Công nghệ
CrystalEgg hiện đã được lắp đặt tại nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Nâng cao phúc lợi động vật
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Một sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng là
công nghệ phân loại giới tính từ trong trứng của Hãng LiveEgg
có tên ChickMale Saver. Hãng khẳng định, công nghệ này không
xâm lấn. Về bản chất, công nghệ ChickMale Saver tương tự giống
CrystalEgg nhưng nhằm mục đích phân loại giới tính từ trong
trứng. Công nghệ này sẽ ra mắt thị trường vào đầu năm 2020.
ChickMale Saver hoạt động như một máy soi trứng đơn thuần,

không xâm lấn nhưng có khả năng phân loại được phôi gà mái
hoặc phôi gà trống.
Điểm khác biệt của công nghệ ChickMale Saver chính là nhận
dạng được giới tính của gà mà không xâm lấn vào trong quả
trứng như các biện pháp thử nghiệm PCR rất tốn kém hiện nay.
Nếu so với phương pháp PCR bị giới hạn số trứng mỗi giờ thì
ChickMale Saver có thể xác định giới tính của 50.000 trứng/giờ.
Công nghệ xác định giới tính từ trong trứng sử dụng thuật toán
kết phương pháp máy học và cho kết quả phân tích chỉ trong 5
giây, Alon cho biết. Sau khi nhận dạng được trứng gà trống, gà
mái, thiết bị tay gắp hút chân không sẽ tự động tách riêng trứng
gà trống. Giới chuyên gia đánh giá cao hiệu quả chính xác nhanh
chóng của ChickMale Saver và những phúc lợi động vật mà công
nghệ này đem lại. Hiện, có 5 tỷ gà trống con bị giết chết mỗi ngày
tại các trại giống, do đó sự ra đời của ChickMale Saver sẽ góp
phần nâng cao tiêu chuẩn phúc lợi động vật cho các trại gia cầm
toàn cầu.
Dũng Nguyên
(Theo Worldpoultry)

Trang trại nổi nuôi gà
trên mặt nước
Dựa trên nền tảng cải tiến Kip van Oranje và Floating Farms, trại trứng gà nổi Floating Egg Farm đang được thí điểm
tại Rotterdam, Hà Lan. Dự án này được kỳ vọng mang lại lợi ích cho các nông trại và người dân thành phố.

Từ bò sữa tới gia cầm
Nước bao phủ 70% bề mặt trái đất, trong khi quỹ đất nông
nghiệp ngày càng bị thu hẹp, thì chăn nuôi trên mặt nước được
coi là một hướng đi mới. Ý tưởng xây trại chăn nuôi nổi trên nước
đã xuất hiện cách đây 3 năm trong ngành bò sữa. Tới nay, công
nghệ này đang được vận dụng cho ngành sản xuất trứng gia cầm.
Đồng sở hữu Floating Farms, Peter và Minke van Wingerden
cùng nghiên cứu công nghệ chăn nuôi mới thông qua nền
tảng tiên tiến Kip van Orranje cùng hai nhà sáng lập Albert
Hoekerswever và Noud Janssen để phát triển dự án xây dựng
trang trại nuôi gà đẻ trứng. Tương tự mô hình nuôi bò sữa nổi
trên mặt nước, trại gà đẻ trứng nổi cũng được thiết kế theo mô
hình một xà lan lớn, đặt tại khu phố cảng nhộn nhịp Rotterdam.
Qua nền tảng Kip van Oranje, các nhà thiết kế tập trung xây dựng
mô hình chuồng nuôi gà trong xà lan với quy mô khoảng 7.000
con gà mái. Chuồng nuôi được đặt tại khoang trên cùng của xà
lan. Các khoang bên dưới được thiết kế thành khu đóng gói sản
phẩm và đặt thiết bị xử lý, sơ chế trứng gà.
Janssen chia sẻ: “Chúng tôi muốn xây dựng một xà lan có kích
thước 30 x 30 m và tạo một không gian nuôi gia cầm bên trong
xà lan với chiều rộng các cạnh xung quanh là 10 m. Toàn bộ
thiết kế bên trong được đảm bảo minh bạch hết mức có thể. Tuy
nhiên, chuồng nuôi gia cầm hoàn toàn khép kín với môi trường
bên ngoài để giảm thiểu rủi do nhiễm dịch bệnh cúm gia cầm từ
quần thể chim tự nhiên tập trung đông đúc tại khu vực cảng biển.
Van Wingerden cho biết thêm: Sự minh bạch chính là chìa khóa
quan trọng nhất vì chúng tôi dự kiến sẽ mở cửa cho người dân tới
thăm trại và trực tiếp mua sản phẩm.

Công nghệ cao
Mặc dù quy mô sản xuất tương đối nhỏ, trại trứng gà nổi lại
được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến nhất. Janssen cho
biết: “Xã hội ngày càng phát triển, chăn nuôi truyền thống dần trở
thành quá khứ, nên chúng ta cần phải tiến lên cùng công nghệ”.
Trại nuôi trứng gà nổi khép kín và được áp dụng công nghệ cao
hơn hẳn các trại gia cầm thông thường hiện nay. Kip van Oranje
đã quy tụ những đơn vị thi công trang trại gia cầm nổi tiếng nhất
thế giới tới lắp đặt và vận hành trại nuôi gà nổi. Hoekerswever
giải thích: “Chúng tôi đã có một nhóm các nhà sản xuất năng
lực phù hợp. Tất cả đều dày kinh nghiệm và từng lắp đặt thiết
bị cho những trang trại chăn nuôi lớn nhất thế giới. Trong dự án
Floating Egg Farm, các nhà sản xuất cũng phải nỗ lực sáng tạo tối
đa để biến một trại nuôi gia cầm quy mô nhỏ nhưng công nghệ
cải tiến gấp nhiều lần trại nuôi thông thường”. Cụ thể, tham gia

Trại trứng gà nổi Floating Egg Farm

Để dự án thành hiện thực và nhân rộng,
các nhà sản xuất sẽ còn phải đối mặt không
ít khó khăn. Tuy nhiên, Floating Egg Farm
hứa hẹn sẽ trở thành cú hích cho sự ra đời và
ứng dụng các công nghệ chăn nuôi tiên tiến
trong tương lai.
dự án này sẽ có hãng Prinze đảm nhận thiết kế công nghệ đóng
gói trứng, Hotraco Agri cung cấp các thiết bị kiểm soát chuồng
nuôi; Smits Agro xây dựng nhà máy thức ăn, Moba sẽ đảm nhận
thu gom, xử lý trứng còn Stalmeeters sẽ kiểm soát khí thải.
Jassen cho hay: Do trang trại được đặt ở vị trí gần khu cư dân
trong tương lai nên chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng mô hình
chăn nuôi không khí thải. Bụi bẩn và khí ammonia sẽ được lọc
sạch khi không khí thoát ra ngoài và hoạt động của máy lọc sẽ
được kiểm soát chặt chẽ ở cuối đường ống. Những thông tin về
khí thải và vận hành xử lý khí thải sẽ được minh bạch 100%.
Floating Egg Farm không chỉ là một trại chăn nuôi gia cầm
thông thường, mà còn được coi là bệ phóng cho các hệ thống
chăn nuôi cải tiến công nghệ sau này. Mọi thứ từ kiểm soát khí
thải trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi đến sản xuất trứng
bán thành phẩm phục vụ ngành chế biến burger cũng đều đang
được nhắm đến các thiết kế và ứng dụng trong chuồng nuôi nổi.
Mi Lan (Theo WorldPoultry)
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>> giống

Vịt Hòa Lan
Là một trong những giống vật nuôi phù hợp với điều kiện chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, hạn tại
các tỉnh ĐBSCL; giống vịt Hòa Lan được nhiều địa phương như Long An, Tiền Giang, Bến Tre… đưa vào chăn
nuôi và cho hiệu quả thời gian qua.

Phân bố
Vịt Hòa Lan là giống vịt kiêm dụng hướng trứng - thịt đã có từ
lâu đời và được nuôi phổ biến tại các tỉnh ĐBSCL, đặc biệt tập trung
nhiều ở vùng ven biển thuộc các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An.
Đây là một trong các nguồn gen vật nuôi đang được nghiên cứu
bảo tồn, khai thác và phát triển ở khu vực Tây Nam bộ.

Đặc điểm ngoại hình
Giống vịt Hòa Lan có đặc điểm ngoại hình tương đối đồng nhất
và có sự khác biệt ngoại hình rất dễ nhận biết so các giống vịt khác.
Đó là, lúc mới nở trên lưng có lông màu vàng nhạt pha đen nhưng
màu đen là chủ yếu, phần bụng và trước cổ màu vàng nhạt. Mỏ
màu loang đen nhạt, chân cũng có loang đen nhạt ở màng bơi.
Phần đầu có sọc dải lông đen kéo dài từ phía mỏ ra phía sau gáy
nối xuống lưng, đồng thời vịt có vệt (sọc) lông đen chạy ngang qua
mắt rất đặc trưng. Đặc điểm màu sắc lông nổi bật nhất của vịt con
1 ngày tuổi là có 4 đốm vàng nhạt tròn như cúc áo phân bố đều ở
chính giữa phần màu đen trên lưng. Đến khi trưởng thành, vịt Hòa
Lan có cơ thể vững chắc, hình chữ nhật và khi đứng yên cơ thể có
dáng đứng tạo góc 45° so mặt đất.
Cả vịt trống và vịt mái đều có 2 vệt (sọc) màu đen phía trên và
dưới mắt rất dễ phân biệt với giống vịt khác tại địa phương. Vịt mái
có màu lông cánh sẻ nhạt, một số rất ít (2 - 3%) có màu lông trắng
nhạt, mỏ màu vàng đồng nhất. Vịt trống hoặc có lông màu cánh sẻ
sẫm màu hơn vịt mái, hoặc có màu lông trắng pha đen ánh xanh
và đều có lông móc ở đuôi.

Đặc tính sản xuất
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Khối lượng cơ thể của vịt Hòa Lan ở các thời điểm 8 tuần tuổi đạt
1,3 - 1,6 kg/con và 16 tuần tuồi đạt 1,8 - 2,1 kg/con; tỷ lệ đẻ trung bình
60 - 65%, đỉnh cao có thể đạt tỷ lệ đẻ 90 - 95%, sản lượng trứng đạt
220 - 230 quả/mái/năm. Khối lượng trứng trung bình đạt 75 - 80 g/
quả cao hơn nhiều so với các giống vịt hướng trứng đang nuôi phổ
biến hiện nay (60 - 62 g/quả). Chất lượng thịt và trứng của giống vịt
này rất thơm ngon (không có mỡ dưới da) phù hợp với thị hiếu người
tiêu dùng. Như vậy, các chỉ tiêu năng suất sinh trưởng, sinh sản đều
cao hơn nhiều so với một số giống vịt địa phương khác (cỏ, bầu bến,
đốm...) nhưng thấp hơn so với vịt chuyên dụng hướng thịt, kể cả vịt
biển. Tuổi thành thục sinh dục của vịt hòa lan tương đương so với
vịt Triết Giang là giống vịt đang nuôi phổ biến ở các tỉnh Nam bộ,
nhưng khối lượng lớn hơn rất nhiều.
Đặc điểm ưu việt của vịt Hòa Lan là sức đề kháng với bệnh tật
rất cao, tự biến đổi để thích ứng với môi trường nuôi bất lợi, nghèo
dinh dưỡng, nên khả năng chịu đựng rất cao với điều kiện vùng
nước lợ ven biển, khả năng tự tìm kiếm thức ăn trong phương thức
chăn nuôi chăn thả truyền thống của người nông dân Nam bộ.

Trong điều kiện nuôi chăn thả tại các hộ gia đình, tỷ lệ nuôi sống
rất cao (95 - 98%). Đây chính là đặc điểm thích nghi nổi bật nhất
của giống vịt Hòa Lan; so với giống vịt cỏ bản địa, năng suất thịt và
trứng cao hơn rất nhiều.

Phương thức chăn nuôi
Xu hướng phát triển
theo phương thức chăn
thả (chạy đồng) là chủ
yếu với quy mô 200 300 vịt mái/nông hộ và
2.000 - 3.000 vịt mái/gia
hộ tận dụng lợi thế chạy
đồng rất tốt tại các địa
phương. Hướng sản xuất
mục tiêu với giống vịt
này hiện nay là sản xuất
trứng. Ngoài khả năng
kháng bệnh cao, giống
vịt Hòa Lan có ưu thế gì
khác vượt trội so với các
giống vịt siêu trứng, cho dù năng suất trứng thấp hơn.
Khả năng thích ứng rất tốt với vùng nước lợ ven biển và chạy
đồng. Khối lượng trứng lớn hơn rất nhiều (75 - 80 g/quả so 60 - 62
g/quả), nên tổng khối lượng trứng tương đương nhau (17,2 - 17,4 kg
trứng/mái/năm), nhưng giá bán luôn cao hơn so với trứng vịt siêu
trứng. Tỷ lệ trứng có phôi rất cao (92 - 95%) so với vịt siêu trứng (60
- 65%). Chuyển hướng sản xuất rất nhanh và linh hoạt theo biến
động của nhu cầu thị trường: Có thể ấp nở và bán vịt con giống
khi nhu cầu con giống tăng; có thể bán trứng giống để ấp và bán
trứng lộn; có thể bán trứng thương phẩm. Thời gian sử dụng hiệu
quả vịt mái có thể kéo dài 2 năm và vịt mái loại thải có khối lượng
lớn (giá trị cao).
Ngọc Hân

4 giống vịt ngon nhất hiện nay
Vịt Bầu Bến

Vịt Đốm

Vịt Đốm chính
là giống vịt được
đồng bào ở tỉnh
Lạng Sơn chăn
nuôi và còn có
tên gọi khác là
Pất lài. Chúng có
tầm vóc nhỏ với
khối lượng 2 - 2,3
kg/con mỗi con.
Ngoài việc lấy
thịt thì vịt Đốm
cũng được nuôi
để đẻ với năng suất trứng 140 - 160 quả/năm và khối lượng trứng
cũng cao 70 - 75 g/quả.

Vịt siêu thịt CV.Super M
Đây là giống vịt nội có thịt rất là thơm ngon hấp dẫn. Loại vịt này
sẽ có khối lượng cơ thể 2 - 2,5 kg/con. Vịt bầu Bến có khả năng kiếm
mồi rất tốt và thích ứng được trong điều kiện chăn nuôi cổ truyền
như bơi lội dưới nước hoặc nuôi trên cạn đều được.

Vịt Bầu Qùy
Vịt Bầu Qùy chính là giống vịt thịt thơm ngon cực kỳ nổi tiếng
ở nước ta, cũng là đặc sản của đồng bào dân tộc Thái tại huyện
Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Giống vịt này giỏi bơi lội và tìm thức ăn
tốt. Đồng thời, thịt vịt Bầu Quỳ thì nó chứa hàm lượng axit amin
glutamic cao với 2,9% ở thịt đùi cùng 3,2% ở thịt lườn; hàm lượng
16 axit amin quan trọng khác cũng có trong giống vịt thịt ngon
nhất này nên được rất nhiều người yêu thích chọn lựa.

Loại vịt này có nguồn
gốc từ Anh, là giống vịt
chuyên nuôi lấy thịt với
trọng lượng 3 - 3,4 kg/
con trong khoảng 70
ngày tuổi. Vịt CV.Super
M có thể nuôi nhốt hoặc
nuôi chăn thả, nuôi trên
khô đều được. Chúng sẽ
cho trứng 180 - 220 quả/
năm; điểm đặc biệt là vịt
CV.Super M sẽ cho năng
suất thịt gấp 3 lần so
giống vịt cỏ.
Thiên Bình (Tổng hợp)

>> Bách khoa thư

Gà Rohde đỏ
- Nguồn gốc: Vùng Rhode Island
- Đặc điểm ngoại hình: Thân hình vuông vức, dáng đẹp cân đối, ức rộng và sâu,
lườn dài và thẳng. Gà có lông màu đỏ, mồng đơn trung bình, vành tai màu đỏ,
chân và da màu vàng.
- Chỉ tiêu kinh tế: Trọng lượng gà mái trưởng thành nặng 2,5 - 3 kg, gà trống
nặng 3,4 - 4 kg, gà con 1 ngày tuổi nặng khoảng 40 g, tốc độ tăng trọng không
cao (10 tuẩn tuổi đạt trọng lượng bình quân khoảng 1,3 - 1,5 kg). Năng suất trứng
khoảng 180 - 200 quả/năm, trứng nặng trung bình 55 - 60 g, vỏ màu nâu nhạt.
* Gà Rhode đỏ được sử dụng để lai tao với gà ri địa phương có phẩm chất thịt
thơm ngon cho ra giống gà Rhode-ri có nhiều đặc tính tốt phù hợp với điều kiện
nuôi thả vườn và thị hiếu của người tiêu dùng.
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Viêm gan do virus trên vịt
Viêm gan ở vịt do virus là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan nhanh. Bệnh có thể gây chết 100%, nhất là vịt con
dưới 3 tuần tuổi.

Viêm gan ở vịt do virus chủng Entrovirus thuộc nhóm Picornaviridae gây ra

Nguyên nhân
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Bệnh do virus chủng Entrovirus thuộc
nhóm Picornaviridae gây ra (Duck
Heapatitis Virus - DHV) là một bệnh
truyền nhiễm cấp tính. Virus có sức đề
kháng cao và có thể sống lâu trong phân
động vật và có thể tồn tại nhiều tuần
trong chất độn chuồng, rác, xe cộ, quần
áo, chim vịt hoang dại. Ở nhiệt độ 15 20oC, virus bị bất hoạt hoàn toàn khi được
xử lý với formaldehyde 1%, NaOH 2% sau
2 giờ. Virus tương đối bền với nhiệt độ: Bị
bất hoạt sau 30 phút ở 56oC. Ở 37oC virus
tồn tại được 21 ngày, ở 4oC trong 2 năm
và ở -20oC có thể tồn tại tới 9 năm. Trong
chuồng trại ẩm ướt, phân vịt, virus tồn tại
được hơn 37 ngày.
Bệnh lây lan qua thức ăn, nước uống
và chất bài xuất của vịt bệnh; thông qua
không khí, vịt con cũng có thể mắc bệnh.

Mầm bệnh cũng truyền từ mẹ qua trứng
vào phôi. Các nguyên nhân gián tiếp lây
truyền virus như con người, dụng cụ chăn
nuôi, máy ấp trứng. Trong ổ dịch lưu cữu,
vịt bệnh, vịt khỏi bệnh mang trùng chính
là nguyên nhân trực tiếp làm dịch phát
sinh. Thời gian mang trùng của vịt 8 - 10
tuần.
Bệnh xảy ra rất nhanh, tỷ lệ mắc bệnh
trong đàn là 100%, vịt chết tập trung chủ
yếu 3 - 4 ngày và tỷ lệ chết thay đổi tùy
theo độ tuổi. Khi vịt nhỏ hơn 1 tuần tuổi,
tỷ lệ chết có thể đến 95%, khi vịt 1 - 3 tuần
tuổi tỷ lệ chết có thể đến 50% hoặc ít hơn,
vịt 4 - 5 tuần tuổi tỷ lệ bệnh và chết không
đáng kể.

Triệu chứng
Bệnh thường xảy ra đột ngột trong giai

đoạn 1 - 15 ngày tuổi. Lúc đầu chỉ thấy
vài con sau đó bệnh xảy ra ồ ạt, vịt ít vận
động, buồn ngủ, bỏ ăn sã cánh, một số bị
tiêu chảy, sau một vài giờ niêm mạc miệng
xanh tím vịt bị co giật, nằm la liệt, nghiêng
sườn hoặc nằm ngửa, chân duỗi thẳng,
đầu ngoẹo sang sườn hoặc lên lưng (tư thế
chết đặc trưng gọi là nghiêng).
Vịt co giật chết nhanh có khi chỉ 2 - 3 giờ
kể từ khi phát bệnh, một số trường hợp
vịt chết mà không có triệu chứng rõ rệt.
Mức chết ở mỗi giai đoạn là khác nhau
tùy thuộc vào khả năng chăm sóc, vệ sinh
chuồng trại và sự kế phát các bệnh khác.
Nhưng tỷ lệ chết cao thường 20 - 80%.

Bệnh tích
Bệnh tích tập trung chủ yếu ở gan. Gan
thường bị sưng, nhũn, dễ bị nát khi ấn nhẹ.

Một số trường hợp gan bị nhũn có hình thái
như gelatin. Bề mặt loang lổ do có nhiều điểm
xuất huyết, xuất huyết lan rộng không có ranh
giới, kích thước và hình dạng to nhỏ khác nhau.
Hiện tượng xuất huyết trên bề mặt gan không
có ở tất cả vịt chết.
Có thể chẩn đoán phân biệt giữa bệnh
viêm gan vịt và dịch tả vịt, tụ huyết trùng và
cúm gia cầm.

Phòng bệnh
Bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu. Do
đó, biện pháp phòng bệnh trước khi dịch xảy
ra là quan trọng nhất. Biện pháp quản lý, đặc
biệt là biện pháp an toàn sinh học đóng vai
trò quan trọng: Kiểm soát nhập đàn, hạn chế
nguy cơ mang mầm bệnh từ bên ngoài vào
trại thông qua các phương tiện trung gian
và thực hiện tốt vệ sinh và sát trùng chuồng
trại. Nhập giống từ những đàn bố mẹ khỏe
mạnh, cơ sở ấp nở uy tín. Tiêm phòng cho
vịt trước khi nhập đàn về nuôi. Định kỳ lấy
mẫu máu vịt kiểm tra giám sát mầm bệnh
lưu hành trong chuồng trại. Thực hiện chăn
nuôi cùng vào cùng ra, giữa các lứa vịt cần vệ
sinh dọn dẹp chuồng trại và để trống chuồng
ít nhất 2 - 4 tuần. Tiêm phòng vaccine như
là một biện pháp hỗ trợ nhưng là biện pháp
chủ động và hiệu quả nhất. Có 2 loại vaccine
viêm gan vịt: Vaccine sống sử dụng cho vịt
con và vaccine chết dùng cho vịt đẻ để truyền
kháng thể thụ động giúp vịt con bảo hộ 2 - 3
tuần đầu tiên sau khi ấp nở. Với vịt bố mẹ,
tiêm vào lúc 2 tuần trước khi vào vào đẻ. Với
vịt con: Nếu vịt bố mẹ đã được chủng ngừa:
Tiêm vaccine dưới da cho vịt con lúc được 20
ngày tuổi; Nếu vịt bố mẹ chưa chủng ngừa,
hoặc vịt bố mẹ đã được chủng ngừa nhưng
vịt con đang nuôi ở vùng có áp lực dịch bệnh
cao: Dùng vaccine này ngay ở ngày tuổi thứ
nhất bằng cách nhỏ mắt mũi và lặp lại lúc 7
ngày tuổi bằng cách tiêm dưới da.
Khi dịch bệnh xảy ra: Thực hiện cách ly,
tiêu độc và sát trùng chuồng trại, dùng các
chế phẩm Vitamin C nhằm tăng cường sức
đề kháng, cung cấp các chất cung năng
lượng giải độc và các chất điện giải. Vì bệnh
diễn tiến rất nhanh nên khi phát hiện bệnh
sớm, để điều trị hiệu quả bệnh viêm gan vịt
có thể sử dụng các chế phẩm kháng huyết
thanh hoặc kháng thể lòng đỏ có chất lượng
cao, đặc hiệu kháng với các loại virus đang
gây bệnh tại Việt Nam. Sử dụng kỹ thuật
chẩn đoán PCR thực địa iiPCR cho kết quả
trong vòng 1 - 2 giờ giúp chẩn đoán chính
xác, kịp thời can thiệp giảm thiệt hại cho
người nuôi.
Bích Hòa

Phòng, trị bệnh bạch lỵ ở gà
Đây là một trong những bệnh thường gặp nhất ở gà, đặc biệt là gà con. Vì
vậy cần phải có biện pháp phòng bệnh hiệu quả để ngăn chặn đến mức
tối đa khả năng bệnh xảy ra.
Nguyên nhân
Bệnh bạch lỵ ở gà do vi khuẩn Gram
âm Salmonella pullorum gây ra. Mầm
bệnh này có thể tồn tại trong đất trong
khoảng thời gian khá dài. Bệnh có 2
con đường lây lan là theo phương thức
truyền dọc (truyền từ gà mẹ sang trứng)
và truyền ngang (từ gà khỏe sang gà ốm
hoặc qua các vật trung gian như máng
ăn, máng uống, chuồng trại, dụng cụ
chăn nuôi…).
Triệu chứng

Gà con bỏ ăn, ủ rũ, đứng một chỗ,
lông xơ xác, nằm chết đống trong
chuồng, tỷ lệ mắc bệnh cao lên tới 40%.
Triệu chứng điển hình là tiêu chảy phân
trắng, phân dính vào lông quanh hậu
môn. Gà con mắc bệnh còi cọc, chậm
lớn và thường bị què do viêm khớp.
Trứng bị nhiễm Salmonella và có tỷ lệ
nở thấp.

Bệnh tích
Gan và lá lách sưng to, có điểm hoại
tử, rốn bị sưng, túi lòng đỏ chưa tiêu, tim
phổi có những nốt sần màu xám. Kết
tràng, nhân tràng có dịch nhầy quánh
như bã đậu. Gà lớn mang trứng thì
buồng trứng biến dạng, méo mó, viêm
bao tim, viêm màng bụng, viêm khớp.
Phòng bệnh
Nhập gà hay trứng giống ở những cơ
sở giống gà không mắc bệnh. Tiêu độc
máy ấp và trứng trước khi đem ấp.
Dùng thuốc phòng bệnh sau khi gà
mới nở.
Môi trường phải sạch sẽ, chuồng nuôi
cao, có thể phun Cloramin B hoặc Iodine.
Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày
Dùng thuốc kịp thời, đúng liều, khi gà
bị bệnh phải tách con bệnh riêng
Trị bệnh
Điều trị gà mắc bệnh bằng Ampicoli
1g/2lít; hoặc Ampisep, hoặc Ampicoli
gold, hoặc Amox 50; hoặc Amoxico 20%.
Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.
Bổ sung Gluco-CKC + men tiêu hoá
(Max-Zym) + Multi-Amivit + thuốc bổ
gan thận (Livetox). Liều lượng và cách
dùng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất
Nguyễn Hà
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Bệnh Leucosis trên gà và biện pháp
phòng chống
Leucosis (Leuco) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gà do virus Retroviridae - ARN virus gây ra. Hiện nay trên các
đàn gà ở nhiều nơi đã mắc bệnh Leuco gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi.

Nguyên nhân
và đường truyền bệnh
Bệnh Leuco ở gà do virus Retroviridae
gây ra. Bệnh thường được phát hiện muộn
ở đàn gà lớn tuổi đặc biệt ở giai đoạn khai
thác sinh sản cao. Đường truyền bệnh chủ
yếu là truyền dọc từ gà mẹ nhiễm bệnh
truyền qua trứng cho gà con nở ra, đồng
thời lây gián tiếp từ gà bệnh sang gà khỏe
thông qua dụng cụ chăn nuôi, ấp nở và
môi trường chứa mầm bệnh.

Cơ chế truyền bệnh
Virus xâm nhập vào cơ thể gà sẽ được
nhân lên nhanh chóng rồi tấn công vào tế
bào limpho và túi Fabricius gây suy giảm
miễn dịch và tạo ra các khối u ở các cơ
quan nội tạng. Sự nhân lên của virus xảy
ra trong các tuyến tiết ra albumin của ống
dẫn trứng vì vậy bệnh được truyền dọc
qua trứng cho đời sau. Gà trống không gây
bệnh trực tiếp mà lây gián tiếp qua tiếp
xúc là vật mang mầm bệnh lây truyền cho
gà mái khỏe mạnh. Những gà mái mang
mầm bệnh không thể hiện triệu chứng
hoặc khối u rất khó phát hiện nhưng là vật
truyền bệnh âm thầm nguy hiểm thông
qua trứng chúng đẻ ra cho đời sau.

Triệu chứng
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Leuco là
bệnh mãn
tính,
khó
phát
hiện
bệnh,
tuy
vậy vẫn thể
hiện một số
đặc
điểm
của
bệnh
như kém ăn, gầy nhanh, tiêu chảy, mào,
tích tái nhợt và teo. Tỷ lệ thải loại cao, tỷ lệ
đẻ giảm rõ rệt.

Bệnh tích
Xác gầy, nhợt nhạt, tăng sinh tế bào làm
các cơ quan nội tạng phình to, khối u ở
gan, lách, thận, màng treo, túi Fabricius,
tim và buồng trứng.

Chẩn đoán bệnh
Dựa vào các triệu chứng và bệnh tích
đặc trưng của bệnh Leuco.
Đặc biệt hiện nay người ta áp dụng kỹ
thuật di truyền phân tử để phát hiện
kháng nguyên Gs trong trứng gà bị bệnh.
Chẩn đoán phân biệt với một số bệnh
như Marek hay bệnh ngộ độc Aflatoxin.

Phòng bệnh
- Gà giống được mua từ cơ sở an toàn
dịch bệnh và được kiểm soát các bệnh,
trong đó có bệnh Leuco.
- Đảm bảo vệ sinh trong quá trình nuôi
dưỡng, đảm bảo thời gian trống chuồng
sau mỗi đợt nuôi.
- Chọn lọc đàn giống hạt nhân đủ tiêu
chuẩn làm giống thay thế đàn cho đời sau.
Chọn lọc cá thể, loại thải những con không
đủ tiêu chuẩn giống và nghi bệnh.
- Tạo đàn giống gốc an toàn bệnh Leuco
thông qua chọn lọc đàn giống ứng dụng

phương pháp di truyền phân tử. Kiểm tra
cá thể trứng gà mẹ đẻ ra nếu có mang
kháng nguyên Gs những gà mái đó sẽ
được loại thải. Bằng phương pháp này sẽ
tạo đàn giống an toàn 100% bệnh Leuco.
Nhiều hãng giống trên thế giới đã tạo ra
đàn gà giống an toàn bệnh Leuco bằng
cách này, trong số đó phải kể đến Công ty
gà giống DOMINANT CZ (Cộng hòa Séc).
TS. Phan Văn Lục
 Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

Bệnh tụ huyết trùng ở gà và cách
phòng trị
Bệnh tụ huyết trùng ở gà là một bệnh truyền nhiễm cấp tính. Đây là bệnh mang tính địa phương, xảy ra khắp nơi trên
thế giới, nhưng phổ biến hơn ở các nước vùng nhiệt đới và gây thiệt hại nhiều nhất là ở vùng ôn đới.

Nguyên nhân
Bệnh do vi khuẩn Pasteurella
muntocida gây ra, vi khuẩn này có nhiều
chủng; xảy ra ở các loài gia cầm, nhưng
phổ biến nhất ở gia cầm trên 1 tháng
tuổi. Là loại bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm thường phát ra vào mùa ẩm ướt,
nhất là mùa mưa rào. Bệnh lây truyền tự
phát hoặc qua đường miệng, xâm nhập
vào cơ thể của gà qua đường hô hấp,
tiêu hóa, vết thương ngoài da, tiếp xúc
với gà bệnh… Mầm bệnh có thể tồn tại ở
bụi trong không khí, có trong thức ăn và
nước uống của đàn gia cầm.

Triệu chứng
Thể cấp tính: Gà mắc bệnh chết rất
nhanh, khi chết diều còn đầy thức ăn, mào
thâm tím, xù lông , miệng chảy nhớt, da tụ
máu, khó thở và chết, do chết nhanh nên
con vật không bị sút cân. Phân gà lỏng,
có chất nhầy, màu hơi trắng. Người nuôi
không kịp quan sát, gà sốt cao (42 - 430C)
có thể chết sau vài giờ.
Thể mãn tính: Gà thở khó, chảy nước
mũi, sưng mắt, tiêu chảy, yếm gà sưng
to, chân què do viêm khớp. Một số con có
triệu chứng thần kinh do viêm màng não
mạn tính. Thể mãn tính thường ít xảy ra ở
các nước nhiệt đới.

Bệnh tích
Trường hợp cấp tính: Khi mổ khám gà,
nhận thấy gan và lá lách sưng to, gan có
điểm hoại tử, sưng và xuất huyết ở gan,
lách, thận. Cơ quan tiêu hóa như hầu,
diều, ruột có chứa nhiều dịch tiết dạng
nhầy. Viêm bao tim, có dấu hiệu tích nước.
Buồng trứng có nang noãn mềm, nhão,
sung huyết.
Trường hợp mãn tính: Yếm bị sưng, có
keo nhày trắng hoặc màu vàng, viêm

chưa có biểu hiện lâm sàng thì nó cũng
đã bị phơi nhiễm vi khuẩn Pasteurella
muntocida, vì vậy người nuôi dùng
thuốc trên cho uống hoặc trộn thức ăn
cho ăn 1 lần/ ngày, cho 5 ngày liền, liều
lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Lưu ý khi mua thuốc phải tìm đúng hoạt
chất chính, mua sản phẩm đảm bảo chất
lượng từ các công ty có uy tín. Thuốc nằm
trong danh mục được phép lưu hành tại
Việt Nam.

Tiêm phòng vaccine định kỳ cho gà

Bệnh tụ huyết trùng có thể
phát sinh ở mọi giai đoạn phát
triển của gà. Bệnh thường
diễn biến bệnh nhanh, gây
chết hàng loạt.

khớp, khớp sưng to, trong bao khớp có
nhiều dịch màu xám đục. Sưng màng
tiếp hợp mắt. Gan sưng, bề mặt gan có
các nốt hoại tử màu trắng xám hoặc
vàng, các nốt dày đặc thành từng đám.
Phổi tụ máu, màu nâu sẫm, phế quản có
dịch nhớt, sủi bọt màu hồng. Niêm mạc
ruột tụ máu, ống dẫn trứng sưng, màu
vàng nhạt.

Trị bệnh
Khi gà bị bệnh, tách riêng những con
bị bệnh nặng, dùng thuốc Enrorfloxacin
hoặc Doxycyline tiêm bắp 1 lần/ngày,
tiêm 3 - 5 ngày. Đồng thời cho uống chất
điện giải Guco - C hòa với vitamin tổng
hợp và men tiêu hóa hòa thành nước cho
uống 3 - 5 ngày. Đối với những con khác

Phòng bệnh
Sau khi vật nuôi khỏi bệnh, dùng vaccine
tụ huyết trùng dạng keo phèn chích dưới
da cổ để tạo miễm dịch phòng hộ 5 - 6
tháng. Ở Việt Nam, vaccine vô hoạt khá
phổ biến trên thị trường nên người nuôi
có thể sử dụng vaccine vô hoạt phèn chua
được sản xuất ở trong nước.
Định kỳ tiêm phòng vaccine tụ huyết
trùng 2 lần/năm. Sau 21 ngày tiêm vaccine
mới có miễn dịch bảo hộ.
Đảm bảo chuồng trại luôn sạch sẽ, khô
ráo, chăm sóc nuôi dưỡng tốt. Máng ăn,
máng uống luôn làm sạch để đảm bảo
nguồn thức ăn, nước uống sạch cho đàn
gia cầm. Sát trùng khu vực chuồng nuôi,
dụng cụ chăn nuôi bằng thuốc sát trùng.
Khi đưa gà giống về thả nuôi, cần thực
hiện cách ly 30 ngày trước khi nhập đàn.
Theo dõi gà để phát hiện bệnh và xử lý kịp
thời.
Tăng cường sức đề kháng cho gà bằng
cách bổ sung chất điện giải, Vitamin C,
B - complex để tăng sức đề kháng, chống
stress khi môi trường thay đổi.
Bổ sung men tiêu hóa giúp gà tiêu hóa
thức ăn tốt hơn và tăng khả năng hấp thu
dinh dưỡng trong thức ăn.
Không nên ăn thịt gà chết do bệnh tụ
huyết trùng để tránh ảnh hưởng tới sức
khỏe.

Nguyễn Hà
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Kỹ thuật nuôi gà đen
Ayam Cemani
Gà Ayam Cemani là một giống gà quý, có sức đề kháng cao và là đối tượng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều
hộ chăn nuôi.

Chuẩn bị chuồng trại
Chuồng trại phải cao ráo, thoáng
mát, ấm mùa đông, mát mùa hè. Nên
làm chuồng cao 2,5 - 2,8 m, chia làm hai
phần, gồm chuồng ở và sân chơi. Chuồng
ở có mái, trong chuồng cần bố trí thanh
ngang gác cao để gà nhảy lên ngủ khi đêm
xuống. Sân chơi phải gấp đôi chuồng ở, có
đổ cát vàng để vệ sinh sạch và gà đẻ trứng
thì không vỡ. Độ dày cát khoảng 5 - 7 cm.
Chuồng trại và dụng cụ nuôi phải được
cọ rửa sạch sẽ, để trống chuồng trước khi
nuôi 15 - 20 ngày và phải được xử lý theo
đúng quy định về vệ sinh phòng dịch.
Tường quét vôi nồng độ 40%, nền chuồng
được tiêu độc bằng xút 2% với liều lượng 1
lít/m2 hoặc bằng các loại thuốc sát trùng
khác.
Dụng cụ chăn nuôi (máng ăn, máng
uống, quây úm, chụp sưởi...) và các dụng
cụ khác (xẻng, xô, thúng, bình phun sát
trùng...) đáp ứng đủ nhu cầu chăn nuôi
và phù hợp với lứa tuổi gà, không dùng
chung lẫn lộn với các mục đích khác, các
dụng cụ đảm bảo dễ vệ sinh và tẩy rửa sát
trùng sau mỗi lần sử dụng.

Chuẩn bị máng ăn, máng uống
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Máng ăn: Khi gà lớn dần và được 4 - 14
ngày tuổi thì sử dụng máng cho gà con. Từ
15 ngày tuổi trở đi có thể sử dụng máng
treo cho gà. Máng ăn: Có hai loại là máng
tròn và máng dài, ngoài ra gà con nuôi
trong 28 ngày đầu phải dùng khay ăn.
Máng dài có thiết diện hình thang, đáy
nhỏ 5 - 8 cm, miệng rộng 7 - 13 cm, chiều
dài của máng 1 - 1,5 m, cao 3 - 4 cm, có đế
vững chắc tránh rơi vãi thức ăn. Máng tròn
có thể bằng nhựa hoặc bằng tôn. Khay ăn
cho gà con kích thước 60 x 80 cm, thân
cao 2 - 3 cm, cho 90 - 100 gà.
Máng uống: Máng tròn (gallon) gồm
phần đáy và thân lắp vào nhau, làm bằng

giống tốt. Gà giống 1 ngày tuổi khi nhập
nuôi phải có hồ sơ nguồn gốc đầy đủ từ
nơi bán (hóa đơn, giấy kiểm dịch thú y).
Con giống phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn
giống (đặc điểm màu lông, màu da chân,
trạng thái sức khỏe và không có dị tật).
Con giống nhập về nếu trong khu chăn
nuôi có gà đang nuôi thì phải nuôi cách
ly tại chuồng tân đáo ít nhất 2 tuần theo
dõi, đảm bảo an toàn mới đưa vào chuồng
nuôi chính.

Phương pháp úm gà
nhựa, thể tích máng tuỳ theo loại gà;
máng dài có độ dài tương đương với máng
ăn nhưng thiết diện nhỏ hơn.
Đối với máng uống thì đặt xen kẽ với các
máng ăn trong vườn hoặc chuồng, mỗi
ngày thay 2 - 3 lần nước sạch để đảm bảo
vệ sinh, sức khỏe cho sự phát triển của gà.

Con giống
Chọn con 1 tháng trở lên. Phải đen toàn
bộ, kiểm tra mỏ hoặc hậu môn xem có
đen không. Mắt gà Ayam Cemani hơi dẹp,
khác hẳn so những loài gà khác và nên
chọn con nào trông lanh lợi thì mới là con

Khi gà đang còn nhỏ thì nên làm lồng
úm để đảm bảo cho sự phát triển của gà
tốt nhất. Chuồng úm nên ở đầu hướng
gió, cách ly xa chuồng bố mẹ để tránh lây
nhiễm bệnh. Sử dụng các cót tre quây lại,
rải lớp trấu 7 - 10 cm lên trên nền chuồng để
úm. Ánh sáng cần đảm bảo và rộng khắp để
tránh gà tập trung một chỗ, tốt nhất nên
sử dụng 1 bóng hồng ngoại để sửa ấm hoặc
hai bóng 75 w cho 100 - 200 gà.

Thức ăn
Thức ăn phải được phối chế cân đối đảm
bảo đủ dinh dưỡng cho nhu cầu phát triển
của gà trong giai đoạn. Khẩu phần ăn có thể
phối chế đa nguyên liệu, sử dụng thức ăn bổ

Ayam Cemani là giống gà có nguồn gốc từ Indonesia. Giống
gà này nổi tiếng bởi mọi thứ trong cơ thể chúng, từ máu, lưỡi
tới mào, đều có màu đen. Ở Việt Nam quen gọi giống gà này
là gà mặt quỷ bởi chúng đen tuyền nên nhìn rất đáng sợ. Gà
Ayam Cemani cũng được coi là giống gà đắt nhất thế giới. Tại
Việt Nam, gà giống Ayam Cemani bán ra thị trường dao động
từ 500.000 đến 1 triệu đồng/con gà giống dưới 3 tuần tuổi.

sung đạm động vật, thực vật, premix khoáng vi
lượng và vitamin. Thức ăn và nguyên liệu thức
ăn (ngô, cám gạo, thóc, khô dầu, bột cá, bột
vitamin, bột xương, khoáng) khi sử dụng phải
đảm bảo không mốc, không vón cục, không lẫn
tạp chất. Thức ăn hỗn hợp viên phải có nhãn
mác rõ ràng và còn hạn sử dụng. Nên sử dụng
thức ăn của các hãng sản xuất có tín nhiệm
trên thị trường. Khi bảo quản trong kho, thức
ăn hỗn hợp và nguyên liệu thức ăn phải xếp
riêng từng loại và có kệ kê cao cách mặt nền 20
cm và cách tường 20 cm. Không để thuốc sát
trùng, thuốc bảo vệ thực vật và xăng, dầu trong
kho chứa thức ăn chăn nuôi.

Nước uống
Nguồn nước uống có thể lấy từ giếng
khoan, giếng đào, nước máy công cộng.
Không sử dụng nguồn nước từ sông, suối, ao
hồ. Nước giếng phải được kiểm tra phân tích
để đảm bảo nước sạch không có vi khuẩn gây
hại như E coli, Coliform và không có kim loại
nặng gây độc như thủy ngân, chì, thạch tín và
sắt. Nếu sử dụng thì phải có các thiết bị lọc
kim loại nặng và sát khuẩn. Nước dùng phải
chứa trong bồn hoặc trong bể có nắp đậy
và dẫn vào chuồng nuôi bằng hệ thống ống
nhựa đảm bảo chắc chắn, an toàn. Nước rửa
chuồng, làm mát chuồng, rửa dụng cụ phải
sử dụng nước giếng hoặc nước máy, không
sử dụng nước từ ao hồ bên ngoài.

Vệ sinh phòng bệnh
Cần vệ sinh sạch sẽ từ chuồng trại cho tới
máng ăn, đảm bảo 3 sạch: Ăn sạch, ở sạch,
uống sạch. Đồng thời cần vệ sinh luôn khu
vực lân cận để không ảnh hưởng tới sức khỏe
gà: Phải thực hiện triệt để mặc bảo hộ lao
động khi vào khu chăn nuôi (có quần áo mặc
riêng, đi ủng, đội mũ); hố sát trùng trước cửa
chuồng thường xuyên có vôi bột hoặc các
chất sát trùng phù hợp; định kỳ phun sát
trùng xung quanh khu chăn nuôi (1 tuần/lần
hoặc muộn hơn) tùy theo tình hình dịch tễ;
thực hiện sát trùng chuồng nuôi, dụng cụ,
thiết bị trước khi chăn nuôi, trong khi chăn
nuôi và sau khi bán sản phẩm hoặc di chuyển
đàn gà sang các nơi khác.
Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gà
theo lịch hướng dẫn: 3 - 5 ngày tuổi ngừa dịch
bằng thuốc IB 1 liều/ con. Gà 7 - 10 ngày tuổi
ngừa bệnh Gumboro 1 liều/con nhỏ vào mắt.
Gà 21 ngày tuổi ngừa dịch tả. Ngoài ra, người
nuôi nên phòng bệnh cầu trùng bằng một số
loại thuốc như anticoc, Acicoc, hay ESB vào thời
điểm gà 10 - 13 ngày tuổi và 18 - 20 ngày tuổi.
Hoàng Yến

Tìm thấy số lượng lớn gen
kháng kháng khuẩn
Các nhà nghiên cứu Scotland đã xác định được một số lượng lớn gen
kháng kháng khuẩn trong phân heo tại một trang trại thương mại, đây là
kết quả đầu tiên của nghiên cứu dài hạn về vấn đề này.
Nghiên cứu được thực hiện
bởi các nhà nghiên cứu tại
Trường Cao đẳng Nông thôn
Scotland và Đại học Edinburgh
ở Edinburgh, Scotland, Vương
quốc Anh. Các kết quả đã được
công bố trong ấn phẩm Khoa
học được xuất bản bởi Nature.
Nghiên cứu được thực hiện
trong một chu kỳ sản xuất trên
một đơn vị heo thương mại với
việc sử dụng kháng khuẩn cao
trong lịch sử và hiện tại. Tổng
cộng có 144 gen khác nhau đã
được xác định trong trang trại, với các gen riêng lẻ có trong hàng chục, hàng
trăm và hàng ngàn triệu mỗi gam phân heo. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các
phương pháp như PCR định lượng, siêu âm gen 16S rRNA và kỹ thuật giải trình tự
metagenomic shotgun, nghiên cứu đã nhấn mạnh mức độ của gen kháng kháng
sinh “ô nhiễm” trong sản xuất chăn nuôi và môi trường. Việc tìm thấy số lượng
gen kháng kháng sinh tương đối ổn định theo thời gian, cho thấy các gen đã được
tích hợp vào cộng đồng vi khuẩn trong phân. Tuy nhiên, nó cũng tìm thấy các
thuốc chống vi trùng đang được sử dụng vẫn có hiệu quả trong việc kiểm soát các
bệnh hạn chế sản xuất trong trang trại.
Giáo sư Michael Hutchings, người đứng đầu Khoa học Động vật và Thú y, cho
biết: “Khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi hy vọng tìm thấy 2 hoặc 3 gen để theo
số lượng của chúng trong chu kỳ sản xuất heo. Sự phong phú của các gen kháng
kháng khuẩn và số lượng của chúng làm chúng tôi rất bất ngờ”.
Phạm Hải
(Theo Pigprogress)

>> Sách kỹ thuật

“Bí quyết nghề chăn nuôi”
Cuốn sách “Bí quyết nghề chăn nuôi” của tác giả
Nguyễn Thanh Bình biên soạn là tổng hợp những kiến
thức thiết thực, kinh nghiệm thực tế của người chăn
nuôi và các chuyên gia, từ đó phần nào sẽ giúp bà con
hiểu thêm về nghề chăn nuôi, biết cách áp dụng và
đưa các quy trình tự động vào chăn nuôi sản xuất, đạt
hiệu quả kinh tế cao.
Sách do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.
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Kỹ thuật chăn nuôi gà sinh sản
hướng siêu thịt
Nước ta hiện nay nhập một số giống gà sinh sản nổi tiếng thế giới như gà AA (Mỹ), Isavedette (Pháp), Ross (Anh), BE
(Cuba)… Tuy các giống siêu thịt có khác nhau, nhưng quy trình nuôi dưỡng các giống này qua ứng dụng ở Việt Nam
nói chung gần giống nhau.

Chuẩn bị chuồng trại
Chuồng trại phải được xây dựng nơi cao ráo, thoáng mát, rửa sạch
tẩy uế bằng thuốc sát trùng, có bạt che xung quanh. Phun thuốc sát
trùng để diệt nấm. Vệ sinh sạch sẽ máng ăn, máng uống, kho đựng
thức ăn. Cửa chuồng gà, cửa kho phải có hố sát trùng. Hệ thống nước,
điện chụp sưởi, quây gà phải được chuẩn bị đầy đủ. Bật đèn sưởi trước
khi đưa gà về nuôi ít nhất 1 giờ, pha nước uống sẵn trong quây. Có đồ
bảo hộ lao động cho người chăn nuôi.

Nhiệt độ và độ ẩm
Gà phải được đi lại tự do ở nhiệt độ 280C trong chuồng và 32 - 350C
trong chụp sưởi. Gà con rất nhạy cảm với sự biến động của nhiệt độ vì
chúng chưa điều chỉnh tốt được thân nhiệt, thân nhiệt sẽ bị hạ xuống
rất nhanh. Đo nhiệt độ ở ngang tầm lưng gà, đảm bảo ẩm độ trong
chuồng từ 65 - 70%.

Ánh sáng
Thực hiện nghiêm ngặt chế độ chiếu sáng ở giai đoạn gà con, gà dò
1 - 140 ngày tuổi. Ở Việt Nam, chế độ chiếu sáng ban ngày vào khoảng
12 - 13 giờ. Khi chuyển sang giai đoạn gà đẻ, tăng dần thời gian chiếu
sáng hàng tuần (mỗi tuần 30 phút) để đạt độ chiếu sáng cao nhất với
cường độ chiếu sáng 3w/m2 nền chuồng. Muốn đảm bảo thời gian
cho gà đẻ, cần tận dụng hết giờ chiếu sáng tự nhiên, ngoài ra bổ sung
chiếu sáng đèn điện công suất 45 w/bóng, nên dùng đèn thường có
ánh sáng đỏ. Gà dò sau 14 ngày không tăng quá 10 giờ chiếu sáng/
ngày. Gà đẻ hàng tuần phải tăng giờ chiếu sáng đạt tối đa 16 giờ/ngày.

Những điều cần thực hiện khi nuôi gà dò
hậu bị đẻ
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Chọn gà con đồng đều để gây đàn gà đẻ (2 tuần tuổi với gà trống và
3 tuần tuổi với con mái). Độ đồng đều cao, gà đẻ cao và đúng lịch, cần
thực hiên tôt các bước sau:
Rải thức ăn vào các máng ăn nhanh, các máng ăn có thể nâng lên,
hạ xuống qua hệ thống ròng rọc. Hạn chế thức ăn 2 - 3 tuần tuổi,
tăng máng ăn để đảm bảo 100% gà có chỗ đứng ăn. Phân loại gà
theo khối lượng lúc 10 và 20 tuần tuổi để đạt độ đồng đều cao. Để gà
không mổ cắn nhau gây chết, từ 7 - 10 ngày tuổi cần cắt mỏ gà, có
thể cắt lúc 1 ngày tuổi mỏ gà không mọc lại và không bị stress. Cân
trọng lượng cơ thể tuần/lần kiểm tra có đạt chuẩn không để điều
chỉnh mức cho ăn phù hợp.
Nếu nhiệt độ trong chuồng lạnh dưới 160C với gà dò 6 - 7 tuần tuổi

vẫn phải bật đèn sưởi. Cho uống nước hạn chế chống ỉa loãng và
ướt nền nhà. Thực hiện chiếu sáng đúng quy định, tránh chiếu sáng
nhiều giờ gây phát dục sớm ảnh hưởng đến sản lượng trứng sau này.
Chỉ dùng vaccine phòng bệnh lúc đàn gà khỏe mạnh, sau khi dùng
vaccine cho gà uống nước pha Vitamin C và nước điện giải.

Những điều cần thực hiện khi nuôi gà đẻ
Chuẩn bị buồng đẻ, hệ thống chiếu sáng, các điều kiện chăn nuôi
đủ quy mô đàn gà nuôi. Sau khi chọn lọc đàn gà dò đạt chuẩn sang
chuồng gà đẻ (20 - 21 tuần tuổi) cho làm quen với môi trường mới.
Tốt nhất khi gà được 24 tuần tuổi hãy thả gà trống ghép gà mái. Khi
cân gà và chuyển chuồng, gà dễ bị stress giảm cân nên khi chuyển
sang chuồng gà đẻ cần cho ăn tự do 2 - 3 ngày để phục hồi sức khỏe
và trọng lượng cơ thể. Sau 24 tuần tuổi, cho gà trống ăn thức ăn trong
máng riêng, số lượng thức ăn thấp hơn gà mái, bình quân 125 - 130g/
gà/ngày. Đảm bảo thời gian chiếu sáng và cường độ chiếu sáng theo
quy định để kích thích gà đẻ trứng. Đảm bảo mật độ máng ăn, máng
uống, mật độ nuôi, ổ đẻ để tránh stress và chen lấn nhau. Thay đệm
lót 1 lần/tuần tránh làm bẩn trứng giống. Có hệ thống làm mát trong
chuồng (trên mái chuồng phải có hệ thống phun nước, trồng cây
bóng mát, che bạt, quạt trần, chất đệm chuồng khô…). Vào ngày nắng
nóng (trên 290C) nên cho gà ăn vào chiều tối hoặc sáng sớm để đảm
bảo gà ăn đủ. Điều chỉnh thức ăn theo tuổi gà đẻ và tỷ lệ đẻ trứng. Bổ
sung thêm nhóm Vitamin B và C tăng sức đề kháng cho đàn gà. Để
duy trì khả năng đẻ trứng cao cần kiểm tra khối lượng cơ thể đàn gà 2
lần/tháng, lưu ý chỉ cân 30% số gà trong đàn. Nếu khối lượng cơ thể
của đàn gà tăng hoặc giảm so với mức chuẩn cần điều chỉnh thức ăn
để đạt khối lượng cơ thể của gà đẻ. 
Nguyễn Hà

Kỹ thuật chăn nuôi ngan 5 - 12
tuần tuổi
Ngan hay còn gọi là vịt xiêm, là loài thủy cầm có nhiều đặc tính ưu việt. Chúng không những dễ nuôi, nhanh lớn, tiêu tốn
ít thức ăn, tỷ lệ nuôi sống cao mà giá cả cũng rất hợp lý, mang lại giá trị kinh tế cho người nuôi.

Chuẩn bị phương thức nuôi
Nuôi nhốt trên khô cần chuẩn bị thêm chuồng trại và diện tích sân
chơi. Mật độ chuồng nuôi giai đoạn này là 5 - 6 con/m2. Nuôi nhốt kết
hợp chăn thả hoặc nuôi chăn thả tận dụng cần chuẩn bị vây ràng, lưới
ngăn, các dụng cụ phục vụ cho việc chăn thả, nếu nuôi kết hợp với cá
có thể làm chuồng sàn trên ao. Trước khi đưa ngan vào nuôi, chuồng
cần được vệ sinh, khử trùng bằng formalin (Formol) 0,05% và được
quét vôi trước 3 - 5 ngày. Nơi nuôi cần đảm bảo khô ráo, thoáng mát
về mùa hè, ấm về mùa đông.

Con giống
Chọn con giống từ ngày 34 và 35 khỏe mạnh nhanh nhẹn, lông
bông, mắt sáng, bụng gọn, chân mập, có màu lông tơ đặc trưng của
giống. Tùy thuộc vào điều kiện chăn nuôi, mùa vụ và khí hậu mà quyết
định mật độ chuồng nuôi. Mật độ vừa phải thì vật nuôi sinh trưởng và
phát triển tốt và hạn chế được sự lây nhiễm bệnh tật. Giai đoạn này
nên nuôi với mật độ 5 - 6 con/m2 nền chuồng.

Nhiệt độ, ánh sáng
Ở giai đoạn này nhiệt độ chuồng nuôi duy trì tốt nhất trong khoảng
20 - 250C. Thời gian chiếu sáng duy trì 16 - 18 giờ/ngày, ban ngày sử
dụng ánh sáng tự nhiên. Khi đủ ấm ngan nằm rải đều trong quây, khi
thiếu nhiệt ngan nằm chồng lên nhau sát vào nguồn nhiệt. Nếu thừa
nhiệt ngan nằm tản ra nguồn nhiệt nháo nhác khát nước. Cần được
đảm bảo được nhiệt độ cho ngan, nếu nhiệt độ không thích hợp thì tỷ
lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng bị ảnh hưởng, ngan dễ mắc bệnh
về đường hô hấp, tiêu hóa.

Nước uống, thức ăn và dinh dưỡng
Giai đoạn này nhu cầu ngan cần 0,4 - 0,6 lít/con/ngày, luôn phải có
nước sạch cho uống. Máng ăn để trong chuồng nuôi còn máng uống
bố trí ở sân chơi để tránh bị ướt chuồng.
Thức ăn có thể dùng thức ăn hỗn hợp dạng viên; hoặc dùng đậm đặc
trộn với cơm gạo, thóc luộc, thóc sống, hoặc sử dụng các nguyên liệu
sẵn có tại địa phương, có thể cho ngan ăn thêm rau xanh. Phải bảo đảm
được thức ăn luôn mới, thơm, không bị mốc mọt. Thức ăn cần phải cân
đối về thành phần dinh dưỡng để đáp ứng đủ về nhu cầu sinh trưởng và
phát triển của ngan trong từng giai đoạn, bổ sung thêm premix khoáng
và vitamin. Cho ngan ăn theo bữa, hết thức ăn mới cho ăn tiếp. Việc để
cám thường xuyên mới và mùi thơm của cám sẽ kích thích được ngan
ăn nhiều, đồng thời tránh cho ngan mổ cắn nhau.

Nuôi ngan mang lại giá trị kinh tế cao

Trước khi xuất chuồng khoảng 2 tuần, muốn cho ngan nhanh béo
thì trong khẩu phần thức ăn nên sử dụng tăng nguyên liệu giàu tinh
bột như ngô. Dinh dưỡng trong thức ăn phải đảm bảo cần có 18 - 19%
đạm thô, năng lượng 3.000 - 3.200 Kcal. Cho ăn tự do đến khi xuất bán
thịt, càng thu nhận được nhiều thức ăn trong ngày ngan càng nhanh
lớn và rút ngắn được thời gian nuôi, giảm chi phí cho sản phẩm.
Kết thúc nuôi để xuất thịt thích hợp nhất là:
+ Vịt siêu thịt: 7 - 8 tuần tuổi
+ Ngan mái: 9 - 10 tuần tuổi
+ Ngan trống: 11 - 12 tuần tuổi
Xuất chuồng ở thời điểm này là có hiệu quả nhất vì khi đó tăng
trọng cao, tiêu tốn thức ăn thấp, nếu để kéo dài sẽ kém có hiệu quả vì
càng về sau tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng lại càng cao.

Chăm sóc và nuôi dưỡng
Hàng ngày thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống để tránh
thức ăn bị ôi chua, mốc. Thay nước và cung cấp đầy đủ nước uống đặc
biệt đối với phương thức nuôi nhốt trên khô và nuôi trên vườn cây.
Khi nuôi có hiện tượng mổ cắn nhau ta phải tiến hành cắt mỏ hoặc
áp mỏ vào thời điểm khoảng 6 tuần tuổi (1/3 phần mỏ quặp phía trên),
bổ sung rau xanh cho giãn mật độ nuôi. Có chỗ để vịt ngan đậu để rỉa
lông, có chỗ tránh mưa nắng khi thời tiết thay đổi.
Hàng ngày phải bổ sung thêm chất độn chuồng bằng trấu; phoi
bào; cỏ khô; rơm rạ, phải đảm bảo khô, sạch, không ẩm mốc. Cần thiết
2 - 3 lần/ngày thay chất độn chuồng, đảm bảo có chất độn chuồng khô
cho đàn ngan.
Theo dõi sức khỏe của đàn, cần phải loại ra khỏi đàn những con ốm
yếu và kém ăn để có biện pháp xử lý kịp thời.
Nguyễn Hà
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>> kiến thức chăn nuôi
Bio - Lactazyme cung cấp axit hữu cơ

Giải pháp thay thế kháng sinh
Ngày nay, việc sử dụng kháng sinh để phòng bệnh cho vật nuôi đã bị hạn chế, kích thích tăng trọng bằng kháng sinh đã
bị cấm nhằm ngăn ngừa sự hình thành các chủng mầm bệnh kháng thuốc và dư lượng kháng sinh trong các sản phẩm
động vật. Do đó, axit hữu cơ là giải pháp thay thế kháng sinh hiệu quả nhất vì 5 lý do chính dưới đây.
u Axit hữu cơ có tính tĩnh khuẩn và diệt khuẩn, tăng cường hệ
miễn dịch nên giúp vật nuôi phòng bệnh rất tốt.
u Axit hữu cơ giúp cải thiện sự tiêu hóa và hấp thu chất dinh
dưỡng, nhờ đó gia súc - gia cầm mau lớn, hiệu quả kinh tế cao
u Axit hữu cơ không tồn dư trong thịt, trong trứng, nên rất an
toàn cho người tiêu dùng
u Axit hữu cơ không gây ra sự nhờn thuốc như kháng sinh
u Axit hữu cơ không phải là chất cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Hiệu quả của axit hữu cơ trên vi khuẩn gây bệnh
Việc bổ sung axit hữu cơ trong chế độ ăn có tác dụng có lợi đối với
hiệu suất của gia súc, gia cầm bằng cách giảm vi khuẩn gây bệnh.
Trên heo: Theo Tsiloyiannis V.K., và cộng sự (2001) nghiên cứu trên
384 heo con cai sữa để đánh giá hiệu quả của axit hữu cơ trong việc
phòng ngừa bệnh tiêu chảy. Kết quả cho thấy ở các nhóm bổ sung
axit hữu cơ đã giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy và tăng trọng tốt hơn
so với nhóm đối chứng với P < 0,05 axit hữu cơ và đặc biệt là axit
lactic là một công cụ hữu ích trong việc kiểm soát tiêu chảy ở heo
con sau cai sữa.
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Trên gia cầm: Các nghiên cứu cho thấy bổ sung axit hữu cơ vào
nước uống giúp giảm mầm bệnh trong nước, trong diều, tiền mề,
tăng tiêu hóa thức ăn và cải thiện hiệu suất tăng trưởng (Byrd et
al. 2001). Các hỗn hợp axit hữu cơ được thí nghiệm ghi nhận hiệu
quả cao hơn so với kháng sinh Enramycin trong việc giảm E. coli và
Salmonella spp. trong đường ruột của gà (Hassan và cộng sự 2010).
Bổ sung axit hữu cơ vào nước uống cũng được thí nghiệm trên chim
cút Nhật Bản, Res Zool đã báo cáo rằng, sự giảm đáng kể tổng số vi
khuẩn trong manh tràng đã được ghi nhận ở cả hai nhóm chim cút
được bổ sung bằng axit axetic và hỗn hợp axit hữu cơ với P < 0,05.

Cơ chế diệt khuẩn và tĩnh khuẩn của axit hữu cơ
(a) Cơ chế tiêu diệt vi khuẩn của axit hữu cơ gồm 3 tác động cộng
hưởng sau đây:
(1) Những axit hữu cơ không bị phân ly sẽ xâm nhập vào trong
tế bào vi khuẩn (pH=7), axit hữu cơ sẽ phân ly bên trong tế bào vi
khuẩn cho ra H+. Làm cho môi trường pH bên trong tế bào vi khuẩn
giảm xuống, tạo ra môi trường không thuận lợi. Từ đó, vi khuẩn
phản ứng lại bằng cách dùng cơ chế bơm ATPase để đẩy H+ ra khỏi
tế bào, hoạt động này làm cho tế bào vi khuẩn bị mất nhiều năng
lượng, sự sao chép của AND bị gián đoạn.
(2) Mặt khác, khi pH trong tế bào vi khuẩn giảm xuống -> sẽ ức chế
quá trình đường phân (glycolysis) -> làm cho tế bào vi khuẩn bị mất
nguồn cung cấp năng lượng.
(3) Khi xảy ra sự phân ly bên trong tế bào vi khuẩn, anion của axit
hữu cơ không ra khỏi được tế bào -> sẽ gây rối loạn sự thẩm thấu.
Cả 3 yếu tố trên phối hợp lại làm cho vi khuẩn bị chết.
(b) Cơ chế tĩnh khuẩn của axit hữu cơ: Các phân tử axit phân ly
không thể thâm nhập vào bên trong tế bào vi khuẩn, mà chúng chỉ
gây thiệt hại cho cấu trúc protein trên màng tế bào -> làm thay đổi
tính thấm của màng tế bào đối với các khoáng chất như Natri và Kali
-> làm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn -> Tĩnh khuẩn.

Axit hữu cơ có ảnh hưởng đến vi khuẩn
có lợi không?
Trong đường ruột tồn tại các nhóm vi khuẩn có lợi và vi khuẩn gây
bệnh, nếu duy trì ở trạng thái cân bằng thì thú sẽ khỏe mạnh.
- Nhóm vi khuẩn có lợi là những vi khuẩn lên men sinh axit lactic
như Lactobacillus, Bifidobacterium… Vi khuẩn có lợi sống trong môi
trường pH thấp hơn vi khuẩn gây bệnh và ít nhạy cảm với sự thay đổi
của pH trong đường ruột. pH thích hợp cho vi khuẩn có lợi là pH = 2 - 3.

- Nhóm vi khuẩn gây bệnh là E.coli, Salmonella, Clostridium
perfringens… pH thích hợp cho E.coli là > 4. pH thích hợp cho
Salmonella là > 3,5. pH thích hợp cho Clostridium perfringens là > 6.
Như vậy, bổ sung axit hữu cơ vào thức ăn hoặc nước uống sẽ ức
chế những vi khuẩn gây bệnh, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn
có lợi, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột -> tăng cường sức kháng
bệnh và phòng bệnh hiệu quả cho vật nuôi.

Axit hữu cơ làm tăng tiêu hóa và hập thụ thức ăn
Khi được bổ sung vào thức ăn, axit hữu cơ sẽ làm hoạt hóa
pepsinogen -> pepsin hoạt động -> làm gia tăng tiêu hóa protein
và những chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra còn kích thích ruột tiết
secretin và tiết nhiều axit mật -> giúp tiêu hóa và hấp thu chất béo
tốt hơn.
Các axit hữu cơ giúp tăng sức khỏe hệ vi nhung mao đường ruột
-> nhờ đó tăng hấp thu chất dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm -> tăng
năng suất chăn nuôi, tăng tỷ lệ đẻ trứng.
Một số kết quả thử nghiệm trên heo: Falkowski và Aherne đã
chứng minh rằng tăng trọng bình quân/ngày (g) lớn hơn 4 - 7% và
hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) cũng được cải thiện từ 5 - 10% khi
cung cấp axit fumaric hoặc citric cho heo cai sữa khi được 4 tuần
tuổi.

Zheji Li và cộng tác viên (2008), đã thực hiện thí nghiệm để so
sánh hiệu quả của việc cho ăn axit hữu cơ và kháng sinh ở heo cai
sữa. Kết quả cho thấy trong giai đoạn sau cai sữa 4 tuần, heo được
cho ăn axit hữu cơ hoặc kháng sinh có mức tăng trọng tốt hơn (P =
0,03) và hệ số chuyển hóa thức ăn tốt hơn so với heo ở lô đối chứng
(P = 0,04).
Trong một thí nghiệm khác gồm 24 con heo cai sữa được phân
thành bốn nhóm và nuôi riêng lẻ. Heo được cho ăn thức ăn đối
chứng hoặc có bổ sung kháng sinh (100 ppm colistin sulfate, 50
ppm Kitasamycin cộng với 60 ppm Olaquindox), 0,5% hoặc 1% axit
hữu cơ.
Kết quả: Vào ngày 14, heo được cho ăn 0,5% và 1% axit hữu cơ có
lượng lactobacilli (lợi khuẩn) ở tá tràng cao hơn so với lô đối chứng.
Heo được cho ăn kháng sinh, hoặc 0,5% và 1% axit hữu cơ có xu
hướng giảm số lượng vi khuẩn E. coli so với lô đối chứng.
Kết luận: Việc cho ăn axit hữu cơ có thể cải thiện hiệu suất tăng
trưởng của heo cai sữa, chủ yếu thông qua sự điều chỉnh quần thể
vi sinh đường ruột mà không ảnh hưởng đến pH đường tiêu hóa.
Thử nghiệm trên gia cầm: Cho thấy bổ sung axit sorbic 1% và axit
citric 0,2% làm tăng đáng kể chiều rộng, chiều cao và diện tích vi
nhung mao của tá tràng, không tràng và hồi tràng của gà con ở
14 ngày tuổi (Kum và cộng tác viên 2010). Garciá và cộng tác viên.
(2007) bổ sung axit formic (0,5% hoặc 1,0%) trong chế độ ăn của gà

thịt đã cải thiện khả năng tiêu hóa của protein (72,5% và 73,5%) so với
đối chứng (60,7%) và cải thiện FCR đáng kể (P<0,05).

Ảnh hưởng của axit hữu cơ đến sản xuất trứng
Yesilbag và Colpan (2006), báo cáo rằng sản lượng trứng trung
bình (18 tuần thử nghiệm) tăng nhẹ ở các nhóm thử nghiệm (91,03%,
90,94% và 91,30% đối với các nhóm hỗn hợp axit hữu cơ (0,5%, 1%
và 1,5%) so với nhóm đối chứng (85,76%) -> tăng 5,18 - 5,54%. Sản
lượng trứng cao nhất trong nhóm thử nghiệm được bổ sung 1,5%
axit hữu cơ.
Đặc biệt ở độ tuổi từ 24 - 28 tuần, việc sản xuất trứng của gà mái
tăng nhanh hơn đáng kể trong các nhóm bổ sung axit hữu cơ trong
chế độ ăn uống so với nhóm đối chứng.

Tác dụng của axit hữu cơ đối với khả năng
miễn dịch
Theo kết quả nghiên cứu của Kwang Yong Lee, In Ho Kim (2016),
cho thấy ở thức ăn của heo nái có bổ sung 0,2% axit hữu cơ vi có bọc
cung cấp khả năng tiêu hóa tốt hơn, nồng độ bạch cầu và tế bào
lympho ở heo con cao hơn cũng như nồng độ miễn dịch IgG cao ở cả
heo nái cho con bú và ở heo con so với lô đối chứng.
Số lượng Lactobacillus trong phân tăng cao và nồng độ E. coli
giảm đã được quan sát ở lô bổ sung axit hữu cơ ở heo nái đang cho
con bú và hàm lượng E. coli đã giảm thấp ở heo con cai sữa. Ngoài ra,
hàm lượng H2S trong phân cũng giảm 0,2%.
Một số nghiên cứu khác đã chứng minh axit hữu cơ có thể kích
thích phản ứng miễn dịch tự nhiên ở gia cầm. Lohakare và cộng tác
viên (2005) nghiên cứu ảnh hưởng của axit ascorbic đến hiệu suất
và khả năng miễn dịch của gà thịt thương phẩm đã phát hiện hiệu
giá kháng thể của bệnh Gumboro được đo lường sau khi tiêm ngừa
cho thấy hiệu giá kháng thể cao hơn đáng kể trong nhóm có bổ sung
axit ascorbic (0,2%).
Houshmand và cộng tác viên (2012) phát hiện việc bổ sung axit
hữu cơ vào chế độ ăn uống của gà thịt 21 ngày tuổi dẫn đến sự gia
tăng đáng kể về hiệu giá kháng thể chống lại bệnh Newcastle.

Những hiệu quả khác của axit hữu cơ
- Axit hữu cơ làm gia tăng Phốt pho hữu dụng
trong bột bắp và đậu nành được làm thức ăn cho
gà:
+ Sự hữu dụng của Phốt pho được gia tăng nhờ sự
hình thành các chelate giữa axit hữu cơ với canxi ->
làm gia tăng sự hòa tan của phytate-phosphorus ->
làm tăng sự thủy phân của phospho
- Axit hữu cơ kích thích trao đổi chất của năng
lượng bằng cách cung cấp nguồn năng lượng cho
các tế bào biểu mô của đường ruột
+ Một số axit hữu cơ như axit fumaric, axit citric
là chất trung gian cho chu trình axit tricarboxylic và
axit butyric là nguồn cung cấp năng lượng trực tiếp
cho tế bào biểu mô đường ruột.
Ngoài ra, axit hữu cơ còn là chất bảo quản hiệu quả giúp bảo vệ
thức ăn chống lại sự phát triển của vi khuẩn hoặc nấm mốc, nhờ đó
chất lượng thức ăn được cải thiện khi dự trữ và góp phần tăng năng
suất trong chăn nuôi. 
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>> hỏi
sự kiện
thú
đáp
y doanh nghiệp
Hỏi:
Gà thương phẩm 40 ngày tuổi có
biểu hiện ủ rũ, đi ngoài phân xanh,
phân trắng, sốt, nóng, ăn kém, hỏi
nguyên nhân và biện pháp khắc phục?
Trả lời:
Theo mô tả, gà có thể đã mắc bệnh
đầu đen, hay còn gọi là bệnh viêm gan
ruột truyền nhiễm ở gà, bệnh kén ruột
thừa. Bệnh do một loại đơn bào có tên
là Histononas Meleagridis gây ra, bệnh
tích chủ yếu tập trung ở manh tràng
và gan. Gà bệnh chết rải rác và thường
chết về ban đêm, mức độ chết không
ồ ạt nhưng kéo dài, tỷ lệ lên đến 85 95%. Triệu chứng sẽ xuất hiện sau 7 - 12
ngày sau khi gà ăn phải trứng giun, gà
có biểu hiện lờ đờ, sã cánh, xù lông… Để
điều trị bệnh, có thể tiêm cho gà bằng
thuốc chứa Doxycyclin; hoặc trộn vào
thức ăn, nước uống cho gà bằng các
thuốc chứa Sulfamonomethoxine hoặc
Doxycyclin (liều lượng theo khuyến cáo
của nhà sản xuất). Kết hợp bổ sung
thuốc bổ gan, vitamin, men tiêu hóa,
thuốc trợ sức, trợ lực cho gà. Khi điều
trị bệnh, cần tăng cường chăm sóc nuôi
dưỡng, cải thiện môi trường chăn nuôi,
vệ sinh, phun khử trùng chuồng nuôi
và môi trường xung quanh. Trong quá
trình nuôi, thực hiện tốt vệ sinh phòng
bệnh, đảm bảo thời gian trống chuồng
sau mỗi lứa gà, không nuôi chung gà
tây với các giống gà khác, không nuôi
gà nhiều lứa tuổi trong cùng một khu
vực. Định kỳ vệ sinh, phun khử trùng
chuồng nuôi, sân chơi, vườn thả gà,
rắc vôi bột ở khu vực nuôi để diệt mầm
bệnh. Hạn chế thả gà ra vườn khi trời
mới mưa. Định kỳ tẩy giun cho gà và
dọn sạch phân sau khi tẩy. Ở những
vùng đã có bệnh, khi gà trên 20 ngày
tuổi, có thể cho uống 1 g thuốc tím hoặc
2 g sulfat đồng pha với 10 lít nước cho
gà uống trong 1 - 2 giờ, nếu thừa phải
đổ bỏ, cứ 20 ngày cho gà uống một lần.
Đối với những chuồng nuôi, bãi chăn
thả gà mắc bệnh đầu đen, cần trống
chuồng ít nhất 30 ngày, trước khi trống
chuồng, thực hiện vệ sinh chuồng nuôi
và bãi chăn thả sạch sẽ, thu gom chất
thải ủ sinh học hoặc đốt.
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Hỏi:
Biện pháp điều trị bệnh nấm diều ở
chim bồ câu?
Trả lời:
Bệnh nấm diều do một loại nấm có
tên gọi Candidia albicans gây ra. Bệnh

thường xuất hiện ở bồ câu 1 - 2 tháng
tuổi. Nguyên nhân mắc bệnh có thể là
do thức ăn, nước uống không đảm bảo
vệ sinh, hệ thống dụng cụ đựng nước
và nước uống không được vệ sinh, bị
nhiễm nấm hoặc dùng kháng sinh trộn
thức ăn hay nước uống kéo dài làm
cho nấm phát triển ngay trong đường
tiêu hóa. Khi bồ câu bị bệnh, cần dùng
thuốc kháng nấm để điều trị, có thể lựa
chọn một trong số các loại thuốc sau:
Nystatin: Dùng dung dịch hay huyễn
dịch 100.000 IU/ml; pha vào nước uống
hay trộn vào thức ăn theo liều 1,5 ml/kg
trọng lượng; dùng liên tục 7 ngày.
Ketoconazole: Dùng theo liều 10 - 20
mg/kg trọng lượng pha vào nước uống
hay trộn vào thức ăn, dùng liên tục 10
- 15 ngày.
Nên cho đàn uống cùng với một
trong các loại kháng sinh như:
Pharamox G, Pharmequin, Enroflox 5%,
Orain-pharm… liên tục 5 ngày để diệt vi
khuẩn bội nhiễm.
Cho bồ câu ăn/uống Phartigum B 2
g/10 kg trọng lượng/ngày hoặc 2 g/lít
nước uống để giảm đau, tăng lực. Có
thể hòa tan thuốc theo liều lượng cho
phép, trộn đều với cám để bồ câu mẹ
vừa mớm được cả thức ăn và thuốc cho
bồ câu con.
Thực hiện phòng bệnh theo nguyên
tắc đảm bảo an toàn sinh học trong
chăn nuôi. Cách ly giữa các đàn nuôi
(giữa các đàn, các giống, các lứa tuổi)
và với môi trường bên ngoài; vệ sinh
môi trường chăn nuôi sạch sẽ, khử
trùng định kỳ chuồng nuôi và môi
trường xung quanh. Nâng cao sức đề
kháng cơ thể bồ câu bằng cách bổ sung
men tiêu hóa, vitamin và khoáng chất.
Hỏi:
Khi nuôi ngan trên sàn, cần chuẩn bị
chuồng nuôi như thế nào?
Trả lời:
Tùy theo quy mô chăn nuôi để thiết
kế chuồng nuôi cho phù hợp. Diện tích
cho sàn nuôi được tính 4 - 5 con/m2
không tính hành lang kỹ thuật, một ô
sàn nuôi không nên quá 100 con. Đảm
bảo có hệ thống quạt thông gió vì nó
rất quan trọng đối với nuôi nhốt để
khống chế độ ẩm và mùi. Nguồn điện
luôn chủ động để bảo đảm cho quạt
lưu thông gió và duy trì nguồn nước.
Phun sát trùng chuồng trại, rửa sạch
dụng cụ chăn nuôi, máng ăn, máng
uống có pha thuốc sát trùng, làm sạch

phơi khô trước khi nuôi 2 tuần. Chuồng
nuôi phải thoáng mát, đủ ánh sáng,
không có gió lùa. Trước khi đưa ngan
con vào phải sưởi ấm chuồng.
Khi úm ngan nên sử dụng chất độn
chuồng là rơm hoặc dạ băm nhỏ, phun
thuốc sát trùng và để khô trước khi sử
dụng ngoài ra có thể úm ngan trên sàn
nhựa lỗ nhỏ tránh cho ngan lọt chân
xuống.
Hỏi:
Biện pháp phòng bệnh cho gia cầm
mùa lạnh?
Trả lời:
Chuồng nuôi cần được tu sửa, che
chắn để đảm bảo kín gió. Lỗ thông gió
nên đặt ở tầm vừa phải, không nên
thấp quá bởi như vậy gió lùa vào gia
cầm sẽ rất dễ bị ốm. Cần phát quang
bụi rậm xung quanh khu vực chuồng
nuôi, khơi thông cống rãnh, tránh để
ẩm ướt, hạn chế tối đa sự tồn tại của
mầm bệnh.
Đối với gia cầm con, nhiệt độ chuồng
úm đảm bảo không để gia cầm bị lạnh
sẽ dễ mắc bệnh. Trong chuồng nuôi,
cần bố trí các bóng đèn có công suất
khác nhau, treo bên trên để cung cấp
nhiệt cho phù hợp. Đối với gia cầm
trong chuồng, cần sử dụng các biện
pháp sưởi ấm cần thiết để tạo ấm như
đốt củi, trấu, rơm rạ, nguồn nguyên
liệu tận dụng có sẵn. Cần chú ý là phải
tránh ngạt cho gia cầm, khói sinh ra
phải được đưa qua đường ống xả khói
ra ngoài, chỉ cần tỏa nhiệt để sưởi ấm
cho gia cầm.
Vào mùa đông phải tăng lượng thức
ăn, tăng dinh dưỡng. Ngoài việc thêm
vào khẩu phần ăn 10 - 20% lượng thức
ăn thông thường, người nuôi cần cung
cấp đủ nước uống sạch. Đồng thời, bổ
sung vào nước một số chất khoáng,
B-Complex, Vitamin C, B1… có tác dụng
tăng khả năng hấp thu thức ăn và tăng
sức đề kháng cho gia cầm.
Cần hạn chế tối đa việc ra, vào khu
vực chăn nuôi; phải có hố sát trùng ở
cổng ra vào khu vực chăn nuôi. Chuồng
trại phải được vệ sinh, sát trùng và để
trống ít nhất hai tuần trước khi thả
nuôi đợt mới.
Trong quá trình nuôi, phải giữ cho
chuồng luôn khô sạch, vệ sinh định kỳ.
Thường xuyên sát trùng chuồng trại,
khu vực và dụng cụ chăn nuôi, 2 - 3 lần/
tuần. Có thể sử dụng những hóa chất
khử trùng như: Chloramin, Virkon,

Formol… Định kỳ phun thuốc để diệt
ve, mòng, muỗi, bọ mạt… là những tác
nhân truyền và gây bệnh.
Kiểm tra và xử lý để cống rảnh không
đọng phân, nước thải. Máng ăn, uống
sạch sẽ, không có thức ăn thừa, ôi, thiu.
Theo dõi, phát hiện sớm các trường
hợp gia cầm bị bệnh để cách ly điều trị,
xử lý kịp thời tránh bệnh lây lan. Người
làm việc trong trại không tiếp xúc với
gia cầm ở các trại khác. Phải thực hiện
nghiêm túc quy định về an toàn sinh
học liên quan đến việc vệ sinh trong
trại. Phải rửa chân tay và khử trùng
chân tay, giày dép sau khi tiếp xúc với
gia cầm ốm hoặc chết.
Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại
vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm.
Với những ngày thời tiết quá lạnh, nên
tiêm hoặc nhỏ vaccine vào thời điểm
nhiệt độ cao nhất trong ngày.
Hỏi:
Bổ sung Vitamin C cho gà như thế
nào thì hiệu quả?

Trả lời:
Khi gà bị thiếu Vitamin C, sức đề
kháng sẽ bị yếu. Có hai cách có thể
cung cấp lượng Vitamin C có trong cơ
thể là qua con đường thức ăn và nước
uống. Liều lượng bổ sung Vitamin C có
trong thức ăn và nước uống theo tỷ lệ
100 - 500 mg/kg thức ăn. Đặc biệt, các
trường hợp cần bổ sung Vitamin C cho
gà gồm:
Trong những tháng chuyển mùa
hoặc khi thời tiết nóng, đàn gà dễ bị
stress nên khả năng bị bệnh truyền
nhiễm của gà rất cao;
Trước khi và sau khi chuyển gà sang
chuồng mới (như chuyển từ chuồng
gà sang chuồng gà hậu bị, chuyển từ
chuồng gà hậu bị sang chuồng gà đẻ…);
Khi gà sử dụng kháng sinh hoặc khi
thấy chất lượng vỏ trứng không tốt
(nhiều trứng non, trứng sần sùi, vỏ
trứng mỏng...);
Giai đoạn trước và sau khi cắt mỏ, khi
gà cắn mổ nhau, gà thay lông.
Quá trình bổ sung Vitamin C cho gà

gồm 2 giai đoạn riêng biệt, cụ thể:
- Trước và sau khi tiêm chủng phòng
ngừa: Trước khi tiêm phòng 1 - 2 ngày
và sau khi tiêm chủng 3 - 5 ngày cần
cung cấp Vitamin C để giúp gà tạo
kháng thể tốt, hạn chế bị sốc do chủng
ngừa.
- Trong quá trình điều trị bệnh: Khi
trị bệnh, ngoài việc sử dụng các thuốc
kháng sinh hay thuốc đặc trị bệnh
thìcần bổ sung thêm Vitamin C để giúp
gà mau bình phục, rút ngắn thời gian
trị bệnh.
Lưu ý, cần tiến hành bổ sung Vitamin
C trước khi xảy ra stress 12 - 14 giờ để
đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất. Ngoài
ra, phải bảo quản Vitamin C một cách
hợp lý, bởi Vitamin C rất dễ bị hư và do
các yếu tố môi trường ngoại vi nên giảm
tác dụng trong quá trình cung cấp năng
lượng. Nên tham khảo hướng dẫn của
nhà sản xuất và bác sĩ thú y trước khi
bổ sung cho gà để mang lại hiệu quả và
tiết kiệm được chi phí chăn nuôi.
Ban KHKT

góc chuyên gia

Phòng bệnh Newcastle trên gà
Bệnh gà rù (tên khoa học Newcastle),
là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
thường gặp ở gà. Hiện, bệnh đang
phát triển khá phổ biến ở một số cơ
sở chăn nuôi, đặc biệt ở những trang
trại càng lớn, nguy cơ bệnh càng cao.
Một trong những nguyên nhân gây
bệnh là do sự chủ quan trong quá
trình triển khai công tác phòng chống
dịch. Bệnh do một Paramyxovirus gây
ra, bệnh xảy ra quanh năm nhưng chủ
yếu phát triển mạnh là vào mùa lạnh.
Triệu chứng
Ở thể cấp tính, thời gian ủ bệnh ngắn,
2 - 8 ngày, gà có biểu hiện tím mào,
chảy dãi, chướng diều, đầy hơi, ỉa phân
xanh, trắng. Gà sốt cao 1 - 2 ngày đầu,
sau đó giảm sốt, giảm ăn, há miệng để
thở, gà gầy rất nhanh… Gà xuất hiện
triệu chứng từ 3 - 7 ngày thì chết, tốc độ

lây lan rất nhanh, có thể gây chết toàn
đàn.
Phòng bệnh
Thực hiện công tác phòng bệnh chặt
chẽ ngay từ đầu, không nên nuôi chung
với các loài gia cầm khác như ngan,
chim cút, vịt…
Đảm bảo nguyên tắc chăn nuôi cùng
vào cùng ra.
Triển khai quy trình phòng bệnh như
sau:
Tiêm vaccine Lasota: Lần 1 nhỏ vào
mắt, mũi, miệng lúc 3 - 4 ngày tuổi; lần
2 cho uống lúc 18 ngày tuổi, pha 1 liều
vaccine với 10 ml nước cho gà uống; lần
3, sử dụng vaccine Newcastle H1: Tiêm
cho gà lúc 35 - 38 ngày tuổi. Lưu ý, đối
với gà đẻ, đến 90 ngày tuổi cần tiêm
vaccine Newcastle H1 lần 2.
Trường hợp lúc gà nhỏ, cũng có thể

sử dụng vaccine ND+IB phòng 2 bệnh
gà rù và viêm phế quản truyền nhiễm:
Lần 1 tiêm lúc gà 3 ngày tuổi; lần 2 tiêm
lúc gà 18 - 21 ngày tuổi.
Trị bệnh
Gà dưới 30 ngày tuổi đã được nhỏ
vaccine Lasota hoặc ND+IB thì có thể
nhỏ lại 1 trong hai loại vaccine trên 1 - 2
lần nữa
Tuy nhiên, nếu gà trên 30 ngày
tuổi thì cần thực hiện tiêm vaccine
Newcastle H1 cho toàn đàn.
Kết hợp sử dụng thuốc Vinamix 200
tăng cường sức đề kháng cho gà. Cùng
đó, để phòng chống bệnh thứ phát, sử
dụng thuốc Coli-Vinavet. Liều lượng và
cách sử dụng theo hướng dẫn của nhà
sản xuất.
PGS.TS Lê Văn Năm
Chuyên gia Chăn nuôi thú y
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>> Cần mua
GIỐNG - THƯƠNG PHẨM

Gà

Tôi cần mua gà chọi thịt, mã đẹp, sức
khỏe tốt. Liên hệ để báo giá và chi tiết
sản phẩm, thu mua số lượng lớn, hợp tác
lâu dài.
Thông tin liên hệ:
Anh Thanh Tùng
Địa chỉ: Xã Xuân Phương,
huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0169 999 8087.

Nguyễn Văn Khanh
Địa chỉ: Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ
Điện thoại: 0165 986 0136
Email:
khanhthuychangtuan@gmail.com.

Bồ câu

Do nhu cầu phát triển thị trường,
trang trại bồ câu Ngọc Điền mong muốn
hợp tác với đại lý thu mua chim bồ câu ra
ràng (ưu tiên bồ câu ra ràng màu trắng,
giống Pháp) tại các khu vực, nhất là ở
khu vực ĐBSCL và Nam bộ.
Thông tin liên hệ:
Chị Ngọc Điền
Điện thoại: 0918 275 206.

Dúi

Heo con

Tôi cần mua heo con cai sữa, số lượng
10 - 20 con. Heo khỏe mạnh, có chứng
nhận kiểm dịch bệnh, giá bán phải
chăng, hỗ trợ vận chuyển.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Phường Trần Phú,
TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0986 985 474.

Hiện nay tôi đang muốn tập chăn nuôi,
cần mua số lượng vừa dúi giống và gà
thả vườn. Cần tìm địa chỉ bán con giống
uy tín, hỗ trợ tư vấn mô hình nuôi phù
hợp.
Thông tin liên hệ:
Anh Xuân
Địa chỉ: Đắk Lắk
ĐT: 0166 609 1856

Trâu thịt
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Tôi cần mua trâu, bò thịt quanh khu
vực các tỉnh phía Bắc. Giá bán phải
chăng, vật nuôi được chăn thả tự nhiên.
Chất lượng thịt cao.
Hỗ trợ vận chuyển.
Thông tin liên hệ:

Dê thương phẩm

Cung cấp dê giống chuyên thịt Boer
(giống lớn con của Mỹ). Là dòng dê
chuyên sữa (giống Pháp). Dòng dê lai từ
dòng dê Boer với Bách Thảo còn gọi là
Boer lai. Giá phải chăng, hợp tác lâu dài.
Thông tin liên hệ:
Anh Hùng
Địa chỉ: Huyện Kiên Lương, Kiên Giang
Điện thoại: 0124 6469 652.

Heo sữa

Cần mua heo sữa khu vực các tỉnh
Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh
Phúc. Yêu cầu là heo tai bé, số lượng
không hạn chế thu mua, giá mua cao.
Hợp tác lâu dài. Đến tận địa chỉ thu mua.
Thông tin liên hệ:
Anh Hộ
Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ,
TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 0975 999 632.

Gà ta

Heo rừng thịt

Chúng tôi cần mua heo rừng thương
phẩm, khối lượng 3 - 5 tấn/tháng. Điều
kiện, heo rừng thuần và heo rừng Thái
Lan, không mua heo lai, trọng lượng từ
20 kg/con. Cần hợp tác với trang trại lớn
lâu dài, ổn định.
Thông tin liên hệ:
Anh Duy
Địa chỉ: 123 Bàu Cát, phường 14,
quận Tân Binh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0917 550 170.

công nghiệp số lượng lớn 5.000 - 6.000
quả/tháng tại TP. Hồ Chí Minh. Trứng
đồng đều mẫu mã, giá tận nguồn. Liên
hệ để báo giá sản phẩm.
Thông tin liên hệ:
Chị Nhàn
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 781 569
Email: nhan.nguyentthu@gmail.com.

Trâu thịt

Tôi cần mua trâu, bò thịt quanh khu
vực Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang. Giá
bán phải chăng, vật nuôi được chăn thả
tự nhiên, chất lượng thịt cao. Hỗ trợ vận
chuyển.
Thông tin liên hệ:
Nguyễn Văn Khanh
Địa chỉ: Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ
Điện thoại: 0165 986 0136
Email:
khanhthuychangtuan@gmail.com.

Trứng gà

Tôi đang có nhu cầu mua trứng gà

Thu mua gà ta với giá cao. Yêu cầu
đồng đều về mẫu mã, hình thức, không
nhiễm bệnh. Thịt gà dai, thơm ngon,
nuôi thức ăn tự nhiên, không sử dụng
chất kích thích, tăng trọng.
Thông tin liên hệ:
Chị Liên
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp,
TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0901 261 345.

nguyên liệu - Thức ăn

Trùn quế

Chuyên cung cấp trùn quế thương
phẩm. Đặc biệt trùn quế được nuôi
100% từ phân bò nguyên chất, thức ăn
tốt nhất đối với sự tăng trưởng và phát
triển cho trùn quế. Giá bán cạnh tranh,
nguồn cung ứng lớn.

Thông tin liên hệ: Anh Thanh
Địa chỉ: Thôn 86, xã Ea Tiêu,
Cư Kuin, Đắk Lắk
Điện thoại: 0911 860 222.

Men gốc ngâm tỏi cho gà

Vật liệu nhân men dùng từ chế phẩm
nuôi cấy vi sinh Abiogold và Abiozyme.
Có khả năng kháng nhiều dòng kháng
sinh nên rất phù hợp để sử dụng trong
giai đoạn điều trị với thuốc kháng sinh
cho vật nuôi.
Thông tin liên hệ:
Chị Vân
Địa chỉ: TP. Hà Nội
Điện thoại: 0942 484 532.

Lõi bắp

Công ty chúng tôi chuyên thu mua
lõi bắp, bã mỳ sấy, bã mỳ tươi sử dụng
trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Nguyên liệu đảm bảo, bảo quản chuyên
nghiệp, giá cả phải chăng, hợp tác lâu
dài, nguồn cung đáp ứng nhu cầu.
Thông tin liên hệ:

Lan Anh
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938 822 319.

Broiler tech

Chúng tôi chuyên sản xuất và phân
phối ra thị trường cho người chăn nuôi
thức ăn giai đoạn mới nở cho gà giống
thịt cũng như các sản phẩm thức ăn cho
gà thịt thương mại hoặc thả vườn. Cam
kết chất lượng vượt trội, giá cả cạnh
tranh.
Thông tin liên hệ:
Công ty Cargill Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 4, cao ốc Đại Minh,
số 77 Hoàng Văn Thái,
phường Phú Tân, quận 7,
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 5416 1515.

phụ phẩm

Phân bò

Công ty chúng tôi nhận thu mua lại

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO

Đơn vị đặt mua:……………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………
Người phụ trách:………… … Chức vụ:……............
Mobile:……………Email: …………………………
Thông tin xuất hóa đơn:
Tên cơ quan, đơn vị:………………………………...
Địa chỉ:………………………………………………
MST:………………
Cắt và gửi PĐM về Tòa soạn:
Tạp chí Người chăn nuôi, Số 10 Nguyễn Công Hoan
Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.

Liên hệ quảng cáo, đăng bài, sự kiện:
Bảo Ngọc: 098 999 1977; Nguyệt Nga:098 453 9988
Vũ Na: 0978 233 492; Thu Trang: 097 491 6886
Ngọc Ánh: 096 355 5554

phân sau xử lý cho các trang trại heo,
bò. Phân được đóng bao 30 kg/bao. Giá
thành từ 2 triệu đồng/tấn, giá phụ thuộc
vào số lượng và tỉnh thành vận chuyển.
Quý công ty và bà con thu đăng ký làm
đại lý, mua dùng để bón lót, bón tăng
trưởng hoặc làm phân vi sinh vui lòng
liên hệ.
Thông tin liên hệ:
Nguyễn Hoài Bảo
Địa chỉ: TP. Hà Nội
Điện thoại: 0903 703 253
Email: phanchuongvisinh@gmail.com
Website:
www.phanchuongvisinh.com.

Phân gà khô

Tôi cần mua số lượng lớn phân gà khô
sạch, mỗi lần vài chục tấn, hợp đồng lâu
dài; đặc biệt tại các địa bàn Hải Phòng,
Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang. Liên hệ
và báo giá chi tiết.
Thông tin liên hệ:
Anh Trung
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Bảo,
Hải Phòng
Điện thoại: 0982 164 997.

Báo NCN: Gồm 80 trang, size 23cm x 30cm, in 8.000
cuốn/kỳ, xuất bản 01 kỳ/tháng, phát hành toàn quốc.
Báo Gia cầm: Gồm 80 trang, size 23cm x 30cm, in 6.000
cuốn/kỳ, xuất bản 01 kỳ/tháng, phát hành toàn quốc.

Người chăn
nuôi
(12 kỳ/năm)
Thế giới
Gia cầm
(12 kỳ/năm)

ĐƠN GIÁ
(Đã bao gồm cước vận chuyển)
01 kỳ

06 tháng

25.000đ

150.000đ

01 kỳ

06 tháng

25.000đ

150.000đ

File
PDF
300.000đ 10.000đ
File
1 năm
PDF
300.000đ 10.000đ
1 năm

Hình thức đặt: Từ tháng…..../20 đến tháng.. …./20
Báo NCN:…..….cuốn /kỳ; ……tháng/năm
Báo Gia cầm:.….cuốn /kỳ; ……tháng/năm
Tổng số: ……..cuốn. Thành tiền: …………………….
Thanh toán ngay 100% Tiền mặt  Chuyển khoản
Liên hệ đặt mua báo:
Ngọc Ánh: 096 355 5554-(024) 3771756

Email: phathanhncn@gmail.com

Thông tin tài khoản:
TẠP CHÍ THẾ GIỚI GIA CẦM Số: 2611 000 345 4936 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam –
Chi nhánh Tràng An, Hà Nội (Ghi rõ tên đơn vị thanh toán phần nội dung chuyển khoản)
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>> cần bán
GIỐNG - THƯƠNG PHẨM

Gà Ai Cập

Gà giống, vịt giống Quang Thi là doanh
nghiệp được tin cậy nhất về chuỗi giá
trị “Từ nông trại đến bàn ăn”. Trong đó,
giống gà Ai Cập có tính thuần, hiền lành,
dễ nuôi có tầm vóc trung bình, chân cao,
rất nhanh nhẹn, bộ lông đen đóm trắng,
chân chì…
Thông tin liên hệ:
Công ty Giống gia cầm Quang Thi
Địa chỉ:
CS 1: Ấp 4, xã Xuân Tây,
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
CS 2: Chợ Bà Rén, xã Quế Xuân 1,
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
CS 3: 4/107 ấp Nhị Tân 2,
xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0932 544 179 0987 008 124
Email: quangthi1313@gmail.com
Website: gagiongvitgiong.com.vn.

Gà tây

Trại gà tây giống Thanh Bình chuyên
cung cấp gà tây (gà lôi) giống và gà thịt
từ 1 ngày tuổi đến gà trưởng thành và gà
sắp đẻ. Đặc biệt, trại lựa chọn gà giống tốt,
to con, khỏe mạnh được tiêm ngừa đầy đủ
thích hợp cho người nuôi làm cảnh trong
vườn, nuôi thịt.
Thông tin liên hệ:
Trại gà tây giống Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Khương Ninh, xã Long Bình,
huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0909 779 666 0938 063 063.

Vịt giống
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Trang trại giống Việt Pháp - Trại giống
Gia cầm miền Bắc đã nghiên cứu, thực
nghiệm chăn nuôi gia cầm giống nhiều
năm đã đưa ra được quy trình chăn nuôi
con giống chuẩn, chất lượng cao. Trong
công tác sản xuất giống luôn tạo ra một
thế hệ con giống khỏe mạnh, sạch bệnh,
chất lượng cao. Đồng thời, giúp bà con
chăn nuôi có con giống tốt cho năng suất
thương phẩm cao, sản lượng lớn, thu được
lợi nhuận cao. Trại cung cấp các loại con
giống vịt bao gồm: Vịt siêu thịt, vịt trời, vịt
xiêm lai…
Thông tin liên hệ:
Trang trại giống Việt Pháp -

Trại giống Gia cầm miền Bắc
Địa chỉ: trại giống Việt Pháp, Vạn Phúc,
Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0466 636 223 - 033 237 4885
Email: traigiongvietphap@gmail.com
Website: traigiongvietphap.com.

Ngỗng giống

Công
ty
TNHH
Phát
triển
Nông
nghiệp
Thu
Hà bán ngỗng
giống
toàn
quốc với nhiều
sự lựa chọn về
giống đã được
sàng lọc và
sẵn sàng hỗ
trợ tư vấn bà
con chọn mua.
Ngỗng giống phù hợp với điều kiện vùng
miền và quy mô chăn nuôi của gia đình.
Ngỗng giống Công ty như: ngỗng sư tử,
ngỗng cỏ, ngỗng thường…
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp
Thu Hà
Địa chỉ: Thôn 5, xã Phù Vân,
huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0941 771 563
Email: traigiongthuha@gmail.com.

Bồ câu

Trại giống Thụy Phương chuyên cung
cấp các giống vật nuôi theo xu hướng mới
như: Bồ câu, gà sao, ngan Pháp… Ngoài ra,
trại còn thực hiện các dự án khuyến nông
nên rất có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ
bà con khi bắt đầu mua giống về nuôi.
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm
Thụy Phương
Địa chỉ: Phường Thụy Phương,
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8389 773
Fax: 0243 8385 804
Email: giacamthuyphuong@gmail.com
Website: giacamthuyphuong.vn.

Dế

Không những cung cấp các loại dế, cà
cuống, bù niễng... làm sạch đóng hộp sẵn.
Trại dế Thanh Dũng còn nhận cung cấp
giống dế cho anh em gần xa có thể tiến

hành nuôi và nhân giống.
Thông tin liên hệ:
Trại dế Thanh Dũng
Địa chỉ: 26 ấp Đức Ngài 1,
xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An
Điện thoại: 0916 767 990
Email: traidethanhdung@gmail.com
Website: traidethanhdung.com.

Đà điểu

Trung tâm Giống đà điểu Khatoco
Quảng Nam chuyên sản xuất và kinh
doanh con giống đà điểu; thịt, trứng, các
sản phẩm từ đà điểu. Trung tâm là đơn
vị đạt chuẩn chuyên cung cấp con giống
nuôi thịt và nuôi giống. Trung tâm có
nhiều dòng thuần có thể tạo ra con giống
phù hợp với từng đơn đặt hàng của khách
hàng.
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Giống đà điểu Khatoco
Quảng Nam
Địa chỉ: Thôn Phú Bình, xã Tam Phú,
huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103 888 069 0905 208 579
Email: dadieuquangnam@khatoco.com
Website: dadieuquangnam.com.

nguyên liệu - Thức ăn

Thức ăn cho ngan, vịt

Sản phẩm cho vịt, ngan 6101, 6102 của
Tập đoàn Mavin có nguyên liệu đặc biệt
giúp tiêu hóa thức ăn tốt và tăng trưởng
nhanh hơn; sử dụng công nghệ ép viên
đặc biệt giúp viên chắc, bền hơn giảm hao
hụt thức ăn; giai đoạn úm giúp vịt tránh
nhiễm trùng và phát triển khung tối đa;
chế phẩm đặc biệt giúp vịt chắc xương,
thơm thịt; FCR thấp với dinh dưỡng vượt
trội, tối đa lợi nhuận cho người nuôi.
Thông tin liên hệ:
Công ty CP Tập đoàn Mavin
VPĐD: Tầng 8 Tòa nhà Hudland số 6
Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt,
quận Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến,
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0243 2033 666
Fax: 0243 2033 111
Email: info@mavin-group.com
Website: mavin-group.com.

Chế phẩm AIA cho gia cầm

Các chủng vi sinh vật có lợi trong chế
phẩm AIA giúp gia cầm hấp thụ dinh
dưỡng thức ăn tốt hơn. Đồng thời tiêu
diệt, ức chế các chủng khuẩn gây bệnh
khác. Điều đó giúp bà con tiết kiệm 7 - 12%
chi phí thức ăn. Giảm được lượng thuốc
kháng sinh. Tăng tỷ lệ đẻ, ấp phôi thành
công, vỏ trứng có độ dầy và lòng đỏ nhiều
hơn. Mùi hôi phân trong chuồng trại cũng
giảm đến 80 - 90%. Hiện tượng gia cầm
mổ nhau như lông, cánh giảm đáng kể do
đã được bổ sung đầy đủ các khoáng chất
cần thiết.
Thông tin liên hệ:
Công ty CP Dịch vụ môi trường xanh
AIA
Địa chỉ: 194 Quán Thánh, Q. Ba Đình,
Hà Nội
Địa chỉ: 0931 200 233
Email: chephamsinhhocaia@gmail.com
Website: phanvisinh.net.

Men ủ thức ăn chăn nuôi

Chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái với
1 kg men vi sinh thảo dược ủ chín 500 kg
thức ăn. Tiết kiệm thời gian chăn nuôi;
giảm chi phí thức ăn do tận dụng được
nguyên liệu sẵn có, giá rẻ; vật nuôi tăng
trọng nhanh; ít bệnh dịch; tạo môi trường
trong sạch, giảm thiểu mùi hôi chuồng
trại.
Thông tin liên hệ:
Chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái
Địa chỉ:
Khu vực Phía Bắc: VT07-BTLK2,
Khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì,
Hà Nội
Điện thoại: 024 2241 4923
Khu vực Phía Nam: 114/15/50 A1
Phạm Văn Chiêu, P. 9, Q. Gò Vấp,
TP.HCM
Điện thoại: 028 66601613
Hotline: 0962 686 348
Email: vuonsinhthaiNANO@gmail.com
Website: vuonsinhthai.com.vn.

THIẾT BỊ - DỤNG CỤ

Thiết bị cho gà

Công ty TNHH Cơ điện Hòa Ninh là
đơn vị chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn - Thiết kế Chế tạo quạt công nghiệp và thiết bị chăn
nuôi. Sản phẩm cho gà của Công ty gồm:
Máy cắt mỏ gà, núm uống, khay tập ăn,
máng ăn…
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Cơ điện Hòa Ninh
Địa chỉ: Trụ sở chính km 8 + 300 cụm 2,
xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Địa chỉ : Nhà máy sản xuất cụm 2,
xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Điện thoại: 0243 3920 378
Email: codienhoaninh@gmail.com
Website: hoaninh.vn.

Quạt thông gió Composite

Dòng quạt được xây dựng cho hiệu
năng và độ tin cậy sử dụng một số tính
năng. Đây là loại quạt cho các nhà sản
xuất, chăn nuôi có nhu cầu giá trị tốt nhất
Sản phẩm quạt thông gió Composite được
ứng dụng cho ngành công nghiệp và nông
nghiệp.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Quạt Huỳnh Thảo
Địa chỉ: 643 Tỉnh Lộ 2, tổ 1,
ấp Lào Táo Thượng, xã Trung Lập
Thượng, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6678 3276
Fax: 028 3791 0430
Email: info@huynhthaofans.com
Website: huynhthaofans.com.

thuốc

ADE - Vit.C

Sản phẩm giúp bổ sung các loại vitamin
thiết yếu cho gia súc, gia cầm, kích thích
tiêu hóa, tăng trọng, lớn nhanh, trơn lông,
hồng da ở gia súc, tăng sản lượng và chất
lượng trứng ở gia cầm.
Thông tin liên hệ:
Công ty CP Hùng Nguyên
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Mỹ Hào,
tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 03213 948 035 03213 948 033
Email:
info@thuocthuyhungnguyen.com
Website: thuocthuyhungnguyen.com.

IBA-VAC

IBA-VAC được chủng trên gà thịt, gà
nuôi làm gà đẻ hay gà giống sau này. Một
lần chủng vaccine đã đủ kích hoạt đáp
ứng miễn dịch kéo dài. Độ tuổi thích hợp
nhất để cho uống vaccine là khoảng 3 tuần
tuổi nhằm tránh sự ảnh hưởng bất lợi của
kháng thể từ mẹ truyền sang gà con trong
một thời gian tương đối dài. Chương trình
vaccine được khuyến cáo như sau:
- Chủng lần đầu: 7 - 10 ngày tuổi.
- Chủng nhắc lại: 7 - 10 ngày sau lần đầu.
Miễn dịch được sinh ra 10 - 15 ngày sau
khi chủng vaccine, có liên quan tới mức
kháng thể bị động từ mẹ truyền.
Thông tin liên hệ:
Công ty CP TM Thuốc Thú y Hoàng Kim
Địa chỉ: 394/15/6 Hà Huy Giáp,
phường Thạnh Lộc, quận 12,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3716 4290
Email: support@goldenvet.com.vn
Website: goldenvet.com.vn.

Calcimix - vitamin - khoáng cho
gia súc, gia cầm
Calcimix - Premix vitamin - khoáng cho
gia súc, gia cầm phòng yếu chân, bại liệt,
đau móng, biếng ăn, chậm lớn, suy dinh
dưỡng ở gia súc. Trứng nhỏ, mỏng vỏ, bại
liệt, chậm lớn ở gia cầm cung cap vitamin,
khoáng cho gia súc, gia cầm. Calcimix
chứa các Vitamin A, D3, E, các khoáng đa
lượng (calcium, phosphorus) và vi lượng
thiết yếu.
Thông tin liên hệ:
Công ty CP SXKD Vật tư và Thuốc thú y
(Vemedim)
Địa chỉ: 7 đường 30/04, quận Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3820703
Fax: 0292 3738839
Email: info@vemedim.vn vmd@vemedim.vn
Website: vemedim.com.
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>> vui - khỏe
Truyện cười
Cô giáo muốn gặp
Kiểm tra sổ liên lạc của con trai, John thấy bức ảnh của mình
được kẹp ở giữa, liền hỏi:
- Cái gì thế này?
Cậu con trai nhún vai đáp:
- Thì ảnh của bố đấy mà!
- Vì sao nó lại nằm ở đây? - John tò mò.
Cậu con trai đáp:
- Vì cô giáo con muốn nhìn thấy bố.
- Thật à? - John sung sướng hỏi lại - Cô giáo con nói thế nào?
- Cô bảo muốn biết mặt “đứa ngu nào” đã làm bài hộ con.
- !!!

Chì vì không hỏi
Sau khi cãi nhau ầm ĩ, vợ đòi chia tay, ông chồng nghe thế
liền cầu cứu con gái 5 tuổi:
- Con gái, nói giúp bố đi! Mẹ con đòi ly hôn với bố kìa!
Cô con gái dửng dưng đáp:
- Ly hôn thì ly hôn thôi!
- Bố mẹ ly hôn mà con không quan tâm gì à? - Ông bố mếu
máo.
- Cả việc lấy nhau mà bố mẹ còn không thèm hỏi ý kiến con Cô con gái giận dỗi nói - Thì tại sao con phải quan tâm chuyện
hai người chia tay chứ?
- !?!

Đừng hỏi nhiều!

Ứng biến nhanh
Tèo vừa tan làm thì nhận được tin nhắn của bạn gái:
- Anh yêu, tối nay nhà em không có ai cả. Anh sang chơi với
em nhé!
Tèo đọc xong liền hí hửng trả lời:
- Thật hả em yêu? Anh sang ngay đây!
Vài giây sau, “cô bạn gái” gọi điện đến:
- Cậu có ý đồ gì với con gái tôi mà đòi sang nhà buổi tối? Giọng đàn ông mắng xối xả - Tôi đã theo dõi hai đứa từ lâu rồi.
Sau một lúc định thần, Tèo điềm tĩnh lớn giọng đáp:
- Ồ, hóa ra ông là bố con bé à? Tôi cũng đang xem con bé nhà
ông định giở trò gì với con trai nhà tôi đây!

Đúng sự thật
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Phát hiện Tồ không đến lớp, cô chủ nhiệm gọi điện hỏi:
- Sao hôm nay em không đi học vậy Tồ?
Tồ rầu rĩ đáp:
- Thưa cô, bố mẹ em đang ở trong viện ạ!
Cô giáo nghe vậy, dịu giọng nói:
- Vậy thì em cứ nghỉ ở nhà ít ngày nhé!
Một tuần lễ sau, Tồ vẫn không đến lớp. Cô giáo lo lắng, gọi
hỏi thăm:
- Bố mẹ em sao rồi Tồ?
- Dạ, bố mẹ em vẫn ở viện cô ạ! - Tồ đáp.

Bởi vì ham mê.

Cô giáo kinh ngạc:
- Bố mẹ em bị làm sao mà lâu ra viện thế?
Tồ gãi đầu đáp:
- Bố em là bác sĩ, còn mẹ em là y tá ạ!
- !!!
Lê Hương
(Sưu tầm)

Hột vịt lộn xào me
Hột vịt lộn là món ăn ngon và giàu dinh dưỡng, được rất nhiều người yêu thích. Có rất nhiều cách chế biến hột
vịt lộn, trong đó xào me được xem là một món ăn lạ miệng, dễ làm, dễ ăn.

Nguyên liệu

- Hột vịt lộn: 4 trái
- Me vắt: 50 g
- Đậu phộng rang sẵn: 100 g
- Rau răm, hành tím, tỏi, ớt, chanh, tiêu
xay
- Hạt nêm, nước mắm, đường, muối,
dầu ăn.

Cách làm

- Hột vịt lộn đem luộc chín, thời gian
luộc khoảng 13 - 15 phút là được. Bỏ hột
vịt lộn vào chén nước lạnh, ngâm cho
nguội rồi bóc vỏ. Bạn nhớ bóc vỏ nhẹ
tay để tránh làm bể phần trứng lộn bên

trong.
- Đậu phộng giã nhỏ vừa ăn. Me
vắt ngâm với nước sôi để nguội, dùng
muỗng trộn đều sao cho phần thịt me
tan hết. Lọc bỏ xác me và hạt me, chỉ giữ
lại phần nước cốt me và thịt me.
- Hành tím, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, đập
dập và xắt nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống
và cũng xắt nhỏ. Rau răm nhặt sạch, bỏ
phần lá già, chỉ giữ phần ngọn và lá non,
rửa sạch và để ráo.
- Bật bếp, chờ chảo nóng thì đổ dầu ăn
vào đun sôi, thấy sủi tăm thì cho hành
tím, tỏi, ớt đã được xắt nhỏ vào phi thơm.
Khi hành tỏi dậy mùi thơm, cho nước cốt
me đã chuẩn bị vào đun, để lửa vừa. Nêm

thêm gia vị theo công thức: 1 muỗng hạt
nêm + 1 muỗng đường + 1 chút nước
mắm. Cho tất cả vào trộn đều tay.
- Tiếp tục đun đến khi nước me bắt đầu
sánh lại thì cho trứng lộn đã bóc vỏ vào,
đun tiếp cho đến khi nào me sánh đặc lại
và bao quanh trứng lộn là được. Không
nên đảo thường xuyên để tránh làm bể
phần trứng lộn, giúp trang trí món ăn
nhìn đẹp mắt hơn và ngon hơn.
- Cuối cùng, trút phần trứng lộn ra đĩa,
trang trí thêm rau răm và đậu phộng giã
nhỏ lên trên. Làm muối tiêu chanh để
chấm ăn kèm.
Thanh Huyền
(Tổng hợp)
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>> Giải trí

Băng qua đường skywalk tuyệt đẹp để ngắm cảnh núi non tuyệt vời của trang trại

Mê mẩn nông trại cừu
Cingjing Farm
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Cingjing Farm được thành lập vào năm 1961, nằm ở huyện
Nam Đầu thuộc miền Trung Đài Loan. Đây là nông trại nuôi
cừu lớn nhất Đài Loan, nằm ở độ cao 1.700 m so với mực nước
biển nên thời tiết vô cùng dễ chịu. Sáng sớm Cingjing Farm ẩn
sau lớp sương mù huyền ảo, ánh mặt trời lên là lúc lớp sương
tàn dần lộ ra một bức tranh thiên nhiên yên bình giữa một
thành phố sôi động. Khi chiều tà buông xuống những đám
mây màu hồng bay lơ lửng trên cao, hoàng hôn trên núi thật
đẹp. Tựa như “Thụy Sĩ thu nhỏ”, Cingjing Farm có khung cảnh
cực kỳ mộng mơ, lãng mạn. Một thảo nguyên rộng lớn được
bao phủ toàn màu xanh của cỏ, từng đàn cừu trắng muốt tung
tăng chạy nhảy bên những chiếc cối xay gió rất đáng yêu. Đến
với Cingjing Farm sẽ tìm thấy cảm giác yên bình đến lạ khi
ngắm đàn cừu nhẩn nha gặm cỏ, thảm thực vật xanh tốt và
nhất là không gian mát lành, yên tĩnh giống như một miền
quê.
Thảo Nguyên

(Tổng hợp)

Những chú cừu khá dạn dĩ, chạy theo du khách để yêu thương, chăm sóc

Những chú cừu nhởn nhơ gặm cỏ

Tham quan Cingjing Farm sẽ bắt gặp những
chú cừu hiền lành, đáng yêu

Đàn cừu gặm cỏ bên cối xay gió
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CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM

CAO KHANH

gagiongcaokhanh.com.vn - gagiongcaokhanh@ gmail.com
Qua hơn 30 năm kiến lập và phát triển, Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh đang từng
bước khẳng định vị trí trên thị trường với lĩnh vực lai tạo và sản xuất con giống gia cầm, thủy
cầm. Bằng chiến lược và tầm nhìn xa rộng của người lãnh đạo cùng khát vọng, ý chí quyết
tâm, tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Công ty Cao
Khanh luôn đồng hành cùng phát triển lớn mạnh, chia sẻ lợi ích, gắn trách nhiệm của doanh
nghiệp với cộng đồng, xã hội. Luôn mang đến sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng, đối tác.
Góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam phát triển vững bền, thịnh vượng.

TRỤ SỞ CÔNG TY:

CHI NHÁNH MIỀN NAM:
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