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Vi-rút Dịch Tả Heo Châu Phi và Các Ảnh Hưởng của nó đến Ngành Chăn Nuôi Heo Toàn Cầu 

Cùng với sự thịnh vượng trên toàn cầu tăng lên, nhu cầu về protein động vật cũng tăng theo. 
Thịt heo trở thành loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất trong các loài động vật trên cạn, với 37% tổng 
lượng thịt tiêu thụ toàn cầu (Beltrán-Alcrudo và cộng sự, 2017). Sản lượng thịt heo tăng mạnh nhất 
ở Châu Á (Hình 1), chiếm tới 55% sản lượng thịt heo toàn cầu trong năm 2018 (FAOSTAT, 2018). 
Tổng giá trị sản xuất thịt heo toàn cầu dao động khoảng 300 tỷ USD từ năm 2011 (FAOSTAT, 2020). 
Vào năm 2018, tất cả đã thay đổi với sự tấn công của vi-rút Dịch Tả Heo Châu Phi (ASFV) ở Châu Á. 
Loại vi-rút chết chóc này đã tàn phá tổng đàn heo và làm giảm đáng kế sản lượng thịt heo toàn cầu 
và lượng protein tiêu thụ từ thịt heo. Theo ước tính, khoảng 25% tổng đàn heo thế giới đã chết vì 
ASFV trong hai năm qua (Niederwerder và cộng sự, 2020). 

 

Nguồn Gốc, Miêu Tả, và Phân Phối của ASFV 

Vi-rút Dịch Tả Heo Châu Phi là thành viên duy nhất của họ vi-rút Asfarviridae. Đúng như tên 
gọi của nó, ASFV xuất phát từ Châu Phi, nơi nó vẫn đang lây lan rộng rãi. Bọ ve thân mềm (chi 



Ornithodoros) và các thành viên khác của họ heo (Suidae) làm vật chủ cho vi-rút và giúp chúng lây 
lan. Heo nuôi và heo hoang dã (Sus scrofa) rất nhạy cảm với bệnh. Nhiều loài heo hoang dã bản địa 
thường không có triệu chứng nhưng đóng vai trò như vật chủ và truyền lây vi-rút (OIE, 2019). 

 

 

Hầu hết trong 32 chủng của vi-rút đã lây lan khắp Châu Phi. Vào năm 1957, một trong những chủng 
này đã xâm nhập vào Bồ Đào Nha từ Tây Phi, nơi nó lan ra khắp Châu Âu, một số vùng Ca-ri-bê và 
Brazil. Việc tiêu diệt vi-rút ở những nước này đã đạt được, nhưng nó vẫn tồn tại cho đến những năm 
1990 ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Beltrán-Alcrudo và cộng sự, 2017). Đợt bùng nổ hiện tại ở Châu 
Âu và Châu Á bắt đầu năm 2007 khi một chủng khác của ASFV xâm nhập vào Geogia từ Đông Nam 
Châu Phi và dần lây lan khắp Châu Âu (Beltrán-Alcrudo và cộng sự, 2017). Vào năm 2017, Nga đã trải 
qua một đợt bùng nổ dịch ASFV, sau đó lây sang miền Bắc Trung Quốc vào năm 2018. Kể từ năm 
2018, nó đã lây lan khắp Trung Quốc và phần lớn Đông Nam Châu Á (Schneider, 2020). 

 

Đường Truyền Lây và Chẩn Đoán 

 

Tìm Hiểu về Đường Truyền Lây của ASFV 

Ở Châu Phi, vi-rút lây lan giữa ve và vật chủ heo rừng, từ tiếp xúc trực tiếp với heo nhà bị 
nhiễm bệnh, và qua những dụng cụ bị nhiễm bệnh do con người vô tình đưa vào. Ở Châu Âu, heo 
rừng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền lây bệnh (Bảng 1), trong khi ở Châu Á, vi-rút lây lan 
phần lớn từ heo nhà sang heo nhà và từ người lây sang dụng cụ bị nhiễm (Beltrán-Alcrudo và cộng 
sự, 2017). Điều này có nghĩa là với sự giáo dục phù hợp và an toàn sinh học bắt buộc trong cộng 
đồng, việc phòng ngừa và loại trừ hoàn toàn dịch bệnh ở Châu Á là có thể. Đây là những lần bùng nổ 
dịch vào cuối những năm 1950 ở Châu Á. 

Những con vật bắt đầu có dấu hiệu nhiễm bệnh từ 4 đến 19 ngày sau khi bị truyền bệnh. 
Heo có thể lây lan vi-rút lên đến 2 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng. Một con vật sống sót đủ 
lâu (có thể do một chủng ít nguy hiểm) có thể lây truyền hơn 70 ngày sau khi bắt đầu nhiễm. Vi-rút 

Hình 1. Số lượng heo toàn cầu (x 1,000,000) theo khu vực từ 1961 đến 2014. (FAOSTAT, 2016). 



Dịch Tả Heo Châu Phi có khả năng gây chết và tồn tại cao; nó truyền lây qua các chất dịch của cơ thể 
heo như máu, nước bọt, nước mắt, dịch mũi, nước tiểu, phân và dịch tiết đường sinh dục. Máu chứa 
một lượng lớn vi-rút. Sự lây nhiễm có thể lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với những con heo khác bị 
nhiễm bệnh, hoặc do tiếp xúc hoặc ăn phải vật thể bị nhiễm bệnh. Vật thể bị nhiễm có thể là bất kỳ  

 
Khu Vực Heo Nhà Heo Rừng Tổng Số 
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Châu Phi 128 213,796 61,459 85,539     128 61,459 

Châu Á 9,928 8,107,961 115,309 6,733,791  NA 1,121  10,559 116,430 

Châu Âu 4,271 1,859,480 625,269 1,383,372 17,307 NA 29,513  21,578 654,809 

Tổng Số 14,327 10,181,226 802,064 8,202,702 17,938 NA 30,634 0 32,265 832,698 

 

thứ gì mang một lượng nhỏ dịch tiết cơ thể heo chứa vi-rút. Vi-rút tồn tại ổn định trong nhiều môi 
trường (Bảng 2). Tồn tại bền bỉ ở độ pH từ 3.9 đến 13.4 và sống sót qua nhiều chu kỳ đông lạnh – rã 
đông. Vi-rút có thể sống sót hàng tháng trong thịt, máu, và trên bề mặt nhiễm khuẩn. Ngay cả xử lý 
thịt, như trong xúc xích heo, cũng sẽ không tiêu diệt được vi-rút và thực sự còn có thể kéo dài tuổi 
thọ của vi-rút (Beltrán-Alcrudo et al., 2017). Khả năng sống sót này có tác động sâu rộng, trong số đó 
là mối quan tâm đến sự di chuyển của người và xe cộ trong và xung quanh trang trại. Cần lưu ý rằng 
không có bằng chứng rằng vi-rút ASF ảnh hưởng đến con người và các sản phẩm thịt bị lây nhiễm 
chưa được biết là gây hại. 

 

Khả năng tồn tại của ASFV trong các điều kiện môi trường khác nhau 
 
Vật nhiễm Thời gian tồn tại của ASFV 
Thịt có xương, không xương và thịt xay 105 ngày 
Thịt muối 182 ngày 
Thịt đã nấu chín (tối thiểu trong 30 phút ở 70oC) 0 
Thịt khô 300 ngày 
Thịt hun khói và thịt lóc xương 30 ngày 
Thịt đông lạnh 1 000 ngày 
Thịt ướp lạnh 110 ngày 
Nội tạng 105 ngày 
Da/mỡ (ngay cả khi làm khô) 300 ngày 
Máu trữ ở 4oC 18 tháng 
Phân ở nhiệt độ phòng 11 ngày 
Máu tươi 15 tuần 
Chuồng heo bị nhiễm bệnh 1 tháng 
Nguồn: từ Ý Kiến Khoa Học về Bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi, Tạp chí EFSA, 2010; 8(3):1556. 
Thời gian ở trên phản ánh khoảng thời gian tối đa đã được biết hoặc ước tính, và sẽ phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và độ 
ẩm môi trường. 

 

Chẩn Đoán  

Việc chẩn đoán ASFV chỉ bằng cách đánh giá trực quan các triệu chứng có thể khó khăn. Dấu 
hiệu đáng chú ý nhất là tăng tử vong đột ngột ở cả hai giới tính. Các triệu chứng rất khác nhau và 

Bảng 1. Tác động của ASFV theo khu vực dựa trên thông tin cập nhật từ Hệ Thống Cảnh Báo Nhanh 
(2016-2020; Tổ Chức Thú Y Thế Giới, 2020). 

Bảng 2. Khả năng tồn tại của ASFV trong các điều kiện môi trường khác nhau (Beltrán-Alcrudo et al., 2017). 



phụ thuộc vào độc lực của vi-rút, giống heo, liều lượng phơi nhiễm, đường phơi nhiễm và tính chất 
đặc hữu của vi-rút trong khu vực. Các thể vi-rút ít chết chóc hơn có độ tử vong dưới 60% và có khi 
thấp xuống 10%. Tuy nhiên, hiện châu Á đang lây truyền chủng rất độc với độ tử vong có thể lên tới 
100% (Beltrán-Alcrudo và cộng sự., 2017). 

Các con vật có các triệu chứng nghiêm trọng (quá cấp tính) thường sẽ bị sốt cao 41-42°C (3-
4°C cao hơn bình thường; Birmingham & Quesenberry, 2000) và có thể sẽ chết trong vài ngày trước 
khi có bất kỳ triệu chứng lâm sàng. Các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn một chút (cấp tính) kéo dài 
chết đủ lâu để biểu hiện các triệu chứng nhưng vẫn dẫn đến chết 90%-100% trong đàn. Con vật sẽ bị 
sốt 40-42°C, tăng nhịp độ hô hấp, chán ăn, và hành vi chậm chạp. Tử vong thường sẽ xảy ra sớm 
nhất là từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 11 sau khi các triệu chứng xuất hiện. 

Heo bị nhiễm ASFV có thể biểu hiện bất kỳ các triệu chứng nào dưới đây: 

• Các vùng màu tím xanh và các vùng có máu bên trong hoặc bên ngoài (giống đốm hoặc kéo 
dài) trên tai, bụng và/hoặc chân sau. 

• Chảy dịch ở mắt (tai) và mũi (mõm) 
• Đỏ lên ở da ngực, bụng, đáy chậu, đuôi và chân 
• Táo bón hoặc tiêu chảy, có thể tiến triển từ chất nhầy thành máu 
• Nôn ói 
• Sảy thai đối với heo nái mang thai trong tất các các giai đoạn thai kỳ 
• Bọt máu từ mũi/miệng và chảy ra từ mắt 
• Vùng xung quanh đuôi có thể dính phân có máu (Beltrán-Alcrudo và cộng sự, 2017) 

 

“Sổ Tay Phát Hiện và Chẩn Đoán ASFV” của Tổ Chức Lương Thực & Nông Nghiệp (FAO, 2010) đưa ra 
danh sách dưới đây về các triệu chứng của ASFV được tìm thấy trong các cuộc kiểm tra sau khi giết 
mổ heo bị nhiễm bệnh. Thường có một số biểu hiện đồng thời (Hình 2): 

 Xuất huyết dưới da 
 Dịch trong tim (màng bao tim có dịch màu vàng) và các xoang trong cơ thể (tràn dịch 

xoang ngực, tràn dịch xoang bụng) 
 Các điểm xuất huyết (xác định vết thương chảy máu) trên bề mặt tim (nội tâm mạc), bàng 

quang tiệt niệu và thận (trên vỏ não và bể thận) 
 Phổi có thể bị sung huyết và xuất huyết điểm, có bọt trong khí quản, phế quản, và đồng 

thời phù phổi phế nang và mô kẽ nghiêm trọng (thủy thũng) 
 Các điểm xuất huyết, đốm đen (xuất huyết lớn hơn), và cục máu đông trong dạ dày, ruột 

non và ruột già 
 Tắc nghẽn gan và xuất huyết trong túi mật 

**Không nên thực hiện việc khám nghiệm tử thi nếu không có mặt bác sĩ thú y được đào tạo hoặc cơ 
quan chăn nuôi, do nguy cơ khu vực trang trại tiếp xúc với chất lỏng có chứa chất gây nhiễm vi-rút. 

Chẩn đoán ASFV rất khó vì dễ nhầm lẫn với một số bệnh khác và do đó không thể chẩn đoán 
cách chắc chắn cho đến khi các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận ASFV. Dịch tả heo cổ 
điển, bệnh đóng dấu son trên heo, ngộ độc, nhiễm khuẩn salmonella và các bệnh nhiễm trùng huyết 
khác rất dễ bị nhầm lẫn với ASFV. Khuyến cáo các nhà chăn nuôi không nên dựa vào tiên lượng của 
mình cho đến khi được chuyên gia thú y xác nhận. 

  



Dấu hiệu dịch tể của bệnh Dịch Tả Lợn Châu Phi cấp tính 

 
A. Heo nhìn yếu dần do sốt và co ro để giữ ấm. 
B-E. Tiêu chảy có máu và các khu vực sung huyết (màu đỏ) riêng biệt trên vùng da ở cổ, ngực và tứ chi. 
F. Tím tái (xanh) ở đầu tai. 
G-I. Các vết hoại tử trên da bụng, cổ và tai. 

 

Đối Phó với Bệnh 

 

Phòng Ngừa & Kiểm Soát 

 Tại thời điểm viết bài báo này (2021), không có vaccine nào cho ASFV, mặc dù nhiều nỗ lực 
đang được tiến hành để tổng hợp một loại vaccine. Nếu và khi có vaccine, nó có thể trở thành 
phương pháp phòng ngừa tốt nhất. Trong trường hợp không có vaccine hiệu quả, việc ngăn chặn sự 
lây lan của ASFV bằng kiên trì gin giữ an toàn sinh học và tiêu diệt mầm bệnh khi phát hiện là chìa 
khóa để giảm thiểu tác động của nó. 

Mỗi trang trại đều khác nhau và sẽ xử lý các mối đe dọa lây nhiễm cách khác nhau. Mối đe 
dọa của một vi-rút chết chóc như vậy đòi hỏi một kế hoạch an toàn sinh học kỹ lưỡng mà tất cả công 
nhân cần phải có nhận thức và chịu trách nhiệm. Việc phát triển kế hoạch sẽ được lợi từ việc yêu cầu 
nhân viên và những người khác tham gia giúp đỡ trong việc xác định những con đường truyền lây có 
thể xảy ra. Phòng ngừa và kiểm soát bắt đầu với việc tất cả những người tham gia vào các hoạt động 
trong trang trại nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của ASFV và cơ chế lây lan của nó. Con 
người được cho là đối tượng lây lan chính của ASFV. Họ dễ dàng mang vật liệu bị nhiễm bệnh trên 
giày, quần áo hoặc các vật liệu khác vì vậy nhận thức của cả nhóm là rất cần thiết. 

Hình 2. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch Tả Heo Châu Phi (Belrán-Alcrudo và cộng sự, 2017). 



Một kế hoạch an toàn sinh học có thể đơn giản là lập một danh sách các mối đe dọa dịch 
bệnh, các điểm xâm nhập của chúng, và sau đó phát triển các phương pháp tiếp cận để loại bỏ hoặc 
giảm thiểu những mối đe dọa đó. FAO đề xuất ba bước để đảm bảo an toàn sinh học: (1) cách ly, (2) 
vệ sinh, (3) sát trùng (FAO, 2010). 

 

Cách Ly 

Cách ly là cách ly vật lý vật nuôi khỏi bất kỳ chất nhiễm khuẩn nào có thể xảy ra. Chất nhiễm 
khuẩn có thể xâm nhập vào trang trại từ nhiều nguồn như đàn heo khác và sản phẩm từ heo; lót 
chuồng và phân heo; nước thải từ các hoạt động gần đó; tinh dịch của heo; giày hoặc quần áo, thức 
ăn chăn nuôi, phương tiện vận tải, hoặc các động vật khác. Việc giữ đàn heo cách ly với đàn heo bên 
ngoài là phương pháp tốt nhất, cũng như hạn chế việc tiếp xúc với heo chỉ đối với những nhân sự 
cần thiết. 

 

Vệ Sinh 

Trước khi tiếp xúc với đàn heo, bất kỳ người hoặc vật dụng nào cũng phải được vệ sinh sạch 
sẽ. Điều này khác với việc dùng chất sát trùng. Thường một chất sát trùng sẽ không thể xâm nhập 
vào những thứ như bùn hoặc phân, thứ có thể sẽ là điểm xâm nhập của ASFV. Nhiều cơ sở chăn nuôi 
heo trên thế giới thay giày dép, quần áo, và yêu cầu công nhân tắm rửa sạch sẽ trước khi ra vào khu 
vực chăn nuôi heo. Bánh xe có thể chứa các vật liệu nhiễm bệnh nên việc chà rửa để loại bỏ chúng là 
rất quan trọng. 

 

Khử Trùng 

Sau khi làm sạch vật lý, một chất sát trùng đã được phê duyệt cho mục đích tiêu diệt ASFV 
cần được sử dụng. Vi-rút Dịch Tả Heo Châu Phi có lớp vỏ dày và rất khó tiêu diệt bằng chất sát trùng. 
Tất cả các chất sát trùng đều cần thời gian tiếp xúc lâu để tiêu diệt vi-rút. Do đó, điều quan trọng là 
không được vội vàng ở bước sát trùng và cần làm sạch hoàn toàn trước khi sát trùng để tối đa hóa 
thời gian tiếp xúc. Clorine là chất sát trừng hiệu quả (0.5% trong 30 phút), cũng như iốt, ether, 
chloroform, formalin (30 phút) và xút (NaOH; 8/1000 trong 30 phút; OIE, 2019). Việc ngâm chân 
(mang ủng) vào chất sát trùng có thể vệ sinh ủng trước khi bước vào trang trại. Bước lên vôi được 
khuyến cáo sau khi ngâm chân để nâng độ pH cao hơn mức độ vi-rút có thể tồn tại. Việc tắm chất sát 
trùng và vôi cũng có thể thiết lập cho xe nhưng phải đủ dài để toàn bộ chu vi bánh xe được bao phủ. 
Bánh xe đã rửa phải được để khô trước khi cho vào bồn sát trùng (Dr. P. Quesenberry, Giao Tiếp Cá 
Nhân, ngày 3 tháng 9, 2020). 

 

Bảng 3. Các bước hành động để phòng ngừa ASFV 

Các Nguồn Nhiễm Bệnh 
Tiềm Ẩn Các Bước Hành Động 

Đàn Heo Khác Nhốt heo và cách ly các con mới trong khu riêng trong 30 
ngày; tiêu hủy và chôn heo có biểu hiện triệu chứng ASFV. 

Cho Ăn Đồ Thừa Điều này không được khuyến khích. Nên tránh ăn trừ khi thức 
ăn đã được nấu chín ở 70°C trong ít nhất 30 phút. 



 

Xử lý nhiệt, nếu được thực hiện đúng cách, là một phương pháp hiệu quả để khử hoạt tính 
của vi-rút. Một nghiên cứu từ năm 1967 cho thấy  ASFV có thể tồn tại 11-22 ngày ở 37°C nhưng ở 
nhiệt độ cao hơn sẽ bị bất hoạt nhanh hơn. Nó chỉ tồn tại được 1 giờ ở 56°C và 15 phút ở 60°C 
(Mazur-Panasiuk et al., 2019). FAO khuyến cáo rằng thức ăn chăn nuôi có khả năng nhiễm khuẩn nên 
phải được nấu chín trong 30 phút ở 70°C (Beltrán-Alcrudo et al., 2017). Điều này có liên quan với 
việc cho ăn cháo heo (thức ăn thừa), hiện là nguồn lây lan vi-rút chính. 

 

Phòng Chống Cộng Đồng 

Sẽ không thể chặn mọi điểm xâm nhập của ASFV vào một cộng đồng, nhưng nếu một cộng 
đồng có thể đồng ý một số quy tắc cơ bản, thì sự lây lan của vi-rút có thể được ngăn chặn hoặc giảm 
thiểu một cách hiệu quả. Điều quan trọng đầu tiên là đồng ý nhốt heo. Một nghiên cứu gần đây xem 
xét các bước đầu tiên trong quản lý ASFV ở Timor-Leste, nơi có rất ít biện pháp an toàn sinh học 
được thực hành. Nghiên cứu này cho thấy sự mất mát nhiều hơn đáng kể ở những con heo không 
được rào so với những con heo được rào (Barnes et al., 2020). Các cuộc thảo luận cấp cộng đồng 
như vậy có thể bao gồm các nhóm nhỏ hoặc lớn và có thể ở nhiều dạng. Mỗi cộng đồng sẽ khác 
nhau và sẽ đối mặt với những thử thách khác nhau, nhưng trò chuyện và đồng thuận là chìa khóa để 
giữ ASFV ngoài cộng đồng và làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.  

ASFV dễ dàng lây lan từ nước này sang nước khác ở Châu Á. Buôn lậu các sản phẩm từ heo 
xuyên biên giới được nghi ngờ là vật mang bệnh chính của sự lây lan này, và nhiều chính phủ thực 
hiện điều này rất nghiêm túc. Để phối hợp các nỗ lực, hãy hiểu biết và tuân thủ các quy định của 
chính quyền địa phương về việc báo cáo và xử lý heo bị nhiễm bệnh. 

 

Các Động Vật Khác Như 
Loài Gậm Nhấm  

Tiêu diệt, hạn chế tối đa các nguồn thức ăn mở, và đóng các 
điểm xâm nhập càng nhiều càng tốt. 

Giày hoặc Quần Áo Nhiễm 
Khuẩn 

Thay quần áo trước khi ra vào cơ sở, làm sạch và sát trùng, và 
giảm thiểu số điểm ra và khu vực chăn nuôi. Làm việc bắt đầu 
từ những khu sạch sẽ đến những khu có khả năng nhiễm bẩn. 

Xe Nhiễm Khuẩn 
 

Giảm thiểu việc xe đến gần vật nuôi, cọ rửa bánh xe, và lái xe 
qua bồn ngâm sát trùng. 

Thức Ăn Chỉ mua thức ăn từ những nguồn có uy tính. Kiểm tra dấu hiệu 
bị gậm nhấm gây hại và tiêu hủy thức ăn nhiễm bệnh. 

Nước Tránh các nguồn nước mở khi có thể. Chuyển dòng nước ra xa 
khỏi trang trại. 

Một Số Chủ Đề Thảo Luận Cộng Đồng: 

- Nhốt heo 
- Loại trừ các loài gặm nhấm kiếm ăn tự do, chó, và các động vật khác khỏi khu 

vực nuôi heo. 
- Giữ những người không cốt lõi ra khỏi chuồng heo 
- Giữ giày sạch không dính phân 
- Quản lý đàn heo đực giống để giữ an toàn sinh học 
- Không di chuyển heo vào hay ra khỏi khu vực địa phương (đặc biệt là heo chết 

do dịch bệnh) 
- Mua, lưu trữ và bán thức ăn chăn nuôi một cách an toàn sinh học 



Những Cơ Hội Cho Các Hộ Chăn Nuôi Nhỏ Lẻ 

Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn là một nguồn đóng góp lớn cho việc sản xuất thịt heo ở Châu Á. 
“Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ” hoặc “chăn nuôi quy mô nhỏ” thường được định nghĩa là các hoạt động chăn 
nuôi từ 1 đến 100 con heo (Nga và cộng sự, 2015; FAO, 2010). Một nghiên cứu năm 2015 ở Việt Nam 
cho thấy những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm khoảng 80% lượng thịt tiêu thụ trong nước (Nga et al., 
2015). Tại Trung Quốc, giá thịt heo tăng đột biết do mất hơn một nửa số lượng heo của nước này 
(Shneider, 2020). Sự tăng giá này, giống như trường hợp ở nhiều nước khác ở Đông Nam Á, có thể 
mang lại cơ hội tốt cho các hoạt động có thể giữ không nhiễm ASFV, đặc biệt là đối với các nhà sản 
xuất buôn bán tại địa phương. Các hạn chế quốc tế đã áp dụng đối với một số nước (Shen & Look, 
2020) khiến cho thị trường địa phương trở thành nguồn thịt heo ổn định hơn. 

Giá thịt heo tăng cũng có thể mở ra cơ hội cho việc buôn bán thịt gà, cá, bò, và các loại gia súc khác 
để lấp đầy khoảng trống protein. Nhiều nhà sản xuất nhỏ có thể xem xét đa dạng hóa chăn nuôi hơn 
nữa để giảm thiểu rủi ro và tận dụng nhu cầu protein cao trên thị trường. 

 

 

 

Kết Luận 

Vi-rút Dịch Tả Heo Châu Phi đặt ra một trong những thách thức lớn nhất mà nông dân Châu 
Á quy mô nhỏ phải đối mặt trong ký ức gần đây, đem cùng với nó nguy cơ cao về mất mát và thay 
đổi sinh kế. Các nghiên cứu lần lượt xác định nông dân quy mô nhỏ và nông dân chăn nuôi sân vườn  
là những nguồn truyền lây chính của ASFV, và đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của nó (Nga 
và cộng sự, 2015; FAO, 2020; OIE, 2020; Barnes và cộng sự, 2020). Một số vụ bùng nổ dịch trong khu 

Hình 3. Báo cáo của OIE về các nguồn bùng nổ và lây lan từ tháng 9 năm 2020 (Cục Thông tin & Phân 
Tích Sức Khỏe Động Vật Thế Giới – OIE). 



vực đã được phân loại là “sân vườn” bởi chính phủ của họ (Hình 3), để lại khoảng trống để đổ lỗi và 
có khả năng khiến viện trợ và luật của chính phủ theo hướng có lợi cho các cơ sở chăn nuôi heo lớn 
thường có khả năng thực hiện các biện pháp an toàn sinh học đầy đủ hơn. Những quy định có tiềm 
năng loại bỏ cách hiệu quả bộ phận nông hộ nhỏ của ngành công nghiệp thịt heo nếu không có hành 
động gì. Điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các cộng đồng coi trọng và dựa vào các hoạt động 
kết hợp chăn nuôi heo quy mô nhỏ để đưa ra các quyết định ở cấp cộng đồng nhằm ngăn chặn sự 
lây lan của ASFV. 
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