
Kỹ thuật nuôi thỏ sinh sản 

  

Trong những năm gần đây, phong trào chăn nuôi thỏ phát triển mạnh 

do nhu cầu tiêu thụ thịt thỏ ngày càng tăng. Bên cạnh đó chăn nuôi thỏ nguồ 

n vốn đầu tư ban đầu thấp, chuồng trại có thể tận dụng các vật liệu sẵn có, rẻ 

tiền để làm, tận dụng được lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Thỏ rất dễ nuôi, 

không kén thức ăn, thứ c ă n chủ yếu là rau cỏ, lá cây. Th ờ i gian sinh tr ưở 

ng của thỏ ngắn, th ờ i gian   nuôi khoảng 3-3,5 tháng sẽ đạt trọng lượng giết 

thịt; khoảng 5,5-6 tháng thỏ bắt đầu sinh sản. Một năm thỏ cái đẻ 6-7 lứa, 

mỗi lứa 6-7 con. Một thỏ mẹ 4-5kg có thể sản xuất ra 90-140kg thịt thỏ một 

năm, nên thu hồi vốn nhanh. Phù hợp với khả năng của nhiều gia đình. Tuy 

nhiên, để chăn nuôi thỏ thành công cần phải nắm vững các yêu c ầ u v ề kỹ 

thuật trong chăn nuôi thỏ, cách chọn giống, làm chuồng trại chuẩn bị thức 

ăn, công tác vệ sinh phòng bệnh…Sau đây Chúng tôi xin giới thiệu m ột số 

biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi thỏ để bà con nông dân tham khảo. 



Kỹ thu ật làm chuồng trại: Có thể làm chuồng xây bằng gạch, bằng 

gỗ, tranh tre hoặc bằng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương nhưng phải 

đảm bảo các yêu cầu: 

- Thỏ hoạt động thoải mái, không ảnh hưởng đến sức khỏe. 

- Dễ quét dọn vệ sinh, sát trùng. Thuận tiện trong việc chăm sóc thỏ. 

- Bảo vệ thỏ khỏi sự tấn công của các địch hại bên ngoài (mèo, 

chuột,...). 

- Phải chắc chắn, rẻ tiền và dễ thay thế khi bị hư hỏng. 

- Phải đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, tránh mưa tạt, gió lùa. Đặc biệt, 

vì thỏ là vật nuôi rất mẫn cảm, dễ lây nhiễm bệnh nên chuồng nuôi thỏ phải 

cách xachỗ nuôi các loài gia súc khác. 

- Máng ăn: Có thể làm bằng chậu sành, máng nhựa, máng bằng gỗ,… 

- Máng uống: Có thể làm bằng chậu sành, gáo dừa, chai nhựa,… Với 

những trại nuôi quy mô lớn, cần bố trí hệ thống máng nước uống tự động để 

đảm bảo vệ sinh, thuận tiện hơn trong việc chăm sóc. 

Th ức ăn nuôi thỏ Gồm 2 nhóm: Nhóm thức ăn thô và nhóm thức ăn 

tinh. Nhóm thức ăn thô được sử dụng với khối lượng tương đối lớn (gồm 



thức ăn thô xanh, thô khô và củ quả), nhóm thức ăn này có hàm lượng dinh 

dưỡng thấp, chủ yếu cung cấp chất xơ cho thỏ. Thức ăn tinh ít nước, ít xơ, 

có giá trị dinh dưỡng cao và thỏ chỉ sử dụng với khối lượng rất nhỏ. 

Kỹ thu ậ t ch ọ n gi ố ng, ch ăm sóc và nuôi dưỡ ng 

Chọn giống: Có hai phương pháp chọn giống: Phương pháp chọn theo 

gia phả l à cách chọn giống dựa vào sổ sách, lý lịch được ghi chép lại của 

các thế hệ trước (ông bà, cụ kỵ, cha mẹ,…), các thế hệ cùng thời (anh, chị, 

em,…), chủ yếu căn cứ khả năng sinh trưởng, khả năng sinh sản. Phương 

pháp chọn theo cá thể là căn cứ vào ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sinh 

sản của cá thể được chọn. 

Thỏ đực giống: Thỏ đực giống đóng vai trò quan trọng trong việc phát 

triển đàn. Một con đực giống tốt có thể phụ trách phối giống cho 5-6 con cái. 

Ngoài việc chọn đực giống tốt, việc chăm sóc nuôi dưỡng thỏ đực giống có 

ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phối giống, tỷ lệ đậu thai, số con đẻ ra trong 

một lứa và chất lượng thỏ con. Có thể sử dụng thỏ đực ở độ tuổi từ 6 tháng 

đến 3 năm tuổi và chỉ nên cho phối giống tối đa 1 lần/ngày. 

Thỏ cái sinh sản: Thỏ cái bắt đầu động dục và có thể chịu đực khi 4-5 

tháng tuổi. Chu kỳ động dục của thỏ từ 10-16 ngày và thời gian kéo dài từ 3-



5 ngày. Thỏ động dục sớm hay muộn là do thể lực, sức khỏe, chế độ dinh 

dưỡng và môi trường khí hậu quyết định. Khi thấy thỏ lâu ngày không động 

dục, không phối giống được thì phải xem xét xác định nguyên nhân để có 

biện pháp khắc phục kịp thời. 

Ch ă m sóc th ỏ con: 

* Giai đọan t h ỏ con theo m ẹ : Sau khi th ỏ đẻ xong ph ả i ki ể m tra s 

ố l ượ ng con và lo ạ i ngay nh ữ ng con b ị ch ết, sau đó tiến hành ủ ấ m 

ngay cho th ỏ con b ằ ng ch ấ t lót ổ . M ỗ i ngày th ỏ m ẹ ch ỉ vào ổ cho con 

bú 1 l ầ n, vì th ế sau khi th ỏ con bú m ẹ xong nên đư a ổ đẻ ra kh ỏ i l ồ ng 

th ỏ m ẹ đậ y n ắ p c ẩ n th ậ n để th ỏ m ẹ đượ c yên t ĩ nh. 

Th ỏ s ơ sinh n ặ ng 40-60 g, th ỏ con sinh ra sau 14-15 gi ờ m ớ i b ắ t 

đầ u cho bú m ẹ . Th ỏ con m ớ i sinh ra không có lông , có hình dạng giống 

như chuột , 12 ngày mở mắt . Trong 18 ngày đầu , thỏ con sống và phát triển 

hoàn toàn bằng sữa mẹ, đây là giai đoạn quyết định đến tỷ lệ nuôi sống của 

thỏ con. 

Sau 18 ngày thỏ con có thể ra khỏi ổ, thỏ con được để trong lồng cùng 

với mẹ và tập ăn thức ăn của thỏ mẹ, thức ăn cần bổ sung thêm thức ăn thô 

xanh là loại rau, lá, cỏ non để thỏ con có thể tập ăn. Khi thỏ con được 23-25 



ngày tuổi, cơ thể thỏ con đã có thể hấp thụ được 50% chất dinh dưỡng từ 

thức ăn ở bên ngoài. Sau 30 ngày có thể cai sữa cho thỏ con, lúc này trọng 

lượng đạt 400-500 g/con là tốt. 

* Thỏ con sau cai sữa: Giai đoạn này thỏ con ăn chưa nhiều và khả 

năng tiêu hoá các loại thức ăn được cung cấp từ bên ngoài chưa cao nên cần 

cho ăn thức ăn dễ tiêu, bảo đảm chất lượng. Sau khi cai sữa nên cho thỏ ăn 

theo khẩu phần định lượng tăng dần (thỏ con ở giai đoạn từ 3 - 8 tuần tuổi có 

tốc độ tăng trưởng cao nhất). Bắt đầu từ tuần thứ 9 (giai đoạn vỗ béo thỏ 

thịt) nên cho ăn tự do với những loại thức ăn giàu năng lượng, thức ăn thô có 

mức độ. Đến 14 tuần tuổi tăng trọng chậm và tiêu tốn thức ăn nhiều. Vì vậy, 

không nên nuôi thỏ thịt quá 14 tuần tuổi.   


