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Thưa Quý vị bạn đọc!
Gần 2 tháng trở lại đây, người chăn nuôi gia cầm
lại như “ngồi trên đống lửa” khi giá gia cầm liên tục
nhảy múa, lúc tăng, lúc giảm thất thường. Nguyên
nhân được cho là do ảnh hưởng của Nghị định
100 cấm lái xe khi đã uống rượu bia và dịch virus
Corona (Covid-19) trên người, cùng với dịch cúm
A/H5N6 bùng phát ở một số địa phương đã làm
ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng, khiến
nhu cầu về sản phẩm gia cầm giảm, đẩy giá gà, vịt, trứng gia cầm giảm sâu.
Nói đến dịch cúm trên gia cầm, tình hình cũng đang khá căng thẳng. Theo
Bộ NN&PTNT, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước có 43 ổ dịch cúm gia
cầm (bao gồm 38 ổ dịch do virus cúm A/H5N6 và 5 ổ dịch do virus cúm
A/H5N1). Dịch cúm gia cầm xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước,
gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình,
Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Dương và Trà Vinh. Tổng
số gia cầm chết, buộc tiêu hủy là 137.180 con.
Bức tranh ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng 2 tháng đầu
năm 2020 có thể nói là kém sáng, song đâu đó vẫn le lói những tia hy vọng.
Thông tin Nga cho phép nhập khẩu thịt gà chế biến của Việt Nam, cụ thể
là Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (chi nhánh Nhà máy chế biến
sản phẩm thịt gà tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã được Cơ quan Kiểm dịch
động thực vật Liên bang Nga cấp phép cho xuất khẩu các sản phẩm thịt gà
chế biến sang thị trường này. Việc Việt Nam được phép xuất khẩu thịt gà chế
biến sang thị trường Liên bang Nga cũng đồng nghĩa sản phẩm này được
phép xuất khẩu sang các nước trong Liên minh kinh tế Á - Âu. Hay Công ty
TNHH Giống gia cầm Minh Dư (Bình Định) đang nỗ lực đưa gà giống sang
trời Tây, với khát vọng đưa gà Việt vươn tầm. Những cố gắng ấy đã được Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường động viên, khích lệ. Và còn sự đồng
hành hết sức thiết thực của Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh (Bình
Định) khi chung tay chia sẻ khó khăn về giá với người chăn nuôi bằng cách
điều chỉnh giá tốt hơn cho bà con chăn nuôi; có các chương trình tặng hàng
khuyến mãi và chiết khấu thêm một phần lợi nhuận cho khách hàng nhằm
tạo điều kiện cho bà con chăn nuôi vào đàn, góp phần ổn định thị trường
gia cầm thịt; đồng thời tích cực nhắc nhở, tư vấn và luôn song hành cùng bà
con chăn nuôi trong công tác an toàn dịch bệnh để bà con tự tin vào đàn
mà không quá bất an, lo lắng trong tình hình hiện tại. Những điểm sáng ấy
sẽ giúp chúng ta thêm tin, thêm hy vọng rằng, ngành chăn nuôi gia cầm rồi
sẽ sớm ổn định trở lại.
Thế giới Gia cầm số 39 sẽ tiếp tục cập nhật những khó khăn, thách thức
lẫn cơ hội của ngành chăn nuôi gia cầm trong nước và quốc tế. Rất mong
nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị.
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>> tòa soạn - bạn đọc

Quyết liệt dập dịch cúm gia cầm
Dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố tại nước ta, hàng nghìn con gia cầm đã bị tiêu
hủy. Nhằm tránh dịch bệnh tiếp tục lan rộng, Chính phủ và ngành nông nghiệp đã ra nhiều quyết sách
nhanh.

Công điện khẩn của Bộ
NN&PTNT

10

Ngày 3/2/2020, Bộ NN&PTNT 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.
Cụ thể, 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:
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; 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; tổ chức tiêm vaccine
cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia
cầm, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80%
tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng
tiêm phòng; 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; chỉ đạo các lực
lượng của Ban Chỉ đạo quốc gia chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả 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; 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. Thời gian thực hiện đồng
loạt ngay từ đầu tháng 2/2020.
Cùng đó, giao Cục Thú y và các đơn vị

Dịch cúm gia cầm bùng phát gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi Ảnh: TTXVN
thuộc Cục tổ chức các đoàn đến các địa
phương 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; giao Cục Chăn
nuôi và Trung tâm Khuyến nông Quốc
gia tổ chức thành lập các đoàn công tác
đến các địa phương đôn đốc, hướng dẫn
cụ thể các biện pháp chăn nuôi an toàn
sinh học, vệ sinh phòng dịch.

Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ
Ngày 9/3/2020, Thủ tướng Chính phủ
ra Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tập trung

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc,
gia cầm.
Chỉ thị nêu rõ, để khẩn trương kiểm
soát tốt các loại dịch bệnh, đặc biệt là
bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng,
ASF, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo các địa
phương đang có dịch bệnh động vật tập
trung nguồn lực và áp dụng đồng bộ các
giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm
các ổ dịch, không để lây lan, dây dưa kéo
dài; trường hợp các ổ dịch có nguy cơ
phát sinh, lây lan diện rộng, cần công bố
dịch và tổ chức chống dịch bệnh theo quy
định; khẩn trương tổ chức tiêm vaccine
bao vây ổ dịch và phòng bệnh cho toàn
bộ đàn gia cầm có nguy cơ; thành lập
các đoàn công tác đến các địa phương

có dịch để chỉ đạo tổ chức chống dịch;
chỉ đạo địa phương chưa có dịch, địa
phương có nguy cơ cao: Tổ chức triển
khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ,
giải pháp phòng, chống cúm gia cầm
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ; tổ chức hướng dẫn
người chăn nuôi chủ động thực hiện
đồng bộ các biện pháp phòng dịch là
chính; áp dụng nghiêm các biện pháp
kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh
học, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng
dịch; rà soát, kịp thời vaccine cho đàn
vật nuôi phòng các bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm như bệnh cúm gia cầm, lở
mồm long móng, tai xanh, dại… nhất
là tại các khu vực có ổ dịch cũ, các địa
bàn có nguy cơ;
Ngoài ra, tăng cường công tác chủ
động giám sát dịch bệnh gia súc, gia
cầm, nhất là tại các khu vực đã từng
có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có
nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh
báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh
mới được phát hiện; xử lý nghiêm các
trường hợp giấu, không báo cáo dẫn
đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt
hại kinh tế, bức xúc cho người dân và
cộng đồng; khẩn trương thực hiện
việc kiện toàn, củng cố và tăng cường
năng lực hệ thống cơ quan quản lý
chuyên ngành thú y các cấp theo quy
định của Luật Thú y, nhất là tại cơ sở;
tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu
rộng bằng nhiều hình thức, nội dung
phù hợp với tình hình dịch, đảm bảo
vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia
cầm, không sử dụng gia cầm không rõ
nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm
chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia
cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh
và các biện pháp phòng dịch bệnh; kịp
thời bố trí kinh phí các nguồn lực cần
thiết cho công tác phòng, chống dịch
bệnh; trong đó có kinh phí triển khai
các chương trình, kế hoạch do Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo
thực hiện.
Cùng đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên
phòng có trách nhiệm: Phối hợp với
chính quyền địa phương thực hiện bắt
giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu
trái phép gia cầm và sản phẩm gia
cầm; tổ chức truyên truyền cho nhân
dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm
của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi
buôn bán, vận chuyển gia cầm không
được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.
Bảo Hân

Quy định về thức ăn chăn nuôi
chứa kháng sinh
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn
chi tiết Luật Chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh được quy
định như sau:
1. Tiêu chí đối với một số loại vật nuôi
ở giai đoạn con non được sử dụng thức
ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng
bệnh được quy định như sau:
a. Heo con có khối lượng đến 25 kg
hoặc từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi;
b. Gà, vịt, ngan, chim cút từ 1 đến 21
ngày tuổi;
c. Thỏ từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi;
d. Bê, nghé từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi;
2. Chỉ được sử dụng kháng sinh trong
sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho
gia súc ăn cỏ.
3. Việc sử dụng kháng sinh trong
phòng bệnh đối với vật nuôi được quy
định như sau:
a. Thuốc thú y có chứa kháng sinh
thuộc nhóm kháng sinh đặc biệt quan
trọng trong điều trị nhân y theo khuyến
cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
đã được cấp phép lưu hành với mục
đích phòng bệnh đối với vật nuôi được
phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày

31/12/2020;
b. Thuốc thú y có chứa kháng sinh
thuộc nhóm kháng sinh rất quan trọng
trong điều trị nhân y theo khuyến cáo
của WHO đã được cấp phép lưu hành với
mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi
được phép lưu hành và sử dụng đến hết
ngày 31/12/2021;
c. Thuốc thú y có chứa kháng sinh
thuộc nhóm kháng sinh quan trọng
trong điều trị nhân y theo khuyến cáo
của WHO đã được cấp phép lưu hành với
mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi
được phép lưu hành và sử dụng đến hết
ngày 31/12/2022;
d. Thuốc thú y có chứa kháng sinh
không thuộc quy định tại điểm a, b và c
khoản này đã được cấp phép lưu hành
với mục đích phòng bệnh đối với vật
nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến
hết ngày 31/12/2025.
4. Bộ NN&PTNT công bố danh mục
kháng sinh quy định tại điểm a, b và c
khoản 3 Điều này.
PV

Ảnh: IE
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>> tòa soạn - bạn đọc
>> Ngày 14/2/2020, Cục Chăn nuôi ban hành Công văn số 76/CNTĂCN về việc quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn
chăn nuôi nhập khẩu. Theo đó, Cục Chăn nuôi đề nghị các cơ quan,
tổ chức, cá nhân lưu ý: Đối với TĂCN nhập khẩu đã có quy chuẩn kỹ
thuật; hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng TĂCN nhập
khẩu; biện pháp kiểm tra và trình tự kiểm tra; chỉ tiêu kiểm tra của
mẫu đại diện cho lô hàng nhập khẩu; cơ quan kiểm tra tiếp nhận
hồ sơ, xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng
trên Giấy đăng ký kiểm tra của người nhập khẩu và ra Thông báo
kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng TĂCN nhập khẩu đáp ứng
yêu cầu chất lượng là Cục Chăn nuôi hoặc Cục Bảo vệ thực vật hoặc
Cục Thú y theo phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Đối
với TĂCN nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật: Việc kiểm tra chất
lượng TĂCN nhập khẩu được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 39/2017/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2020 (quy định tại khoản
5 Điều 34 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP).
>> Ngày 24/2/2020, Văn phòng Bộ NN&PTNT ra Thông báo số 1338/
TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội
nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các
bệnh trên gia súc. Đối với gia cầm, Bộ trưởng nhấn mạnh: Tập trung
các nguồn lực chủ động giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch cúm gia
cầm và các dịch bệnh nguy hiểm khác; đặc biệt chú y đối tượng là các
hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, những địa phương có ổ dịch cũ, nguy cơ cao; kịp
thời phát hiện ổ dịch, tổ chức khoanh vùng, xử lý dứt điểm, không
để phát sinh ổ dịch mới, không để lây lan diện rộng; tổ chức xử lý
tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, khử
trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất…); kịp thời tổ chức tiêm phòng
vaccine đầy đủ cho các đối tượng nguy cơ cao, tiêm bao vây ổ dịch;
đẩy mạnh việc xây dựng các vùng, chuỗi chăn nuôi gia cầm an toàn
dịch bệnh, an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất
khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp
buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm làm lây lan dịch
bệnh theo quy định.
>> Ngày 4/3/2020, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Công văn số 400/
BVTV-KH về việc triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng TĂCN theo
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. Cụ thể, biện pháp và trình tự kiểm tra:
Đối với TĂCN có nguồn gốc thực vật nhập khẩu chưa có quy chuẩn
kỹ thuật: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2017/
NĐ-CP đến hết 30/6/2020. Các Chi cục KDTV tiếp tục tiến hành kiểm
tra và cấp giấy Xác nhận chất lượng đối với các lô hàng thực hiện chế
độ miễn kiểm tra có thời hạn, kiểm tra giảm; chuyển hồ sơ cho các
tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định tiến hành kiểm tra và
cấp giấy Xác nhận chất lượng đối với các lô hàng thực hiện theo chế
độ kiểm tra thông thường, kiểm tra chặt; Đối với thức ăn chăn nuôi
có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đã có QCVN: Thực hiện theo quy
định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. Theo đó khách
hàng được lựa chọn một trong 3 biện pháp kiểm tra: Dựa trên kết quả
tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên 2 kết quả
chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc kết quả chứng
nhận của tổ chức được chỉ định...
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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
Nga cho phép nhập khẩu thịt gà chế biến của Việt Nam
Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga thông
báo chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt gà chế
biến từ Việt Nam. Trong thư gửi Cục Thú y của Cơ quan Kiểm
dịch động thực vật Liên bang Nga nêu rõ, Công ty Cổ phần
Chăn nuôi C.P. Việt Nam (chi nhánh Nhà máy chế biến sản
phẩm thịt gà tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là doanh nghiệp
đầu tiên được cơ quan này cấp phép cho xuất khẩu các sản
phẩm thịt gà chế biến sang thị trường Nga. Đây là kết quả
nỗ lực của Cục Thú y trong thời gian vừa qua để đàm phán
với Cơ quan có thẩm quyền của Liên bang Nga, hướng dẫn
doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ đăng ký xuất khẩu…
Việc Việt Nam được phép xuất khẩu thịt gà chế biến sang
thị trường Liên bang Nga cũng đồng nghĩa sản phẩm này
được phép xuất khẩu sang các nước trong Liên minh kinh tế
Á - Âu (bao gồm: Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa
Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan).
Trước đó, vào năm 2017, Cục Thú y cũng đã đàm phán thành
công với Nhật Bản để xuất khẩu thịt gà chế biến sang thị
trường này.
Phương Ngọc

Việt Nam sẽ mua 100.000 con
bò Mỹ

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, người phát
ngôn Bộ NN&PTNT cho biết, Việt Nam
đang gia tăng mua nông sản Mỹ để thu
hẹp thặng dư thương mại giữa 2 nước.
Nhu cầu với nông sản Mỹ là rất cao với Việt
Nam. Các công ty Việt Nam đã ký 18 hợp
đồng với các nhà sản xuất Mỹ để mua 3 tỷ
USD sản phẩm nông nghiệp trong vòng
2 - 3 năm tới. Các thỏa thuận này sẽ mua
100.000 con bò, 3 triệu tấn lúa mỳ và lúa
mạch với trị giá tới 800 triệu USD; thức ăn
chăn nuôi, trái cây, ngô và đậu nành. Hàng
năm, Việt Nam cần lượng nguyên liệu rất
lớn để sản xuất thức ăn chăn nuôi, năm
2019 là 24 triệu tấn và đến năm 2030 ước
tính cần 40 triệu tấn. Đây cũng là những
mặt hàng phía Mỹ có thế mạnh.
Phong Ha

460 doanh nghiệp Mỹ được cấp
phép xuất thịt vào Việt Nam
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Từ ngày 24 - 29/2, Đoàn công tác của
Việt Nam do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê
Quốc Doanh làm Trưởng đoàn sang Mỹ
để tăng cường hợp tác, trao đổi thương
mại nông sản Việt Nam - Mỹ. Tại buổi
làm việc với ông Ted A. Mc Kinney, Thứ

Chế biến thịt gà tại Công ty C.P. Việt Nam Ảnh: Vũ Sinh

trưởng phụ trách Thương mại và Đối
ngoại, Bộ Nông nghiệp Mỹ và Đại sứ Cơ
quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) phụ
trách nông nghiệp Grg Doud ngày 24/2 tại
Washington, DC, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Lê Quốc Doanh cho biết: Tới thời điểm
hiện tại, Việt Nam đã cấp phép cho 460
doanh nghiệp sản xuất thịt và sản phẩm
thịt và 210 doanh nghiệp đăng ký xuất
khẩu thủy sản sang Việt Nam. Cùng với
đó, Việt Nam cũng đã cho phép Mỹ xuất
khẩu 6 loại quả tươi (bao gồm anh đào, lê,
nho, táo, blueberry và cam) sang Việt Nam
và đang tiếp tục xem xét, đánh giá rủi ro
về kiểm dịch thực vật, an toàn sinh học với
quả bưởi, xuân đào, mơ và mận của Mỹ để
sớm cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam.
Hạnh Nguyên

Nhật Bản chung tay bảo tồn
nguồn gen các giống heo
bản địa Việt Nam
Ngày 3/3/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Hội
nghị tổng kết Dự án SATREPS (Nhật Bản)
và thành lập hệ thống ngân hàng gen
đông lạnh cho các giống heo bản địa Việt
Nam, phát triển hệ thống chăn nuôi bền
vững để bảo vệ đa dạng sinh học. Dự án
bắt đầu vào tháng 5/2015, đã thực hiện
khảo sát heo bản địa Việt Nam tại 22 tỉnh

và thiết lập cơ sở dữ liệu gồm các nhận
dạng, phân loại, đặc tính. Dự án đã thực
hiện bảo quản lạnh tinh trùng của các
giống được chọn và thiết lập một hệ thống
ngân hàng tinh trùng đông lạnh. Sau khi
Dự án kết thúc vào tháng 5/2020, đối tác
phía Việt Nam của Dự án cam kết tiếp tục
các sáng kiến do Dự án khởi xướng để bảo
tồn và sử dụng các nguồn tài nguyên heo
bản địa quan trọng của Việt Nam. Dự án
cũng thực hiện nhiều nghiên cứu để sản
xuất phôi trong ống nghiệm, đông lạnh tế
bào trứng và phôi bằng phương pháp thủy
tinh hóa, chuyển nhân tế bào soma và cấy
chuyển phôi và hợp tử. Các công nghệ cơ
bản để phòng ngừa và kiểm soát các bệnh
truyền nhiễm, cải thiện việc nuôi và quản
lý chăn nuôi đã được phổ biến cho người
chăn nuôi heo bản địa ở tỉnh Hòa Bình
nhằm tăng năng suất.
Trung Đông

Bàn giao hai giống bò quý cho
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ngày 8/3, tại Trung tâm Sản xuất tinh
đông lạnh Công ty CP Giống gia súc Hà Nội,
Bộ NN&PTNT bàn giao 12 con bò Angus
và Charolaise cho Học viện Nông nghiệp
Việt Nam. Tại lễ bàn giao 12 con bò Angus
và Charolaise, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Học

Việt Nam là một trong 5 quốc gia sản xuất dâu tằm lớn nhất thế giới
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Phát triển chăn
nuôi tằm bền vững diễn ra ngày 6/3, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ
chức. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến
cho biết, ngành dâu tằm tơ phát triển mạnh tại Việt Nam
từ rất lâu đời với diện tích, sản lượng, giá trị ngày càng tăng
cao. Việt Nam hiện đứng trong top 5 thế giới, chỉ sau Trung
Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan, Thái Lan về sản lượng tơ tằm. Trồng
dâu, nuôi tằm đang mang lại hiệu quả kinh tế cao với doanh
thu khoảng 300 triệu đồng/ha/năm. Cả nước hiện có 32 tỉnh,
thành có nghề trồng dâu nuôi tằm với khoảng 10,5 ngàn ha
dâu. Trong đó vùng Tây Nguyên chiếm gần 73%. Năm 2019,
sản lượng kén tằm của Việt Nam đạt hơn 9.000 tấn, sản
lượng tơ đạt hơn 1.200 tấn. Tuy nhiên, ngành dâu tằm của
Việt Nam đang yếu thế do nhiều vướng mắc trong quản lý
nhà nước, hợp tác quốc tế, liên kết chuỗi, công nghệ chế biến,
kiểm dịch. Đặc biệt là nguồn giống tằm hiện phải nhập khẩu
90% từ Trung Quốc…
Thảo Nguyên

viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty CP
Giống gia súc Hà Nội trong những năm
qua, đóng góp tích cực quá trình tái cơ cấu
ngành nông nghiệp của Hà Nội nói riêng
và cả nước nói chung, đặc biệt trong chăn
nuôi đại gia súc lớn. Thứ trưởng Phùng
Đức Tiến nhấn mạnh, trong chiến lược tái
cơ cấu ngành chăn nuôi của Bộ NN&PTNT
thời gian tới là sẽ tăng tỷ trọng thịt bò và
thịt gia cầm, giảm tỷ trọng thịt lợn với
mục tiêu tăng thịt bò lên khoảng 15 - 16%,
do đó hiện dư địa thị trường để phát triển
bò thịt vẫn còn rất lớn.
Anh Vũ

ASF đã giảm dần
Theo Cục Thú y, từ đầu năm 2020 đến nay,
cả nước chỉ phát sinh thêm 24 ổ Dịch tả heo
châu Phi (ASF) với gần 20.000 con heo bị mắc
bệnh phải tiêu hủy. Cụ thể, tháng 1/2020,
ASF phát sinh thêm 22 xã, số heo buộc phải
tiêu hủy trên 12.000 con. Tháng 2/2020,
phát sinh thêm 2 xã tại 2 tỉnh Hòa Bình và
Quảng Bình, số heo buộc phải tiêu hủy 7.435
con, giảm 62% so tháng 1/2020. Riêng tháng
3/2020, tính đến ngày 3/3/2020, số heo tiêu
hủy mới chỉ là 520 con. Dịch bệnh chủ yếu
xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp
dụng hoặc có áp dụng nhưng chưa bảo đảm
yêu cầu vệ sinh phòng dịch, an toàn sinh
học. Hiện nay, cả nước còn 206 xã thuộc 79

Nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại nguồn thu nhập khá cho
nhiều gia đình ở Lâm Đồng Ảnh: Minh Hậu

huyện của 28 tỉnh, thành phố chưa qua 30
ngày. Đã có 8.344 xã, chiếm trên 98% tổng
số xã có dịch, 35 tỉnh có 100% số xã đã qua
30 ngày, 24 tỉnh, thành phố có trên 85% số
xã đã qua 30 ngày.
Ngọc Diệp

Cả nước xảy ra 114 ổ dịch lở
mồm long móng
Báo cáo mới nhất của Cục Thú y (Bộ
NN&PTNT) cho biết, từ đầu năm 2020 đến
nay, cả nước xảy ra 114 ổ dịch lở mồm long
móng tại 25 huyện của 11 tỉnh bao gồm:
Quảng Ninh, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Quảng
Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Kon
Tum, Đồng Nai, Tiền Giang. Tổng số gia súc
bị bệnh là 4.044 con. Trong đó, số gia súc bị
chết là 107 con. Dù đã triển khai đồng bộ khá
nhiều giải pháp, tuy nhiên đến nay, cả nước
mới khống chế được 3 ổ dịch, vẫn còn 111 ổ
dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày tại
9 tỉnh. Số gia súc chưa khỏi bệnh lâm sàng là
1.173 con. Hiện, mới có 2 tỉnh hết dịch bệnh lở
mồm long móng là Tiền Giang và Kon Tum.
Hải Băng

Cấp chứng nhận OCOP 5 sao
cho gà Gò Công
Tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá
và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP

tỉnh Tiền Giang vào tháng 1/2020 vừa
qua, sản phẩm gà ta Gò Công đã được
cấp chứng nhận OCOP hạng 5 sao. Được
biết, từ năm 2013, Hợp tác xã Chăn nuôi và
Thủy sản Gò Công bắt đầu chuyển đổi từ
chăn nuôi truyền thống, nhỏ lẻ sang mô
hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Mô hình
chăn nuôi gà ta Gò Công của Hợp tác xã
đã được Trung tâm Chất lượng nông - lâm
- thủy sản vùng 4 cấp giấy chứng nhận
VietGAP. Hiện nay, Hợp tác xã có tổng
đàn gà thịt trên 130.000 con, trung bình
mỗi tháng cung ứng ra thị trường 20.000
- 25.000 con gà thịt. Nhiều năm nay, Hợp
tác xã được Công ty San Hà, Công ty Phạm
Tôn ở TP Hồ Chí Minh hợp đồng bao tiêu
bình quân 7.000 con gà ta Gò Công thịt
mỗi ngày. Hợp tác xã cũng đã và đang
xuất khẩu sản phẩm sang Campuchia.
Thu Minh

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
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>> tin
toàtức
soạn - bạn đọc
Lâm Đồng

Huyện Đơn Dương tăng thêm 1.100 con bò sữa
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua
kế hoạch tăng thêm gần 1.100 con bò sữa nuôi trong
dân từ nay đến hết năm 2020. Cụ thể, tổng đàn bò sữa
toàn huyện Đơn Dương sẽ đạt 15.065 con; trong đó số
lượng bò sữa trong dân là 10.865 con (cuối năm 2019
là 9.768 con); còn lại 4.200 con bò sữa nuôi trong khu
vực doanh nghiệp. Tỷ lệ tương ứng với quy mô hộ gia
đình chăn nuôi bò sữa từ 10 con trở lên ở huyện Đơn
Dương chiếm 85%, năng suất sữa đạt bình quân 6.200
- 6.500 kg/con. Đến cuối năm 2020, huyện Đơn Dương
phấn đấu được công nhận vùng sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa. Các nhiệm vụ
chính để đạt được mục tiêu này gồm: Tăng cường ứng
dụng khoa học công nghệ, kiểm soát và khống chế
dịch bệnh, đẩy mạnh các hình thức liên kết sản xuất,
tiêu thụ sữa tươi nguyên liệu...

PV

Hải Phòng

Hiệu quả mô hình chăn nuôi
giống gà mới RiTN
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Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng xây
dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
mới về giống gà thương phẩm RiTN tại xã
Lê Lợi, huyện An Dương từ tháng 10/2019
đến tháng 2/2020 với quy mô 3.600 con
gà, có 4 hộ tham gia. Trong thời gian triển
khai mô hình có 200 hộ được tiếp cận và
áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới, an
toàn. Các hộ tham gia mô hình được hỗ
trợ 50% chi phí giống gà RiTN 1 ngày tuổi
loại 1, 50% chi phí thức ăn cho gà từng giai
đoạn, 50% thuốc thú y, vaccine và thuốc
sát trùng; đồng thời được hướng dẫn quy
trình chăn nuôi gà theo hướng VietGAHP,
cách ghi chép nhật ký theo dõi và tham
gia các lớp tập huấn, hội thảo tham quan
học tập, nhân rộng, tổng kết mô hình. Đến
nay, sau 14 tuần nuôi, kết quả tại các hộ
mô hình cho thấy: Tỷ lệ gà sống bình quân
đạt 97%; trọng lượng gà đạt 2,1 - 2,2 kg/
con; tiêu tốn thức ăn 3,18 kg thức ăn/kg
tăng khối lượng. Ước tính lợi nhuận của
mô hình (chưa tính công lao động) khi
nuôi 900 gà RiTN đạt 17,699 triệu đồng,
tăng 20% so sản xuất đại trà. Dự kiến
sau khi xây dựng mô hình thành công sẽ
có khoảng 150 hộ nông dân trên địa bàn
huyện An Dương tiếp thu kỹ thuật và nhân
rộng vào sản xuất.
Hạnh Nguyên

Tổng đàn bò sữa của huyện Đơn Dương sẽ đạt 15.065 con Ảnh: ST

Hải Dương

Chấp thuận dự án nguyên liệu
thức ăn chăn nuôi 633 tỷ đồng

UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận
cho Công ty CP Ngọc Cảng (huyện Kim
Thành) triển khai đầu tư dự án cơ sở sản
xuất, kinh doanh dịch vụ Ngọc Cảng.
Theo đó, dự án sử dụng 91.249,5 m2 đất
trong Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã
Kim Xuyên (Kim Thành) với tổng vốn đầu
tư trên 633 tỷ đồng. Dự án chuyên chế
biến hàng nông sản khô để làm nguyên
liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; kinh
doanh hàng nông sản và nguyên liệu
thức ăn chăn nuôi; dịch vụ kho bãi, bốc
xếp dỡ, trung chuyển hàng hóa. Dự kiến
sau khi đi vào hoạt động, mỗi năm cơ
sở chế biến 6.000 tấn hàng nông sản,
kinh doanh 1 triệu tấn hàng nông sản và
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi… Dự án có
thời hạn hoạt động 50 năm. UBND tỉnh
yêu cầu Công ty CP Ngọc Cảng đưa dự án
vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng
kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.
Trung Đông
Thanh Hóa

Khoảng 1.000 hộ dân được cấp
phép nuôi con đặc sản
Hiện, toàn tỉnh có khoảng 1.000 hộ
dân được cấp phép nuôi con đặc sản, số

lượng con nuôi các loại được phát triển
lên tới 1,8 triệu con. Đối tượng con nuôi
đặc sản hiện đang được nuôi phổ biến
trên địa bàn tỉnh, gồm: Lợn mán, vịt Cổ
Lũng, ba ba, gà Đông Tảo, thỏ, nhím…
Để phát triển nuôi con đặc sản theo
hướng tập trung, bền vững; đồng thời,
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác
quản lý nuôi con đặc sản, thời gian qua,
ngành nông nghiệp, các địa phương đã
và đang quan tâm đến việc vận động,
hướng dẫn các hộ chăn nuôi đăng ký,
làm các thủ tục để cấp phép nuôi con
đặc sản, với các đối tượng nuôi là động
vật hoang dã thông thường theo quy
định của Bộ NN&PTNT.
Phương Ngọc
Phú Yên

Sông Cầu nuôi chồn hương
cho thu nhập cao
Bà Diệp Thị Nguyên Mai, cán bộ Trạm
Khuyến nông Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho
biết, mô hình hỗ trợ nuôi chồn hương sinh
sản ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2 thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới đang phát huy hiệu quả.
Trong đó, hộ ông Nguyễn Thanh Hải, một
trong sáu hộ tham gia mô hình, nuôi hiệu
quả nhất, mỗi năm có thể thu được hơn 100
chồn con, bán với giá 2 triệu đồng/con 2 - 3
tháng tuổi. Trước đó, cuối năm 2016, ông

Hà Nội

80% đàn gia cầm sinh sản được tiêm phòng vaccine cúm
Thông tin mới nhất từ Sở NN&PTNT Hà Nội, tình hình dịch bệnh
cúm gia cầm trên địa bàn thành phố đang được khống chế tương
đối tốt. Kể từ khi bùng phát hồi tháng 2/2020, đến nay, toàn thành
phố vẫn chỉ có 5 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 ở 5 xã thuộc 2 huyện
(Chương Mỹ và Mê Linh). Có 10 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng với tổng
số gia cầm bị tiêu hủy là 12.448 con. Mặc dù vậy, Sở NN&PTNT Hà Nội
nhận định, thời gian tới, các ổ dịch cúm gia cầm sẽ tiếp tục xảy ra nhỏ
lẻ, chủ yếu xảy ra trên đàn gia cầm thương phẩm. Theo đó, để hạn chế
thiệt hại và ngăn chặn nguy cơ cúm gia cầm bùng phát, Sở NN&PTNT
Hà Nội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi,
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP; đồng thời ban hành các văn
bản đề nghị các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc tập trung
phòng, chống dịch bệnh động vật. Đặc biệt, Sở NN&PTNT Hà Nội đề
nghị các quận, huyện, thị xã chưa có dịch chủ động tăng cường công
tác kiểm tra, tiêm phòng và giám sát chặt chẽ phát hiện sớm, xử lý kịp
thời khi có ổ dịch xảy ra. Đến nay, toàn thành phố đã triển khai tiêm
phòng vaccine cúm cho đàn gia cầm sinh sản, tiến độ đạt trên 80%
tổng đàn trong diện tiêm. 
Hải Băng

Hải cùng với 5 hộ dân khác tại thôn Triều
Sơn được UBND xã Xuân Thọ 2 chọn tham
gia thực hiện mô hình nói trên. Mỗi hộ được
Nhà nước hỗ trợ 4 con chồn giống, gồm 1
con đực và 3 con cái. Sau thời gian nuôi, từ
năm 2019 đến nay, đàn chồn hương của gia
đình ông Hải đã phát triển được 4 con chồn
đực giống và 12 con chồn cái, mỗi năm chồn
cái sinh sản 3 lứa, mỗi lứa 3 - 5 con.
Thảo Nguyên
Vĩnh Long

Vũng Liêm nuôi bò sinh sản có
lợi nhuận cao
Thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông
nghiệp, huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh
Long) chọn phát triển 3 loại sản phẩm
chủ lực của huyện là lúa, cây ăn trái và
đàn bò. Trong đó, đàn bò tiếp tục phát
triển đạt hiệu quả khả quan. Huyện phối
hợp với ngành chuyên môn tỉnh hỗ trợ
nông dân thực hiện nhiều mô hình chăn
nuôi bò theo hướng chất lượng và giá
trị kinh tế cao. Riêng trong năm 2019,
huyện phối hợp tỉnh thực hiện các mô
hình, dự án hỗ trợ phát triển đàn bò chất
lượng cao theo hướng an toàn sinh học
quy mô nông hộ với 35 con bò ở các xã
Trung Nghĩa, Hiếu Nghĩa, Quới An. Ngoài
ra, thực hiện Chương trình 135, huyện
còn hỗ trợ nông dân ở xã Trung Nghĩa

Hà Nội đã chủ động tiêm phòng vaccine cho gia cầm sinh sản
Ảnh: IE

22 con bò. Riêng nguồn ngân sách huyện
hỗ trợ lãi suất mô hình chăn nuôi bò ở
2 xã Trung Thành và Trung Thành Đông
với 57 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Còn
Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay
1,76 tỷ đồng để mua 74 con bò nái. Hầu
hết các mô hình đã mang lại hiệu quả
kinh tế. Trong đó các hộ chăn nuôi bò
sinh sản cho lợi nhuận 4 - 6 triệu đồng/
con/năm, nuôi bò vỗ béo lợi nhuận 3,5 5,5 triệu đồng/con/năm.
Tuấn Kiệt
Đồng Tháp

Công bố hết dịch ASF
Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND
tỉnh Đồng Tháp đã ra công văn công bố
hết Dịch tả heo châu Phi (ASF) trên địa
bàn, đồng thời chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ
trì, phối hợp với sở, ngành và các đơn vị
liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố,
thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch
bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn
tỉnh tiếp tục theo dõi đàn gia súc mẫn
cảm với ASF. Kiểm tra, giám sát, kịp thời
báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo
đúng quy định hiện hành. UBND huyện,
thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn hướng dẫn cụ thể các biện
pháp phòng, chống ASF đảm bảo đúng
quy trình kỹ thuật theo quy định trên địa
bàn quản lý. Thực hiện tái đàn heo theo

hướng đảm bảo an toàn, nuôi theo mô
hình an toàn sinh học.
Hoàng Vũ
TP. Hồ Chí Minh

Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo

Ngày 17/2/2020, UBND TP. Hồ Chí Minh
đã ban hành Quyết định 545/QĐ-UBND
phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn
nuôi heo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai
đoạn 2020 - 2025”. Đề án đặt ra mục tiêu
phát triển chăn nuôi heo theo hướng giảm
tỷ lệ đàn heo thịt, tăng tỷ lệ đàn heo giống,
hình thành nhiều trại giống hạt nhân để
cung cấp con giống có chất lượng cao cho
người chăn nuôi; tiếp tục duy trì TP. Hồ Chí
Minh là trung tâm cung cấp con giống cho
cả nước; chuyển chăn nuôi heo nông hộ
nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại quy mô
lớn, công nghiệp có kiểm soát; ứng dụng
công nghệ cao đảm bảo an toàn sinh
học, chăn nuôi theo quy trình VietGAHP.
Ngoài ra, nhằm chuyển dịch liên kết trong
sản xuất và tái cơ cấu theo chuỗi giá trị
ngành hàng, gắn với các mô hình kinh tế
tập thể, phát triển tổ chức sản xuất liên
kết theo mô hình chuỗi sản phẩm từ khâu
sản xuất đến thị trường, giảm khâu trung
gian, giảm chi phí giá thành, đảm bảo chất
lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh
tế…
Hải Băng
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>> thời sự

Khát vọng đưa gà Việt vươn tầm
“Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư xuất phát điểm rất thấp nhưng đã chọn hướng phát triển chính xác, chọn
đúng hướng sản phẩm, đã biết tổ chức sản xuất chuỗi và biết làm chủ công nghệ cốt lõi, nhất đó là tạo ra con
giống gốc; tuy nhiên cần có chiến lược định hướng lại hướng sản xuất kinh doanh và khát vọng hơn nữa”, đó là
đánh giá của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trong chuyến thăm và làm việc tại Công ty Minh Dư
ngày 27/2/2020.

Thương hiệu giống gia cầm
hàng đầu Việt Nam
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Công ty Minh Dư là doanh nghiệp cung
ứng giống gà ta lớn nhất Việt Nam. Công ty
hiện có cơ sở 1: Thôn Huỳnh Mai, xã Phước
nghĩa, huyện Tuy Phước, diện tích 8 ha chia
thành 3 khu: Khu văn phòng, khu nhà máy
ấp, khu chăn nuôi. Khu chăn nuôi với 8
chuồng nuôi gồm: 4 chuồng nuôi gà khảo
nghiệm, 1 chuồng nuôi gà cụ kỵ và 3 chuồng
nuôi gà ông bà. Cơ sở 2: Thôn Bình An, xã
Phước Thành, huyện Tuy Phước, gồm 4 khu
chăn nuôi với tổng diện tích hơn 35 ha với
32 chuồng nuôi nuôi gà giống bố mẹ, hàng
năm sản xuất trên 50 triệu con gà giống
thương phẩm, chiếm hơn 10% sản lượng gà
nuôi cả nước.
Năm 2019, sản lượng gà giống thương
phẩm 1 ngày tuổi xuất bán của Công ty đạt
50 triệu con; trong đó thị trường trong nước
là 47,5 triệu con, chiếm 95%; xuất khẩu sang
Lào và Campuchia theo đường tiểu ngạch
2,5 triệu con, chiếm 5%.
Các bộ giống MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ
của Công ty Minh Dư đã được Bộ NN&PTNT
công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới;
UBND tỉnh Bình Định chứng nhận gà giống
Minh Dư là sản phẩm OCOP 5 sao năm 2019;
Hội Nông dân Việt Nam chứng nhận Sản
phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong 5 năm
liền (2013 - 2017); Top 10 Sản phẩm vàng
chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016 và
2018.
Ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH
Giống gia cầm Minh Dư cho biết: “Hiện,
Công ty đang tiếp tục triển khai 3 dự án,
gồm: “Dự án nhà máy ấp trứng công nghệ
cao 4.0 công suất 6 triệu con/tháng tại thôn
Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa: Đang giai đoạn
lắp đặt thiết bị máy móc và đầu quý 2/2020
đưa vào hoạt động. Dự án thôn Nam Tượng
3, xã Nhơn Tân: Đang giai đoạn xây dựng và
cuối quý 3/2020 đưa vào hoạt động. Diện
tích 49,6 ha, xây dựng 32 chuồng nuôi, hàng
năm sản xuất ra 29,7 triệu con gà giống

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu trong buổi làm việc với Công ty
Minh Dư

Ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm
Minh Dư cho biết: “Năm 2020, Công ty xuất khẩu gà giống sang
các nước Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar.
Năm 2022, xuất khẩu gà giống sang các nước châu Á khác
và châu Âu. Sản lượng xuất khẩu hàng năm đạt 25 triệu con,
trong đó gà giống thương phẩm 22 triệu con và 3 triệu con gà
giống bố mẹ”.

thương phẩm 1 ngày tuổi/năm. Dự án thôn
An Long 2, xã Canh Vinh: Đang giai đoạn xây
dựng và cuối quý 4/2020 đưa vào hoạt động.
Diện tích cơ sở 39,5 ha, xây dựng 32 chuồng
nuôi, hàng năm sản xuất ra 29,7 triệu con gà
giống thương phẩm 1 ngày tuổi/năm.
Chia sẻ thêm về định hướng phát triển
của Công ty Minh Dư trong thời gian tới, ông
Dư cho hay, Công ty sẽ nỗ lực để tạo ra các
giống gà phù hợp với nhu cầu thị hiếu của
người tiêu dùng; được công nhận giống gà
Minh Dư là giống quốc gia, tiến tới đạt tiêu

chuẩn giống quốc tế; hàng năm số lượng
giống gà ta thương phẩm 1 ngày tuổi xuất
bán chiếm khoảng 50% thị phần cả nước.
Xây dựng thêm cơ sở chăn nuôi, sản xuất
và xuất khẩu thịt, giống gia cầm công nghệ
cao 4.0 Minh Dư Bình Định ở thôn Thọ Tân
Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình
Định với diện tích khoảng 80 ha quy mô 64
chuồng nuôi; trong đó có 32 chuồng nuôi gà
bố mẹ mỗi năm sản xuất ra 29,7 triệu con
gà giống thương phẩm 1 ngày tuổi/năm để
xuất khẩu, 16 chuồng nuôi gà ông bà mỗi

năm sản xuất ra 5,44 triệu con gà giống bố
mẹ 1 ngày tuổi/năm để xuất khẩu và tiêu
thụ nội địa, nhà máy chế biến thịt gia cầm
với dây chuyền công nghệ hiện đại có công
suất chế biến khoảng 5.760.000 con gà thịt
thương phẩm/năm, chế biến ra 8.640 tấn
thịt gà cấp đông để xuất khẩu. Như vậy, khi
các dự án đang và sẽ triển khai thực hiện
hoàn thành và đi vào hoạt động, đưa tổng
số lượng gà giống 1 ngày tuổi Công ty sản
xuất hàng năm đạt khoảng 125 triệu con/
năm, trong đó gà giống bố mẹ trên 5 triệu
con/năm và gà giống thương phẩm gần
120 triệu con/năm.

Vươn tầm để hội nhập
Chiều 27/2/2020, Đoàn công tác của Bộ
NN&PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân
Cường dẫn đầu và Đoàn công tác của
UBND tỉnh Bình Định do Chủ tịch UBND
tỉnh Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến thăm
cơ sở chăn nuôi và ấp trứng của Công ty
TNHH Giống gia cầm Minh Dư tại xã Phước
Thành và xã Phước Nghĩa (huyện Tuy
Phước).
Thông tin với Đoàn công tác, ông Hồ
Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
cho biết: “Mô hình sản xuất gà giống của
Công ty Minh Dư là một trong những điển
hình tiên tiến chăn nuôi công nghệ cao
hướng đến xuất khẩu của tỉnh. Thời gian
qua, tỉnh Bình Định luôn tạo thuận lợi để
doanh nghiệp mở rộng, phát triển thêm các
dự án. Sắp tới, tỉnh sẽ giao đất cho doanh
nghiệp xây dựng nhà máy chế biến thức ăn
khép kín, công suất 5 triệu tấn/năm. Trên
cơ sở tiềm năng của Công ty, tỉnh sẽ xây
dựng đề án phát triển chăn nuôi khép kín.
Tỉnh cũng đề nghị Bộ NN&PTNT quan tâm

hơn nữa, giúp Bình Định xây dựng các mô
hình quản trị, kỹ thuật, thủ tục xuất nhập
khẩu trong chăn nuôi để góp phần phát
triển ngành chăn nuôi của tỉnh”.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường đánh giá, Công ty
Minh Dư đã chọn đúng hướng sản phẩm,
biết tổ chức sản xuất theo chuỗi và điều
quan trọng nhất là biết làm chủ công nghệ
cốt lõi nhất chính tạo ra con giống gốc.
“Trong thời gian tới, tiềm năng lợi thế
của nhóm sản phẩm rất lớn khi nhóm
thịt gia cầm mới chỉ chiếm có 20% mà xu
hướng thế giới là 40 - 50%, Việt Nam cũng
phải theo xu hướng đó nên thị trường còn
rất rộng. Không những vậy, nếu tuyệt đối
hóa từng bước về gà chất lượng cao, gà đặc
sản thì tiềm năng còn lớn hơn nữa. Do đó,
Công ty Minh Dư phải định hướng lại chiến
lược kinh doanh trong thời gian tới và điều
cần thiết nhất là phải có khát vọng lớn hơn
nữa. Đặc biệt, Công ty Minh Dư cần phải
hoàn thiện thêm công đoạn quản trị để hội
nhập với thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân
Cường nhấn mạnh.
Phương Ngọc
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Là tổng số cơ sở chăn nuôi trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai
chương trình Te-food, ứng dụng
công nghệ 4.0 truy xuất nguồn gốc
để quản lý đàn chăn nuôi và thu
thập, xử lý thông tin chống dịch bệnh
khẩn cấp.

200

Là số điểm mua bán, giết mổ gia
cầm không phép tại tại TP. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai hiện nay, theo thống
kê của Sở NN&PTNT Đồng Nai;
trong đó nhiều nhất ở phường Long
Bình, kế đến là các phường Trảng
Dài, Tam Hòa, Hóa An, Hố Nai…

280.474 tấn

Là tổng sản lượng thịt các loại
nhập khẩu vào nước ta trong năm
2019, tăng khoảng 17% so năm 2018,
tương đương 239.000 tấn. Đến năm
2020, lượng thịt nhập khẩu lại càng
tăng. Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2020,
Việt Nam đã nhập khẩu hơn 65.800
tấn thịt các loại; trong đó gia tăng
nhập khẩu nhiều nhất là thịt heo.

6,73 triệu USD

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân
Cường thăm trại gà của Công ty Minh Dư

Là giá trị xuất khẩu thức ăn chăn
nuôi của Việt Nam trong tháng 1/2020,
giảm hơn 26% so tháng 12/2019 và
tháng 1/2019. Thức ăn chăn nuôi của
Việt Nam vẫn xuất khẩu nhiều nhất
sang thị trường Campuchia, chiếm
20,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu
thức ăn chăn nuôi của cả nước, đạt 7,47
triệu USD, tăng 20,7% so tháng 12/2019
nhưng giảm 24% so tháng 1/2019.

42 tỷ USD

Là mục tiêu mà xuất khẩu nông lâm
thủy sản Việt Nam đặt ra trong năm
2020. Trong đó, xuất khẩu hàng nông
sản khoảng 20 tỷ USD, lâm sản và đồ
gỗ khoảng 11,5 tỷ USD, các mặt hàng
thủy sản khoảng 10 tỷ USD, các mặt
hàng chăn nuôi khoảng 0,8 tỷ USD.

Chuồng nuôi gà giống bố mẹ của Công ty Minh Dư (cơ sở 2 thôn Bình An, xã Phước Thành,
Tuy Phước, Bình Định)
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Quyết ngăn cúm gia cầm
Trong khi cả nước đang tập trung đối phó với dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) gây ra trên người thì dịch cúm gia
cầm cũng len lỏi và có nguy cơ bùng phát trong ngành chăn nuôi. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo toàn quốc cần cảnh
giác và tập trung ngăn chặn cúm gia cầm.

Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát mạnh Ảnh: IE

Thế giới diễn biến phức tạp
Theo Cục Thú y, 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 có tại Ấn
Độ; A/H5N1 nguy cơ bùng phát tại Trung
Quốc; A/H5N6 tại Nigeria, Trung Quốc; A/
H5N8 tại Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba
Lan, Rumania, Slovakia...
Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung
Quốc thông báo, cúm gia cầm H5N1 đã
khiến 4.500 con gà chết vì nhiễm bệnh,
khiến chính quyền địa phương tiêu hủy
17.828 con. Dịch bệnh xảy ra mạnh ở
Hồ Bắc, nơi cũng bùng phát dịch cúm
Covid-19 trên người.
Nếu so sánh với dịch bệnh Covid-19 thì
có thể nói nguy cơ và tác hại của cúm gia

cầm còn đáng lo ngại hơn. Theo Tổ chức
Y tế Thế giới (WHO), cúm gia cầm H5N1
có khả năng lây nhiễm sang người thấp
và nhưng khi đã lây, có thể gây tử vong ở
người với tỷ lệ lên tới 60%.

Phát hiện 43 ổ dịch
Theo Bộ NN&PTNT, từ đầu năm 2020 đến
nay, cả nước có 43 ổ dịch cúm gia cầm (bao
gồm 38 ổ dịch do virus cúm A/H5N6 và 5 ổ
dịch do virus cúm A/H5N1). Dịch cúm gia
cầm xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố trên cả
nước, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Bắc
Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh
Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa,
Bình Dương và Trà Vinh. Tổng số gia cầm
chết, buộc tiêu hủy là 137.180 con.
Bộ NN&PTNT đang tổ chức giám sát

chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu
hành virus, phát hiện sớm và xử lý triệt
để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện
rộng. Các địa phương cũng tổ chức vệ sinh,
khử trùng, tiêu độc môi trường tại các
vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao để tiêu
diệt các loại mầm bệnh.
Về lâu dài, Bộ NN&PTNT đang xây dựng
và trình phê duyệt “Kế hoạch quốc gia xây
dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi gia súc, gia
cầm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm”
để phục vụ tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh
xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật.

Hết sức cảnh giác
Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó
khăn chung do Covid-19 gây ra, thì thiệt
hại đối với người chăn nuôi do cúm gia
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>> vấn đề - chuyên đề
cầm làm người nuôi thêm khó khăn. Một
hộ chăn nuôi tại Quảng Ninh đã phải tiêu
hủy 3.000 con gà, 4 hộ tại Hà Nội phải tiêu
hủy 6.807 con gà do cúm gia cầm. Điều
đáng lo ngại là dịch không diễn ra diện
rộng, mới xảy ra nhỏ lẻ, nhưng lại xảy ra
trên 13 tỉnh, thành, trong đó nhiều nơi có
ngành chăn nuôi gia cầm phát triển, nhất
là vùng Bắc bộ, Hà Nội.
Tổng đàn gia cầm 467 triệu con hiện
nay, được xem là phát triển quá nóng,
đồng thời việc tiêm vaccine lại đạt tỷ lệ
thấp ở một số nơi, dẫn tới nguy cơ dịch
bùng phát.
Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận
trường hợp người mắc bệnh do chủng
virus cúm A/H5N6. Việt Nam cũng chưa
phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H7N9.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần
phải hết sức cảnh giác với nguy cơ virus
cúm A/H7N9 và một số chủng virus khác
như A/H5N2, A/H5N8 có thể lây nhiễm. Từ
tháng 2/2013 đến tháng 1/2018, đã có tổng
cộng 1.624 trường hợp xác định mắc cúm
A/H7N9 ở người; trong đó có ít nhất 621
trường hợp tử vong tại Trung Quốc
Khó khăn cũng là nguy cơ đối với cúm gia
cầm đó là tại Việt Nam vẫn còn phổ biến việc
nuôi gia cầm nhỏ lẻ, tiêu thụ tươi sống, không
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Tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp phòng,
chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn
gia súc” sáng 13/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã yêu cầu các
địa phương đặc biệt chú ý phát hiện sớm và thực
hiện xử lý ngay các ổ dịch cúm gia cầm; trong đó,
chú ý các hộ sản xuất nhỏ, không để ảnh hưởng
đến những nơi sản xuất an toàn. Bộ trưởng cho
rằng, không chỉ gia cầm, các địa phương, đơn
vị chuyên môn phải phân tích kỹ nguy cơ dịch bệnh trên từng
nhóm đối tượng để có giải pháp cụ thể. Các tỉnh thực hiện tổng
vệ sinh môi trường, khử trùng, thực hiện tốt nhất bằng vôi bột;
đồng thời, tổng rà soát nhu cầu vaccine một số bệnh để có thể đề
xuất Chính phủ xuất kho dự trữ quốc gia.
qua giết mổ công nghiệp. Việc giám sát việc
mua bán gia cầm rất khó, vì tình trạng buôn
bán nhỏ lẻ ở các khu chợ, đường phố…
Các chuyên gia cho rằng, thói quen
thích sử dụng gia cầm tươi sống, ít
dùng sản phẩm đông lạnh và qua chế
biến, khiến cho nguy cơ lây nhiễm virus
cúm gia cầm là không nhỏ nếu dịch
bệnh xảy ra.

Cần tổng vệ sinh môi trường, khử trùng để hạn chế cúm gia cầm
Ảnh: CTV

Quyết liệt “cách ly tập trung”
Mới đây, UBND xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, Hà Nội đã quyết liệt áp dụng
biện pháp “cách ly” đối với cánh đồng
thôn Phú Nghĩa. Ổ dịch cúm H/H5N6
tại địa phương đã có hơn 6.800 con gia
cầm chết vì nhiễm cúm. Trên cánh đồng,
người dân đang nuôi khoảng 660.000

con gia cầm (101 trang trại). Chính
quyền đã lập các chốt kiểm dịch, cấm
vận chuyển gia cầm ra khỏi vùng dịch.
Phương tiện ra vào cánh đồng này đều
phải phun sát trùng.
Chính nhờ biện pháp mạnh “cách ly
tập trung” hơn 100 trang trại chăn nuôi
gia cầm tại Phú Nghĩa mà dịch bệnh
không lan rộng ra huyện Chương Mỹ
nói riêng và Hà Nội nói chung.
Ngày 9/3/2020, Thủ tướng Chính phủ
đã ra Chỉ thị số 12/CT-TTg “Về việc tập
trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các
giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm”.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ
trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
ương tập trung chỉ đạo triển khai quyết
liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh động vật theo quy định của
Luật thú y, theo đúng tinh thần chỉ đạo
của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và
Thủ tướng Chỉnh phủ.
Các biện pháp phòng dịch cần phải
áp dụng ngay, trong đó có việc khẩn
trương tổ chức tiêm vaccine bao vây ổ
dịch và phòng bệnh cho toàn bộ đàn
gia cầm có nguy cơ; thành lập các Đoàn
công tác đến các địa phương có dịch để
chỉ đạo tổ chức chống dịch.

Ngăn chặn buôn lậu
Thủ tướng Chính phủ đã giao “Bộ đội
Biên phòng có trách nhiệm: Phối hợp với
chính quyền địa phương thực hiện bắt
giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu
trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm;
tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu
vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh
cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán,
vận chuyển gia cầm không được kiểm
dịch, không rõ nguồn gốc”.
Có thể thời gian tới, sau khi Covid-19
tại Trung Quốc được khống chế tốt hơn
thì việc buôn bán tại biên giới sẽ khôi
phục trở lại. Văn phòng Ban chỉ đạo quốc
gia Chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả (BCĐ 389) cũng vừa
có văn bản đề nghị các bộ, ngành, tỉnh,
thành phố, lực lượng chức năng siết
chặt kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm
các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tiêu
thụ trái phép gia cầm, các sản phẩm gia
cầm nhập lậu vào Việt Nam, đặc biệt là
qua biên giới phía Bắc.
Nguyễn Anh

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi
và Thú y Hà Nội

Tiêm phòng vaccine là phương pháp hiệu quả nhất

Để phòng chống bệnh cúm gia cầm có hiệu quả, một trong những
phương pháp hiệu quả nhất hiện nay là thực hiện tiêm phòng
vaccine cúm gia cầm. Đây là biện pháp rất quan trọng để tạo miễn
dịch chủ động cho đàn gia cầm.
Song song với đó, cần phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng
trại, khu vực chăn nuôi. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, dụng cụ,
trang thiết bị chăn nuôi 1 - 2 lần/tuần bằng các loại hóa chất như
Chloramin B, Benkocid, Iodine..., trong quá trình sử dụng các loại
thuốc sát trùng nên đổi thuốc để tránh hiện tượng nhờn thuốc.
Dùng vôi bột rắc xung quanh khu vực chuồng nuôi, hệ thống cống
rãnh, khu vực có người qua lại.
Với hệ thống thoát nước thải, theo kinh nghiệm thực tế có thể dùng vôi bột cho vào
bao tải để hệ thống nước thải chảy qua cũng là biện pháp rất tốt để khử trùng, tiêu độc
ngăn chặn mầm bệnh. Thu gom chất độn chuồng, chất thải chăn nuôi để ủ phân theo
phương pháp nhiệt sinh học hoặc xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học nhằm tiêu diệt
mầm bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau mỗi đợt chăn nuôi phải vệ sinh, tiêu độc,
khử trùng và để trống chuồng 2 - 3 tuần nhằm phá vỡ vòng luân chuyển của mầm bệnh.
Ngoài ra, phương pháp nâng cao sức đề kháng cho con vật kháng bệnh cũng là cách
hiệu quả phòng bệnh cúm gia cầm. Để làm tốt giải pháp này cần lưu ý về chuồng nuôi
phù hợp với lứa tuổi, giống gia cầm, đảm bảo về nhiệt độ, mật độ nuôi. Thức ăn cho
gia cầm phải được nhập từ cơ sở có uy tín, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Không sử dụng
thức ăn ẩm mốc, kém chất lượng, từ vùng có dịch bệnh hoặc từ cơ sở không rõ nguồn
gốc; nước uống cho gia cầm phải đảm bảo sạch sẽ. Bổ sung khoáng chất, vitamin, men
tiêu hóa, các thuốc trợ sức, trợ lực định kỳ hoặc khi thời tiết thay đổi đột ngột, sau khi
vận chuyển hoặc khi tiêm chủng vaccine để tăng sức kháng bệnh cho gia cầm. Thường
xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe, bệnh dịch của đàn gia cầm. Khi có gia cầm ốm hoặc
chết phải cách ly ngay khỏi đàn để hạn chế bệnh dịch lây lan và báo cho cán bộ thú y để
có biện pháp phòng bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời.
Bên cạnh đó cần làm tốt công tác kiểm dịch động vật, ngăn chặn mầm bệnh xâm
nhập vào khu vực chăn nuôi. Khi chọn mua gia cầm cần thực hiện tốt việc nhập ở những
cơ sở uy tín, đủ điều kiện, cơ sở đã xây dựng an toàn dịch bệnh. Khi nhập từ các tỉnh,
thành về phải đảm bảo có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật theo quy
định của pháp luật.
Gia cầm mua về phải nuôi cách ly trong thời gian 2 - 3 tuần để theo dõi, xử lý khi gia
cầm có biểu hiện bất thường và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Kiểm soát chặt chẽ việc vận
chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, dụng cụ, phương tiện vận chuyển ra, vào khu vực
chăn nuôi. Tuyệt đối không bán chạy khi thấy gia cầm ốm hoặc chết, không vứt xác gia
cầm chết bừa bãi. Xác gia cầm chết phải được chôn sâu, rải vôi bột hoặc phun hóa chất
tiêu độc khử trùng theo quy định thú y.
Ngoài ra, người chăn nuôi cần tìm hiểu cách nhận biết, phát hiện sớm về những dấu
hiệu của cúm gia cầm. Khi thấy đàn gia cầm có biểu hiện bệnh không bình thường,
con vật bỏ ăn, chết đột ngột, hàng loạt, tỷ lệ chết có thể lên đến 100% chỉ trong vài
ngày. Kèm theo đó là biểu hiện chảy nước mắt, nước dãi, lông xù, uể oải, ít đi lại, đầu
gật gù, gục xuống đất. Gia cầm khó thở, phù đầu và mặt, mắt đỏ; mào và tích sưng to,
da tím tái; da chân xuất huyết tím thành vệt (triệu chứng điển hình). Đi kèm tiêu chảy
nặng, phân xanh vàng, với gia cầm sinh sản thấy giảm đẻ. Khi phát hiện triệu chứng
trên người chăn nuôi cần báo ngay cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương để
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả dương tính với cúm gia cầm, tiến hành
tiêu hủy gia cầm theo quy định. Biện pháp tốt nhất là tiêu hủy tại chỗ để tránh lấy
nhiễm sang các hộ xung quanh. Việc tiêu hủy gia cầm bệnh phải thực hiện nghiêm
theo hướng dẫn của cán bộ thú y.
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>> chuyển động hội

VIPA: Tăng cường liên kết Hiệp hội
Triển khai nghị quyết Ban thường vụ Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA), ngày 26/2/2020, VIPA cùng các
thành viên của Hiệp hội là Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, Công ty
VMC Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Gà giống Châu Thành (Nam Định).
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Bà Đinh Thị Xuân, Chủ tịch Hội đồng
Quản trị Công ty Cổ phần Gà giống
Châu Thành cho biết: “Với diện tích 7,8
ha hiện có chúng tôi dành riêng 7 ha để
sản xuất con giống gia cầm. Tổng đàn
giống hiện tại trên 20.000 con đang
khai thác cung cấp con giống cho khu
vực phía Bắc. Các giống gà được sản
xuất và lai tạo tại đây được tiêm phòng
vaccine đầy đủ, đảm bảo chất lượng,
an toàn dịch bệnh, được khách hàng
ưa chuộng”.
“Thời gian tới, VIPA cần tăng cường
kết nối giữa các hội viên, tạo điều kiện
để hội viên tham gia nhóm liên kết, từ
đó cùng hỗ trợ nhau để phát triển bền
vững”, bà Xuân cho biết thêm.
Cũng trong chuyến thăm và làm việc
này, VIPA đã tổ chức gắn bảng thành
viên cho Công ty Gà giống Châu Thành.
Sau chuyến đi, các thành viên trong
đoàn đã cùng nhau ngồi lại bàn bạc
và phân tích, nhận thấy, cần triển khai
thống nhất các hoạt động liên kết để
giúp nhau sản xuất kinh doanh phát
triển bền vững, bao gồm: Phát huy thế
mạnh tạo sản phẩm đặc thù cho mỗi
đơn vị xây dựng thương hiệu riêng.
Dựa vào nhu cầu giúp nhau cung cấp
con giống, thuốc thú y theo hướng
phát triển của đơn vị. Trao đổi thông
tin về thị trường xu hướng phát triển
và dự báo biến động thị trường. Trao
đổi thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm (con
giống, thức ăn, thú y và chế biến sản
phẩm). Nâng cao năng lực kỹ thuật,
quản trị doanh nghiệp, thị trường
và xây dựng thương hiệu và bảo vệ
thương hiệu. Tham quan trao đổi kinh
nghiệm học hỏi lẫn nhau.
Năm 2020 và những năm tiếp theo,
Hiệp hội sẽ triển khai mở rộng nhiều
mối liên kết tạo điều kiện cho các
thành viên phát huy nội lực để giúp
sản xuất kinh doanh gia cầm phát
triển bền vững.
Văn Lục

Đoàn công tác của VIPA thăm và làm việc với Công ty Gà giống Châu Thành

VIPA gắn bảng thành viên cho Công ty Gà giống Châu Thành

Chăn nuôi gia cầm

Những kết quả đáng ghi nhận
Ngành chăn nuôi gia cầm trong 10 năm qua đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tổng đàn gia cầm từ 100 triệu
con đến nay đã đạt gần 467 triệu con; sản lượng thịt đạt trên 1,2 triệu tấn; sản lượng trứng đạt trên 13 tỷ quả. Tỷ trọng
chăn nuôi gia cầm năm 2019 (25,3%) tăng mạnh so với năm 2018 (20,6%).
Quy mô đàn
Trong 10 năm qua, với sự đổi mới toàn
diện, từ công tác giống, thức ăn, phòng trừ
dịch bệnh đàn gia cầm tăng trưởng trên 5%/
năm đến năm 2018 đạt 408,970 triệu con,
trong đó gà đạt 316,916 triệu con, thủy cầm
đạt 92,054 triệu con. Tính đến hết tháng
12/2019, tổng đàn gia cầm của cả nước đạt
467 triệu con, tăng 14,2% so cùng thời điểm
năm 2018.

Sản lượng thịt
Sản lượng thịt gia cầm tăng bình quân
trên 6%/năm, năm 2018 đạt 1.097,4 nghìn
tấn; trong đó thịt gà là 839.573 tấn, thủy cầm
đạt 257.919 tấn. Năm 2019, sản lượng thịt
gia cầm đạt 1.278,6 nghìn tấn, tăng 16,5% so
năm 2018. Trong đó, riêng quý 4/2019 ước
đạt 340 nghìn tấn, tăng 19,4% so cùng kỳ.

Sản lượng trứng
Sản lượng trứng gia cầm tăng trưởng
bình quân trên 7%/năm, năm 2018 đạt
11.645.566.000 quả; trong đó trứng gà đạt
6.988.857.000 quả và trứng thủy cầm đạt
4.656.709.000 quả. Năm 2019 đạt 13,2 tỷ

Ngành chăn nuôi gia cầm thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệẢnh: Lượng Huệ

quả, tăng 13,7% (quý IV ước đạt 3,5 tỷ quả,
tang 16,9% so quý IV/2018).
Xuất khẩu
Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu được
các mặt hàng gia cầm như gia cầm giống,
thịt gia cầm chế biến đạt trên 13,222 ngàn
tấn, trứng muối các loại đạt trên 40 triệu
quả, đạt kim ngạch trên 18 triệu USD. Năm
2020 do mở rộng thị trường xuất khẩu dự
tính sẽ tăng 5% so năm 2019. Triển vọng
lớn nhất là thị trường Nhật Bản, với những
văn bản đã ký kết năm 2020 sẽ xuất khẩu
thịt gà chế biến từ Công ty Koyu & Unitek,
các nhà máy chế biến thịt gia cầm của
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
và Công ty Phú Gia có cơ hội xuất sang thị
trường này.
Tiềm năng xuất khẩu thịt gia cầm chế
biến sang thị trường Hồng Kông và Liên
bang Nga cũng rất khả quan sau khi hai bên
đã thống nhất văn bản vào cuối năm 2019.

Đối với trứng gia cầm chế biến, các Công
ty như Cổ phần Chế biến Thực phẩm Meko,
Công ty Cổ phần Chế biến Ba Huân và Công
ty TNHH Trại Việt đã xuất khẩu sang thị
trường các nước truyền thống như Hông
Kông, Singapore, Nhật Bản và gần đây
mở rộng ra thị trường Malaysia, Brunei và
Australia
Với đà tăng trưởng này, dự kiến năm 2020
tổng đàn sẽ đạt trên 480 triệu con, sản
lượng thịt gia cầm hơi sẽ đạt trên 1,3 triệu
tấn và sản lượng trứng sẽ đạt trên 14 tỷ quả.
Mức độ tăng trưởng như vậy sẽ làm thay đổi
định mức tiêu thụ bình quân trên đầu người
về sản phẩm gia cầm. Cụ thể, thịt gà từ mức
tiêu thụ bình quân năm 2018 đạt 10,7 kg/
người, dự kiến có thể đạt 12,6 kg/người vào
năm 2020. Sản lượng trứng bình quân đầu
người năm 2018 đạt 120 quả/người, dự báo
có thể đạt 143 quả/người năm 2020.
Phan Văn Lục
Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam
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>> sự kiện quốc tế

Ngành gia cầm Brazil 2020
sẽ tăng trưởng mạnh
Ngành gia cầm Brazil bắt đầu phục hồi vào năm 2019 sau nhiều năm khó khăn liên tiếp. Xu hướng gia tăng này dự
kiến sẽ tiếp tục kéo dài tới hết 2020.

Con đường phục hồi
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Chủ tịch ABPA, ông Francisco Turra cho
biết, năm 2018, sản lượng thịt gia cầm
tại Brazil giảm 1,7%, còn giá trị xuất khẩu
giảm 9,2%. Ngành gia cầm liên tiếp đối
mặt nhiều khó khăn như bị châu Âu gạch
tên hàng loạt nhà máy chế biến ra khỏi
danh sách được phép xuất khẩu sang châu
Âu do sản phẩm không đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm. Tiếp đến, là sự thay
đổi luật giết mổ tại Ả rập Saudi, còn trong
nước là sự đình công của cánh xe tải và giá
đầu vào tăng cao.
Tuy nhiên, ngành gia cầm Brazil bắt
đầu đón nhận các tín hiệu tích cực từ
đầu năm 2019. Cụ thể, Trung Quốc đã
tuyên bố sẽ gỡ bỏ các giải pháp chống
bán phá giá với thịt gia cầm nhập khẩu
từ Brazil. Ngoài ra, xuất khẩu thịt gia
cầm hàng tháng sang EU bắt đầu phục
hồi. Tính riêng tháng 6/2019, ABPA báo
cáo tổng khối lượng gia cầm xuất khẩu
đã tăng 65%. Trong tháng 9/2019, 6 nhà
máy gia cầm Brazil được cấp phép quay
lại thị trường Trung Quốc, nâng tổng số
lên 43 nhà máy được phép xuất khẩu vào
thị trường này. Tiếp theo là nhiều quốc
gia châu Á cũng mở cửa cho thịt gia cầm
Brazil.
Dự báo từ đầu năm 2019, sản lượng thịt
gia cầm tính đến cuối năm 2019 sẽ tăng
1%. Tuy nhiên, con số tăng trưởng thực sự
là 2,3%, cao hơn mức dự báo. ABPA cũng
kỳ vọng, nhu cầu tiêu thị với thịt gà của
Brazil tại thị trường nội địa và xuất khẩu
đều tăng trong năm 2020. Tổng sản lượng
đầu ra của ngành gia cầm ước tính tăng
trưởng 4 - 5% trong năm nay, tương đương
13,7 triệu tấn trong khi xuất khẩu có thể
tăng trưởng 3 - 6%, đạt 4,5 triệu tấn. Các
con số lạc quan phản ánh các điều kiện thị
trường còn tiếp tục được cải thiện cho các
nhà sản xuất Brazil.
Ngành gia cầm Brazil đang kỳ vọng nhu
cầu tiêu thụ tăng mạnh ở cả thị trường

Ngành gia cầm Brazil kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm nay

ABPA nhấn mạnh rằng, xuất khẩu thịt gia cầm của các
thành viên thuộc Hiệp hội này tăng mạnh một phần lớn là nhờ
dịch bệnh như ASF tại châu Á và gần đây là Covid-19. Trong
năm 2020 và các năm tiếp theo, APBA tin rằng, ngành hàng
thịt gia cầm tiếp tục đón nhận nhiều triển vọng tích cực hơn
nhờ những khủng hoảng dịch bệnh tại thị trường châu Á và
châu Âu.
trong nước và quốc tế. Năm ngoái, lượng
tiêu thụ thịt gia cầm nội địa ước tính 42,6
triệu tấn, tăng 2,2% vào năm 2018. Trong
khi con số dự báo được đưa ra vào tháng
1 lại cho thấy xuất khẩu đã tăng 2,8% lên
4,2 triệu tấn.

Đòn bẩy tăng trưởng từ ASF
và Covid-19
Vị trí nhà cung cấp thịt hàng đầu thế
giới của Brazil có được nhờ vào năng lực
sản xuất gia cầm của nước này và các cơ

Thương mại hóa gà giống
kháng bệnh cúm gia cầm?

hội từ ASF và Covid-19 tại Trung Quốc hoặc
một số nước châu Á khác. Dịch bệnh là nỗi ám
ảnh với châu Á, song lại là đòn bẩy cho sự tăng
trưởng của ngành gia cầm Brazil trong thúc
đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao trong bối
cảnh nguồn cung thịt heo tại châu Á đang cạn
kiệt do dịch bệnh.
Ông Francisco Turra, Chủ tịch ABPA cho
biết, các dịch bệnh như ASF, Covid-19 và
H5N1 đang dần thay đổi hành vi tiêu dùng
của người Trung Quốc và khiến nhu cầu của
họ đối với các sản phẩm thịt từ Brazil tăng
lên. Theo Francisco Turra, nguồn cung thịt từ
Brazil có tính an toàn cao do ngành chăn nuôi
nước này chưa bao giờ xuất hiện ASF lẫn dịch
cúm gia cầm.
Theo Riccardo Santin, Giám đốc ABPA, ASF
- đòn giáng mạnh vào ngành chăn nuôi heo
của Trung Quốc đã tác động tích cực tới xuất
khẩu thịt gà của Brazil, đánh dấu một năm
2019 tăng trưởng kỷ lục về khối lượng thịt gà
xuất khẩu sang Trung Quốc kể từ khi mở cửa
thị trường lần đầu vào năm 2009. Thương
mại, đặc biệt với châu Á và Trung Đông tiếp
tục tăng trưởng tích cực vào năm 2020.
Thị trường thịt quốc tế được thúc đẩy tăng
trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu tăng vọt từ thị
trường châu Á.
Ngoài Trung Quốc, lượng gia cầm của Brazil
xuất khẩu sang Nhật Bản cũng tăng 7% vào
năm ngoái, tương ứng 424.000 tấn. Tại Trung
Đông, UAE trở thành điểm sáng trong năm qua
khi các lô hàng thịt xuất khẩu của Brazil sang
thị trường này tăng 10%.
Tuấn Minh
(Theo Worldpoultry)

Viện Roslin, thuộc Đại học Edinburgh, Scotland, Anh đã phát triển giống
gà chuyển gen vào năm 2011 khi hợp tác với TS. Laurence Tiley tại Đại học
Cambridge. Những con gà chuyển gen này dễ mắc bệnh cúm gia cầm
nhưng không truyền virus sang các con cùng chuồng. Từ đó, mục tiêu của
các nhà nghiên cứu đặt ra là phải tìm được các gen mục tiêu có thể được
biến đổi một cách khéo léo để tạo ra giống gia cầm kháng bệnh cúm.
Virus gây bệnh cúm phụ thuộc vào protein tế bào để tăng sinh và lây lan.
Virus cúm gia cầm sử dụng tế bào protein ANP32A để tăng sinh. Để làm
được điều này, virus sử dụng một đoạn đặc biệt của protein ANP32A và
đặc biệt hơn, nó cần tương tác với một phân khúc rất nhỏ (chỉ 2 axit amin)
trong đoạn đặc biệt của ANP32A. Khi thay đổi phần còn lại của 2 axit amin
này trong gen của gia cầm để ANP32A, virus không thể tăng sinh.
Viện Roslin đã phát triển công nghệ chăn nuôi có khả năng nhanh chóng
tạo ra những con gà đồng hợp tử để biến đổi gen theo ý muốn. Bởi vậy,
những lứa gà con biến đổi gen đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất
trong nửa đầu năm 2020. Đàn gà thử nghiệm đầu tiên sẽ được giới hạn về
số lượng. Các chuyên gia tại Roslin sẽ thực hiện các phân tích toán học để
quyết định số lượng gà giống tối thiểu đủ để chứng minh khả năng kháng
bệnh của đàn gà này trước bệnh cúm gia cầm.
Tuy nhiên, để biết đàn gà có thể chống lại tất cả các chủng virus cúm
hay không, các chuyên gia khẳng định, cần phải xét nghiệm trên từng tế
bào của gà và trên những con gà biến đổi hệ gen. Vẫn có nhiều lo ngại cho
rằng, gà biến đổi gen cho mục đích kháng bệnh sẽ phải đánh đổi bằng
những tính trạng khác như tốc độ tăng trưởng và hành vi khác. Đó là lý
do cần phải sản xuất thử nghiệm đàn gà giống đầu tiên để theo dõi chất
lượng và kiểm soát tốc độ tăng trưởng và hành vi của chúng.
Viện Roslin đã hợp tác với Giáo sư Wendy Barclay, Professor Mike Skinner
và TS. Jason Long của UCL suốt nhiều năm qua. Công nghệ chỉnh sửa gen
(Crispr) hiện đang thuộc quyền sở hữu của Đại học California và MIT (Mỹ).
Viện Roslin đang làm hồ sơ xin cấp phép cho ứng dụng độc quyền của công
nghệ này. Hiện, Công ty Cobb-Vantress sẽ có cơ hội đầu tiên để thương
mại hóa các kết quả nghiên cứu từ lô gà thử nghiệm nếu thành công.
Riêng Viện Nghiên cứu Roslin sẽ mất 3 - 5 năm để hoàn tất giai đoạn sản
xuất thử nghiệm và nghiên cứu. Trong thời gian này, Roislin sẽ kiểm tra kỹ
lưỡng chất lượng của đàn gia cầm kháng bệnh cúm, sức khỏe và phúc lợi
của chúng. Nếu các kết quả đều tích cực thì mới có thể tiến hành sản xuất
thương mại. Dù đang trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng rất nhiều nông
dân và các hãng chăn nuôi gia cầm đều mong chờ sản phẩm này sớm có
mặt trên thị trường.
Tuy nhiên, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có một khung toàn cầu nào
cho các quy định về động vật chỉnh sửa gen. Hiện, Brazil, Argentina và
Australia nhìn nhận khá thoáng về động vật chỉnh sửa hệ gen, song EU lại
duy trì quan điểm khắt khe hơn nhiều khi xếp động vật chỉnh sửa gen và
biến đổi gen tương đương nhau. Công ty gen di truyền như Genus, đơn vị
sản xuất heo kháng bệnh lở mồm long móng (PRRS) đang làm thủ tục xin
giấy phép kinh doanh sản phẩm heo kháng bệnh PRRS tại nhiều thị trường
toàn cầu như Mỹ và Trung Quốc. Nếu Genus xin giấy phép thành công, thì
quy trình đó có thể được áp dụng cho các sản phẩm gia cầm kháng bệnh
cúm. Tuy nhiên, điều đáng mong đợi nhất hiện nay là các kết quả đánh giá
của lô gà thử nghiệm đầu tiên đều tích cực. 
TS. Mike McGrew
Viện Roslin, Đại học Edinburgh, Scotland, Anh
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>> phóng sự ảnh

Quán cà phê Chim cảnh Út Sang tụ hợp hàng trăm lồng chim mỗi sáng
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Những người mê chim cảnh một mặt là tập luyện chim hót với nhiều giọng điệu riêng;
mặt khác, cùng hàn huyên tâm sự, tận hưởng thú vui tao nhã của cuộc sống

Các loài chim quý như họa mi, chích chòe than, chích
chòe lửa, chim sâu đầu đỏ… có bộ lông đẹp, đi thi thắng
nhiều chặng có giá lên đến hàng nghìn đô la Mỹ.

Thú chơi chim cảnh nghìn đô
ở đất miền Tây
Trong tất cả thú vui tao nhã, có lẽ nghề chơi và huấn luyện
chim cảnh là công phu nhất. Có những chú chim cảnh độc
lạ, lông đẹp, hót hay… giá vài triệu đồng cho đến hàng nghìn
đô la. Trong giới nghệ thuật chơi chim, người ta phân chia
chúng thành nhiều loại khác nhau như: Chim hót, chim
chọi, chim biết làm trò vui và chim nói… Đặc biệt tại quận
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, mỗi ngày có hàng chục lồng chim
hội ngộ ở quán cà phê Chim cảnh Út Sang. Những người
chơi chim đến với nhau chủ yếu để nghe chim hót, nhảy
nhót trong lồng bao gồm các loại chim quý như: Họa mi,
chích chòe than (chìa vôi), chích chòe lửa, chim sâu đầu đỏ,
chào mào, cu đất. Mỗi loài chim đều có nét đẹp, màu sắc,
dáng bộ và giọng hót kỳ diệu khác nhau. Chích chòe than
thánh thót, véo von; họa mi ca sĩ rừng xanh cao vút, trầm
hung; chào mào thì hào sảng, tươi vui.
Ngọc Trinh
Trong quá trình nuôi, cũng cần phải cho chim phơi nắng và tắm rửa đều đặn

Anh Đặng Quảng Hoàng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ đang sở hữu 22
con vẹt quý, đã từng đạt nhiều giải thưởng

Những con vẹt biết làm trò vui có nguồn gốc từ nước ngoài như vẹtGreen
Check, Sun Conure, Love Bird…
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>> đại gia súc

Tìm lối đi trong chông gai
Chăn nuôi bò sữa là một trong những lĩnh vực gặp nhiều khó khăn khi Việt Nam tham gia sâu vào các hiệp định thương
mại quốc tế. Dự báo được những cạnh tranh khốc liệt này, để từ đó có những giải pháp ứng phó là một trong những
nhiệm vụ đặt ra trong chăn nuôi bò sữa.

Dễ tổn thương
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Theo đánh giá của các chuyên gia, Hiệp
định thương mại tự do Việt Nam - EU
(EVFTA) thời gian tới là cơ hội lớn đối với
một số ngành xuất khẩu, nhưng lại mang
đến không ít thách thức cho ngành chăn
nuôi Việt Nam. Ông Trần Công Thắng, Viện
trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát
triển nông nghiệp nông thôn cho biết,
cùng với những thuận lợi của một số mặt
hàng được hưởng lợi từ Hiệp định thì đây
lại là điều rất đáng lo ngại đối với các chủ
trang trại, hộ chăn nuôi và doanh nghiệp
Việt, khi bài toán về giá cả và chất lượng
sản phẩm đang là điểm yếu của ngành.
Đối với ngành sữa, thuế nhập khẩu sẽ
giảm trong vòng 3 năm, như vậy, sẽ cạnh
tranh gay gắt với sữa bột và các sản phẩm
sữa trong nước. Chi phí sản xuất sữa bò ở
Việt Nam cũng cao hơn EU, cùng với năng
suất trung bình thấp khiến lợi thế sản xuất
sữa của Việt Nam thấp hơn EU. Đặc biệt,
các doanh nghiệp sữa trong nước gần như
không được hưởng lợi từ xuất khẩu, vì EU
vẫn chưa cấp phép xuất khẩu sữa có xuất
xứ từ Việt Nam. Cùng với sự cạnh tranh về
giá, các yếu tố khác như tâm lý người tiêu
dùng muốn sử dụng sản phẩm bảo đảm
vệ sinh, chất lượng, sẽ làm gia tăng cạnh
tranh cho ngành chăn nuôi trong nước tại
thị trường nội địa.
Còn nhớ, tại Diễn đàn về ngành hàng
sữa trong thời hội nhập, Thứ trưởng Bộ
NN&PTNT Phùng Đức Tiến cũng chia sẻ,
hiện nay, Việt Nam có 10 triệu hộ chăn
nuôi nhỏ lẻ cung ứng một nửa sản lượng
thịt tiêu thụ trong cả nước, hàng năm
Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng
thịt, sữa và sản phẩm sữa khá cao để
phục vụ tiêu dùng trong nước; năng suất
chăn nuôi trong nước có xu hướng giảm,
giá thành vẫn còn cao; chăn nuôi với quy
mô nhỏ lẻ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao,
ảnh hưởng không nhỏ tới việc áp dụng
công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi và
công tác kiểm soát dịch bệnh và an toàn
thực phẩm; giá trị xuất khẩu thấp khiến

Các trang trại bò sữa của Vinamilk đều áp dụng công nghệ hiện đại Ảnh: CTV

“Nhận thấy chăn nuôi là một ngành quan
trọng trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
Việt Nam, tháng 4/2019, Bộ NN&PTNT đã thành
lập thêm Nhóm công tác PPP về chăn nuôi gồm
4 tiểu nhóm: Bò sữa, heo, gia cầm, thức ăn chăn
nuôi. Nhóm được thành lập với kỳ vọng thúc đẩy
thu hút đầu tư vào ngành chăn nuôi, thực hiện
tầm nhìn phát triển nông nghiệp bền vững, trong
đó tập trung vào phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng
cường đầu tư vào chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng, tính
cạnh tranh và an toàn thực phẩm cho ngành chăn nuôi”, Thứ
trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.
ngành chăn nuôi thiếu đi động lực để
phát triển.

Ưu tiên công nghệ cao
Để thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa
và sản phẩm sữa Việt tận dụng cơ hội
và vượt qua thách thức, các chuyên gia
cho rằng, cần đẩy nhanh quá trình tái cơ

cấu ngành chăn nuôi và cần chuyển
dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi
theo quy mô trang trại, công nghiệp,
phù hợp với thực tế địa phương. Phát
triển chăn nuôi gắn với chế biến đa
dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng sản
phẩm chăn nuôi, hình thành và phát
triển ngành công nghiệp chế biến, đáp
ứng nhu cầu thực phẩm và nguyên liệu

cho công nghiệp.
Theo Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, do hiện
nay tại Việt Nam nông hộ chăn nuôi bò
sữa vẫn chiếm tỷ lệ khá lớn và là mắt xích
yếu nhất khi ngành chăn nuôi Việt Nam
hội nhập. Do đó, cần tập trung hướng tới
việc hỗ trợ, tập huấn, nâng cao trình độ,
năng lực, chuyên môn cho các hộ chăn
nuôi bò sữa nhỏ lẻ. Hướng tới sản xuất
hàng hóa, thực hiện dây chuyền công
nghệ hiện đại trong sản xuất, liên kết theo
chuỗi… Phát triển chăn nuôi gắn với chế
biến đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng
sản phẩm chăn nuôi, hình thành và phát
triển ngành công nghiệp chế biến, đáp
ứng nhu cầu thực phẩm và nguyên liệu
cho công nghiệp.
Còn theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Phùng Đức Tiến, cần tập trung cho những
doanh nghiệp lớn có công nghệ cao và
tiềm lực đi trước, nhằm tạo sự lan tỏa
đến các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa
và nhỏ; từ đó đưa ra lộ trình đưa các sản
phẩm nông sản vào thị trường châu Âu.
Song song với đó, các doanh nghiệp,
hợp tác xã, người chăn nuôi cần chủ động
nghiên cứu thông tin để có sự chuẩn bị
tích cực. Từ đó nâng cao chất lượng, mẫu
mã sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh
tranh, tăng hiệu suất… Cụ thể như cải tạo
và phát triển các loại giống tốt có nhiều
ưu điểm và có năng suất, chất lượng cao,
áp dụng các quy trình gây giống, nuôi
trồng tiến bộ, hiệu quả, tổ chức các hoạt
động sản xuất một cách có tổ chức, quy
hoạch cụ thể, hiện đại. Đối với các mặt
hàng xuất khẩu, cần nhanh chóng hình
thành các hợp tác xã, vùng sản xuất nông
nghiệp lớn, tham gia các hiệp hội ngành
hàng, cùng nhau phát triển. Cơ quan
quản lý nhà nước cần có những chỉ đạo
quyết liệt hơn để các địa phương cũng
phải vào cuộc, đặc biệt là những tỉnh
đang có thế mạnh.
Được biết, Bộ NN&PTNT thời gian qua
đã tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Một
trong những giải pháp then chốt đó là đẩy
mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối
tác công tư với 8 nhóm ngành hàng gồm:
Cà phê; chè; hồ tiêu; rau quả; gạo; thủy
sản; hóa chất nông nghiệp và chăn nuôi.
Sự vào cuộc này cũng là một trong những
biện pháp tháo gỡ khó khăn cho mặt hàng
chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò sữa
nói riêng.
Tuấn Khang

Giảm phát thải khí nhà kính
trong chăn nuôi gia súc
Tại Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường năng lực trong chiến lược giảm
phát thải khí nhà kính” mới đây, các chuyên gia đã đánh giá cao kết quả mà
dự án đạt được trong việc tối ưu hóa năng suất chăn nuôi, tiết giảm chi phí
chăn nuôi gia súc nhai lại.
Hội nghị do Đại sứ quán Mỹ
tại Hà Nội phối hợp với Cục Chăn
nuôi và Trung tâm Khuyến nông
Quốc gia tổ chức. Hội nghị bàn
về việc triển khai, khó khăn, kết
quả của dự án hợp tác giữa Bộ
NN&PTNT, Bộ Nông nghiệp Mỹ,
từ đó cung cấp các khuyến nghị
về khẩu phần thức ăn chăn nuôi,
hỗ trợ mục tiêu phát triển phát
thải thấp cho ngành gia súc tại
Việt Nam.
Được triển khai từ năm 2012, Dự án nhằm phát triển cơ sở dữ liệu thức ăn quốc gia đầu
tiên cho Việt Nam, bao gồm hơn 1.100 loại thức ăn thô xanh, là một trong những cơ sở
dữ liệu thức ăn tổng hợp lớn nhất trên toàn cầu (bao gồm thức ăn thô xanh có sẵn trên
thị trường quốc tế, nguồn thức ăn có sẵn theo mùa, theo vùng tại Việt Nam), hướng dẫn
khẩu phần thức ăn theo mùa cho các vùng trên cả nước. Trong thời gian diễn ra Dự án, đã
có khoảng 300 cán bộ khuyến nông và chuyên gia chăn nuôi, cũng như gần 4.000 sinh
viên nghiên cứu chăn nuôi, đã được đào tạo về cách sử dụng phần mềm để phát triển
khẩu phần thức ăn được cải thiện.
Trong quá trình triển khai, các chuyên gia tại Đại học California đã thiết kế phần mềm
để phát triển khẩu phần cho bò thịt và gia súc. Phần mềm được dịch sang tiếng Việt và
hiện được Bộ NN&PTNT cung cấp miễn phí trên trang web của Cục Chăn nuôi, người
chăn nuôi có thể tải về sử dụng.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc
gia cho biết: “Việc ứng dụng phần mềm lập khẩu phần thức ăn cho gia súc có tác động
đến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và môi trường. Cụ thể, trong chăn nuôi bò thịt đã
giúp người sản xuất cân đối, tận dụng tài nguyên thức ăn tại chỗ, các chế phụ phẩm có
sẵn, kết quả bò thịt tăng trọng tốt, giảm sử dụng thức ăn tinh, giúp tăng thu nhập cho
người chăn nuôi. Về hiệu quả môi trường, giúp giảm khí metan phát thải ra môi trường.
Tuy nhiên, qua triển khai thực tế cho thấy, hiện phần mềm này mới thích hợp với đối
tượng là trang trại chăn nuôi lớn, chuỗi liên kết, hợp tác xã. Nông hộ chăn nuôi nhỏ rất
khó ứng dụng vì tốn kém nguồn lực đầu tư”.
Còn theo ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi: Theo tính toán, sản
xuất 1 kg thịt bò nuôi theo phương pháp truyền thống sẽ phát thải ra môi trường hơn
295 kg khí CO2 quy đổi. Muốn người chăn nuôi áp dụng phần mềm thì chúng ta phải
có cơ chế giá nhằm tiến tới nền sản xuất carbon thấp, thậm chí không carbon. Do đó
chúng tôi kiến nghị cần đưa cơ chế giá carbon thấp vào kế hoạch, chiến lược của ngành
nông nghiệp.
Tiếp nối kết quả đạt được, thời gian tới, Dự án được mở rộng dữ liệu và công cụ, triển
khai nhiều hơn tại các tỉnh, phần mềm được áp dụng như là tiêu chuẩn thực hành tốt
nhất đối với ngành chăn nuôi gia súc. Năm 2020, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ
xây dựng tài liệu tập huấn, mô hình, chia sẻ bài học kinh nghiệm để đưa vào hệ thống
chính sách, các chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đưa ngành chăn
nuôi Việt Nam phát triển bền vững hơn.
Minh Dương
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>> heo

Tái đàn heo, “được ăn cả,
ngã về không”
Dịch tả heo châu Phi (ASF) được đánh giá là đã kiểm soát tốt, nhiều địa phương công bố hết dịch, cùng với việc
giá thịt heo trên thị trường đang neo ở mức rất cao, nhiều hộ nuôi và các trang trại rục rịch tái đàn.

Số đàn heo đang tăng
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ASF cơ bản đã được khống chế, hơn 90%
số xã đã qua 30 ngày không phát sinh ổ
dịch mới. Các địa phương đẩy mạnh tái
đàn.
Theo Bộ NN&PTNT, đến nay, các doanh
nghiệp chăn nuôi lớn đã tăng số lượng
tổng đàn thêm 5 - 10% so cùng kỳ năm
2018. Nhiều địa phương tái đàn thành
công như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,
Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thanh
Hóa, Bình Định, Đồng Nai… Lượng thịt heo
cung ứng cho thị trường đã tăng từ tháng
1. Dự kiến năm nay, nguồn cung thịt heo ra
thị trường sẽ đạt khoảng 4 triệu tấn, đưa
giá heo thịt về mức như trước khi xảy ra
dịch ASF.
Năm 2019, tổng số heo phải tiêu hủy
do ASF tại 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, nên tính đến tháng 2/2020, số đầu
heo trên địa bàn thành phố tăng thêm
231.000 con.
Ở Bắc Giang, tỉnh cũng đang tìm mọi
giải pháp để tái đàn heo. Theo kế hoạch,
tỉnh Bắc Giang sẽ nâng tổng đàn heo từ
819.000 con lên khoảng 1 triệu con. Khác
với trước đây, hiện người nuôi thường vỗ
heo lên trọng lượng 1,2 - 1,5 tạ mới bán.
Do đó, sản lượng thịt heo của tỉnh thời
điểm này đã tương đương năm 2018.
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. Tuy nhiên, hiện số đàn
heo tăng lên chủ yếu là của các doanh
nghiệp và trang trại lớn, còn người chăn
nuôi nhỏ lẻ vẫn dè dặt. Tình hình này
cũng xảy ra tại hầu hết các tỉnh, thành
phố khác.

Hiện nay, nhiều địa phương đã công bố hết dịch ASF
Theo ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Lâm Đồng, việc tái đàn 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. Hơn nữa, 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, sẽ không nhận được hỗ trợ,
thậm chí xử phạt.

Phải rất thận trọng
Tại Hội nghị triển khai các giải pháp
phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các
bệnh trên đàn gia súc năm 2020 trong
tháng 2/2020, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

ảnh: Vũ Mưa

Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, chúng
ta cơ bản bước ra ASF. Hơn 90% số xã của
cả nước đã qua 30 ngày chưa phát sinh
ổ dịch mới. Tuy nhiên, với quy mô chăn
nuôi nhỏ lẻ thì việc đảm bảo an toàn sinh
học không triệt để, không ai dám khẳng
định ASF không quay trở lại. Bởi lẽ, thời
tiết năm nay sẽ có những diễn biến phức
tạp, thuận lợi cho virus, khi mà nhuận hai
tháng 4, nền nhiệt lạnh, mưa mù. Đây là
điều kiện lý tưởng để các loại virus xâm
nhiễm vật nuôi.
Dù điều kiện thị trường có tốt, thế
nhưng, theo người trong ngành, việc tái
đàn heo là cần thiết nhằm từng bước tháo
gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, nhất là
góp phần cân đối nguồn thực phẩm, phục
vụ nhu cầu tiêu dùng. Nhưng, cần quản lý,

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường nhấn
mạnh: “Chúng ta rất
muốn tái đàn heo để phục
hồi quy mô chăn nuôi.
Nhưng phải đảm bảo tăng
trưởng chắc chắn, ổn định
bền vững, không được bất
chấp rủi ro để tăng đàn”.

kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn, tránh
tâm lý nóng vội, tái đàn tràn lan.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia,
phải đảm bảo an toàn sinh học tuyệt
đối. Đây là điều kiện tiên quyết để
người chăn nuôi có thể tái đàn. Bởi
ASF là bệnh dịch nguy hiểm với nhiều
chủng virus có độc lực cao, tồn tại lâu
trong môi trường, có nhiều nguồn phát
tán, đặc biệt là chưa có thuốc chữa và
vaccine phòng bệnh.
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải, Khoa
Chăn nuôi, Trường Đại học Nông lâm
TP. Hồ Chí Minh, không có cách nào
khác ngoài biện pháp an toàn sinh học.
Khi thực hiện an toàn sinh học, người
chăn nuôi không những bảo vệ đàn
heo trước virus ASF mà còn tránh tất
cả những tác nhân khác. Áp dụng an
toàn sinh không chỉ giúp bảo vệ đàn
vật nuôi không bị bệnh, mà còn đem
lại hiệu quả rất lớn là sản phẩm sẽ trở
nên an toàn hơn cho người tiêu dùng.
Còn Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi
Đồng Nai khuyến cáo, nếu có ý định tái
đàn, người nuôi cần thận trọng, phải
đánh giá được khả năng có thể đảm
bảo an toàn sinh học của trại, chỉ tái
đàn khi đã chuẩn bị kỹ càng các điều
kiện.
Giá heo vẫn ở mức cao, thế nên việc
được phép tái đàn là một chuyện,
có thực hiện tái đàn hay không lại là
chuyện khác. Vì với các hộ chăn nuôi
lẻ, trang trại nhỏ, để tái đàn, họ cần
phải có nguồn vốn tốt vì giá con giống
rất cao, chi phí nuôi cũng không thấp.
Hơn nữa, chưa ai dám chắc dịch bệnh
có quay trở lại hay không, thế nên quay
trở lại nuôi heo với họ lúc này cũng
giống như một cuộc chơi tất tay, “được
ăn cả, ngã về không”.
Phạm Thu

Thịt heo nhập khẩu từ Nga
sẽ sớm về Việt Nam
Lô hàng thịt heo nhập khẩu đầu tiên từ Nga sẽ đến Việt Nam trong giữa tháng
3/2020. Đây là thông tin được chia sẻ từ cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường và ông Viktor Linnik, Chủ tịch Tập đoàn Miratorg Agribusiness
Holding, Nga diễn ra trong ngày 6/3 tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, quan hệ thương mại
nông nghiệp Việt Nam và Nga có thể hỗ trợ lẫn nhau mà không có xung đột, cạnh
tranh lớn, để có lợi cho người tiêu dùng tại mỗi nước. Hiện tại, Việt Nam đang có
nhu cầu lớn về nhập khẩu thịt heo, thịt gà, lúa mỳ và đậu tương. Trong khi đó,
nông nghiệp Việt Nam có nhiều nông sản đa dạng như: Cà phê, tôm, cá tra, hồ
tiêu… và Tập đoàn Miratorg có thể nhập khẩu về nước để bán tại 3.000 điểm phân
phối trên khắp nước Nga.
Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Viktor Linnik cho biết, Tập đoàn Miratorg đang sản
xuất 400.000 tấn thịt heo mỗi năm, sau 2 năm dự kiến tăng lên 900.000 tấn; sản
xuất thịt bò hiện khoảng 200.000 tấn/năm, 2 năm sau kế hoạch là 350.000 tấn. Thịt
heo của Miratorg được chăn nuôi, chế biến khép kín để kiểm soát chất lượng và có
giá thành cạnh tranh. Theo đó, Miratorg có thể xuất khẩu sang Việt Nam số lượng
lớn các loại thịt, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bột mỳ… với số lượng và giá thành
cạnh tranh. Đối với thịt heo, doanh nghiệp này cũng có thể xuất khẩu và đang kỳ
vọng tăng lượng xuất sang Việt Nam trong thời gian tới.
Để xúc tiến thương mại nông nghiệp giữa hai nước, trong tháng 4/2020, Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường sẽ dẫn đoàn các doanh nghiệp Việt Nam sang Nga tìm hiểu thị
trường xuất khẩu. Thống kê trong năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt
nông sản Việt Nam - Nga mới đạt khoảng 900 triệu USD.
Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy, đến hết tháng 2/2020, Việt Nam đã nhập khẩu
gần 66.000 tấn thịt các loại để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Đáng lưu ý,
trong khi nhập khẩu thịt gia cầm giảm, nhập khẩu thịt heo lại tăng mạnh, với trên
13.800 tấn, tăng 150% so cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam chủ yếu nhập thịt heo từ
Canada, Đức, Brazil, Ba Lan và Mỹ. Ngoài ra, 2 tháng đầu năm 2020, Việt Nam cũng
tăng nhập thịt trâu bò, trong đó gần 12.500 tấn thịt bò từ Mỹ, Australia, Canada và
gần 13.000 tấn thịt trâu từ Ấn Độ.
Tuấn Kiệt

Ảnh: Miratorg
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>> thông tin thị trường

Giá gia cầm “nhảy múa” theo ngày
Giá gia cầm bấp bênh hai tháng nay, lên xuống thất thường. Việc tiêu thụ của bà con chăn nuôi và các tiểu thương theo
đó cũng gặp nhiều khó khăn.

Lại quay đầu đi xuống
Các tiểu thương ở chợ đầu mối gia cầm
Hà Vỹ (Hà Nội) cho hay, sau 1 ngày lên cơn
sốt hàng, sốt giá do nhiều người dân mua
thực phẩm tích trữ phòng dịch virus Corona
(Covid-19), từ ngày 9/3 mọi thứ đã trở về
trạng thái bình thường, khách mua hàng
vắng nhiều khiến giá gà, vịt giảm sâu. Cụ
thể, giá vịt đã giảm khoảng trên dưới 8.000
đồng/kg, giá vịt bầu cánh trắng chỉ còn
khoảng 30.000 đồng/kg, vịt bơ có giá thấp
hơn. Cùng đà giảm với mắt hàng vịt thịt,
giá gà thịt tại chợ cũng ở mức thấp và khó
tiêu thụ. Cụ thể, gà mía Sơn Tây có giá trên
dưới 90.000 đồng/kg, gà thịt công nghiệp
29.000 - 33.000 đồng/kg, tùy con trống hay
mái.
Còn tại Đồng Nai và các tỉnh miền Tây, sau
khi tăng trở lại hơn 1 tuần nay thì hiện giá gà,
vịt lại quay đầu đi xuống. Ghi nhận vào 10/3,
chủ trang trại nuôi gia cầm tại Đồng Nai cho
biết, giá gà lông trắng đã giảm ba giá xuống
27.000 đồng/kg, giá vịt cũng đang giảm
một nửa từ 50.000 đồng/kg còn 25.000 30.000 đồng/kg.
Một chủ trại vịt ở Đồng Nai cũng cho hay,
đang lỗ vì vịt. Gia đình bà mới xuất bán được
đàn vịt hơn 5.000 con nhưng giá chỉ 26.000
đồng/kg, lỗ 5.000 đồng/kg. Tuy giá vịt đang
rất rẻ nhưng thương lái mua ít. Nhiều trang
trại còn phải mổ mang ra chợ lẻ bán để cắt lỗ.
Khảo sát tại các chợ truyền thống ở TP.
Hồ Chí Minh cho thấy, giá gà vịt thương
phẩm cũng đang giảm mạnh. Giá gà công
nghiệp ở mức 30.000 - 40.000 đồng/kg, vịt
nguyên con 50.000 đồng/kg, còn loại không
đầu không cánh 60.000 - 75.000 đồng/kg,
giảm 20.000 - 25.000 đồng/kg so cách đây 2
tháng. Dù giá thịt gia cầm giảm nhưng sức
mua vẫn khá yếu. Lượng khách mua giảm
khoảng 20% so với trước Tết.

Bao giờ sẽ ổn định?
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Theo một chủ trang trại nuôi gia cầm tại
Đồng Nai: “Giá gia cầm bấp bênh 2 tháng

Giá gia cầm bấp bênh khiến người chăn nuôi điêu đứng Ảnh: Terry.photoshelter

Ông Cao Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH giống
gia cầm Cao Khanh

Song hành cùng bà con với con giống chất lượng, giá tốt
Dịch Covid-19 trên người và cúm gia cầm hiện nay đang diễn
biến khá phức tạp ở trong và ngoài nước, là nguyên nhân chính
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường gia cầm thịt, khiến
cho người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, điều này dẫn đến giá
con giống gia cầm cũng giảm theo. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở có
giá bán thậm chí còn thấp hơn giá thành sản xuất. Riêng Công ty
TNHH giống gia cầm Cao Khanh giá bán con giống mặc dù có giảm
nhưng không giảm nhiều do nhu cầu của bà con chăn nuôi đối với
các sản phẩm con giống của Công ty vẫn khá ổn định. Trong thời
gian tới, nếu tình hình dịch bệnh chuyển biến tốt đẹp thì thị trường
con giống gia cầm chắc chắn sẽ khả quan hơn.
Để chia sẻ với người chăn nuôi trong tình hình ảm đạm hiện nay, Công ty Cao Khanh
đã điều chỉnh giá tốt hơn cho bà con chăn nuôi. Đồng thời, Công ty còn có các chương
trình tặng hàng khuyến mãi và chiết khấu thêm một phần lợi nhuận cho khách hàng
nhằm tạo điều kiện cho bà con chăn nuôi vào đàn, góp phần ổn định thị trường gia
cầm thịt. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực nhắc nhở, tư vấn và luôn song hành cùng
bà con chăn nuôi trong công tác an toàn dịch bệnh để bà con tự tin vào đàn mà không
quá bất an, lo lắng trong tình hình hiện tại.
Ngọc Ánh (Ghi)

nay là do tình hình Covid-19 diễn biến
phức tạp. Cách đây 1 tuần Việt Nam đã
khống chế được dịch nhưng vài ngày qua
số ca nhiễm lại tăng lên nên sức tiêu thụ
của các cửa hàng, quán ăn sụt giảm, khả
năng các bếp ăn trường học khó có thể mở
cửa sớm trở lại”.
Còn theo ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ
tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông
Nam bộ, Covid-19 khiến giá gia cầm
trong nước luôn trong tình trạng bấp
bênh. Gà, vịt tăng và giảm giá liên tục
khiến người nuôi như “ngồi trên đống
lửa”. “Chưa năm nào giá lên xuống đột
ngột thế”, ông nói.
Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Thanh
Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm
Việt Nam cho rằng, do ảnh hưởng của
Nghị định 100 cấm lái xe khi đã uống rượu
bia và dịch virus Corona (Covid-19) trên
người, cùng với dịch cúm A/H5N6 bùng
phát ở một số địa phương đã làm ảnh
hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng,
khiến nhu cầu về sản phẩm gia cầm giảm,
đẩy giá gà vịt, trứng gia cầm giảm sâu.
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm
gia cầm và Covid-19 hiện nay, các chuyên
gia nông nghiệp cũng cảnh báo, việc tiêu
thụ gà, vịt sẽ còn rất khó khăn và người
chăn nuôi cũng sẽ khó thoát được cảnh ế
ẩm, mất giá.
Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng
Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho rằng:
“Thông thường vào thời điểm này, đàn
gia cầm sẽ tăng cao nhất trong năm với
khoảng trên dưới 6%, trong khi đó nhu
cầu của thị trường, người tiêu dùng đều
giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Có thể vào các tháng tới, khi dịch bệnh
được khống chế, tâm lý người tiêu dùng
ổn định hơn và các trường học, bếp ăn tập
thể hoạt động bình thường trở lại sẽ tiêu
dùng nhiều gà, vịt, giúp giá gia cầm tăng
trở lại. Tuy nhiên, theo tôi dự đoán, mức
tăng cũng không quá cao mà chỉ ở mức
vừa phải có thể giúp cho người chăn nuôi
có ít lãi hoặc hòa vốn”.
Phương Ngọc

Thị trường protein toàn cầu năm 2020

Tìm kiếm cơ hội trong bất ổn
Năm 2020, thị trường protein động vật toàn cầu đối mặt với tình trạng bất
ổn, nhưng vẫn hiện hữu nhiều cơ hội.

Tóm tắt tình hình
Dịch tả heo châu Phi (ASF) áp đảo triển
vọng thị trường protein toàn cầu trong năm
2020 - như đã diễn ra trong năm 2019 - sẽ
khiến mức tăng trưởng chung trong năm
2020 giảm, cũng như mang đến bất ổn trên
tất cả thị trường.
Theo phân khúc các loại sản phẩm, nuôi
trồng thủy sản và gia cầm sẽ dẫn đầu tăng
trưởng trong năm 2020, với sản lượng thịt
bò ổn định và sản lượng thủy sản khai thác
giảm. Tất cả những thay đổi này chỉ là nhỏ so
với suy giảm sản lượng thịt heo.
Bức tranh toàn cầu sẽ bị chi phối bởi suy
giảm sản lượng thịt heo và sự dẫn dắt tăng
trưởng đến từ nuôi trồng thủy sản và gia
cầm. Các tranh chấp thương mại hiện nay
càng làm tình hình gây ra do ASF thêm trầm
trọng; trong đó cuộc chiến thương mại Mỹ
- Trung là tranh chấp nổi bật nhất nhưng
không phải là duy nhất tạo ra tình trạng bất
ổn trên phạm vi thương mại toàn cầu.
Hiện nay, tính bền vững trở thành vấn đề ít
được quan tâm hơn cả so với các vấn đề trên.
Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề quan trọng và
sẽ định hình mức độ tăng trưởng sản xuất và
tiêu dùng protein động vật trong suốt thập
kỷ 20. Mặc dù phải đối diện với những bất
ổn này song các cơ hội trong ngành protein
động vật là:
- Lĩnh vực có cơ hội rõ nhất là sự phục hồi
ngành chăn nuôi sau ASF sẽ diễn ra trong
suốt thập kỷ này;
- Đạt được tính bền vững là một cơ hội
khác, có thể đạt được nhờ tăng cường hiệu
quả chuỗi giá trị và đi trước các tín hiệu thị
trường;
- Đầu tư vào đảm bảo các dòng chảy
thương mại cũng là một cơ hội vì điều này có
thể giúp giảm bất ổn và đảm bảo tiếp cận thị
trường liên tục.

Triển vọng theo khu vực

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và
miền Nam từ tháng 10/2016 - 3/2019
(đồng/kg)

Bắc Mỹ
Sản xuất tất cả các loài đều tăng trong
năm 2020, dẫn đầu là thịt heo, theo sau là
thịt gia cầm và cuối cùng là thịt bò. Trong khi
tiêu dùng nội địa sẽ tăng, xuất khẩu cũng dự

Bức tranh toàn cầu bị chi phối bởi sự suy
giảm sản lượng thịt heo, sự tăng trưởng
hàng đầu của ngành nuôi trồng thủy sản
và gia cầm
báo tăng để phản ứng trước tăng trưởng sản
xuất.
Châu Âu
Sản xuất gia cầm và heo được dự báo tăng,
với tăng trưởng sản lượng thịt heo được thúc
đẩy bởi các cơ hội xuất khẩu. Sản xuất thịt bò
dự báo giảm do tiêu dùng yếu đi.
Trung Quốc
ASF chi phối triển vọng với sản lượng thịt
heo dự báo tiếp tục giảm trong năm 2020.
Sản xuất sẽ tiếp tục tăng đối với tất cả loài
khác do tình trạng thiếu thịt heo và giá ở
mức cao.
Brazil
Tăng trưởng sản xuất dự kiến cho tất cả
các loài trong năm 2020. Cơ hội xuất khẩu là
động lực chính ở đây, mặc dù nhu cầu trong
nước cũng đang được cải thiện.
Đông Nam Á
ASF dự kiến sẽ lan rộng hơn nữa vào năm
2020, ảnh hưởng đến sản xuất thịt heo. Để
đáp ứng với điều này, sản xuất gia cầm sẽ
tăng mạnh vào năm 2020; trong khi đó sản
xuất thịt bò vẫn không thay đổi. Nhập khẩu
cũng có xu hướng tăng lên.
Úc và New Zealand
Tồn kho sản phẩm chăn nuôi thấp tại
Australia, sản xuất thịt bò giảm và sản xuất
thịt cừu ổn định trong năm 2020 sẽ đẩy giá
cả hai loại thịt này tăng. Hy vọng sản lượng
thịt bò và thịt cừu của New Zealand tăng, giá
ổn định.
Thảo Nguyên (Theo Rabobank)
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>> thị trường trong nước

Đề nghị doanh nghiệp tiếp tục giảm giá heo
xuống 70.000 đồng/kg
Tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 do Bộ NN&PTNT tổ chức
chiều 12/3, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đề
nghị các doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn tiếp tục cùng vào
cuộc để giảm giá thịt heo hơi xuống khoảng 70.000 đồng/
kg. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, thời gian vừa qua, Bộ
đã cùng với cộng đồng doanh nghiệp đã đưa giá heo giảm
xuống nhưng hiện vẫn ở mức cao. Nếu các doanh nghiệp
không đoàn kết giảm giá thịt heo, Chính phủ sẽ tăng cường
nhập khẩu từ Mỹ, Canada, Australia, Nga… thậm chí là nhập
khẩu từ Lào, Campuchia.

Thị trường thịt ổn định, sức mua giảm
Khảo sát một số chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện ích
trên địa bàn Hà Nội, kể từ ngày 8/3, thị trường thịt đã dần
trở lại ổn định. Cụ thể, tại các hệ thống siêu thị Vinmart,
Tmart … các kệ bày bán mặt hàng thịt gà, heo, bò tươi sống
đã được bổ sung đầy ắp. Ngoài ra, các hệ thống siêu thị cũng
kịp thời bổ sung các mặt hàng thực phẩm chế biến từ thịt
giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn và chế
biến. Còn tại các chợ dân sinh, lượng thịt heo, thịt gà, thịt bò,
vịt, trứng, cá... cũng khá dồi dào. Giá các loại thực phẩm tăng
10.000 - 20.000 đồng/kg. Giá tại chợ Dương Nội, Hà Đông
dao động 160.000 - 200.000 đồng/kg. Giá thịt bò được duy
trì khá ổn định, dao động 250.000 - 280.000 đồng/kg. Dù
nguồn cung đang rất dồi dào nhưng lượng khách tới mua
hàng những ngày này lại giảm rõ rệt, nguyên nhân có thể là
do trước đó người dân đã mua đồ dự trữ với khối lượng lớn
vì lo ngại Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt
Nam và trên thế giới.

Giá thịt heo tại chợ giảm nhẹ

Diễn biến giá heo hơi tại Đồng Nai và Thái Bình
từ năm 2016 - 3/2019 (đồng/kg)

Nguyên nhân là do những ngày đầu khi thông tin dịch
COVID-19 bùng phát đột ngột, người dân đẩy mạnh tiêu
thụ lượng thịt do tâm lý tích trữ thịt heo để ăn dần trong
tuần. Tuy nhiên sau đó, thị trường thịt heo có phần ảm đạm
hơn, lượng mua giảm sút rõ rệt dẫn đến tình trạng giá heo
sụt giảm nhẹ. Cụ thể, giá thịt heo dao động trong khoảng
160.000 - 230.000 đồng/kg, mức giảm trung bình 10.000
- 20.000 đồng/kg. Thịt nạc vai heo báo 180.000 đồng/kg.
Sườn non heo đạt ngưỡng cao 230.000 đồng/kg, cao hơn
sườn heo tại chợ truyền thống là 50.000 đồng/kg. Thịt nạc
vai heo đạt ngưỡng 110.000 đồng/kg… Nhìn chung, giá thịt
heo hôm nay tại chợ truyền thống đang sụt giảm đáng kể.
Trong khi đó, giá heo tại những điểm bán lẻ khác thì đưa
ra chính sách bình ổn, mức giá không thay đổi trong suốt
những ngày vừa qua.

Giá heo ba miền biến động trái chiều
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Tại nhiều địa phương trên cả nước, đà giảm đan xen cùng
xu hướng tăng tiếp diễn trong những ngày trung tuần tháng
3/2020. Ở miền Bắc, cụ thể khu vực Nam Định, Hà Nam là

những tỉnh vẫn duy trì đà tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên 89.000
đồng/kg, Tuyên Quang đạt 86.000 đồng/kg. Còn lại ở các tỉnh
thành khác, giá đồng loạt giảm xuống quanh mốc 83.000 88.000 đồng/kg. Riêng Hà Nội đột ngột giảm đến 6.000 đồng/
kg, xuống còn 86.000 đồng/kg sau khi đạt đỉnh 92.000 đồng/
kg kể từ ngày 10/3. Giá heo hơi toàn miền dao động 83.000
- 90.000 đồng/kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo ghi
nhận giảm sâu phổ biến trong khoảng 70.000 - 90.000 đồng/
kg. Bình Thuận là địa phương báo giá giảm mạnh nhất khu
vực, xuống còn 75.000 đồng/kg so mức 84.000 đồng/kg
những ngày đầu tháng 3. Tại Quảng Nam, Bình Định, giá rơi
3.000 - 8.000 đồng/kg, xuống mức 72.000 đồng/kg. Trong
khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn giữ mức cao 90.000 đồng/
kg, vẫn là đỉnh của khu vực này. Tại miền Nam, giá tăng giảm
khác nhau ở nhiều địa phương. Trong đó, Bình Phước, Cần Thơ,
Vũng Tàu có mức tăng mạnh 6.000 - 8.000 đồng/kg, mức giá
trong khoảng 81.000 - 85.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại hầu
như đều giữ ổn định giá với mức giao dịch 75.000 - 85.000
đồng/kg.

Giá gà, vịt biến động thất thường
Đây là mức giá được ghi nhận tại các vựa chăn nuôi lớn phía
Nam như Đồng Nai và các tỉnh miền Tây. Theo đó, hiện, giá gà
lông trắng giảm 3 giá xuống còn 27.000 đồng/kg, giá vịt cũng
đang giảm một nửa từ 50.000 đồng/kg còn 25.000 - 30.000
đồng/kg. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của Covid-19 và gần
đây là cúm gia cầm. Sức mua cũng theo đó giảm đáng kể bởi
thương lái hạn chế thu mua, nhiều trang trại còn phải mổ
mang ra chợ lẻ bán để cắt lỗ. Khảo sát tại các chợ truyền thống
ở TP. Hồ Chí Minh, hiện giá gà, vịt thương phẩm cũng đang
giảm mạnh. Cụ thể, giá gà công nghiệp ở mức 30.000 - 40.000
đồng/kg, vịt nguyên con 50.000 đồng/kg, còn loại không đầu
không cánh 60.000 - 75.000 đồng/kg, giảm 20.000 - 25.000
đồng/kg so cách đây 2 tháng.

Giá heo giống cao chót vót
Heo giống cai sữa trên thị trường hiện có mức giá dao động
2,2 - 2,5 triệu đồng/con, tùy thuộc vào dòng 2 hay 3 máu ngoại.
Với mức giá này thì những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, an toàn sinh
học yếu kém, đặc biệt là những hộ trong quá khứ từng bị
tiêu hủy heo do Dịch tả heo châu Phi cần cân nhắc hết sức
kỹ lưỡng trước khi tái đàn. Dù giá heo giống cao nhất trong
lịch sử ngành chăn nuôi Việt Nam như hiện nay, nhưng thực
tế để mua được heo giống ở thời điểm này không hề dễ dàng
do hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi lớn không
bán giống ra ngoài mà ưu tiên tự nuôi thông qua hệ thống gia
công hoặc thuê trại. Cùng với heo giống để nuôi thịt, heo nái
cũng đang bắt đầu khan hàng do nhu cầu tái đàn tăng mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Giá thịt bò tại chợ đồng loạt giảm
Nửa đầu tháng 3, thị trường thịt bò tại TP. Hồ Chí Minh có
biến động nhẹ. Theo chia sẻ của các thương lái, bên cạnh
giá các loại thực phẩm tươi sống như cá, thịt gà... đang
giảm để đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ trên thị trường, thì mặt

hàng thịt bò cũng được điều chỉnh giảm theo chiều các loại
thực phẩm khác. Cụ thể, nạm bò loại 1 giảm 2.000 đồng
còn 140.000 - 147.000 đồng/kg, đùi bò giảm 3.000 đồng
còn 220.000 - 227.000 đồng/kg, thăn bò giảm 3.000 đồng
còn 220.000 - 227.000 đồng/kg, bò xay giảm 5.000 đồng/
kg còn 115.000 - 120.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, tại siêu thị
các loại thịt bò cũng được bán với giá khuyến mãi như: Sườn
bò tơ 184.000 đồng/kg, đùi bò tơ 249.000 đồng/kg, bắp bò
tơ 260.000 đồng/kg, thăn lưng bò tơ 327.000 đồng/kg, thịt
bò tơ 274.000 đồng/kg, thịt bò thái xào 258.000 đồng/kg,
nạm bò loại 1 là 182.000 đồng/kg, đùi bò Australia 255.000
đồng/kg...

ĐBSCL

Giá vịt hơi giảm
Giá vịt hơi (vịt ta) tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL giảm
mạnh 5.000 - 8.000 đồng/kg so cách nay hơn 1 tháng. Ở TP.
Cần Thơ và các tỉnh như Hậu Giang, An Giang… giá vịt hơi loại
1 (vịt ta, lông trắng) ở mức 50.000 - 52.000 đồng/kg; vịt hơi
loại 2 khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg. Giá vịt giảm do nguồn
cung nhiều vì thời gian qua nông dân tại nhiều địa phương
vùng ĐBSCL phát triển nuôi vịt và gần đây vịt nhiều hộ chăn
nuôi tới lứa xuất bán. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt vịt
vẫn ở mức bình thường, thậm chí có phần chậm so với trước.
Đăng Kiên
(Tổng hợp)
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>> thị trường quốc tế
Phillipines

Hoạt động kinh doanh của Jollibee bị đe dọa bởi
Covid-19
Tập đoàn thực phẩm Jollibee (JFC) cho biết, doanh thu năm
2019 bắt đầu giảm sau khi mua lại 2 công ty thực phẩm tại Mỹ là
Smashburger và Coffee Bean & Tea Leaf Co. Tuy nhiên, khó khăn
tiếp tục kéo dài sang năm nay do Covid-19 bùng phát hồi đầu
năm. JFC đã phải đóng cửa các chuỗi nhà hàng Yonghe King tại Vũ
Hán. Sức mua của người tiêu dùng dường như bị ảnh hưởng bởi
sự lo ngại lây lan virus. Từ đầu năm 2020, thị phần của Công ty đã
giảm trên 18% trong khi giá trị thị trường giảm 2,22 tỷ USD.

Indonesia

• Giá thịt gà và trứng tăng cao
Cục Thống kê Indonesia cho biết, tỷ giá hối đoái nông nghiệp của
ngành hàng chăn nuôi tăng 0,17% vào tháng 2 trong khi các ngành
nông nghiệp khác lại sụt giảm. Tỷ giá là một thông số đánh giá sức
mua của người nông dân vùng nông thôn. Bà Yunita Rusanti, Phó
Giám đốc Trung tâm Phân phối và Dịch vụ thống kê cho biết, tỷ giá
tăng là nhờ giá thịt gà, trứng gà, bò và trứng vịt tăng vọt ngay tại
trại nuôi. Giá các mặt hàng này tăng trung bình khoảng 0,52%.

• Giá nguyên liệu thức ăn bị ảnh hưởng
bởi Covid-19
Covid-19 đã bắt đầu tác động đến ngành thức ăn chăn nuôi tại
Indonesia do nhiều nguyên liệu thức ăn đều nhập khẩu từ Trung
Quốc. Theo ông A Harris Priyadi, Tổng Thư ký Hiệp hội Bác sĩ thú
y Indonesia, Covid-19 đang tác động đến nguồn cung và giá các
nguyên liệu thức ăn, làm trì hoãn việc giao hàng. Về giá, một số loại
nguyên liệu thức ăn như calcium pantothenate, Vitamin E, D, A và
biotin bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 2.

Myanmar

Đẩy mạnh xuất khẩu ngô sang Thái Lan
Các công ty kinh doanh mặt hàng ngô tại Myanmar đang xúc
tiến thành lập các trung tâm thu gom hàng tại bang Kayin, gần
đường biên giới với Thái Lan để thúc đẩy xuất khẩu ngô sang thị
trường này. U Min Khine, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất ngô Myanmar
cho biết, các trung tâm sẽ đi vào hoạt động trong vài tháng tới.
Chúng tôi nhận thấy việc xây dựng các trung tâm nói trên sẽ tốt
hơn sau khi Myanmar xuất khẩu nhiều ngô hơn sang Thái Lan vào
năm ngoái. Ngoài ra, trung tâm sẽ cho phép nông dân và người
kinh doanh mặt hàng ngô thiết lập một mức giá tiêu chuẩn có lợi
cho người trồng ngô tại địa phương.

Ấn Độ

Ngành gia cầm thiệt hại do tin đồn về Covid-19
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Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Ấn Độ vừa yêu cầu Chính phủ hỗ trợ
tài chính cho người chăn nuôi gia cầm đang gặp nhiều khó khăn.
Những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội liên quan đến lây lan
Covid-19 do ăn thịt gia cầm đã khiến doanh số bán hàng sụt giảm
mạnh, gây thiệt hại cho ngành gia cầm 239,7 triệu USD/tháng. Hiệp
hội cũng đã cảnh báo điều này có thể tạo ra hiệu ứng dòng chảy
đến thị trường ngô và đậu tương. Giá ngô đã giảm từ 0,34 USD/

kg xuống 0,21 USD/lg. Nông dân cũng kêu gọi Chính phủ giãn
thời gian trả nợ, hạ lãi suất các khoản vay và trợ cấp ngành lúa
gạo, lúa mỳ. Trong khi đó, doanh số thịt heo đông lạnh và ướp
lạnh tại các thành phố lớn đều tăng mạnh do người dân đổ xô
mua thịt heo. Giá thịt heo nhập khẩu tăng vọt lên 26 USD/kg.
Phần lớn thịt heo tại Ấn Độ đều được nhập khẩu và bị đánh
thuế 30%.

Sri Lanka

Tiêu thụ trứng gia cầm ảm đạm
Vắng bóng khách du
lịch Trung Quốc, nên
lượng tiêu thụ trứng
gia cầm tại Sri Lanka
cũng sụt giảm mạnh.
Hãng cung cấp trứng
gà Arogya farm, đơn vị
sản xuất và kinh doanh
trứng gà Omega-3 cho
biết, doanh thu của
họ từ các siêu thị đều
giảm mạnh. Nhiều trại nuôi đang tính đến giải pháp tiêu thụ
trứng tại các khu chợ đầu mối, thay vì đưa hàng vào siêu thị.
Điều này sẽ giúp họ tiết kiệm một khoản chi phí đóng gói hàng
hóa vì chợ đầu mối không yêu cầu. Theo Azahim Ali, Giám đốc
Arogya farm, nhiều trại sản xuất trứng gia cầm tại Sri Lanka có
nguy cơ đóng cửa tạm thời vì quá ít khách du lịch Trung Quốc
tới sau khi Covid-19 bùng phát.

Mỹ

Ngành gia cầm bứt phá do được miễn thuế
tại Trung Quốc
Các sản phẩm thịt gia cầm của Mỹ đã chính thức được gỡ
bỏ thuế trả đũa tại thị trường Trung Quốc. Chia sẻ với Reuters,
Công ty gia cầm Mỹ, Tyson Foods Inc cho biết, các lô hàng xuất
khẩu thịt gà sang Trung Quốc bắt đầu tăng dần. Tháng trước,
Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ miễn thuế cho 696 hàng
hóa của Mỹ, thể hiện nỗ lực xóa bỏ chiến tranh thương mại kéo
dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Riêng thịt gia cầm
mới chính thức được miễn thuế cho đến tuần này, theo Kim
Summer, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Mỹ.
Trước đó, Chính quyền Bắc Kinh cũng gỡ bỏ lệnh cấm gần 5
năm lên thịt gà Mỹ vào tháng 11. Ông Summer cho biết, chúng
tôi hiện đã có một sân chơi bình đẳng với các hãng gia cầm
khác tại thị trường Trung Quốc. Theo hãng Sanderson Farms
Inc, tuần trước, từ khi lệnh cấm được gỡ bỏ, Công ty đã xuất
khẩu sang Trung Quốc hoặc nhận được đơn đặt hàng lên đến
18 triệu pound sản phẩm gia cầm gồm 137 lô hàng thịt, 283 lô
hàng chân gà.

Brazil

Xuất khẩu thịt gà tăng 10% trong tháng 2
Theo Hiệp hội Ngành công nghiệp thịt Brazil (ABPA), khối
lượng xuất khẩu thịt gà tươi và chế biến đạt 348.400 tấn
trong tháng 2/2020, tăng 10% so cùng kỳ năm ngoái. Trị giá

xuất khẩu tăng 5,2% so cùng kỳ, từ 526,4 triệu USD vào năm 2019 lên
553,8 triệu USD. Tính riêng 2 tháng đầu năm, khối lượng thịt gia cầm
xuất khẩu đạt 672.200 tấn, tăng 12,3% so cùng kỳ 2019; trị giá xuất
khẩu tăng 10,5%, đạt 1,082 tỷ USD. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng
mạnh nhất trong 2 tháng đầu năm 2020 với 115.400 tấn, tăng 59% so
cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 17.500
tấn trong 2 tháng đầu năm, tăng 12,5% so cùng kỳ. Xuất khẩu thịt gà
sang Philippines, Singapore lần lượt tăng 104% và 49% về khối lượng,
tương ứng 14.700 tấn và 18.300 tấn.
Tuấn Minh
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>> chuyện làm ăn

Hướng kinh tế mới từ nuôi hươu
Nghề nuôi hươu lấy nhung ở Bù Đốp (Bình Phước) mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng đã đem lại hiệu quả cao;
điển hình là Hợp tác xã nhung hươu Bù Đốp. Với đàn hươu 50 con, các xã viên có thu nhập ổn định hơn trăm triệu
đồng/năm.

Hiệu quả cao
Hợp tác xã nhung hươu Bù Đốp (xã Tân
Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) được
thành lập năm 2019, có 11 xã viên, trong đó
đa số người dân tộc thiểu số. Ngành nghề
của Hợp tác xã là tư vấn kỹ thuật chuồng
trại; nuôi và chăm sóc hươu theo hướng
bền vững; mua bán, trao đổi hươu giống;
sản xuất nhung hươu cung ứng ra thị
trường...
Anh Nguyễn Hồng Sơn (xã Tân Thành), là
một trong những xã viên đầu tiên tham gia
Hợp tác xã cho biết: Một điều thuận lợi khi
tham gia Hợp tác xã nuôi hươu là nhà anh
trồng tiêu nhưng tiêu chết còn những cột
cây keo vẫn sum suê cành lá, đây là nguồn
thức ăn rất tốt cho hươu. Nhờ vậy, công
cuộc thoát nghèo, thoát khỏi bóng trụ tiêu
của anh đã thành công. Hiện nay, anh Sơn
đã có thu nhập ổn định mỗi năm trên 100
triệu đồng.
“Hươu là động vật bán hoang dã nên
kháng bệnh rất tốt, dễ ăn, các loại lá cây có
vị đắng, cay, chua, ngọt, chúng đều không
chê. Chỉ cần 500 m2 đất trồng cỏ là có thể
nuôi được 4 con hươu. Đặc biệt, Bù Đốp có
trên 4.000 ha hồ tiêu, chủ yếu trồng bằng
nọc sống như keo, cẩm, xoan… là nguồn
thức ăn sẵn có rất dồi dào cho hươu”, anh
Sơn cho biết.
Hiện, giá nhung 18 - 25 triệu đồng/kg.
Một con hươu đực có thể cho nhung tối đa
20 năm. Mỗi năm cắt nhung tối thiểu 2 lần,
trung bình mỗi con hươu trưởng thành cho
1,2 - 1,6 kg nhung/năm. Với giá nhung hươu
hiện tại, mỗi con hươu đực cho thu nhập
20 - 30 triệu đồng/năm. Còn hươu cái là
nguồn cung con giống có giá trị kinh tế cao.
Một hươu giống giá 15 - 30 triệu đồng/con
tùy vào đực, cái, tơ, trưởng thành.

Hỗ trợ cùng phát triển
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Ông Trương Văn Nghiệp, Giám đốc Hợp
tác xã nhung hươu Bù Đốp cho biết, mùa
cắt nhung hươu bắt đầu từ cuối tháng Chạp
đến tháng Hai (âm lịch). Hươu đực từ 2 năm

Mô hình chăn nuôi huơu mang lại hiệu quả kinh tế cao

Ông Trương Văn Nghiệp, Giám đốc Hợp tác xã nhung
hươu Bù Đốp cho biết: Hiện Hợp tác xã có hơn 50 con hươu,
trong đó 30 con hươu đang cho khai thác với sản lượng 30
kg nhung/năm. Trung bình 1 kg nhung trên thị trường giá
18 triệu đồng, mỗi năm Hợp tác xã thu 540 triệu đồng tiền
nhung, chưa kể gần 100 triệu đồng/năm bán hươu sinh sản”.

tuổi bắt đầu cho nhung, đây là thời điểm
hươu đổ hết lông xù, bắt đầu rụng đế. Trong
suốt quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng thì
công đoạn cắt nhung hươu là quan trọng
nhất, quyết định 70% việc thành công với
nghề bởi nếu cắt nhung không đúng cách
sẽ làm hư đế, nhung sẽ không mọc lại, hoặc
mọc lại nhưng phát triển kém.
Để cắt nhung phải cần ít nhất 10 người
nhanh nhẹn, khỏe mạnh, có kinh nghiệm vì
hươu là loài vật rất nhanh nhẹn, bộ móng
guốc rất sắc. Nếu “hợp đồng tác chiến”
không nhanh, không dứt khoát sẽ làm hươu
tổn thương, thậm chí nguy hiểm nếu bị
hươu đạp trúng bụng, mặt. Do đó, Hợp tác
xã đã thành lập “hội cắt nhung”, tập trung

những xã viên khỏe mạnh, nhanh nhẹn.
Khi nhà nào đến lượt cắt nhung, hội sẽ đến
hỗ trợ. Chỉ tính từ tháng chạp đến nay, Hợp
tác xã đã cắt được trên 10 cặp nhung, trung
bình mỗi cặp gần nửa ký, thu gần 100 triệu
cho Hợp tác xã và xã viên.
“Hợp tác xã nhung hươu Bù Đốp là mô
hình kinh tế tập thể đầu tiên về chăn nuôi
hươu của địa phương. Sắp tới, Hợp tác xã sẽ
mở rộng hợp tác với các hợp tác xã, tổ hợp
tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng cây
dược liệu làm thức ăn cho hươu, nâng cao
giá trị nhung, thịt hươu. Hướng tới tạo ra
sản phẩm nhung hươu có đặc trưng riêng
của Bình Phước”, ông Nghiệp nói thêm.
Anh Vũ

Of Tov, trại nuôi gà không kháng sinh
đầu tiên tại Israel
Đứng thứ 3 về quy mô sản xuất gà công nghiệp, nhưng Of Tov là trang trại có chỗ đứng vững chắc nhất trên thị trường
Israel hiện nay nhờ mô hình nuôi gà không kháng sinh thành công nhất.

Quy mô nhất Israel
Là trại gia cầm lớn thứ 3 tại Israel, Of Tov đang nuôi khoảng 99%
gà công nghiệp không sử dụng kháng sinh hoặc thuốc cầu trùng
coccidiostat; đi ngược phương thức nuôi gà truyền thống mang lại
rất nhiều lợi ích cho trang trại.
Mặc dù vẫn phải đối mặt những khó khăn riêng, nhưng chuyển
sang chăn nuôi gà không kháng sinh giúp Of Tov cải thiện sức khỏe
đàn gia cầm và nâng cao năng suất chăn nuôi và giá trị thương
mại. Nhờ đó, Of Tov nhanh chóng vươn lên thành công ty gia cầm
không kháng sinh thành công và quy mô nhất Israel.
Nằm ở thung lũng Jordan, thuộc Israel, trang trại Of Tov sản xuất
25 triệu con gà công nghiệp mỗi năm. Để trở thành nhà sản xuất
thịt gia cầm không kháng sinh hàng đầu Irael, Of Tov đã phải trải
qua rất nhiều khó khăn. Ban đầu, Công ty chỉ thử nghiệm nhiều
loại phụ gia thức ăn thay thế kháng sinh với tỷ lệ 40%. Khi những
trại thử nghiệm này đạt hiệu suất chăn nuôi tương đương các
trại sử dụng kháng sinh, Công ty mới tiến hành loại bỏ hẳn thuốc
kháng sinh và cầu trùng coccidiostats trên toàn hệ thống.
Tuy nhiên, thành công của những trại nuôi thử nghiệm ban đầu
đã không lặp lại. Hiệu suất chăn nuôi sụt giảm mạnh bắt đầu xảy
ra. Để khắc phục sự cố này, Of Tov đã hợp tác với hãng dinh dưỡng
chăn nuôi Trouw Nutrion để xây dựng kế hoạch chi tiết gồm sự
thay đổi chi tiết ở nhiều bước chăn nuôi từ độ cao của máy uống
ước đến cải thiện an toàn sinh học trên diện rộng hơn.

3 nhiệm vụ trọng tâm
Với sự tư vấn của Trouw Nutrion, Of Tov đặt ra 3 mục tiêu chính:
Giảm thiểu đàn vật nuôi gặp phải các sự cố về sức khỏe và hiệu
suất chăn nuôi; giảm tỷ lệ đàn vật nuôi dùng kháng sinh cho mục
đích chữa bệnh xuống dưới 3%; và đạt hiệu suất chăn nuôi tương
đương nhóm gia cầm sử dụng kháng sinh để chữa bệnh. Song
song đó, trại nuôi cũng vạch ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm quản lý
trang trại, quản lý thức ăn và quản lý sức khỏe.
Quản lý trại nuôi
Of Tov nhập gia cầm giống từ các trại giống của Công ty hoặc trại
gia công của các hãng sản xuất khác. Theo kế hoạch thay đổi chăn
nuôi, các kỹ thuật viên của Of Tov phải phối hợp chặt chẽ với người
quản lý trại nhằm đảm bảo áp dụng chính xác các đề xuất dinh
dưỡng của Trouw Nutrion. Cụ thể, các đề xuất này gồm ứng dụng
các giải pháp kiểm soát khí hậu suốt mùa nóng, lạnh; liên tục điều
chỉnh độ cao của máng ăn và vòi uống nước; đặc biệt chú trọng
khâu vệ sinh và áp lực của hệ thống vòi uống nước.
Quản lý thức ăn
Of Tov quản lý thức ăn bằng phép toán ma trận sử dụng quang
phổ cận hồng ngoại (NIR) của Trouw Nutrion để đánh giá tỷ lệ

Một quầy trong siêu thị dành riêng cho sản phẩm Of Tov

axit amin có thể tiêu hóa được. Kết quả quan trọng của phương
pháp tính toàn này thúc đẩy các nhà cung cấp nguyên liệu thô sử
dụng nguồn protein chất lượng hơn.
Công ty thức ăn chăn nuôi Zemach Feed Mill, đơn vị hợp tác với
Of Tov nhiều năm cũng đã chuyển đổi từ sản xuất thức ăn công
nghiệp truyền thống sang “dinh dưỡng chính xác”, cải thiện chất
lượng thức ăn để tối ưu khả năng tiêu hóa và sức khỏe của gia cầm.
Quản lý thú y
Đường ruột của vật nuôi được theo dõi qua các đánh giá hình
thái học của rối loạn hệ khuẩn ruột trong gia cầm 3 tuần tuổi. Theo
dõi thường xuyên giúp nhóm kỹ thuật viên của Of Tov nhận dạng
được các nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột cận tối ưu.
Dựa trên các đánh giá, Of Tov sẽ linh hoạt sử dụng nhiều loại
phụ gia thức ăn chức năng để cải thiện tiêu hóa, tái cân bằng hệ vi
khuẩn ruột, cải thiện tính toàn vẹn của đường ruột và hỗ trợ miễn
dịch. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột càng trở nên quan trọng hơn
khi trại nuôi không còn sử dụng thuốc cầu trùng và phải tuân thủ
chương trình kiểm soát coccidiosis (không dùng dùng kháng sinh).
Giám đốc kỹ thuật của Of Tov, Rami Izik cho biết: “Sức khỏe vật
nuôi được cải thiện khi chúng tôi thay đổi mô hình sản xuất vì các
trang trại được tư vấn quản lý và kỹ thuật ngay từ giai đoạn sớm,
gồm những giải pháp hỗ trợ chất lượng thức ăn và cách nuôi gia
cầm”. Rami cũng lưu ý: Tuy nhiên, sự thay đổi này cần phải có một
mức độ tinh chỉnh để đạt được cân bằng chính xác giữa sử dụng
sản phẩm, điều chỉnh dinh dưỡng, thực hành quản lý và cải thiện
an toàn sinh học. 
Đan Linh (Theo Worldpoultry)
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TậP ĐOÀN TH

Mua 3 trang trại gia súc ở Australia
Trang tin Đài ABC, Australia ngày 5/3 đưa tin, Công ty Nông
nghiệp sạch và Du lịch quốc tế (CAIT), công ty con của Tập
đoàn TH đã thực hiện thỏa thuận mua 3 trại chăn nuôi gia
súc ở Australia, sau hơn 12 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng.
Ba trang trại trên bao gồm 2 trang trại Auvergne và Newry ở
Bắc Australia, và trang trại Argvle Downs ở Tây Australia, có
tổng diện tích 1.106.300 ha và 60.000 đầu gia súc. Hợp đồng
trị giá 130 triệu đô la Australia (khoảng 86 triệu USD) này được
công bố vào tháng 1/2019 giữa CAIT và Công ty Consolidated
Pastoral (CPC), chủ sở hữu 3 trang trại trên. Sau khi nhận
được sự chấp thuận của Ủy ban đánh giá đầu tư nước ngoài
Australia và Chính phủ Việt Nam, thỏa thuận trên là một trong
những giao dịch đất đai lớn nhất ở Australia trong thời gian
gần đây, với việc chuyển giao hầu hết lực lượng lao động của
CPC sang CAIT. Theo ABC, CAIT được kiểm soát bởi Tập đoàn
TH - Tập đoàn hiện sở hữu khoảng 45.000 con bò sữa và sản
xuất khoảng 40% sữa tươi của Việt Nam.
Hải Băng

Woosung

Hợp tác cung cấp đầu vào
chất lượng, chi phí thấp
cho người chăn nuôi

Nhà máy của TH True Milk

lượng tốt cho các trang trại heo hợp tác với
Woosung Việt Nam. Việc hợp tác cung cấp
con giống sẽ góp phần giảm chi phí, tăng
hiệu quả sản xuất cho người chăn nuôi.
Thảo Nguyên

sản phẩm 9032CT, 9042CT và heo nái: Cứ
mỗi 20 bao tặng ngay 1 chai FORMAVET 500
g. Đối với các loại cám heo khác: Cứ mỗi 30
bao, tặng ngay 1 chai FORMAVET 500 g.
Hạnh Nguyên

Mua cám heo,
tặng thuốc sát trùng

Sagrifood

Mavin
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Ngày 27/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty
TNHH Woosung Việt Nam đã ký kết thỏa
thuận hợp tác chiến lược với 3 đối tác là
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt
Huy, Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Tuấn
Phát và Đại lý Võ Văn Lương. Theo đó, Công
ty Việt Huy sẽ cung cấp Silo chứa thức ăn
chăn nuôi cho các trang trại hợp tác với
Woosung Việt Nam. Khi các Silo được lắp
đặt tại các trang trại, Woosung Việt Nam
sẽ cung cấp thức ăn dạng xá trực tiếp cho
những trang trại đó. Công ty Tuấn Phát sẽ
cung cấp con vịt giống chất lượng tốt với giá
thấp và ổn định cho các trang trại nuôi vịt
hợp tác với Woosung Việt Nam. Còn Đại lý
Võ Văn Lương cung cấp heo nọc giống chất

Từ ngày 1/3 - 31/5/2020, Tập đoàn Mavin
triển khai chương trình Đồng hành cùng
nhà chăn nuôi tái đàn thành công, theo đó
Mavin sẽ tặng thuốc sát trùng FORMAVET
giúp tiêu diệt và ngăn ngừa Dịch tả heo
châu Phi (ASF) cho tất cả các đơn hàng mua
cám heo của Mavin. Chương trình được triển
khai với cả 2 dòng thương hiệu cám chăn
nuôi của Tập đoàn Mavin là Mavin Austfeed
và Stargro. Cụ thể đối với thương hiệu cám
Mavin Austfeed: Mua sản phẩm SK100,
SK200, 8922 và đậm đặc heo các loại: Mỗi 1
bao 20/25 kg tặng ngay 1 lọ FORMAVET 50 g.
Mua sản phẩm 8932CT, 8952CT và heo nái:
Cứ mỗi 20 bao tặng ngay 1 chai FORMAVET
500 g. Đối với các loại cám heo khác: Cứ
mỗi 30 bao, tặng ngay 1 chai FORMAVET
500 g. Đối với thương hiệu cám heo cao cấp
Stargro: Mua sản phẩm SK100, 9031, 8922
và đậm đặc heo các loại: Mỗi 1 bao 20 hoặc
25 kg tặng ngay 1 lọ FORMAVET 50 g. Mua

Giảm giá sốc thịt gà thả vườn
nguyên con

Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, từ
ngày 3 - 15/3/2020, Sagrifood giảm giá sốc
thịt gà thả vườn nguyên con đóng gói với giá
bán chỉ 50.000 đồng/kg. Sản phẩm thịt gà
Sagrifood của Công ty Chăn nuôi và Chế biến
Thực phẩm Sài Gòn ít mỡ, da giòn, thịt săn;
được chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP
kiểm soát từ thức ăn, con giống, nước uống
và vệ sinh thú y trước khi xuất chuồng. Gà
thả vườn Sagrifood được giết mổ theo công
nghệ hiện đại của Pháp, với công đoạn làm

lạnh nhanh sau giết mổ trong môi trường không khí khô và được vận
chuyển đến hệ thống cửa hàng tiện lợi Sagrifood bằng xe đông lạnh
chuyên dụng nên sản phẩm vẫn giữ được độ ngon, thơm, da săn chắc,
vị ngọt đậm của thịt.
Tuấn Kiệt
Nestlé MILO

Sử dụng ống hút giấy thay ống hút nhựa

>> lịch sự kiện

Hội chợ Nông nghiệp và Gia cầm
Đông Phi 2020

Thời gian: 9 - 11/4/2020
Địa điểm: Dar es Salaam, Tanzania
Website: www.mxmexhibitions.com/agropoultry
Hội chợ được tổ chức lần thứ 6 tại Tanzania. Đây là
nơi gặp gỡ giữa các chuyên gia nông nghiệp, các nhà
khoa học, nhà chăn nuôi gia xúc và du khách từ khắp
nơi trên thế giới. Với gần 130 gian hàng đến từ hơn
400 nhà lai tạo, Swiss Expo dự kiến sẽ thu hút hơn
25.000 khách tham quan hội chợ.

Hội chợ Chăn nuôi Tây Phi 2020

Bắt đầu từ tháng 3/2020, nhãn hàng Nestlé MILO thuộc Công ty
Nestlé Việt Nam bắt đầu sử dụng ống hút giấy cho dòng sản phẩm
MILO thức uống bữa sáng cân bằng (MILO bữa sáng), thay cho ống
hút nhựa thông thường. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam các sản phẩm
của Nestlé MILO áp dụng sáng kiến này, hiện thực hóa các mục tiêu
phát triển bền vững. Với việc áp dụng ống hút giấy cho dòng sản phẩm
MILO bữa sáng, theo ước tính, chỉ trong năm 2020, Nestlé MILO sẽ đưa
vào sử dụng hơn 16 triệu ống hút giấy, tương đương với việc sẽ giảm
thiểu 6,7 tấn rác thải nhựa. Việc thay đổi chất liệu ống hút không ảnh
hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như thói quen sử dụng của trẻ.
Ống hút giấy mới được sản xuất và kiểm định theo tiêu chuẩn của
châu Âu, đảm bảo an toàn khi sử dụng, không thay đổi hương vị, mùi
vị của sản phẩm và dễ dàng phân hủy, thân thiện với môi trường.
Trung Đông
Ba Huân

Hợp tác liên kết sản xuất trứng vịt tại Đồng Tháp
Tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp về liên kết sản xuất trứng vịt
trên địa bàn của tỉnh, lãnh đạo Công ty Ba Huân đã nêu rõ định hướng
của Công ty trong phát triển ngành chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là
ngành hàng vịt thời gian tới. Đó là ngoài việc cung ứng trứng sạch
trên thị trường, sản phẩm của Công ty còn được xuất khẩu sang nhiều
nước như: Australia, Singapore và sắp tới là Trung Quốc. Trứng vịt xuất
khẩu phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc
biệt là không bị nhiễm chất Sudan. Để xây dựng mối liên kết thực sự
bền vững, Công ty mong muốn nông dân quan tâm đến các vấn đề về
an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, cùng chia sẻ khó khăn với
doanh nghiệp khi thị trường có biến động. Ngược lại, Công ty cũng sẽ
tạo điều kiện tốt nhất để chia sẻ lợi nhuận với nông dân, giúp nông dân
an tâm sản xuất. Sau khi hoàn tất các khâu về khảo sát vùng nuôi, thực
hiện kiểm tra chất lượng trứng, sắp tới, sản phẩm trứng vịt của Đồng
Tháp sẽ có mặt tại các kênh phân phối và tiêu thụ trứng vịt của Công
ty trên khắp cả nước.
Lâm Du

Thời gian: 9 - 11/ 6/2020
Địa điểm: Accra, Ghana
Website: hwww.agritechwestafrica.com
Hội chợ diễn ra trong 3 ngày, được tổ chức vào đầu
tháng 6 tại Accra, Cộng hòa Ghana. Hội chợ bao gồm
các hội thảo chuyên đề với sự góp mặt của những
bác sĩ thú y đến từ các đại học hàng đầu tại châu Phi,
các nhà sản xuất giống cùng tham gia và tìm kiếm
những phát minh mới hướng tới một ngành chăn
nuôi phát triển bền vững.

Hội nghị Chăn nuôi gia cầm
Thế giới 2020
Thời gian: 16 - 20/8/2020
Địa điểm: Paris, Pháp
Website: www.wpcparis2020.com
Hội nghị được tổ chức với chủ đề dinh dưỡng thay
thế và các chính sách để xây dựng ngành chăn nuôi
gia cầm thế giới phát triển và đổi mới trong thời
gian tới.

Hội chợ Gia cầm Canada Xpo 2020
Thời gian: 4 - 5/11/2020
Địa điểm: TP. Stratford, Canada
Website: www.poultryxpo.ca
Hội chợ là sự kiện nông nghiệp quan trọng và lớn
nhất ở Canada. Sự kiện gồm nhiều chủ đề 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. Hội chợ dự kiến thu hút
hơn 9.000 khách tham quan đến từ 100 quốc gia là
những nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ thú y hàng đầu
thế giới.
Tùng Bách
(Tổng hợp)
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Tiên phong các giải pháp
hiện đại, an toàn thay thế kháng sinh
Đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống nhà máy đạt chuẩn GMP-GLP-GSP/WHO, với số vốn hơn 2 triệu USD, cùng đội
ngũ nhân viên với hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty CP Topcin đã xây dựng bộ sản phẩm điều trị kháng sinh đa dạng
về chủng loại và dạng bào chế, với liều dùng tối ưu, phù hợp với hệ miễn dịch của các quần thể địa phương, hạn chế
thấp nhất sự kháng thuốc và tồn dư kháng sinh, mang lại sự lựa chọn đa dạng cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, nhận
thấy rõ tầm quan trọng của công nghệ sinh học, Topcin cũng đã đầu tư phòng thí nghiệm và dây chuyền sản xuất vi
sinh công nghệ cao, nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm an toàn và chất lượng nhất.

Hệ thống nồi lên men vi sinh

Kháng sinh - con dao hai lưỡi
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Với cột mốc tìm ra kháng sinh đầu tiên
năm 1928, con người đã vượt lên trong
cuộc chiến với vi khuẩn gây bệnh. Một loạt
kháng sinh mới được nghiên cứu và ứng
dụng thành công đã cứu sống hàng triệu
người mỗi năm. Kháng sinh cũng được
ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, đặc
biệt là chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
(NTTS), trở thành lựa chọn số một trong
việc giải quyết hiệu quả các vấn đề bệnh lý
gây ra bởi vi khuẩn. Tuy nhiên, những năm
gần đây, kháng kháng sinh đã trở thành

bài toán nan giải với các nhà khoa học.
Năm 2018, Tổ chức Nông lương Liên hợp
quốc (FAO) tại Việt Nam phối hợp với Cục
Thú y cũng đã công bố đánh giá tình trạng
kháng các kháng sinh sử dụng trong nông
nghiệp tại Việt Nam, kết quả đang ở mức
cao và đáng báo động.
Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý
cũng dẫn đến tình trạng gia tăng hàm
lượng kháng sinh tồn dư trong các sản
phẩm nông nghiệp như thịt, trứng, sữa,
thủy sản… dấy lên những lo ngại về tính an
toàn khi sử dụng cũng như chất lượng của
các sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế

giới, có thể ảnh hưởng đến khả năng xuất
khẩu vào các thị trường tiềm năng như
Mỹ, EU, Nhật Bản và gây thiệt hại hàng
ngàn tỷ đồng. Vì thế, việc hướng dẫn sử
dụng kháng sinh hợp lý, đúng chủng loại
và liều lượng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Công nghệ vi sinh thế hệ mới,
lựa chọn cho nền nông nghiệp
hữu cơ an toàn và hiện đại
Việc lựa chọn những giải pháp hiện đại,
an toàn hơn trong chăn nuôi và NTTS là

Ông Đinh Văn Điệp, Chủ tịch
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
CP Topcin chia sẻ: “Hướng đến phát
triển một nền nông nghiệp hữu cơ bền
vững, an toàn, Topcin không ngừng
đầu tư và nghiên cứu các hướng đi
mới mà trọng tâm xoay quanh là công
nghệ vi sinh, kết hợp sử dụng hợp lý
nguồn kháng sinh sẵn có, mang lại sự
cân bằng giữa hiệu quả, an toàn và chi
phí cho người chăn nuôi”.

chủng vi sinh vật có lợi chọn lọc từ các loài
Bacillus spp, Lactobacillus spp, nấm men,
xạ khuẩn sinh kháng sinh... và các sản
phẩm từ chúng, sử dụng trong xử lý nguồn
nước, đất, môi trường, chất thải, ứng dụng
trong thức ăn chăn nuôi, kích thích tăng
trưởng và miễn dịch của vật nuôi.
Cơ chế chung của chế phẩm vi sinh là sự
phát triển song song với vi khuẩn có hạị,
trực tiếp cạnh tranh điều kiện sống hoặc
sinh ra các enzyme có lợi cho vật nuôi và các
chất có tác dụng ngăn cản quá trình sinh
dưỡng của vi khuẩn gây bệnh, giúp vật nuôi
khỏe, ăn nhiều, dung nạp hết lượng thức ăn
ăn vào, nhanh thu hoạch… Ngoài ra một số
chủng vi sinh còn có khả năng tổng hợp các
chất có hoạt tính kháng sinh - Bacterocin,
có tác dụng như một kháng sinh sinh học,
với hoạt lực mạnh và tính an toàn cao, có
thể độc lập hoặc phối hợp cùng các thuốc
kháng sinh tổng hợp nhằm kìm hãm và ức
chế vi khuẩn gây bệnh, tạo miễn dịch cho
quần thể vật nuôi giúp tăng khả năng đề
kháng khi có dịch bệnh xảy ra.

Topcin hướng đến chất lượng
hàng đầu trong sản phẩm công
nghệ vi sinh
Hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn WHO-GLP cùng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm

Một số chủng vi sinh được phòng thí nghiệm Topcin phân lập

thực sự cấp thiết. Công tác phòng chống
dịch bệnh trên vật nuôi ngoài việc chữa
bệnh bằng kháng sinh còn có vai trò không
nhỏ của chế độ chăm sóc dinh dưỡng, vệ

sinh môi trường, tạo sức đề kháng sẵn có
cho quần thể… Công nghệ vi sinh thế hệ
mới bắt đầu được nghiên cứu và ứng dụng
trong chăn nuôi và NTTS với rất nhiều

Năm 2019, hệ thống phòng thí nghiệm
vi sinh đạt chuẩn WHO-GLP của Công ty
CP Topcin với máy móc hiện đại cùng sự
giúp đỡ từ các chuyên gia hàng đầu đã
thành công trong việc phân lập và nhân
giống nhiều chủng vi sinh vật có lợi để
phục vụ công tác phát triển các sản phẩm
bổ sung thức ăn và xử lý môi trường, dưới
dạng bột và lỏng. Các chủng giống Bacillus
spp., Lactobacillus spp., Streptomyces,
Saccharomyces… đều được phân lập trong
môi trường nuôi trồng hiện hữu, sau đó
được nuôi cấy đến mật độ 100 tỷ đơn vị/
ml, do đó có sức đề kháng và thích nghi
cực tốt với điều kiện nước, đất và vật nuôi ở
Việt Nam, sử dụng hiệu quả trong bổ sung
thức ăn lẫn xử lý môi trường.
Bổ sung vi sinh trong thức ăn chăn nuôi
là lựa chọn an toàn, tác dụng lên sự hấp
thu thức ăn và hệ tiêu hóa của vật nuôi,
ức chế cạnh tranh trực tiếp với vi khuẩn có
hại, sinh các kháng sinh sinh học có hoạt
tính mạnh tác động trực tiếp đến các mầm
bệnh do vi khuẩn có hại gây ra.Các chế
phẩm xử lý môi trường có chứa vi sinh vật
giải quyết triệt để các vấn đề trong ao nuôi
như pH, khí độc, tảo độc, chất thải chăn
nuôi, xác tôm, nhớt bạt…	
PV
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>> hoạt động doanh nghiệp

Chiết xuất thực vật từ Norponin XO2,
hỗ trợ thay thế hiệu quả thuốc cầu
trùng tổng hợp
®

Cầu trùng gà (Emiriois) là bệnh ký sinh
trùng truyền nhiễm gây ra ở gà bởi nhóm
động vật nguyên sinh Protozoa thuộc họ
Eimeria, gây nên dễ nhiễm bệnh, nhiễm
trùng, dẫn đến chậm phát triển và tử
vong. Trong bối cảnh giá vaccine cao,
xuất hiện nguy cơ kháng các loại thuốc
cầu trùng gốc ionophore và hóa chất cầu
trùng cộng thêm thay đổi mô hình tiêu
thụ, các sản phẩm chiết xuất từ thảo
mộc tự nhiên xuất hiện như một sự thay
thế cho hóa chất cầu trùng tổng hợp.
Trong tình hình trên, Nor-Feed cung cấp
một loại phụ gia có công thức dựa trên
chiết xuất tiêu chuẩn của thực vật giàu
saponin.
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Tác dụng cộng hưởng của thảo mộc
giàu saponin trong sản phẩm Norponin®
XO2 (Trigonella foenum-graecum và
Yucca schidigera) trong cuộc chiến chống
bệnh cầu trùng:
Saponin là chất chuyển hóa thứ cấp có
trong một số thực vật nhất định, bao gồm
một phần ưa nước (glycoside) và một
phần kị nước (sapogenine).
Tính lưỡng cực này là tác nhân quan
trọng đối với hoạt động chống lại khuẩn
cầu trùng. Saponin liên kết với sterol có
trên màng của khuẩn cầu trùng.
Tương tác giữa các phần glycosid của
saponin gây ra sự mất ổn định của màng
tế bào cầu trùng. Các liên kết này tạo ra
các lỗ hổng trong màng tế bào cầu trùng
cho phép dòng nước chảy vào, gây ra một
khoảng cách thẩm thấu và phá vỡ tế bào.
Nor-Feed đã phát triển một thử nghiệm
trong ống nghiệm dựa trên mô hình
tán huyết (đang chờ cấp bằng sáng chế
châu Âu), được sử dụng như một công
cụ để lựa chọn nguyên liệu thô và công
thức, làm bật sức mạnh tổng hợp của
chiết xuất thực vật được sử dụng trong

Norponin® XO2 trị bệnh cầu trùng. Trong
thử nghiệm này, khả năng tán huyết của
Norponin® XO2 đã được đo và cho ra kết
quả (đặt tên là giá trị đo được) và đem đi
so sánh với giá trị khả năng tán huyết lý
thuyết của các loại thực vật riêng lẽ giàu
saponin có trong Norponin® XO2 (đặt tên
là giá trị lý thuyết).

Kết quả cho thấy, để tạo ra cùng
một mức độ tán huyết, cần một lượng
Norponin® XO2 (giá trị đo được) nhỏ hơn
so với giá trị lý thuyết dự kiến, dựa trên
giá trị của từng loại cây riêng lẽ làm nên
Norponin® XO2 (giá trị lý thuyết). Ví dụ,
lượng Norponin® XO2 cần thiết để gây
tán huyết 50% (giá trị DH50) thấp hơn
(giá trị đo được, 1.250 g/ml) so với giá
trị lý thuyết (2.000 g/ml). Điều này cho
thấy tác dụng cộng hưởng của thực vật
có trong Norponin® XO2 đối với việc kiểm
soát bệnh cầu trùng.
Sử dụng Norponin® XO2 thay thế cho
thuốc cầu trùng gốc ionophore và các
chất tổng hợp trong phòng chống bệnh
cầu trùng ở gà thịt:
Thuốc cầu trùng tổng hợp và thuốc
ionophores đã được sử dụng rộng rãi trên
gia cầm trong nhiều năm để kiểm soát
bệnh cầu trùng, với kết quả là xuất hiện
nguy cơ kháng Eimeria cao. Ngoài ra, việc
tiếp tục sử dụng các thuốc hóa học có
thể dẫn đến sự hiện diện của dư lượng

hóa chất trong thịt. Hiểm họa này là một
trong những điểm chú ý chính của người
tiêu dùng châu Âu. Do đó, các giải pháp
tự nhiên đang là một giải pháp thay thế
mới để kiểm soát bệnh cầu trùng, đảm
bảo hiệu suất vật nuôi.
Trước tình hình trên, để xác nhận hiệu
quả của chiết xuất tự nhiên, Nor-Feed đã
thực hiện nhiều thử nghiệm, trong đó có
7 thử nghiệm gây nhiễm bệnh cho gà. Bài
viết này trình bày một thử nghiệm trong
điều kiện gây nhiễm bệnh cho gà và thử
nghiệm phân tích trong các điều kiện
thương mại.
1. Thử nghiệm trong điều kiện gây bệnh
cho gà:
Thử nghiệm được tiến hành với Đại học
tư nhân Antenor Orrego trên 75 gà thịt
(con trống, giống Cobb 500) được chia
thành 3 nhóm, trong 15 lồng khác nhau (5
con gà mỗi lồng, 5 lồng mỗi nhóm)
- Nhóm đối chứng âm: Khẩu phần ăn
tiêu chuẩn
- Nhóm đối chứng dương: Khẩu phần
tiêu chuẩn + thuốc cầu trùng tổng hợp
(Clopidol 25% ở mức 50 g/T trong thức ăn
hoàn chỉnh trong khoảng từ 1 - 22 ngày)
và thuốc ionophore (salinomycin 12% ở
600 g/T trong thức ăn hoàn chỉnh trong
khoảng từ 23 - 42 ngày)
- Nhóm Norponin® XO2: Khẩu phần
tiêu chuẩn + Norponin® XO2 ở mức 250
g/T thức ăn hoàn chỉnh giữa ngày đầu
tiên và cho đến khi giết mổ.
3 nhóm trên được cho ăn theo khẩu
phần trên từ ngày 1 - 13.
Từ ngày 14, gà được gây nhiễm cầu
trùng bằng Coccivac-D (Merck) với liều
gấp 15 lần liều tiêm chủng. Vào các ngày
7, 9, 11 và 13 sau khi tiêm chủng (d.p.i), các
noãn nang phân được đếm trên 5 con gà
mỗi nhóm. Vào ngày 10 và 28, điểm số tổn
thương do Eimeria gây ra đã được phân

tích trên đường ruột, tá tràng (D), Không
tràng (J), hồi tràng (I + R), manh tràng (C).
Số lượng noãn nang cầu trùng trong
phân lớn hơn đáng kể (P <0,05) trong
nhóm đối chứng âm so với các nhóm
khác. Điều này phù hợp với điểm số tổn
thương thấp hơn đáng kể đối với cả 2
nhóm Norponin® XO2 và nhóm đối chứng
dương (P <0,05). Điều này đã chỉ ra rằng,
giải pháp cho nhóm Norponin® XO2 ít
nhất có hiệu quả như một liệu trình chữa
bệnh cầu trùng tổng hợp hoặc thuốc
ionophore trong việc giảm nguy cơ mắc
bệnh cầu trùng.
Số lượng Eimeria trong phân

gà, trong đó 50.240 con trong nhóm
Norponin® XO2 và 59.520 trong nhóm đối
chứng dương
Điểm số tổn thương của ruột (dựa
trên số lượng tổng Eimeria maxima,
acervulina và tenella) ở 27 - 30 ngày và
38 - 40 ngày được phân tích theo phương
pháp Johnson Reid bằng cách thực hiện
mổ khám 5 gà trong mỗi nhóm trên mỗi
nhóm thời gian nghiên cứu. Hệ số hiệu
suất vật nuôi theo chuẩn châu Âu (EPEF)
đã được tính toán cho từng nhóm

Giá trị trung bình EPEF

Các điểm tổn thương ruột

2. Thử nghiệm trong điều kiện chăn
nuôi tổng hợp
Thử nghiệm được tiến hành với gà
giống Cobb từ khi sinh ra đến khi giết mổ
tại một trang trại thương mại ở Thổ Nhĩ
Kỳ. Gà được chia thành hai nhóm.
Nhóm đầu tiên, áp dụng liệu trình
ionophore/coccidiostatic tổng hợp (625
g/T Nicarbazine + Narasin từ lúc mới sinh
đến 21 ngày tuổi, 700 g/T Narasin từ 22
đến 38 ngày tuổi, sau đó là một khoảng
thời gian ngưng thu từ 39 ngày tuổi đến
khi giết mổ, nhóm đối chứng tích cự).
Nhóm thứ hai, cho sử dụng 250 g
Norponin® XO2/T thức ăn từ khi sinh ra
đến khi giết mổ. Đối với thử nghiệm này,
thử nghiệm được lập lại 2 lần trong cùng
một trang trại:
Lần 1: Thực hiện trên 110.000 con
gà, trong đó 50.000 con trong nhóm
Norponin® XO2 và 60.000 con trong
nhóm đối chứng dương.
Lần 2: Thực hiện trên 109.760 con

Các phân tích đã chứng minh rằng, việc
sử dụng Norponin® XO2 từ khi sinh ra
đến khi giết mổ ít nhất có hiệu quả như

liệu trình sử dụng Nicarbazin + Narasin/
Narasin đơn thuần trong việc cải thiện
chỉ số thành tích chăn nuôi (EPEF). Từ
khi gây nhiễm bệnh cho gà, mức độ tổn
thương đường ruột liên quan đến sự hiện
diện của bệnh cầu trùng cao hơn ở nhóm
đối chứng dương so với nhóm Norponin®
XO2. Do đó, sử dụng Norponin® XO2 từ
khi sinh ra đến khi giết mổ ít nhất có
hiệu quả như khi sử dụng Nicarbazin +
Narasin/Narasin trong việc kiểm soát
cầu trùng Eimeria và cải thiện thành tích
chăn nuôi.
Sử dụng Norponin® XO2 như một giải
pháp tự nhiên hiệu quả thay thế cho các
loại thuốc ionophore và hóa thuốc học
thông thường trong việc kiểm soát bệnh
cầu trùng, cung cấp một giải pháp phù
hợp cho yêu cầu của thị trường hiện nay.

Giới thiệu về Nor-Feed
Từ năm 2003, Nor-Feed (www.
norfeed.net) đã nghiên cứu, sản xuất
và thương mại hóa sản phẩm chiết
xuất thực vật tự nhiên cho dinh dưỡng
và sức khỏe vật nuôi. Chỉ tập trung vào
danh mục sản phẩm chính yếu, chúng
tôi cung cấp sản phẩm được tiêu
chuẩn hóa, được ghi chép trích xuất
nguồn gốc rõ ràng, theo hướng phát
triển bền vững. Nor-Feed hỗ trợ khách
hàng trong các lĩnh vực kỹ thuật, tiếp
thị và quản lý pháp lý.
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>> dinh dưỡng - thức ăn

Cách hiểu sai về thức ăn chăn nuôi
n Vũ Chí Thiện
Viện Chăn nuôi
Theo Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14
(Luật Chăn nuôi 2018), thức ăn chăn
nuôi là sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống
ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến;
bao gồm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh,
thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung và
thức ăn truyền thống. Trong đó, thức
ăn hỗn hợp hoàn chỉnh là hỗn hợp của
các nguyên liệu thức ăn được phối chế,
có đủ chất dinh dưỡng để duy trì hoạt
động sống và khả năng sản xuất của vật
nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng
hoặc chu kỳ sản xuất mà không cần
thêm thức ăn khác ngoài nước uống.
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh phải đảm
bảo 4 nhóm nguyên liệu cơ bản sau:

Nhóm nguyên liệu giàu
năng lượng
Các loại thức ăn thuộc nhóm này bao
gồm các loại gluxit, lipit có trong hạt
ngũ cốc (ngô, thóc, mì hạt...), các loại
củ (khoai, sắn...), hạt đậu, bột rau cỏ họ
đậu.
Gluxit là thành phần chủ yếu cung
cấp năng lượng cho cơ thể động vật, vai
trò chính của gluxit là sinh năng lượng
phục vụ cho mọi hoạt động hàng ngày
của cơ thể động vật. Gluxit ăn vào trước
hết chuyển thành năng lượng, nếu cung
cấp thừa thì động vật dự trữ dưới dạng
mỡ ở dưới da, ở giữa thớ cơ, ở dưới da
bụng, màng treo ruột, xung quanh gan,
thận, tim hoặc dự trữ ở gan dưới dạng
đường đa glucogen. Gluxit tham gia vào
cấu tạo nên tổ chức cơ thể như trong
nhân tế bào, tổ chức thần kinh và não
bộ; tham gia điều tiết sinh lý, xúc tiến
ôxy hóa axit béo, giảm bớt sự phân giải
protein.

Nhóm nguyên liệu giàu đạm
(protein)
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Các loại thức ăn thuộc nhóm này của
yếu là các sản phẩm động vật (bột cá,
bột thịt, bột thịt xương, bột lông vũ, bột
máu, côn trùng, giun, tôm tép...) và các
loại hạt đậu, lạc. Protein có nguồn gốc
động vật, thường cân đối các axit amin;

Trong chăn nuôi, thức ăn đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế Ảnh: IE

có giá trị sinh học, dinh dưỡng cao, dễ
hấp thu, tỷ lệ tiêu hóa cao hơn nguồn
protein thực vật.
Protein là chất dinh dưỡng thiết yếu
của cơ thể các động vật, cung cấp các
thành tố để cấu trúc nên cơ thể sinh
học. Protein là yếu tố tạo hình chính của
tế bào động vật, tham gia vào thành
phần các cơ bắp, máu, bạch huyết,
hormone, men, kháng thể, các tuyến bài
tiết và nội tiết. Do vai trò này, protein
có liên quan đến mọi chức năng sống
của cơ thể (tuần hoàn, hô hấp, sinh dục,
tiêu hóa, bài tiết hoạt động thần kinh và
tinh thần...).

Nhóm nguyên liệu giàu
khoáng
Chất khoáng rất cần thiết cho cấu tạo
bộ xương, vỏ trứng, lông, mỏ, móng của
cơ thể động vật. Tham gia các cấu tạo
hormone, enzim trao đổi chất, làm chất
điện giải. Chất khoáng có nhiều trong:
Bột đá, Dicanxi photphat, vỏ trứng, vỏ
sò, cua, các premix khoáng...
Trong bất kỳ giai đoạn nào, cơ thể
động vật cũng không thể thiếu được
chất khoáng. Nếu thiếu chất khoáng,
cơ thể sẽ phát triển kém, sức sản xuất

giảm, thiếu nghiêm trọng, con vật có
thể chết. Trong dinh dưỡng, con vật có
thể lấy được rất nhiều các nguyên tố
khoáng cần thiết từ thức ăn như: Canxi
và Phốt pho là hai nguyên tố cấu tạo
nên xương, tỷ lệ ở trong xương là 3/2, và
chiếm 65 - 70% các chất khoáng trong
cơ thể. Natri và Clo có trong muối ăn
cung cấp ion Na+ và Cl- tham gia điều
hòa áp lực thẩm thấu của máu và vận
chuyển chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Nhóm nguyên liệu giàu
vitamin
Vitamin có nhiều trong các loại rau
xanh, các loại quả, trong thịt, cá, gan
động vật, trứng, các loại bột cỏ…
Cơ thể động vật cần đến với một
lượng nhỏ, để đảm bảo cho sự sống diễn
ra được bình thường. Phần lớn các loại
Vitamin không được tổng hợp trong cơ
thể động vật. Vì vậy, chúng phải được
nhận từ ngoài vào theo con đường thức
ăn và nước uống. Trong đó, Vitamin A
tham gia vào quá trình trao đổi chất:
Gluxit, Protein, Lipit, kích thích sự phát
triển tế bào non và tế bào sinh dục.
Vitamin D có vai trò tăng cường sự hấp
thu Phốt pho và Canxi trong cơ thể, do

đó nó cần thiết cho sự lớn lên của
xương. Vitamin E có ảnh hưởng tới
sự phát triển của hệ cơ và mô liên
kết. Vitamin K tham gia vào quá
trình hô hấp mô bào và Photphoryl
hóa, có tác dụng làm đông máu.
Vitamin C giúp cơ thể tăng cường
hấp thu sắt để tổng hợp nên hồng
cầu và làm tăng khả năng đề kháng
của cơ thể.
Như vậy, có thể thấy rằng, thức
ăn hỗn hợp là sự phối trộn của
nhiều nguồn nguyên liệu thức ăn,
nhằm đảm bảo việc cân bằng dinh
dưỡng theo nhu cầu của động vật
nuôi trong từng giai đoạn. Nó giúp
cho động vật sinh trưởng, phát
triển và cho sản phẩm theo đúng
khả năng của con vật. Do vậy một
số quan điểm sau sẽ là sai lầm:
Động vật nuôi bằng ngô, thóc,
rau... sẽ cho “sản phẩm sạch”: Về cơ
bản là đúng, tuy nhiên chăn nuôi
theo cách này gây mất cân bằng
nhu cầu các chất trong cơ thể con
vật, con vật sẽ có xu hướng ít phát
triển cơ, còi cọc, tích mỡ trong cơ
thể nhiều. Nuôi động vật theo cách
này chỉ có thể áp dụng đối với các
hộ gia đình có một vài con và có
vườn chăn thả để con vật tự kiếm
thêm thức ăn.
Động vật nuôi bằng thức ăn công
nghiệp (thức ăn hỗn hợp hoàn
chỉnh) không tốt cho người sử dụng
do sử dụng thức ăn “không sạch”:
Điều này hoàn toàn sai lầm vì bản
chất thức ăn hỗn hợp sử dụng 4
nguồn nguyên liệu cơ bản trên để
phối trộn và đây đều là những thức
ăn cần thiết đối với bất kỳ động vật
sống nào để sinh trưởng, phát triển
và cho sản phẩm.
Thức ăn công nghiệp có chứa
một số chất không có lợi (các chất
tăng trưởng, hormone...): Điều này
đúng một phần vì có một số đơn vị
sử dụng để tăng giá trị sử dụng của
thức ăn. Tuy nhiên, đây là các chất
cấm đã được quy định trong luật
và được kiểm soát chặt chẽ nên
việc sử dụng rộng rãi không phải
là chuyện dễ dàng. Cách tốt nhất là
sử dụng các loại cám của các đơn vị
lớn có tên tuổi trên thị trường để
hạn chế việc sử dụng thức ăn có sử
dụng các chất cấm trên. n

Protein trong chăn nuôi gia cầm
Protein trong chăn nuôi gia cầm là một chỉ số dinh dưỡng quan trọng có ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sức sản xuất và chất lượng sản phẩm. Nhờ protein sẵn có trong thức ăn, gia cầm mới có thể tổng hợp được protein của cơ
thể. Protein còn tổng hợp ra các chất có hoạt tính sinh học cao như enzyme và
hormone.
Vai trò protein

Các nguyên liệu chứa nhiều protein như
đạm động vật (bột cá, bột thịt, bột huyết,
bột sữa, bột tôm tép); đạm thực vật (các
loại khô đậu nành, xanh, phộng…). Sử dụng
thức ăn để cung cấp protein thực chất
là cung cấp axit amin cho cơ thể. Trong
số các axit amin thiết yếu có một số axit
amin giới hạn thường có trong nguyên
liệu như Methionine, Lysine, Tryptophan,
Threonine, Arginine... được bổ sung vào
thức ăn vừa đủ để thay thế cho các đạm
động vật và đạm thực vật nhằm giảm giá
thành sản xuất thịt và trứng mà vẫn đảm
bảo sự phát triển của gia cầm. Axit amin là
một trong những dưỡng chất quan trọng
trong quá trình sinh trưởng, tạo ra sản
phẩm và nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử
dụng thức ăn. Việc xác định đúng nhu cầu
axit amin cho từng đối tượng gia cầm sẽ
mang lại hiệu quả kinh tế cao trong nuôi
dưỡng. Cần cung cấp đầy đủ các axit amin
không thay thế theo đúng nhu cầu của
mỗi loại gia cầm. Nếu thiếu bất kỳ một
axit amin không thay thế nào trong khẩu
phần ăn thì quá trình tổng hợp protein sẽ
bị rối loạn, thậm chí còn làm phá hủy trao
đổi chất của cơ thể. Điều đó làm giảm khả
năng sinh trưởng cũng như sức sản xuất
của gia cầm.

Ảnh: Pinterest

Nhu cầu về protein

Nhu cầu về axit amin đối với gia cầm
rất biến động, nó phụ thuộc vào nhiều
yếu tố như giống, tính biệt, môi trường,
nuôi dưỡng… Sử dụng thức ăn để cung cấp
protein thực chất là cung cấp axit amin
cho cơ thể theo nhu cầu duy trì và thay thế
những tế bào thoái hóa, nhu cầu cho sự
tăng trưởng, sự sinh sản, đẻ trứng. Trong
khẩu phần ăn của gia cầm, nhu cầu protein
thường được biểu thị bằng tỷ lệ % protein
thô. Gà thịt cần tỷ lệ protein tương đối cao
trong khẩu phần để hỗ trợ tăng trưởng
nhanh. Khối lượng của gà thịt thương
phẩm sẽ tăng lên gấp 50 - 55 lần trong 6
tuần sau khi nở. Một phần lớn của việc tăng
trọng này là tăng trưởng các mô có nhiều
protein. Trong thực tế, khẩu phần đảm bảo
hoàn toàn nhu cầu axit amin của gia cầm
và cao hơn nó trong khoảng không quá 15 25% được coi là khẩu phần cân đối. Sự thiếu
cũng như thừa các axit amin trong khẩu
phần đều phản ánh xấu qua sản lượng và
hiệu suất sử dụng thức ăn.
Để nâng cao năng suất và chất lượng,
người chăn nuôi phải có sự hiểu biết nhất
định về vai trò của protein đối với quá trình
sinh trưởng, phát triển và tạo ra sản phẩm;
từ đó xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho từng
loại gia cầm khác nhau.
Nguyễn Hà

53

>> công nghệ - thiết bị

Big data cách mạng hóa
ngành gia cầm
Big data đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi gia cầm. Công nghệ này đã mang lại những
lợi ích gì cho trang trại?

Chuồng gà
cũng có “hộp đen”
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Năm ngoái, Caroline Forest thuộc
Công ty Công nghệ nông nghiệp Intelia
từng gây chú ý tại sự kiện IPPE 2019 về
công nghệ big data tạo cuộc cách mạng
mới trong ngành gia cầm. Tại sự kiện
này, cô cũng chia sẻ về những công nghệ
mới của Intelia dành riêng cho ngành
chăn nuôi gia cầm trong tương lai.
Trước khi gia nhập đội ngũ Intelia
cách đây hơn 3 năm, Caroline làm việc
trong các khu nhà kính và cung cấp
thiết bị cho người chăn nuôi ở Quebec
Canada. Là trưởng phòng marketing và
bán hàng tại công ty công nghệ nông
nghiệp, Caroline có trách nhiệm giúp
công ty tung ra các phân tích dữ liệu
kinh doanh và giúp người sản xuất hiểu
được dữ liệu có thể giúp họ làm gì tiếp
theo.
Intelia hiện đang cung cấp các thiết
bị IoT và cảm biến cho chuồng nuôi gia
cầm. Những thiết bị này có thể được sử
dụng để tổng hợp thông tin như áp suất
tĩnh, trọng lượng gia cầm, mức độ ánh
sáng, nhiệt độ, năng lượng cho quạt và
thiết bị khác, lượng ammonia, lượng
nước sử dụng, độ ẩm và trọng lượng
thùng chứa thức ăn.
Mỗi cảm biến sẽ gửi dữ liệu tổng hợp
được tới một hệ thống quản lý bằng
công nghệ đám mây. Tại đó, người sản
xuất có thể theo dõi dữ liệu của họ
trong một nền tảng rất dễ hiểu và dễ
phân tích. Nó gần giống như một chiếc
hộp đen trên máy bay. Chúng tôi lắp đặt
“hộp đen” này trong chuồng gia cầm.
Và sau đó lấy dữ liệu từ chuồng nuôi
để chuyển lên một giao diện website.
Tại đây, bạn có thể quan sát được tất
cả chuồng nuôi tại trang trại trực tiếp
trong thời gian thực, Caroline chia sẻ.

Các công ty công nghệ đang nỗ lực tạo ra sự khác biệt để chinh phục thị trường

Caroline, Công ty Công nghệ nông nghiệp Intelia cho biết,
công nghệ này hiện đã được chào đón và ứng dụng rộng rãi
tại các trại nuôi gia cầm ở Mỹ, Canada và Mexico. Đặc biệt,
hệ thống của Intelia có thể tích hợp với hầu hết các cảm biến
của nhà sản xuất thứ 3, do đó người chủ trại không cần phải
đầu tư thiết bị mới, ngoại trừ những cảm biến được yêu cầu
phải lắp đặt riêng cho hệ thống dự báo.

Dự báo chính xác

Những công nghệ như trên không phải
hiếm và cũng đang tràn ngập trên thị
trường chăn nuôi gà công nghiệp hoặc sản
xuất trứng hiện nay. Nhưng nhiều hãng
công nghệ nông nghiệp như Hotraco Agri,
Jansen và Greenpapage hoặc Intelia đều
phải nỗ lực tạo sự khác biệt cho sản phẩm
và tìm kiếm thị trường ngách.

“Chúng tôi đang gia tăng dữ liệu bằng
cách lấy dữ liệu thông qua một hệ thống
có thể dự báo được. Nhờ đó người chăn
nuôi có khả năng dự báo trước được mọi
tình huống có thể xảy ra với trang trại
của mình”, Caronline cho biết. Và đây
cũng là điểm khác biệt chính giữa công
nghệ của Intelia và các công ty cùng
ngành.
Ngành chăn nuôi gà công nghiệp

đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt
nên luôn cần đến những công nghệ
có khả năng dự báo đạt độ chính
xác tương đối cao. Nhiều hãng chăn
nuôi gia cầm không ngại đầu tư lớn
cho những công nghệ mới có thể
giúp họ vượt qua được những trở
ngại trong sản xuất, hoặc ít nhất dự
báo được điều gì sắp xảy ra tại trại
nuôi. Trong trường hợp phải đối mặt
với bất cứ thách thức nào, dữ liệu từ
các hệ thống dự báo là cực kỳ cần
thiết với người chăn nuôi.
Với công nghệ big data của Intelia,
giá trị mà dữ liệu mang lại cho nhà
sản xuất là dự báo được trọng lượng
của gia cầm. Dữ liệu được lấy từ các
cảm biến IoT, chuyển lên công nghệ
đám mây trong thời gian thực và xử
lý thông tin để đưa ra dự báo chuyên
sâu cho nhà sản xuất. Hệ thống này
có tên gọi Compass Data Analytics
Platform, hoạt động nhờ trí tuệ
nhân tạo.
Chúng tôi có thể cung cấp được
các dự báo về trọng lượng vật nuôi
trong thời gian 14 ngày. Caroline vừa
nói vừa chỉ tay vào màn hình vi tính
trước mặt, trên đó là các dữ liệu của
một chuồng nuôi gà công nghiệp
tại Canada. Cô chia sẻ thêm: “Bạn
có thể thấy trọng lượng của những
con gia cầm này trong ngày hôm
nay là 0,4 kg và trọng lượng sẽ thay
đổi cụ thể ra sao trong 14 ngày tới
với xác suất chỉ +/- 0,125 pound. Nếu
dự báo trong vòng 7 ngày, xác suất
sẽ nhỏ hơn, chỉ +/- 0,0625 pound. Ví
dụ, chủ trại nuôi đặt mục tiêu trọng
lượng 1,1 kg, chúng tôi có thể dự báo
tương đối chính xác con gia cầm đó
sẽ đạt trọng lượng mục tiêu đó vào
16 giờ 30 phút ngày 17/2/2019.
Ở mức độ trang trại, những dự
báo như trên cho phép người chăn
nuôi biết được đàn gia cầm của họ
sẽ thay đổi ra sao vào những ngày
kế tiếp. Và liệu đàn gia cầm có đạt
trọng lượng mục tiêu đã đề ra hay
không. Nếu đàn gia cầm có nguy cơ
vượt quá trọng lượng mục tiêu, nhà
sản xuất có thể điều chỉnh giờ chiếu
sáng, tăng giờ tối lên để gia cầm ăn
ít đi. Ngược lại, nếu gia cầm có nguy
cơ bị nhẹ cân, nhà sản xuất có thể
tăng giờ chiếu sáng để chúng ăn
nhiều hơn.
Dũng Nguyên
(Theo Thepoultrysite)

Xác định giới tính gà con bằng
công nghệ MRI tăng tốc
Việc tiêu hủy phôi gia cầm trống gây tốn kém hơn 440 triệu USD mỗi năm tại
Mỹ. Nhưng bằng công nghệ soi giới tính MRI tăng tốc kiểu mới, hàng triệu con
gà trống đã thoát khỏi nạn thảm sát; giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho người
chăn nuôi.
Các máy quét chụp cộng hưởng từ (MRI)
thường được sử dụng để tạo ra những hình
ảnh chi tiết về các cơ quan và mô trong cơ
thể. Nhóm nghiên cứu tại Orbem.ai, do nhà
đồng sáng lập Pedro Gomez phụ trách khẳng
định rằng, họ có thể sử dụng công nghệ MRI
tăng tốc để tự động quét và phân loại trứng
mà không cần phải xâm lấn qua vỏ.
Trước kia, người chăn nuôi chỉ có thể xác
định giới tính của gà sau khi ấp nở. Mỗi năm,
có xấp xỉ 6 - 7 tỷ con gà trống bị ném vào máy
nghiền hoặc cho chết ngạt vì không đẻ được
trứng và với trại nuôi gà thịt, chúng không có
giá trị thương mại. Các trang trại phải chi hơn
70 triệu USD cho nhân công và năng lượng
để ấp nở và phân loại số trứng này. Tại Mỹ, trị
giá của số trứng bị tiêu hủy lên tới hơn 440
triệu USD/năm.
Công nghệ MRI đang được nhóm của
Gomez phát triển cho phép người dùng theo
dõi được sự phát triển của các phôi để phát
hiện ra những sự khác nhau về lý tính giữa
con trống và con mái. Sau đó, trí tuệ nhân tạo
sẽ phân loại trứng theo giới tính.
“MRI là một công nghệ hữu ích để quan
sát bên trong quả trứng mà không cần phải
chạm vào chúng. Nói chính xác, nó chính là
một loại công nghệ không tiếp xúc”, Gomez
cho biết. Hiện, chúng tôi đang tập trung
nghiên cứu sự khác biệt giới tính của từng

quả trứng sẽ được thể hiện thế nào trên
máy quét MRI thông qua sự phát triển của
phôi. Khi giai đoạn này hoàn tất, chúng tôi
sẽ sử dụng thuật toán AI để nhận dạng sự
khác biệt lý tính giữa 2 giới tính gà một cách
chính xác hơn rất nhiều. Nghiên cứu này vẫn
đang trong giai đoạn chứng minh khả năng,
nhưng Gomez hy vọng sẽ ra mắt nguyên
mẫu trong thời gian sớm.
Trước đó, Orbem.ai đã được Tổ chức
Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm
(FFAR) trao phần thưởng trị giá 400.000 USD
khi trở thành 1 trong 6 người chiến thắng
giai đoạn I của giải công nghệ ngành trứng
gia cầm (Egg-tech Prize). Người chiến thắng
của giải này vừa được công bố tại Hội nghị
thượng đỉnh về công nghệ gia cầm (Poultry
Tech Summit 2019) tổ chức vào ngày 20 22/11/2019 tại Trung tâm Hội nghị và Khách
sạn Georgia, Atlanta, Mỹ. Giải thưởng này là
minh chứng Orbem đang đi đúng hướng và
hứa hẹn sẽ giúp ngành gia cầm toàn thế giới
tiết kiệm chi phí đáng kể.
Poultry Tech Summit 2020 sẽ được tổ chức
vào ngày 12 - 14/10/2020 tại Trung tâm Hội
nghị và Khách sạn Georgia. Hội nghị năm
nay dự kiến sẽ giới thiệu tới người chăn nuôi
gia cầm nhiều giải pháp công nghệ mới từ ít
nhất 23 quốc gia trên thế giới.

Tuấn Minh (Theo PoultryFuture)
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>> giống

Gà Leghorn
Leghorn là một trong những giống gà phổ biến nhất thế giới với bộ lông màu trắng toát. Giống gà này có nguồn
gốc từ Italia, phát triển ở vùng Địa Trung Hải. Năm 1835, giống gà này được nhập vào Mỹ và tại đây được chọn
lọc, cải tiến thành giống gà chuyên dụng với khả năng đẻ trứng kỷ lục.

Ngoại hình
Gà có thân hình nhỏ (cỡ bàn tay thì
nặng 0,8 kg, cỡ tiêu chuẩn thì nặng 2 kg),
gà trưởng thành có thân hình gọn gàng,
thon nhẹ, thân hơi dài. Da, mỏ và chân
có màu vàng. Chân hơi cao và không có
lông ở chân. Dáng nhanh nhẹn. Lông màu
trắng hơi có ánh vàng. Mào đơn to có
màu đỏ tươi, mào có 5 răng cưa. Gà trống
mào thẳng đứng, gà mái mào ngả sang
một bên. Gà có 2 loại là dòng X và dòng Y.
Đối với gà lấy trứng thì có lông và
trứng màu trắng, ngoài ra có lông màu
nâu, giống gà lông màu trắng tuyền
được nuôi rộng rãi hơn gà màu nâu.
Mào đơn, tích và dái tai rất phát triển.
Mào to, ngả che cả mắt, mào gà mái
ngả về một phía gần như che hết cả
mắt. Gà có tầm vóc nhỏ, con trống đạt
2,2 - 2,5 kg, con mái 1,6 - 1,8 kg. Gà mái
trưởng thành đạt trọng lượng 1,7 - 1,8
kg. Thể trọng bình quân lúc 9 tuần tuổi,
gà trống nặng 700 - 800 g, gà mái nặng
600 - 700 g. Đến 133 ngày tuổi con trống
nặng 1.700 - 1.800 g, con mái nặng 1.200
- 1.400 g. Nhìn chung khối lượng cơ thể
của hai dòng X và Y là tương đương.
Gà con dòng X khi mới nở lông có màu
vàng sẫm hơn gà con dòng Y. Thể trọng
bình quân lúc 9 tuần tuổi gà trống nặng
700 - 800 g, gà mái nặng 600 - 700 g.
Đến 133 ngày tuổi là thời điểm chọn lọc,
con trống có khối lượng 1.700 - 1.800 g,
con mái 1.200 - 1.400 g. Sản lượng trứng
trong một năm đẻ là 260 quả. Trứng có
khối lượng 52 - 54 g. Tuổi thành thục
sinh dục là 140 ngày tuổi. Gà con mới
nở có màu lông vàng nhạt hơn dòng X
và không lẫn màu lạ. Gà trống dòng Y có
chân cao hơn gà trống dòng X.

Sinh sản
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Năng suất trứng của gà đạt trung
bình 270 - 280 trứng/ năm. Tiêu tốn 1
quả trứng hết 0,13 - 0,16 kg thức ăn. Có
thể nuôi theo phương pháp thả vườn,

Gà Leghorn cho năng suất trứng cao Ảnh: ST

Gà Leghorn được nhập vào nước ta khoảng năm 1974 với
sự viện trợ từ Cuba và thích nghi khá tốt với điều kiện và môi
trường sống mới. Nhưng không như tại Mỹ, năng suất trứng
của gà Leghorn giảm chỉ còn 160 - 220 trứng/năm, tuy nhiên
điều này không hề làm giảm sự hài lòng từ phía các nhà chăn
nuôi gia cầm.

nhưng phải đảm bảo thức ăn tốt. Không
nên nuôi quá 2 năm vì sức đẻ giảm. Ở
5 - 6 tháng tuổi, con trống nặng 1,8 - 2
kg, con mái 1,6 - 1,8 kg. Sức đẻ năm đầu
280 - 300 trứng. Trứng nặng 60 - 65 g,
vỏ trứng màu trắng, dễ kiểm tra phôi
trong quá trình ấp. Tỷ lệ chọn trứng ấp
từ tuần tuổi 28 đến hết đẻ là 95%. Tỷ lệ
trứng có phôi đạt 95 - 97%. Tỷ lệ trứng
ấp nở trên tổng số trứng là 75 - 85%. Tỷ
lệ nuôi sống từ 1 - 63 ngày tuổi là 96%.
Sản lượng trứng của gà mái dòng Y

trong một năm đẻ là 255 quả. Khối lượng
trứng bình quân là 53 - 55 g. Tuổi thành
thục sinh dục 140 ngày. Dòng Y được chọn
làm dòng mái trong công thức lai tạo ra
gà mái thương phẩm XY cho năng suất
cao hơn các dòng thuần. Trứng ấp được
chọn đến 95% trong tổng số trứng đẻ ra
từ tuần tuổi 28 đến hết đẻ. Tỷ lệ trứng có
phôi đạt 95 - 97%. Tỷ lệ ấp nở trên tổng số
trứng là 75%. Tỷ lệ nuôi sống từ lúc mới
nở đến 63 ngày tuổi là 96%.
Tuấn Kiệt

9 dấu hiệu nhận biết giống gà tốt
Việc chọn gà giống rất quan trọng,
bởi 80% chất lượng thịt và giá thành
gà thịt được quyết định bởi giống.
Mắt sáng: Một chú gà con đảm bảo tiêu
chuẩn đầu tiên phải kể đến là mắt phải
sáng, thể hiện gà có sức khỏe tốt, nội lực
bên trong tốt, đủ sức khỏe từ ánh mắt để
nhìn nhận thế giới xung quanh, để kiếm
mồi, để tiếp tục cho giai đoạn sau. Nếu một
con gà mắt kém, hoặc không nhìn thấy gì
thì làm sao kiếm ăn được, cạnh tranh được
với các cá thể khác trong đàn.
Mỏ đều: Tránh chọn những chú gà mỏ
vẹo, mỏ không đều. Bởi mỏ gà chính là
nơi bắt đầu gà ăn, chuyển hóa thức ăn vào
bụng. Mỏ phải tốt thì mới ăn được nhiều,
thì gà mới mau lớn và đẹp gà được.
Lông mượt: Theo kinh nghiệm của những
chuyên gà ấp trứng, lông mượt chính là
tiêu chí khác đánh giá sức khỏe gà con.
Thể hiện là trứng gà mẹ đạt tiêu chí tốt
cũng như suốt quá trình 21 ngày ấp nở luôn
đảm bảo nhiệt độ trong máy hoặc gà mẹ
ấp khéo léo, giống như quá trình mang thai
của người mẹ ăn uống đầy đủ chất dinh
dưỡng giúp cho người con ngay từ trong
phôi đã có lực.
Chân mẫm: Chân mẫm mập mạp, chân
không dị tật bất thường, đứng vững và đi
lại bình thường. Đôi chân để gà chạy nhảy
đi lại thường xuyên, nếu gà bị tật hoặc khèo
chân, dạng chân sẽ rất khó nuôi và khó có
thể phát triển tốt được.

Chọn giống là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong chăn nuôi Ảnh: IE

Cánh ôm: Cánh gà ôm sát là gà khỏe
mạnh, cơ bụng và cơ cánh kéo sát hông.
Bụng thon: Bụng dưới phía sau gà nếu
phình to, nặng nề chứng tỏ con gà đó bị
kém về tiêu hóa. Gần như số gà đó khi nuôi
sẽ chết hết. Gà chất lượng bụng phải thon
gọn, nhanh nhẹn, di chuyển chạy đi chạy lại
mới là gà tốt.
Rốn liền: Rốn phải khô, không bị ướt,
không bị nhiễm trùng hoặc sưng đỏ. Rốn
bị sưng đỏ hoặc bị nhiễm trùng là do quá
trình ấp trứng không tốt, điều này sẽ ảnh
hưởng tới hệ tiêu hóa của gà và rất khó
nuôi về sau.
Cân đủ: Trọng lượng mỗi con gà con khi
mới nở rất quan trọng, phải đảm bảo trọng

lượng trong khoảng cho phép, không to
quá, cũng không nhẹ quá. Bởi nếu ấp quá
nhiệt, quạt gió khô quá cũng có thể dẫn
đến con gà bị nhẹ so với tiêu chuẩn.
Thông thường mỗi loại gà sẽ có trọng
lượng tiêu chuẩn khi mới nở, trong lượng
tiêu chuẩn của từng quả trứng khi vào lò
ấp. Gà phượng có trọng lượng 320 - 360 g,
gà ri thuần có trọng lượng 280 - 300 g, gà ri
lai có trọng lượng 300 - 320 g.
Gen quý: Gen quý chính là yếu tố về
“huyết”, về giống và yếu tố vaccine phòng
bệnh đảm bảo sức khỏe nuôi lớn cũng như
bảo tồn và lưu giữ gen quý trong từng cá
thể nuôi đó.
Hạnh Nguyên

>> Bách khoa thư

Gà Nagoya
Nagoya là giống gà siêu trứng đến từ đất nước Nhật Bản. Giống gà này được
nhập vào nước ta từ những năm đầu của thập niên 50 thế kỷ trước. Nagoya
chính là giống gà được hình thành bởi sự lai tạo giữa giống gà địa phương tại
vùng Nagoya Nhật cùng với gà Cochin ở Trung Quốc. Gà Nagoya chuộng hình
thức thả vườn và đã được liệt kê vào một trong những giống gà siêu trứng với
chất lượng trứng to và năng suất đạt trên 200 quả mỗi năm. Loại gà này rất
dễ nuôi theo hình thức thả vườn. Bên cạnh việc đánh giá cao về trứng thì gà
Nagoya còn được đánh giá mang đến thịt thơm ngon và đậm đà.
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>> thú
sự kiện
y doanh nghiệp

Phòng và điều trị hội chứng
suy dinh dưỡng ở gia súc non
Hội chứng suy dinh dưỡng ở gia súc non làm giảm 10 - 15% trọng lượng so với những con bình thường, làm ảnh hưởng
đến năng suất và hiệu quả kinh tế nếu người nuôi không có các biện pháp phòng và điều trị kịp thời.

Nguyên nhân
Chứng suy dinh dưỡng ở gia súc non có
thể do một trong các nguyên nhân sau
gây ra:
• Do gia súc mẹ trong thời kỳ mang thai
ít được bồi dưỡng, thức ăn thiếu protit,
khoáng, vitamin.
• Gia súc mẹ bị mắc bệnh làm ảnh
hưởng đến chất lượng sữa, hoặc do phối
giống đồng huyết làm quá trình trao đổi
chất của gia súc non giảm, dẫn đến còi cọc,
chậm lớn.
• Do gia súc non bị bệnh như viêm ruột,
viêm phổi, ký sinh trùng…
Quá trình dẫn đến suy dinh dưỡng, đầu
tiên thường bắt đầu bằng rối loạn tiêu hóa,
làm khả năng vận động và tiết dịch của
dạ dày và ruột giảm, từ đó các chất đạm,
khoáng, sinh tố được hấp thụ kém. Từ suy
dinh dưỡng sẽ làm giảm quá trình hưng
phấn của vỏ não, do đó mất khả năng điều
chỉnh các trung khu dưới vỏ não. Mặt khác,
để duy trì sự sống, có thể phải tiêu hao năng
lượng của bản thân chúng, làm cơ thể ngày
càng gầy yếu, sức đề kháng cũng giảm, vật
hay mắc bệnh hay quá suy nhược mà chết.

Triệu chứng
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Con vật bị suy dinh dưỡng thường bị
chậm lớn, lông xù, niêm mạc nhợt nhạt, 4
chân yếu, đi không vững, thích nằm một
chỗ, đôi khi có hiện tượng phù. Thở nhanh
và nông, tim đập nhanh, nhu động dạ dày
và ruột giảm, khi thức ăn trong ruột tích
lại lên men sinh ra ỉa chảy. Thân nhiệt
thường thấp.
Ở heo suy dinh dưỡng chia làm 2 giai
đoạn:
• Giai đoạn suy dinh dưỡng heo con theo
mẹ: Heo thể hiện còi cọc, lông dựng đứng,
đi lại khó khăn, bú mẹ yếu, niêm mạc mắt,
miệng trắng nhợt, dẫn đến thiếu máu,
giảm sức đề kháng với các bệnh truyền
nhiễm và ký sinh trùng.

Heo con đẻ ra phải cho bú sữa đầu ngay Ảnh: Agiliaglobal

• Giai đoạn tách mẹ: Heo cũng thể hiện
còi cọc, chậm lớn, ăn yếu, phù thũng, sưng
đầu, liệt chân, tăng trọng chậm.

Bệnh tích
Con vật thường da khô, lông xù, đôi khi
xuất hiện thủy thũng dưới hầu, trước ngực,
âm nang. Khi mổ không thấy lớp mỡ dưới
da, thịt trắng bệch. Cơ tim nhão, lớp mỡ
vành tim bị thoái hóa keo. Phổi teo lại, có
từng đám bị xẹp, gan bị teo và nhợt nhạt.
Kiểm tra máu: Hàm lượng huyết sắc tố
giảm, số lượng hồng cầu và bạch cầu giảm,
tỷ lệ lâm ba cầu tăng, trong máu xuất hiện
các dạng hồng cầu non.

Điều trị
Cải thiện chế độ dinh dưỡng cho con mẹ.
Con con đẻ ra phải cho bú sữa đầu, giữ cho
nhiệt độ chuồng nuôi ấm và sạch, tập cho
gia súc non ăn sớm. Cần bổ sung thêm

trong khẩu phần ăn của gia súc non các
loại khoáng vi lượng, các loại vitamin (chú
trọng Vitamin D). Chăm sóc nuôi dưỡng
tốt, bổ sung đầy đủ khẩu phần ăn gồm
đạm, đường, tinh bột, chất béo, khoáng,
vitamin và các nguyên tố đa vi lượng (sắt,
coban…). Tiêm Vitamin E, tiêm bắp với liều
1 ml/tuần tiêm 1 lần. Tẩy ký sinh trùng
đường ruột theo định kỳ 3 - 4 tháng/ lần.

Phòng bệnh
Tiêm FER B12 10% cho heo con liều 100
- 150 mg/kg TT/lần vào lứa tuổi 2 tuần. Bổ
sung khoáng đa lượng: Bột xương, bột cá
vào khẩu phần ăn. Bổ sung nguyên tố đa vi
lượng, dầu cá vào khẩu phần thức ăn cho
heo trong một ngày với liều:
+ Sulfat đồng: 5 - 10 mg
+ Clorua magie: 3 - 5 mg
+ Dầu cá: 5 - 10 mg
+ Clorua coban: 2 - 4 mg
Bích Hòa

Phòng bệnh tụ huyết trùng
ở ngựa
Tụ huyết trùng là bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trên gia súc, trong đó có ngựa. Bệnh thường rộ lên vào lúc giao
mùa mưa, nắng nóng thất thường, hoặc chuyển vùng.

Nguyên nhân
Bệnh do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra, lây lan chủ
yếu qua đường tiêu hóa do ngựa nuốt phải vi khuẩn có trong
thức ăn và nước uống. Ngựa có thể bị lây bệnh khi được nhốt
chung chuồng với trâu, bò hoặc ngựa bị bệnh tụ huyết trùng.
Ở nước ta, bệnh tụ huyết trùng xảy ra ở khắp các vùng, thường
vào đầu mùa mưa, vùng sau lũ lụt (thường từ tháng 4 - 10).

Triệu chứng

Dùng thuốc làm giảm các cơn ho và khó thở: Tiêm Êphêdrin
cho ngựa với 5 - 8 ml/ngày (mỗi ống thuốc có 1 ml).
Dùng thuốc trợ sức: Tiêm cafêin hoặc long não nước, Vitamin
C, Vitamin B1, truyền dung dịch sinh lý mặn (90o/oo) và sinh lý
ngọt 5% theo liều 1.000 ml/kg thể trọng ngựa/ngày.

Bệnh tích

Phòng bệnh

Mổ khám ngựa chết, thấy các phủ tạng như: Phổi, gan, lá lách,
thận, các hạch lâm ba đều bị sưng và tụ máu màu đỏ sẫm. Đặc
biệt màng bao tim có màu vàng.
Phòng chẩn đoán thú y tỉnh sẽ giúp cho địa phương xác định vi
khuẩn gây bệnh viêm phổi, nếu địa phương báo cáo và gửi bệnh
phẩm đến.

Chủ động giám sát, phát hiện bệnh sớm để cách ly và điều
trị bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Đồng thời áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch tổng hợp để khống chế, bao
vây, dập tắt dịch bệnh trong diện hẹp. Thường xuyên vệ sinh
chuồng trại, định kỳ tẩy uế, tiêu độc khử trùng. Ở bãi chăn thả
và quanh khu vực chuồng nuôi cần phát quang bụi rậm, khơi
thông cống rãnh, thoát nước ở chỗ có vũng nước tù để hạn chế
sự tồn tại của mầm bệnh trong tự nhiên. Tăng cường chăm
sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh phòng bệnh nhất là trong lúc giao
mùa và thời gian bị ngập lũ.
Tiêm phòng: Biện pháp có hiệu quả nhất trong kiểm soát bệnh
là tiêm vaccine hàng năm (6 tháng một lần) cho các đàn gia
súc, để gia súc có miễn dịch chủ động chống lại mầm bệnh xâm
nhập vào cơ thể gia súc gây bệnh. Phát hiện sớm ngựa bệnh,
cách ly, điều trị kịp thời cho đến khi khỏi bệnh. Đảm bảo chuồng
ngựa kímh ấm vào mùa đông thoáng mát vào mùa hè. Nuôi
dưỡng, chăm sóc tốt ngựa để nâng cao sức đề kháng với bệnh.
Khi có dịch xảy ra phải phát hiện kịp thời gia súc ốm để cách
ly điều trị, tránh làm lây lan bệnh, công bố dịch, cấm không
cho vận chuyển và mổ thịt. Ngựa chết phải chôn sâu, đổ vôi
bột vào hố chôn. Toàn bộ chuồng trại, bãi chăn phải được vệ
sinh, tẩy uế và trống chuồng, bãi chăn thả triệt để. Đốt rác
thải và ủ phân có trộn vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh.
Hoàng Ngân

Điều trị
Pasteurella mẫn cảm đối với một số kháng sinh như Streptomycine
(và phối hợp với Penecilline); Gentamycine; Ampicilline; Tetracycline;
Enrofloxacine; Thiamfenicol… Hai loại thuốc này (strep và peni) nên
tiêm riêng, không nên tiêm chung một lần, vì một loại có tính axit,
một loại có tính kiềm nên trộn lẫn trong một sơ ranh thuốc sẽ giảm
tác dụng. Ngoài ra còn có thể dùng thuốc Cefalosporin (thuốc nhân
y). Tuy nhiên do bệnh diễn biến nhanh nên chỉ điều trị có hiệu quả
cao khi sử dụng kháng sinh sớm, đủ liều, đủ liệu trình và kết hợp với
thuốc hạ sốt, trợ sức. Đồng thời phải tăng cường quản lý, chăm sóc
và bồi dưỡng tốt cho gia súc bệnh.
Thuốc điều trị: Dùng phối hợp Streptomycine theo liều 30
mg/kg thể trọng ngựa và Tiamulin với liều 0,1 ml cho 10 kg thể
trọng ngựa. Dùng thuốc liên tục 6 - 7 ngày, sau đó nghỉ. Nếu
ngựa còn ho và thở khó thì sau 6 ngày dùng thuốc đợt 2 giống
như đợt đầu.

Ảnh: CTV

Thời gian ủ bệnh: 2 - 4 ngày. Ngựa bệnh thể hiện các triệu
chứng sau: Sốt cao 40 - 42°c liên tục trong 2 - 3 ngày, chảy nước
mắt, nước mũi liên tục, hầu bị sưng, thở nhanh và thở khó tăng
dần, ăn ít hoặc bỏ ăn, đầu cúi thấp và mắt đỏ ngầu, lờ đờ. Các
trường hợp bệnh nặng, ngựa nằm bệt, không đứng dậy được.
Ngựa có thể bị chết sau 2 - 6 ngày nếu không được phát hiện
sớm và điều trị. Có trường hợp ngựa bị chết đột ngột mà không
thể hiện các triệu chứng của bệnh chỉ sau 1 ngày.
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>> thú
sự kiện
y doanh nghiệp

Hội chứng hen khẹc ở gà
n PGS.TS Phạm Ngọc Thạch
Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hen khẹc ở gà là hội chứng thường gặp trong quá trình nuôi đối với các nông hộ và các trang trại chăn nuôi gà. Hội
chứng này thường gặp ở gà trong mọi lứa tuổi và gây nên những thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Bệnh có những
biểu hiện giống nhau nên người nuôi khó phân biệt để chăm sóc và điều trị đúng cách. Vì vậy đây là vấn đề được rất
nhiều bà con quan tâm.

Triệu chứng (biểu hiện) chung
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Bệnh CRD hay còn gọi là viêm đường hô hấp mạn tính: Là một
bệnh phổ biến trên gia cầm, xảy ra quanh năm, đặc biệt nặng
vào mùa mưa rét hoặc nóng ẩm đầu năm, thường xuyên tái
phát khi sức khỏe gia cầm giảm sút do thay đổi thời tiết hoặc
chăm sóc, nuôi dưỡng kém. Bệnh có biểu hiện lâm sàng chậm,
tiến trình bệnh dài và thường xuyên kết hợp với E. coli. Trường
hợp này gà hen khẹc liên tục. Ngoài ra gà còn bị chảy nước mắt,
lúc đầu nước mắt lỏng chảy nhiều sau đó đặc và lâu ngày có thể
gây ra mù mắt. Gà bị tiêu chảy phân xanh lẫn trắng hoặc có thể
gà bị viêm khớp. Khi mổ khám bệnh tích trên gà, khí quản có thể
bị viêm, xuất huyết, tích dịch, túi khí dày lên và có mủ.

Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT): Bệnh do virus
Coronavirus gây ra với những đặc trưng thể hiện ở đường hô
hấp. Bệnh xảy ra ở gà từ sau 20 ngày đến dưới 1 năm tuổi, bệnh
nặng nhất vào giai đoạn gà được 3 - 5 tháng tuổi. Gà bị bệnh
có biểu hiện hắt hơi, thở khó, thở khò khè, kém ăn, chậm lớn,
lông cánh xơ xác, khi ho gà lắc đầu vẩy mỏ, kiểm tra ở mũi và
miệng có dịch nhầy màu hồng, kiểm tra vách tường hay nền
chuồng có vệt mầu thâm đen. Khi mổ khám gà, bệnh tích tập
trung ở đường hô hấp, chủ yếu ở thanh quản, khí quản. (niêm
mạc thanh quản và khí quản có nhiều dịch viêm, xuất huyết lấm
tấm, phủ fibrin màu vàng xám, dễ bóc. Quá trình viêm còn lan
sâu vào trong niêm mạc phế quản, phổi và các túi khí)..

Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB): Là một bệnh truyền
nhiễm cấp tính ở gà do Coronavirus gây nên khi gà bị stress do
lạnh và dinh dưỡng kém. Bệnh lây lan rất nhanh, thường nhiễm
cao đến 100%, tỷ lệ chết đến 25% hoặc hơn nữa ở gà dưới 6 tuần
tuổi và không đáng kể ở gà đã trên 6 tuần tuổi. Bệnh lây lan qua
tiếp xúc gà khỏe với gà bệnh, qua không khí giữa các chuồng,
giữa các trại. Gà con khi bị bệnh có biểu hiện: Há mồm ra thở,
ho, hắt hơi, ran khí quản (hen khẹc), dịch mũi chảy, mắt ướt, mắt
sưng; thường tụm lại dưới chụp sưởi ấm, xù lông, phân loãng,
ăn ít, uống nước nhiều, sút cân. Gà lớn bị bệnh tổn thương ở ống
dẫn trứng ít nghiêm trọng hơn, không có dịch mũi, có trường
hợp không có triệu chứng lâm sàng (bên ngoài). Ở gà đẻ, bên
cạnh các bệnh lý hô hấp thì giảm đẻ rõ rệt, giảm tỷ lệ trứng
giống, tỷ lệ ấp nở giảm, trứng vỏ mềm, dị dạng, xù xì tăng cao.

Bệnh ORT: Thường gọi là bệnh hắt hơi hay bệnh hen phức hợp
ở gà, do vi khuẩn gram âm gây ra với dấu hiệu như hắt hơi chảy
nước mắt nước mũi. Gà mắc bệnh khó thở, thường dướn cổ lên
để ngáp, đớp không khí. Mổ khám thấy phổi viêm có mủ, bã đậu
hình ống trong phổi và 2 phế quản chính, túi khí viêm có bọt
khí, có thể có mủ màu vàng; có màng ở túi khí, màng gan, màng
tim. Đây là bệnh khá phổ biến ở gia cầm, đặc biệt là ở gà. Hàng
năm, căn bệnh này đã gây nhiều thiệt hại cho bà con chăn nuôi
gà. Bệnh thường xảy ra vào mùa xuân, mùa hè và thời điểm giao
mùa, khi độ ẩm không khí tăng cao. Gà thịt thường mắc lúc 3 - 6
tuần, các loại gà khác thường từ 6 tuần tuổi trở lên. Tỷ lệ nhiễm
bệnh cao 50 - 100% nhưng tỷ lệ chết và loại thải thấp 5 - 20%.

Bệnh Newcastle (bệnh gà rù): Là một bệnh rất phổ biến và
cũng được rất nhiều người chăn nuôi quan tâm. Bệnh do virus
thuộc nhóm Paramyxovirus gây bệnh cho gà mọi lứa tuổi, đặc
trưng bởi hiện tượng xuất huyết, viêm loét đường tiêu hóa, thời
kỳ nung bệnh thường là 5 ngày, có thể biến động 5 - 12 ngày.
Bệnh lây lan nhanh gây thiệt hại nghiêm trọng, có thể đến 100%
trên đàn gà bệnh. Gà mắc bệnh thường có triệu chứng ủ rũ, ăn
ít, uống nước nhiều, lông xù, sốt cao 42 - 43°C, hắt hơi, sổ mũi,
thở khó trầm trọng, mào và yếm tím bầm, từ mũi chảy ra chất
nhớt, thức ăn ở diều không tiêu, nhão ra do lên men, khi dốc gà
ngược thấy có nước chảy ra có mùi chua khắm. Vài ngày sau gà
tiêu chảy phân có màu nâu sẫm, trắng xanh hay trắng xám. Ở
cuối ổ dịch, gà có triệu chứng thần kinh, cơ quan vận động bị
tổn thương biến loạn nặng. Con vật vặn đầu ra sau, đi giật lùi,
vòng tròn, mổ không đúng thức ăn, những cơn co giật thường
xảy ra khi có kích thích. Mổ khám bệnh tích gà bệnh thấy: Niêm
mạc dạ dày tuyến xuất huyết màu đỏ, tròn bằng đầu đinh ghim,
các điểm xuất huyết này có thể tập trung thành từng vệt. Dạ
dày cơ xuất huyết. Ruột non xuất huyết, viêm. Trong trường hợp
bệnh kéo dài có thể có những nốt loét hình tròn, hình bầu dục,
cúc áo. Trường hợp bệnh nặng nốt loét có thể lan xuống ruột
già, ruột non.

trường hợp không xác định được các trường hợp cụ thể, có
thể áp dụng phác đồ điều trị tổng hợp sau đây:
- Cải thiện môi trường chăn nuôi: Thay chất độn chuồng và
dọn sạch khu chăn thả; sát trùng chuồng trại và môi trường
xung quanh; giữ ấm cho gà trong những ngày giá lạnh; dãn
mật độ đàn khi cần thiết.
- Cho toàn đàn uống nước tỏi: 100 g tỏi giã nhỏ hòa với 10
lít nước. Gạn lấy nước trong cho gà uống, bã tỏi trộn lẫn với
thức ăn cho gà ăn hàng ngày.
- Dùng kháng thể GUM tiêm cho đàn gà trong 3 ngày liên
tục. Liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm.
- Sau 3 ngày tiêm kháng thể GUM dùng vaccine ND-IB: Hòa
với nước sạch cho toàn đàn uống (tốt nhất là nhỏ) với liều
lượng gấp 2 lần liều phòng.
- Sau 1 ngày sử dụng vaccine, dùng Gluco-KC thảo dược +
Vitamin A.D.E + Multivit C + thuốc giải độc gan thận: Cho gà
uống tự do và liên tục 10 - 15 ngày.
- Sau 2 - 3 ngày dùng thuốc bồi bổ cơ thể, dùng thuốc diệt
vi khuẩn bội nhiễm và thuốc giảm viêm, dùng một trong
các loại kháng sinh sau: Timicosin, Hoặc Erythromycin,
Hoặc Cefotaxin, Hoặc Tetramycin, Hoặc Doxy 50 - 75, Hoặc
Flo - Doxy. Một trong các loại kháng sinh trên phối hợp với
Prednisolon (1 vỉ 10 viên tán nhỏ, dùng cho 2 tạ gà). Trộn vào
khẩu phần ăn hàng ngày hoặc pha với nước sạch, cho gà ăn
hoặc uống liên tục 5 - 7 ngày (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao
bì sản phẩm).

Phòng bệnh
Giữ chuồng nuôi và khu vực chăn thả thường xuyên sạch sẽ
khô ráo; định kỳ sát trùng chuồng nuôi và môi trường xung
quanh; giữ ấm cho gà trong những ngày giá lạnh; nuôi đúng
mật độ theo các nhà chuyên môn khuyến cáo.
Khẩu phần ăn hàng ngày phải đầy đủ các chất dinh dưỡng và
cân đối; định kỳ bổ sung các thuốc có tác dụng nâng cao sức đề
kháng (Vitamin A.D.E, Multivit - C; Premix khoáng; Điện giải Vitamin; Gluco-KC thảo dược), mỗi tháng 1 lần và mỗi lần 7 - 10
ngày
Dùng vaccine tiêm phòng bệnh cho gà đối với những bệnh có
vaccine phòng bệnh:
Bệnh Newcaste và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm: Khi gà
được 5 - 7 ngày tuổi: Dùng ND-IB nhỏ cho gà lần 1; khi gà được 19
- 21 ngày tuổi: Dùng ND-ID nhỏ lần 2; khi gà 60 ngày tuổi: Dùng
ND - IB lần 3 (hoặc dùng vaccine Newcastle hệ I tiêm cho gà.
Đối với bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT): Khi gà
được 25 ngày tuổi phòng lần I và sau 1 tháng phòng lần II và khi
gà 8 tuần tuổi tiêm phòng lần I và khi gà được 10 tuần tuổi tiêm
phòng lần III

Trị bệnh
Nếu thấy đàn gà có biểu hiện hen khẹc, cần kiểm tra cụ thể
đàn gà để xác định được 1 trong 5 trường hợp nêu ở trên để có
phác đồ điều trị thích hợp và kịp thời cho hiệu quả cao. Trong

Tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả

Lưu ý: Những gà bị hen khẹc nặng, cần
tách riêng và dùng Lin-Spec hoặc GentaTylo. Tiêm bắp ngày 1 lần và liên tục 3 ngày
liền (liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản
phẩm).
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Nuôi ngan Pháp lấy thịt
Nuôi ngan Pháp lấy thịt đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi nhờ vào quy trình nuôi đơn giản, ít đầu tư.

Chọn giống, mật độ
Chọn giống: Chọn ngan nở đúng ngày
(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.
Nên tách ngan trống, ngan mái nuôi riêng
từ lúc 1 ngày tuổi. Ngan Pháp có nhiều loại
giống nhác nhau như: R31, R51, R71, R71 SL
và giống siêu nặng. Tùy vào điều kiện của
mỗi gia đình nên chọn nuôi giống nào cho
phù hợp. Tuy nhiên khi chọn giống cần
đảm bảo các yếu tố nhanh nhẹn, mập,
mào đỏ, lông mượt và sáng.
Mật độ nuôi: Tùy thuộc vào điều kiện
chăn nuôi, mùa vụ và khí hậu mà quyết
định mật độ chuồng nuôi. Mật độ vừa phải
thì ngan sinh trưởng và phát triển tốt và
hạn chế được sự lây nhiễm bệnh tật. Từ 0 4 tuần tuổi: 15 - 20 con/m2 nền chuồng; từ
9 - 12 tuần tuổi: 5 - 7 con/m2 nền chuồng
cộng với diện tích sân chơi bằng 2 lần diện
tích nền chuồng.

Chuồng nuôi
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Chuồng nuôi và dụng cụ: Phải rửa sạch
sẽ, trống chuồng trước khi nuôi 15 - 20 ngày.
Cần được xử lý theo quy trình vệ sinh thú y,
quét hoặc rắc vôi đặc 40%, khử trùng bằng
formol 3% từ 2 - 3 lần. Trước khi xuống ngan
con 1 - 2 ngày, phun khử trùng lần cuối cùng
(đóng kín cửa để phun sau 5 - 7 giờ mới mở
ra). Chuồng nuôi đảm bảo yêu cầu thoáng,
cao ráo, sạch sẽ. Nếu trường hợp nuôi với số
lượng lớn phải xây dựng chuồng trại phải
tách riêng khu dân cư.
Sân chơi: Cần có sân, hoặc vườn với
mương nước sạch cho ngan vận động và
tắm từ giữa tuần thứ 3 trở đi. Hàng ngày rửa
thay mương nước 2 lần đảm bảo ngan luôn
được tắm nước sạch.
Chất độn chuồng: Phải đảm bảo khô, sạch,
không ẩm mốc, sử dụng phôi bào, trấu, nếu
không có dùng cỏ rơm khô băm nhỏ… phun
thuốc sát trùng bằng formol 2%. Chất độn
chuồng phải thay thường xuyên.
Nhiệt độ: Ngan không tự nhiên điều chỉnh
được thân nhiệt trong 2 tuần đầu mới xuống
chuồng. Do vậy cần được đảm bảo được

Mô hình kỹ thuật nuôi ngan Pháp cho hiệu quả kinh tế rất
lớn. Nếu chăm sóc tốt, con trống nuôi 90 ngày có thể đạt trọng
lượng 3,5 - 4 kg/con, con mái nhỏ hơn nhưng sau 60 ngày nuôi
có thể bán thịt, trọng lượng đạt 2 kg/con.

nhiệt độ cho ngan, nếu nhiệt độ không thích
hợp thì tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng bị
ảnh hưởng, ngan dễ mắc bệnh về đường hô
hấp, tiêu hóa.
Máng ăn: Dùng máng ăn bằng tôn có kích
thước 0,7 - 2,5 m sử dụng cho 70 - 100 con/
máng.
Máng uống: Giai đoạn 1 - 2 tuần tuổi sử
dụng máng uống tròn loại 2 lít. Giai đoạn 3
- 12 tuần tuổi sử dụng máng uống tròn loại
5 lít, dùng cho 20 - 30 con/máng đảm bảo
cung cấp 0,3 - 0,5 lít nước/con/ngày, đảm
bảo cung cấp đủ nước sạch cho ngan.

Dinh dưỡng
Thức ăn: 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, sử
dụng nhiều loại nguyên liệu và thức ăn bổ
sung động vật, thực vật, premix khoáng và
vitamin. Giống ngan Pháp có tính ăn tạp, sử
dụng được nhiều loại thức ăn như ngô, thóc,
cám, bã bia, bã đậu, rau, bèo, thức ăn hỗn
hợp viên nên có thể nuôi công nghiệp kết
hợp chăn thả khá thuận lợi. Dùng thức ăn
hỗn hợp dạng viên, hoặc thức ăn đậm đặc
trộn với cơm, hoặc dùng các đơn nguyên
như tấm, ngô, gạo lứt, đỗ tương, khô đỗ
tương, cám gạo, bột cá nhạt, bột màu, bột
đầu tôm, premix vitamin, khoáng hoặc
dùng cơm (cho ngan con). Thóc luộc, thóc
sống (cho ngan choai, hậu bị, sinh sản) trộn
với mồi tươi (30 - 40% tùy loại) như tôm, tép,

cua, ốc, giun đất, don dắt, rạm, bọ đỏ... và các
loại côn trùng khác. Có thể dùng bổ sung thêm
rau xanh.
Chia làm 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 - 21 ngày tuổi: Thức ăn đạt 18%
đạm tiêu hóa, năng lượng 2.890 kcal.
+ Giai đoạn 22 - 56 ngày tuổi: Thức ăn đạt 16%
đạm tiêu hóa, năng lượng 2.890 kcal.
Ngan thương phẩm thức ăn đạt 15% đạm
tiêu hóa, năng lượng 3.000 kcal.
Không sử dụng khô dầu lạc trong khẩu phần
ăn cho ngan vì dễ nhiễm Aflatoxin, riêng ngô
nên sử dụng cho ngan nuôi giống không quá
20%, ngan nuôi thương phẩm không quá 30%.
Cho ăn: Trước khi cho ngan ăn phải dọn
máng, quét bỏ những thức ăn thừa, hôi, thối
và mốc, cho ngan ăn làm nhiều lần trong ngày
để tránh rơi vãi và ôi chua, tách những con
nhỏ cho ăn riêng để ngan phát triển đồng đều.
Ngan 28 ngày tuổi giữ trọng lượng trung bình
Giai đoạn ngan 1 - 29 ngày tuổi: Dùng thức ăn
dạng viên hoặc gạo nấu thành cơm và trộn với
thức ăn giàu đạm cho ngan ăn. Với mục đích
của người chăn nuôi là ngan lớn nhanh nên
lượng thức ăn đảm bảo thỏa mãn được nhu
cầu của ngan. Để ngan ăn được nhiều, hiệu
quả chuyển hóa thức ăn tốt cần cho ăn như
sau: Cho ngan ăn theo bữa, hết thức ăn mới
cho ăn tiếp. Từ 5 - 12 tuần tuổi có thể cho ngan
ăn thêm rau xanh.
Nước uống: Phải dùng nước sạch, đặt máng
uống phải thấp để chúng dễ uống. Máng uống
phải đặt xen kẽ với máng ăn.

Quản lý
Hàng ngày buổi sáng kiểm tra tình hình đàn
ngan, nếu có sự thay đổi khác thường báo cho
thú y xử lý. Phải thực hiện ngiêm túc đầy đủ luật
lệ về công tác phòng trừ dịch bệnh. Trước cửa
phòng nuôi phải có hố khử trùng. Trong chuồng
nuôi chỉ nên có 1 loại ngan và nếu có 2 đàn thì chỉ
cách nhau 2 - 5 ngày tuổi. Chuồng nuôi phải có
chu kỳ luân chuyển hàng năm để có thời gian xử
lý và trống chuồng. Ngan nhập về phải nuôi cách
ly 15 - 20 ngày và giữ đúng các nguyên tắc thú y
quy định. Ngan ốm và yếu cần loại ngay ra khỏi
đàn, xác ngan chết cần phải đưa ngay ra khỏi khu
vực chăn nuôi và xử lý tùy từng loại bệnh. Phân
cần thu lại và đưa vào đúng nơi quy định.
Vệ sinh thú y và phòng bệnh là khâu quan
trọng không thể thiếu được trong quá trình nuôi
ngan, đảm bảo an toàn cho người sản xuất và
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho quá trình đầu
tư chăn nuôi. Thực tế sản xuất cho thấy, khi con
giống và thức ăn đã được giải quyết tốt về căn
bản thì vệ sinh thú y và phòng bệnh quyết định
sự thành bại của nhà chăn nuôi.
Phương Đông

Sử dụng đèn LED
trong chăn nuôi gia cầm
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sử dụng đèn LED làm tăng năng suất và
giảm đáng kể chi phí chiếu sáng trong chăn nuôi gia cầm so với bóng đèn
sợi đốt và ánh sáng huỳnh quang.
Ưu điểm
Ánh sáng thích hợp là một thành phần quan trọng của các cơ sở chăn nuôi gia
cầm. Sử dụng đèn LED mang lại nhiều lợi ích trong trang trại như:
Tiết kiệm chi phí: So với bóng đèn sợi đốt, ánh sáng LED có thể tiết kiệm cho các
cơ sở chăn nuôi gia cầm khoảng 80 - 85% điện năng. Tiết kiệm tối đa khi toàn bộ hệ
thống chiếu sáng được thay thế. Do bóng đèn LED có tuổi thọ cao hơn và công suất
bóng thấp hơn. Bóng đèn LED có thể tồn tại 20.000 - 50.000 giờ, lâu hơn khoảng 5
lần so bất kỳ bóng đèn nào khác trên thị trường. Đèn LED có tỷ lệ khấu hao quang
thấp hơn đáng kể so với các bóng đèn khác, khoảng 2 - 5%/năm so với 12 - 15%/năm
của đèn compact và 25 - 40%/năm của bóng đèn sợi đốt.
Nâng cao hiệu suất chăn nuôi: Một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Gia cầm
ứng dụng của Brazil năm 2013 đã chỉ ra rằng, những con gia cầm được nuôi bằng ánh
sáng LED hoạt động tốt hơn so với những con có ánh sáng CFL. Gà thịt 7 ngày tuổi
được phát hiện có sự chuyển đổi thức ăn tốt hơn với đèn LED so với những con được
nuôi bằng đèn CFL. Kết quả từ các thử nghiệm đầu tiên sử dụng hệ thống chiếu sáng
LED trong các cơ sở chăn nuôi của Noble Food đã cho thấy, hệ thống này giúp nâng
sản lượng trứng và mang lại lợi ích cho hành vi của gia cầm.
Cách sử dụng
Chọn bóng đèn LED phù hợp cho cơ sở sản xuất của trang trại là rất quan trọng.
Bóng đèn LED ở nhà hoặc khu thương mại có thể không phù hợp với cơ sở chăn nuôi
gia cầm vì độ nóng, độ ẩm, bụi và amoniac thường được tìm thấy ở đó. Bất kỳ bóng
đèn được chọn dùng trong chăn nuôi gia cầm cần phải chịu được các loại điều kiện
môi trường này.
Cần phải chú ý việc làm sạch bóng đèn bởi theo thời gian, nhiệt độ quá cao sẽ làm
giảm hiệu quả của bóng đèn. Một số đèn LED có vây kim loại hoặc nhựa để hỗ trợ
giảm nhiệt. Tuy nhiên, trong nhà nuôi gia cầm, những chiếc vây này có thể bị bẩn
dẫn đến tuổi thọ bóng đèn ngắn hơn do bụi bẩn và sự tích tụ nhiệt.
Hoàng Yến
(Tổng hợp)
>> Sách kỹ thuật

“Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây”
Cuốn sách “Chăn nuôi gà thả vườn và gà tây” do Hội
Chăn nuôi Việt Nam biên soạn giúp chúng ta chăm sóc
và nuôi các loại gà một cách hiệu quả thông qua việc
tìm hiểu rõ đặc tính sinh sản, chế độ ăn, nguyên tắc
phòng bệnh cho chúng. Các loại gà được hướng dẫn
chi tiết trong sách bao gồm: Gà ri, gà Đông Tảo, gà
Hổ, gà Mía, gà Phù Lưu Tế, gà Văn Phú, gà ô, gà Nam
bộ, gà ác, gà tre, gà chọi, gà tàu vàng, gà tam hoàng,
gà tây. Sách do Nhà xuất bản Nông nghiệp phát hành.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG
DINH DƯỠNG CỦA GIA SÚC, GIA CẦM
Khái niệm về công nghệ nano
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Khái niệm công nghệ nano đã được đưa ra lần đầu tiên vào năm
1959 bởi nhà vật lý nổi tiếng Richard Feynman. Công nghệ Nano
(Nanotechnology) được định nghĩa là chuyên ngành về vật liệu ở kích
thước nhỏ cỡ nguyên tử, phân tử và siêu phân tử. Định nghĩa cụ thể
hơn về công nghệ nano được đưa ra bởi Hiệp hội Công nghệ nano Mỹ,
theo đó công nghệ nano là chuyên ngành về vật liệu có kích cỡ tối
thiểu 1 - 100 nanomet (1 tỷ nanomet mới bằng 1 m).
Vật liệu nano là vật liệu trong đó ít nhất một chiều có kích thước
nanomet (nm). Vật liệu nano có thể tồn tại ở ba trạng thái: Rắn, lỏng,
khí; trong đó vật liệu nano rắn đang được quan tâm nghiên cứu nhiều
nhất. Có thể phân chia vật liệu nano thành 3 loại dựa trên hình dạng:
- Vật liệu nano ba chiều: Là vật liệu cả 3 chiều đều có kích thước
nanomet (ví dụ đám nano, keo nano, hạt nano…).
- Vật liệu nano hai chiều: Là vật liệu trong đó chỉ có 2 chiều có kích
thước nanomet (Ví dụ màng nano…).
- Vật liệu nano một chiều: Là vật liệu trong đó chỉ có duy nhất một
chiều có kích thước nanomet (Ví dụ ống nano, dây nano…).
- Vật liệu nanocompozit: Là vật liệu trong đó chỉ một phần của vật
liệu có kích thước nano hoặc cấu trúc của có 3 chiều, 2 chiều và 1 chiều
đan xen nhau (ví dụ nanocomposit bạc/silica; bạc/uretan…).
Trong lĩnh vực sinh học, dựa trên tính chất hóa học của chúng, các
hạt nano có thể được phân loại thành vô cơ, hữu cơ, nhũ tương, phân
tán và phân tử nano. Các hạt nano vô cơ bao gồm các thành phần
khoáng vô cơ khác nhau đã được chấp thuận cho sử dụng trong công
nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ví dụ, titan dioxide, silic dioxide,
canxi, magiê và nano bạc vừa được bổ sung vào thành phần thức ăn
vừa làm bao bì kháng khuẩn và bảo quản thức ăn. Các hạt nano hữu
cơ bao gồm protein, phân tử chất béo và đường. Các hạt nano hữu cơ
thông qua đường tiêu hóa có thể cải thiện giá trị dinh dưỡng của vật
nuôi.
Việc chế tạo các hạt nano khác nhau và phụ thuộc vào mục đích
mà chúng được sử dụng. Tính ổn định của thành phần hoạt tính, độc
tính cũng cần được xem xét. Một số phương pháp để điều chế các
hạt nano là liên kết ngang nhũ tương, kết tủa, sấy phun, kết hợp nhũ
tương - giọt, keo hóa ion, micellar ngược.
Các chất chiết xuất từ thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc
giảm kích thước hạt trong các ion kim loại. Các chất chiết xuất có chứa
các hợp chất khác nhau như đường, ancaloit, polyphenol, protein...
Các hợp chất này ngoài ra còn mang lại sự ổn định cho các ion kim
loại. Các hạt nano được tổng hợp theo phương pháp này sẽ có các
màu khác nhau như vàng, xám và vàng dựa trên nguồn nguyên liệu
thực vật được sử dụng.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các nguồn thực vật khác nhau để
tổng hợp các hạt nano này, như sau: Các hạt nano vàng và bạc xanh
đã được tổng hợp từ nhiều nguồn thực vật khác nhau, cây phong
lữ (Pelargonium graveolens), chiết xuất từ lá chanh (Cymbopogon
flexuosus), Cinnamommum camphora, neem (Azadirachta indica),

Tổng hợp các hạt nano

Aloe vera, amarind (Tamarindus indica), Abelmoschus esculentus và
chiết xuất từ trái cây Emblica officinalis, yến mạch (Avena sativa), cỏ
linh lăng (Medicago sativa) và ngâm đậu gram (Cicer arietinum) và
Piper nigrum Concoction. Cỏ linh lăng (Medicago sativa) và Brassica
juncea đã được sử dụng để tổng hợp hạt nano hợp kim bạc và Ag - Au
- Cu. Các hạt nano mangan được tổng hợp dưới dạng mangan acetate
từ chất khử chiết xuất chanh với chất curcumin là chất ổn định.
Quá trình tổng hợp các hạt/khoáng chất nano theo quy trình này
có 2 ưu điểm nổi bật so với phương pháp tổng hợp thông thường/hóa
học. Đầu tiên, các hạt kích thước nano này có tính hấp thu cao hơn
qua các thành mao quản và do đó, chúng đóng vai trò quan trọng
trong việc vận chuyển dinh dưỡng và thuốc điều trị. Thứ hai, quá trình
này sử dụng các vật liệu phân hủy sinh học, loại trừ khả năng tích tụ
và ô nhiễm môi trường do hóa chất.
Ở động vật, sự hấp thu của các hạt nano theo nhiều cách khác nhau
bao gồm thông qua đường tiêu hóa và đường hô hấp. Sự hấp thụ,
phân phối, chuyển hóa và bài tiết của các hạt nano trong cơ thể phụ
thuộc vào các tính chất hóa lý của chúng như độ hòa tan, điện tích và
kích thước. Kích thước hạt nhỏ hơn khoảng 300 nm có thể dễ dàng
hấp thu vào mao mạch, trong khi các hạt nhỏ hơn 100 nm có thể đi
vào các mô và cơ quan khác nhau. Thông qua đường hô hấp, các hạt
siêu mịn hít vào cơ thể vào hệ thống thần kinh trung ương, vượt qua
chướng ngại vật đầy thách thức của hàng rào máu não. Nhưng phản
ứng của chúng với các chất khác có thể gây hậu quả cho sức khỏe và
môi trường. Gần đây, các hạt nano chức năng sinh học (BN) đã được
chấp nhận rộng rãi để điều trị nhiễm trùng đường ruột, vì các tác nhân
thanh lọc mầm bệnh trước khi vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, người ta
đã phát hiện ra rằng D-mannose có thể ức chế sự gắn kết của vi khuẩn
với tế bào ruột. Bằng chứng thông qua một số công trình sơ bộ cho
thấy BN chấp nhận cụ thể cho các vị trí thụ thể mannose trên các tế
bào Campylobacter.

Vai trò của nano đối với dinh dưỡng động vật
Trong ngành chăn nuôi, ứng dụng công nghệ nano chủ yếu ở dạng
khoáng chất nano. Lĩnh vực này có tầm quan trọng vì nó làm tăng sự
hấp thụ khoáng vi lượng bằng cách giảm hiệu ứng đối kháng giữa các
cation hóa trị.
Quá trình chuyển đổi các phân tử lớn hơn này thành một phân tử
nhỏ tạo ra những thay đổi về bản chất vật lý và hóa học vốn có của vật
liệu cơ bản. Những thay đổi này bao gồm thay đổi về độ hòa tan, sự
hấp thụ, cơ chế vận chuyển, bài tiết và quan trọng là sự đối kháng. Sự
đối kháng khoáng chất trong đường ruột gia súc, gia cầm hoặc trong
tế bào dẫn đến mất cân bằng khoáng chất ở sự hấp thụ, vận chuyển
và bài tiết.
Các chất phụ gia nano như vậy sẽ có lợi thế về sinh khả dụng tốt
hơn, tỷ lệ liều nhỏ và tương tác ổn định với các thành phần khác. Do sử
dụng liều thấp, chúng có thể được sử dụng thay thế cho kháng sinh
làm chất kích thích tăng trưởng, loại bỏ dư lượng kháng sinh trong
các sản phẩm động vật, giảm ô nhiễm môi trường và sản xuất các sản
phẩm động vật bảo đảm an toàn thực phẩm. Phụ gia nano cũng có
thể được kết hợp trong viên nang protein hoặc một thành phần thức
ăn tự nhiên khác.
Ở cừu, việc bổ sung Nano-Selenium với nồng độ 3 ppm trong chế độ
ăn cơ bản đã làm giảm đáng kể pH dạ cỏ (khoảng 6,68 - 6,8) và nồng
độ amoniac (khoảng 9,95 - 12,49 mg/100 ml) và tăng tổng nồng độ
VFA (phạm vi 73,63 - 77,72 mM) tuyến tính (p < 0,01) và bậc hai (p < 0,01)
với việc tăng bổ sung nano-Se. Trong một thử nghiệm khác trên cừu,
nano-Se có tác dụng tích cực chống lại tổn thương peroxidative trong
các thành phần máu khi được cho ở mức 1 mg kg1 của thức ăn. Tương
tự ở dê đực, việc bổ sung nano-Se vào chế độ ăn kiêng với nồng độ
0,3 ppm cho thấy sự gia tăng trọng lượng cơ thể cuối cùng (p < 0,05)
và tăng trưởng trung bình hàng ngày. Toàn bộ máu, huyết thanh và
mô Se, hoạt động của enzyme chống ôxy hóa trong huyết thanh cũng
được tăng lên nhờ bổ sung nano-Selen trong chế độ ăn uống. Đối với
các cơ quan sinh sản ở dê đực, bổ sung 0,3 mg kg -1 của chế độ ăn uống
của nano-Se (60 - 80 nm) dẫn đến ảnh hưởng thuận lợi trên vi cấu
trúc tinh hoàn, tinh trùng cấu trúc ultramicroscopic tinh hoàn, tinh
hoàn hoạt động peroxit glutathione và chất lượng tinh dịch .
Bổ sung crom (Cr) vào chế độ ăn uống như crom nanocompozit
(CrNano) với tỷ lệ 200 μg ở heo làm giảm đáng kể nồng độ glucose, nitơ
urê, triglyceride, cholesterol và axit béo không este hóa trong huyết
thanh. Ngược lại, nồng độ protein trong huyết thanh, lipoprotein mật
độ cao và hoạt động lipase tăng đáng kể. Cũng có sự gia tăng yếu tố
tăng trưởng giống như insulin trong huyết thanh và làm giảm đáng
kể nồng độ insulin và cortisol trong huyết thanh. Ngoài ra, CrNano
bổ sung dẫn đến mức độ cao hơn của globulin miễn dịch, Ig M và Ig
G trong huyết tương. Nano Crom cũng có tác dụng đáng kể đối với
các đặc tính thân thịt, chất lượng thịt heo, khối lượng cơ xương và
tăng nồng độ crom mô trong các cơ. Ở heo con, việc bổ sung đồng
nano (Cu) với nồng độ 50 ppm đã tạo ra những cải thiện đáng kể về
hiệu suất tăng trưởng. Hàm lượng đồng trong phân đã giảm và tính
khả dụng của Đồng được cải thiện đáng kể so với nhóm đồng sunfat
(CuSO4) thông thường. Cũng có sự khác biệt đáng kể đã được quan
sát thấy trong việc cải thiện khả năng tiêu hóa chất béo và năng lượng
thô ở heo theo chế độ ăn nano Cu. Những cải thiện đáng kể về mặt
thống kê đã được quan sát thấy về các chỉ tiêu IgG,-globulin và tổng
mức protein globulin và trong hoạt động SOD của nhóm nanoCu.
Bổ sung các hạt nano bạc kim loại 20 và 40 ppm làm chất kích thích
tăng trưởng và kháng khuẩn trong giai đoạn chuyển tiếp (trọng lượng
5 - 20 kg) của heo con cai sữa dẫn đến giảm Coliform trong đường

Các ứng dụng của hạt nano
trong thức ăn chăn nuôi

ruột. Bên cạnh đó, nồng độ của Clostridium perfringens hoặc Cl.
nhóm histolyticum ở hồi tràng đã giảm với 20 ppm bạc.
Ở gà thịt, việc bổ sung 1,20 mg kg1 Se (Nano-Se) cho thấy phạm vi
rộng hơn giữa mức độ tối ưu và độc hại của Nano-Se với khả năng duy
trì hiệu quả trong cơ thể so với natri selenite. Cũng trong nghiên cứu
này, việc bổ sung các nano-Se (60 nm) cho gà thịt cho thấy sự nâng
lên của tỷ lệ sống, tăng trọng trung bình hàng ngày và thức ăn với tỷ lệ
tăng với 0,15 - 1,20 mg kg-1 nồng Se. Ở gà con, khi bổ sung nano Se 0,3
mg/ kg1 vào chế độ ăn đã mang lại tác dụng sinh lý tốt hơn .
Một nghiên cứu về nano kẽm cho thấy, việc bổ sung 0,06 ppm
trong chế độ ăn cơ bản của gà thịt cho thấy tình trạng miễn dịch và
khả dụng sinh học được cải thiện so với kẽm vô cơ. Hơn nữa, nồng độ
khác nhau của các hạt nano ZnO cũng được tìm thấy để ức chế sự
phát triển của nấm gây độc (A. flavus , A. ochraceus và A. niger) và các
mycotoxin tương ứng (AF, OA và Fs). Do đó phương pháp này có thể
được sử dụng để giảm các mối nguy tiềm ẩn của nhiễm độc nấm. Khi
gà thịt được cho ăn bằng canxi photphat nano bằng cách thay thế tới
50% nhu cầu của dicalcium phosphate, chúng cho thấy tỷ lệ chuyển
đổi thức ăn tốt nhất (1,39 ± 0,02) và khác biệt đáng kể so với các nhóm
đối chứng (p < 0,05).
Nano bạc được sử dụng như một chế phẩm diệt vi khuẩn đã làm
giảm đáng kể số lượng Escherichia coli, vi khuẩn Streptococcus,
Salmonella có hại và tổng số vi khuẩn mesophilic trong đường ruột.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nano bạc là phụ gia thức ăn có tác
động chọn lọc tích cực đến số lượng vi khuẩn có lợi trong đường tiêu
hóa của gia cầm. Khi bổ sung vào thức ăn 20, 40 và 60 ppm, nano-bạc
quan sát thấy trọng lượng thấp nhất ở mức 60 ppm cho ăn trong 42
ngày tuổi. Sự giảm trọng lượng này tương quan với đặc tính chống vi
trùng của các NP-Ag có thể dẫn đến tỷ lệ thuận lợi của các vi sinh vật
không gây bệnh so với các VSV gây bệnh trong ruột. Một nghiên cứu
của Andi et al đã cho thấy, sự cải thiện về tăng trọng lượng và hiệu quả
chuyển hóa thức ăn của gà thịt khi được bổ sung hạt nano bạc. Tuy
nhiên, Loghman et al đã nghiên cứu độc tính của nano bạc và nhận
thấy những thay đổi về hình thái và bệnh lý ở gan gà thịt. Họ kết luận
rằng mức độ cao hơn của nano bạc (8 và 12 ppm) có thể gây ra các tổn
thương nghiêm trọng ở gan gà thịt.
Bên cạnh các mặt tích cực, việc ứng dụng công nghệ nano trong
chăn nuôi cũng cần được đánh giá, phân tích các rủi ro có thể có. Cần
có khung pháp lý và các quy trình sản xuất và ứng dụng được chuẩn
hóa để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm nano trong nông nghiệp ở
phạm vi mỗi quốc gia và trên toàn cầu.
TS. Nguyễn Thanh Sơn
(Tổng hợp)
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>> kiến thức chăn nuôi

Chăm sóc và quản lý vịt sinh sản
hướng thịt
Chăn nuôi vịt là nghề truyền thống của nông dân Việt Nam, vì vịt là loài dễ nuôi nhờ có điều kiện sinh thái thuận lợi. Tuy
nhiên, để đạt sản lượng cao và chất lượng đảm bảo thì người nuôi cần nắm vững kỹ thuật chăm sóc và quản lý tốt đàn
vật nuôi.

Chuẩn bị chuồng trại và thiết bị nuôi
Chuồng nuôi và các thiết bị, dụng cụ chăn nuôi phải được vệ sinh
tiêu độc theo đúng quy trình vệ sinh thú y. Nền chuồng láng xi măng
với độ dốc 3% nghiêng về hệ thống rãnh thoát nước. Chuồng nuôi cần
được sưởi ấm, đảm bảo nhiệt độ thích hợp trước khi thả vịt con vào
quây úm. Phải giữ cho vịt con luôn được ấm áp, lớp độn chuồng khô
ráo để ấm chân và bụng, lông sạch sẽ giúp cho vịt sinh trưởng tốt.
Chuẩn bị đầy đủ máng ăn, máng uống. Sử dụng các trang thiết bị để
đảm bảo độ thông thoáng cũng như nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng
nuôi phù hợp với từng giai đoạn nuôi.

Nước uống
Cung cấp nước đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo nhu cầu của
vịt. Trong những tuần tuổi đầu tiên nên cho vịt uống nước bằng máng
chụp tự động. Cứ 100 vịt con cần tối thiểu một máng chụp tự động
có đường kính 30 cm, cao 30 cm. Từ 3 tuần tuổi có thể thay thế máng
chụp tự động bằng máng dài có chụp ngăn để vịt không vào được
trong máng làm bẩn nước; chiều dài máng uống tối đa 9 - 10 cm cho
một con vịt. Thay nước và rửa máng uống 3 lần/ngày.

Mật độ nuôi
Tuần thứ nhất 23 - 27 con/m2 nền chuồng; tuần thứ hai 10 - 15 con/
m2; tuần thứ ba và tuần thứ tư 7 - 10 con/m2. Mật độ vịt giảm dần theo
tuần tuổi. Từ 5 - 18 tuần tuổi giảm dần xuống 3 - 6 con/m2. Từ 19 tuần
tuổi đến hết giai đoạn vịt đẻ nhu cầu diện tích chuồng nuôi cho mỗi
vịt đẻ 2 - 3 con/ m2. Thực tế mật độ nuôi còn tùy thuộc vào độ thông
thoáng của chuồng nuôi, mùa vụ và phương thức nuôi.

Nhiệt độ và độ ẩm
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Dùng lồng úm hoặc quây để sưởi ấm, tránh gió lùa và dễ quản lý
đàn vịt con. Trước khi chuyển vịt đến phải bật đèn sưởi trước tối thiểu
4 giờ để làm ấm chuồng nuôi cũng như lớp độn chuồng. Chú ý không
để vịt bị sốc nhiệt những vùng có thời tiết biến động ngày đêm. Mùa
đông phải sưởi cho vịt suốt 4 tuần lễ đầu, mùa hè chỉ cần sưởi 2 tuần
đầu. Nhiệt độ phù hợp ngày tuổi thứ nhất là 30oC, nhiệt độ chuồng
nuôi giảm dần đến 7 ngày tuổi là 24oC. Từ đầu tuần thứ 2, nhiệt độ
giảm dần mỗi ngày 1oC và giữ ổn định ở 20oC là nhiệt độ thích hợp
cho vịt từ sau 2 tuần tuổi. Độ ẩm thích hợp 65 - 70%. Để đảm bảo
độ thông thoáng trong chuồng nuôi, với vịt 0 - 8 tuần tuổi tốc độ gió
trong chuồng nuôi là 0,3 - 0,4 m/giây. Sau 8 tuần tuổi, tốc độ gió từ
0,4 - 0,6 m/giây.

Người nuôi vịt cần nắm rõ kỹ thuật để đạt hiệu quả cao

Chiếu sáng

Công suất chiếu sáng là 3 - 5 W/m2 nền chuồng (treo bóng đèn tròn
75 W cách mặt nền chuồng 2 - 2,5m). Thời gian chiếu sáng tùy theo
tuổi và loại vịt. Vịt 1 - 8 tuần tuổi, tuần lễ đầu chiếu sáng 23 giờ/ngày,
sau đó mỗi tuần giảm 1 - 2 giờ. Vịt 8 - 20 tuần tuổi chỉ cần ánh sáng tự
nhhiên ban ngày là đủ. Vịt 20 - 26 tuần tuổi, tăng dần thời gian chiếu
sáng, từ tuần tuổi thứ 20 trở đi mỗi tuần phải tăng thêm thời gian
chiếu sáng 1 lần với mức độ nào đó sao cho đến 26 tuần tuổi thời gian
chiếu sáng đạt được 17 giờ trong 1 ngày đêm và duy trì mức này ttrong
thời gian vịt đẻ.

Ổ đẻ
Khi vịt được 22 tuần tuổi, cần bố trí ổ đẻ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Chất độn ổ đẻ phải khô, sạch để giữ cho trứng không bị bẩn, nền
chuồng không bị ẩm mốc. Trung bình 4 - 5 vịt mái có một ổ đẻ đơn,
kích thước là 40 x 60 x 40 cm. Mỗi dàn có 5 ổ đẻ đơn, giữa các ổ đẻ đơn
có vách ngăn cứng, tránh cho vịt khỏi chen lấn nhau gây dập, vỡ trứng.

Thu trứng
Thu nhặt trứng lành, xếp vào khay; loại trứng dập, vỡ. Sau đó
chuyển trứng đến phòng khử trùng, trứng được xông sát trùng bằng
hơi formaldehyt hay khí ozon trước khi đưa trứng vào kho bảo quản.
Tránh không để trứng bị ướt hoặc bị nắng chiếu vào. Nên bảo quản
trứng trong phòng lạnh, ở nhiệt độ 18 - 20oC. Trứng giống bảo quản
3 - 5 ngày, tối đa 7 ngày phải cho ấp.
Minh Anh

Kỹ thuật nuôi dưỡng ngỗng sinh sản
Ngỗng là loại gia cầm dễ nuôi, lớn nhanh, ít mắc bệnh lại cho thịt thơm ngon, có hiệu quả kinh tế cao nên được rất
nhiều người nuôi ưa chuộng.

Giai đoạn hậu bị
Nuôi ngỗng giống trong giai đoạn 1 - 12
tuần tuổi cũng tương tự như nuôi ngỗng thịt.
Sau 70 ngày tuổi, chọn những con đủ tiêu
chuẩn làm giống để nuôi ngỗng hậu bị. Khi
chọn ngỗng hậu bị, chủ yếu là dựa vào ngoại
hình kết hợp với khối lượng cơ thể và các
chiều đo. Cần chú ý khi tuyển chọn để tránh
đồng huyết trong các đàn giống.
Phân biệt ngỗng trống và ngỗng mái bằng
ngoại hình trong giai đoạn này vẫn còn dễ
nhầm lẫn. Thường ngỗng trống có tầm vóc to
và nặng hơn ngỗng mái, cổ dài, dáng nhanh
nhẹn. Để chính xác vẫn phải dùng phương
pháp mở lỗ huyệt kiểm tra gai giao cấu.
Ngỗng trống có gai giao cấu màu hồng nhạt,
dài khoảng 1,5 cm; ngỗng mái không có gai
giao cấu, lỗ huyệt nhẵn và mềm hơn.
Thời gian nuôi ngỗng hậu bị tùy theo từng
giống, trong khoảng 160 - 180 ngày tuổi. Thời
gian này nuôi tách riêng ngỗng trống và
ngỗng mái. Ngỗng hậu bị chỉ cần nuôi hạn
chế với khẩu phần ăn có mức năng lượng và
hàm lượng protein thấp hơn giai đoạn trước.
Tăng cường cho đàn ngỗng hậu bị đi ăn trên
các bãi cỏ chăn để giảm lượng thức ăn tinh
hàng ngày.
Khi chuyển ngỗng hậu bị lên đàn sinh sản,
cần tuyển chọn lại một lần nữa để loại những
con không đủ tiêu chuẩn.

Giai đoạn sinh sản
Nuôi ngỗng sinh sản thường được chia làm
3 thời kỳ là thời kỳ đẻ trứng; thời kỳ ấp trứng
và thời kỳ nghỉ đẻ.
Thời kỳ đẻ trứng, tuy cùng một lứa tuổi
nhưng không phải toàn bộ ngỗng mái cùng
đẻ một thời điểm mà có con đẻ trước, con đẻ
sau. Khoảng cách giữa những cá thể đẻ sớm
và đẻ muộn là khá xa, có khi tới 3 - 4 tháng.
Ngỗng Rheinland nuôi ở nước ta bắt đầu
đẻ từ tháng 10, nhưng cũng nhiều con đến
tháng 2 năm sau mới bắt đầu vào đẻ. Những
cá thể nào đẻ sớm thì năng suất trứng cũng
cao hơn. Những ngỗng mái bắt đầu vào đẻ từ
tháng 10 có thể cho năng suất trứng là 73 quả,
trong khi những con đến tháng 2 mới vào đẻ

Ngỗng là loại gia cầm dễ nuôi, ít bị dịch bệnh và chi phí đầu tư thấp

chỉ cho năng suất 46 quả. Trong vụ đẻ, những
con đẻ càng nhiều, cường độ rụng lông càng
lớn, bộ lông trông xơ xác. Ngược lại những
con đẻ ít, bộ lông sáng bóng, mượt mà trông
rất đẹp. Bộ lông sáng bóng của ngỗng đẻ kém
vào giữa vụ đẻ dễ dàng nhận biết được bằng
mắt thường. Đặc điểm này sẽ giúp cho việc
chọn lọc loại thải những cá thể đẻ kém trong
đàn ngỗng sinh sản.
Chọn lọc để nâng cao sản lượng trứng
không những làm giảm thời gian sử dụng
ngỗng sinh sản mà còn làm giảm khoảng
cách về năng suất trứng giữa các năm đẻ
trứng. Khi năng suất trứng còn thấp (khoảng
dưới 40 quả/mái) thì năng suất trứng của
năm thứ hai cao hơn năm thứ nhất khoảng
trên 20%. Những đàn được chọn lọc nâng cao
khả năng đẻ trứng (năng suất trứng đạt trên
50 quả/mái), năng suất trứng năm tứ hai chỉ
hơn năm thứ nhất khoảng 13%. Thời gian sử
dụng từ 5 năm giảm xuống còn 4 năm. Với
những đàn ngỗng có năng suất trứng cao, cơ
cấu tuổi của đàn ngỗng nên bố trí ngỗng đẻ
năm thứ nhất chiếm 35%; năm thứ hai 25%;
năm thứ ba 23%; năm thứ tư 17% là hợp lý.

Với những đàn ngỗng có năng suất trứng
không cao, có thể sử dụng tới 5 năm, tỷ lệ
ngỗng đẻ năm thứ nhất chiếm 10%; năm thứ
hai 20%; năm thứ ba 35%; năm thứ tư 25%
và năm thứ năm 10%. Tỷ lệ ngỗng ở các lứa
tuổi khác nhau hợp lý sẽ giúp cho khả năng
sinh sản tốt hơn. Ngỗng đẻ nên chăn thả
ở những bãi cỏ gần chuồng nuôi để chúng
dễ tìm về ổ đẻ. Thời kỳ ngỗng đẻ trứng, sử
dụng thức ăn có hàm lượng protein cao hơn
thời kỳ đẻ trứng, cung cấp đầy đủ vitamin và
khoáng. Tỷ lệ thức ăn tinh và thức ăn xanh
tối thiểu là 1/1. Thời kỳ nghỉ đẻ chỉ cần cho
ngỗng ăn khẩu phần ăn có mức năng lượng
và hàm lượng protein thấp (2.400 kcal với
12 -13% protein). Nếu vẫn sử dụng thức ăn
của ngỗng đẻ thì giảm số lượng thức ăn
bằng 60 - 70% thời kỳ đẻ trứng. Trong thời
kỳ này, có thể nuôi ngỗng bằng thức ăn hạt
với rau xanh cho ăn tự do hay chăn trên bãi
cỏ (khoảng 1 kg rau xanh/con/ngày). Thức
ăn tinh và thức ăn xanh nên cho ăn bằng
máng riêng để đảm bảo chất lượng thức ăn
cho ngỗng.
Minh Anh
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>> hỏi
sự kiện
thú
đáp
y doanh nghiệp
Hỏi:
Gà có biểu hiện ủ rũ, giảm ăn, chậm
lớn rõ rệt, chảy nước mắt và nước
mũi, luôn vẩy mỏ để thở, khi thở phát
ra tiếng khò khè. Xin hỏi đây là bệnh
gì? Cách điều trị ra sao?
Trả lời:
Theo mô tả có thể gà bị bệnh hen
(CRD). Đây là một bệnh truyền nhiễm
trên gia cầm, rất nguy hiểm và gây
tổn thất kinh tế lớn trong chăn nuôi.
Gà mọi lứa tuổi đều mẫn cảm với
bệnh, đặc biệt là gà con 4 - 8 tuần
tuổi. Bệnh xảy ra quanh năm, nhất là
vào thời điểm giao mùa (mùa đông
- xuân). Biện pháp phòng bệnh tốt
nhất là người nuôi nên lựa chọn chăn
nuôi theo hướng an toàn sinh học,
vệ sinh chuồng trại, máy ấp thật tốt.
Mật độ nuôi phù hợp. Chỉ mua gia
cầm từ cơ sở giống uy tín, không có
mầm bệnh, con giống khỏe mạnh.
Chế độ dinh dưỡng đảm bảo tốt, bổ
sung đầy đủ vitamin, chất điện giải.
Định kỳ sử dụng vaccine để phòng
bệnh cho đàn gà nuôi.
Khi gà bị bệnh CRD, sử dụng một số
loại kháng sinh của các Công ty có uy
tín để điều trị bệnh như: MG-200 của
Công ty Thú Y Xanh; FIVE-TYLOSIN
của Công ty CP Thuốc thú y Trung
Ương 5… Kết hợp bổ sung thuốc hạ
sốt, long đờm, vitamin, chất điện giải
để nâng cao sức đề kháng của đàn gà.
Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.
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Hỏi:
Xin hỏi cách phòng trị bệnh sổ mũi
truyền nhiễm ở gà?
Trả lời:
Bệnh sổ mũi truyền nhiễm (IC
- Infectious Coryza) do vi khuẩn
Haemophilus paragalinarum gây ra
ở gà. Đây là bệnh thường gặp trên
gà đẻ, gà thịt nuôi theo phương thức
chăn thả, nuôi nhốt, chuồng hở hoặc
chuồng kín. Gà mọi lứa tuổi đều mẫn
cảm với bệnh, nhất là gà lớn hơn 4
tuần tuổi. Bệnh thường xảy ra vào
mùa thu - đông và lây lan nhanh, nếu
không xử lý kịp thời sẽ gây thiệt hại
lớn cho người chăn nuôi.
Gà bị bệnh thường ủ rũ, giảm ăn,
chảy nước mắt, nước mũi nhiều. Nước
mũi ban đầu loãng, gà luôn hắt hơi,
vảy mỏ. Về sau nước mũi đặc dần, bít
mũi làm gà khó thở phải há miệng
để thở. Sưng đầu, mặt phù thũng.

Viêm kết mạc mắt, hai mí dính liền.
Sưng tích (yếm) ở gà trống. Sản lượng
trứng ở gà mái giảm. Viêm xoang
mũi đôi khi có cục viêm bã đậu. Tổ
chức dưới da, đầu phù thũng. Viêm
kết mạc mắt, có mủ màu vàng đóng
thành cục ở một hoặc cả 2 bên xoang
dưới hốc mắt. Viêm thanh quản, khí
quản, xuất huyết, có dịch nhầy và đôi
khi viêm phổi.
Thực hiện chăn nuôi gà theo hướng
an toàn sinh học, để trống chuồng
sau mỗi lứa nuôi, quản lý “cùng vào
cùng ra”, phun thuốc sát trùng định
kỳ. Chăm sóc nuôi dưỡng tốt và sử
dụng vaccine để phòng bệnh cho
đàn gà. Nếu gà bị bệnh có thể sử
dụng kháng sinh để điều trị như sau:
Amoxicillin (dạng bột, pha với nước
uống): Liều lượng 40 mg/kg khối
lượng cơ thể gà, dùng liên tục trong
5 - 7 ngày; Hoặc, Gentamycin (dung
dịch tiêm): Liều lượng 8 mg/kg khối
lượng cơ thể gà, dùng liên tục trong
5 - 7 ngày. Bổ sung thuốc hạ sốt, long
đờm, vitamin, chất điện giải tăng sức
đề kháng.
Hỏi:
Đàn gà nuôi 4 tuần tuổi, có biểu
hiện ủ rũ, lông xơ xác, chậm lớn, đi ỉa
lẫn máu, khát nước, mào nhợt nhạt.
Xin hỏi đây là bệnh gì? Biện pháp
chữa trị ra sao?
Trả lời:
Với các dấu hiệu trên, có thể gà đã
bị bệnh cầu trùng. Bệnh thường xảy
ra vào mùa mưa phùn, ẩm ướt chuồng
trại mất vệ sinh. Bệnh lây lan chủ yếu
qua đường tiêu hóa do gà ăn phải
nang của cầu trùng có trong thức ăn,
nước uống bị nhiễm mầm bệnh. Gây
rối loạn tiêu hóa, tổn thương các tế
bào thượng bì, làm cho gà không hấp
thu được dinh dưỡng, ảnh hưởng đến
quá trình trao đổi chất, giảm hiệu
quả chuyển hóa thức ăn, giảm tăng
trọng, gà mắc bệnh này thường còi
cọc, chậm lớn, suy yếu có thể chết. Tỷ
lệ chết cao ở gà con từ 10 ngày đến 7
tuần rưỡi. Thường xuyên dọn vệ sinh,
tổng tẩy uế chuồng trại và thay chất
độn chuồng. Chuồng trại phải khô,
sạch và thoáng khí. Nuôi gà thả ngoài
sân thì sân phải khô ráo và nên trải
một lớp cát.
Thuốc phòng trị cầu trùng có nhiều
loại, tùy theo liều lượng và liệu trình
ghi trong đơn thuốc để áp dụng như:

Diclacoc-APP, TW5-Zuril 2.5 Oral,
Anti-cox, Pharm-cox G… Kết hợp
thêm chất điện giải và vitamin để
tăng sức đề kháng, giúp gà mau lành
bệnh. Tách riêng gà bệnh để chăm
sóc và tiến hành sát trùng chuồng
trại 2 - 3 ngày 1 lần trong suốt thời
gian có bệnh.
Hỏi:
Xin cho hỏi giải pháp chống nóng
cho gia cầm?
Trả lời:
Vào mùa nắng, khi nhiệt độ khoảng
38 - 40 0C là điều kiện bất lợi cho
những hộ chăn nuôi, đặc biệt là hộ
nuôi gà. Hộ nuôi cần có một số giải
pháp để hạn chế ảnh hưởng của thời
tiết nóng cho vật nuôi như: Thiết kế
chuồng trại cao ráo, thoáng mát, dùng
lưới đen che bớt nắng, có thể trồng
một số loại cây dây leo gấc, thiên lý,
mành mành… để che phủ mái chuồng
nuôi. Xung quanh chuồng trồng cây
xanh tạo bóng mát. Xốp là vật liệu
cách nhiệt cực kỳ tốt, người nuôi có
thể làm trần xốp dày khoảng 5 cm
để cách nhiệt cho vật nuôi. Lắp đặt
thêm những hệ thống phun sương
làm mát ở trên mái sẽ giúp giảm bớt
3 - 5 0C trong những ngày nắng. Đặc
biệt là khi hiện nay các loại máy phun
sương và đầu phun trên thị trường có
giá thành khá rẻ. Sử dụng quạt hút
gió hoặc thổi gió để đẩy không khí
nóng và khí độc như CO2, NH3 ra khỏi
chuồng trại. Sử dụng bạt che téc nước
dự trữ và đường ống không để tiếp
xúc với ánh nắng mặt trời.
Chú ý đảm bảo nguồn nước đủ mát,
cần tăng cường thêm số lượng máng
nước, và đảm bảo luôn có nước trong
những ngày nắng nóng. Pha thêm
0,25% muối vào nước uống sẽ làm
đàn gà uống nước nhiều hơn, giúp gà
hạ nhiệt rất tốt. Bổ sung B - Complex
giàu Vitamin C, điện giải, đường vào
trong nước uống để giúp gà giải nhiệt
và tăng sức đề kháng. Những ngày
nắng nóng cần giãn mật độ nuôi nhốt
trong chuồng để tạo sự thông thoáng
và cân bằng dưỡng khí. Đối với gà úm
50 - 60 con/m 2; gà trên 30 ngày tuổi
5 - 7 con/m 2. Với gà sinh sản mật độ
nuôi nhốt phù hợp là gà mái: 5 - 6
con/m 2; gà trống 3 - 4 con/m 2; gà đẻ
5 con/m 2. Nên cho gà ăn vào lúc sáng
sớm và buổi chiều mát.

Hỏi:
Xin hỏi biện pháp phòng bệnh cho
chim bồ câu?
Trả lời:
Khi thời tiết thay đổi, ngày nắng
đêm lạnh là điều kiện phát bệnh trên
chim bồ câu. Vì vậy người nuôi cần
phải chú ý những biện pháp sau: Nên
xây dựng trại ở nơi xa khu dân cư,
đảm bảo thoáng mát vào mùa hè, ấm
áp vào mùa đông, xung quanh phải
có hàng rào để tránh lây bệnh. Nhập
giống gia cầm từ các cơ sở giống an
toàn về bệnh cúm và các bệnh truyền
nhiễm… Người nuôi nên nuôi cách ly
gia cầm mới nhập trại ít nhất trong
2 tuần đầu, nếu thấy đàn chim vẫn
hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu
hiện dịch bệnh mới nhập vào khu
vực chăn nuôi. Tiêm vaccine phòng
bệnh. Vệ sinh, quét dọn hàng ngày
đối với các dãy chuồng, khu vực xung
quanh chuồng và các lối đi. Định kỳ

phun thuốc sát trùng (Chlorine 3%,
Formol 2%) 2 tuần 1 lần đối với toàn
bộ khu trại, chuồng nuôi kể cả khu
vực đệm.
Cho đàn chim ăn thức ăn đảm bảo
chất lượng, nước uống sạch sẽ. Nếu
đàn bồ câu có nguy cơ bị bệnh về
đường tiêu hóa, người nuôi có thể
dùng tỏi với liều 5 g tỏi/kg vật nuôi
để phòng bệnh và nâng sức đề kháng.
Bổ sung men tiêu hóa, vitamin, chế
phẩm vi sinh hữu ích vào thức ăn,
nước uống cho đàn chim. Bổ sung
muối khoáng cho chim thường xuyên
để chim hấp thụ vào cơ thể những
chất không thể tự kiếm giúp chim có
đủ sức khỏe để kháng chịu với thời
tiết và môi trường nuôi nhốt.
Hỏi:
Heo 2 - 6 tháng tuổi có hiện tượng
ho thường xuyên, lúc vận chuyển
hoặc khi thời tiết thay đổi heo cũng

ho, mũi chảy dịch nhờn màu vàng,
heo ăn uống bình thường nhưng
chậm lớn, thở nhanh, có vài trường
hợp heo tiêu chảy. Xin cho biết cách
phòng trị bệnh này ra sao?
Trả lời:
Có thể chẩn đoán heo bị bệnh giun
phổi, giun có hình giống sợi chỉ màu
trắng hoặc vàng nhạt, ký sinh ở thùy
sau, thùy giữa phổi heo. Có khi heo
nhiễm hàng ngàn giun trên một lá
phổi.
Phòng trị: Thường xuyên vệ sinh
chuồng trại chăn nuôi. Không nuôi
thả rông. Định kỳ tẩy giun bằng 1
trong các loại thuốc sau: Levavet1
ml/10 kg thể trọng, tiêm bắp, hoặc
Vimectin 0,3% 1 ml/10 kg thể trọng,
tiêm bắp, hoặc Albendazole 10% 1
ml/10 kg thể trọng, uống. Có thể tiêm
kháng sinh 3 - 5 ngày trong trường
hợp heo bị viêm phổi.
Ban KHKT

góc chuyên gia

Sử dụng ánh sáng hợp lý trong chăn nuôi
Trong chăn nuôi nói chung và gia
cầm nói riêng, ánh sáng có vai trò rất
quan trọng, ảnh hưởng đến tốc độ tăng
trưởng, lượng thức ăn, tỷ lệ tử vong, hiệu
suất chuyển hóa thức ăn, phúc lợi gà thịt.
Tuy vậy, trong thực tế sản xuất, vẫn có
nhiều cơ sở chăn nuôi gia cầm, hoặc là
không chú ý đến tác dụng của ánh sáng,
hoặc là sử dụng chế độ chiếu sáng sai
như: Chiếu sáng cho gà con dưới 3 tuần
tuổi liên tục 24/24 mà không có ngắt
quãng cho gà nghỉ; với gà đẻ, chiếu đủ 15
- 16 tiếng/ngày nhưng lại chiếu thêm vào
buổi tối; chiếu sáng quá mạnh, làm cho
gà bị kích thích quá mức. Người nuôi cần
tham khảo chương trình chiếu sáng sau:
Gà con mới nở đến 3 tuần tuổi, không
chiếu sáng 24 tiếng liên tục; cứ 22 tiếng
chiếu sáng thì có 2 tiếng trong bóng tối;
từ 4 - 7 ngày tuổi chiếu 21 tiếng + 3 tiếng
trong bóng tối; sáng tối ngắt quãng sẽ
giúp gà nghỉ ngơi; đồng bộ các hoạt động

của gà với việc ăn uống; lập thói quen ăn
uống và hoạt động một cách tự nhiên
cho gà, sẽ tăng tỷ lệ sống và tăng khối
lượng gà; cải thiện phản ứng kháng thể
với việc tiêm vaccine. Từ 8 - 14 ngày tuổi
nên chiếu sáng ngắt quãng: Chế độ 4 + 2
(4 tiếng sáng + 2 tiếng tối) xen kẽ nhau.
Sau 2 tuần tuổi, chỉ chiếu 10 tiếng/ngày.
Sau 3 tuần, chỉ chiếu 8 tiếng/ngày. Khi gà
chuẩn bị vào đẻ, tăng mỗi tuần 15 phút/
ngày. Ví dụ, gà chuyên trứng từ tuần 16
chiếu 8 tiếng 15 phút; tuần 17 chiếu 8
tiếng 30 phút, tăng lên như vậy cho đến
khi đủ 16 tiếng/ngày. Lưu ý thời điểm bổ
sung ánh sáng, tuyệt đối không chiếu
sáng bổ sung vào buổi tối và nửa đêm,
tức là không chiếu thêm vào lúc 18 - 20
giờ hàng ngày (để cho gà ngủ, hormone
LH (gây rụng trứng) hoạt động); chỉ chiếu
sáng bổ sung sau 2 giờ sáng. Các loại gia
cầm như vịt, ngan ngỗng, bồ câu, chim
cút... chiếu sáng bổ sung vào buổi tối

cho đến nửa đêm. Màu sắc, nên dùng
ánh sáng trắng; các loại đèn, tia cực tím
không ảnh hưởng đến năng suất trứng.
Gia tăng ánh sáng đột ngột gây ra tỷ lệ
đẻ cao hơn là tăng chậm. Gà gần như mù
màu xanh lá cây, nên sử dụng ánh sáng
này khi gà mổ cắn nhau và khi bắt, tiêm
phòng, dồn đàn, cắt mỏ để tránh đàn gà
bị stress nặng. Cường độ ánh sáng tối
thiểu 15 lux trong giai đoạn hậu bị là tối
ưu cho sự phát triển cơ quan sinh dục và
sản xuất trứng tiếp theo. Khi gà đẻ, có
thể thấp hơn 30 - 60 lux, nhưng tối thiểu
là 20 lux là đảm bảo phúc lợi. Để đơn
giản, khi đứng trong chuồng gà nếu đọc
được báo hoặc xòe bàn tay ra nhìn rõ gân
bàn tay tức là ánh sáng quá mạnh, nếu
không đọc được báo hoặc không nhìn rõ
gân bàn tay là cường độ ánh sáng phù
hợp.
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
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>> Cần mua
GIỐNG - THƯƠNG PHẨM

Gà nòi giống chân vàng Dabaco

Hiện tôi cần thu mua gấp 700 con gà
nòi chân vàng Dabaco, mong sự hợp
tác của các đơn vị, cá nhân có đủ nguồn
hàng theo yêu cầu. Sản phẩm đáp ứng
các yêu cầu về sức khỏe, dịch bệnh. Giá
thu mua: 50.000 đồng/con.
Thông tin liên hệ:
Anh Lê
Địa chỉ: Xã Cây Cầu, huyện Bàu Bàng,
Bình Dương
Điện thoại: 0968 781 914.

Heo giống

Trang trại chúng tôi đang cần tìm
nguồn thu mua heo giống với giá cao,
thương lượng tùy thời điểm. Yêu cầu cao
về chất lượng con giống, nguồn hàng ổn
định sẽ duy trì hợp tác lâu dài.
Thông tin liên hệ:
Anh Nhật
Địa chỉ: Xã Tân Nhựt,
huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0364 511 080.

Hỗ trợ vận chuyển, đến tận nơi thu mua,
giá thu mua tùy thời điểm.
Thông tin liên hệ:
Anh Hưng
Đỉa chỉ: Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 0933 445 414.

Bò thịt

Chúng tôi cần thu mua bò thịt tại khu
vực tỉnh Bến Tre. Đảm bảo giá thu mua
cao. Yêu cầu đơn vị hợp tác phải đáp ứng
được chất lượng, kích cỡ và thời gian
giao hàng theo nhu cầu. Giá thu mua 5 10 triệu đồng/con.
Thông tin liên hệ:
Anh Sơn
Địa chỉ: Ấp 3, xã Qưới Sơn,
huyện Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại: 0968 875 845.

Heo con trên 10 kg

Tôi cần thu mua một số lượng nhỏ heo
con. Kích cỡ yêu cầu trên 10 kg. Giá thu
mua cao. Liên hệ để biết thêm thông tin
chi tiết về đơn hàng.
Thông tin liên hệ:
Chị Mai
Địa chỉ: C11/23/5, Võ Văn Vân,
xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh,
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0906 785 146.

Tìm đầu ra bò 3B

Tôi đang liên kết các đơn vị tìm đầu ra
bò 3B cho bà con nông dân. Do số lượng
thu mua nhỏ lẻ, nên tôi cần liên kết
nhiều hộ nuôi để ổn định nguồn hàng.
Kính mời sự hợp tác của các trang trại
bò 3B có lượng chăn nuôi lớn có thể hợp
tác lâu dài.
Thông tin liên hệ:
Anh Tĩnh
Địa chỉ: 7B, thôn Trung Quan,
xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0973 527 340
Website: www.bogiongtinhnam.com.

Heo thịt

Gà tre thịt

70

Trang trại chúng tôi cần mua số lượng
lớn gà tre thịt, ưu tiên thu mua quanh
khu vực tỉnh Đồng Nai. Liên hệ trực tiếp
để được cung cấp thông tin về số lượng.

Tôi cần thu mua heo thịt quanh khu
vực Trảng Bom, Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Giá
công khai, yêu cầu chuẩn heo đẹp bắt xô
28 - 29 kg. Hợp tác lâu dài với nguồn thu
mua chất lượng, giá thu mua cao theo
giá thị trường, đến tận nơi thu mua.
Thông tin liên hệ:
Anh Niên
Địa chỉ: Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 0936 172 535.

nguyên liệu - Thức ăn

Tìm nhà phân phối

Tôi đang có nhu cầu mở đại lý thức
ăn chăn nuôi, cần tìm nhà phân phối
lớn các sản phẩm chăn nuôi có chất
lượng và đang được bà con ưu tiên
dùng. Kính mời sự hợp tác của các đơn
vị có năng lực cung ứng.
Thông tin liên hệ:
Anh Lý
Địa chỉ: Lâm Đồng
Điện thoại: 0915 055 113.

Bã mỳ sấy

Công ty chúng tôi chuyên thu mua:
Bã mỳ sấy, bã mỹ phơi, lõi bắp, rỉ mật.
Các sản phẩm thu mua phục vụ nhu
cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi an
toàn với vật nuôi và thân thiện với
môi trường. Yêu cầu chất lượng sản
phẩm theo tiêu chuẩn, thu mua số
lượng lớn.
Thông tin liên hệ:
Anh Hội
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0938 822 319.

Vỏ cám

Trang trại chúng tôi cần thu mua số
lượng lớn vỏ cám. Thu mua tận nơi, giá
cao. Bảo quản đảm bảo quy trình chất
lượng. Hợp tác lâu dài.
Thông tin liên hệ:
Chị Lan
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0976 288 212.

Edta 4

Đơn vị chúng tôi
chuyên mua bán
sản phẩm thú y
Edta 4 dạng bột, đa
dụng, tan tốt trong
nước và cô lập linh
hoạt được các ion
kim loại. Ngoài ra Công ty CP BQ&Q
chuyên các sản phẩm cao dùng trong
thú y - thủy sản từ các nhà sản xuất
hàng đầu ở các nước: Mexico, Hà Lan,
Hàn Quốc, Ấn Độ.
Thông tin liên hệ:
Công ty CP BQ&Q
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 772 496.

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

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

Vịt trời giống

Để có những con giống vịt trời khỏe
mạnh, thì phải có vịt trời bố mẹ tốt. Hiểu
được điều đó, Trang trại VAC luôn quan
tâm chăm sóc đàn vịt trời bố mẹ. Từ thức
ăn phải cho ăn đều đặn theo lịch chăm sóc
đến vệ sinh, Trang trại VAC đều phải được
tiến hành chu đáo và cẩn thận.
Thông tin liên hệ:
Trang trại VAC
Địa chỉ:
+ Trang trại số 1: Huyện Chương Mỹ,
Hà Nội
+ Trang trại số 2: Huyện Ứng Hòa,
Hà Nội
Điện thoại: 0266 636 223
Hotline: 0915 900 366
Email: lienhetrangtraivac@gmail.com
Website: trangtraivac.com.

Gà lông xước giống

Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp
Thu Hà cung cấp gà lông xước (gà hắc
phong) là giống gà mới nuôi thực nghiệm
thành công tại Việt Nam, gà đang được
nuôi bảo tồn và phát triển nguồn gen quý,
gà có đặc điểm màu lông đen, da đen, thịt
và xương đều đen. Gà bố mẹ có tuổi đẻ 22
- 23 tuần tuổi, năng suất trứng 150 - 160
quả/mái/năm đẻ, khối lượng trứng 37 - 42
g/quả. Gà nuôi thương phẩm 3 tháng tuổi
có khối lượng 1,2 - 1,5 kg/con, tiêu tốn thức
ăn/kg trọng 1,7 - 1,9 kg, gà sử dụng để hầm
thuốc bắc, nấu canh và luộc, gà có hương
vị thơm ngon đặc sắc.
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.
Website: gionggaquy.com.

Gà Lương Phượng

Ngỗng
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Doanh nghiệp Ngỗng Quyết Tiến được
thành lập tháng từ năm 2013 tới nay,Trang
trại tự hào là đơn vị đầu tiên nghiên cứu
và cung ứng các sản phẩm về ngỗng
thuần chủng bao gồm: Ngỗng giống, thịt,
trứng. Trang trại Ngỗng Quyết Tiến sẽ hỗ
trợ cùng bà con chăn nuôi tìm kiếm các
nhà hàng, khách sạn có nhu cầu tiêu thụ
sản phẩm.
Thông tin liên hệ:
Doanh nghiệp Ngỗng Quyết Tiến
Địa chỉ:
Trang trại 1: Xã Lam Điền,
huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Trang trại 2: Xã Thái Đường,
huyện Ứng Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 0979 805 238
Email: ngongquyettien@gmail.com
Website: ngongquyettien.com.

Gà Lương Phượng có mào, tích, tai đều
màu đỏ. Gà có thân hình chắc, hình dáng
bên ngoài giống với gà Ri, bộ lông có màu
vàng, dày, bóng, mượt. Mào và phần đầu
màu đỏ. Gà có màu lông đa dạng, vàng
đốm đen ở vai, lưng và lông đuôi. Lông
cổ có màu vàng ánh kim, búp lông đuôi
có màu xanh đen. Da gà màu vàng. Sản
phẩm được Công ty Chăn nuôi và Chế biến
Thực phẩm Sài Gòn cung cấp.
Thông tin liên hệ:
Công ty Chăn nuôi và Chế biến
Thực phẩm Sài Gòn
Địa chỉ: 195 Điện Biên Phủ, phường 15,
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02835 144 507
Email: tctnnsg@sari.com.vn.

Chim trĩ

Trại chim trĩ Thành Công cung cấp con
giống chất lượng tốt nhất và tiêm phòng
vacine đầy đủ. Chúng tôi còn hỗ trợ kỹ
thuật xây dựng chuồng trại; miễn phí tư
vấn và hỗ trợ kỹ thuật; bao tiêu sản phẩm
đầu ra.
Thông tin liên hệ:
Trại chim trĩ Thành Công
Địa chỉ: 720 Nguyễn Văn Khạ,
xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi,
TP. Hồ Chí Minh
Email: dinhnhatminh11@gmail.com

Điện thoại: 0901 433 445 - 0987 739 496
Website: chimtri.vn.

Gà, vịt giống

Công ty TNHH Phước Đa chuyên cung
cấp các giống gà, vịt giống. Trong đó,
giống vịt xiêm lai pháp với nhiều ưu điểm
vượt trội.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Phước Đa
Địa chỉ: Thôn Tư Cung, xã Phước Thắng,
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0988 824 784
Email: gagiongphuocda@gmail.com
Website: gagiongphuocda.com.

nguyên liệu - Thức ăn

Côn trùng

Trang trại Côn trùng là nơi cung cấp con
giống các loại côn trùng, cũng là nơi chia
sẻ kinh nghiệm kỹ thuật chăn nuôi bài bản
theo mô hình nông nghiệp chăn nuôi bền
vững, giúp bà con tiết kiệm chi phí thức ăn
công nghiệp và thu được nhiều lợi nhuận
hơn.
Thông tin liên hệ:
Trang trại Côn trùng
Địa chỉ 1: 39 đường 30 KDC Hưng Phú Công ty 8, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
Địa chỉ 2: 522 Nguyễn Chí Thanh,
phường Thới An Đông, quận Bình Thủy,
TP. Cần Thơ
Điện thoại: 09382 09381 (Mr Thuận)
Website: trangtraicontrung.com.

Thức ăn hỗn hợp cho gà

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công
ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu luôn lấy tiêu
chí “Chất lượng hàng đầu, khách hàng
trên hết” là phương châm hoạt động. Và
cam kết luôn gửi tới quý khách hàng sản
phẩm chất lượng tốt nhất, chế độ hậu mãi

chu đáo nhất.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sông Mây,
xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom,
tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513 869111
Fax: 02513 869110
Email: antmarketingdn@gmail.com
Website: antvietnam.com.

Cám mỳ

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Hasco
chuyên cung cấp các nguyên liệu chăn
nuôi, trong đó cám mỳ có hàm lượng dinh
dưỡng cao…
Thông tin liên hệ:
Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Hasco
Địa chỉ: Số 70, đường Vũ Phạm Hàm,
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 22 000 777
Email: info@hascofeed.com.vn
Website: hascofeed.com.vn.

THIẾT BỊ - DỤNG CỤ

Thiết bị chăn nuôi

Công
ty
TNHH
TM
DV XNK châu
Á Thái Bình
Dương miền
Nam chuyên
sản xuất, kinh
doanh các sản
phẩm
thiết
bị chăn nuôi,
dụng cụ thú y,
giống vật nuôi, các thiết bị chuyên dụng
và các sản phẩm phụ trợ cho các ngành
chăn nuôi thú y.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH TM DV XNK châu Á
Thái Bình Dương miền Nam
Địa chỉ: 331/7/20 Phan Huy Ích,
phường 14, quận Gò Vấp,

TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 9877 349 0283 8315 226
Email: apcmn.2015@gmail.com.

Máy ấp trứng Mactech

Mactech là dòng máy ấp trứng tự động,
được Mactech Việt Nam nghiên cứu và
phát triển từ năm 2006. Với rất nhiều thử
nghiệm cùng cải tiến, Mactech đã mang
đến cho bà con sản phẩm máy ấp tự động
với nhiều tính năng ưu việt như: Quy
trình ấp hoàn toàn tự động, tiết kiệm điện
năng, tỷ lệ nở cao 95%, sử dụng đơn giản.
Mactech Việt Nam tự tin là một trong
những Công ty sản xuất máy ấp hàng đầu
Việt Nam hiện nay và cung cấp hàng trăm
máy ấp mỗi tháng cho thị trường với chất
lượng hoàn thiện tốt, mẫu mã đẹp và chế
độ hậu mãi tốt nhất.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Mactech Việt Nam
Địa chỉ 1: Ngõ 193 Định Công Hạ,
Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
Địa chỉ 2: Số 42, ngõ 230/31 Định Công
Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0987 103 963
Điện thoại: 0246 294 1234
Email: mactechvietnam@gmail.com
Website: mactech.com.vn.

Vận tải nguyên liệu

Công ty TNHH TMVT Trung Thành đặt
mục tiêu là giữ vững vị trí số một trong
ngành vận tải nguyên liệu sản xuất thức
ăn chăn nuôi khu vực phía Bắc không chỉ
về sản lượng mà còn cả về chất lượng dịch
vụ, duy trì và phát triển mức thị phần trên
30% lượng vận chuyển nguyên liệu sản
xuất thức ăn chăn nuôi phía Bắc.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH TMVT Trung Thành
Địa chỉ: 57 km5 Lâm Sản,
phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng,
Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3540 788
Email: info@trungthanhhp.vn
Website: trungthanhhp.vn.

thuốc

Bio - Diclofenac

Bio - Diclofenac là thuốc kháng viêm,
giảm đau, hạ sốt thuộc nhóm không
steroid, điều trị hiệu quả các bệnh viêm

khớp cấp và mãn tính; thoái hóa khớp
gây bại liệt; viêm cơ; viêm gân; viêm
dây thần kinh; điều trị chấn thương; sau
phẫu thuật; chứng gây co thắt ở ngựa; ở
trâu, bò, lạc đà, dê, cừu, ngựa, chó, mèo,
heo…
Thông tin liên hệ:
Công ty CP TM và Đầu tư Quốc tế
Cường Thịnh
Địa chỉ: Số 15, ngõ 32B Sơn Tây,
phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 63293 894; 0987 439 183
Email: cuongthinhtrade@gmail.com
Website: cuongthinhjsc.vn.

Men tiêu hóa MEGA MEN
Sản phẩm kích thích sự thèm ăn cho
vật nuôi, tăng lượng dinh dưỡng trong
đồ ăn, hạn chất thải. Bổ sung Clostridium
butyricum cho bữa ăn hàng ngày. Sản
phẩm phù hợp với tất cả các loại vật nuôi
như heo, gà, vịt, cút…
Thông tin liên hệ:
VIETMOSFARM
Địa chỉ: 48 Minh Mạng,
TP. Huế,
tỉnh Thừa Thiên - Huế
Điện thoại: 0913.27.85.52
Email: vietmosfarm@gmail.com
Website: vietmosfarm.com.

BTV - MEN SACCHARO
(không tan)
Sản phẩm phòng ngừa tiêu chảy, kích
thích tăng trưởng, ăn khỏe lớn nhanh.
Đặc biệt khử mùi hôi thối của chuồng
trại, dùng hiệu quả khi vật nuôi bị tiêu
chảy do E.Coli, cầu trùng hoặc loạn
khuẩn do điều trị bằng kháng sinh dài
ngày. Tăng cường sức đề kháng, chống
lại các yếu tố stress và bệnh tật. Kích
thích tiêu hóa, tăng hệ số tiêu hóa thức
ăn, giúp vật nuôi ham ăn, chóng lớn,
hồng da, mượt lông, giảm tiêu tốn thức
ăn. Là chế phẩm rất cần thiết, bổ sung
sau liệu trình điều trị bằng kháng sinh
kéo dài.
Thông tin liên hệ:
Nhà thuốc thú y
Nhà máy sản xuất: Tdp Hòa Bình
(Khu Dâu Tằm),
phường Biên Giang,
quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0975 951 151 0975 280 111
Website: nhathuocthuy.vn.
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>> vui - khỏe
Truyện cười
Tài kinh doanh
Có một anh chàng buôn bán đồ cổ, dọc đường anh ghé vào
nhà của một bác nông dân. Anh thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ
gốm đời nhà Thanh. Cảm thấy rất thích, nhưng anh ta nghĩ,
nếu gạ mua cái đĩa thì sợ người ta biết, nên bèn hỏi mua con
mèo, rồi lấy cớ đó xin cái đĩa cho mèo ăn luôn. Ông chủ nhà
đồng ý bán con mèo quý với giá 400.000 đồng. Khi anh ta xin
cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ nhà thủng thẳng đáp:
- Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, vì
nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó.

Cứ tưởng
Nhóm sinh viên đại học y khoa đến bệnh viện thực tập. Chủ
nhiệm khoa dẫn họ đến cửa phòng bệnh và dặn khẽ:
- Các anh hãy lần lượt vào khám cho bệnh nhân này, nếu biết
ông ta bị bệnh gì thì gật đầu, nếu không biết bệnh của ông ta
thì lắc đầu nhé!
Sinh viên A vào khám một lúc thì lắc đầu, đến lượt sinh viên
B vào thăm thăm, khám khám một lúc rồi cũng lắc đầu. Chủ
nhiệm khoa thấy cách khám bệnh của hai sinh viên như vậy,
cũng chép miệng, lắc đầu.
Đột nhiên, bệnh nhân nhảy xuống giường, ôm chặt lấy chân
chủ nhiệm khoa, khóc rống lên:
- Chủ nhiệm! Xin ông hãy cứu tôi với! Tôi chưa muốn chết!

“Về nhà mau, các con”

Hiệu quả
Khóa học luyện trí nhớ mà hai vợ chồng già nọ vừa trải qua
tuyệt vời đến nỗi họ luôn kể cho tất cả mọi người nghe về nó.
Biết chuyện, người hàng xóm sang gặp ông lão và hỏi:
- Người dạy khóa luyện trí nhớ mà ông kể đó tên là gì vậy?
- Ờ, để tôi suy nghĩ một chút. Tên loài hoa mà mùi của nó rất
tuyệt, có gai nữa, là gì nhỉ?
- Ông muốn nói đến hoa hồng à?
Ông lão hướng vào trong nhà:
- A, đúng rồi! Này, bà Hồng ơi, thầy giáo dạy luyện trí nhớ
tên gì bà nhỉ?
- !!!

Định nghĩa thông minh
Cô con gái phân vân hỏi bố:
- Theo bố, trong hai người bạn trai của con đến nhà ta hôm
trước, ai là người thông minh hơn?
- Theo bố, cái thằng cao to có vẻ thông minh hơn?
- Sao bố biết?
- Vì hôm nọ nó hỏi: “Chắc thấy hai đứa cháu đến, hai bác
mừng lắm nhỉ?”
- !!!
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“Lêu lêu”.

Phụ nữ và bánh Trung thu
Một chàng trai đau khổ vì tình tìm đến nhà hiền triết:
- Tại sao con dùng đủ mọi cách, theo đuổi bao nhiêu năm
qua mà nàng vẫn chẳng xiêu lòng.
Nhà hiền triết đưa cho chàng trai một cái bánh Trung thu,
nhẹ nhàng hỏi:
- Con hiểu chứ?
Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười rạng rỡ:
- Con hiểu rồi! Ý người là chỉ cần mua tặng nàng một cái
bánh ngon vào mùa Trung thu này thì sẽ thành công phải
không ạ?
Nhà hiền triết lắc đầu:
- Không, bánh Trung thu rồi cũng mua 1 tặng 2. Có tán ai thì
cứ kiên trì rồi cũng đến lúc xuống giá thôi.
Lê Hương
(Sưu tầm)

Trứng gà non xào cháy tỏi
Trứng gà non vàng ươm, hương vị bùi bùi, đậm đà thơm lừng mùi bơ tỏi sẽ là món ăn vô cùng hấp dẫn để bạn
bè, gia đình thưởng thức cùng nhau.

Nguyên liệu:

- 200 g trứng non
- 1 củ tỏi
- 1 củ hành tây
- Hành lá
- Gia vị: Dầu ăn, muối, tiêu, hạt nêm

Cách làm:
- Đầu tiên, đun 1 nồi nước với ít muối.
Khi nước sôi, cho trứng vào luộc cho
chín khoảng 80%.
- Luộc xong, cho trứng ra bát. Thêm
muối, tiêu và hạt nêm vào, trộn đều rồi
ướp trong khoảng 15 - 20 phút.
- Băm nhuyễn tỏi ra, xắt hành tây
thành múi cau, để riêng.
- Bắc chảo lên bếp, cho ít dầu ăn vào.
Khi dầu nóng, cho 1/2 chỗ tỏi vừa băm
vào rồi đảo cho chín vàng. Tiếp theo,
cho trứng vào, đảo đều rồi trút ra tô.
- Bắc lại chảo lên bếp, cho chỗ tỏi còn
lại vào phi vàng lên rồi cho hành tây
vào, đảo đều. Thêm trứng vào. Đảo cho
tất cả đều lên nữa là hoàn thành, cho
ra đĩa trang trí rồi thưởng thức. Khi ăn,
rắc thêm ít hành lá lên cho hấp dẫn.
Thanh Huyền

Ăn trứng gà bao nhiêu quả/tuần là đủ
Trứng là nguồn tự nhiên có ít nhất
13 loại vitamin và khoáng chất, cùng
với các chất chống ôxy hóa lutein,
zeaxanthin và axit béo omega-3
dài. Ngoài ra, trứng còn chứa chất
đạm, chất béo, canxi, sắt, kẽm, selen,
Vitamin B12, Vitamin D, các axít béo no,
axít béo không no một nối đôi và nhiều

nối đôi, cholesterol... Hơn thế nữa, tỷ
lệ các chất dinh dưỡng trong trứng
rất phù hợp và cân đối. Thế nhưng,
vào năm 2008, có nhiều nghiên cứu
cho thấy, hàm lượng cholesterol trong
trứng, tập trung chủ yếu ở lòng đỏ,
rất cao và được cho là làm tăng nguy
cơ tim mạch. Vì vậy, các chuyên gia

dinh dưỡng hay bác sĩ khuyến cáo, mọi
người nên hạn chế ăn trứng, đặc biệt
là lòng đỏ. Theo đó, người khỏe mạnh
chỉ nên ăn 1 quả/ngày và phải giảm các
thực phẩm có cholesterol khác; còn
người có cholesterol cao thì ăn tối đa 4
lòng đỏ/tuần.
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>> Giải trí

Chọi ngỗng, một cuộc thi thường niên của các nhà lai tạo ngỗng, đã bắt đầu ở Nizhny NovgorodẢnh: Nexplorer

Thú vị lễ hội chọi ngỗng ở Nga
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Không khí lễ hội đã ngập tràn vùng Suzdal, Nga khi hàng trăm
người kéo đến làng Kalikino để xem các trận đá ngỗng truyền
thống. Hàng năm, những người chăn ngỗng trên khắp đất nước
tập trung tại làng Kalikino, để đưa vật nuôi của mình tới tham
gia giải chọi ngỗng thường niên ở khu vực Nizhny Novgorod.
Khoảng 50 chú ngỗng tham gia tỷ thí trong khoảng 20 trận đấu.
Có một số quy tắc nhất định để bảo vệ những con ngỗng. Những
con ngỗng đực chiến đấu vì con ngỗng cái mà nó thích, giống
như vì vợ. Ở vòng bảng, mỗi trận có khoảng 4 vận động viên thi
đấu. Các chú ngỗng đứng thành một vòng tròn và sau đó bắt
cặp đá với nhau để tìm ra thí sinh mạnh nhất. Ở vòng tiếp theo,
những chú ngỗng thắng cuộc sẽ đấu loại trực tiếp cho đến trận
chung kết. Lễ hội chọi ngỗng xuất hiện tại làng Kalikino cách đây
hàng trăm năm và tồn tại cho đến ngày nay. Lễ hội được tổ chức
nhằm mục đích khuyến khích phát triển chăn nuôi gia cầm tại
địa phương. Không chỉ được tổ chức ở vùng Nizhny Novgorod,
trong vài năm gần đây lễ hội chọi ngỗng còn được diễn ra tại TP.
Rylsk của vùng Kursk, vùng Tula và vùng Vladimir.
Đậu Đậu

Những cô bé, cậu bé cũng rất thích thú với những chú ngỗngẢnh: Prizyv

Lễ hội chọi ngỗng xuất hiện cách đây đã hàng trăm nămẢnh: En.riavrn

Khoảng 50 chú ngỗng tham gia tỷ thí trong
khoảng 20 trận đấuẢnh: Sipaphoto

Vũ điệu của những chú ngỗng chiến
Ảnh: En.riavrn

Một người đàn ông mặc trang phục truyền thống Nga cầm con ngỗng sau trận đấuẢnh: Telegraph
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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:

VP ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC:

Địa chỉ: Hòa Dõng, Cát Tân, Phù Cát, Bình Định

Địa chỉ: Trường An, Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai

Địa chỉ: Số 46, chợ Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0256 3537 666 - 093 1919 469

Điện thoại: 0964 005 518 - 0964 200 123

Điện thoại: 0243 2010 366 - 0243 2010 399

Fax: 0256 3538 669

0905 185 959

