
Chương 7     

CHUỒNG TRẠI NUÔI THỎ 

Thỏ nhà ñược thuần hoá từ thỏ rừng sống hoang dã vốn có bản năng tự bảo vệ trước 

thiên nhiên và các ñộng vật khác. Trong quá trình thuần hoá, con người ñã nuôi nhốt chúng 

trong chuồng ñể bảo vệ, chống ñược các ñộng vật khác phá hoại và có ñiều kiện chăm sóc nuôi 

dưỡng chúng thuận tiện, ñầy ñủ hơn. Do vậy, ñối với thỏ nhà không thể nuôi thiếu chuồng ñược. 

Chương này nhằm giới thiệu một số yêu cầu và nguyên tắc cơ bản ñể làm chuồng trại nuôi thỏ 
cũng như giới thiệu một số kiểu chuồng thỏ thông dụng hiện nay. 

I. NGUYÊN TẮC LÀM CHUỒNG TRẠI  NUÔI THỎ 

1.1. Yêu cầu chung về chuồng trại nuôi thỏ 

Khi làm chuồngotraij nuôi thỏ phải ñảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 

- Thỏ hoạt ñộng dễ dàng, thoải mái, không ảnh hưởng xấu ñến sức khoẻ. 

- Che chắn ñược mưa, nắng và gió (thỏ rất nhạy cảm với thay ñổi thời tiết). 

- Dễ quét dọn vệ sinh, sát trùng, tốn ít công khi cho ăn uống, chăm sóc, bắt thỏ. 

- Thỏ không chui lẫn ñàn hay ra ngoài. 

- Bảo vệ ñược thỏ chống bắt trộm hay không cho các ñộng vật khác, ñặc biệt là chuột, 
chui vào lồng chuồng cắn thỏ. 

- Bền vững, chắc chắn, thỏ không gặm nhấm ñược, nhưng cần rẻ tiền.  

- Những phần hay bẩn, hay mòn và hư hỏng như ñáy lồng, lưới cỏ, máng ăn uống ... phải 
dễ tháo ra lắp vào và thay thế ñược dễ dàng. 

- Dây ñiện và các vật dụng khác phải bố trí ngoài tầm với của thỏ (thỏ sẽ gặm bất cứ thứ 
gì nó có thể vớ ñược). 

- Phải có nơi dễ quan sát và an toàn cho thỏ khi cho chúng ra khỏi lồng. 

1.2. Yêu cầu chi tiết chuồng thỏ và các dụng cụ cần có 

a. Vị trí ñặt chuồng 

Chuồng nuôi thỏ có thể ñặt ở dưới gốc cây có bóng mát ở ngoài vườn, ñầu nhà có mái che 
chống ñược mưa nắng, hoặc có thể tận dụng các gian nhà trống ñể ñặt chuồng nuôi thỏ. Dù ñặt ở 
ñâu ñều phải ñảm bảo có ñủ không khí thông thoáng, sạch sẽ, chống ñược gió lùa, mát về mùa hè, 
ấm về mùa ñông, quét dọn vệ sinh và thoát ñược phân rác dễ dàng. Không nên ñặt lồng thỏ trong 
chuồng lợn, chuồng gà, vừa ngột ngạt, hôi thối lại dễ nhiễm ñộc và dễ lây lan bệnh.  

Cần có không gian vận ñộng cho thỏ ngoài chuồng nuôi. Thỏ cần ñược cho ra ngoài 
chuồng ít nhất là vài giờ/ngày ñể chạy nhảy tìm kiếm và chơi với thỏ khác. 

 

b. Vật liệu xây dựng 



Tuỳ vào ñiều kiện chăn nuôi, chuồng nuôi thỏ có thể làm bằng các loại vật liệu dễ kiếm, 
rẻ tiền như tre, nứa, gỗ, tận dụng phế liệu sắt thép. Trong ñiều kiện chăn nuôi thâm canh cao có 
thể làm chuồng bằng sắt hoặc inox ...  

c. Kích thước lồng chuồng 

Kích thước lồng chuồng phải phù hợp với việc bắt thỏ, chăm sóc, vệ sinh và quan sát 
trạng thái sức khoẻ. Nếu làm lồng quá cao vừa khó chăm sóc, vừa bị gió lùa từ dưới lên bụng thỏ 
và thỏ không yên tĩnh vì thỏ sợ ñộ cao. Nếu làm ngăn lồng sâu và hẹp thì khó bắt thỏ, không ñủ 
chỗ ñể gắn lưới cỏ, máng ăn vào thành lồng phía trước và khó quan sát thỏ khi chúng ăn. 

d. ðáy lồng chuồng 

ðây là một trong những chi tiết quan trọng nhất vì nó tiếp xúc trực tiếp với thỏ, là ñiều 
kiện giữ vệ sinh ñể chống ô nhiễm lây lan mầm bệnh và gây bệnh. ðáy lồng phải nhẵn, phẳng, 
êm, không ñể ñầu ñinh, mối buộc hoặc vật liệu làm lồng nhô lên dễ làm xây xát da, loét gan bàn 
chân thỏ. ðáy lồng phải có khe hở, lỗ thoát phân, nước tiểu dễ dàng, ít thấm nước và tháo ra lắp 
vào ñược. Trong ñiều kiện nông hộ nuôi quy mô nhỏ, tốt nhất là làm ñáy bắng các thanh tre hoặc 
gỗ cứng ñược bào nhẵn có bản rộng 1,4-1,5cm, kết thành phên có khe hở 1,25cm. Nếu ñáy làm 
bằng lưới thép mắt cáo, ô vuông phải là loại dày 2,5mm, lỗ lưới rộng 1,25 x 1,25mm. ðáy lưới 
phải có thêm bệ nằm bằng miếng gỗ mỏng nhẹ ñặt vào nửa ñáy phía trong ñể thỏ năm yên tĩnh.                

  

 

Hình 7-1: Lưới ñáy và phên ñáy lồng nuôi thỏ 

e. Máng thức ăn tinh  

 Máng thức ăn tinh có thể làm bằng vật liệu khác nhau như sành sứ, xi măng, gỗ, tôn, sắt 
(hình 7-2). Nếu làm bằng vật liệu nhẹ thì phải làm móc hoặc dây buộc gá vào thành lồng phía 
trước ñể thỏ không làm lật ñổ ñược. Kích thước máng ăn phù hợp là hình khối hộp chữ nhật dài 
35-40cm ñể ñủ chỗ cho cả ñàn cùng ăn, nhưng chỉ làm hẹp miệng khoảng 10-12cm ñể thỏ không 
nằm vào máng ăn ñược, chiều cao 6-8cm. Miệng máng nên làm gờ hoặc uốn cong vào phía trong 
ñể tránh thỏ bới thức ăn rơi ra ngoài.  

 



 

 

 

 

 

 

Hình 7-2: Máng thức ăn tinh 

 g. Dụng cụ cho thỏ uống nước  

Dụng cụ uống nước cho thỏ có thể làm bằng sành, sứ hoặc ñổ xi măng hình chậu cao 8-
10cm, miệng rộng 10-15cm ñể thỏ không dẫm chân vào và không lật ñổ ñược. ðể giữ vệ sinh 
ñược nước uống, có thể làm van nước bằng ống kim loại hoặc thuỷ tinh dày cắm vào nút chai, nút 
can dốc ngược có giá giữ vào thành lồng ñể thỏ hút liếm ñược nước hoặc làm khay nước có chai 
chứa nước dốc ngược (hình 7-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Giá thức ăn thô 

  Giá thức ăn thô phải ñược thiết kế sao cho thỏ tự rút rau lá cỏ ñể ăn ñược, nhưng không 
cào bới vào ñáy lồng hoặc không chui vào dẫm nát, làm bẩm thức ăn. Nên ñặt giá thức ăn thô ra 
ngoài ngăn lồng gắn vào một bên thành lồng phía trước so le với vị trí ñặt máng thức ăn tinh ở 
phía trong (hình 7-4).          

Hình 7-3: Các dụng cụ cho thỏ uống nước 



                     

 

Hình 7-4:  Giá thức ăn thô và chai nước uống cho thỏ 

i. Ổ ñẻ    

Ổ ñẻ cho thỏ phải ñảm bảo ấm, kín gió, có bóng tối, mẹ vào cho con bú dễ dàng thoải mái 
và ñặc biệt phải chống ñược chuột vào ăn thỏ con. Nên làm ổ ñẻ bằng gỗ mỏng nhẹ hoặc cót ép 
dày ñược quét sơn phẳng nhẵn, có khung nẹp chắc chắn, dễ quét dọn vệ sinh, sát trùng. ổ ñẻ là 
khối hộp chữ nhật có kích thước dài 45 cm, rộng 30 cm, cao 25 cm. Mặt trên ổ ñẻ ñược ñóng kín 
cố ñịnh một nửa, còn nửa ñầu kia làm cửa ra vào của thỏ có nắp ñậy bằng lưới kim loại hoặc 
phên tre thưa 1,5 cm có thể mở ñóng cơ ñộng dễ dàng (hình 7-5). Với ổ ñẻ này, thỏ con dưới 15 
ngày tuổi không nhảy ra ngoài ñược, giảm tỉ lệ chết do tác ñộng bên ngoài.  

 

                                                             
                              

Hình 7-5: Ổ ñẻ cho thỏ 

 

k. Hộp ẩn náu 

Thỏ cần một chô ẩn náu trong chuồng nuôi ñể dấu mình khi cần thiết. Các hộp gỗ hay hộp 
các-tông ñều có thể dung làm nơi ẩn náu cho thỏ. Có thể cho them cỏ khô vào trong hộp ñể thỏ 
cảm thấy thoái mái và thích thú hơn. 

l. ðồ chơi 



Thỏ cần có ñồ chơi. Có thể cho vào chuồng thỏ nhiều vật khác nhau như ñồ chơi nhựa của 
trẻ con, ống cuộn giấy vệ sinh, sách cũ…cho thỏ chơi và gặm nhấm. 

II. MỘT SỐ KIỂU CHUỒNG NUÔI THỎ THÔNG DỤNG 

2.1. Chuồng nuôi thỏ nông hộ 

Trong chăn nuôi nông hộ, nếu nuôi 20-30 con thì mặt bằng làm nhà thỏ có thể là một vài 
mét vuông góc vườn, hoặc một diện tích ñầu hồi nhà. ðiều cốt yếu là phải cao ráo, không ẩm 
thấp, không ô nhiễm môi trường và không quá xa nhà ñể dễ chăm sóc và bảo vệ thỏ. Nguyên vật 
liệu có thể sử dụng là tre, nứa, bương... dễ tìm kiếm. Nếu có ñiều kiện nên làm bằng gỗ và lợp 
bằng ngói. Dù làm bằng nguyên vật liệu gì thì vẫn phải ñảm bảo các yêu cầu sau: 

- Che ñược mưa nắng cho thỏ 

- ðảm bảo ñông ấm, hè mát  

- Ánh sáng vừa phải (không quá sáng), không bị ánh nắng xuyên thẳng vào lồng nuôi thỏ 

- Luôn luôn thoáng khí, khô ráo, vệ sinh dễ dàng nhưng tránh gió lùa thẳng vào lồng 
nuôi thỏ. 

Quy cách lồng chuồng phù hợp nhất là ngăn lồng khối hộp chữ nhật ñặt ngang, thành lồng 
cao 40-50cm, dài 90cm, sâu 60cm. Lồng làm một tầng nên làm nắp mở mặt trên. Có thể làm lồng 
2 ngăn liền một khối có 4 chân, lồng cao 50-60cm. Mỗi ngăn nên nhốt 5-6 con sau cai sữa ñến vỗ 
béo hoặc 2 thỏ hậu bị giống hoặc 1 thỏ giống sinh sản. Nếu diện tích chật hẹp thì có thể làm lồng 
2 tầng, cửa mở phía trước, dưới ñáy tầng trên có khay hứng phân. 

                      

 

Hình 7-6:  Chuồng nuôi  thỏ ở nông hộ 

2.2. Chuồng nuôi thỏ quy mô lớn 

Hiện nay một số gia ñình ñã chuyển sang nuôi thỏ với qui mô lớn (mô hình trang trại). 
Thiết kế chuồng trại nuôi thỏ phải thoáng, có ánh nắng ban mai lọt vào, dễ chăm sóc và làm vệ 
sinh, có rào chắn tránh chuột và mèo cắn hại. Chuồng thường ñược làm bằng lưới sắt có giàn ñỡ 
bằng sắt hoặc bằng gỗ có phủ một lớp sơn, cao cách mặt ñất trên 0,6m. Thỏ từ 6 tuần ñến 4 tháng 
tuổi có thể nuôi 10 con/chuồng với kích thước 2 x 0,7 x 0,5m; loại chuồng có kích thước 0,7 x 
0,5 x 0,5 thường nuôi 1 thỏ trưởng thành trên 4 tháng tuổi.  ðể tiết kiệm diện tích nền chuồng có 
thể làm chuồng 2 hoặc 3 tầng, dưới mỗi ñáy lồng có lưới hứng phân và ñược quét dọn hàng ngày 



ñảm bảo vệ sinh cho thỏ (hình 7-8). Với các kiểu chuồng này dễ cơ khí hoá trong chăn nuôi  
nhưng ñòi hỏi vốn ñầu tư cao. 

 

             

 

 

 

 

                                    Hình 7.8:  Kiểu chuồng nuôi thỏ ở trang trại 

 

III. VỆ SINH CHUỒNG TRẠI NUÔI THỎ 

3.1. Vệ sinh thường xuyên 

 Vệ sinh sạch sẽ là rất cần thiết ñối với thỏ, do vậy chuồng thỏ phẩi dảm bảo luôn ñược 
làm vệ sinh sạch sẽ. Phân thỏ thải ra hang ngày phải ñược thu dọn, không ñược ñể chất ñống dưới 
trong chuồng. Chú ý, không dùng các loại thuốc xịt mùi không an toàn ñể vệ sinh chuồng thỏ vì 
dễ gây viêm ñường hô hấp cho thỏ. 

3.2. Vệ sinh ñịnh kỳ 

Ngoài công việc vệ sinh hàng ngày ra, cần ñịnh kỳ sát trùng lồng chuồng, máng ăn uống,... 
ñể tiêu diệt vi trùng và ký sinh trùng tích tụ lâu ngày. Lịch sát trùng tiêu ñộc như sau: 

-  Mỗi tuần sát trùng máng ăn, máng uống 2 lần 

- Hai tuần sát trùng lồng chuồng, lưới cỏ 1 lần 

- Mỗi quý phải quét dọn mặt bằng, rắc vôi bột hoặc phun thuốc sát trùng, thuốc diệt ruồi 
muỗi một lần. Trước khi sát trùng cần phải quét dọn rửa sạch rồi mới xử lý các biện pháp sát 
trùng như: dùng lửa bằng ñèn khò hoặc bằng dẻ tẩm dầu thiêu; dùng nước vôi giội, ngâm; dùng 
nước vôi tôi 10% hoặc dung dịch than củi, tro bếp 20% ñun sôi lọc kỹ ñể phun và ngâm sát trùng 
dụng cụ, chuồng nuôi. Có thể dùng dipterex 2% phun lồng chuồng thỏ ñể diệt ghẻ, ruồi, muỗi. Có 
thể dùng một dụng dịch gồm nước ấm và dấm trắng với tỷ lệ 1:1 và một ít xà phòng ñể làm vệ 
sinh.  
 


