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NGHỀ CHĂN NUÔI NGAN AN TOÀN SINH HỌC 

 

I. AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI NGAN 

1.1. Khái niệm an toàn sinh học 

An toàn sinh học chăn nuôi là những biện pháp tổng hợp nhằm bảo vệ vật nuôi và người 
chăn nuôi không bị tấn công của dịch bệnh, tạo cho đàn gia súc, gia cầm có sức đề kháng tốt 
nhất. 

Các biện pháp tổng hợp bao gồm: chế độ cách ly, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng,  quy trình 
vệ sinh thú y, quy trình thú y phòng trị bệnh, xử lý chất thải, quản lý việc ấp nở, vận chuyển 
và giết mổ. Các biện pháp này phải được thực hiện đồng bộ. 

1.2. Các yếu tố làm truyền dịch bệnh 

Các yếu tố trực tiếp hoặc trung gian khi tiếp xúc với mầm bệnh làm lây truyền bệnh từ 
con vật này sang con vật khác, hay mang mầm bệnh từ nơi này tới nơi khác được gọi là yếu 
tố truyền dịch bệnh . Ví dụ: 

Do tiếp trực tiếp từ con ốm sang con khỏe, hoặc gián tiếp qua con đường thức ăn, nước 
uống, dụng cụ, quần áo, tư trang của người có tiếp xúc với bệnh mang từ nơi này tới nơi 
khác và từ trại này sang trại khác và chuồng này sang chuồng khác. Do vận chuyển gia cầm 
sống và sản phẩm gia cầm, thức ăn chăn nuôi. 

Các loài chim hoang dã, côn trùng và các loại gậm nhấm,… Thức ăn, nước uống bị 
nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài. 

1.3. Điều kiện cơ bản để đảm bảo an toàn sinh học 

Chuồng trại đảm bảo thông thoáng về mùa hè, ấm áp về mùa đông, tốt nhất nên xây dựng 
chuồng trại khép kín, hạn chế sự tiếp xúc giữa con người và ngan cũng như với loài nuôi 
khác. Nền chuồng láng phẳng bằng xi măng thuận tiện cho việc tiêu độc. 

Khu vực chăn nuôi phải có tường bao hoặc hang rào xung quanh, không nhốt chung ngan 
với gia súc, ngan ốm với ngan khỏe. 

1.4. Chuẩn bị điều kiện nuôi ngan 

Chuồng trại phải tẩy rửa vệ sinh, phun thuốc sát trùng như: Biocid 3%, formol 2%, 
Virkon 0,5%, BKA 0,3%,… quét vôi trắng nền chuồng và hành lang chuồng nuôi, để khô và 
phun lại lần cuối trước khi thả ngan vào nuôi 1 ngày. Thời gian để trống chuồng nuôi ít nhất 
3 tuần sau khi đã quét vôi thì mới đưa ngan vào nuôi. 

Các dụng cụ chăn nuôi như máng ăn, máng uống, cót quay, ngan,… phải được tẩy rửa, 
phun thuốc sát trùng và phơi cho khô. Sau đó lắp đặt sẵn cùng với chụp sởi ở trong quay và 
phải bật chụp sởi cho ấm trước khi thả ngan mới nở vào. 

Chất độn chuồng phơi khô sau đó phun khử trùng hoặc xông bằng thuốc tím và formol. 
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Xung quanh chuồng phải chuẩn bị hệ thống bạt che, các bạt này phải được phun khử 
trùng hoặc xông formol trước khi đưa vào sử dụng. 

Lối ra vào chuồng nuôi phải có hố sát trùng hoặc phải có khay đựng thuốc sát trùng 
(formol 2% hoặc vôi bột) để sát trùng ủng khi vào chuồng trại. 

Phát quang cây cối xung quanh khu vực chăn nuôi để tránh xuất hiện chim hoang dã. 
Diệt chuột và các loại côn trùng. Làm cỏ, phát quang các bụi cây, khơi thông cống rãnh và 
rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi. 

1.5. Vệ sinh thú y trong quá trình chăn nuôi 

* Vệ sinh thức ăn, nước uống 

Máng ăn, máng uống phải được rửa sạch và phun thuốc sát trùng hoặc ngâm formol 2% 
định kỳ một tháng một lần. Hàng ngày thay nước uống và rửa lại máng sạch sẽ. 

Nước cho ngan uống phải là nước sạch, không được cho uống nước ao hồ, nhất là nuôi 
bán chăn thả thì phải nhốt cho ăn uống sau mới thả ra ngoài. 

Không được cho ngan ăn những loại thức ăn ôi thiu hoặc bị mốc. Làm sạch máng ăn 
trước khi cho ngan ăn. 

* Vệ sinh chuồng trại xung quanh 

Định kỳ phun thuốc sát trùng tẩy uế chuồng trại và xung quanh bằng các dung dịch thuốc 
sát trùng, ít nhất tuần 1 lần. 

Định kỳ dọn phân cho ngan, nếu chuồng trại ẩm ướt thì phải dọn phân ngay, đảm bảo 
chuồng nuôi luôn khô ráo. 

Thường xuyên quét màng nhện, bụi bẩn bám vào chuồng nuôi. Cuốc đất, phun sát trùng, 
rắc vôi các khu vực xung quanh trại định kỳ 2 – 3 tháng 1 lần. 

Thường xuyên diệt chuột và côn trùng ở khu vực chăn nuôi, làm cỏ, phát quang cây cối 
quanh khu vực chuồng nuôi để tránh những con vật mang bệnh vào cho ngan. 

1.6. Kiểm tra sức khỏe đàn ngan 

Thường kiểm tra vào đầu giờ sáng hàng ngày. 

Kiểm tra trạng thái chung như dáng đi, các biểu hiện bất thường của ngan như liệt chân, ủ 
rũ chảy nước mắt, nước mũi, ho khó thở,… Kiểm tra phân dưới nền chuồng. 

Kiểm tra tình trạng ăn uống, xem đàn ngan có ăn uống như ngày thường hay có một số 
con hoặc cả đàn bỏ ăn,… để phòng và trị bệnh kịp thời. 

Thực hiện nghiêm túc lịch phòng vacxin và thuốc định kỳ cho đàn ngan. 

Phải có sổ ghi chép đầy đủ chính xác về các loại thuốc và vacxin sử dụng cho đàn ngan, 
thời gian, ngày giờ cho uống hoặc tiêm vacxin. 

1.7. Xử lý ngan ốm, chết 

Nếu ngan vị ốm, chết, phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở đến kiểm tra xác định 
nguyên nhân (không được bán hoặc mổ thịt trước khi có kết luận của bác sỹ thú y). 
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Khi chon phải chôn sâu, trước khi lấp phải rắc vôi bột lên trên. Thường xuyên phun thuốc 
sát trùng khu vực này. 

Không được sử dụng lại thức ăn thừa của các đàn gia cầm bị bệnh cho đàn khác. 

 

 

II.THỨC ĂN, NƯỚC UỐNG CHO NGAN 

2.1. Thức ăn 

Nguyên liệu thức ăn là các sản phẩm có nguồn gốc động vật, vi sinh vật, chất khoáng và 
những chất tổng hợp hóa học khác. Những nguyên liệu thức ăn này vừa đảm bảo cung cấp 
chất dinh dưỡng cho nhu cầu sinh lý, sinh trưởng, phát triển, sinh sản của ngan; vừa mang 
tính chất kích thích sinh trưởng, tăng sức khỏe chống bệnh và dễ hấp thụ. 

Ngày nay thức ăn hỗn hợp hoạn chỉnh đã được cân bằng đầy đủ các chất dinh dưỡng phù 
hợp với nhu cầu sinh trưởng, phát triển và sản xuất của gia đình. 

1. Thức ăn từ nguồn gốc thực vật 

Thức ăn thực vật giàu bột đường: ngô, thóc, cám gạo, kê, mỳ. 

Thức ăn giàu protein thực vật: đỗ tương, lạc, vừng, khô dầu bông, khô dầu hướng dương. 

Thức ăn giàu năng lượng từ nguồn gốc thực vật: dầu lạc, dầu hướng dương, dầu đậu 
tương,… 

2. Thức ăn có nguồn gốc động vật 

Bột cá, bột thịt, bột máu, bột xương thịt,… 

3. Các thức ăn bổ sung 

- Thức ăn bổ sung vitamin: premix vitamin 

- Premix khoáng vi lượng 

- Thuốc bổ sung vào thức ăn: Antibiotic, Bacteriostat, Coccidiostat, Antihelmin, 

- Antifgal, Antioxidan, Pigmentation 

- Các enzyme. 

2.2. Tính toán nước uống 

Nhu cầu nước uống của ngan tùy thuộc vào tuổi, giai đoạn sản xuất, nhiệt độ môi trường 
và tỷ lệ với thức ăn hỗn hợp. 

Ngan con nhỏ hơn 4 tuần tuổi ở nhiệt độ chuồng nuôi 30 – 330C, ngan con lớn hơn 4 tuần 
tuổi ở nhiệt độ chuồng nuôi 22 – 25 0C thì nhu cầu nước uống có tỷ lệ với thức ăn là 2/1. 
Khi nhiệt độ tăng lên 10C so với nhiệt độ chuẩn thì nước uống tăng lên 2%. 

Ngan đẻ ở nhiệt độ chuẩn của chuồng nuôi 180C thì nhu cầu tỷ lệ nước uống với thức ăn 
là 3/1. Khi tăng 10C so với nhiệt độ môi trường chuẩn thì nước tăng 2%. 
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III. MỘT SỐ GIỐNG NGAN NUÔI Ở NƯỚC TA 

3.1. Ngan nội 

1. Ngan trắng (ngan Ré) 

Ngan có màu lông trắng. Khối lượng cơ thể đến 4 tháng tuổi ngan mái 1,7 – 1,8kg; trống 
2,8 – 2,9kg. Năng suất trứng/mái/năm 65 – 70 quả. 

2. Ngan loang trắng đen (ngan Sen) 

Ngan có màu lông loang trắng đen. Khối lượng cơ thể đến 4 tháng tuổi ngan mái 1,7 – 
1,8kg; trống 2,9 – 3,0kg. Năng suất trứng/mái/năm 65 – 67quả. 

3. Ngan đen (ngan trâu) 

Ngan có màu lông đen. Khối lượng cơ thể đến 4 tháng tuổi ngan mái 1,8– 2,0kg; trống 
3,1 – 3,2kg. Năng suất trứng/mái/năm 60 – 65 quả. 

3.2. Ngan Pháp 

1. Ngan R31 

Ngan mới nở màu lông vàng chanh có phớt đen ở đuôi. Khi trưởng thành có màu lông 
loang đen trắng. Tuổi giết thịt con trống 84 – 88 ngày tuổi đạt 4,5kg; con mái 70 – 77 ngày 
tuổi đạt 2,4kg. Tiêu tốn thức ăn 2,7 – 2,9kg/kg tăng trọng. Thành thục sinh dục ở tuần tuổi 
28. Năng suất trứng/mái/2chu kỳ đẻ 198 quả. Tỷ lệ phôi 92 – 93%. 

2. Ngan R51 

Ngan mới nở màu lông vàng rơm, vàng, có hoặc không có đốm đầu. Khi trưởng thành có 
màu lông trắng tuyền, có hoặc không có đốm đen ở đầu. Tuổi giết thịt con trống 84 – 88 
ngày tuổi đạt 4,2g; con mái 70 – 77 ngày tuổi đạt 2,3g. Tiêu tốn thức ăn 2,9– 3,0kg/kg tăng 
trọng. Thành thục sinh dục ở tuần tuổi 28. Năng suất trứng/mái/2chu kỳ đẻ 202 quả. Tỷ lệ 
phôi 91 – 92%. 

3. Ngan R71 

Ngan mới nở màu lông vàng rơm, vàng, có hoặc không có đốm đầu. Khi trưởng thành có 
màu lông trắng tuyền, có hoặc không có đốm đen ở đầu. Tuổi giết thịt con trống 84 – 88 
ngày tuổi đạt 4,8kg; con mái 70 – 77 ngày tuổi đạt 2,6kg. Tiêu tốn thức ăn 2,8 – 2,85kg/kg 
tăng trọng. Thành thục sinh dục ở tuần tuổi 28. Năng suất trứng/mái/2chu kỳ đẻ 210 quả. Tỷ 
lệ phôi 90 – 91%. 

4. Ngan R71 SL 

Ngan mới nở màu lông vàng rơm, vàng, có hoặc không có đốm đầu. Khi trưởng thành có 
màu lông trắng tuyền, có hoặc không có đốm đen ở đầu. Tuổi giết thịt con trống 84 – 88 
ngày tuổi đạt 4,8 – 5,5kg; con mái 70 – 71 ngày tuổi đạt 3,0kg. Tiêu tốn thức ăn 2,75 – 
2,8kg/kg tăng trọng. Thành thục sinh dục ở tuần tuổi 28. Năng suất trứng/mái/2chu kỳ đẻ 
210 quả. Tỷ lệ phôi 90 – 93%. 
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5. Ngan siêu nặng 

Ngan mới nở màu lông vàng rơm, vàng, có hoặc không có đốm đầu. Khi trưởng thành có 
màu lông trắng tuyền, có hoặc không có đốm đen ở đầu. Tuổi giết thịt con trống 84 – 88 
ngày tuổi đạt 4,8 – 5,5kg; con mái 70 – 77 ngày tuổi đạt 3,0kg. Tiêu tốn thức ăn 2,75 – 
2,8kg/kg tăng trọng. Thành thục sinh dục ở tuần tuổi 28. Năng suất trứng/mái/2chu kỳ đẻ 
190 quả. Tỷ lệ phôi 90%. 

 

 

 

 

IV. PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI NGAN 

4.1. Chăn nuôi ngan nhốt khô không cần nước bơi lội. 

Phương thức này chủ động cho việc kiểm soát dịch bệnh, hạn chế việc lây truyền, an toàn 
vệ sinh môi trường. 

4.2. Chăn nuôi nhốt ngan có nước bơi lội 

Nuôi nhốt ngan trên ao hoặc một khu vực cố định 

 

V. CHUỒNG TRẠI VÀ DỤNG CỤ CHĂN NUÔI NGAN 

5.1. Chuồng trại 

Chuồng trại xây dựng biệt lập với khu dân cư, cách xa khu đô thị, khu công nghiệp, 
trường học,… Khu chăn nuôi phải có tường rào bao quanh, nên quy hoạch có vườn bao an 
toàn. Chuồng trại phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngan (chuồng ngan con, 
ngan hậu  bị, ngan sinh sản). 

Chuồng nuôi ngan phải đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, tránh gió lùa. 
Bề mặt tường, trần và nền láng ximăng bằng phẳng, nhẵn. Nền chuồng có độ dốc từ 7 – 100 
để thuận tiện cho khâu dọn vệ sinh, tẩy uế,… Xây dựng chuồng phải có đầy đủ trang thiết bị 
phục vụ cho công tác vệ sinh phòng dịch và an toàn sinh học. Có 2 kiểu chuồng: chuồng 
nuôi kín và chuồng thông thoáng tự nhiên. 

Sân chơi có thể là bãi cát, vườn cây, sân bê tong, sân gạch. Diện tích sân chơi bằng 1,5 – 
2 diện tích nền chuồng. Có thể có mương nước, ao hồ sạch, xây bể hoặc mương nước nhân 
tạo có độ sâu 25 – 30cm, kích thước tùy thuộc số lượng ngan. 

5.2. Dụng cụ chăn nuôi ngan 

1. Rèm che 

Dùng vải bạt, cót ép hoặc phiêp liếp che xung quanh chuồng nuôi để giữ nhiệt, tránh gió 
lùa và mưa bão (nhất là giai đoạn ngan con). 

2. Chất độn chuồng 
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Chất độn chuồng sử dụng trấu, phoi bào (trừ phoi bào gỗ lim và xà cừ vì độc), phải đảm 
bảo khô, sạch. 

3. Máng ăn 

Dùng máng ăn bằng tôn có kích thước 70 × 50 × 2,5cm, cho 70 – 100con/máng. Từ tuần 
thứ 3 trở đi cho ngan ăn bằng máng tôn có kích thước 70 × 50 × 5cm. 

4. Máng uống 

Giai đoạn: 1 – 2 tuần tuổi dùng máng uống tròn loại 2lít. 

Giai đoạn: 3 – 8 tuần tuổi sử dụng máng uống loại tròn loại 5lít, 30 – 40con/máng. Ngan 
hậu bị và sinh sản cho uống theo hệ thống máng uống (xây những máng nhỏ hoặc máng nhỏ 
hình chữ nhật). 

 

 

5. Chụp sởi 

Có thể dùng hệ thống lò sưởi hoặc bóng điện đảm bảo cung cấp nhiệt cho ngan. Dùng 
bóng điện 75 W/1quây (60 – 70 ngan). Mùa đông 2 bóng/quay. 

6. Quây ngan 

Dùng cót ép quay, chiều cao 0,4 – 0,5m; dài 4 – 4,5m; 70 – 100 con/quây. Từ cuối tuần 
thứ 2 phải bỏ quây để cho ngan được vận động, ăn uống thoải mái. 

7. Ổ đẻ 

Ổ đẻ làm bằng gỗ, tôn,… Kích thước 30 × 30 × 25cm/ô. 

 

VI. CHỌN NGAN GIỐNG VÀ CÁCH PHÂN BIỆT TRỐNG MÁI 

6.1. Chọn ngan con 1 ngày tuổi 

Chọn lọc ngan con phải bắt đầu ngay lúc mới nở ở trạm ấp. Chọn ngan nở đúng ngày 
(ngày thứ 34 và 35). Ngan con một ngày tuổi chọn lọc theo các đặc điểm ngoại hình như: 
khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lông bong, mắt sáng, bụng gọn, chân mập, cứng cáp, dáng đi vững 
vàng, có màu sắc lông tơ đặc trưng của giống. Loại những con nhỏ, khèo chân, hở rốn, bụng 
phệ, vẹo mỏ, hậu môn dính phân, lông bết. 

6.2. Chọn ngan hậu bị và ngan sinh sản 

- Con trống: đầu to, dẹt, mào có màu đỏ tía, mắt to sang. Thân dài, ngực rộng và sâu. 
Phao câu to và cứng, khi vuốt xuôi lên mình thì cong lên mạnh. Dáng đi chắc chắn, hai chân 
phát triển to, không có dị tật. 

- Con mái: đầu to và thanh, bụng rộng, chân ngắn và chắc. Thân hình nằm ngang. 

6.3. Phân biệt trống mái 
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Phân biệt ngan trống  mái cho mục đích chọn giống phải được thực hiện ngay sau khi 
ngan mới nở. 

Khi chọn ngan, ngan con được cầm ở tay trái, lưng ngan áp vào lòng bàn tay, đầu chúc 
xuống dưới. Để tiện quan sát cần bóp nhẹ vào bụng để phân bài tiết ra ngoài. Dùng ngón tay 
trỏ và ngón tay cái của tay phải từ từ mở lỗ huyệt ra. Nếu là con trống có lỗ lồi lên trên, khi 
kéo căng mấu lồi nhỏ đó không biến mất. Đó là gai giao cấu của con trống, ở ngan mái 
không có mấu lồi. 

 

VII. KỸ THUẬT NUÔI NGAN PHÁP SINH SẢN 

7.1. Mục tiêu 

Khối lượng ngan con, ngan dò đạt được mức chuẩn ở các tuần tuổi. 

Ngan có bộ khung xương, hệ cơ và hệ thống sinh dục phát triển tốt và không tích lũy 
nhiều mỡ. 

Đàn ngan có độ đồng đều cao, tỷ lệ cá thể có khối lượng trong phạm vi trung bình ± 10% 
chiếm 80% trở lên. 

Thành thục về tính đúng độ tuổi, có bộ lông phát triển tốt, mượt mà,sáng bóng áp sát vào 
than. 

Đàn ngan khỏe mạnh có đủ miễn dịch bảo hộ các bệnh thường xảy ra trong các giai đoạn. 
Tỷ lệ chọn giống trong các giai đoạn cao (95 – 97%) 

7.2. Kỹ thuật nuôi ngan giai đoạn con, dò, hậu bị (từ sơ sinh đến 25 tuần tuổi) 

1. Mật độ 

Tùy thuộc vào điều kiện chăn nuôi, mùa vụ, khí hậu mà quyết định mật độ chuồng nuôi, 
mật độ vừa phải thì ngan sinh trưởng phát triển tốt và hạn chế sự lây nhiễm bệnh tật. 

Ngan 1 tuần tuổi: 15 – 20con/m2 nền chuồng. 

Ngan 2 – 3 tuần tuổi: 8 - 10con/m2 nền chuồng.                                                                                      

Từ 4 - 8 tuần tuổi: 6 - 8con/m2 nền chuồng. 

Từ 9 – 25 tuần tuổi: 4 – 6 con/m2 nền chuồng. 

2. Nhiệt độ, ẩm độ và thông thoáng 

Đối với gia cầm non, đặc biệt đối với ngan con nhiệt độ có vai trò rất quan trọng cho sự 
sinh trưởng, phát triển của ngan giai đoạn đầu. Bởi vì khả năng điều tiết thân nhiệt chưa 
hoàn chỉnh, chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện môi trường. Sức đề kháng kém, dễ mắc 
bệnh. Do vậy, nhiệt độ phải đảm bảo cho ngan con đủ ấm, khi ăn no đàn ngan nằm giải rác 
đều trong quây. 

 

Bảng 1: Nhiệt độ nuôi ngan 
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Tuần tuổi Nhiệt độ tại chụp sưởi 
(0C) 

Nhiệt độ chuồng nuôi 
(0C) 

1 – 4 30  - 3 2 28 – 29 

5 – 6 29 – 30 27  - 28 

7 – 8 26  - 27 24 – 25 

9 – 10 25  - 26 23 – 24 

11 – 12  20 - 23 

 

Khi thiếu nhiệt ngan tập trung gần nguồn nhiệt dồn chồng nên nhau; nếu thừa nhiệt ngan 
tản xa nguồn nhiệt, nháo nhác khát nước; ngan dồn về một bên là do gió lùa. Trong trường 
hợp thừa, thiếu nhiệt và gió lùa ngan kêu rất nhiều. 

Trong tuần đầu lượng khí thải của ngan không đáng kể nên mức độ trao đổi không khí 
thấp. Tuy nhiên trong giai đoạn ngan con 1 – 14 ngày tuổi, tốc độ gió không được quá 0,3 
m/s. Chuồng nuôi đảm bảo thông thoáng để thay đổi không khí nhưng tránh gió lùa. 

 

 

3. Cường độ và thời gian chiếu sáng 

Trong giai đoạn từ 0 – 3 tuần tuổi, ngan con cần chiếu sáng thường xuyên 24/24giờ. Ánh 
sáng dùng bóng điện hoặc bóng huỳnh quang treo cách nền chuồng 0,3 – 0,5m đảm bảo 5 – 
6W/m2 chuồng nuôi. 

Từ tuần tuổi thứ 4 trở đi sử dụng ánh sáng tự nhiên và giảm dần thời gian chiếu sáng 
bằng bóng điện xuống còn 9 – 14 giờ/ngày theo bảng sau: 

 

Bảng 2: Chế độ chiếu sáng 4 – 24 tuần tuổi 

 

Tuần tuổi Cường độ (W/m2) Thời gian (giờ) 

4 2,5 13,5 

5 2,5 13,5 

6 2,5 13 

7 2,5 13 

8 2,5 12,5 

9 2,5 12,5 
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10 2,5 12 

11 2,5 12 

12 2,5 11,5 

13 2,5 11,5 

14 2,5 11 

15 2,5 11 

16 2,5 10,5 

17 2,5 10,5 

18 2,5 10 

19 2,5 10 

20 2,5 9,5 

21 2,5 9,5 

22 5 9 

23 5 9,5 

24 5 10 

 

 

 

4. Nước uống và phương pháp cho uống 

Nước uống là nhu cầu của ngan sau khi mới xuống chuồng nuôi, sau khi thả ngan vào 
quây cho ngan uống nước sạch hơi ấm là tốt nhất (khoảng 22 – 230C) trong 2 ngày đầu. 

Vị trí đặt máng uống phải bố trí cho ngan dễ tiếp cận, không bị máng ăn che khuất, tốt 
nhất để xen kẽ với máng ăn để ngan uống được thuận tiện. Sử dụng máng uống tròn bằng 
nhựa loại 2 lít hoặc 5 lít tùy theo lứa tuổi của ngan. 

 

Bảng 3: Lượng nươc bình quân cho 1000ngan/ngày 

 

Tuần tuổi 1 2 3 4 5 

Lượng nước uống (lít) 100 200 300 400 500 

 

5. Thức ăn và phương pháp cho ăn 
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Thức ăn cho ngan trong các giai đoạn con, dò, hậu bị cần đảm bảo: 

 

Bảng 4: Giá trị dinh dưỡng thức ăn theo giai đoạn 

 

Ngan con Ngan dò Ngan hậu bị         Tuần tuổi 

Chỉ tiêu 0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 21 22 - 25 

Kích thước thức 
ăn (mm) 

- 1,5 3,5 4 3,5 

ME (kcal/kg TĂ) 2900 2850 2800 2700 2750 

Protein (%) 20 19 17 14 16 

Canxi (%) 0,83 0,8 0,81 0,8 2,67 

Photpho (%) 0,68 0,65 0,58 0,53 0,62 

Lyzin (%) 0,94 1,01 0,91 0,9 0,91 

Methionin (%) 0,30 0,39 0,37 0,35 0,48 

 

Phương pháp cho ăn: Thường cho ăn theo bữa. Sử dụng nhiều máng ăn để tránh sự tranh 
giành giữa các con. 

Mỗi ngày cho ăn 6 – 8 lần để thức ăn luôn mới, thơm ngon, tăng tính thèm ăn và tránh 
gây lãng phí. Thức ăn đổ đều vào các máng đảm bảo cho mỗi ngan đủ chỗ đứng để ăn. 

Trong 1 – 3 tuần đầu sử dụng máng ăn bằng tôn với kích thước 70 × 50 × 2,5cm cho 100 
ngan. Sau 3 tuần nên thay bằng máng ăn 70 × 50 × 5cm cho hợp vệ sinh. 

 

Bảng 5: Mật độ ngan trên máng ăn 

 

Tuần tuổi Mật độ (cm/con) 

1 – 2 3 – 4 

3 – 5 4 – 5 

6 - 8 10 - 12 

 

Bảng 6: Thức ăn tự dô cho ngan con từ 1 – 21ngày tuổi 

 

Ngày tuổi Lượng thức ăn (g/con/ngày) 
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Trống Mái 

1 6 6 

2 7 7 

3 10 9 

4 13 11 

5 16 13 

6 19 15 

7 21 17 

8 25 20 

9 30 23 

10 35 26 

11 41 30 

12 47 34 

13 54 38 

14 61 42 

15 69 46 

16 77 50 

17 86 54 

18 95 59 

19 105 64 

20 115 69 

21 126 75 

 

Bảng 7: Thức ăn hạn chế trong các dòng ngan 

 

Trống (g/ngày) Mái (g/ngày) Tuần 
tuổi R51 R71 R71 

SL 
Siêu 
nặng 

R51 R71 R71 
SL 

Siêu 
nặng 

4 115 117 126 120 95 97 71 100 

5 141 143 147 146 95 97 84 100 

6 145 147 166 150 95 97 93 100 
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7 151 153 174 156 95 97 102 100 

8 157 159 178 162 95 97 105 100 

9 160 162 184 165 95 97 107 100 

10 165 167 188 170 95 97 110 100 

11 165 167 193 170 95 97 110 100 

12 165 167 193 170 95 97 110 100 

13 165 167 193 170 91 93 110 95 

14 165 167 193 170 91 93 110 95 

15 165 167 193 170 91 93 110 95 

16 165 167 193 170 91 93 110 95 

17 165 167 193 170 91 93 110 95 

18 165 167 193 170 91 93 110 95 

19 165 167 193 170 91 93 110 95 

20 165 167 193 170 91 93 110 95 

21 173 175 193 178 91 93 110 95 

22 183 185 203 188 91 93 115 95 

23 195 197 217 200 115 117 123 120 

24 205 210 230 215 115 117 138 120 

25 205 210 235 215 125 130 145 135 

 

 

 

 

 

 

Bảng 8: Khối lượng ngan qua các tuần tuổi 

 

Trống (g/ngày) Mái (g/ngày) Tuần 
tuổi 

R51 R71 R71 SL Siêu nặng R51 R71 R71 SL Siêu nặng 

1 160 165 215 168 155 156 186 158 
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2 300 310 434 320 338 340 414 345 

3 580 610 726 620 600 610 692 620 

4 1020 1070 1137 1090 820 860 925 860 

5 1510 1080 1624 1600 1000 1080 1173 1090 

6 2020 2170 2111 2200 1300 1330 1421 1340 

7 2350 2430 2598 2460 1480 1520 1649 1540 

8 2650 2720 3031 2750 1650 1700 1853 1720 

9 2900 3030 3410 3060 1800 1840 2026 1860 

10 3300 3420 3626 3450 1950 2000 2162 2020 

11 3400 3530 3743 3560 2000 2030 2254 2100 

12 3540 3620 3859 3660 2020 2090 2297 2150 

13 3600 3700 3948 3760 2090 2120 2335 2170 

14 3650 3800 4041 3850 2130 2170 2372 2190 

15 3700 3900 4130 3940 2140 2190 2409 2200 

16 3750 3950 4120 4000 2170 2200 2445 2220 

17 3850 4000 4300 4050 2190 2210 2482 2240 

18 3900 4040 4400 4100 2200 2230 2520 2250 

19 3960 4100 4487 4150 2220 2250 2557 2280 

20 4000 4180 4575 4280 2240 2280 2594 2300 

21 4030 4240 4664 4300 2280 2300 2625 2320 

22 4060 4280 4751 4340 2300 2310 2656 2330 

23 4090 4330 4839 4380 2310 2330 2687 2350 

24 4120 4370 4928 4420 2330 2350 2717 2380 

25 4180 4400 - 4480 2420 2480 - 2600 

 

Từ tuần thứ 5 cho ngan ăn hạn chế theo định lượng để tránh ngan quá béo hoặc quá gầy 
ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tùy thuộc vào từng dòng ngan khác nhau mức ăn hạn chế 
cũng khác nhau. 

6. Vệ sinh phòng bệnh 

Vệ sinh chuồng nuôi: hàng ngày phải vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ, thay chất độn 
chuồng, thay nước sạch cho ngan uống và tắm. 
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Từ tuần thứ 5 – 7 ngan mộc lông vai, lông cánh, dẫn đến xuất hiện bệnh mổ cắn nhau (do 
thiếu dinh dưỡng, rau xanh, nuôi chật, độ ẩm cao) cần chú ý chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo. 
Từ tuần thứ 22 cánh ngan mọc dài, cần xén cánh cho ngan mái khỏi bay. 

Chú ý cho ngan vận động để tránh liệt chân, hàng ngày quan sát, theo dõi đàn ngan, phát 
hiện cách ly kịp thời những con ốm để phòng và trị bệnh kịp thời cho toàn đàn. 

7.3. Kỹ thuật nuôi ngan sinh sản (từ 26 – 86 tuần tuổi) 

1. Đặc điểm của ngan sinh sản 

Ngan sinh sản có 2 chu kỳ đẻ 

- Chu kỳ 1: từ tuần 26 trở đi, kéo dài 24 – 28 tuần đẻ 

- Chu kỳ 2: từ tuần 64 - 86, kéo dài 22 – 24 tuần đẻ 

- Nghỉ thay lông giữa 2 chu kỳ đẻ 10 – 12 tuần  

2. Chọn ngan hậu bị vào đẻ 

* Chọn ngan mái: có màu lông đặc trưng của dòng, giống, khối lượng đạt 2,4 – 
2,7kg/con tùy theo mỗi dòng. Ngan mái có màu đỏ, thân hình cân đối thanh gọn. Khối 
lượng đạt trung bình ± 10%, vùng bụng mềm, lỗ huyệt ướt, lông sáng bóng áp sát vào 
thân, vùng xương chậu mở rộng. 

* Chọn ngan trống: có màu lông đặc trưng của dòng giống, khối lượng đạt 4,0 – 
5,0kg/con tùy theo mỗi dòng. Ngan trống có mào đỏ, dáng hùng dũng, có phản xạ tốt khi 
được kiểm tra giao cấu, gai giao cấu có màu hồng sáng dài từ 6 – 9cm. 

Từ tuần tuổi thứ 24 – 25 ghép trống, mái tỷ lệ 1/3,5 – ¼ và chuyển lên chuồng đẻ, 
nuôi riêng 5 – 7% trống dự phòng. 

3. Mật độ chuồng nuôi. 

Ngan R31: 3,2 mái/m2 nền chuồng 

R51: 3 mái/m2 nền chuồng 

R71: 3 mái/m2 nền chuồng 

R71 SL: 2,8 mái/m2 nền chuồng 

Siêu nặng: 2,8 mái/m2 nền chuồng. 

Chú ý:  

- Cung cấp nước uống sạch cho ngan 0,6 – 0,7 lít/con/ngày. 

- Chuẩn bị ổ đẻ có kích thước 40 × 40 × 25cm, ổ có đệm lót phoi bào dầy 7 – 
10cm để giữ trứng khô và sạch, bảo đảm đủ từ 4 – 5mái/ổ đẻ. 

 

 

4. Dinh dưỡng 
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Kết thúc giai đoạn hậu bị từ tuần 26 trở đi cho ăn khẩu phần thức ăn ngan sinh sản. 

Sử dụng thức ăn viên hỗn hợp với thóc tẻ và các nguyên liệu khác đảm bảo trong 1kg 
thức ăn có năng lượng 2700 – 2800 kcal, hàm lượng protein 18%. Năng lượng trong khẩu 
phần ăn còn tùy thuộc vào nhiệt độ chuồng nuôi. 

Protein và axit amin: Trong giai đoạn đẻ nhu cầu về protein và axit amin đặc biệt là 
Methiomin và Lyzin trong khẩu phần ảnh hưởng lớn tới năng suất và khối lượng trứng. Nên 
cần cung cấp đủ protein và axit amin cho ngan sinh sản. 

Canxi và photpho: nhu cầu về canxi tăng lên theo tuần tuổi và tỷ lệ đẻ của ngan. Nhưng 
điều này không xảy ra với nhu cầu về phốt pho. Mức photpho hấp thụ nên giảm đi vào giai 
đoạn sau của chu kỳ đẻ trứng. 

Nguyên tố lượng và vitamin: Những thành phần này đặc biệt quan trọng trong thức ăn 
ngan đẻ trứng giống vì ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp nở và khả năng nuôi sống, sức kháng bệnh 
của ngan. Đối với ngan sinh sản nên bổ sung vitamin ADE theo lịch. 

 

Bảng 9: Giá trị dinh dưỡng thức ăn của ngan giai đoạn sin sản và dập đẻ 

 

Chỉ tiêu Ngan sinh sản Ngan dập đẻ 

Kích thước thức ăn (mm) 3,5 3,5 

ME (kcal/kg TĂ) 2750 2650 

Protein (%) 18 13 

Canxi (%) 3,58 1,45 

Photpho (%) 0,71 0,5 

Lyzin (%) 0,91 0,77 

Methionin (%) 0,53 0,37 
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Bảng 10: Lượng thức ăn hàng ngày 

 

Trống (g/ngày) Mái (g/ngày) Tuần 

tuổi R51 R71  Siêu 

nặng 

R51 R71  Siêu 

nặng 

26 205 210 235 215 140 145 160 150 

27 205 210 235 215 145 150 165 155 

28 205 210 235 215 150 155 170 160 

29 200 205 230 210 155 160 175 165 

30 195 200 225 205 160 165 180 170 

31 195 200 225 205 165 170 185 175 

32 190 195 220 200 165 170 185 175 

33 185 190 215 195 165 170 185 175 

34 185 190 215 195 170 175 190 180 

35 190 195 220 200 170 175 190 180 

36 * 

Tự do 

Tự 

do 

Tự 

do 

Tự 

do 

Tự 

do 

Tự 

do 

Tự 

do 

Tự 

do 

* Ăn tự do: Vì ngan tự điều chỉnh lượng thức ăn theo tỷ lệ đẻ nên cho ăn với lượng thức 
ăn vừa hết trong ngày là đủ. 

Từ tuần thứ 26 trở đi cho ngan ăn 2 bữa/ngày, đảm bảo đủ máng ăn cho ngan (10 – 12 
cm/con) và điều chỉnh lượng thức ăn sao cho tỷ lệ đẻ đạt 5% khi ngan 28 tuần tuổi. 

Định lượng thức ăn: Ăn theo tỷ lệ đẻ, ngan mái 165 – 180g/con/ngày; ngan trống 195 – 
220g/con/ngày. Sử dụng thêm các nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương như: cua, ốc, giun và 
các phụ phẩm khác thì giảm thức ăn viên. Cho ngan ăn thức ăn mới có mùi thơm. Thức ăn 
không có nấm mốc, mùi lạ, lượng bột mịn rất ít, sử dụng thức ăn viên là tốt nhất. 
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5. Chế độ chiếu sáng 

Bảng 11: Chế độ chiếu sáng 

 

Tuần tuổi Thời gian 
(giờ) 

Tuần tuổi Thời gian 
(giờ) 

Cường độ 
chiếu sáng 
(W/m2) 

25 11 38 14,75 4,5 – 5 

26 12 39 15 4,5 – 5 

27 13 40 15 4,5 – 5 

28 13,5 41 15,25 4,5 – 5 

29 13,75 42 15,25 4,5 – 5 

30 13,75 43 15,5 4,5 – 5 

31 14 44 15,5 4,5 – 5 

32 14 45 15,75 4,5 – 5 

33 14,25 46 15,75 4,5 – 5 

34 14,25 47 16 4,5 – 5 

35 14,5 48 16 4,5 – 5 

36 14,5 49 16 4,5 – 5 

37 14,75 50 16,25 4,5 – 5 

 

Trong giai đoạn sinh sản nên chiếu sáng suốt chu kỳ đẻ. Cường độ chiếu sáng đảm bảo 
75W/15m2 nền chuồng, treo bóng đèn cách nền chuồng 2,5m. 

6. Thu nhặt và bảo quản trứng 

Chú ý tập cho ngan đẻ vào ổ ngay từ lúc đầu. 

Trứng được thu lượm ngay sau khi ngan đẻ. Trứng được xếp vào khay, đầu nhọn xuống 
dưới, loại trứng bẩn và những trứng không đủ tiêu chuẩn, không dùng nước lau trứng bẩn. 
Trứng phải chuyển ngay vào trong kho có nhiệt độ khoảng 180C. Trứng ấp không nên để 
bảo quản quá 7 ngày. Cần đảo trứng 2 lần trên ngày với góc 1800 để tránh dính phôi, nhằm 
giảm tỷ lệ chết phôi khi đưa vào ấp. 

7. Ngan thay lông dập đẻ 
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Ngan bắt đầu thay lông từ cuối tuần đẻ thứ 24 trở đi của chu kỳ đẻ pha 1, khi ngan thay 
lông, tỷ lệ để giảm đáng kể (giảm từ 3 – 4% sau 8 – 10 ngày thay lông). 

- Cách dập đẻ: Cho ngan nhịn ăn 2 ngày hoặc cho nhịn ăn ngày thứ nhất, ngày 
thứ 2 hạn chế (ngan mái ăn 110g, ngan trống ăn 140g), ngày thứ ba cho nhịn ăn. Khi 
ngan dập đẻ nuôi riêng trống, mái.  

- Mật độ nuôi ngan giai đoạn dập đẻ: trống 2,7 con/m2; mái 4,7 con/m2. 

- Thức ăn: Từ tuần 1 – 10 của giai đoạn dập đẻ cho ăn thức ăn với khẩu phần 
năng lượng (ME) 2600 – 2700 kcal/kg thức ăn, protein 12%. Từ tuần thứ 11 trở đi 
cho ăn thức ăn giai đoạn sinh sản với lượng thức ăn trong giai đoạn dập đẻ. 

 

Bảng 12: Thức ăn ngan  dập đẻ 

 

Lượng thức ăn (g/con/ngày) Tuần dập đẻ 

Trống Mái 

1 120 105 

2 125 105 

3 130 105 

4 130 110 

5 135 110 

6 135 110 

7 140 110 

8 140 115 

9 145 115 

10 145 115 

11 150 120 

12 150 125 

13 155 135 

 

- Chiếu sáng và cường độ chiếu sáng: Chế độ chiếu sáng: giảm dần thời gian 
chiếu sáng từ 14giờ/ngày xuống còn 10 – 12 giờ/ngày, trong 3 ngày đầu dập đẻ chỉ 
chiếu sáng 8giờ/ngày với cường độ chiếu sáng 5W/m2 nền chuồng. 

Thời gian chiếu sáng và cường độ chiếu sáng cho ngan trong giai đoạn dập đẻ: sử dụng 
ánh sáng tự nhiên, đến tuần thứ 11, 12 bổ sung thêm ánh sáng nhân tạo (từ 14 – 16 
giờ/ngày). 
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VIII. KỸ THUẬT NUÔI NGAN THƯƠNG PHẨM  

8.1. Mục tiêu 

Ngan thịt sinh trưởng nhanh. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng thấp. Tỷ lệ nuôi sống cao. 
Bộ lông phát triển bình thường. 

8.2. Mật độ 

0 – 4 tuần tuổi: 15 – 20 con/ m2 nền chuồng. 

5 –8 tuần tuổi: 8 – 10 con/ m2 nền chuồng. 

9 – 12 tuần tuổi: 5 – 7 con/ m2 nền chuồng. 

8.3. Nhiệt độ chiếu sáng 

Như nuôi ngan sinh sản (giai đoạn 0 – 8 tuần tuổi) 

8.4. Thức ăn 

Phải đảm bảo mới, thơm, không bị mốc, mọt. 

Bảng 13: Chế độ dinh dưỡng nuôi ngan thịt 

 

Tuần tuổi Chỉ tiêu 

0 - 4 5 - 8 9 – giết thịt 

ME (kcal/kg TĂ) 2850 2950 3050 

Protein (%) 22 19 17 

Canxi (%) 1,0 0,97 0,98 

Photpho (%) 0,48 0,47 0,45 

Lyzin (%) 1,0 0,99 0,98 

Methionin (%) 0,45 0,44 0,43 

Phương pháp cho ăn: Với mục đích của người chăn nuôi là ngan lớn nhanh nên lượng 
thức ăn phải đảm bảo thỏa mãn được nhu cầu của ngan, như vậy không có nghĩa là cho ăn 
tự do ở mức lúc nào trong máng cũng có cám, như vậy thức ăn sẽ bị ôi thiu, ẩm mốc, ngan 
chán ăn, ảnh hưởng tới sinh trươngr, thậm chí gây bệnh cho ngan. 

Để ngan ăn được nhiều, hiệu quả chuyển hóa thức ăn tốt cần cho ngan ăn như sau: Cho 
ngan ăn theo bữa, hết thức ăn mới cho ăn tiếp để cám luôn mới và mùi thơm của cám sẽ 
kích thích ngan ăn được nhiều, đồng thời tránh cho ngan cắn mổ nhau. 

Giai đoạn  (tuần tuổi) Số lần cho ăn ban ngày Số lần cho ăn ban đêm 

0 – 4 6 lần (3 tuần đầu) 

4 – 5 lần (tuần thứ 4) 

2 lần (3 tuần đầu) 

1 – 2 lần (tuần thứ 4) 
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5 – 8 3 – 4 lần 1 lần 

9 - 12 3 lần 1 lần 

8.5. Nước uống 

Trong 7 ngày đầu dùng máng uống 1,5lít sau đó dùng máng to hơn, nuôi ngan thịt cho ăn 
tự do nên lượng nước uống nhiều (thường gấp 2 lần so với lượng thức ăn). 

8.6. Tuổi giết thịt 

Tốc độ sinh trưởng, phát dục của ngan đạt mức rất cao lúc 2  - 7 tuần tuổi ở con mái và 2  
- 9 tuần tuổi ở con trống. Sau đó tốc độ sinh trưởng giảm dần và chậm lại vào tuần 9 – 10 
đối với ngan mái và tuần 11 – 12 đối với ngan trống. Như vậy nên kết thúc nuôi thịt ở tuần 
thứ 9 – 10 đối với ngan mái và ở tuần thứ 11  - 12 đối với ngan trống sẽ đưa lại hiệu quả 
kinh tế cao. 

 

IX. QUY TRÌNH THÚ Y PHÒNG BỆNH CHO NGAN 

9.1. Phòng bệnh bằng vacxin và kháng sinh  

Lịch phòng vacxin và thuốc cho ngan nuôi sinh sản. 

Ngày tuổi Vacxin và thuốc dùng 

1 – 3 Phòng bệnh đường ruột bằng một trong các kháng sinh sau: 

- Octamix (Amoxycilin + Colistin) 50mg/kgP, 

- Doxycycline 20mg/1kgP, 

- Gentadox (gentamicin + Doxycycline)50mg/kgP 

Cho uống, kết hợp với vitamin tổng hợp, đường gluco. 

7 – 10 Phòng bệnh nấm phổi bằng Nistatin 1viên – 500mg/10kgP. 

12 – 14 Phòng bệnh đường ruột bằng một trong những kháng sinh sau: 

- Octamix (Amoxycilin + Colistin) 1g/4 – 6 lít nước 

- Doxycycline 20mg/1kgP, 

- Gentadox (gentamicin + Doxycycline)50mg/kgP 

Cho uống, kết hợp với vitamin tổng hợp, đường gluco. 

 

15 Tiêm vacxin cúm gia cầm lần 1 – tiêm dưới da gáy 

Bổ sung điện giải hoặc vitamin tổng hợp. 

17 – 20 Tiêm vacxin dịch tả vịt lần 1, bổ sung điện giải, vitamin tổng hợp. 

Phòng bệnh đường hô hấp bằng: Tylosin 30 – 50mg/kgP hoặc 
Enronofloxacin 1ml/10kgP. 
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30 – 32 Phòng bệnh đường ruột bằng một trong các kháng sinh như trên. 

45 Tiêm vacxin cúm lần 2 – tiêm dưới da gáy 

Bổ sung điện giải, vitamin tổng hợp. 

60 Tiêm vacxin dịch tả vịt lần 2, bổ sung điện giải, vitamin tổng hợp. 

 

65 – 70 Phòng bệnh đường ruột bằng một trong các kháng sinh như trên. 

140 Tiêm vacxin cúm lần 3. Bổ sung ADE 

Mỗi tháng phòng bệnh tổng hợp bằng một trong những kháng sinh như 
trên, liệu trình từ 3 – 5 ngày, bổ sung ADE. 

150 – 160 Tiêm vacxin dịch tả vịt lần 3 

Từ 100 ngày 
trở đi 

Hàng tháng phòng bệnh tổng hợp bằng một trong những kháng sinh 
như trên, liệu trình từ 3 – 5 ngày, bổ sung ADE, vitamin tổng hợp và men 
tiêu hóa. 

 

Lịch phòng vacxin và thuốc cho ngan thương phẩm 

Ngày tuổi Vacxin và thuốc dùng 

1 – 3 Phòng bệnh đường ruột bằng một trong các kháng sinh sau: 

- Octamix (Amoxycilin + Colistin) 50mg/kgP, 

- Doxycycline 20mg/1kgP, 

- Gentadox (gentamicin + Doxycycline)50mg/kgP 

Cho uống, kết hợp với vitamin tổng hợp, đường gluco. 

7 – 10 Phòng bệnh nấm phổi bằng Nistatin 1viên – 500mg/10kgP. 

12 – 14 Phòng bệnh đường ruột bằng một trong những kháng sinh sau: 

- Octamix (Amoxycilin + Colistin) 50mg/kg  

- Doxycycline 20mg/1kgP, 

- Gentadox (gentamicin + Doxycycline)50mg/kgP 

Cho uống, kết hợp với vitamin tổng hợp, đường gluco. 

15 Tiêm vacxin cúm gia cầm lần 1 – tiêm dưới da gáy 

Bổ sung điện giải hoặc vitamin tổng hợp. 

17 – 20 Tiêm vacxin dịch tả vịt lần 1, bổ sung điện giải, vitamin tổng hợp. 

Phòng bệnh đường hô hấp bằng: Tylosin 30 – 50mg/kgP hoặc 
Enronofloxacin 1ml/10kgP. 
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30 – 32 Phòng bệnh đường ruột bằng một trong các kháng sinh như trên. 

45 Tiêm vacxin cúm lần 2 – tiêm dưới da gáy 

Bổ sung điện giải, vitamin tổng hợp. 

60 Tiêm vacxin dịch tả vịt lần 2, bổ sung điện giải, vitamin tổng hợp. 

9.2. Một số bệnh thường gặp ở ngan 

1. Bệnh cúm gia cầm (Avian Influenza) 

a. Nguyên nhân 

Bệnh cúm gia cầm do các virus typ A thuộc họ virus Orthomyxoviridae gây nên. Dựa 
vào đặc tính của các kháng nguyên trên bề mặt virus cúm typ A được chia thành 15 subtyp 
H (hemagglutinin) và subtyp N (Neuraminidase), các subtype này kết hợp với nhau tạo 
thành các subtyp gây bệnh trên các loại gia cầm. 

- Loài vật mắc bệnh: Gà, ngan, vịt, chim cút, Ngỗng, Đà điểu, Chim câu, trong 
đó vịt là con vật mang mầm bệnh nhưng lại ít có biểu hiện lâm sang, đây cũng là 
nguồn gieo rắc mầm bệnh ra ngoài môi trường. 

- Lứa tuổi mắc bệnh: Mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm bệnh này, nhưng mẫn cảm 
nhất là giai đoạn gia cầm bắt đầu vào đẻ hoặc đang ở giai đoạn đẻ cao nhất. 

- Thời gian ủ bệnh: Từ 1 – 3 ngày hoặc có thể lên đến 21 ngày tùy theo động 
lực của virus. Bệnh thường xảy ra cấp tính, tỷ lệ chết rất cao từ 90 – 100%. 

b. Triệu chứng lâm sàng 

 Những đàn gia cầm bị mắc bệnh cấp tính với các triệu chứng điển hình như: 

- Mào và tích sưng to, phù nề, tím đen. 

- Mặt sưng, xung quanh mí mắt bị phù. 

- Gia cầm sốt rất cao, khó thở, lông xù, giảm vận động, giảm đẻ trứng. 

- Ỉa chảy phân màu xanh, trắng. 

- Có thể nhìn thấy da chân xuất huyết 

- Có hiện tượng gia cầm bị rối loạn thần kinh. 

c. Bệnh tích 

- Khí quản xuất huyết hoặc xung huyết có nhiều dịch 

- Phổi tụ máu, thủy thũng. 

- Xuất huyết điểm lan tràn bề mặt ở tất cả các cơ quan phủ tạng. 

- Ruột viêm xuất huyết, van hồi manh tràng và hậu môn xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết 
ở dạ dày tuyến. 

- Màng bao tim, cơ tim xuất huyết. 
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d. Chuẩn đoán 

Dựa vào triệu chứng bệnh tích, phân biệt với một số bệnh khác như: Niucatxơn, viêm phế 
quản truyền nhiễm. 

Chuẩn đoán trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng HI và ELISA, PCA. 

e. Phòng chống bệnh 

- Đảm bảo an toàn sinh học: thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và thú y phòng 
bệnh. Khi có bệnh phải cách ly, theo dõi, kịp thời báo cho cơ quan thú y, cán bộ địa phương 
để có biện pháp xử lý. 

- Phòng bằng vacxin: H5N1, H5N2 tiêm cho vịt, H5N9 tiêm cho ngan. 

2. Bệnh dịch tả vịt 

a. Triệu chứng 

Bệnh dịch tả vịt hay còn gọi là bệnh viêm ruột siêu vi trùng vịt, là một bệnh truyền nhiễm 
lây lan mạnh do Herpes virus gây ra. Virus này còn gây bệnh dịch tả đối với cả ngan, 
ngỗng, thiên nga, … 

b. Triệu chứng 

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2 – 7 ngày. Đôi khi bệnh nổ ra do chủng có độc tính 
mạnh. Con vật chết ngay khi con đang bơi mà không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. 

Lúc đầu con vật kém linh hoạt, ăn ít hoặc bỏ ăn, nằm một chỗ, xõa cánh xuống đất, đi lại 
khó khăn, lười bơi lội. Ở con non, triệu chứng đầu tiên có thể thấy là viêm giác mạc, mắt 
ướt và thấm ướt cả lông xung quanh mắt, sau đó sưng và dính mi mắt, vịt không mở mắt 
được. Về sau võng mạc, thủy tinh thể bị biến đổi  gây chô vịt mù. Dịch chảy từ mũi, mỏ 
cắm xuống đất nước và có nhày bẩn. 

Vịt bệnh lông xù, ỉa chảy, phân vàng, xanh nhạt, đôi khi lẫn máu. Xung quanh hậu môn 
dính đầy phân. Con vật bỏ ăn nhưng rất khát nước. Nhiều vịt có triệu chứng thần kinh, mỏ 
cắm xuống đất. Dương vật bị sưng, lòi ra ngoài, trên bề mặt có các vết loét, có khi phủ lớp 
màng trắng đục. Tỷ lệ đẻ giảm rõ rệt, có khi chỉ còn 15 – 16% 

Sau 1 – 3 ngày mắc bệnh, một số vịt có biểu hiện phục hồi, nhưng chỉ sau vài ngày triệu 
chứng xuất hiện lại nghiêm trọng hơn, con vật suy kiệt và chết. 

c. Bệnh tích 

Bệnh tích đặc trưng tập trung ở đường tiêu hóa, nhất là trong thực quản và hậu môn. 
Viêm ruột xuất huyết và kéo màng giả ở hầu, thực quản và hậu môn. Khi bệnh ở thể quá 
cấp, xuất huyết lấm chấm xếp theo những dải dọc thực quản, còn ở hậu môn thì rải rác. 

Nếu bệnh ở thể cấp tính, những bệnh tích trên không đặc trưng, nhưng có màu vàng nhạt 
hay xanh nhạt bao phủ, người ta cũng thấy những biến đổi tương tự ở hậu môn, đôi khi còn 
lan cả sang  túi Fabricius, manh tràng, trực tràng. Những trường hợp này, các hạch lympho 
bị sưng tấy chứa đầy nước và xuất huyết, hoại tử hay nốt loét hoại tử. Những biến đổi tương 
tự cũng thấy ở diều. 
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Các biến đổi bệnh lý thấy ở mắt, mũi, hậu môn, phủ nề dưới vùng da ngực, trong xoang 
bụng có chứa nhiều dịch thẩm xuất. 

Lách giảm thể tích, gan sưng to, trên bề mặt và trên mặt cắt thấy có các nốt hay vùng 
hoại tử, xuất huyết, gan thoái hóa trông giống như đá cẩm thạch. Có thể quan sát thấy xuất 
huyết lấm chấm khắp cơ thể, đặc biệt ở giác mạc, thực quản, ruột, ngoại mạc ruột, nội cơ, cơ 
và màng tim, cả ở thận và tuyến tụy. 

d. Chuẩn đoán phân biệt 

Nếu con vật chết ngột ở tuổi mẫn cảm 1 – 7 tuần tuổi, bệnh dễ dẫn tới bệnh tụ huyết 
trùng, bệnh nhiễm khuẩn máu, viêm gan siêu vi trùng và bệnh cầu trùng, bệnh nhiễm độc 
các yếu tố nấm mốc. Những đặc trưng bệnh dịch tả vịt là các biến đổi bệnh tích ở thực quản 
và hậu môn. 

e. Phòng bệnh  

Chưa có trị liệu hữu hiệu bằng thuốc. Để phòng bệnh chỉ có cách tiêm phòng vacxin, 
tiêm bắp thịt hoặc dưới da. Tiêm vacxin lúc 2 tuần và 2 tháng tuổi. Vacxin cũng có thể dùng 
đối với con vật đã mắc hay các đàn đã nổ ra bệnh. Miễn dịch bảo hộ được 6 tháng nhờ 2 lần 
tiêm vacxin, nên tiêm vacxin cứ nhắc lại 6 tháng một lần. 

Dùng vacxin dịch tả vịt tiêm cho cả ngan và ngỗng. 

Chăm sóc tốt và cung cấp đầy đủ nước uống sạch, dọn sạch sẽ khu vực chăn nuôi. Lau 
chùi và tẩy uế máy ấp trứng trước và sau khi ấp. Vịt con mới nhập phải được cách ly để theo 
dõi ít nhất 2 – 3 tuần. 

3. Bệnh E.coli 

a. Nguyên nhân 

Bệnh E. coli do vi khuẩn E. coli (Escherichia coli) gây ra. 

b. Phương thức truyền lây 

Ngan bị nhiễm bệnh do vệ sinh môi trường hoặc thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ 
sinh, do đường hô hấp hoặc đường ruột bịi tổn thương do tiếp xúc giữa các ngan bị bệnh. 

c. Triệu chứng, bệnh tích 

* Thể viêm túi lòng đỏ và viêm rốn 

Gây lên tỷ lệ ốm và tỷ lệ chết khá cao 5 – 10%. Ngan con bị ỉa chảy, nặng bụng, ngan tập 
trung thành từng đám. Mổ khám thấy viêm túi lòng đỏ, lòng đỏ không tiêu, chuyển màu. 
Viêm xoang phúc mạch, viêm ruột. 

* Thể bại huyết (dung huyết) 

Xảy ra cấp tính trên tất cả lứa tuổi của gia cầm. Bệnh xảy ra đột ngột, đầu tiên ngan giảm 
ăn, mệt mỏi, lông xơ xác, không thích vận động, ngan bị ỉa chảy, đôi khi lẫn máu, có thể có 
triệu chứng hô hấp. Ở ngan mái thường giảm đẻ. Tỷ lệ chết ở ngan con có thể 50%. Ở thủy 
cầm thường phân lập thấy chủng gây bệnh O78. Bệnh xảy ra cũng cấp tính gây chết với tỷ 
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lệ rất cao và triệu chứng như trên. Bệnh tích thường thấy là: Viêm ruột, gan sưng to, xung 
huyết cơ, viêm xoang phúc mạch hoặc viêm xoang bao tim.  

* Thể viêm túi khí 

Thường kế phát sau các bệnh đường hô hấp, tụ huyết trùng, viêm phế quản truyền nhiễm. 
Túi khí viêm dầy, phủ fibrin như bã đậu, có thể viêm lan sang màng gan, xoang phúc mạch. 

* Thể viêm ruột 

Thường kết hợp hoặc kế phát sau các bệnh cầu trùng, viêm ruột hoại tử, kí sinh trùng 
hoặc bệnh Gumboro. Ngan thường bị ỉa chảy nặng, phân có dịch nhày, lẫn máu. 

* Thể viêm vòi trứng 

Gây viêm dầy phủ fibrin của ống dẫn trứng, buồng trứng, có thể viêm lan ra xoang phúc 
mạch và túi khí. Ngan giảm đẻ, tỷ lệ phôi giảm. 

* Thể viêm khớp và màng xương 

Các khớp sưng to, thể này thường kế phát sau các bệnh về nhiễm độc máu và suy giảm 
miễn dịch. Thể này thường sẽ khỏi sau một tuần, ở một số cá thể thì có thể bị liệt hoặc què. 

* Thể viêm kết hạt 

Thường gặp ở ngan, gà tây, công, chim cút. Tỷ lệ chết có thể lên tới 75%. Ngan bị ỉa 
chảy, nếu chuyển sang mãn tính gan bị gầy sút. Khi mổ khám thấy có nhiều hạt màu vàng, 
cứng ở gan, ruột, thỉng thoảng còn thấy xuất hiện cả trên da. Chủng gây bệnh này là O8, O9, 
O16. 

* Thể chết phôi 

Vi khuẩn xâm nhập qua vỏ trứng không được tốt vào phôi gây chết phôi. 

* Thể viêm mắt 

Gây viêm xung quanh mắt hoặc kết mạc mắt, nhiều trường hợp bị mù. 

d. Chuẩn đoán 

Dựa vào triệu chứng lâm sàn hoặc bệnh tích. Phân lập vi khuẩn. 

e. Phòng và điều trị 

* Phòng bệnh 

Vệ sinh chuồng trại, phun chuồng và xung quanh chuồng nuôi theo định kỳ. 

Vệ sinh nhà ấp và trứng ấp 

Đảm bảo vệ sinh thức ăn và nước uống 

Dùng kháng sinh phòng định kỳ. 

* Điều trị 

Dùng một trong những loại thuốc kháng sinh sau: 

Genta – costrim 1g/10kg thể trọng, cho uống 3 – 5 ngày. 
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Octamix 1g/20kg thể trọng, cho uống 3 – 5 ngày. 

Flocidin (5%) 1ml/10kg thể trọng, cho uống 3 – 5 ngày. 

All-treat 0,5ml/1lít nước, cho uống 3 – 5 ngày. 

Chlotetravit 8g/3kg thức ăn, cho uống 3 – 5 ngày. 

Ampi-septol 4g/5 – 7kg TT hoặc 4g/2kg thức ăn, cho uống 3 – 5 ngày. 

4. Bệnh tụ huyết trùng 

a. Nguyên nhân 

Do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra, vi khuẩn có nhiều chủng, ở Việt Nam là 
chủng A1. 

b. Lây truyền  

Đường lây truyền chính: từ ngan bệnh sang ngan khỏe do nước uống, thức ăn nhiễm 
mầm bệnh. Ngan, vịt, ngỗng, chim cảnh và gia cầm khác rất mẫn cảm với bệnh. 

c. Triệu chứng lâm sàn 

- Cấp tính: ngan chết đột ngột, mào tím tái, đi lại chậm chạp, liệt chân hay liệt cánh. Phân 
trắng loãng hoặc trắng xanh hoặc có màu máu tươi. Thở khó, chảy nước mũi, nước dãi. Vi 
trùng vào máu gây nhiễm trùng huyết làm cho gà chết nhanh. 

- Á cấp tính: tích sưng viêm khớp, bại liệt. Mắt sưng, viêm kết mạc. Ngan giảm đẻ, tỷ lệ 
chết tăng. Có trường hợp chết đến 90 – 100%. 

d. Mổ khám 

Bệnh cấp tính có đặc điểm chung là xuất huyết phủ tạng và thịt tím sẫm, đặc biệt là xuất 
huyết mỡ vành tim, cơ tim. Phổi đỏ, gan sưng to, ruột sưng đôi khi có máu. Ngan đẻ buồng 
trứng vỡ nát. Có thể thấy dịch thẩm xuất nhầy như “pho mát” ở gan, tim. Đặc biệt trên mặt 
gan có những điểm hoại tử trắng lấm tấm như đầu đinh ghim. 

e. Chuẩn đoán 

- Dựa vào triệu chứng lâm sàn và bệnh tích điển hình. 

- Xét nghiệm vi trùng học và làm phản ứng huyết thanh. 

Lưu ý: hiện tượng lách không sưng có thể loại trừ bệnh thương hàn và phó thương hàn. 
Hoại tử chỉ có bệnh tụ huyết trùng, có thể loại trừ bệnh Niucatxơn. 

g. Điều trị và phòng bệnh 

* Phòng bệnh 

Ngan trên 1 tháng tuổi sử dụng vacxin keo phèn: 0,5ml/1 con. Sau 3 – 4 tháng tiêm nhắc 
lại lần 2. 

Dùng kháng sinh phòng bệnh: Cosmix – fort, Ampi – septon, Genta – Costrim, Hantril 
dùng với liều phòng (bằng ½ liều điều trị). 
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* Điều trị: 

Dùng một trong các loại thuốc sau đây: 

Ampi – septon 4g/5 – 7kg TT, hoặc 4g/2kg thức ăn. Dùng 3 – 5 ngày. 

Genta – tylo: ngan đẻ, ngan hậu bị: 1ml/kg thể trọng, tiêm dưới da: 3ml/con dưới 5kg TT; 
5ml/con trên 5kg TT. Dùng 3 – 5 ngày. 

Cosmix – fort 1g/1lít nước hoặc trộn 1g/1kg thức ăn. Dùng 3 – 6 ngày. 

Oxytetracyclin 25mg/1kg TT, dùng 3 – 5 ngày. 

Genta – Costrim 1g/10kg TT, cho uống 3 – 5 ngày. 

5. Bệnh thương hàn, phó thương hàn, bạch lỵ. 

a. Nguyên nhân 

Bệnh thương hàn gà gây bởi vi khuẩn Samonella gallinarium 

Bệnh phó thương hàn gây bởi vi khuẩn Samonella typhimurium 

Bệnh bạch lỵ gây bởi vi khuẩn Samonella pullorum. 

Bệnh lien quan đến nhau nhưng không đồng nhất. 

b. Lây nhiễm 

Con đường lây nhiễm bởi gà giống mang trùng nhiễm qua trứng giống. Gà con nở từ 
trứng bệnh sẽ mắc bệnh thương hàn, bạch lỵ, ỉa phân trắng, tỷ lệ chết cao. 

Gà con mắc bệnh sẽ lây lan sang gà con khác do ăn uống chung với con khỏe, các chất 
thải từ miệng, phân. 

Bệnh thương hàn ở gà lớn gây tỷ lệ chết cao. 

Truyền lây ngang qua chất thải, xác chết, gà bệnh, quần áo, dầy dép và các phương tiện 
vận chuyển rất quan trọng với gà bị thương hàn. 

Gà, chim cút, vịt và một số loài gia cầm khác đều có khả năng bị bệnh. 

c. Triệu chứng lâm sàng 

Gà con: Trứng bị nhiễm mầm bệnh tỷ lệ nở thấp, phôi bị sát hoặc gà con nở ra bị bệnh. 
Vi trùng vào máu, phủ tạng làm gà chết dần hoặc ủ rũ, mệt mỏi. Phân màu trắng, đôi khi 
khó thở do vi trùng vào máu  rồi lên phổi. Gà chết tới 20%. Một số con thể hiện triệu chứng 
què chân và thần kinh. Sau một thời gian phân chuyển màu vàng, phân dính khô ở xung 
quanh hậu môn, gà sã cánh, còi cọc chậm lớn. 

Gà lớn: phân màu vàng, trắng, tỷ lệ đẻ giảm. Gà đẻ trứng non, méo mó do vi khuẩn làm 
bại huyết và cư trú ở buồng trứng gây viêm teo buồng trứng. 

d. Mổ khám 

Bệnh tích không điển hình. Gà con chết mổ thấy có nhiều nốt hoại tử trắng như đầu đinh 
ghim ở gan, lách, tim,phổi, thành ruột dày phủ bựa vàng. 
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Gà mái đẻ buồng trứng méo mó, trứng non màu sắc chuyển từ đỏ sang trắng (u nang 
buồng trứng). 

e. Chuẩn đoán 

Căn cứ vào triệu trứng và bệnh tích điển hình trên 

Làm phản ứng huyết thanh học (phản ứng ngưng kết). 

g. Điều trị và phòng bệnh 

* Điều trị: có thể dùng các loại thuốc sau: 

Octamix: 1g/20kg thể trọng, cho uống 3 – 5 ngày. 

Floxindin: 1ml/15kg thể trọng, cho uống 3 – 5 ngày. 

Tetrafura: 5g/1kg thức ăn, cho uống 3 – 5 ngày. 

Chlotetravit: 8g/2 – 3kg thức ăn, dùng 3 – 5 ngày. 

Esb3 (30%): 1g/1lít nước, dùng 3 – 5 ngày. 

Genta-costrim: 1g/10kg TT. Dùng 3 – 5 ngày. 

Ampi-septon: tiêm 1ml/5kg TT. Dùng 3 – 5 ngày. 

* Phòng bệnh: 

Vệ sinh thú y: gà mới nên nuôi riêng để theo dõi. Chất độn chuồng phải thay đổi thường 
xuyên. Thức ăn nước uống phải đặt sao tránh nhiễm bẩn từ phân, rác. Tẩy chuồng bằng 
Formol 2%, Chloramin T (Halamid) 0,2%. 

Sử dụng kháng sinh định kỳ. 

 

 

 

6. Bệnh hô hấp mãn tính 

a. Nguyên nhân 

Tác nhân cơ bản là Mycolasma gallsepticum. Điều kiện thường xuyên làm phát sinh bệnh 
là virus đường hô hấp như virus Niucatxơn, virus gây viêm thanh khí quản (ILT) và các vi 
khuẩn khác như E. coli,… 

Ngoài ra các stress do di chuyển, bốc xếp hay do khí hậu cũng làm cho gà dễ mắc bệnh 
hơn. 

b. Lây nhiễm 

Mycoplasma gallsepticum có thể truyền qua trứng đến đời sau. Mặt khác gà nhiễm bệnh 
có thể do tiếp xúc với bụi không khí hoặc giọt hơi nước nhỏ từ gà bệnh sang gà khỏe. Thời 
gian ủ bệnh từ 4ngày – 3 tuần. 

c. Triệu chứng lâm sàng 
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Gà con, gà dò, gà đẻ đều khó thở, khò khè, gà thường kém ăn tăng trọng giảm. Gà lớn 
biểu hiện chung là chảy nước mũi, đặc biệt khó thở. Gà mái đẻ trứng giảm 20  - 30%. 

Bệnh thường ít làm chết gà, thể mãn tính làm giảm tăng trọng, tiêu tốn thức ăn cao ở gà 
dò và giảm đẻ ở gà giống. 

d. Mổ khám 

Khí quản viêm hơi đỏ, dịch rỉ viêm trắng ngà như “pho mát” dính trên túi khí, đặc biệt 
trong trường hợp bội nhiễm (do E. coli), phổi phù thũng, mặt phổi phủ fibrin. Gà tây thường 
có xoang mũi phồng to dưới mắt. 

e. Chuẩn đoán 

Bằng phương pháp huyết thanh học, mổ khám gà chết và phân lập Mycoplasma 
gallsepticum từ dịch thể đường khí quản hoặc túi khí của gà bệnh. 

Tỷ lệ nhiễm bệnh ở gà thương phẩm ở miền Bắc tới 51,6%; còn gà trống là 10%. 

Chuẩn đoán phân biệt: cần phân biệt với virus gây bệnh đường hô hấp (Niucatxơn, viêm 
phế quản) với nhiễm trùng thứ phát (E. coli,…). 

g. Điều trị và phòng bệnh 

* Điều trị: dùng một trong các loại thuốc sau: 

- Tylosin: 100mg/kg thể trọng, cho uống lien tục 5 – 7 ngày; hoặc 2g trộn với 0,5 kg thức 
ăn. 

- Tiamulin: 250mg/1lít nước hoặc trộn với 0,5kg thức ăn, dùng trong 3 – 5 ngày. 

- Genta-tylo: 1 – 1,5ml/kg thức ăn, tiêm dưới da, 3 – 5 ngày. 

- Genta-costrim: 1g/2lít nước hoặc trộn 1 – 3kg thức ăn, dùng 3 -5 ngày. 

* Phòng bệnh: sử dụng các loại vacxin sau để phòng bệnh 

- Nobi – vac MG do Intervet (Hà Lan) sản xuất: là loại vacxin vô hoạt tiêm dưới da cho 
gà con (0,5ml/1 con) vào 2 -3 tuần tuổi. Trước khi tiêm lắc cho chai tan thuốc. 

- Mycovac – L do Intervet (Hà Lan) sản xuất: là loại vacxin sống đông khô dùng dưới 
dạng phun sương hoặc nhỏ mũi cho gà từ 6 tuần tuổi. 

Thực hiện vệ sinh thú y an toàn sinh học. 

7. Bệnh giun chỉ vịt 

Giun bìu có tên khoa học là Avisoerpels taiwana. 

a. Triệu chứng 

Giun Avisoerpels taiwana kí sinh trong mô dưới da, tập trung ở vùng dưới hai hàm dưới 
và gây viêm tạo thành các tổ chức với các mô xung quanh tạo thành thực quản và dày lên 
như một khối u. Với mắt thường ta cũng dễ dàng quan sát thấy từ xa hoặc dùng tay nắn khu 
vực vùng giữa 2 hàm dưới ta cũng có thể thấy 2 cục cứng, có khi choán hết cả vùng hàm 
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dưới xuống đến cổ. Nếu mổ khối u này ra, ta có thể thấy nhiều giun quấn lại với nhau thành 
từng búi, màu trắng hồng. Dùng tay có thể bóc tách loại bỏ cả tổ chức kí sinh trùng. 

Bệnh gây tử vong cho vịt khoảng 10%, nhưng phần lớn là chèn ép vòm họng, cản trở cho 
con vật ăn uống, kém ăn, khó tìm kiếm thức ăn, thiếu máu và chậm lớn hẳn so với con cùng 
đàn và gây thiệt hại kinh tế đáng kể. 

b. Điều trị 

Một cách chữa đơn giản và mang lại hiệu quả cao là tiêm vào ổ ký sinh trùng mỗi con 
2ml dung dịch thuốc tím (KMnO4) 0,5%, dung dịch Iodine 1% hoặc dung dịch Natri 
chloride (NaCl) 5%, kí sinh trùng sẽ chết và nốt sưng sẽ biến mất sau 7 – 10ngày. 

Có thể chữa bằng các loại thuốc tẩy giun tròn thông thường như: 

- Mebendzol 10% dùng với liều 1g thuốc dùng cho 2kg thể trọng. 

- Tayzu: 1g dùng cho 3 – 5kg thể trọng. 

- Levasol 7,5% (ống 5ml) tiêm dưới da 1ml/2kg thể trọng hoặc tiêm thẳng vào 
ổ kí sinh trùng 1 – 2 ml/con. 

Cách chữa dân gian là loại bỏ khối u và bóc tách hết tất cả kí sinh trùng, sát trùng tốt 
vết thương bằng các loại thuốc sát trùng và bột kháng sinh. 


