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1. Chuồng trại_1

• Nền chuồng trộn bê tông + đá nghiền nhỏ đầm với xi

măng cho chắc, nền chuồng không được láng quá

nhẵn, mịn dễ làm cho lợn bị trượt ngã, ta nên làm thô

(xù xì)

• Diện tích 1,5 – 2con/1m2 là phù hợp, không nên để

quá chật vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của lợn và

cũng không để quá rộng để tránh lãng phí diện tích
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1. Chuồng trại_2

• Xây tường cao khoảng 50 – 60cm sau đó căng lưới B40

loại cao 1,5m để chuồng cao và thoáng mát. Mùa đông

nên dùng bạt hoặc phên che kín để chống gió lùa còn

mùa hè thì mở ra để thoáng mát.

• Mái ở trên nếu có điều kiện lợp bằng ngói cho mát còn

nếu lợp bằng Pro xi măng thì phải phủ lá cây hoặc rơm

rạ lên trên để chống nóng, tốt nhất là mái nên lợp bằng

các loại lá cây như: Lá cọ, cỏ ranh, rơm rạ.

• Hệ thống máng lên lát gạch trơn, bề mặt nhẵn giúp lợn

dễ ăn, dễ dọn chuồng và lợn không gặm máng
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2. Kỹ thuật chọn giống

• Chọn giống

- Hình thù bên ngoài phát triển cân
đối. Không bị dị tật, da mỏng lông
mượt…

- Chọn những con lợn trắng nhưng
có một chấm đen trên sống lưng
hoặc phần đuôi. Đây là những con
rất mau lớn

- Con giống có trọng lượng trung
bình 15-25kg và đều nhau.

• Lợn mẹ tôi sử dụng

+ Thế hệ 1: Cái móng cái x đực ngoại

+ Thế hệ 2: Cái con x đực ngoại

+ Thế hệ thứ 3: Được lợn con bán thịt
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3. Thức ăn và nuôi dưỡng_1

• Thức ăn

- Tận dụng tất cả các loại thức
ăn sẵn có của địa phương:
Cám ngô, cám gạo, lạc lép,
đậu kém chất lượng, lá
khoai lang, lá lạc, lá sắn,
quả mít phơi khô nghiền
thành bột, bã rượu …

• Lượng thức ăn

- Trong giai đoạn đầu lượng
thức ăn ở giai đoạn này tính
trung bình khoảng
3000đ/con/ngày. Lượng
thức ăn đậm đặc trung bình
0,1 – 0,15kg/con/ngày

- Lưu ý: Nấu men thường
xuyên để lợn được ăn liên
tục, khi ăn xong lợn đi ngủ
không cắn nhau, kêu la…
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3. Thức ăn và nuôi dưỡng_2

• Thức ăn

- Bổ sung thức ăn giàu dinh

dưỡng như: Cám đậm đặc

hoặc thức ăn tư tổng hợp từ

bột cá khô, đậu tương

rang…

• Lượng thức ăn

- Về cuối tháng lượng thức ăn

được tăng lên khoảng 5000-

5500đ/con/ngày

- Tháng 1 năm 2005 Tôi bắt

đầu nuôi và đến nay (2007)

đã được 9 lứa.
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4. Phòng trừ dịch bệnh_1

• Sau khi mua về 3 ngày mua thuốc loại bột để chống ỉa chảy.

Có như vậy thì khi lợn bị ốm tiêm rất khỏe mau lành… Giờ

mô hình trang trại của tôi đã có giấy phép an toàn dịch bệnh

nên sản phẩm được lưu hành toàn quốc

• Sau mỗi lứa xuất chuồng lấy nước vôi quét xung quanh

chuồng lợn, quét vôi vừa có tác dụng sát trùng và cho lợn

liếm lợn rất béo tốt mà không ảnh hưởng đến việc sinh khí

gas.

• Khi mới bắt lợn về cho lợn uống nước điện giải trong vòng 3

ngày đầu, làm như vậy lợn rất khôn và đanh đá (Chất điện

giải này có thể mua tại các cơ sở thú y)
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4. Phòng trừ dịch bệnh_2

• Tiêm phòng 3 loại vacxin: Tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn.

+ Lần 1: Tiêm 1 lần 2 mũi Dịch tả + Phó thương hàn

+ Lần 2: Tiêm 1 mũi Tụ huyết trùng

• Liều lượng tiêm là 2cc/1con và tiêm bắp

+ Sau 10 ngày tẩy giun sán, hiện nay có một loại thuốc tẩy giun mới

không cần cho uống mà chỉ cần thấm 1cc vào bông và gạch lên lưng của

con lợn

• Nếu có dịch bệnh thì nên tách riêng để chữa trị, khi nào khỏi thì mới cho

con lợn đó vào ở cùng với đàn.
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4. Phòng trừ dịch bệnh_3

• Kinh nghiệm tôi đã từng gặp: Khó khăn trong lưa đầu tiên

do không tiêm phòng vacxin phòng bệnh nên lợn bị ốm 10

con. Khi chữa trị thì nó rất khó khỏi bệnh có con chết, con

còn sống thì rất chậm lớn để lại nuôi đến lứa thứ 2 bán mà

nó vẫn chưa bán được.
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5. Kỹ thuật nuôi lợn mẹ_1

• Thụ  tinh cho lợn mạ có 2 cách đó: Cho thụ tinh trực tiếp giữa 

lợn mạ và lợn đực giống hoặc thụ tinh nhân tạo.

• Sau khi thụ tinh 20 ngày mà không thấy lợn động dục trở lại 

chứng tỏ lợn đã có thai
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5. Kỹ thuật nuôi lợn mẹ_2

• Chăm sóc: Chỉ cho ăn thức ăn bình thường, lợn mạ đẻ chỉ cho 
ăn thức ăn địa phương không cần cho ăn thức ăn tổng hợp hay 
đậm đặc

• Trước khi sinh 1 tuần cho lợn mạ uống thuốc phòng bệnh đi ỉa 
để lợn con không bị đi ỉa phân trắng.
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5. Kỹ thuật nuôi lợn mẹ_3

• Khi đẻ bắt đầu đỡ lần lượt từng con, dùng dẻ hoặc khăn sạch

mềm lau khô miệng, mũi, toàn thân và cắt rốn, bóc màng chân

và dùng kìm bấm răng nanh, nếu cắt đuôi thì dùng một sợi chỉ

buộc chặt đuôi cách gốc đuôi khoảng 1 đốt ngón tay sau đó

dùng kéo sắc cắt bỏ đi phần còn lại. Khi cắt xong dùng lá Kim

đàn dã nát chấm vào chỗ cắt để lợn con không bị chảy máu.

• Đối với lợn mạ thì sau khi đẻ xong dùng nước muối ấm pha

loãng lau sạch cơ quan sinh dục, bầu vú…Trong lúc đẻ thì tách

riêng lợn con sau 30 phút cho lợn con vào bú sữa đầu

• Tuyệt đối không để lợn mẹ ăn nhau sống
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6. Cách xử lý một số trường hợp khó đẻ

• Sát trùng sạch tay sau đó kéo thai con ra nhẹ nhàng theo nhịp dặn

• Cho uống nước muối ấm pha loãng hoặc nước nước cháo pha loãng bổ 
sung một chút muối.

• Tiêm thuốc kích thích trợ sản

• Cho lợn con ăn bú sữa đầu để kích thích co bóp cổ tử cung.

• Sau khi đẻ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 tiêm bổ sung sắt cho lợn con với liều 
lượng 2cc/con và tiêm bắp.
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7. Chăm sóc lợn con_1

• Ban ngày thì tách riêng lúc nào ăn bú thì mở ra cho vào còn

đêm thì để ngủ cùng mẹ. Trong những ngày đầu nên cho lợn

con ở chuồng trại ấm áp, khô ráo có thể cho bóng điện sưởi

ấm.

• Cho lợn con tập ăn sau 1 tuần bằng thức ăn tinh.

• Sau 40 ngày thì tiến hành cai sữa
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7. Chăm sóc lợn con_2

• Kỹ thuật cai sữa: Nếu lợn con đều nhau thì ta cai sữa hoàn

toàn, còn nếu lợn con không đều thì ta tiến hành cai sữa những

con to trước và những con lợn bé sau.

• Sau khi đẻ con xong thì cho những con bé ăn bú trước còn con

to ăn bú phía sau.

• Sau khoảng 3 tháng thì xuất chuồng
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Trên đây là toàn bộ quy trình chăn nuôi lợn 

theo hướng Nông nghiệp Hữu cơ

Chúc các bạn thành công

Mọi góp ý xin liên hệ với số điện thoại 

Tel: 020.796.409

• Email: htdung@speri.org

mailto:htdung@speri.org

