
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bản tin đặc biệt: SUSFORM-NOW (LDC). Số 12: Làm thế nào để chống rét cho gia súc? 

Tết, Tết đến rồi! Một mùa xuân mới - Xuân Nhâm Thìn - đang về khắp các bản làng của Điện Biên.Tuy nhiên, thời tiết năm nay diễn biến 
khá phức tạp. Đàn gia súc trong tỉnh đang phải đối mặt với những đợt rét đậm, rét hại suốt từ đầu tháng 1/2012 đến nay. Tình trạng này còn 
kéo dài do miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt không khí lạnh liên tiếp tăng cường về. Nhằm giúp bà con vui Tết nhưng đảm bảo đàn gia súc 
vẫn phát triển tốt, Hợp phần Phát triển Sinh kế phát hành bản tin đặc biệt này để chuyển đến bà con một số biện pháp chủ động phòng bệnh 
cho vật nuôi trong thời tiết lạnh. 

1) Che chắn chuồng trại chống rét 
 Dùng bạt ni-lông, bao tải hoặc các vật liệu sẵn có như cỏ tranh… để 

che chuồng nuôi 
 Ban đêm quây kín chuồng, ban ngày mở hướng đông 
 Chú ý che kín phía dưới chân để tránh gió lùa 

 
2) Giữ ấm trong chuồng  

 Bằng cách ủ trấu, nhất là vào ban đêm 
 Sưởi ấm cho lợn con, đặc biệt là 3 tuần tuổi đầu sau khi sinh 

 
3) Giữ nền chuồng thường xuyên khô ráo, sạch sẽ  

 Trải một lớp rơm khô, mềm 
 Với chuồng lợn nền xi-măng: Có thể đặt 1 tấm ván ở một phía 

chuồng rồi trải rơm lên trên làm chỗ nghỉ ngơi cho lợn 
 Thu dọn sạch sẽ, không để phân lưu cữu trong chuồng 

 
4) Hạn chế chăn thả quá sớm 

 Không chăn thả trâu bò khi nhiệt độ thấp hơn 15 độ C 
 Mặc áo cho trâu bò khi nhiệt độ thấp và kéo dài 

 
5) Đảm bảo đầy đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi 

 Chế biến, tận dụng rơm khô, cỏ héo, ngọn mía… làm thức ăn cho 
trâu bò 

 Tăng cường thức ăn giàu đạm, cám ngô, cám gạo…  
 Cho ăn nhiều bữa 

 
6) Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo hướng dẫn của cán bộ thú y 

 
7) Khi gia súc có biểu hiện nhiễm lạnh, phải lập tức cho uống nước 

gừng, có pha thêm ít muối 

 
Có thể dùng 
các vật liệu 
sẵn có ở địa 
phương như cỏ 
tranh để che 
chuồng chống 
rét cho gia súc 

60 cm
320C

200C

60 cm
320C

200C

 

Yêu cầu về nhiệt độ của lợn 



 
 

Địa chỉ liên hệ khi gia súc có biểu hiện không bình thường 
 

Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

Huyện 
Điện Biên Đông 

Lường Văn Thưởng Thú y xã Na Son 0168-262-1232 

Lầu Chứ Phía Thú y xã Pú Nhi 0165-934-5422 

Hoàng Công Chính Trưởng trạm Thú y 0946-251-804 

Tô Quang Tiếp BQLDA huyện, Trưởng phòng NN&PTNT 0163-559-5599 

Nguyễn Thanh Lâm BQLDA huyện, Trưởng trạm Khuyến nông 0982-132-809 

Huyện 
Điện Biên 

Lò Thị Thương Thú y xã Thanh An 0166-4166-079 

Trần Đình Tửu Trưởng trạm Thú y 0914-582-124 

Nguyễn Thị Duyên BQLDA huyện, Phó phòng NN&PTNT 0912-401-198 

Lường Tiến Dũng BQLDA huyện, Phó phòng NN&PTNT 097-850-3388 

Chi cục Thú y 
Cao Thị Tuyết Lan Chi cục trưởng 0915-910-595 

Đỗ Thái Mỹ Phó Chi cục trưởng 0915-603-755 

Dự án  
SUSFORM-NOW Tạ Ngọc Sính Chuyên gia 

Hợp phần Phát triển sinh kế 0912-095-049 
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