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Hiện nay, thời tiết oi bức, số ngày nắng nóng tăng cao kéo dài, có ngày nhiệt độ 

lên cao từ 35oC đến 38oC, vật nuôi giảm khả năng thu nhận thức ăn, uống nhiều nước, 

sức đề kháng giảm đây là một trong những yếu tố bất lợi trong chăn nuôi, nhất là chăn 

nuôi tập trung với mật độ cao, dễ phát sinh lây lan dịch bệnh nguy hiểm như Ecoli, tiêu 

chảy, cảm nắng, phó thương hàn, dịch tả, tụ huyết trùng… gây thiệt hại lớn về kinh tế 

cho người chăn nuôi. Để hạn chế ảnh hưởng bất lợi do nắng nóng gây ra, Ban nông 

nghiệp xã hướng dẫn người chăn nuôi cần thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau. 

         1. Thực hiện tốt giải pháp chống nóng chuồng nuôi 

         Thực hiện chống nóng chuồng nuôi, có hệ thống cửa sổ và quạt thông gió để lưu 

thông không khí khi cần thiết, trồng nhiều cây bóng mát xung quanh chuồng nuôi, trồng 

cây dây leo trực tiếp lên mái chuồng (bìm bìm, tranh leo, mướp…) hoặc sử dụng rơm, 

rạ, bèo tây, các loại lá cây để tạo lớp che phủ dầy lên mái chuồng. Vào thời điểm nắng 

nóng cao độ trong ngày cần phun nước trực tiếp lên mái chuồng. Khi dùng nước để 

phun chống nóng, người nuôi cần quan tâm đến việc tăng cường thông gió và thoát 

nước để tránh bị tăng cao ẩm độ trong chuồng nuôi. Trong điều kiện chăn nuôi trên nền 

đệm lót sinh học cần bố trí tối thiểu 1/3 diện tích mặt nền chuồng nuôi không sử dụng 

đệm để gia súc, gia cầm tránh nóng, vì nhiệt độ trên bề mặt đệm lót luôn cao hơn so với 

nhiệt độ chuồng nuôi 2-30C. Đối với gà nuôi trên nền đệm lót sinh học cần giảm độ dầy 

chất đệm lót xuống còn 1/2 so với ngày thường, làm sàn đậu cho gà cách bề mặt chất 

đệm lót 50cm. Đối với chăn nuôi lợn, có thể phun nước trực tiếp vào chuồng nuôi, tuy 

nhiên người chăn nuôi lưu ý, cần chủ động nguồn nước độc lập để sử dụng cho chăn 

nuôi, xử lý nguồn nước bằng Chlorin trước khi sử dụng cho lợn uống, rửa chuồng nuôi. 

Tuyệt đối không lấy nước từ sông ngòi, kênh mương để sử dụng trực tiếp nhằm phòng 

tránh sự lây lan dịch bệnh. Trường hợp chăn nuôi với số lượng lớn, mật độ cao cần tăng 



thêm ô chuồng, giãn mật độ nuôi, tăng thêm số lượng máng ăn, máng uống, tăng cường 

quạt thông gió để giảm thiểu các khí CO2, NH3…Nên đặt quạt để quạt theo hướng gió 

thổi, độ cao của quạt ở ngang tầm lưng của gia súc, không treo quạt thổi thẳng từ trần 

nhà xuống. Lợn con theo mẹ cần giữ chuồng trại khô ráo, tuyệt đối không làm ướt nền 

chuồng. Với trâu, bò, cần tắm chải 2 lần trong ngày bằng nước mát để giảm nhiệt độ 

cơ thể. Chăn thả vào thời gian sáng sớm và buổi chiều mát. Nên buộc trâu, bò ở 

những bãi cây che bóng mát. Không để gia súc làm việc nặng hay làm việc quá lâu 

trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Hạn chế vận chuyển khi trời đang nắng nóng, 

nếu phải vận chuyển đi xa thì cần có dụng cụ chuyên dụng và mật độ hợp lý, đồng 

thời thường xuyên dừng nghỉ cho ăn và uống nước. Đối với chuồng kín thường xuyên 

kiểm tra nhiệt độ chuồng nuôi, tránh trường hợp mất điện, cần cải tạo cho thông 

thoáng hoặc đặt quạt hút gió để tăng cường đối lưu không khí, giảm nhiệt độ và khí 

độc trong chuồng. 

          2. Thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý 

           Điều chỉnh chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý, bổ sung vào nước uống 

B.Comlex, các chất điện giải, Vitamin C, MultiVitamin hoặc nước muối (pha với 

lượng 10 – 15g/lít nước). Đảm bảo thường xuyên có đủ nước sạch, nước mát cho gia 

súc, gia cầm uống, tăng thêm số lượng máng uống (từ 20% trở lên), tránh nước rơi 

ra nền chuồng dễ sinh mầm bệnh. Điều chỉnh hợp lý khẩu phần ăn, tăng cường thức 

ăn xanh như rau cỏ tươi, củ quả… giảm bớt lượng thức ăn tinh bột, giàu năng lượng. 

Thực hiện chế độ chuyển bữa ăn (thức ăn tinh, thức ăn hỗn hợp chuyển sang cho ăn 

vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát hoặc có thể cho ăn vào ban đêm, không nên cho ăn 

no vào buổi trưa khi nhiệt độ môi trường tăng cao).  

        Sau mỗi đợt nắng nóng kéo dài, nên sử dụng thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng 

cao, bổ sung các chất bổ trợ, vitamin tránh mệt mỏi kéo dài cho gia súc, gia cầm, 

nhằm tăng cao sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu bệnh tật, ổn định hiệu quả 

kinh tế trong chăn nuôi. 

          3. Tăng cường công tác vệ sinh thú y 

          Làm tốt công tác vệ sinh thú y, tăng cường vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ chuồng 

nuôi nhằm giảm nhiệt độ sinh ra từ phân và chất thải. Vệ sinh sạch sẽ máng ăn máng 

uống, đặc biệt không để thức ăn dư thừa trong máng dễ gây ôi thiu. Đảm bảo nền 

chuồng sạch, khô ráo, cống rãnh không đọng phân, nước thải nhằm hạn chế phát sinh 



ruồi, muỗi và các sinh vật gây bệnh khác. Định kỳ phun thuốc sát trùng để diệt ve, 

mòng, ruồi, muỗi, bọ mạt… là những tác nhân truyền và gây bệnh trong mùa hè 

(dùng các loại thuốc sát trùng thông dụng như Virkon, Hanamid, HanIod, Hantox, 

formalin …).Thường xuyên kiểm tra và phát hiện sớm các gia súc ốm, bị bệnh để 

cách ly, báo thú y đến điều trị, xử lý kịp thời tránh để bệnh lây lan.  

            4. Thực hiện biện pháp tiêm phòng và xử lý gia súc, gia cầm          

            Khép kín quy trình phòng bệnh bằng các loại vắcxin cho vật nuôi theo hướng 

dẫn của cơ quan thú y. Tiêm phòng vắcxin chú ý kiểm tra đàn gia súc, gia cầm khoẻ 

mạnh mới tiêm phòng. Thời điểm tiêm phòng tốt nhất vào sáng sớm hoặc chiều mát 

để đảm bảo chất lượng vắcxin, tránh phản ứng, tạo miễn dịch tốt khi tiêm phòng. 

         Trường hợp thấy gia súc, gia cầm có những biểu hiện không bình thường cần 

tách đàn cho nhốt riêng để kiểm tra, theo dõi và điều trị. Nếu số lượng nhỏ (một vài 

con) không thấy biểu hiện lây lan thì áp dụng việc cho uống thuốc trợ sức và tạo sự 

thoáng mát, khi con vật khỏe mạnh trở lại bình thường thì cho nhập đàn. Thường 

xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm vật nuôi có dấu hiện bất thường 

để cách ly theo dõi và điều trị kịp thời. Khi có vật nuôi bị ốm, chết hàng loạt, khó kiểm 

soát, chủ hộ cần báo ngay cho Trưởng thôn hoặc Trưởng thú y xã để được hướng dẫn 

xử lý kịp thời. 

            Ban nông nghiệp yêu cầu Trưởng thú y xã phối hợp với các ông, bà Trưởng 

thôn, công chức Văn hóa tích cực tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các 

nội dung hướng dẫn./. 
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