
Chương trình 100 nghề cho nông dân                         Chủ nhiệm chương trình: Nguyễn Lân Hùng 

 1 

NGHỀ NUÔI RẮN RI VOI 

 

I. NGHỀ NUÔI RẮN RI VOI 

Nuôi rắn là một nghề đã có từ lâu. Có lẽ ngày xưa các cụ ta chỉ nghĩ tới việc trữ rắn để 
tiện tiêu thụ. Vì vậy, việc nuôi chưa được chú ý đầy đủ và mang tính tạm bợ. Các cơ sở 
nuôi thực tế là chỗ nhốt rắn. Mặt khác, rắn lại có khả năng nhịn đói rất tài nên việc nuôi 
đó càng dễ dàng. 

Năm 1981, trong chương trình trọng điểm của Nhà nước về “Sinh học phục vụ nông 
nghiệp” có đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật nuôi rắn hổ mang” do GS. TSKH Trần Kiên làm 
chủ nhiệm. Đề tài được triển khai ở miền Bắc và có tiếng vang rất lớn. Giáo sư Trần Kiên 
và các môn đệ đã vào cả quân khu 9 và nhiều cơ sở chăn nuôi rắn khác ở phía Nam để 
trao đổi và giúp đỡ. Phong trào nuôi rắn nói chung và rắn hổ mang nói riêng có điều kiện 
phát triển mạnh lên. 

Tuy nhiên, người ta nghĩ nhiều tới việc nuôi các loài rắn độc – là những loài rắn khó 
nuôi. Còn các loài rắn nước thì ít ai nghĩ tới vì cho rằng: nó không cần nghiên cứu vẫn giữ 
được. 

Rắn nước có nhiều loại và rất phổ biến ở Việt Nam. Ở các hồ ao, kênh, rạch, mương 
máng, sông ngòi đều có vô số loài rắn nước. Chúng ăn cua, cá và các động vật thủy sinh 
nên phân bố rất rộng. Chỉ tại một cái cống trên một đoạn mương, sau một tuần rải rơm ở 
trong đó, rắn nước đã kéo tới rất nhiều. Nó nằm đó để chờ bắt cá, cá lách qua cống là bị 
chúng bắt ngay. Chỉ một điểm như thế mà người ta đã có thể bắt được hơn nửa xô rắn, vì 
dễ bắt nên ít người nghĩ tới việc nuôi. 

Rắn ri voi cũng là một loại rắn nước. Tuy nhiên, chúng to hơn các loài rắn khác rất 
nhiều. Có con nặng tới 7 – 8 kg. Vì vậy, rắn ri voi là một đối tượng mà bà con ta rất mê 
bắt về nhậu. Đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long, rắn ri voi rất nhiều. Đi đâu cũng gặp 
rắn ri voi. Do đó ở vùng này khách thường được uống rượu với rắn ri voi. “Tiếng lành 
đồn xa”! Rắn ri voi được nhiều nước quanh ta hâm mộ. Đặc biệt, người Trung Quốc rất 
thích rắn ri voi. Họ có trên một tỷ người làm sao ta có thể cung cấp đủ cho họ. Chính vì 
vậy mà lượng rắn trong tự nhiên hao hụt đi rất nhiều. Người buôn ráo riết săn lùng, họ tới 
tận các ngõ ngách của Đồng Bằng Sông Cửu Long để tìm mua rắn ri voi. Giữa cung và 
cầu xuất hiện sự chênh lệch lớn. Điều đó thôi thúc bà con bắt tay vào nuôi rắn ri voi. 

Điều kiện để nuôi rắn ri voi không khó. Thức ăn của chúng lại dễ kiếm, có người chỉ 
nhốt chúng vào ao là xong, nó tự kiếm thức ăn để sống. 

Rắn ri voi lại đẻ rất khỏe. Mỗi lứa nó đẻ 20 – 30 con. Cũng có con đẻ tới 50 con. Vì 
vậy, nó tăng đàn cũng rất nhanh. Chỉ có điều rắn ri voi chịu rét rất kém. Nó vốn là con ở 
vùng nhiệt đới nên thích nhiệt độ nóng ẩm. Rét tới 200C là nó ngừng hoạt động. Nếu nhiệt 
độ xuống 170C là rắn ri voi sẽ chết. Do đó, ở miền Bắc và ở một số vùng ở miền Trung và 
Tây Nguyên không thể nuôi được rắn ri voi. 
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Hiện nay, việc nuôi rắn ri voi đang được đông đảo bà con nông dân ở Đồng bằng Sông 
Cửu Long quan tâm, đặc biệt khi chúng ta  ra nhập WTO, thị trường càng rộng lớn thì rắn 
ri voi càng dễ bán. Nuôi đã dễ mà bán lại được giá thì bà con mình tại sao lại   không 
nuôi!? 

Chúng ta có nhiều mô hình nuôi rắn ri voi. Chúng tôi lại viết thành tài liệu để hỗ trợ bà 
con, chắc chắn việc nuôi rắn ri voi sẽ thành một nghề và là một nghề rất hiệu quả. Ai có 
điều kiện mà không chịu nuôi thì thật quả là một điều đáng tiếc. 

 

II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RẮN RI VOI 

1. Các hiểu biết chung 

Rắn ri voi có tên khoa học là Enhydris bocouriti. Có những địa phương lại gọi rắn ri 
voi là rắn ri tượng hay rắn bồng voi. Nó là loài bò sát sống dưới nước. 

Rắn ri voi không có nọc độc như các loài rắn độc khác. Tuy nhiên, cũng rất nguy hiểm 
vì bản tính hung dữ và khả năng luồn lách rất nhanh khi gặp con mồi hoặc kẻ thù. Khi 
chúng ta nuôi rắn phải hết sức chú ý tới đặc điểm này. Lúc gặp rắn nếu chúng ta không 
động tới chúng thì chúng sẽ lặng lẽ rút lui. Nhưng nếu như chúng ta cố tình chọc giận 
hoặc có tác động như tấn công chúng thì rất khó tránh phải bị rắn cắn. Chúng phóng như 
lao và cắn rất chính xác và mục tiêu. Vết cắn của rắn vừa sâu vừa buốt, máu ra rất nhiều. 
Thường thường, răng rắn bị gẫy và nằm ngay trong vết cắn. Nguyên nhân là do răng rắn 
nằm cong về phía họng mà khi bị cắn con mồi hoặc chúng ta thường giật ngược lại làm 
gẫy răng rắn. Cần gắp răng rắn ra, nó dễ gây nhiễm trùng cho vết cắn. 

Bộ răng sắc nhọn đã giúp cho rắn giữ con mồi rất chặt. Ngay cả khi con mồi lớn hơn 
nó nhiều lần, nó vẫn tấn công được. Chúng tôi đã quan sát thấy tường hợp, con rắn ri voi 
chỉ khoảng 1kg nhưng giữ chặt con cá trê tới 1,5 kg. Nó giữ cho cá trê chết hẳn rồi mới 
tha đi tìm cách ăn chúng. Ở loài rắn, chúng ta đều biết, miệng của chúng có thể há rất 
rộng lớn. Xương hàm trên và hàm dưới của rắn không ngoắc vào với nhau. Nó cứ giãn ra 
mãi. Vì vậy, con mồi tô mấy nó cũng nuốt được. Nó nuốt dần vào bụng. Nuốt tới đâu, ta 
nhìn rõ mồn một. Nó sẽ bò lên góc ao nào đó kín đáo để nằm, có khi nó sẽ nằm tới cả 
tuần. Khi nào tiêu hết mồi nó mới lại đi tìm mồi mới. Chúng tôi đã thử nghiệm, cho 2 con 
rắn ri voi nặng bằng nhau cùng ăn một lượng cá bằng nhau. Một con nhốt trên cạn, một 
con thả xuống nước. Rắn ở dưới nước chỉ 54 giờ là tiêu hóa hết phần thức ăn. Trong lúc 
đó, con ở trên cạn phải 95 giờ sau mới tiêu hóa hết. Điều đó chứng tỏ, ở trong nước, rắn ri 
voi tiêu hóa nhanh hơn. Vì vậy, khi nuôi chúng cần hạn chế nhốt chúng ở trên cạn (trừ 
mùa đông). 

Rắn ri voi thường sống ở các vùng nước ngọt ở  Đồng bằng Sông Cửu Long. Chúng 
bơi nhanh hơn là bò. Nơi nào giàu thức ăn là chúng tập trung tới. 

Tập tính của chúng là hoạt động vào ban đêm. Chiều xuống, chúng mới bắt đầu mò đi 
kiếm mồi. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi, chúng cũng dễ dàng thích ứng với điều kiện 
cho ăn vào ban ngày. 
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Nó là loài thân nhiệt nên cũng thích sởi nắng ở những chỗ ven bờ, tĩnh mịch. Nhưng 
nếu điều kiện quá nóng (trên 350C) cũng có thể làm rắn khó sống. 

Rắn ri voi không thích vùng nước lợ. Khi thủy triều dâng, nước mặn tràn vào, rắn 
thường di trú tới những vựa nước ngọt để sống. Chúng ngụp lặn rất giỏi, bắt cua cá ở cả 
những tầng sâu. Tuy nó hô hấp bằng phổi nhưng cũng có thể lặn lâu tới hơn 10 phút. 

Thức ăn của rắn ri voi là các loại cá da trơn. Đôi khi, do quá nhiều thức ăn, nó ăn cả 
các loại cá có vẩy. Nhưng đó là trường hợp hãn hữu. 

Kẻ thù của rắn ri voi là chim rái cá và các loài chim lớn. Nhưng có lẽ, người vẫn là kẻ 
thù chính của rắn ri voi. Con người luôn săn lùng chúng. Có nơi, rắn ri voi gần như tuyệt 
chủng vì bị chúng ta bắt quá dữ dội. 

rắn ri voi là món khoái khẩu của nhiều thực khách. Thịt của nó thơm ngon, dễ chế 
biến. Rắn lại lớn, nuôi vài năm đã nặng tới 2 – 3kg. Những con sống tới 10 – 15 năm có 
khi nặng gần một yến. Vì vậy, so với các loài rắn nước khác, rắn ri voi được thịt hơn. Thịt 
một con rắn ri voi có thể ăn thoải mái. 

 

2. Cấu tạo của rắn 

Con rắn ri voi trông béo khỏe, tròn trịa. Da được cấu tạo bởi một lớp vẩy hình tam 
giác, bong mượt. Trên da có những vết vằn quanh thân. Nó có hai dải cơ chắc khỏe nằm 
theo cột sống từ cổ tới tận hậu môn. Chúng gờ lên rất rõ. 

Đuôi của rắn ri voi gắn và nhọn. Lớp vẩy ở dưới đuôi xếp thành 2 hàng. 

Đầu của nó hình tam giác, hơi dẹp, dài và có màu xám nhạt. Trên đầu có 9 miếng vẩy 
ghép lại (điều này giúp ta phân biệt với các loài rắn độc khác chỉ có 3 miếng hoặc không 
có). 

Mắt của nó hình tròn nằm 2 bên gò má. Mắt có màng trong suốt bọc ngoài và luôn 
luôn mở. Con ngươi hình elíp. 

Rắn ri voi hô hấp bằng phổi. Lỗ mũi của chúng nằm phía trước và phía trên mõm. 
Điểm đặc sắc của rắn và một số loài bò sát khác là lưỡi của chúng rất dài và có thể phóng 
ra ngoài. Ở rắn ri voi, đó là một cái lưỡi màu đỏ hồng, đầu lưỡi được chẻ làm đôi. Nó 
luôn thụt ra thụt vào để thăm dò môi trường và đối phương. Nó dò xét con mồi. Nhờ lưỡi 
này mà nó không bao giờ ăn phải mồi giả. 

Màu sắc cơ thể của rắn ri voi thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào môi trường. Việc biến 
đổi màu sắc là một khả năng thích nghi cho việc lẩn trốn. Màu sắc của nó bao giờ cũng 
thay đổi theo hướng giống với nơi sống để lẩn tránh kẻ thù. Nó có thể có màu vàng, vàng 
đen, hoặc vàng xám. 

Ta có thể phân biệt rắn đực, rắn cái qua những đặc điểm sau: 

Rắn cái: 

- Thân hình mập mạp 
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- Phần bụng nở nang 

- Đuôi ngắn và vút nhọn. Bộ phận sinh dục nằm từ hậu môn quay vào bụng. 

Rắn đực: 

- Thân hình thuôn dài 

- Phần bụng thon nhỏ 

- Đuôi dài và có đoạn phình to rồi nhọn dần. Cơ quan sinh dục nằm trong đoạn 
phình đó. 

Bộ xương của chúng khá phát triển. Xương sọ gồm 14 xương hợp thành. Xương hàm 
có xương hàm dưới, 3 xương hàm trên (ngoài, giữa và trong). Xương cổ có 9 đốt, mỗi đốt 
có 6 gai. Xương sống có 132 đốt và xương sườn cũng có 132 đôi. Ngoài ra, còn có xương 
đuôi và xương hậu môn. 

 

3. Nội quan của rắn 

a. Hệ hô hấp 

rắn ri voi hô hấp qua phổi. Nó có 2 lá phổi. Phổi bên phải to và dài hơn bên trái. Mỗi 
phút rắn hít thở từ 10 – 12 nhịp. Số nhịp thay đổi tùy theo trạng thái sinh lý. Lúc ngủ, rắn 
thở ít nhịp. Khi nó vận động, nhịp thở tăng lên. Đặc biệt, rắn ri voi có thể nhịn thở từ 8 – 
12 phút để lặn sâu xuống nước tìm con mồi. 

b. Hệ tuần hoàn 

Rắn ri voi có tim, hệ thống động mạch, tĩnh mạch và mao quản mang máu tới mọi nơi 
của cơ thể. Tim co cóp trung bình từ 40 – 45 nhịp/phút. Khi nằm im, tim đập chậm. Khi 
vận động, tim đập nhanh. Khi mổ và đưa tim rắn ra ngoài nó vẫn hoạt động được khoảng 
50 phút nữa. 

c. Hệ tiêu hóa 

Thức ăn từ miệng được lưỡi đưa qua thực quản, xuống dạ dày, vào ruột non, ruột già 
và tống qua hậu môn. 

Thực quản và dạ dày của rắn có chiều dài bằng 2/3 chiều dài cơ thể. Nó có khả năng 
đang hồi rất tốt. Nó có thể phình to gấp rưỡi so với cơ thể mỗi khi nuốt con mồi lớn. 
Riêng dạ dày, tải trọng của chúng gấp 1,5 lần trọng lượng cơ thể. (Ví dụ: Con rắn ri voi 
nặng 1 kg nhưng có thể nuốt con cá có trọng lượng tới 1,5 kg). 

Việc tiêu hóa thức ăn của rắn ri voi không nhờ việc nhai ở miệng và co bóp của thân 
mà chủ yếu là nhờ dịch tiêu hóa tiết ra ở cuối dạ dày. Cùng với gan tiết ra mật, các tuyến 
tiêu hóa tiết ra nhiều a xít để tiêu hóa thức ăn. 

Chúng tôi quan sát thấy: khi cho rắn ăn một con lươn còn sống, sau 120 phút, ta mổ 
rắn ra để quan sát: thấy đầu lươn đã được đoạn cuối của dạ dày tiết dịch tiêu hóa gần hết. 
Trong lúc đó, phần thân của lươn vẫn còn nguyên. 
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Quá trình tiêu hóa của rắn ri voi còn phụ thuộc vào thời tiết và môi trường. Nếu nhiệt 
độ môi trường bên ngoài xuống 20 – 230C thì sự tiêu của rắn bị chậm lại. Thậm chí, có 
khi nó còn phải ói thức ăn ra. Việc ói ra rồi nó lại nuốt vào của nó là dễ dàng vì nó không 
có tâm vị mà chỉ có môn vị. 

Như đã nói ở trên, trong môi trường nước, rắn ri voi tiêu hóa thức ăn nhanh hơn ở môi 
trường cạn. 

d. Hệ tiết niệu 

Rắn ri voi cũng có 2 quả thận nằm trong thành bụng, sát với cột sống. Nó làm nhiệm 
vụ lọc nước nước tiểu và điều hòa các chất có trong thành phần của máu. Hoạt động của 
chúng giúp cho rắn cân bằng được các hoạt động trong cơ thể để rắn phát triển bình 
thường. 

e. Hệ sinh dục 

+ Bộ phận sinh dục đực: 

Bao gồm: tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi chứa tinh và dương vật. 

Rắn có 2 tinh hoàn nằm trong bụng, sát với cột sống, ở đoạn đoạn 1/3 chiều dài cơ thể 
của rắn từ hậu môn lên tới đầu. 

Ống dẫn tinh cũng nằm trong bụng, nối liền hai tinh hoàn với túi tinh. Túi tinh lại nằm 
ở mặt dưới của đuôi, phía dưới hậu môn và gần với chop đuôi. 

Dương vật thì nằm kín trong đuôi, ở đoạn eo có nhiều gai sắc nhọn. Khi giao phối, 
dương vật dương lên và lộ rõ ra ngoài. 

Chỉ khi rắn được 15 tháng tuổi thì tinh hoàn mới hoàn chỉnh và sản xuất được tinh. 
Lúc nàu nó mới giao phối được. Mỗi ngày chỉ nên cho nó giao phối 1 – 2 lần. Nếu giao 
phối nhiều rắn có thể chết vì quá sức. 

+ Bộ phận sinh dục cái: 

Bao gồm: buồng trứng, tử cung, âm đạo và âm hộ. 

Rắn có 2 buồng trứng nằm trong ổ bụng, sát với cột sống, ở đoạn 1/3 cơ thể tính từ 
hậu môn lên tới đầu. 

Nó cũng có 2 tử cung. Tử cung nằm trong ổ bụng, nối liền 2 buồng trứng tới tận âm 
đạo. 

Âm đạo nằm cạnh hậu môn và có hình bầu dục. Mặt ngoài của nó bóng loáng, mặt 
trong có nhiều nếp da và chất nhờn. 

Âm hộ là phần ngoài của âm đạo. Nó rắn, dày và có chất màu trắng đục. 

Cũng như rắn đực, phải tới 15 tháng tuổi thì rắn cái mới thành thục. Chúng bắt đầu có 
trứng và tiết ra nhiều chất dịch có mùi để quyến rũ rắn đực. 
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4. Tập tính của rắn ri voi 

Rắn ri voi không sống theo bầy đàn. Khi sinh ra, nó đã tách riêng và sống cuộc đời tự 
lập. Nó không nhờ vả vào bố mẹ. Tự nó tìm tới những vựa nước có nhiều cây cỏ, giàu 
thức ăn và kiến lập cuộc sống độc thân. Chỉ tới khi đã trưởng thành, tới mùa sinh sản nó 
mới tìm tới nhau để cặp đôi, ân ái và sinh sản. 

a. Hoạt động theo mùa 

Rắn ưa nhiệt độ nóng ẩm từ 23 – 320C. Nếu ngoài trời nhiệt độ lên trên 320C, rắn sẽ 
trầm mình sâu xuống nước để tránh nắng. Nhưng khi nhiệt độ xuống dưới 230C, rắn bắt 
đầu bỏ ăn, tìm chỗ trú rét. Còn ở nhiệt độ 170C là rắn ri voi có thể chết rồi. 

Ở phía nam nước ta, rắn ri voi hoạt động mạnh vào mùa hạ và mùa thu. Lúc này chúng 
ăn rất khỏe,lớn nhanh. Nhưng tới mùa đông và mùa xuân thì chúng ăn ít đi hoặc không 
ăn. Tuy nhiên, chúng vẫn sống bình thường do lượng mỡ được tích lũy từ mùa hè. 

Các thí nghiệm cho thấy, rắn ri voi có thể nhịn đói tới 9 tháng (nhưng phải có nước 
uống đầy đủ). 

Ri voi ưa họat động vào ban đêm hoặc lúc mát trời. 

b. Thức ăn 

Thức ăn chủ yếu cho rắn ri voi là các loại các trơn như cá trê, cá tra, cá chốt, lươn, 
lịch, nhái, ếch,… 

Tuy nhiên, nó cũng có thể ăn các loại các có vẩy nhưng không ưa lắm. 

Ri voi là loài háu ăn. Chúng săn lùng thức ăn rất ráo riết. Khi phát hiện ra con mồi, dù 
con mồi lớn hơn nó, nó vẫn tấn công. Thực tế cho thấy, nhiều con rắn ri voi ngoạm cả 
những con cá trê lớn gấp rưỡi nó. 

Ri voi thích ăn tươi sống, không bị ươn thối. Ri voi cũng có thể tìm ăn mồi trên cạn 
như ếch, nhái. 

c. Hiện tượng lột xác. 

Lột xác là hiện tượng bình thường của nhiều loài bò sát. Muốn lớn lên chúng phải lột 
xác. Rắn ri voi cũng lột xác. Sự lột xác của chúng phụ thuộc vào thời tiết, vào môi trường 
và vào thức ăn. 

Lúc nhỏ, rắn lột xác định kỳ khoảng 28 – 30ngày/lần. Khi được 2 năm, chu kỳ lột xác 
của chúng dài hơn, từ 35 – 45 ngày/lần. 

Vào mùa hè và mùa thu, rắn lột xác đều đặn. Nhưng sang mùa đông và mùa xuân 
chúng lột xác thất thường. 

Trước lúc lột xác, rắn bỏ ăn, lầm lì, hung dữ. Da của chúng chuyển sang màu trắng 
đục, mắt rắn mờ dần đi, nhìn kém. Chúng hoạt động ít hơn và loanh quanh tìm chỗ để lột 
xác. 
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Sau khi lột xác xong, rắn mang trên mình một bộ da mới sáng bóng và mềm mại. Nó 
thích leo lên bờ suối để sởi nắng vào đầu giờ sáng (từ 7 – 9 giờ). Khoảng 7 – 10 ngày sau, 
da của chúng mới trở lại bình thường. Lúc này, chúng bắt đầu ăn mạnh, lớn nhanh. Nhiệt 
độ, thời tiết và thức ăn rất ảnh hưởng tới tốc độ lớn của rắn. 

Rắn ri voi có thể sống được 10 năm. Nếu nuôi tốt, rắn có thể nặng tới 7 – 9kg/con. 

d. Sự si chuyển của rắn ri voi 

Rắn ri voi không có chân. Sự di chuyển của chúng dựa vào sự uốn lượn của cột sống. 
Hai dải cơ chắc khỏe ở lưng giúp rắn đẩy phần đầu lên phía trước khi nó uốn cong mình. 

Rắn di chuyển trên mặt đất gồ ghề nhanh hơn trên mặt trơn láng; còn trong nước rắn 
bơi rất nhanh. 

Khi leo trèo, rắn dựng thân lên và móc vào điểm tựa. Sau đó chúng kéo mình lên. Nếu 
đầu không móc được vào điểm tựa thì nó đành phải tuột xuống. 

 

5. Sự sinh sản của rắn ri voi 

Trong tự nhiên, rắn ri voi không sống theo đôi hoặc bầy đàn. Chúng sống riêng lẻ, chỉ 
tới mùa sinh sản chúng mới tìm tới nhau để cặp đôi. 

Mùa động dục của rắn ri voi kéo dài từ tháng 7 tới tháng 9 âm lịch. Những rắn khoảng 
15 tháng tuổi đã có khả năng giao phối. 

Rắn cái thường bò lên bờ và tiết ra chất dịch màu trắng đục. Đối với ta, đó là mùi tanh 
rất khó chịu. Nhưng đối với rắn đực, đó là mùi của “tình yêu”, mùi khơi dậy bản năng 
sinh sản. Hướng theo mùi hấp dẫn đó, rắn đực tìm tới với rắn cái dù có khi chúng ở cách 
xa nhau hang trăm mét. 

Cuộc tình diễn ra đôi khi không cân sức. Rắn cái có thể lớn gấp 3 – 4 lần rắn đực. Tuy 
nhiên, điều đó không quan trọng. Trước “người tình” nhỏ bé, rắn cái uốn lên, vong lượn 
như phô trương thân xác tuyệt vời của nó. Nó vòng đi, vòng lại trước mặt rắn đực. Rắn 
đực bị lôi cuốn, nó tìm cách leo lên người rắn cái. Chúng quằn quại bên nhau say đắm. 
Đến đỉnh điểm của cuộc tình, rắn cái dừng lại và cong đuôi về phía trước. Bộ phận sinh 
dục cái của chúng ở phía dưới lộ ra. Thời cơ tuyệt vời! rắn đực sấn tới và thực hiện giao 
phối ngay. Các gai sắc nhọn ở eo dương vật của rắn đực móc vào bờ âm hộ của rắn cái. 
Nó giữ chắc để rắn đực thực hiện việc xuất tinh. Cuộc tình kéo dài từ 50 – 80 phút. Xong 
xuôi, các gai từ từ xếp lại, chúng rời bỏ nhau ra.. 

Sau khi được giao phối, trứng rắn đã được thụ tinh. Trong tuần đầu, rắn mẹ bỏ ăn, ít di 
chuyển. Da của chúng bóng mượt hơn lên. Phần bụng phía dưới mập dần và đều đặn hơn. 
Trứng được dồn dần xuống, nằm dọc theo hai ống tử cung. Phôi sẽ được phát triển trong 
vòng 180 ngày. Trứng rắn lớn dần lên. Sau 9 tháng, rắn bắt đầu đẻ. Khác với nhiều loài 
rắn, rắn ri voi đẻ ra con. Việc đẻ cũng phụ thuộc vào thời tiết. Nếu thời tiết bất lợi như: 
nắng nóng kéo dài, không có mưa, trời khô hạn thì việc đẻ có khi chậm tới 10 -15 ngày. 
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Trước lúc đẻ, rắn thường tìm tới những chỗ thuận lợi để đẻ. Chỗ đó phải kín đáo, rậm 
rạp, có độ ẩm cao, gần các vựa nước, … 

Trong sinh giới, sự đấu tranh giữa các loài rất khốc liệt. Rắn không bảo vệ được con 
nên hay bị các loài khác ăn mất. Tỷ lệ con sống trong tự nhiên ước chỉ đạt 25 – 40%. 

Rắn ri voi đẻ đều, mỗi năm một lứa. Tùy thuộc vào cỡ rắn mà chúng đẻ với số lượng 
khác nhau. Chúng đẻ mỗi lứa khoảng 25 – 30con. Những con mẹ lớn trên 2kg có thể đẻ 
tới 50 con/lứa. Rắn con chỉ nặng khoảng 20 – 25g và chiều dài từ 22 – 23 cm. Sau khi đẻ 
ra, chúng tự lập ngay cuộc sống của mình. 

 

 

III. KỸ THUẬT NUÔI RẮN RI VOI 

 

A. CHUỒNG TRẠI 

Ta có thể nuôi rắn ri voi trong ao hồ, trong lồng  bè, trong bể xi măng hoặc trong thau, 
chậu, lu, khạp. Tùy điều kiện của từng gia đình mà chúng ta chọn lấy cách nuôi thích hợp. 

 

1. Nuôi rắn ri voi trong ao hồ 

a. Cách làm ao nuôi 

Ta có thể dùng cơ giới hoặc dùng sức người để đào ao. Ao lớn hay nhỏ là tùy thuộc 
vào từng gia đình. 

Nói chung, nên đào ao hình chữ nhật. Ta có thể đàô ao liên tiếp. Diện tích một ao 
khoảng 50m2 (dài 10m, rộng 5m, và sâu 1m). Xung quanh ao phải có đê cao từ 0,5 – 0,8m 
và rộng 2 – 3m. 

Giữa đê phải xây tường rào bằng gạch hoặc xi măng. Cũng có thể sử dụng các vật liệu 
khác nhưng phải đủ độ cao và vững chắc. Tường phải cao ít nhất 1,2m. Móng tường nên 
sâu từ 0,3 – 0,5m. Được như vậy thì rắn không leo ra được và chuột không chui vào bắt 
rắn được. Tường nên xây giữa đê. Phải chừa từ chân tường tới mép nước khoảng 1 – 
1,5m. Đó là chỗ rắn sẽ bò lên sưởi nắng. 

Nếu ao nằm sát với kênh rạch hoặc liền kề với các ao khác thì chân tường phải đào 
cao ngang mức đáy ao để tránh nước rò rỉ hoặc cua cùng đào hang, tạo lỗ thoát cho rắn. 

b. Trồng cây quanh ao. 

Ta nên trồng cây bóng mát quanh ao. Trong ao thả bèo lục bình hoặc rau ngổ, rau 
muống, có thể rải kín 2/3 mặt nước; phải chừa lại 1/3 diện tích mặt ao để được mặt trời 
chiếu sáng. Rắn ri voi cũng rất cần được sởi nắng. Mặt khác, ánh nắng mặt trời chiếu 
xuống đáy ao sẽ giúp cho việc nhiều loại tảo sẽ phân giải các chất cặn bã có trong nước, 
làm trong sạch cho môi trường. 
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c. Thả cá vào ao 

Ta nên thả một ít cá vào ao để nuôi chung như cá chép, cá mè trắng,… Cá vừa làm 
sạch thêm nước và cũng có thể là mồi của rắn. 

Khi nuôi một tấn rắn thương phẩm, ta phải tốn khoảng 5 tấn thức ăn. Vì vậy, nguồn 
nước rất dễ bị nhiễm bẩn. Các thực vật thủy sinh và cá sẽ giúp “àm vệ sinh” ao nuôi. 
Chúng sẽ giúp ăn bớt các chất dư thừa mà rắn không ăn hết. 

d. Cống cấp và thoát nước 

Khi bố trí nuôi ao rắn, ta đã phải lưu ý chúng ở vị trí gần với kênh rạch để tiện cho 
việc cấp, thoát nước. 

Ta có thể bố trí một đường ống thong với kênh rạch để điều hòa lượng nước của ao 
nuôi khi mức nước lên xuống. Ta cố giữ mức nước trong ao nuôi khoảng 1m. Khi cạn 
cũng phải giữ ở mức 0,6 – 0,7m. Lưu ý, phải có lưới ngăn cẩn thận để tránh rắn theo nước 
ra ngoài. 

Tốt nhất, ta bố trí cống để bơm nước vào ra, vào định kỳ, giữ cho nguồn nước luôn 
luôn được mới và sạch. 

Tại các ao tù, cần lưu ý có cống tràn để đề phòng mưa lụt, nước dâng cao. Cống cũng 
phải có đăng chắn cẩn thận, tránh thất thoát rắn nuôi. 

Nếu nguồn nước ao bị ô nhiễm, ngoài việc tìm cách thay nước, ta cũng có thể sử dụng 
một số hóa chất để sát trùng giữ lại cân bằng như: Mizjuphort, BKC, Chlorin,… 

Trong nước mưa cũng có thể có cả hàm lượng axít cao. Phải chú ý theo dõi để xử lý 
kịp thời bằng vôi bột. 

 

2. Nuôi rắn ri voi trong lồng bè 

Ta có thể giăng lồng bè dưới các kênh rạch để nuôi rắn ri voi. 

a. Cách làm lồng bè 

Ta dùng gỗ đóng thành khung và giăng lưới nilong thành lồng. Lồng phải có chiều cao 
từ 1,3 – 1,6m. Ta dùng phao buộc xung quanh để lồng nổi trên mặt nước. Giữ mức nước 
trong lồng từ 0,7 – 1m. 

Trong lồng ta cũng thả rau ngổ, rau muống, lục bình như ngoài ao. Chừa lại 1/3 diện 
tích không thả cây thủy sinh. Ta dùng một vài cành cây (loại không có độc) thả vào lồng 
để rau bèo bám quanh và là chỗ rắn dựa vào để nghỉ ngơi. 

Lồng nuôi rắn nên đặt ở nơi nước có độ sâu hợp lý, nước sạch và lưu thông nhẹ. Nếu 
bên trên có bóng cây che mát thì càng tốt. Còn không, ta làm giàn bầu, giàn mướp bên 
trên để che mát cho rắn. 

Cần kiểm tra thường xuyên để đề phòng lồng bị rách, bị thủng hoặc bị mất do kẻ gian 
lấy đi. 
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b. Thả rắn vào lồng 

Rắn ri voi không thở như cá mà thở bằng phổi. Nó cần nguồn nước sạch và mật độ 
không quá đông đúc. Vì vậy, trong lồng chỉ nên thả mật độ từ 10 – 15 con/m2. 

Phải lưu ý có chỗ để rắn ngoi lên thở và nghỉ ngơi. Thường xuyên kiểm tra các cành 
cây hoặc phao nổi trong lồng – nơi rắn sẽ bò lên nằm. 

Khi rắn lớn, ta dãn dần mật độ ra cho hợp lý. 

 

3. Nuôi rắn ri voi trong bể xi măng 

Nếu không có ao, hồ và đất đai lại hạn chế thì có thể nuôi rắn trong bể xi măng. Đây là 
trường hợp bất đắc dĩ mới phải làm vì không an toàn và phức tạp. 

a. Cách xây bể 

Việc xây bể to, nhỏ là tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình. Tuy nhiên, mức tối 
thiểu nên là: 

Ngang: 2m 

Dài: 5m 

Cao: 1,2m 

Đáy bể phải nghiêng một góc 3 – 50 để dễ dàng thay nước. Tại góc thấp của bể, ta bố 
trí lỗ thoát có lưới che để tránh rắn ra ngoài. Phía trên ta mắc ống nhựa hoặc ống cao su 
để bơm nước. 

Ta giữ mức nước trong bể khoảng 40 cm (ở đầu dốc mức nước cũng còn 20 – 30cm), 
cũng thả rau muống, rau ngổ hoặc bèo lục bình vào bể. Dùng cây lứa ngăn để chừa lại1/3 
diện tích không có cây và ánh sáng có thể rọi xuống đáy bể. 

b. Thả rắn vào bể 

Ta chỉ nên thả trong bể với mật độ 5 – 6con/m2. 

Hàng ngày hoặc cách ngày nên thay, tháo nước. Do lượng nước trong bể ít nên rất dễ 
bị ô nhiễm. Cần hết sức lưu ý với việc thay nước thường xuyên. 

Rắn ri voi ưa nhiệt độ từ 23 – 320C. Nóng quá hoặc lạnh quá đều không thích hợp với 
rắn ri voi. 

Khi quá nóng, rắn thường tìm tới chỗ mát để trú hoặc rúc sâu xuống dưới bùn. Còn khi 
quá lạnh, nó cũng phải tìm tới các hang hốc, các đống rơm, đống cỏ để chiu vào. Việc 
nuôi trong bể xây rất khó giúp rắn tránh được sự thay đổi của nhiệt độ này. Vì vậy, phải 
kiểm tra để kịp thời can thiệp khi thời tiết thay đổi. Biện pháp tốt là điều tiết độ cao của 
ngấn nước. 
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4. Nuôi rắn ri voi trong thau, chậu, lu, khạp 

Nhiều bà con ở Đồng bằng Sông Cửu Long thường nuôi rắn ri voi trong thau, chậu, lu, 
khạp. Đây là cách nuôi tạm bợ, nuôi cho vui hoặc nhân tiện bắt được rắn thì nuôi. Tuy 
nhiên đây lại là cách nuôi khá phổ biến. 

Ta cần chọn thau, chậu, lu, khạp không thủng, rửa sạch và cho nước vào độ 4 – 8cm. 
Cho vào đó một ít rau, cỏ, lục bình. Mỗi dụng cụ nuôi chỉ nên thả độ 2 – 4 con. 

Ta bắt ếch, nhái, cá da trơn,… và cho vào để chúng tự ăn. Hàng ngày hoặc cách ngày 
thay nước một lần. 

Nên đặt dụng cụ nuôi này ở nơi thoáng mát nhưng khuất gió. 

Người ta cũng dùng phương pháp nuôi này để nuôi bón cho rắn ri voi cần vỗ béo. 

Đưa các con rắn ri voi (ở ao, ở lồng hay ở bể) cần vỗ béo vào thau, chậu, lu, khạp. Để 
ở đây ta mới dễ đưa chúng ra, vào. 

Bản tính của rắn ri voi rất hung dữ. Tuy nhiên, nó cũng rất dễ thuần hóa. Nếu luôn 
vuốt ve và sờ nhẹ vào thân của nó thì nó lại rất thích và trở thành một con vật dễ thương 
và gần người. Vì vậy, trước khi nuôi vỗ béo, ta cần làm thân với rắn. 

Hàng ngày, ta bắt rắn ra và bón cá cho nó ăn. Cũng có thể 2 – 3 ngày mới cho ăn một 
lần nếu như lượng thức ăn lớn. 

Rắn ri voi thích nhất là cá da trơn. Tuy nhiên, ta cũng có thể dùng các loại cá có vẩy 
nhưng đánh hết vẩy trước khi cho chúng ăn. 

Sau khi đã chuẩn bị đủ thức ăn, ta đưa rắn ra các chậu có ít nước. Tay trái cầm cổ ở 
phần đầu của rắn, cọ nhẹ ngón tay phải vào mép rắn, rắn sẽ há mồm ra. Tay phải cầm con 
mồi và đưa vào miệng rắn. Khi rắn cắn cá thì ta thả chúng xuống chậu. Nó sẽ nuốt con 
mồi dần dần. 

Nếu khi ta cọ ngón tay vào mép mà con mồi không mở miệng ra thì ta phải xử lý bằng 
cách khác. Ta nhúng đầu của nó xuống nước. Bị ngạt, rắn sẽ phải há miệng ran gay. Ta 
nhanh chóng bóp nhẹ vào hai bên hàm làm cho rắn không ngậm mồm lại được. Ta đưa 
ngay đầu con mồi vào miệng rắn. Nó sẽ cắn và nuốt mồi. 

Lưu ý, không dùng các dụng cụ cứng để cậy miệng, vì rất dễ làm gãy răng của rắn. Ta 
nên dụ nó một cách nhẹ nhàng để đưa thức ăn vào miệng. 

Đây gọi là cách nuôi bón. Cách nuôi này giúp rắn lớn rất nhanh. Nuôi 6 tháng, rắn 
cũng có thể được 1kg. 
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B. KỸ THUẬT NUÔI 

1. Xử lý ao nuôi 

Trước khi nuôi, ta cần tháo cạn ao, bắt hết cá, lươn, ếch, nhái và các loại rắn có sẵn 
trong ao. Đặc biệt, rắn trun là loài hay ăn rắn ri voi con. Bọn này có thân màu đen và có 
khoanh đỏ. Đuôi nó nhọn và có thể tiết ra một chất làm tê liệt con mồi. 

Sau đó, ta rắc vôi kín ao để khử trùng với liều lượng 20 – 25kg vôi/100m2 ao. Phơi ao 
vài ngày rồi cho nước vào vừa đủ, thả rau, bèo vào nuôi. Nếu trên bờ ao có cây bóng mát 
thì càng tốt. Ta cũng có thể làm giàn bầu, bí, mướp che mát trên mặt ao. 

Sau khi ổn định khoảng 7 – 10 ngày thì ta mới bắt đầu thả rắn vào nuôi. 

 

2. Thả giống 

Ta chọn chọn những con giống khỏe mạnh, không bị xây xát, không có dị tật, không 
bị nấm đen để đưa vào ao. 

Nếu ao nước tù, không có điều kiện thay tháo thì ta thả mật độ 2 – 3 con/m2. Còn các 
ao nước có thể thay thoát dễ dàng thì ta thả với mật độ dày hơn, từ 4 – 6 con/m2. 

Mật độ rắn gắn liền với việc ô nhiễm nguồn nước. Vì vậy, phải hết sức chú ý tạo 
nguồn nước sạch để nuôi chúng. 

 

3. Cho ăn 

Chỉ cần một tuần là rắn quen với môi trường mới và tập trung vào việc săn bắt mồi. Ta 
cần chọn những con mồi có kích thước phù hợp để rắn bắt ăn. Vòng thân của con mồi 
bằng với vòng thân của rắn là vừa. 

Các loại cá trê, các tra, cá chốt, lươn, lịch, nhái, ếch  rắn ri voi rất thích ăn. Ta thả 
chúng vào lẫn trong ao. Rắn sẽ săn bắn. Chúng săn rất giỏi. 

Xin lưu ý, nếu bà con thả lươn vào cho rắn ăn thì nhớ đập cho lươn vẹo xương sống để 
lươn mất khả năng chui xuống đất làm rắn không ăn được. Nếu để lươn thoát thân, sau 
này nó lớn lên sẽ nuốt cả rắn ri voi con. 

Nếu thiếu mồi sống, ta có thể thay thế mồi chết cho rắn ăn. Tuy nhiên, dùng mồi chết 
sẽ rất ảnh hưởng tới môi trường. Chúng ta phải hết sức lưu ý tới điều này. 

Để rắn tăng trọng được 1kg, phải tiêu tốn từ 5 – 5,5 kg cá các loại. Tùy khả năng của 
từng địa phương mà ta cho rắn ăn các loại cá khác nhau. 

Bình thường, thì nuôi được 6 tháng là rắn đã nặng khoảng 0,5 kg. Như vậy, cũng đạt 
rắn loại I. 
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4. Thu hoạch 

Tùy tình hình của từng gia đình mà ta có thể thuu hoạch rắn rải vụ hoặc theo mùa. 

a. Thu hoạch rải vụ 

Thu hoạch rải vụ là thu quanh năm. Khi thấy mật độ rắn quá dày, ta có thể thu hoạch 
bớt để dãn đàn rắn ra. Cũng có thể do có giỗ, tết hoặc cần một khoản tiền để chi tiêu 
người ta cũng thu hoạch một phần rắn nuôi để bán. 

Khi bắt rắn ta nhớ đeo gang tay bảo hộ. Ta có thể rọi đèn chung quanh chân rào, chọn 
con nào vừa ý thì bắt. Cũng có thể lội xuống áo, mò theo các bờ cỏ, chọn con nào vừa ý 
thì bắt lên. 

b. Thu hoạch theo mùa vụ 

Mùa thu hoạch phụ thuộc vào thị trường. Mùa hè, mùa thu giá rắn rẻ. Nhưng mùa 
đông, mùa xuân thì giá rắn lên cao gấp 2  - 3 lần. 

Đặc biệt,, thị trường Trung Quốc rất hâm mộ rắn ri voi. Người ta cho rằng, rắn ri voi 
vừa ngon lại vừa bổ. Người già ăn sẽ tăng thêm thể lực. Các cô mà ăn rắn ri voi thì da dẻ 
hồng hào, trẻ trung hơn. Vì vậy, cứ vào mùa đông, người Trung Quốc rất thích ăn rắn ri 
voi. Vậy, bà con mình cũng nên tập trung thu hoạch rắn ri voi vào mùa đông. 

Để thu hoạch, trước hết ta cần vớt hết cỏ và bèo trong ao. Sau đó, rút hết nước trong 
ao, rút cho thật kiệt. Ta đeo găng tay bảo hộ và bắt hết rắn. Chú ý phải moi hết các hang, 
hốc có trong ao để bắt rắn. 

Đựng rắn vào bao vải hoặc các dụng cụ đan bằng tre. Tránh làm xây xát rắn. Khi đưa 
đi xa nên lót bèo lục bình tươi vào trong bao hoặc giọ để tránh va đập và làm mát cho rắn 
trên đường vận chuyển. Nếu đưa đi xa, khoảng 2 – 3 tiếng ta lại ngâm bao rắn xuống 
nước hoặc tưới nước lên mặt tránh để nắng nóng hun chết đàn rắn. 

Nếu thu hoạch xong mà chưa có khách đến lấy thì phải nuôi trữ trong các bể nhỏ hoặc 
trong lu, vại. Ta chỉ cho một lượng nước tối thiểu và giữ cho nhiệt độ không tăng cao. 
Cũng không nên để mật độ quá dày và cũng không giữ rắn quá lâu. Ta chỉ nên giữ chúng 
2 – 3 ngày. Thời gian này đủ để chúng bài tiết hết phân ra ngoài. 

 

C. NUÔI RẮN SINH SẢN 

Để chủ động giống, người nuôi rắn ri voi cần làm tốt khâu sinh sản. Việc tạo giống 
không khó nhưng phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. 

a. Chọn giống bố, mẹ 

Khi chọn mua giống nói chung và giống bố mẹ nói riêng cần chú ý: tránh ra chợ mua 
của những người thu gom. Họ có thể dùng các biện pháp như đánh bắt bằng điện, bằng 
bả, câu và cắt lưỡi câu trong cơ thể rắn,… làm cho rắn bị yếu và rất dễ chết. Cũng có thể 
họ bắt rắn bằng việc đánh chúng bị thương rồi mới bắt. Một số người còn dùng các biện 
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pháp gian lận như: bơm nước vào bụng rắn, nhét sỏi, chì, cát vào bụng rắn cho rắn nặng 
cân,… Những loại rắn này không thể dùng làm rắn giống được. 

Vì vậy, ta nên mua giống tại cơ sở đang nuôi rắn ri voi. Ta phải mua cả rắn đực và rắn 
cái. Việc phân biệt đực, cái ri voi có thể dựa vào một số đặc điểm sau: 

- Rắn đực: phần đuôi từ ngang hậu môn về phía sau phình to lên rồi thu nhỏ dần. Nói 
chung đuôi rắn đực dài hơn đuôi rắn cái. Nếu cẩn thận, bạn có thể vuốt nhẹ ở phía gần 
hậu môn sẽ phát hiện cơ quan sinh dục đực. 

- Rắn cái: đầu nhỏ hơn, cổ thon và dài hơn rắn đực. Phần bụng nở nang và đuôi thì 
ngắn và thon hơn đuôi của rắn đực. 

Nhưng cả rắn đực và rắn cái đều là những cá thể khỏe mạnh, da bóng láng, thân hình 
cân đối, không có dị tật, không bị xây xát, không mang bệnh. Rắn đực phải nặng từ 
400g/con trở lên; còn rắn cái phải từ 700g/con trở lên. 

Để sinh sản tốt, ta nên ghép 1 đực với một cái (có tài liệu đề xuất: 1đực/3 – 5 cái). Rắn 
ri voi đẻ khỏe, có con đạt 40 – 50 con/lứa (cũng có tài liệu cho rằng, nó có thể đẻ tới 100 
con/lứa. Tuy nhiên, trong thực tế nuôi chúng tôi chưa bắt gặp trường hợp nào đạt được 
như vậy). 

Rắn đực khỏe sẽ đủ lượng tinh trùng cho tất cả số trứng . Rắn cái khỏe thì sinh con sẽ 
mập mạp hơn. Cũng cần lưu ý: không nên chọn những con rắn quá béo. Nó sẽ khó đẻ con. 

b. Bố trí chỗ ăn, ở 

Tùy thuộc vào số lượng rắn bố mẹ cần nuôi mà ta bố trí chỗ nuôi rộng hay hẹp. Nhưng 
phần thềm đất từ chân rào xuống mép nước phải rộng từ 1,5 – 2m. 

Ta cũng thả rau, bèo vào ao như ở các ao nuôi khác. 

Thức ăn cho chúng nên là các loại hảo hạng để phục vụ cho việc sinh sản. Tốt nhất, 
thức ăn nên là cá trê vàng, nhái, ếch, lươn,… 

Thời kỳ này, rắn đực cần có đủ chất để giao phối, còn rắn cái phải nuôi thai. Trong 
thời gian 6 tháng đầu tiên mang thai rắn chỉ ăn lượng thức ăn từ 30 – 50% so với lượng 
thức ăn bình thường; còn 3 tháng cuối cùng của thời kỳ mang thai, rắn không ăn hoặc chỉ 
ăn một vài lần thôi. Người ta tính rằng, các rắn cái sinh sản chỉ ăn có 80 – 85 ngày/năm 
với lượng cá từ 3 – 3,5kg/con/năm. 

c. Chăm sóc rắn mang thai 

Mùa động dục của rắn ri voi thường từ tháng 7 đến tháng 9. Chúng sẽ đẻ vào quãng từ 
tháng 4 đến tháng 6. 

Tháng cao điểm mà rắn thường giao phối là tháng 7 âm lịch, ngày nắng chúng gặp gỡ 
nhiều nhất. Giờ cao điểm là từ 7 – 10 giờ tối. 

Mọi động tác chăm sóc cho rắn lúc này phải hết sức nhẹ nhàng, thận trọng. Vì rằng, 
trứng trong bụng mới có lớp vỏ rất mỏng, phải tránh làm vỡ chúng. Nếu vỡ không những 
làm chết rắn mà còn gây nhiễm trùng ổ bụng và rất dễ gây chết cho rắn mẹ. 
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Muốn kiểm tra xem rắn đã sắp đẻ chưa, ta làm như sau: Cầm vào thân rắn, đoạn ¼ cơ 
thể từ đầu xuống và nhấc thẳng rắn lên. Nếu thấy phần bụng rắn vẫn chắc, to đều từ phần 
trên xuống dưới, bộ phận sinh dục vẫn nằm kín bên trong  thì rắn chưa đến thời kỳ đẻ. 
Thế còn, nếu thấy bụng rắn nhão, trứng dồn xuống phía sát hậu môn và phình to ra, âm hộ 
lộ ra ngoài màu hồng nhạt thì rắn sắp đẻ. 

Nếu không nắm được thời điểm rắn giao phối hoặc chưa quen với việc bắt rắn kiểm 
tra thì cứ để nó trong ao nuôi, tới lúc đẻ nó sẽ tự đẻ. 

d. Đỡ đẻ cho rắn 

Việc này có vẻ kỳ lạ nhưng thực tế lại rất cần. 

Ta chuẩn bị một bể riêng với kích thước rộng 0,5m; dài 1,2m và cao từ 0,8 – 1m. Đáy 
bể phải dốc, hai đầu lệch nhau và độ sâu tới 20cm. Ta lấy nước sạch và cho vào bể (chỗ 
sâu nhất 25cm và chỗ nông nhất 5cm). Ta cho bèo lục bình vào, sau đó, đưa rắn sắp đẻ 
vào bể. 

Lúc này ta thấy rắn cái bò tới, bò lui, không chịu nằm yên; cơ thể rắn run bần bật; rắn 
có trạng thái đau đớn, mỏi mệt, nó bắt đầu rặn đẻ, nó kênh mình lên, đuôi cong về phía 
trước; âm hộ mở rộng để rắn con chui ra. 

Ta phải theo dõi thật kỹ, không động vào thân rắn. Nhưng nếu thấy rắn con chui ra bị 
kẹt thì ta nhẹ nhàng kéo chúng ra dần. Có trường hợp rắn con không tự phá được bọc 
trứng, rắn mẹ rặn ra cả bọc trứng, phải lập tức phá ngay bọc trứng để cấp cứu cho rắn con. 
Nếu chậm, rắn sẽ bị ngạt mà chết. 

Ta quan sát, nếu thấy con nào yếu, không bò hoặc bơi được thì đưa riêng lên chậu để 
nơi thoáng mát nhưng kín gió; cho vào đó một ít rau cỏ sạch cho chúng dựa dẫm. Cũng có 
thể cho them vitamin C (0,5mg/l) vào chậu để trợ lực cho rắn. Cứ 6 giờ, ta thay nước một 
lần. 

e. Ao dưỡng rắn con 

Tùy thuộc vào số lượng rắn con đẻ ra mà ta làm ao rộng hay hẹp. Cấu  tạo ao cũng 
giống như ao nuôi rắn thương phẩm. Độ sâu trong ao chỉ cần 0,5m. Ao dốc, mép đầu ao 
phía diện có khi cạn nước. Phải có thềm đất từ mặt nước lên chân tường rào ít nhất 0,5 – 
1m. Ta cũng cho rau, bèo vào trong ao; cũng có thể làm mái che. Nhưng luôn luôn giành 
¼ diện tích cho ánh sáng chiếu vào. 

Ta có thể thả rắn con với mật độ 20 con/1m2. 

Luôn luôn chú ý tới độ sạch của nguồn nước nuôi rắn. Cứ 3 – 5 ngày thay nước một 
lần. Nếu bố trí ao này gần kênh rạch, ta làm một cống dẫn vào ao có lưới chắn chặt chẽ ở 
miệng cống. Lấy ngưỡng thủy triều cao nhất ngang với mức nước trong ao là 0,8m để 
nước tự động ra, vào khi có mưa to. 

Ta cũng có thể ương rắn con trong vèo làm bằng lưới cước ni long mịn. Ta mắc vèo 
trong ao nước sạch, nếu không có bóng cây thì che mát vào cho vèo. Tìm vật nặng để dìm 
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vèo chìm xuống nước (chỗ sâu nhất độ 0,5m). Trong vèo cũng thả rau, bèo cho rắn bò lên. 
Ta thả rắn con với mật độ 25 – 30 com/m2.  

Rắn con khi sinh ra có chiều dài từ 18 – 21cm và đường kính vòng than từ 0,6 – 0,8 
cm. Sau khi sinh 3 – 4 giờ nó đã có thể tự đi bắt mồi. Vì vậy, sau khi rắn sinh ra được 3 
tiếng đồng hồ là ta đã có thể bắt đầu cho rắn ăn. 

Trong 3 ngày đầu, ta cho chúng ăn loại cá trê, cá tra, cá chốt cỡ 230 – 250 con/kg. Nếu 
có nhái nhỏ hoặc nòng nọc của ếch nhái cho chúng ăn thêm cũng tốt. 

Nếu nuôi 1kg rắn con thì cho ăn khoảng 1 kg ca cho 3 ngày đầu. Tới ngày thứ 3 tiếp 
theo, ta cho chúng ăn cỡ cá lớn hơn, từ 170 – 200 con/kg. Lượng thức ăn tăng lên gấp 
rưỡi  so với ngày đầu. 

Ta cứ tăng dần, tăng dần lượng thức ăn. Tới khi được 10 – 12 ngày thì thả cá ra ao 
nuôi. Thời gian này cũng là lúc để rắn quen dần với người nuôi. Mặt khác, rắn cũng có 
thói quen ăn no. Khi ra ao, nó háu ăn hơn và tích cực đi tìm mồi hơn. 

Trong thực tiễn chúng tôi thấy những con chịu khó săn mồi sẽ vượt trội hơn con khác. 

Ta cũng có thể dưỡng rắn trong thau, chậu (nếu số lượng ít). Ta rửa sạch thau, cho vào 
đó nước sạch với ngưỡng 4 – 6cm. Cho thêm một ít rau cỏ sạch vài đó. Ta thả với mật độ 
2 con/dm2. Mỗi ngày thay nước 2 lần. Cho chúng ăn như ta nuôi trong ao, trong vèo. Phải 
lưu ý, bọn này rất tham ăn. Nếu ăn quá nhiều cũng có thể bội thực mà chết. Có ăn hết con 
cá này tới con cá khác, tới khi nó nuốt không trôi được đuôi cá lòi ra ở họng, rất dễ dẫn 
tới tử vong cho rắn. Cũng có khi, hai con cùng nuốt một con cá; con nuốt đầu, con nuốt 
đuôi, tới khi con này ngoạm chồm lên đầu con kia làm con kia bị chết. Cũng có trường 
hợp, 3 con rắn cùng ăn một con cá: con cắn đầu, con cắn đuôi, con lại ngoạm giữa thân. 
Tới khi nuốt giáp nhau không con nào chịu nhường con nào, chúng quấn chặt lại với nhau 
và có thể ngạt thở mà chết. 

Ta cần can thiệp. Nếu con nào đã ăn được 1 – 2 con cá thì ta bắt sang chậu khác. Nếu 
2 – 3 con cùng ăn một con cá thì ta lấy kéo cắt con cá ra để mỗi con một phần riêng. Lưu 
ý, tránh cắt vào phần miệng của rắn. 

h. Chăm sóc rắn mẹ 

Nói chung, sau khi sinh nở rắn mẹ yếu đi nhiều. Nó mệt mỏi, uể oải, bỏ ăn. Ta nên 
đưa chúng vào nơi dưỡng sức. Chọn một bể nước sạch với mức nước từ 10  -20 cm và ở 
nơi thoáng mát, không có gió lùa, cho vào đó một ít rau cỏ để rắn lương tựa. Ta bón cho 
cá ăn. Có thể cho kèm thêm viên vitamin B3 500mg để giúp rắn mau hồi phục sức khỏe. 
Khoảng 7 -10 ngày rắn mới hồi phục. Ta cho rắn ăn các thức ăn mà nó thích nhất như cá 
trê vàng, nhái, ếch, lươn con,… 

Khoảng 3 tháng sau, rắn có thể tiếp tục cho phối để mang thai tiếp. 
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IV. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CHO RẮN 

Trong tự nhiên, rắn ri voi sống rất thưa. Nơi nào không thích là nó bỏ đi nơi khác. Vì 
vậy, nó ít bị mắc bệnh. 

Nhưng khi nuôi, do mật độ dày và không có điều kiện di chuyển chỗ ở nên rắn thường 
dễ bị mắc bệnh hơn. Do đó, việc phòng bệnh cho rắn ri voi là rất cần thiết. Mặt khác, 
giống với cá, rắn ri voi sống dưới nước nên việc chữa trị là rất khó. Cho nên, phòng bệnh 
là việc làm rất quan trọng khi ta tổ chức nuôi rắn ri voi. 

 

1. Phòng bệnh 

a. Làm sạch mùi ximăng trong ao, hồ nuôi rắn 

Nếu tường xây xung quanh bằng xi măng thì phải xử lý thật triệt để. Rắn ri voi rất 
nhạy cảm với xi măng. Nó không chịu được mùi nồng của xi măng. Do vậy, cần phải 
phun, rửa thật sạch để hết mùi xi măng. Nếu làm không kỹ, khi mưa, nước có mùi xi 
măng chảy xuống ao có thể làm rắn chết. 

Ta nên dùng các chất chua để khử. Tốt nhất nên dùng phèn chua. Ta pha mỗi lần 10kg 
phèn chua với nước và phun lên cho 100m2 tường xây. Cứ 2 ngày phun 1lần, phun liền 5 
lần, vừa phun vừa chà sát, cọ, rửa; sau đó rồi nước sạch để rửa lại. Xong xuôi ta tháo kiệt 
nước ao để thay nước sạch vào. Như vậy, 100m2 tường xây tốn tới 50 kg phèn để tẩy mùi 
xi măng. 

Nếu nuôi rắn trong bể ta cũng phải tẩy rửa. Ta cho nước vào ngâm bể. Cứ1m2 mặt 
nước, ta cho vào ao từ 0,8  - 1kg phèn và hòa ra, ngâm trong 10 ngày. Sau đó xả hết nước 
phèn, cọ, rửa và cho nước sạch vào ngâm trong 5 ngày. Ta lại xả nước đi và bây giờ bể có 
thể nuôi rắn ri voi được. 

Cần coi trọng việc tẩy rửa xi măng. Đã có người thả rắn bị chết hàng loạt do ngộ độc 
nước có xi măng. 

b. Giữ cho nguồn nước luôn luôn sạch 

Môi trường nước sạch là yếu tố quyết định của việc nuôi rắn ri voi. Ta phải luôn luôn 
giữ cho nước sạch, không để bị ô nhiễm, không cho các hóa chất độc hại xuống ao nuôi, 
không đưa các nguồn nước ô nhiễm vào ao. 

Nếu phải dùng tới các giếng thì ta cũng cần phải xử lý. Trong nước giếng, hàm lượng 
một số chất sắt, nhôm, kẽm,… cao. Nước đó, nếu nuôi rắn dễ chết. Ta nên xử lý bằng các 
hóa chất trung hòa. Hiện nay bà con thường dùng ADTA2Na để xử lý. Liều lượng nên 
dùng là 1kg/1000m2 nước. Cách xử lý như sau: ta bơm nước vào bể chứa. Tùy theo lượng 
nước mà pha thuốc vào. Dùng máy sục khí để bơm cho hóa chất trộn đều. Nếu không có 
máy thì cần lội vào, quậy cho đều thuốc. Ngày quậy vài lần. Giữ trong vòng 24 giờ là 
nước đó đem dùng nuôi rắn được. 
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c. Tạo tán trong khu nuôi 

Trong khu nuôi rắn (cả dưới nước và trên cạn) đều cần che bằng tán lá. Ở dưới nước, 
ta thả bèo và thực vật thủy sinh. Điều này rất quan trọng. Khi nắng to, nếu có tán bèo, 
nguồn nước ít bị hun nóng. Rắn sẽ trú ở bên dưới. Khi gặp lạnh, tán bèo và cây thủy sinh 
cũng che chắn làm cho nguồn nước ấm hơn, giúp cho rắn đỡ bị lạnh. Đôi khi rắn cũng 
thích leo lên trên cánh bèo để nằm phơi nắng. Diện tích thả bèo và cây thủy sinh cũng nên 
chiếm 2/3 diện tích ao nuôi hoặc bể nuôi; cũng có nơi thả tới ¾ diện tích. 

Ở trên cạn cũng cần có cây cối. Ven bờ, ta rải phân cho cỏ lên tươi tốt, rậm rạp. Rắn ri 
voi thích môi trường như thế - làm sao để quanh ao đều có cây cỏ mọc um tùm. 

Đã có trường hợp,do có ít tán cây nên khi gặp điều kiện bất lợi, rắn tụ lại quá đông. 
Chúng nằm cuộn lên nhau. Đây là điều kiện để chúng phát bệnh (như bệnh nấm, bệnh 
đẹn,…). Bệnh lây lan rất nhanh, ảnh hưởng tới việc nuôi rắn của chúng ta. Chính vì vậy 
khu nuôi rắn ri voi phải luôn có màu xanh của cây cỏ. 

d. Phòng bệnh từ nguồn thức ăn 

Khi nuôi rắn ri voi, nhiều người đã phát hiện rắn có hiện tượng nôn thức ăn; việc này 
thường xảy ra vào mùa rét. Khi nhiệt độ xuống 20 – 230C là rắn tiêu hóa kém đi. Nếu lúc 
này trong thức ăn có lượng mỡ cao là nó rất khó tiêu hóa. Khi đã không tiêu hóa được thì 
nó sẽ phải nôn ra. Với thức ăn là các loại cá có ngạnh thì việc này rất nguy hiểm. Lúc nó 
nôn ra, ngạnh của cá sẽ làm xước ruột của rắn. Nguyên nhân này cũng có thể dẫn tới tử 
vong cho rắn. 

Cũng có con không nôn được. Nó đã cố hết sứ mà không nôn được. Ta thấy nó lâm 
vào trạng thái khó chịu, vật vã, đầu xưng to và có thể bị chết. 

Cũng có con bị viêm ruột già – Khi mổ ra ta thấy ruột già xưng tấy đỏ do thức ăn 
không tiêu được, lưu trữ tại đó. 

Vì vậy, vào mùa đông, ta nên chú ý cho rắn ăn các loại cá ít mỡ để tránh các bệnh đã 
nêu trên. 

 

2. Chữa bệnh 

Nhìn chung rắn ri voi ít bị bệnh. Chưa có cơ sở nào công bố có dịch bệnh ở ri voi. 
Thường thường, nó chỉ phát bệnh ở một vài cá thể. Tuy nhiên, ta cần thường xuyên theo 
dõi để phát hiện kịp thời những con bị bệnh và điều trị. 

Khi rắn bị bệnh thường có những biểu hiện khác thường như: hay bò lên bờ hoặc leo 
lên trên khóm bèo để nằm, chuyển động chậm chạp, rắn không lo săn mồi nữa mà bơi lờ 
đờ trên mặt nước, nó thường tìm tới những chỗ tĩnh để nằm ở đó hàng tiếng đồng hồ. Ta 
cần quan sát kỹ để đoán đúng bệnh và điều trị cho rắn. 
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a. Bệnh ngoài da 

Đối với các loài thủy sản nói chung, khi nguồn nước bị nhiễm bẩn sẽ rất dễ làm cho 
con vật bị nhiễm các bệnh ngoài da. 

Đặc biệt, những con do khi bắt ta làm trầy xước hoặc do chúng ăn nhanh mà cắn nhau, 
gây các vết thương trên da, khi gặp nguồn nước bẩn sẽ rất dễ bị lở loét ngoài da. Rắn 
nước còn có hiện tượng lột da. Sau khi lột, lớp da non cũng rất dễ bị tác động của môi 
trường mà sinh bệnh. 

Khi phát hiện rắn bị bệnh, ta nên đưa chúng lên môi trường riêng trong các bể nhỏ để 
điều trị. Theo kinh nghiệm của Thái Lan, ta có thể cho chúng ngâm mình trong dung dịch 
thuốc tím nồng độ 10 – 15ppm (tức là 10 – 15 mg thuốc tím/1lit nước). Ta ngâm chúng 
khoảng 5 phút rồi đưa ra nuôi trong bể nước sạch. Người Thái còn dùng lá cây phân xanh 
(cỏ nơi gọi là “cỏ lào”, có nơi gọi là “cây chó đẻ”,…) vò nát trong chậu nước. Dùng nước 
vò lá đậm đặc đó để tắm cho rắn trong thời gian 5 – 10 phút. Loại lá này cũng sát trùng rất 
tốt. Ta cũng có thể cho rắn tắm bằng nước muối 3% trong vòng 10 phút. Cũng có người 
cho rắn tắm trong các dung dịch thuốc kháng sinh như: oxytetracyline, ampiciline,… Nói 
chung, các phương thuốc trên sẽ giúp rắn loại trừ vi trùng gây bệnh. Sau đó, ta dưỡng 
chúng một thời gian trong môi trường nước sạch. Khi hết bệnh cho rắn trở lại môi trường 
ao nuôi. 

b. Bệnh nấm thủy mi 

Đây là bệnh rất phổ biến ở cá và các loài thủy sản khác.Khi bị bệnh, trên con vật xuất 
hiện các búi giống như những sợi bông. Chúng là loại nấm ký sinh. Nó sẽ hút chất dinh 
dưỡng của cơ thể con vật. 

Ở rắn ri voi, chúng ta chỉ thấy lác đác một vài trường hợp có nấm thủy mi khi trên cơ 
thể rắn có vết xây xát. Nấm sẽ bám vào các chỗ đó để sinh sôi. 

Khi nuôi rắn ri voi, ta cần giữ cho nguồn nước được sạch, tránh để rắn bị xây xát. Nếu 
phát hiện có cá thể bị nấm thủy mi, ta cần bắt chúng ra nuôi riêng trên các dụng cụ nhỏ 
hơn như tha, chậu, be, khạp. Ta sẽ bắt chúng tắm trong các dung dịch thuốc sát trùng như: 
thuốc tím (3 – 5ppm), nước muối 3%,… Ta tắm cho chúng liên tục trong 3 – 5 ngày. Tới 
khi hết nấm ký sinh trên mình rắn, ta đưa chúng trở lại với bầy đàn. 

c. Bệnh đường ruột 

Bệnh này chủ yếu do nguồn thức ăn thiếu vệ sinh gây ra. 

Tránh cho rắn ăn các loại thức ăn đã ôi thiu và giữ cho nguồn nước nuôi luôn luôn 
sạch. Phải theo dõi hàng ngày. Thức ăn thừa nên vớt bỏ. Nguồn nước kém phải thay ngay. 

Nếu thấy rắn to bụng lên nhanh một cách bất thường, bơi lội khó khăn, rắn kém ăn, 
thường tìm tới chỗ nằm nghỉ thì ta cũng phải chủ động điều trị cho rắn. 

Dùng các loại thuốc chữa đau bụng cho người (như: Becberin, Sulfaguanidin và thậm 
chí cả Imodium) bón vào miệng rắn. Ta nên nghiền nhỏ thuốc rồi trộn vào mồi ăn hoặc ép 
rắn nuốt thuốc trực tiếp. Chỉ 1 – 2 ngày là rắn có thể khỏi bệnh. 



Chương trình 100 nghề cho nông dân                         Chủ nhiệm chương trình: Nguyễn Lân Hùng 

 20 

d. Bệnh đẹn 

Bệnh này là bệnh ở vùng quanh miệng, nguyên nhân rắn mắc bệnh là do chúng cắn 
nhau xây xát hoặc viêm nhiễm ở những hốc răng. 

Vi khuẩn và nấm bệnh sẽ xâm nhập qua các vết thương đó. Chúng làm cho rắn bị 
xưng to mặt, đau mộng răng, ăn uống rất khó khăn. Trên miệng có xuất hiện nhiều mụn 
mủ. Lưỡi rắn ngả sang màu xanh – vàng. 

Rắn rất ngại bắt mồi vào lúc này. Nó thường nằm co quắp một chỗ ven bờ. 

Ta phải quan sát kỹ để phát hiện sớm rắn bị bệnh. Dùng thuốc mỡ kháng sinh bôi cho 
chúng. Nên dùng Gentri – sone bôi vào miệng rắn – chỗ bị đẹn. Bệnh này cũng nhanh 
khỏi. 

e. Bệnh giun sán 

Với môi trường trong nước và thức ăn tươi sống nên rắn rất dễ có nhiều giun sán. 
Giun sán sẽ kí sinh trong bụng, hút hết các chất bổ béo của rắn và làm cho rắn không lớn 
lên được. 

Ta cần quan sát và đưa các con có quá nhiều giun sán lên để tẩy. Có thể dùng các loại 
thuốc tẩy thông dụng và cho chúng uống 2 -3 lần. Sauk hi tẩy xong, lại đưa chúng về với 
đồng bọn. 

 

V. KẾT LUẬN 

Nuôi rắn ri voi là một nghề mới nhưng không khó. Nếu ta nắm vững các đặc tính của 
nó và kỹ thuật nuôi thì ai cũng có thể thực hiện được. 

Trên thị trường, rắn ri voi có giá rất cao. Tuy nhiên, “cung” còn thua xa “cầu”. Vì vậy, 
rắn ri voi là một nghề phát đạt. Tiêu thụ nó trong nước rất chạy, chưa nói tới yêu cầu về 
xuất khẩu cũng rất nóng. Nhiều nước thích ăn rắn ri voi và có luôn yêu cầu mua với số 
lượng lớn. 

Ai có điều kiện, nên xem xét kỹ để đưa rắn ri voi vào nuôi. 

 

Nếu có điều gì chưa hiểu hoặc khó 
khăn về khâu giống, xin bà con liên hệ 
với: 

Cơ sở nuôi rắn ri voi của ông Lê 
Hùng Minh, ấp khu 3, xã Thanh Phú, 
huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng. Điện 
thoại: 079. 853.884 – 0916.340.014. 
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