
- Thức ăn thô xanh gồm: cỏ, cây chuối, các loại rau, củ 
quả...

- Mức ăn: 

+ Giai đoạn lợn từ 2 - 4 tháng tuổi: 0,3 kg thức ăn tinh và ≥ 
0,5 kg thức ăn xanh/con/ngày.

  + Giai đoạn lợn từ 4 - 7 tháng tuổi: 0,7 kg thức ăn tinh 

và ≥ 1 kg thức ăn xanh/con/ngày.

c. Chuồng trại 

- Chuồng nuôi: 1,5 - 2 m2/con, sân chơi ≥ 100m2

d. Công tác thú y

+ Sau khi đưa lợn về 7 ngày, tiến hành tiêm phòng vaccine 
ghép 3 loại bệnh: dịch tả, tụ huyết trùng và phó thương hàn 
cho lợn.

+ Sau khi tiêm vaccine ghép 15 ngày, tiêm vaccine lở mồm 
long móng cho lợn. 

+ Sau khi tiêm vaccine lở mồm long móng 7 ngày, tiến 
hành xổ giun sán cho đàn lợn.
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quen dần với thức ăn. 

- Cho lợn uống nước đầy đủ.

2. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG

a. Định mức thức ăn của lợn đực giống

- Loại thức ăn: Khẩu phần ăn tương tự khẩu phần lợn nái.

- Định mức thức ăn: 

+ Thức ăn tinh: 1,5 - 2 kg thức ăn/con/ngày.

+ Thức ăn xanh: ≥ 2 kg/con/ngày.

+ Cho lợn uống nước tự do. 

b. Chuồng trại 

- Định mức: Chuồng nuôi lợn đực: 4 - 4,5 m2/con, sân chơi 

≥ 100m2

c. Công tác thú y

Tiêm phòng vaccine: dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu lợn 
và bệnh lepto.

3. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN THƯƠNG PHẨM

a. Chăm sóc: Sau khi đưa lợn về nuôi,  cho lợn ăn 3 - 6 
bữa/ngày. 

b. Định mức thức ăn: áp dụng công thức thức ăn sau: 

Khẩu phần ăn của lợn thịt

1. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN

a. Định mức thức ăn của lợn nái

- Loại thức ăn: thức ăn công nghiệp dạng hỗn hợp hoặc 
thức ăn đậm đặc phối chế với các loại nguyên liệu địa phương; 
đảm bảo tiêu chuẩn về năng lượng trao đổi 2.800 Kcal/kg thức 
ăn, protein 13 - 14 %.

- Định mức thức ăn: 

+ Thức ăn tinh: 1 - 1,5 kg thức ăn/con/ngày.

+ Thức ăn xanh:1 - 2 kg/con/ngày.

+ Cho lợn uống nước tự do.

b. Chuồng trại 

- Định mức: Chuồng nuôi lợn nái 4 - 4,5 m2 (trong đó lợn 
nái 2 - 2,5 m2, lợn con 2 m2). 

c. Công tác thú y

Trước khi phối giống, lợn nái cần được tẩy giun sán và tiêm 
phòng 3 bệnh chính là: dịch tả, tụ huyết trùng và đóng dấu lợn.

d. Chăm sóc lợn con:

Lợn con từ sơ sinh đến cai sữa: 

- Lợn con sau khi đẻ phải được giữ ấm, vệ sinh sạch sẽ. 

- Khi lợn con được 15 - 20 ngày tuổi, cần tập cho ăn bằng 
cách nấu chín thức ăn dạng hồ loãng, để lợn con tự liếm láp 
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