
Kỹ thuật nuôi đà điểu 
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Nuôi đà điểu con: Đây là giai đoạn rất quan trọng, quyết định đến kết quả 

nuôi tốt hay xấu ở các tháng trôi sau:  

Chuồng nuôi. nên chọn hướng có ánh nắng mặt trời, thoát nước tốt, mặt 

bằng cao ráo. Khu vực xung quanh yên tĩnh, tránh tiếng ồn. Chuồng nuôi thông 

thoáng nhưng phải giữ được âm và có sân chơi có diện tích rộng, chiều dài ít nhất 

là 50m để đà điểu chạy múa không bị cản trở. Sân chơi tốt nhất là thảm cỏ hoặc 

đất nện được nhặt sạch không có các dị vật 1 -2 tuần đầu chuồng nuôi úm được lót 

bằng rơm hoặc trải thảm mềm để đà điểu đi lại vững chắc và giữ ấm phần bụng. 

Sang tuần 3 trở đi dùng trấu, phải bào, cát khô. Vì chức năng chạy cua đà điểu rất 

quan trọng, nếu nhốt ở nền cứng, trơn sẽ làm chân biến dạng, trật khớp dẫn đến 

hao hụt cao.  

Nhiệt độ, ánh sáng: 24 giờ sau nở, đà điểu được đưa vào quây úm, lúc này 

bộ lông chưa đầy đủ, điều hoả thân nhiệt kém nên phải giữ nhiệt cho đà điểu con. 

Lúc này trong bụng đà điểu con còn tích khôi noãn hoàng lớn, dễ bị lạnh khi nhiệt 

độ thấp hoặc chất độn chuồng không đủ dày, dẫn đến xơ cứng không tiêu hóa 

được, nên chúng dễ bị viêm nhiễm - đây là  nguyên nhân chính gây chết trong 

những tuần đầu. Từ 1tháng tuổi luyện cho đà điểu thích ứng dần với điều kiện 

ngoại cảnh. Khi úm, phải luôn quan sát phản ứng của đà điểu với nhiệt độ. Nêu 

nhiều con cùng tránh xa khu vực lò sưởi (đèn) hay há miệng thở, cần giảm nhiệt 

độ xuống, ngược lại có nhiều con tập trung gần nơi phát nhiệt (những con ngoài 

rìa run run) đó là nhiệt độ bị thấp, cần phải tăng nhiệt lên. Đế dễ quan sát và chăm 

sóc đà điểu con được đồng đều thì từ sơ sinh đến 1 tháng tuổi nên bố trí 20-

25con/quây úm ánh sáng, cùng với sự vận động phải phù hợp để kích thích đà điêu 



con ăn nhiều, tiêu hóa tốt, giảm bệnh tật, tăng trưởng nhanh. Nếu khí hậu tốt, ánh 

sáng đầy đủ thì 20 ngày tuổi có thể cho đà điểu con ra sân chơi để vận động và 

tắm nắng. Thời gian thả tăng theo từng ngày. 1 tháng tuổi trở ra thả tự do cho 

chúng vận động, nhưng phải đưa vào chuồng ngay khi thời tiết xấu, trời mưa. Ban 

đêm duy trì ánh sáng với cường độ 3W/m2 để chúng dễ dàng ăn uống.  

Chăm sóc: đà điểu 1-2 ngày tuổi thường ngủ dưới bóng đèn sưởi. Từ ngày 

thứ 3 trở đi mới bắt đầu mô thức ăn, nếu không để sãn thức ăn, rau xanh thái nhỏ 

thì chúng sẽ ăn bất cứ vật gì nhặt được và dẫn đến tắc ruột chết. Từ 1-30 ngày tuổi 

cho ăn 6 lần/ngày. Từ 31 -60 ngày tuổi cho ăn 4 lần/ngày. Từ 61-90 ngày tuổi cho 

ăn 2-3 lần/ngày.  

Cách cho ăn: có thể dùng riêng máng đựng thức ăn tinh và rau qủa xanh. 

Trong những tuần đầu có thể trộn rau non thái nhỏ với thức ăn tinh để đà điều ăn.  

  

Nuôi đà điểu thịt: Sau 3 tháng tuôi, chuyển điểu sang nuôi thịt.  

Chuồng nuôi: đà điểu thích chạy nên sân chơi phải có diện  tích rộng (dài 

80-100M), nền sân phải có thảm cỏ và có chỗ rải cát, vì đà điểu sống ở sa mạc, 

thường xuyên tắm cát làm sạch cơ thế và loại bỏ các loại ký sinh trùng ngoài da. 

Giai đoạn này đà điểu hầu như ngoài , vì vậy sân chơi với chú rất quan trọng. .  

Chế độ ăn: đà điểu có hệ sinh vật ở màng tràng phát triển giúp tiêu hóa 

thức ăn khô, xơ thô tới 60%, nên thường xuyên bổ sung rau, cỏ xanh tự do hoặc 

băm 3-4cm để dễ ăn cho máng riêng hoặc để lên trên thức ăn tinh. Đà điểu thương 

phẩm cho ăn nhiều tăng trưởng nhanh có thể giết thịt từ 10 tháng tuổi.  

Khẩu phần ăn cho đà thịt tăng theo tháng tuổi và trọng lượng cơ thể. Từ 2-

6-9 tháng tuổi, cơ thể đạt 12-60-90kg, thức ăn từ 500 - 1.655 - 2.000 g//ngày. 

Thành phần dinh dưỡng: tăng lượng cỏ., ngũ cốc theo tháng tuổi và giảm lượng 

đạm, protein, Ca, P, Lizin... đạt 1 0 tháng tuổi. Việc sử dụng quá nhiều xơ trong 



khẩu phần thời kỳ này dễ làm giảm chuyển hoá thức ăn, làm chế việc hấp thụ thức 

ăn tinh các chất dinh dưỡng, dẫn  tăng trọng thấp.  

Máng ăn, uổng: đà điểu phát triển to lớn vì vậy phải sử dụng máng ăn 

bằng gô với kích thước 0,3 x 0,25 x 0,1m. Máng ăn. cố định ở độ cạo 0,7-0,8m để 

đà điểu không giẫm đạp lên và ăn uống dễ dàng. Đảm bảo 4-5 con/máng ăn. Dùng 

bồn cao su đựng nước uống và dùng nước sạch, lượng đủ để đà điểu uống tự do. 

Mỗi ngày thay nước và rửa sạch máng 1 lần, duy trì nước mát, tránh dùng nước 

dưới ánh mặt trời. 

  

Nuôi đà điểu sinh sản: 

Giai đoạn hậu bị: Giai đoạn nuôi dò từ 4-12 tháng tuổi chăm sóc như nuôi 

thịt. Giai đoạn nuôi hậu bị từ 13-20 tháng tuổi cho đà điểu vận động nhiều, lượng 

thức ăn giảm, từ tháng 11 -14, lượng thức ăn tinh 1,2-1,5kg/con/ngày, thức ăn 

xanh 1,5kg/con/ngày; từ 15-24 tháng tuổi cho ăn 1,2 -1,5kg/con/ngày lượng thức 

ăn tinh, tự do chăn thả ăn thức ăn xanh.  

Nuôi đà điểu phải cân định kỳ trọng lượng đế kiểm soát sự tăng trưởng. Đối 

với những con phát triển chậm hay tăng trưởng quá nhanh thì có biên pháp tăng 

cường hay hạn chế, bằng cách điều chỉnh khẩu phần và định mức cho ăn. Khi đà 

điểu còn nhỏ, tuyệt đối không được cầm vào cổ mà phải đưa tay luồn xuống bụng 

nâng lên. Đà điểu trưởng thành khi bắt cân 2-3 người, một người dùng móc sắt 

choàng vào cổ ấn xuống, những người khác nhanh chóng giữ chặt cánh và lông 

đuôi hai bên. Khi kiểm tra hoặc di chuyển phải có vải che mặt đà điểu để chúng 

không hoảng loạn. Lưu ý những người bắt phải đi ủng cao su để đà điểu tránh 

giẫm phải. Từ 4-24 tháng tuổi cần chú ý tạo môi trường cho đà điểu vận động, 

thường xuyên kiểm soát mức độ tăng trưởng để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Đà 

điểu khoẻ mạnh có đôi chân vững chắc, lông óng mượt và óng ả. Từ 1 2 tháng tuổi 

trở đi màu sắc lông con trống và con mái sẽ khác biệt. Con trống lông đen mượt, 



chân và mỏ chuyển màu đỏ tươi là biểu hiện sức khoẻ tốt. Con mái lông mượt, 

nhìn săn chắc, gờ lưng có rãnh là có thể trạng béo tốt.  

Giai đoạn sinh sản: đà điểu thành thục lúc 25 tháng tuổi. Con mái thành 

thục sớm hơn con trống nửa năm. Nên ghép trống già hơn mái từ 6 tháng đến 1 

năm tuổi ở lứa đầu. Trước 12 tháng tuổi, đà điểu khó phân biệt trống mái. Từ 12 

tháng tuổi, con trống có dáng cao lớn, lông đuôi đen và 2 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.  

Chuồng nuôi: chuồng cho đà điểu đẻ gốm chuồng có mái che kích thước 

3x5m, trong đổ cát để đà điểu có thể vào đẻ; sân chơi có chiều rông 8m, dài 80-

100M. Mỗi ô chuồng ghép 1 trống với 2 mái haặc 2 trống 5 mái.  

Chọn đực giống: chọn hình thể cân đổi, cường tráng, tính ôn hoà, hoạt bát; 

đầu thanh tú; cổ thẳng; mắt lớn và linh hoạt; thể trạng không béo quá hoặc gầy 

quái hai ngón chân khoẻ mạnh, ngay ngắm cơ quan sinh dục phải lớn, dài, cong vé 

bên trái, chiều dài trung bình 25cm.  

Ghép và phối giống: từ 18-20 tháng tuổi ghép đực với cái để chúng quen 

nhau. Sự phối giống thường diễn ra vào buổi sáng từ 6-9 giờ và chiều từ 14-16 

giờ, ít khi diễn ra vào buổi tối. Con trống tốt có thể phối 10-12 lần/ngày.  

Dinh dưỡng: đóng vai trò quan trọng đôi với năng suất trứng, tỉ lệ phôi và 

ấp nở Khẩu phần: protein 1 6-1 6,5%; năng lượng ME: 2.600-2.650kcal; Lizin 1 

,1%; Methionin 0,4-0,45%; Canxi 2,8-3%; Photpho 0,45-0,48%; Vitamin 

A:16.000UI; Vitamin D 3.700UI; Vitamin E 58,5UI. Định lượng cho ăn 1,6-

1,8kg/con/ngày, tùy thời điểm đầu vụ hay lúc đẻ rộ. Thức ăn xanh gôm cỏ Ghinê, 

cỏ voi, các loại rau khác. Nên thả đà điểu ở bãi cỏ xanh để chúng tự nhặt cỏ tươi. 

Đà điểu sinh sản cần uống nhiều nước, nước phải mát, phải sạch, mỗi ngày thay 

nước 1 lần.  



Mùa sinh sản: đà điểu đẻ từ tháng 11 năm trước đến tháng 8-9 năm sau và 

thường đẻ từ 2- 7 giờ tối, vì vậy phải theo dõi nhặt trứng, tránh để chúng giẫm vỡ. 

Đà điêu đẻ từng đợt từ 8-10 ngày thì nghỉ 7-1 0 ngày sau đó tiếp tục đẻ lại. Trứng 

có khối lượng từ 900-1.600g, chiều dài 16,5cm, chiều rộng 13cm, hình dạng trong, 

màu trắng ngà, vỏ bóng, dày 2mm. Sản lượng trứng từ 30-80quả/năm.  

 


