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Dinh dưỡng và sức khỏe đối với động vật nhai lại

• Cân bằng protein-carbohydrate: chăn thả tốt nhất ngay thời gian bắt đầu ra 
hoa

• Chất sơ
• Khoáng và vitamins
• Nước sạch, hàm lượng muối thấp, hàm lượng nitrate thấp, không nhiễm vi 

khuẩn gây hại
• Một con bò cần ít nhất 40 lít nước mỗi ngày



Dấu hiệu vật nuôi có sức khỏe 
tốt

− Điều kiện sức khỏe tốt (dóc dáng)

− Khi vật nuôi đang nằm, không thấy khó khăn khi đứng lên

− Mũi, mắt, đuôi sạch sẽ

− Lớp lông sạch sẽ và mượt

− Dáng đi bình thường: không khập khiễng, không vấp chân hoặc cứng cơ

− Mắt sáng và ẩm

− Miệng, mũi, và âm hộ ẩm và có màu hồng sáng

− Nhịp tim bình thường, 75 lần/phút (nên nằm trong khoảng 60-100 
lần/phút) đối với cừu trưởng thành, 60-80 lần/phút đối với bò. 

− Nhiệt độ hậu môn bình thường dao động từ 39.2-40.00C đối với cừu 
trưởng thành, 38.5-40.00C đối với bò.



Bệnh do thiếu dinh dưỡng
• Bệnh sốt sữa: thiếu calcium
• Bệnh cứng cơ (Grass tetany): thiếu Mg
• Bệnh Ketosis: thiếu dinh dưỡng hoặc khẩu phẩn chứa 

quá nhiều năng lượng trong giai đoạn mang thai
• Ngộ độc Nitrate
• Mắt màu hồng: thiếu Vitamin A
• Bệnh axit dạ cỏ (Acidosis): do cho ăn quá nhiều tinh 

bột, thiếu chất xơ
• Ăn phải cây độc
• Chướng hơi dạ cỏ (Bloat): cho ăn quá nhiều đạm, ít 

chất xơ, thiếu Mg; cho ăn dầu ăn, ngưng cho ăn cây họ 
đậu

• Xương yếu, còi xương: ít calcium và vitamin D



Khó thụ thai & khó 
sinh

• Khó mang thai: nhiệt, 
dinh dưỡng, dư nitrate

• Sẩy thai: bệnh, rối loạn 
sinh lý, ăn phải lá thông 
và lá bách

• Sinh con: dinh dưỡng 
tốt



Bổ sung khoáng cho gia súc

Hổn hợp Pat Coleby
25 kg dolomite (CaMg(CO₃)₂)
4 kg copper sulphate (CuSO4)
4 kg powdered sulphur (bột lưu huỳnh)
4 kg seaweed meal (bột rong biển)
500 g cobalt sulphate (CoSO4)
250 g borax



Nhiễm vi khuẩn
Vệ sinh kém

Nuôi quá đông

Những rối loạn sinh lý khác: nhiệt, lạnh, 
ướt, hoảng sợ, hậu phẩu

Bò cho quá nhiều sữa (do gen)

Thiếu sữa non

Dùng tỏi

Cắt nhỏ 1 cốc tỏi
Thêm 2 cốc giấm hoặc rượu mạnh 
(vodka, brandy)
Bỏ vào keo thủy tinh đậy kín, lắc mỗi 
ngày, liên tục 2 tuần
Chủng vi sinh được giữ nơi mát & tối
Liều dùng: 3 ml mỗi con bò, vài lần 
mỗi ngày, nhỏ dưới lưỡi



Mastitis: viêm vú trên bò

Phòng

Vệ sinh sạch sẽ

Dinh dưỡng tốt

Bổ sung Dolomit

Apple cider vinegar (giấm táo)

Giảm tinh bột (ví dụ như ngô)

Trị
• Tiêm Vitamin C
• Vắt sữa 4 lần/ ngày
• Tỏi
• Cho bò uống sữa bò
• Sử dụng lô hội
• Tiêm lòng trắng trứng vào đầu vú



Bệnh tiêu chảy: 
nguyên nhân

• Vi khuẩn: Salmonella, E. coli, 
Cryptospyridia, Coccidiosis

• Thiếu chất sơ

• Nhiễm axit (Acidosis)
• Thiếu đồng hoặc coban
• Vệ sinh kém

• Nhiễm sán đường ruột
• Dư đạm
• Ngộ độc



Trị bệnh tiêu chảy

• Yoghurt
• Cỏ khô
• Thuốc điện giải
• Đất sét

Tự pha chất điện giải

Sodium chloride (muối ăn, NaCl) 117g
Potassium chloride (KCl) 150g
Sodium bicarbonate (NaHCO₃) 168g
Potassium phosphate (K2HPO4) 135g
Glucose (C₆H₁₂O₆) 50g
Nước 1 lít



Giun sán đường ruột

• Phòng: dinh dưỡng, chăn thả luân 
phiên, đồng, cho ăn lá cây thay vì 
ăn cỏ, bãi cỏ chứa cây hàm lượng 
tannin cao, black wattle (keo đen)

• Trị: hạt bí, cà rốt, lá dâu tằm, 
Tephrosia (cốt khí lông vàng), tỏi, 
hạt cải/mù tạc hoặc lá, lá đu đủ 
hoặc trái, lá sầu đâu, nước dừa, trái 
đậu Flemingia, lá hoặc trái đậu 
triều, lá dã quỳ



Ký sinh ngoài

• Ve bét
• Ruồi trâu
• Rận
• Ve nhỏ

Trị

Chà bột lưu huỳnh quanh cơ thể gia súc, 
hoặc dọc theo sống lưng

Trộn 2 cốc lưu huỳnh vào một cốc xà phòng 
(loại giặt đồ), thêm 200 lít nước, phun đều 
lên cơ thể gia súc

Phun dầu sầu đâu

Dịch chiết từ lá cây đỗ mai Gliricidia

Có thể sử dụng một vài sản phẩm thương 
mại có nguồn gốc thực vật để trị hoặc xua 
đuổi, như Envirocare Organic Technologies 
Australia.

Thuốc diệt côn trùng sinh học Metarhizium

Sử dụng nhà xông hơi nóng



Dùng thuốc 
thú y

• Theo quy định của chuẩn hữu cơ, vật nuôi 
phải được chữa trị, cho dù có bị mất chuẩn 
hữu cơ

• Vaccine cho phép tiêm nếu cần thiết
• Kháng sinh: sử dụng kháng sinh cho con vật 

nào, thì con đó sẽ không được chứng nhận 
hữu cơ

• Thuốc giảm đau phải được sử dụng khi giải 
phẩu

• Được phép thiến
• Cho phép cắt đuôi đối với cừu, không được 

áp dụng cho bò hoặc lợn
• Không được cắt mỏ gia cầm



Thức ăn cho động vật nhai lại

• Cây lớn: Keo dậu Leucaena, chùm ngây Moringa, 
kiều hùng Calliandra, đỗ mai Gliricidia, điên điển 
Sesbania (sesban & grandiflora), dâu tằm 
mulberry

• Cỏ: cỏ voi (Napier), cỏ Rhodes, cỏ sả Guinea, 
Brachiaria, cỏ đuôi chồn Setaria

• Cây họ đậu: thóc lép Desmodium, đậu bướm 
Centrosema, đậu ván lablab, sắn dây rừng 
Pueraria, Stylosanthes, đậu mèo rừng Mucuna
(không sử dụng cho lợn hoặc gia cầm), đậu đũa 
cow peas

• Thân và lá chuối
Cung cấp thức ăn đa dạng, cân bằng protein-
carbohydrate-sơ



Quản lý cây lớn làm thức ăn gia súc
• Trồng ở những nơi trống – hàng rào, dọc theo 

đường, quanh tòa nhà, xen canh với cỏ voi
• Sử dụng hạt đối với keo dậu (Leucaena) & kiều 

hùng (Calliandra), cắt nhánh đối với dâu tằm 
(mulberry), trồng dày vào đầu mùa mưa

• Cắt cành dài khoảng 1 mét sau mỗi 10-12 tuần
• Bó lại và đem cho gia súc ăn, đặt trên giá đỡ để giữ 

sạch sẽ
• Hoặc thả gia súc vào cho ăn lá trực tiếp, cho thời 

gian cây hồi phục



Ủ thức ăn: lên men

• Cắt cỏ/ngô/lúa miến vào giai đoạn ra hoa
• Cắt nhỏ ra những đoạn dài 5 cm hoặc ngắn hơn

• Bổ sung rỉ đường nếu hàm lượng đường thấp
• Chất đống, nén, đậy lại yếm khí (bao nilon) 
• Đè lại bằng bánh xe cũ hoặc đất

• Có thể làm trong bao nilon đậy kín
• 2 tháng sẽ ủ xong
• Có thể bảo quản vài năm trong điều kiện yếm khí



Sức khỏe gia cầm

• Khu vực có bụi đất để kiểm soát rận
• Không gian

• Cắt nhỏ tỏi, bỏ vào bể nước cho gia cầm uống, 
kiểm soát giun sán đường ruột

• Đa dạng khẩu phần ăn: hạt ngũ cốc, cỏ, côn 
trùng, thảo mộc, sữa, cà rốt, ớt

• Nước sạch

• Bóng mát
• Trộn ít lưu huỳnh vào thức ăn để kiểm soát ve 

bét & rận
• Vỏ ốc giả nát hoặc đá vôi



Sản xuất thức ăn cho 
gia cầm

• Cỏ
• Chăn thả vào nơi trồng đậu xanh – giai đoạn ra 

hoa

• Cây thủy sinh – bèo hoa dâu, bèo ong, bèo tấm, 
rau muống

• Trái cây rụng – dâu tằm, chanh dây, xoài
• Ấu trùng ruồi lính đen, trùn quế

• Thức ăn dành cho cá
• Ngũ cốc – ngô giã nát một phần, gạo, kê, cám
• Vỏ ốc giả nát hoặc đá vôi để bổ sung calcium

Tránh sử dụng đậu nành, trừ khi đã được lên men



Sức khỏe cho lợn

• Bảo vệ khỏi nắng và nhiệt độ cao
• Thông thoáng
• Nhiều nước sạch: 45 L/ngày đối 

với lợn cho con bú
• Tiêm vaccine phòng bệnh
• Khẩu phần ăn đa dạng: ngũ cốc, 

thực vật xanh, các loại thức ăn 
cho lợn (chứa thịt & xương)



Sốt lợn Châu Phi

• Chưa thuốc trị, chưa có vaccine
• Cách ly: ngăn lợn rừng xâm nhập, cách ly 

lợn mới nhập đàn 30 ngày, tránh xa phân 
lợn và cống rảnh thoát nước

• Vệ sinh: thay đồ và ủng khi di chuyển đến 
những bãi nuôi khác nhau

• Khử trùng: clo (0.5% khoảng 30 phút), 
formalin (30 phút), caustic soda - NaOH 
(30 phút)

• Cho ăn: nấu thức ăn khoảng 30 phút ở 
700C trước khi cho ăn: bảo vệ khỏi loài 
gặm nhắm



Sản xuất thức 
ăn lên men 
cho lợn

• Cắt nhỏ 100 kg rau quả (thân chuối, 
rau muống, đu đủ)

• Trộn với 4 kg đường & 1 kg muối
• Thêm EM hoặc các chế phẩm vi sinh 

khác
• Nén vào thùng chứa, lên men 3-7 

ngày
• Cho lợn ăn chung với bột ngô hoặc 

cám



Dọn chuồng cho lợn 

• 100 phần mùn cưa, trấu, lá cây khô
• 10 phần đất
• 0,3 phần muối biển
• Trộn với nhau, để vào chuồng lợn (dày 1 mét)
• Phun với EM
• Thả lợn vào
• Cứ 4 tháng, lấy ra làm phân bón và làm mới như 

ban đầu



Phòng bệnh cho tôm
• Tránh thay đổi đột ngột: nhiệt độ nước, độ 

mặn, độ phèn
• Giữ nồng độ oxi trong nước ổn định
• Nuôi mật độ hợp lý: 10/m2 tốt hơn 30/m2

• Kiểm tra đề phòng dư phosphorus, 
ammonia, nitrate

• Không cho ăn dư
• Theo dõi tảo xanh lục-lam
• Có thể bổ sung vi sinh đường ruột 

probiotics: www.bioaqua.vn 

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://images.assettype.com/pennews%2F2019-04%2Ff047a743-310e-4b6e-893c-8f044d0077c2%2F08faf4bb51e53dc57c138f09c19937c5.jpg?rect%3D0%2C0%2C435%2C245%26w%3D480%26auto%3Dformat%2Ccompress%26fit%3Dmax&imgrefurl=https://www.pennews.net/business/2019/04/29/fisheries-varsity-ties-up-with-swiss-team-for-organic-prawn-farming&docid=s0VgD0kwhZwe5M&tbnid=oXynCJFf5_Bx2M:&vet=10ahUKEwjtioDQyvnjAhXbX30KHfl5DrIQMwhZKAYwBg..i&w=479&h=270&bih=655&biw=1366&q=organic%20prawn%20farming&ved=0ahUKEwjtioDQyvnjAhXbX30KHfl5DrIQMwhZKAYwBg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://vietfishmagazine.com/wp-content/uploads/2018/11/Rice-and-shrimp-are-grown-in-rotation-730x430.gif&imgrefurl=http://vietfishmagazine.com/aquaculture/rice-shrimp-grown-rotation-ca-mau.html&docid=vFdZl4JCXuQ4ZM&tbnid=o5sPMn-PRnaUUM:&vet=10ahUKEwjrptGby_njAhWEA3IKHSMwCBIQMwhhKA0wDQ..i&w=730&h=430&bih=655&biw=1366&q=organic%20prawn%20farming%20vietnam&ved=0ahUKEwjrptGby_njAhWEA3IKHSMwCBIQMwhhKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


Tạo thức ăn cho cá
• Tảo: bổ sung phân chuồng, phân 

ủ, phân trùn quế - phải có nắng
• Thực vật nổi: bèo hoa dâu, bèo 

ong, bèo tấm, rau muống, củ ấu
nước – được nuôi riêng với cá

• Cám gạo, cám ngô, Moringa 
(chùm ngây), lá cây tươi, bột đậu 
nành

• Giun đất, trùn quế, ấu trùng ruồi 
lính đen, mối



Sức khỏe cho cá

• Mật độ nuôi phải giới hạn 
đúng tiêu chuẩn hữu cơ: 10 
kg cá/m3 nước

• Nhiều bệnh do vi khuẩn và 
nấm bắt nguồn từ rối loạn 
sinh lý:

Nước ô nhiễm
pH thấp
Mật độ nuôi cao
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