
       Qua hơn 2 năm tham gia 
Chương trình khuyến nông có sự 
tham gia (PAEX), Câu lạc bộ 
(CLB Láng Hầm A đã thực hiện 
một số thử nghiệm thành công, 
trong đó có thử nghiệm “ Nuôi ếch 
trong vèo”. Nhằm chia sẻ những 
kinh nghiệm trong kỹ thuật nuôi 
ếch, tập thể CLB Láng Hầm A xin 
biên soạn “Tài liệu bướm” này. 
 
1. CHUẨN BỊ VÈO NUÔI  
      Kích thước vèo: Ngang 2m 
dài 5m, cao 1m. Vèo làm bằng lưới 
cước trắng hoặc xanh. 
      May vèo có nắp phía trên tránh 
ếch thoát ra ngoài. 
     Thả vỉ tre vào vèo cho ếch nghỉ 
ngơi và ăn mồi 

 

      Vị trí vèo: Đặt vèo trong ao có 
nguồn nước thông thoáng, yên 
tĩnh, đảm bảo vèo ban ngày hứng 
ánh nắng, ban đêm hứng mù sương 
để ếch thay da phát triển (xem 
hình).    

 
 
Lưu ý: 
   Đảm bảo vỉ tre đủ cho ếch ngồi, 
vỉ tre nên đặt ngập dưới nước để 
ếch ngồi ngập nửa thân mình dưới 
nước. 
   Tránh đặt vèo ngoài sông ghe 
tàu qua lại gây tiếng động ảnh 
hưởng đến  tăng trọng của ếch.  
 
2. CHỌN ẾCH GIỐNG 

    Ếch giống kích cỡ đồng đều 
khoảng 120 con/kg. 

   Không bị xây xát trên da, ghẻ, 
lở.... 
   Ếch đã chuyển mồi ăn thức ăn 
công nghiệp. 
   Chọn mua con giống tại cơ sở 
có uy tín. 
 

3.THẢ CON GIỐNG  
     Mật độ: 80-100 con/m2  
     Thả đồng loạt, tránh thả nhiều 
lần dễ gây bệnh và ếch cắn lẫn 
nhau. 
      Ba tuần sau nên phân cỡ ếch. 
  
4. CHĂM SÓC 
4.1. Cho ăn: 
     Trong tháng đầu cho ăn thức ăn 
từ 28 độ đạm trở lên, viên cỡ 2li 
     Tháng thứ hai cho ăn thức ăn 
25 độ đạm, viên cỡ 3li. 
     Tháng thứ ba: 2 tuần đầu cho 
ăn thức ăn cỡ 4 li, 2 tuần sau 5li 
đến  xuất chuồng. 
      Cho ăn 5 lần/ngày: 
     + 6-7 giờ . 
     + 10-11 giờ. 
     + 14-15 giờ. 
     + 17-18 giờ 
     + 21-22 giờ. 

Hình: Vèo đặt nơi thông thoáng 



      Khi cho ăn trộn thêm men tiêu 
hóa, vitamin tổng hợp (liều lượng 
theo hướng dẫn nhà sản xuất), 
cộng 1 viên sủi (1viên +5kg thức 
ăn). 
Lưu ý: 
     Men tiêu hóa cho ăn thường 
xuyên, vitamin tổng hợp, viên sủi 
cho ăn 3 ngày ngưng, 4 ngày sau 
cho ăn lại. 
     Đừng để thức ăn dư (thức ăn dư  
ếch không ăn chỉ ăn thức ăn mới). 
    Sử dụng thức ăn cá da trơn, tối 
thiểu là 25 độ đạm. 
 
4.2. Môi trường sống:  
     Trước khi nuôi cải tạo ao bằng 
cách vét bùn, tạo thông thoáng, 
nước ra vào. 
     Mực nước ao sâu 7-8 tấc. 
     Mực nước vèo nuôi cao 3-4 tấc. 
     Cải tạo ao bằng sản phẩm Fresh 
Water (Liều lượng theo hướng dẫn 
nhà sản xuất). Khui nước cạn, tạc 
dụng dịch Fresh Water để khoảng 
24 tiếng khui nước bỏ, cho nước 
mới vào, thả ếch giống. 
     Lưu ý: Một tháng sau xử lý sản 
phẩm  Fresh Water một lần. 

     * Khuyến cáo: Ếch nuôi tối đa 3 
tháng nên bán . 
 

CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG! 

 
  
   Đ/c liên hệ: CLB Láng Hầm A 
   ấp Láng Hầm A, TT Rạch Gòi- 
      Châu Thành A- Hậu Giang. 
     ĐT: 07116.551.972 
     DĐ: 0977765820 gặp Út Thé 

 
 

Chương trình khuyến nông có sự tham 
gia (PAEX) được thực hiện với sự hỗ trợ:  
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