Phương pháp nuôi gà vừa nhanh, thịt nhiều lại đẻ trứng to

Để miễn dịch cho gà con 18 ngày tuổi (từ khi gà nở) ta thực hiện tiêm
vacxin vào phôi thai bằng cách quét giấm lên một điểm trên vỏ trứng, khi vỏ
trứng mềm lại thì tiến hành tiêm vacxin. Việc làm này giúp gà con nở ra có khả
năng phòng bệnh rất cao.
Để giảm tỉ lệ tử vong của gà con, trong 15 ngày từ khi trứng nở ta cho gà
uống nước có thêm 8% dung dịch đường mía (đường sucroza).
Gà nở trong vòng 24 giờ tiến hành cắt mào gà mái, việc làm này có thể giúp tiết kiệm thức
ăn và tránh các tổn thương ở mào gà sau khi gà trưởng thành. Đồng thời nó còn giúp tăng 4% tỉ lệ
đẻ trứng ở gà mẹ sau khi bắt đầu sinh sản.
Để vỗ béo gà thịt ta nên cắt cánh gà từ 2-20 ngày tuổi. Trước khi tiến hành cắt thực hiện
dừng ăn, uống cho gà, dùng dây buộc chặt cánh gà phòng chảy máu quá nhiều, sau đó dùng dao
đã khử trùng cắt bỏ phần cánh từ khớp xương, chỗ vết thương bôi bột kháng viêm và thuốc tím.
Sau đó đặt gà ở nơi yên tĩnh có ánh sáng yếu, nhiệt độ ấm, hai ngày sau cho ăn cho uống, 1 tuần
sau thì thả chung vào đàn. Loại gà không cánh này tiêu hao năng lượng ít, sinh trưởng nhanh, cơ
bắp rắn chắc, tăng giá trị gà thịt.
Cho gà ăn Colin: Cho thêm chất Colin nồng độ 0,05% vào thức ăn của gà có thể tăng tỉ lệ
đẻ trứng, trọng lượng trứng bình quân tăng 2,8 gam.
Thay đổi ảnh sáng trong vòng một tháng đầu khi gà mẹ đẻ trứng, lấy 28 giờ đồng hồ làm
một ngày chu kì, cứ 12 giờ chiếu sáng lại có 16 giờ không có ánh sáng hoán đổi cho nhau, sự đẻ
trứng có thể tăng bình quân 10%, đồng thời vỏ trứng sẽ chắc hơn, tỉ lệ đẻ trứng nhỏ là rất ít.
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