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Kỹ thuật chăn nuôi lợn rừng tại

CCCD

Người tổng hợp: Châu Văn Huệ





Đặc điểm

• Lợn rừng hay còn được gọi là lợn lòi
có thể được coi là tổ tiên của lợn nhà.

• Da và lớp lông lợn lòi rất dày, như 1
tấm áo giáp vững chắc.

• Chúng có mõm dài cứng để đào đất
(khác với lợn nhà vì chúng phải tự tìm
thức ăn).

• Ngoài ra, chúng còn có cặp nanh hàm
dưới rất dài, chìa ra khỏi mồm, cong lên
phía mắt; đây là thứ vũ khí rất lợi hại
của chúng để chống lại kẻ thù và cũng
là 1 điểm khác biệt lớn so với lợn nhà.

• Thức ăn của lợn lòi là hoa quả, rễ cây,
giun đất và các loại động vật có vú nhỏ.

• Chúng thường có thói quen đầm mình
trong bùn vào mùa hè để tạo ra cảm
giác mát mẻ và loại bỏ kí sinh trùng
trên da.

• Lợn lòi thường sống thành bầy, mỗi lứa
đẻ khoảng từ 5 đến 10 con.



Thích nghi

• Tốt nhất sử dụng các đồi núi trọc hoặc rừng tái sinh,
tạo ra môi trường hoang dã để lợn rừng thích nghi và
có thể tự tìm kiếm thức ăn tự nhiên.

• Tạo nguồn nước, đầm lầy để lợn rừng ngâm mình
trong nước vào các ngày nắng nóng và đây cũng là
cách để lợn rừng loại bỏ các loại ký sinh trùng trên
da.

• Tạo nguồn thức ăn tự nhiên để lợn tự tìm kiếm theo
cách hoang dã ở trong khu vực chăn nuôi.



Làm chuồng

• Vây lưới B40 thành các ô nuôi,
ô nuôi càng rộng càng tốt, dưới
tán rừng hoặc tán cây ăn quả thì
tính thích nghi của lợn càng
cao.

• Chân móng kiên cố, xây tường
bao, cách mặt đất khoảng 50cm
thì càng tốt, không thì cần phải
gia cố bằng cọc rào, chôn lưới
B40 chắc chắn.

• Trong mỗi khu nuôi lợn rừng
cần có nhà có mái che nhỏ để
lợn trú ngụ, mái lợp bằng lá
càng tốt.

• Trong mỗi ô nuôi rộng từ 500-
700m2 có thể nuôi từ 7-10 con,
hạn chế nuôi trong diện tích nhỏ
với số lượng đông, tính sinh thái
của lợn bị kém Khoanh vùng bằng lưới B40

Làm chuồng có mái che bằng lá

cho lợn trú



Phối giống và sinh sản

• Do đặc tính hoang dã nên việc phối
giống lợn rừng khá đơn giản. Khi
thấy việc lợn cái có dấu hiệu động
dục, hãy lùa chúng vào chuồng
hoặc khu thả riêng, chúng có thể
phối giống bất kỳ lúc nào.

• Nếu thấy lợn cái không động dục
trở lại là phối thành công, lợn cái đã
thụ thai. Chúng mang thai khoảng
115 ngày (3 tháng 3 tuần, 3 ngày)
thì đẻ, mỗi lứa đẻ từ 4- 7 con, cá
biệt có lứa 10 con.

• Lợn mẹ tự chăm sóc lợn con. Sau 2
tháng, lợn con đã cứng cáp thì có
thể tách bầy làm giống.

• Với cách nuôi thông thường, chỉ
sau 6 tháng nuôi, lợn thịt có trọng
lượng trên 25kg và xuất bán.



Thức ăn:

• Lợn rừng rất dễ nuôi, khoảng 50% khẩu phần thức

ăn là cỏ hỗn hợp có thể sản xuất tại trang trại, 50%

là hỗn hợp cám gạo, ngũ cốc, trái cây, rau, quả...

• Mỗi ngày một con lợn trưởng thành ăn hết khoảng

2kg cỏ và 0,2kg cám gạo. Ngày cho lợn ăn 2 lần

thật đúng giờ.

• Khi cho lợn ăn cho cỏ trực tiếp dưới đất, cám pha

với nước cho vào các chậu để sẵn ở trong chuồng.
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Phòng và trị bệnh

• Lợn rừng do có tính hoang dã nên ít bị bệnh, không
sợ ruồi muỗi, côn trùng tấn công.

• Bệnh thường gặp ở lợn rừng là hay bị tiêu chảy, do
thức ăn chúng ta chế biến không phù hợp. Nếu gặp
phải bệnh này hãy tăng tỷ lệ thức ăn xanh (cỏ, rau củ
tươi)

• Đồng thời bổ sung thuốc đặc trị tiêu chảy vào thức
ăn, nước uống cho chúng như lợn nhà.

(tốt nhất dùng thuốc đặc trị tiêu chảy của người cho
lợn rừng sử dụng)



Quy trình ứng dụng chăm sóc

lợn rừng ở CCCD

Mô hình lợn rừng

Lợn giống Thức ăn

Lợn nái đẻ

Lợn cái

Đực giống

Thức ăn tự nhiên Thức ăn chế biến
Các loại nông sản phụ

Sắn, khoai, rau, cỏ…


