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I. MỞ ĐẦU 

Đà điểu châu Phi (Ostrich) đã được nghiên cứu phát triển tại Việt Nam từ năm 1995. Đặc 
điểm chung của đà điểu là to lớn không biết bay, cơ quan tiếp đất gồm 2 chân với 2 ngón khỏe 
đặc trưng, cổ dài và đầu nhỏ. Đà điểu sống ở Nam bán cầu vùng cận nhiệt đới,  thích nghi ở vùng 
cao nguyên tương đối khô càn, có thảm cỏ thấp để cung cấp đủ thức ăn và có đủ tầm nhìn thoáng 
để chạy tránh kẻ thù. Tuy vậy, khi được thuần hóa chúng, có khả năng thích ứng rộng từ 50 vĩ độ  
Bắc đến 30 vĩ độ  Nam với tất cả loại hình, khí hậu khác nhau. Nhiệt độ môi trường biến thiên từ 
-30 độ C đến 40 độ C đều không ảnh hưởng đến chúng. Đà điểu trưởng thành con trống cao 2,1 - 
2,75m, nặng 120 - 145kg (có con nặng tới 150kg); con mái cao 1,75 - 1,9m, nặng 95 - 125kg. 
Đôi chân dài chạy đạt tới tốc độ 50 - 60km/h trong vòng 30 phút. Ở đoạn nước rút có thể vọt tốc 
độ lên 70km/h với sải dài 3,3 - 3,5m. 

Trong điều kiện hoang dã, đà điểu thành thục về tính từ 3 - 4 năm tuổi, khi đã thuần hóa 
hoặc nuôi ở trang trại tuổi thành thục đạt lúc 2 - 3 năm, con mái thành thục hơn con trống từ 5 - 6 
tháng tuổi. Từ khi mới nở tới 1 năm tuổi, đà điểu trống và mái đều có lông xám như nhau. Từ 10 
- 11 tháng tuổi trở đi màu sắc lông thay đổi theo tính biệt, chim trống biểu hiện màu lông đen 
tuyền ở thân còn lông cánh và lông đuôi màu tráng kem, màu chân và mỏ chuyển thành màu đỏ  
tươi. Chim mái thì ngược lại vẫn giữ ngyên màu xám tro để chúng dễ ẩn mình khi đẻ cũng như 
khi ấp trứng. Đà điểu 1 năm có thể đẻ 30 - 40 trứng, mỗi trứng nặng 1,2 - 1,5kg, con mới nở 
nặng 0,8 - 1,0kg, sau 10 - 12 tháng tuổi đạt khối lượng 100 - 110kg/con. Qua thực tế cho thấy, 
sau 1 năm từ 1 mái mẹ có thể sản sinh 20 - 25 con, sau 10 - 12 tháng nuôi đạt 2000 - 2500kg thịt 
hơi. Nếu so sánh với bò, lợn hoặc gia cầm thì hiệu suất sản xuất thịt hơi của đà điểu đạt cao nhất.  
Thời gian khai thác đà điểu mái từ 40 - 50 năm và cho 90 - 110 tấn thịt. 

Thịt đà điểu mềm và có hàm lượng dinh dưỡng cao, màu đỏ sẫm hơn thịt bò vì có hàm 
lượng sắc tố cao nhưng đặc biệt hầu như không có gân; giàu protein (20,5 - 21%); cholesterol rất  
thấp 58mg/100g; khoáng tổng số 1,14%; mỡ trong cơ chỉ có 0,48% và được đánh giá là "thịt 
sạch của thế kỉ 21" với giá bán trên thị trường quốc tế 25 - 30USD/1kg. 

Ngoài sản phẩm chính là thịt, tất cả các bộ phận của cơ thể đà điểu đều là sản phẩm sử 
dụng có ích cho con người. Da đà điểu bền đẹp hơn da cá sấu. Lông tơ của đà điểu không chỉ 
dùng làm trang sức mà còn được sử dụng trong ngành may mặc quần áo cao cấp. Lông đà điểu 
không tạo thành dòng tĩh điện vì vậy nó đang được sử dụng nhiều trong ngành tin học làm bàn 
chải lau chùi máy vi tính và các thiết bị chính xác khác. Ngoài các sản phẩm kể trên, vỏ trứng, 
móng vuốt có thể làm đồ trang sức và mỹ  nghệ. 

Đến nay đã có 30 tỉnh thành khắp miền Bắc, Trung, Nam triển khai nuôi đà điểu. Đã có 
doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Khánh Việt - Khánh Hòa, Công ty Minh Hưng - Đà Nẵng 
đầu tư xây dựng chương trình công nghiệp đà điểu với quy mô lớn để sản xuất sản phẩm chất 
lượng cao xuất khẩu. Bên cạnh đó cũng có nhiều hộ chăn nuôi với quy mô vừa và nhỏ với mục 
đích cung cấp sản phẩm thịt cho nhà hàng, khách sạn tại các thành phố lớn, mở ra một hướng 
chăn nuôi mới đầy tiềm năng. 

II. KỸ THUẬT NUÔI ĐÀ ĐIỂU 

2.1 Kỹ thuật nuôi đà điểu từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi 

2.1.1 Chuồng nuôi gột  

Nên chọn hướng có ánh nắng mặt trời, thoát nước tốt, mặt bằng cao ráo. Khu vực xung 
quanh yên tĩnh, tránh tiếng ồn như đường sắt, nhà máy, đường ôtô... Nhà nuôi gột được thiết kế 
có chuồng kín nuôi úm và sân chơi đảm bảo diện tích như sau: 

Chuồng úm thông thoáng nhưng phải giữ được ấm. Sân chơi tốt nhất là thảm cỏ hoặc đất  
nền được nhặt sạch các dị vật như mảnh thủy tinh, sợi kim loại, que nhọn... Có thể trải một lớp 
cát mỏng lên bề mặt sân chơi để đà điểu vận động tốt và hút ẩm các chất đà điểu bài tiết. 

2.1.2. Thảm lót và chất độn chuồng  

Từ 1- 2 tuần đầu nền nhà nuôi úm được lót bằng thảm mềm để đà điểu đi lại vững chắc và 
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giũ ấm được phần bụng. Từ tuần thứ 3 trở đi dùng cát khô lót nền. 

Chức năng chạy của đà điểu rất quan trọng vì vậy khi ở nền cứng, trơn sẽ lam chân biến 
dạng, trật khớp dẫn đến tỷ  lệ hao hụt cao. 

2.1.3. Máng ăn, máng uống  

Máng ăn dùng bằng nhựa, cao su hoặc chậu sành, không dùng máng có góc cạnh nhọn sắc 
dễ gây chấn thương chân. 

Máng uống có thể dùng các chậu bằng sành, sứ, nhựa hoặc vật tương tự có bề mặt rộng để 
đà điểu thuận tiện khi uống bằng động tác ngậm nước đưa lên cao rồi mới nuốt. 

2.1.4. Chọn đà điểu giống  

Chọn đà điểu nở đúng ngày (ngày thứ 42 - 44), khỏe mạnh không bị dị tật, nhanh nhẹn, 
mắt sáng, bụng gọn, khối lượng cơ thể đạt từ 0,8 - 1kg/con. 

2.1.5. Thức ăn và nuôi dưỡng 

Thức ăn nuôi đà điểu mới, không ôi mốc, tốt nhất sử dụng cám viên để đà điểu ăn không 
rơi vãi.  

Phương pháp cho ăn: cho ăn nhiều bữa trong ngày:  

1 - 30 ngày tuổi cho ăn 6 lần/ngày  

31 - 60 ngày tuổi cho ăn 4 lần/ngày 

61 - 90 ngày tuổi cho ăn 2 - 3 lần/ngày. 

Có thể dùng riêng máng đựng thức ăn tinh và rau xanh. Trong những tuần đầu có thể trộn 
rau thái nhỏ với thức ăn tinh để đà điểu ăn được nhiều thức ăn tinh hơn. Đà điểu phát triển phát 
triển tốt có khả năng thu nhận thức ăn và đạt tăng trọng như sau:  

Thức ăn xanh gồm các rau mềm: xà lách, bắp cải, rau muống... 

Lưu ý: tuần đầu khối lượng sơ sinh có khả năng giảm đến 10 ngày, giai đoạn đà điểu sử 
dụng nguồn dinh dưỡng chủ  yếu là noãng hoàn, vì vậy nhu cầu thức ăn ăn vao không quan trọng 
bằng nước uống. Cả giai đoạn cho ăn thức ăn tinh tự do. 

Giai đoạn 1 - 3 tháng tuổi rất quan trọng rất quan trọng, kết quả nuôi tốt hay xấu sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác các lứa tuổi sau. 

2.1.6 Chăm sóc và quản lý  

a. Nhiệt độ và ẩm độ 

Sau khi nở 24 giờ đưa đà điểu vào quây úm vì bộ lông lúc này chưa đầy đủ, điều hòa thân 
nhiệt kém nên phải giữ nhiệt cho nó. Ngoài ra, trong bụng còn tích khối noãn hoàn lớn 
(253-350g) dễ bị lạnh khi nhiệt thấp hoặc chất độn chuồng không đủ dày, dẫn đến xơ cứng không 
tiêu hóa được, viêm nhiễm là nguyên nhân chính gây chết trong những ngày tuổi đầu. Vì vậy, giữ  
ấm trong giai đoạn gột úm là hết sức quan trọng. Khi úm luôn phải quan sát phản ứng của con 
vật với nhiệt độ. Nếu thấy nhiều con tránh xa khu vực lò sưởi hay há miệng thở, cần giảm nhiệt  
độ xuống; ngược lại nếu thấy nhiều con tập trung gần nơi phát nhiệt và những con ngoài rìa run 
run thì đó là nhiệt độ thấp cần phải tăng nhiệt lên. Khi đủ ấm đà điểu vận động mau lẹ hoặc nằm 
rải rác, ngủ ngon lành. 

Từ 1 tháng tuổi luyện cho đà điểu thích ứng dần với điều kiện ngoại cảnh. Ẩm độ chuồng 
gột giữ tốt nhất ở mức 65-75% 

b. Ánh sáng – vận động 

Ánh sáng và vận động phải phù hợp để kích thích đà điểu con ăn nhiều, tiêu hóa tốt, giảm 
bệnh tật, tăng trưởng nhanh. Nếu bên ngoài khí hậu tốt, ánh nắng đầy đủ thì 20 ngày tuổi có thể 
cho đà điểu con ra ngoài sân chơi để vận động và tắm nắng. Thời gian thả tăng từ từ theo từng 
ngày và diện tích sân chơi cũng được nới rộng dần. 
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Một tháng thả tự do vận động khi thời tiết tốt, nhưng khi trời mưa, xấu thì phải nhanh 
chóng đưa chúng vào chuồng. Đà điểu không có tuyến nhờn ở phao câu để bôi trơn lông vì vậy 
khi gặp mưa lông bị ướt, dẫn đến rét toàn thân, cảm lạnh. 

c. Quy mô đàn                                                                    

Để quan sát và chăm sóc đồng đều từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi nên bố trí 20-25 con/quây 
úm. Quy mô lớn hơn đà điểu hạn chế vận động, tăng trưởng chậm, nếu gặp tác nhân gây hại đột  
ngột gây kích động làm chúng sợ hãi nháo nhác dẫm đạp lên nhau dễ gây chấn thương và các 
khuyết tật về chân. 

d. Điều kiện yên tĩnh 

Hệ thần kinh đà điểu rất nhạy cảm, dễ phát sinh sự kinh động khi có tiếng động lớn, đột 
ngột hoặc có người lạ mặt. Lúc đó cả bầy dồn tụ lại một chỗ ngóc đầu lên cao, quay về bốn phía 
như đề phòng hiểm họa. Nếu có sự kinh động mạnh, cả bầy chạy toán loạn và có thể dẫm đạp lên 
nhau, đâm vào bất cứ chướng ngại vật nào dễ gây chấn thương, rách da hoặc gẫy cổ mà chết. 

e. Đề phòng các vật lạ  

2.2. Kỹ thuật nuôi đà điểu thịt 

Sau 3 tháng tuổi, đà điểu nuôi thịt cần được chuyển sang điều kiện chăn nuôi mới. Yêu 
cầu chăm sóc nuôi dưỡng đà điểu tốt, phù hợp với nhu cầu sinh lý phát triển, chế độ dinh dưỡng 
được phân theo các giai đoạn tuổi đề đạt khả năng sinh trưởng tối đa với chi phí thấp nhất. Khối 
lượng cơ thể khi giết mổ phải đạt 85-110kg/con. Để đạt được mục tiêu trên cần thực hiện đúng 
các yêu cầu kỹ  thuật sau: 

2.2.1. Yêu cầu chuồng trại                                                          

Khu chuồng nuôi đà điểu thịt cần diện tích có mái che vừa phải (3x5m) để bố  trí máng ăn 
và là nơi đà điểu tạm trú khi mưa nắng. Còn lại chủ yếu là sân chơi rộng với kích thước 
5x60-100m. Tùy theo điều kiện với diện tích trên có thể nuôi bán thâm canh từ 12-15 con. 

Sân chơi phải tương đối bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ các vật nhọn sắc, gạch đá…Thói 
quen của đà điểu sống ở sa mạc là thường xuyên tắm cát để làm sạch lông và loại bỏ  ký sinh 
trùng ngoài da. Đà điểu cũng rất thích tắm mưa, nếu sân không đổ cát nước mưa sẽ làm sân lầy 
bùn và bộ lông đà điểu bẩn dễ gây bệnh tật. Sân chơi nên trồng cây tạo bóng mát cho đà điểu trú 
nắng. Trong sân chơi cần bố trí máng nước uống để đà điểu uống thuận tiện nhưng không cản trở 
việc đi lại 

2.2.2. Máng ăn, máng uống 

Đà điểu có cơ thể to lớn vì vậy phải sử dụng máng ăn được đóng bằng gỗ hoặc các vật  
liệu khác với kích thước 0,3x0,25x1,0m. Máng ăn được cố định ở độ cao 0,7-0,8m để đà điểu 
không dẫm chân lên và ăn dễ dàng. Đảm bảo 1 máng ăn cho 4-5 đà điểu. Có thể xây máng ăn 
bằng gạch bên ngoài rào chắn và được trát nhãn để dễ dàng vệ sinh. 

Sử dụng bồn cao su đựng nước cho đà điểu uống. Trong máng luôn có đủ nước để đà điểu 
uống tự do, mỗi ngày thay nước và rửa máng 1 lần. Máng nước nên bố trí chỗ mát, tránh bị ánh 
nắng mặt trời chiếu làm nước bị nóng, đà điểu không uống được. 

2.2.3. Chế độ dinh dưỡng 

Từ kết quả của dự án xác định được mức protein và năng lượng thích hợp trong khẩu 
phần ăn đà điểu nuôi thịt, chế độ dinh dưỡng được hoàn thiện như sau: 

 
Tháng tuổi 

Chỉ tiêu 
4-6 7-9 10-12 

Protein(%) 18 16 14 
ME (kcal) 2700 2500 2400 

Đặc biệt đà điểu ở giai đoạn 4-6 tháng tuổi cần phải đáp ứng đủ nhu cầu về chất đạm và 
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các vitamin để đảm bảo cho sự phát triển. Tăng trọng tuyệt đối ở cuối giai đoạn này rất cao từ 
12-13kg/tháng. 

Đà điểu có hệ vi sinh vật ở manh tràng phát triển giúp chúng tiêu hóa xơ thô tới 60%. Vì 
vậy phải bổ sung rau, cỏ xanh tự do để giảm giá thành, rau cỏ non được băm nhỏ 1-2cm để dễ ăn. 
Có thể cho ăn thức ăn xanh bằng máng riêng hoặc trộn lẫn thức ăn tinh. Chú ý khi trộn rau xanh 
vào thức ăn tinh có thể bổ sung thêm nước để thức ăn dễ dàng. Trộn một lượng vừa phải để đà 
điểu ăn nhanh hết, thức ăn không bị thừa, ôi chua, khi đà điểu ăn hết lại trộn mẻ mới. 

Rất nhiều thức ăn xanh có sẵn ở các địa phương như: lá bắp cải già, cỏ ghine, cỏ  voi, rau 
muống, rau lấp, bèo tây có thể đưa vào chăn nuôi đà điểu thịt. 

2.2.4. Chăm sóc và quản lý 

* Điều kiện yên tĩnh 

Như đã nêu ở phần trước, hệ thần kinh đà điểu rất nhậy cảm, dễ phát sự kinh động khi có 
tiếng động lớn, đột ngột hoặc khi có người lạ mặt. Vì vậy nên bố trí chuồng nuôi đà điểu ở nơi 
yên tĩnh. 

* Đề phòng các vật lạ 

Vì đà điểu là loài ăn tạp nên trong khu vực nuôi cần phải dọn sạch các vật như gạch, đá, 
mảnh thủy tinh, túi bóng hay các vật nhỏ nhọn sắc để tránh cho chúng ăn phải các thứ này, dễ 
gây tổn thương đường tiêu hóa. 

* Phân nhóm và mật độ nuôi 

Tùy diện tích chuồng nuôi có thể phân nhóm theo trọng lượng hay lứa tuổi, mỗi nhóm 
15-20 con, mật độ nuôi đảm bảo 1-2m2 nền chuồng/con và 40m2 sân chơi/con. Mỗi nhóm đà điểu 
nên cố định thành phần để chúng làm quen nhau. Tránh sáo trộn đàn dẫn đến hiện tượng đánh 
nhau gây thương tích, tai nạn, giảm hiệu quả nuôi đà điểu thịt 

2.3. Kỹ thuật nuôi đà điểu sinh sản 

2.3.1. Kỹ thuật nuôi đà điểu 0-3tháng (tương tự ở trên) 

2.3.2. Kỹ thuật nuôi đà điểu ở giai đoạn sinh trưởng, dò và hậu bị 

Giai đoạn từ 4-12 và 13-26 tháng tuổi cho đà điểu vận động nhiều, mức ăn giảm. Nuôi 
tách riêng trống mái ở giai đoạn 20-26 tháng, nên kiểm tra định kỳ  khối lượng đà điểu cũng như  
tình trạng sức khỏe để có những điều chỉnh về thức ăn cho phù hợp. 

2.3.3. Kỹ  thuật nuôi đà điểu giai đoạn sinh sản 

2.3.3.1. Chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi 

Khu chuồng nuôi đà điểu sinh sản cần diện tích có mái che đủ rộng để bố trí máng ăn, ổ  
đẻ và là nơi đà điểu tạm trú khi mưa nắng. Sân chơi rộng với kích thước (6-10m)x(40-100m). 
Tùy theo điều kiện ghép đàn cá thể hoặc quần thể, bố trí diện tích chuồng nuôi và sân chơi hợp 
lý bảo đảm diện tích từ 60-100m2/con. 

Máng ăn dùng bằng máng gỗ, nhựa hoặc cao su, không dùng máng có các góc cạnh nhọn 
sắc dễ gây chấn thương chân. Treo máng ăn sát tường cách nền 40-60cm. Máng uống có thể 
dùng các chậu bằng xi măng, sành sứ, nhựa hoặc vật tương tự có bề mặt rộng để đà điểu thuận 
tiện khi uống bằng động tác ngậm nước đưa lên cao rồi mới nuốt. Bố trí máng ăn thức ăn 
tinh-xanh, máng uống ở vị trí thuận lợi cho đà điểu, tránh bị tác động của thời tiết như mưa nắng.  

2.3.3.2. Tiêu chuẩn chọn đực giống 

Từ 9 tháng tuổi trở đi con trống có dáng cao lớn, lông dần chuyển màu đen, đuôi và hai 
bên cánh có lông vũ màu trắng, chân và mỏ chuyển màu đỏ, con mái kích thước nhỏ hơn, lông 
màu xám, tính hiền lành hơn. Thông qua màu sắc lông dễ dàng phân biệt trống mái. 

Chọn đà điểu trống hình thể cân đối khỏe mạnh, tính tình hoạt bát hiếu động, đầu thanh tú, 
cổ thẳng không cong, mắt lớn, linh hoạt, không quá béo hoặc quá gầy. Đặc biệt lưu ý chọn 2 
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ngón chân ngay ngắn. Sự phát triển tính trạng sinh dục thứ cấp thể hiện rõ là màu lông đen bóng 
và đỏ rực ở móng và chân. Cơ quan sinh dục phải lớn dài và cong về phía trái, chiều dài trung 
bình 25cm. Thường không giữ lại làm giống những đà điểu trống quá hung dữ vì khó kiểm soát 
và dễ làm chấn thương con mái… 

2.3.3.4. Dinh dưỡng nuôi đà điểu sinh sản 

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đến năng suất trứng, tỷ  lệ phôi và ấp nở. 

Hàm lượng dinh dưỡng trong khẩu phần 
Chỉ tiêu Dinh dưỡng khẩu phần 
Protein (%) 20 
Năng lượng ME (kcal) 2600 
Ca (%) 2,3-2,5 
P tổng số (%) 0,55-0,60 
Vitamin A (UI) 16000 
Vitamin D (UI) 3700 
Vitamin E (UI) 58,5 

  

Định lượng cho ăn từ 1,6-1,8kg/con, chia 2 lần sáng và chiều. Tuy vậy, để đáp ứng nhu 
cầu dinh dưỡng cho đà điểu trong vụ  đẻ trứng, có thể phân loại đà điểu theo năng suất trứng. Đối 
với đà điểu đẻ cao, phải cho ăn lượng thức ăn nhiều hơn. 

Có thể sử dụng cỏ ghine, cỏ  voi và các loại rau khác làm thức ăn xanh cho đà điểu với tỷ  
lệ: 1tinh/1,5-2,5 xanh. Trong điều kiện có diện tích rộng, nên thả đà điểu ra thảm cỏ xanh để tự 
chúng tự lựa chọn và nhặt cỏ tươi theo ý muốn. 

2.3.3.5. Nước uống 

 Đà điểu sinh sản cần uống nhiều nước. Nên cho đà điểu sinh sản uống nước tự do, bố trí 
máng uống nơi có bóng râm để nước được mát, bổ sung nước uống nhiều lần/ngày. Hàng ngày 
phải thay nước và cọ rửa máng. 

2.3.3.6. Chăm sóc và quản lý đà điểu sinh sản 

* Ghép đàn gia đình 

Đà điểu châu Phi thành thục lúc 20-26 tháng tuổi, con mái thành thục sớm hơn con trống 
khoảng nửa năm do vậy nếu ghép trống mái cùng lứa tuổi với nhau tỷ  lệ thụ tinh thấp. Thực tế 
cho thấy trong trường hợp này hầu hết trứng đầu vụ đẻ bói không có phôi. Để khắc phục tỉnh 
trạng này có thể ghép trống già hơn mái từ 6 tháng đến 1 năm tuổi. 

Con mái trưởng thành đẻ quả trứng đầu sau đó 16-18 ngày mới đẻ quả trứng thứ 2. Các 
quả tiếp theo đẻ cách nhau từ 2-5 hoặc 6 ngày. 

Mỗi ô chuồng nuôi đà điểu sinh sản nên nhốt theo gia đình 1 trống 2 mái hoặc 2 trống 5 
mái. Việc ghép theo gia đình sẽ giúp cho công tác giống thuận tiện, đánh giá được khả năng sinh 
sản của từng con mái và chất lượng, khả năng phối giống của từng đà điểu trống. Từ đó tổng kết  
đánh giá chọn lọc được đàn giống có năng suất chất lượng cao.  

 Sự phối giống thường diễn ra vào buổi sáng từ 6-9h và chiều từ 14-16h, rất ít khi diễn ra 
vào buổi tối. Trống tốt có thể phối 10-12 lần/ngày. Vì vậy, nên tạo môi trường yên tĩnh để đà 
điểu có điều kiện phối giống. 

* Mùa vụ sinh sản – quy định đẻ 

Ở Việt Nam, đà điểu đẻ từ tháng 12 năm trước đến tháng 8-9 năm sau. Nghỉ đẻ và thay 
lông 3-3,5 tháng, trong ngày đẻ tập trung từ 14-19 giờ.  Vì vậy, thời gian này phải bố trí người để 
kịp thời nhặt trứng, tránh để dập vỡ. 

* Thu nhặt trứng 

Đà điểu thường đẻ vào buổi chiều từ 14 -19 giờ. Trong mùa hè thời tiết nóng nếu không 
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nhặt trứng kịp thời nhiệt độ cao sẽ làm giảm chất lượng trứng. Theo dõi kịp thời, thu trứng ngay 
sau khi đà điểu đẻ bằng khăn mềm, đây là biện pháp tốt nhất để có được trứng sạch, nâng cao tỷ  
lệ ấp nở. Trứng thu được nhanh chóng đưa vào phòng bảo quản theo quy trình. 

* Quản lý đà điểu sau sinh sản 

Tất cả các cá thể đều phải được đeo số nhãn để theo dõi. Thành lập hệ thống sổ sách, biểu 
mẫu ghi chép theo dõi kết quả sinh sản của từng dòng giống, cá thể trong năm. Đây là cơ sở cho 
công tác đánh giá, chọn lọc giống trước và sau các mùa sinh sản. 

III. QUY TRÌNH ẤP NỞ NHÂN TẠO TRỨNG ĐÀ ĐIỂU 

3.1. Khối lượng, thành phần cấu tạo của trứng 

3.1.1. Khối lượng trứng 

Trứng đà điểu là loại lớn nhất trong tất cả các loại trứng hiện nay, to gấp 25 lần trứng gà 
(loại 60g/quả) 

Khối lượng trứng đà điểu trung bình khoảng 1,5kg nhưng có biên độ giao động lớn từ 
1-2kg phụ thuộc vào tuổi đẻ và có sự khác nhau giữa các cá thể. 

3.1.2. Hình dạng và kích thước 

Nhìn chung, trứng đà điểu tròn hơn trứng gia cầm cho nên khó phân biệt đầu có buồng 
khí nếu không soi kiểm tra. Trứng có chiều dài trung bình 15,3 cm (14-17cm), chiều rộng là 
12,3cm (11-13cm). Diện tích bề mặt vỏ trứng xấp xỉ 582cm2 

3.1.3. Cấu trúc trứng 

Cấu trúc trứng đà điểu tương tự như trứng gia cầm: 

3.1.4. Chất lượng trứng 

Chất lượng trứng tốt là tiền đề cho tỷ  lệ nở và nuôi sống cao. Một quả trứng chất lượng 
cao chỉ được đẻ ra khi con mái đang có thể trạng tốt nhất và được giao phối cùng con đực đang 
sung sức nhất. Đồng thời việc cung cấp chất dinh dưỡng cho đà điểu mái cũng được đảm bảo 
nhất. 

3.2. Bảo quản và chuẩn bị trứng trước khi đưa vào ấp 

3.2.1. Bảo quản trứng ấp 

Ta biết rằng ở trứng gà nếu vỏ và lòng trắng dầy thì thời gian ấp sẽ kéo dài hơn so với 
những quả mỏng hơn có cùng kích thước. Tuy nhiên điều này lại không rõ ràng lắm đối với 
trứng đà điểu. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng trứng phụ thuộc vào thời gian bảo quản. 

3.1.2. Nhiệt độ và thời gian bảo quản 

Trứng sau khi đẻ ra gặp môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể mẹ, quá trình 
phát triển của phôi bị ngừng lại. Trứng cần được nhặt ngay sau khi đẻ ra, tránh nhiễm khuẩn, bị 
ánh nắng trực tiếp chiếu vào dẫn đến giảm chất lượng. 

Bảo quản trứng có hiệu quả nhất ở nhiệt độ phòng 12-250C. Thời gian bảo quản 4 ngày 
cho kết quả nở tốt. Nếu bảo quản dài 7 ngày kết quả nở giảm 2% phôi. Vì vậy, không nên bảo 
quản trứng quá 7 ngày. 

3.2.3. Ẩm độ bảo quản 

Trong khi bảo quản trứng bị bay hơi nước. Muốn hạn chế sự bay hơi nước giữ độ ẩm môi 
trường. Cần cân nhắc đến thời gian bảo quản và các điều kiện môi trường lưu giữ trứng. Ẩm độ  
45-65% (so với mức tương đối) sẽ làm giảm thấp nhất khối lượng trứng trong quá trình bảo 
quản. 

3.2.4. Xếp trứng trong thời gian bảo quản 

Trung taâm Thoâng tin Noâng nghieäp & PTNT (Söu taàm)



Trứng gia cầm đều xếp đầu nhỏ xuống dưới, đầu có buồng khí để lên phía trên, riêng 
trứng đà điểu vì đầu to và đầu nhỏ khó phân biệt nên phải soi trứng để đánh dấu đầu có buồng 
khí. Nếu bảo quản dài ngày, cần xếp trứng nghiêng góc 30-400 hoặc nằm ngang. Trong quá trình 
lưu giữ, trứng nên được đảo 1 hoặc 2 lần/ngày để giúp lòng đỏ chuyển về phía buồng khí. Để 
trứng ở nơi thoáng mát, không bị hấp thụ nhiệt, không để nơi ô nhiễm hoặc nhà kho ẩm mốc. 

3.3. Chọn trứng để ấp  

3.3.1. Chọn trứng theo ngoại hình 

Khi chọn trứng chú ý loại bỏ các quả trứng quá to, quá nhỏ, quá mỏng, méo mó, xù xì,  
rạn dập, vì những trứng này nở kém, chất lượng gia cầm con thấp và không thể làm giống được. 
Trứng quá dài, quá tròn cũng không nên cho vào ấp tỷ  lệ giữa lòng đỏ và lòng trắng không cân 
đối. 

3.3.2. Chọn trứng qua đèn soi 

Sau khi kiểm tra theo ngoại hình cần soi kiểm tra để chọn loại bớt quá không đủ tiêu 
chuẩn(rạn nứt, buồng khí không đúng) đồng thời khoanh tròn vào vùng có buồng khí để khi xếp 
trứng nhớ đưa phía trên. 

3.4. Xử lý trứng ấp 

Trứng đà điểu nhặt từ chuồng nuôi về phải được xông trong ngày với liều lượng 8,5g 
thuốc tím (KMnO4)+17ml formol + 17ml nước cho 1m3 buồng xông với thời gian 30 phút. 

Cách làm: cho thuốc tím vào âu sứ có đường kính 30cm, cao 10cm rồi đổ formol và nước 
vào, hỗn hợp chất sẽ thăng hoa do vậy phải đóng kín cửa buồng xông. Để như vậy 30 phút rồi 
mở cửa ra. 

Chú ý: khay để trứng cách mặt sàn 35 – 40cm để khi đổ các chất vào với nhau không bị 
bắn dung dịch lên trứng. 

3.5. Chuẩn bị máy ấp, xếp trứng vào máy 

Nếu phải ấp trong máy đa kỳ  có nghĩa là trong máy luôn có trứng đã được ấp dài ngày và 
trứng mới đưa vào ấp thì cần chuẩn bị vị trí để xếp đan xen giữa trứng đang ấp và trứng mới vào 
nhằm cân bằng nhiệt thải ra từ trứng cũ và nhiệt thu vào của trứng mới. Trong thời gian 1,5-2 
tháng cần xông cả máy một lần (liều lượng như xông trứng khi bảo quảnl, thời gian xông 20 
phút) 

Nếu ấp trong máy đơn kỳ  có nghĩa là chỉ ấp một lứa đến kết thức mới vào tiếp lứa khác 
thì phải vệ sinh máy sạch sẽ, khử trùng rồ i bật máy từ 3-5 giờ cho nóng máy trước khi đưa trứng 
vào ấp. Trứng ở trong phòng bảo quản cần được đưa ra ngoài trước 8-10h để nâng dần nhiệt độ 
trứng lên, tránh lạnh, nóng đột ngột gây chết phôi. 

3.6. Chế độ ấp trứng 

Cũng như quy trình ấp trứng gà, quy trình ấp trứng đà điểu cần 4 điều kiện cơ bản. 

3.6.1. Nhiệt độ 

 Phôi chỉ phát triển được khi trứng được làm nóng lên ở nhiệt độ ấp 35,5 -36,50C nếu ấp 
đơn kỳ  ta có thể chia làm 3 giai đoạn 

Giai đoạn 1: từ 1-10 ngày ấp, nhiệt độ 36,50C 

Giai đoạn 2: từ 11-38 ngày ấp, nhiệt độ 36,30C 

Giai đoạn 3: từ 39-43 ngày ấp, nhiệt độ 360C 

Nếu sử dụng máy ấp đa kỳ  thì chia làm 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: 1-38 ngày ấp, nhiệt độ 36,3-36,50C 

Giai đoạn 2: 39 – 43 ngày ấp, nhiệt độ 360C 
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3.6.2. Ẩm độ 

Trứng đà điểu có lỗ  khí rộng, độ dày của vỏ trứng đà điểu 1,8-2mm; tỷ  lệ giữa lòng trắng 
với lòng đỏ cao do vậy làm giảm lượng nước trong quá trình ấp là một vấn đề hết sức quan trọng. 
Muốn giải quyết được nôi dung đó cần phải tạo môi trường có ẩm độ thấp. 

Ẩm độ cần thiết: Giai đoạn ấp: 17-22%, giai đoạn nở:45-50% 

3.6.3. Góc xếp và số lần đảo trứng 

Góc xếp nghiêng 30-400 cho kết quả nở cao hơn xếp nằm ngang.  

Đảo trứng là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển 
phôi. Phôi nằm trên đỉnh lòng đỏ, nếu để nguyên không đảo trứng thì phôi sẽ dần chuyển lên đầu 
trứng và dính vào màng vỏ. Trứng cần được xoay định kỳ  900  

Có 4 lý do phải đảo trứng: 

- Lòng đỏ nhẹ hơn một chút so với lòng trắng, chính vì vậy chúng có thể nổi lên trên về 
phía màng vỏ và khử nước. Đảo trứng thường xuyên sẽ giúp chống lại hiện tượng này. 

- Phôi phát triển theo khoang. Nếu trứng không được đảo thì sẽ xảy ra hiện tượng phát 
triển không đều dẫn đến con non nở ra bị dị tật. 

- Nguồn cung cấp máu cho phôi thường phát triển qua mặt trên lòng đỏ và dưới thành 
trứng giữa lòng trắng và màng vỏ. Đảo trứng cho phép lòng trắng kéo xa khỏi vỏ để tạo không 
gian cho túi niệu phát triển dài xuống dưới xung quanh trứng. 

- Vì phôi trao đổi, hấp thụ các chất dinh dưỡng và thải ra các chất thải. Nếu phôi không 
được đảo nó có thể bị chính chất thải đầu độc. 

3.6.4. Thông thoáng 

Khi nói đến độ thông thoáng, ta thường nhìn vào khía cạnh cung cấp và có xu hướng bỏ  
qua khía cạnh thoát khí. Mặc dù cung cấp oxi là vấn đề sống còn nhưng thải khí thừa cũng quan 
trọng không kém. Các nguyên tắc cơ bản của thông thoáng trong quá trình ấp như sau: 

Thải carbonic, cung cấp oxi, thải hơi nước, thải nhiệt 

Để có được độ thông thoáng không khí trong máy ấp đòi hỏi cung cấp 1 yếu tố nhưng lại 
phải thải 3 yếu tố quan trọng. Việc phôi sử dụng oxi để trao đổi chất và sản sinh CO2 cùng với 
nước có mối liên hệ tổng thể. Nhiệt độ  ảnh hưởng lớn nhất đến trao đổi chất, hơn thế nữa, nhiệt  
độ càng cao thì càng đòi hỏi nhiều oxi cũng như sản sinh ra nhiều CO2 và H2O. 

Độ thông thoáng cần thiết để thải khí CO2 trong 1/3 thời gian cuối có vai trò quan trọng 
hơn nhiều so với việc thải hơi nước hoặc cung cấp oxi. Hơn nữa, yêu cầu thông thoáng cần phải 
được tính vào 1/3 thời gian còn lại của quá trình ấp trên cơ sở giải phóng CO2. 

Độ thông thoáng kém chính là nguyên nhân dẫn đến trứng ấp bị chết tắc và con non nở ra 
vẫn còn nhiều lòng đỏ. 

3.7. Kiểm tra sinh học trứng  

Trong quá trình ấp, trứng cần được soi để kiểm tra sự phát triển của phôi và loại bỏ trứng 
không được thụ tinh, trứng chết phôi, trứng thối để tránh ảnh hưởng đến trứng đang có phôi sống 
ấp tiếp. 

3.7.1. Thời gian soi trứng 

Đợt 1: Trứng ấp được 10-11 ngày soi loại bỏ trứng không phôi, trứng chết phôi kỳ  1, 
trứng thối. 

Đợt 2: soi vào ngày 22-23 (chỉ để kiểm tra) 

Đợt 3: soi trứng ra nở 38-39 ngày, loại trứng chết phôi và trứng thối. Có thể chuyển trứng 
đà điểu sang máy nở làm nhiều đợt, khi soi thấy buồng khí đã đạt 1/3 và thấy mỏ và chân đạp 
mạnh ở phía buồng khí là những trứng sắp nở cần chuyển sang. Những trứng còn lại để tiếp tục 

Trung taâm Thoâng tin Noâng nghieäp & PTNT (Söu taàm)



trong máy ấp sau ½ ngày lại soi tiếp và chuyển những trứng tương tự sang máy nở. 

Xác định phôi của từng quả trứng và ghi lại tất cả thông tin về từng con trống và mái sinh 
sản. Từ kết quả theo dõi soi trứng có thể giúp ta trong việc xác định lựa chọn được những dàn 
sinh sản có chất lượng. 

Xác định v ị trí buồng khí và theo dõi kích thước tăng trong quá trình ấp là một yếu tố 
quan trọng nhằm giúp ta hiểu rõ về quá trình giảm khối lượng trong công tác ấp trứng. Theo dõi 
khối lượng trứng hàng ngày và ghi chép lại tỷ  lệ giảm khối lượng của từng quả trứng ấp sẽ giúp 
cho tổng kết đánh giá nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình ấp. 

Soi trứng còn cho ta biết được thời điểm nở và những thay đổi về vị trí thường xảy ra 
trong quá trình nở. 

3.7.2. Quá trình đà điểu con nở 

Quá trình nở của đà điểu thường được bắt đầu bằng tiếng kêu từ bên trong vỏ trứng chưa 
mổ. Trong tự nhiên đây là tiếng kêu báo hiệu cho đà điểu bố mẹ đến để giúp chúng nở ra.  

Đến thời điểm nở, buồng khí rộng nở ra vì màng noãn hoàng b ị tụt xuống. Quá trình này 
bắt đầu mất khoảng 24 - 48h trước khi con mổ trong. Khi con non đã mổ trong, ta có thể nghe 
thấy được tiếng kêu bên trong vỏ.  Rất nhiều người nhầm đây là tiếng kêu cứu và can thiệp bằng 
mở một lỗ nhỏ  trên vỏ. Nếu lỗ  khí đã được tạo sẵn theo cách phi tự nhiên thì con non thiếu động 
lực khởi động - kết thúc - phá vỡ vỏ và có thể nằm lâu hơn trong vỏ. Điều này sẽ kéo dài quá 
trình nở và có thể dẫn đến hiện tượng nhiễm khuẩn vùng túi lòng đỏ qua đường phân trong vỏ  
trứng. Mặt khác, những con khỏe mạnh lại trở nên yếu đuối do tính nôn nóng của người chăn 
nuôi và cũng sẽ gây ra hậu quả sau này. 

Khi con non mổ bên trong, chúng phải bắt đầu sử dụng đến phổi để lấy oxi, trái với việc 
chỉ dựa vào khả năng lưu thông máu. Khi lượng oxi bên trong buồng khí cạn hết thì chúng buộc 
phải mổ vỡ vỏ để thở. Nhu cầu thở cũng kích thích chúng mổ vỡ vỏ ngoài. 

Trước khi có sự thay đổi mạnh về buồng khí thì con non đã dùng mỏ phá rách mảnh vỏ để 
tạo thành lỗ hổng hỗ trợ công đoạn mổ  bên trong. Màng vỏ che buồng khí sau đó kéo qua mỏ để 
giúp con non tiếp xúc lần đầu tiên với không khí. 

Quá trình nở tiếp tục bằng việc tạo lỗ hổng bên thành trứng mà ở đó ta có thể quan sát  
thấy cả mỏ và chân của chúng. Đà điểu non có bộ cơ khỏe bởi vì lỗ hổng này ngày càng mở rộng 
khi con non dùng mỏ và chân đạp xuống dưới và giãn người ra. Kết quả là, vỏ trứng bị nứt toác ở 
giữa con non tự chui ra khỏi vỏ. 

Mổ vỏ bên ngoài nơi mà vỏ lần đầu tiên bị con non phá vỡ thường là mảnh vỏ  to tung ra 
khỏi kết cấu hoàn chỉnh của vỏ  trứng chứ không phải làm dập vòng quanh phía buồng khí như ta 
thường thấy ở gia cầm và các loài chim khác. 

Công đoạn nở thường kéo dài đồng thời cũng có nhiều tiếng kêu và nhiều lần nghỉ. Có mẻ 
trứng có thể nở trong thời gian 4-6 ngày, hiện tượng này thường đo thời gian bảo quản, nhiệt độ  
thấp và kích thước trứng to. 

IV. QUY TRÌNH PHÒNG BỆNH CHO ĐÀ ĐIỂU 

4.1. Quy trình phòng bệnh Newcastle cho đà điểu 

+ Căn nguyên gây bệnh là virut Newcastle .  Các chủng virut có độc lực cao từ các ổ dịch 
của gà dễ dàng xâm nhập gây bệnh cho đà điểu. 

+ Sử dụng vacxin Newcastle phòng bệnh là biện pháp đặc biệt quan trọng để chống 
nhiễm Newcastle cho đà điểu. 

 Vacxin Newcastle có nhiều loại nhưng đối với đà điểu, kết quả nghiên cứu về sử dụng 
vacxin đã xây dựng quy trình phòng như sau: 

 
Lứa tuổi Vắcxin Pha chế Cách dùng 
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7 ngày tuổi Lasota 5 liều/ml nước cất Nhỏ 7 giọt vào mũi 
21 ngày tuổi Lasota 5 liều/ml nước cất Nhỏ 7 giọt vào mũi 
45 ngày tuổi (Nhắc 
lại sau mỗi lần 
tiêm:6-12 tháng) 

H1 (nhũ dầu) Lắc đều rồ i tiêm Tiêm dưới da, phía 
trong cánh 

Kiểm tra đáp ứng 
miễn dịch sau khi 
phòng vácxin 

* Sau khi phòng vacxin 21 ngày, lấy 1ml máu/con 
- Kiểm tra kháng thể. Tùy theo số lượng đà điểu có thể lấy 
10-100% máu/đàn 
* Hàm lượng kháng thể thường đạt >3lg2 

 

4.2. Quy trình phòng bệnh đường hô hấp cho đà điểu 

Đà điểu có thể nhiễm các bệnh đường hô hấp do vi trùng và nấm mốc gây ra. 

Để phòng bệnh đạt hiệu quả, cần phải phối hợp tốt vệ sinh môi trường và sử dụng thuốc 
thích hợp  

Đề phòng bệnh cần chú ý một số vấn đề: 

+ Căn nguyên vi trùng: Thông thường đà điểu các lứa tuổi đều được sử dụng kháng sinh 
phòng bệnh ở đường tiêu hóa do đó đồng thời có tác dụng kiểm soát bệnh do vi trùng gây ở 
đường hô hấp. Nếu trường hợp đặc biệt phải điều trị thì tùy theo tình hình dịch tễ để đưa ra biện 
pháp cụ thể 

+ Căn nguyên nấm: Thường xuyên giữ môi trường chăn nuôi khô ráo, loại trừ các nguồn 
tạo nên điều kiện phát triển như thực vật khô ẩm, thức ăn rơi vãi...Định kỳ  phun thuốc diệt nấm 
hàng tuần. Trạm ấp phải duy trì phun thuốc sát trùng diệt nấm hàng ngày. 

+ Sử dụng thuốc đặc hiệu: Nystatin với liều 1 viên (500 mg) cho 10 đà điểu 6-7 ngày 
tuổi/ngày. 

+ Cách dùng: nghiền nhỏ, hòa với nước, lắc đều rồi nhỏ trực tiếp vào thực quản đà điểu. 
Ngoài biện pháp trên, có thể trộn thuốc đã nghiền vào thức ăn cho đà điểu. Cần lưu ý khi nhỏ 
thuốc, tránh nhỏ thuốc vào khí quản gây chết đà điểu.  

Liệu trình 2-3 ngày (dùng vào thời điểm đà điểu 6 và 7 ngày tuổi) 
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