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Nguyên vật 
liệu, dụng cụ 

Phương pháp 
tạo chế phẩm 

Đối tượng 
phòng trừ 

Hướng dẫn 
sử dụng 

Lọc các chiết xuất 
Khuấy đều trước 
khi  
phun thuốc 

Chiết xuất từ hành củ  
85 g hành củ 
50 ml dầu hoả 
10 ml xà phòng 
450 ml nước 
lọc 
Chai đựng 

Cho hành củ đã 
băm nhỏ vào 
dầu hỏa. Để lắng 
hỗn hợp này 
trong 24 giờ 
Thêm nước và 
xà phòng rồi 
khuấy đều. 
Chứa dung dịch 
chiết xuất trong 
chai 

Bọ phấn 
  

Pha loãng 1 
phần dung dịch 
chiết với 19 
phần nước (ví 
dụ: 50 ml dung 
dịch chiết tới 
950 ml nước) 
Lắc thật kỹ trước 
khi phun thuốc 
Phun triệt để 
trên cây và bộ 
phận bị nhiễm 
Phun tốt nhất 
vào sáng sớm 

Chiết xuất từ thân, rễ nghệ  
20 g thân rễ 
nghệ  đã được 
băm nhỏ 
200 ml nước 
tiểu bò 
2 - 3 lít nước 
8 - 12 ml xà 
phòng 
Thùng 

Ngâm thân rễ 
nghệ đã được 
băm nhỏ trong 
nước tiểu của bò 
Lọc 

Rệp, rầy xanh 
  

Pha loãng dịch 
chiết với 2 - 3 
lít nước 
Thêm xà phòng 
Khuấy đều 
Phun trên toàn 
bộ cây trồng bị 
sâu hại 
Phun vào buổi 
sáng sớm  
hoặc chiều mát 
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3. Chế độ chiếu sáng
Trong tuần đầu, số giờ chiếu sáng là 23-24 giờ/ngày, các tuần tiếp theo giảm 

giờ chiếu sáng và cường độ chiếu sáng. Nếu dùng ánh sáng nhân tạo nên dùng 
ánh sáng mờ đủ để vịt tìm đến máng ăn, máng uống, vịt vận động ít sẽ hấp thụ 
thức ăn nhiều giúp cho khả năng tăng khối lượng nhanh.

V. Thức ăn và phương pháp cho ăn
1. Thức ăn
Phải đảm bảo thức ăn luôn mới, thơm, không bị mốc mọt. Thức ăn phải cân 

đối về thành phần giá trị dinh dưỡng để đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng và phát 
triển của vịt trong từng giai đoạn.

Bảng 1: Chế độ dinh dưỡng nuôi vịt thịt

Chỉ tiêu 0-2 tuần tuổi 3-6 tuần tuổi 7-8 tuần tuổi

Protein (%) 20-22 18,5 17,0

ME (kcal/kg thức ăn) 2850-2900 2900-2950 2950-3050

Lysine (%) 1,17-135 1,0 0,88

Methionine (%) 0,5-0,6 0,42 0,42

Canxi (%) 0,8-1,0 0,9-1,0 1,0-1,1

Phospho (%) 0,45-0,5 0,35-0,4 0,35-0,4

Xơ (%) 3,5-4,5 4,0-4,5 4,0-4,5

2. Phương pháp cho ăn
Mục đích: giúp vịt lớn nhanh, lượng thức ăn phải đảm bảo thoả mãn được 

nhu cầu của vịt.
Để vịt ăn được nhiều, hiệu quả chuyển hoá thức ăn tốt cần cho ăn theo bữa, 

hết thức ăn mới cho ăn tiếp để thức ăn thường xuyên mới, có mùi thơm sẽ kích 
thích vịt ăn được nhiều.

Chú ý: Đảm bảo chất lượng thức ăn tốt, không bị nhiễm mốc.
Giai đoạn 1-4 tuần tuổi: nuôi gột giống quy trình úm vịt con để sinh sản.
Sau 4 tuần tuổi có thể kết hợp với chăn thả. Có thể sử dụng các loại thức ăn 

có sẵn ở địa phương
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Từ lúc 1 ngày tuổi đến khi giết thịt cho vịt ăn tự do, ăn càng nhiều càng tốt.

VI. Nước uống và phương pháp cho uống

Cần phải cho vịt uống nước sạch. Trong 7 ngày đầu dùng máng uống 2 lít sau 
đó dùng máng 5 lít.

Nuôi vịt thịt cho ăn tự do nên lượng nước uống cũng phải cung cấp nhiều 
(thường gấp 2 lần so với lượng thức ăn), do vậy từ 5 tuần đầu đến giết thịt có thể 
cho uống bằng máng xây ngoài sân chơi, hoặc máng nhựa hình chữ nhật. Máng 
uống phải dễ cọ rửa, làm vệ sinh, vịt uống được nhưng không tắm được.

VII. Tiêm phòng vắc-xin

Bảng 2: Lịch tiêm phòng vắc-xin cho vịt chuyên thịt

Ngày tuổi Vắc-xin Phòng bệnh Cách sử dụng

3 Viêm gan vịt Viêm gan vịt do virus Tiêm dưới da cổ hoặc 
uống.

7 Dịch tả vịt (lần 1) Dịch tả vịt Tiêm dưới da cổ

15 H5N1 (lần 1) Cúm gia cầm Tiêm dưới da cổ - 0,5ml

35 Tụ huyết trùng 
(lần 1) Tụ huyết trùng Tiêm dưới da cổ

Khi sử dụng vắc-xin cần chú ý những điểm sau:
Chỉ sử dụng vắc-xin khi vịt khỏe mạnh
Nên bổ sung vitamin tổng hợp hoặc điện giải cho vịt uống trong thời gian sử 

dụng vắc-xin.
Sử dụng xi-lanh hoặc ống nhỏ đã được khử trùng (luộc sôi từ 5-10 phút)
Sử dụng đúng liều lượng, bảo quản vắc-xin theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất.
Lọ vắc-xin sau khi sử dụng phải được luộc sôi 30 phút, sau đó có thể chôn 

hoặc để nơi quy định
Người tiêm vắc-xin phải được trang bị bảo hộ đầy đủ.

Nguồn Trung tâm khuyến nông quốc gia
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