
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI  
Thời điểm 01/4/2014 

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các ngành, các cấp, người chăn 

nuôi khắc phục những khó khăn chung thực hiện chuyển đổi vật nuôi phù hợp 

nên tổng đàn thời điểm 01/4/2014 so cùng kỳ có giảm nhưng không nhiều. Qua 

tổng hợp, ước tính và suy rộng số liệu đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh thời điểm 

01/4/2014 so với cùng kỳ và kế hoạch năm như sau: 

 

 Tổng đàn có 

đến 01/4/2014 

% tăng (+), 

giảm (-) so thời 

điểm 01/4/2013 

% so 

kế hoạch 

2014  (con) 

- Đàn trâu 275 - 10,1 - 

- Đàn bò 73.046 + 8,0 100,8 

- Đàn heo 554.700 - 1,2 96,0 

- Đàn gia cầm 6.871.648 - 2,5 96,9 

Tình hình nuôi một số vật nuôi chủ yếu tại thời điểm 01/4/2014 so cùng kỳ 

như sau: 

- Tổng đàn heo giảm 1,2%, tương ứng giảm 6.605 con. Nguyên nhân chủ 

yếu do Trại quốc doanh của công ty TNHHMTV chăn nuôi Tiền Giang đang 

trong giai đoạn tái cơ cấu lại tổng đàn nên đàn heo thịt của trại giảm 2.868 con, 

số còn lại ở một số hộ nuôi qui mô nhỏ lẽ giảm số lượng đầu con do trước đó đã 

xuất chuồng với số lượng lớn phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2014. 

 

Một số trang trại nuôi heo chuẩn bị tăng tổng đàn vì giá heo hơi đang tăng. 
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Giá heo hơi trên thị trường hiện đang tăng là tín hiệu vui cho người chăn 

nuôi, giá từ 50-55 ngàn đồng/kg lợn hơi tùy theo vùng. Đây là mức giá cao nhất 

trong hai năm trở lại đây, với giá này người chăn nuôi heo thực sự có lãi. Qua 

khảo sát ở một số địa bàn, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẽ đang muốn tăng qui mô 

đàn tuy nhiên việc tái đàn ồ ạt sẽ làm cho giá heo giống tăng cao, là cơ hội cho 

các loại dịch bệnh len lỏi vào các trại chăn nuôi và cân bằng lại giá cả hoặc có 

thể giảm trở lại như trước đây. Trong giai đoạn này, các ngành chuyên môn 

khuyến cáo người chăn nuôi không nên quá nôn nóng mà cần tính toán tổng đàn 

cho hợp lý để vừa đảm bảo lợi nhuận, vừa kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh vì 

đang trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại 

dịch bệnh bùng phát. Người nuôi cần thực hiện tốt công tác tiêm phòng đầy đủ, 

vệ sinh chuồng trại và thông báo nhanh cho lực lượng thú y nếu phát hiện các 

dấu hiệu bất thường trên xảy ra. 

- Tình hình nuôi gia cầm đang chịu sức ép khá lớn từ dịch bệnh trước đó ở 

các tỉnh trong khu vực làm cho giá thịt hơi và giá trứng giảm và khó tiêu thụ. So 

cùng kỳ 01/4/2013 tổng đàn giảm 2,5%, tương ứng giảm 172 ngàn con, chủ yếu 

giảm ở đàn gà. Khi xảy ra dịch cúm, đầu mối tiêu thụ giảm số lượng thu mua 

nên đàn gà quá lứa tồn đọng lớn. Trên địa bàn tỉnh, một số hộ nuôi cho biết đàn 

gà của họ không bị dịch bệnh nhưng vì ảnh hưởng chung của dịch cúm nên giá 

xuống thấp, thiệt hại rất lớn, giá gia cầm giảm tới nay vẫn chưa phục hồi 

 

Trang trại nuôi gà đẻ đang giảm đàn do giá trứng giảm 

Ngoài vấn đề về giá cả thị trường thì công tác tuyên truyền thực sự là một 

khâu yếu trong phòng chống dịch thời gian qua, nhiều trang trại chăn nuôi an 

toàn nhưng vẫn không tiêu thụ được sản phẩm do thông tin về dịch cúm gia cầm 

ở một số nơi chưa được ngành chuyên môn kiểm định chính xác, chỉ một vài hộ 

nuôi nhỏ có dịch cũng được đưa lên các trang báo mạng không rõ ràng gây ảnh 

hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, dẫn đến thiệt hại cho ngành chăn nuôi nói 

chung và người nuôi gia cầm  nói riêng. 
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- Đàn gia cầm khác: Do trước đó, tháng 7/2013 trên địa bàn tỉnh xảy ra 

dịch cúm A/H5N1 trên chim cút tại xã Phú Kiết và xã Hòa Tịnh của huyện Chợ 

Gạo đã tiêu hủy trên 57 ngàn con nên việc tái đàn diễn ra chậm do một số hộ bị 

thua lỗ không có vốn để tái đàn kịp thời nên tổng đàn giảm. 

Từ. những kết quả cụ thể nêu trên, để đạt kế hoạch chăn nuôi năm 2014  

ngành chuyên môn nên tiếp tục có các chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp 

hơn, tạo niềm tin cho người dân giúp họ yên tâm đầu tư cũng như chủ động 

trong sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao cho gia đình và 

góp phần tăng thêm thu nhập cho toàn xã hội. Từ đó ngành chăn nuôi của tỉnh 

mới có thể duy trì và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới ./. 

T.H.Vũ 

 

 

 

 


