Kỹ thuật nuôi ngan thịt
Giống và dụng cụ nuôi
Chọn ngan con nở đúng ngày (34-35 ngày), dáng nhanh nhẹn,
lông tơi bông, mắt sáng, chân và bụng vừa phải.
- Chuồng nuôi cần khô ráo, dễ làm vệ sinh, ấm về mùa đông,
thoáng mát về mùa hè, nền chuồng lát bằng gạch hoặc xi măng. Có chất
độn chuồng vì ngan thải phân và nước tiểu rất nhiều. Cần làm sân,
vườn, ao hồ chứa nước cho ngan vận động và từ tuần thứ 3 trở đi, để
ngan tắm.
- Máng ăn dùng máng tôn kích cỡ rộng 50cm, dài 70cm, cao 2cm. Máng uống dùng loại
máng tròn 5 lít.
- Chụp sưởi: có thể dùng hệ thống lò sưởi hoặc bóng điện đảm bảo cung cấp nhiệt cho ngan
con.
- Quây: Dùng cót ép chiều cao 0,5m, dài 45m quây tròn cho 60-70 con ngan con.
- Rèm che: Dùng cót phên liếp…che quanh chuồng để giữ nhiệt và tránh gió lùa.
Chuồng nuôi và dụng cụ phải được cọ rửa sạch sẽ. Để trống chuồng 15-20 ngày, làm vệ
sinh, quét vôi đặc 40%, khử trùng bằng formol 0,05%.
Ánh sáng
Ngay từ 1-3 tuần tuổi chiếu sáng 24/24 giờ. Từ 4-6 tuần tuổi giảm chiếu sáng từ 20-24
giờ/ngày, bóng điện treo cao cách nền chuồng 0,3-0,5m. Từ tuần thứ 8-12 hoàn toàn sử dụng ánh
sáng tự nhiên.
Nước uống
Cần cho ngan uống nước sạch trong suốt quá trình nuôi. Khi mới bắt vào quây nuôi, phải
cho ngan uống liên tục từ 3-4 giờ, rồi mới cho ăn.
Thức ăn
Mỗi ngày cho ngan ăn 6-8 lần để cho thức ăn luôn mới, tránh lãng phí. Nếu nuôi thâm canh
sử dụng thức ăn công nghiệp trộn thêm với gạo lức. Nếu nuôi bán chăn thả, nên kết hợp sử dụng
thức ăn công nghiệp với các loại thức ăn như ngô, cám gạo, đỗ tương, giun, ốc, rau…
Thời kỳ vỗ béo
- Thời gian vỗ béo ở ngan cái là 50-58 ngày tuổi và ở ngan đực là 63-70 ngày tuổi.
- Dùng ngô hạt, đỗ tương luộc chín nhồi cưỡng bức 2 lần/ngày. Lượng thức ăn tăng dần
200-300g/con/ngày.

Dùng các loại thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt và sử dụng thức ăn nấu chín cho ngan ăn.
Phòng ngừa bệnh tụ huyết trùng, dịch tả…bằng vaccin. Loại bỏ hoặc nhốt riêng những con ngan
nhỏ, yếu, phòng bệnh Salmonella, E.coli ngay ở tuần đầu. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch
sẽ.
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