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Cách nuôi lợn bản địa của người 

Hmong thôn Tả Cán Hồ

Nhóm nghiên cứu: Cán bộ thực địa 
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Chọn giống

• Chọn giống lợn rất quan trọng với người H’mong, chọn giống

tốt thì nuôi lợn mau lớn, khỏe mạnh.

• Lợn sinh ra khoảng 4 tháng thì bắt đầu chọn giống

• Chọn những con lợn mồm đẹp, rốn nhỏ, hình dáng thon, gọn

nhanh nhẹn.

• Lợn nuôi khoảng 9 tháng là bắt đầu thịt được
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Chuồng trại

• Khi làm chuồng phải

cao để giữ vệ sinh.

• Làm chuồng cao lợn

thải phân ra sẽ rơi

xuống dưới không đọng

lại trên sàn chuồng.

• Làm chuồng phải chú ý

chọn hướng ít gió để lợn

không bị lạnh
Hình ảnh chuồng lợn
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Thức ăn của lợn

• Thức ăn của lợn chủ yếu

là bã rượu và rau lấy từ

rừng

• Có khoảng 10 loại rau

mà lợn có thể ăn được.

• Người biết rau thì đi hái

1 lúc là được, người

không biết hái cả ngày

cũng không đủ Bã rượu cho lợn ăn
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Tên 1 số loại rau lợn 

(bằng tiếng H’Mông)

• Plooj kav gaub

• Plooj chev

• Plooj txhij ntoob

• Suv tshim

Hình ảnh rau lợn
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Chăm sóc

• Cách nuôi lợn thịt, lợn mẹ và lợn con khác nhau.

• Lợn dùng để đẻ cho ăn nhiều rau hơn lợn thịt. Khi nuôi chú ý
giữ lợn đẻ không quá gầy hoặc quá béo. Gầy quá thì lợn sẽ
yếu, béo quá thì lợn đẻ ít con, không tốt sữa và nuôi con có thể
đè lên con làm chết con.

• Khi lợn mẹ đẻ phải cho ăn thật nhiều cám để lấy sữa cho con
bú. Khi tách con với mẹ thì nuôi mẹ đơn giản hơn.

• Lợn con khoảng 45 ngày thì cho ăn được cám. Chú ý cám phải
nhiều, ít rau, và phải nấu thật nhừ.

• Lợn thịt cho ăn nhiều cám hơn, nuôi khoảng 9 tháng là bán
được.
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Cho lợn ăn

• Lợn cho ăn 2 bữa vào buổi sáng và buổi chiều tối.

• Rau lợn phải được băm nhỏ, bã rượu, cám được nấu kỹ.

• Khi nấu cám rượu chín thì cho rau vào trộn sau đó pha thêm

nước cho lợn ăn

• Chú ý thức ăn cho lợn không được nóng quá, không nguội quá
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Bệnh dịch

• Lợn thường ít bị bệnh.

• Bệnh thường gặp là

bệnh ỉa chảy

• Thuốc chữa: thuốc nam

• Tên thuốc: Xam yuan,

ntooj dev zis

Thuốc chữa bệnh tiêu chảy ở lợn
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Điểm quan trọng trong nuôi lợn

• Thức ăn cho lợn phải được đun ấm, không cho ăn

lạnh.

• Đủ thức ăn.

• Thức ăn phải sạch sẽ

• Chuồng trại sạch sẽ, khô thoáng và kín gió
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