
CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC TỐI THIỂU ĐÃ 
CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỦA NÔNG DÂN THẾ NÀO

Hộ nuôi vịt sinh sản  
Hộ ông Hoàng Xuân Sơn
Nuôi 1000 vịt đẻ 
Thời gian thực hiện mô hình: 5 tháng

Trong khuôn khổ dự án OSRO/RAS/604/USA được  tài trợ bởi Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ, Trung tâm khẩn cấp về các bệnh động vật xuyên biên 
giới (ECTAD) thuộc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hiệp quốc 
(FAO) và Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hợp  tác 
xây dựng bộ tiêu chuẩn ATSH tối thiểu áp dụng cho hộ chăn nuôi gia cầm 
sinh sản và ấp nở gia cầm. Bộ tiêu chuẩn đã được thử nghiệm tại 12 mô hình 
ở hai tỉnh Cần Thơ và Quảng Trị. Sau khi áp dụng các biện pháp ATSH tối thiểu 
các hộ mô hình đã có những cải thiện đáng kể về hiệu quả sản xuất kinh 
doanh cũng như môi trường làm việc và công tác vệ sinh phòng bệnh

Các biện pháp 
ATSH đã áp dụng

Hiệu quả thu được 

Làm hệ thống cấp nước 
sạch cho vịt uống

Cho ăn đúng chế độ 
dinh dưỡng, làm máng 

ăn cải tiến

Giữ độn chuồng 
khô, sạch

Làm ổ đẻ có đệm lót 
khô, sạch

Ngăn cách khu chăn 
nuôi với khu sinh 
hoạt của gia đình

Thu nhập tăng thêm 58.440.000đ

Năng suất trứng tăng thêm 10% 
(tăng thêm 7.500 quả trứng)

Chất lượng vịt con 1 ngày tuổi tốt hơn

Giảm tỷ lệ trứng bẩn và trứng dập vỡ (5%), 
nhờ đó tỷ lệ nở tăng lên 

Tiết kiệm thời gian làm việc do cải tiến 
việc cho vịt ăn, uống và nhặt trứng

Môi trường làm việc sạch hơn và 
giảm mùi hôi  

Hộ ấp nở vịt 
Hộ bà Đoàn Thị Ngọc Bích

Công suất ấp: 25.000 trứng ấp/tháng
Thời gian thực hiện mô hình: 3 tháng

Hiệu quả thu được 

Thu nhập tăng thêm 30.600.000đ

Tỷ lệ nở tăng thêm 3,4%

Công việc trong nhà ấp thuận lợi hơn 
nhờ di chuyển theo một chiều 

Môi trường làm việc sạch hơn và 
giảm mùi hôi  

Tỷ lệ nuôi sống của vịt con trong tuần tuổi 
đầu tăng lên

Uy tín với bạn hàng được nâng cao

Các biện pháp 
ATSH đã áp dụng

Ngăn cách khu ấp nở với 
khu sinh hoạt của gia đình

Thay dép và rửa tay trước 
khi vào và ra khu ấp nở

Tách riêng nơi ấp, nơi 
nở, nơi giao gia cầm 
con tạo thành lối đi 

một chiều

Thực hiện xông khử trùng 
trứng trước khi vào ấp

Thực hiện vệ sinh sạch sẽ 
nơi ấp, nở và giao gia 

cầm con 

TỜ THÔNG TIN


