
Giá thịt lợn bất ngờ tăng mạnh khi dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát ! 

 

Tin vui đến với những người chăn nuôi khi dịch tả lợn Châu Phi đã dần được kiểm soát và giá thịt lợn 

bắt đầu tăng mạnh trở lại. Trong đó, 2 địa phương đầu tiên là P. Ngọc Thụy - Long Biên và Xã Đức 

Hợp, H. Kim Động, Hưng Yên đã công bố dập tắt được dịch tả lợn châu Phi. 

Đã kiểm soát được dịch tả lợn Châu Phi. 

Trong tháng 3/2019, với sự lây lan nhanh chóng với quy mô lớn của dịch tả lợn Châu Phi đã gây thiệt 

hại nặng nề cho ngành chăn nuôi, từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cho tới những trang trại lớn quy mô lên tới 

hàng nghìn con lợn. 

Tính đến ngày 28/3/2019, dịch đã lây lan ra 23 tỉnh/thành phố thuộc miền Bắc và miền Trung, số lượng 

lợn phải tiêu hủy lên tới hơn 85.000 con. 

Song những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 những thông tin về dịch có dấu hiệu lắng xuống, các đia 

phương đã dần kiểm soát được dịch bệnh không cho lây lan. Trong đó, 2 địa phương đầu tiên là P. 

Ngọc Thụy - Long Biên và Xã Đức Hợp, H. Kim Động, Hưng Yên đã công bố dập tắt được dịch tả lợn 

châu Phi sau 30 ngày 2 địa phương trên chưa phát hiện ổ dịch mới. 

Trước đó, tại cuộc họp bàn giải pháp kiểm soát an toàn cơ sở giống và ngành hàng thịt lợn, ông 

Nguyễn Văn Long – Trưởng phòng Dịch tễ (Cục Thú y, Bộ NN-PTNT), cho biết mới đây, toàn bộ 

phòng dịch tễ Cục thú y đã kiểm chứng thông tin về tình hình dịch tễ trên thế giới. Hiện có 59 quốc gia 

đã từng nhiễm dịch tả lợn châu Phi. 

 

Theo ông Long, ngay khi có thông tin Trung Quốc đã phân lập được virus DTLCP, thì Việt Nam cũng 

đã phân lập được virus của bệnh dịch này tại ổ dịch ở Hưng Yên và Thái Bình, dưới sự giúp đỡ của các 

chuyên gia nước ngoài. “Các phòng thí nghiệm của Việt Nam đang thực hiện bước nuôi cấy, phân lập 

nhân lên để phân loại virus phục vụ nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng DTLCP”, ông Long cho hay. 

 

Giá thịt lợn bắt đầu tăng mạnh 

Sau 2 tháng xuất hiện dịch ở Việt Nam thì nhiều hộ dân và các doanh nghiệp hạn chế sử dụng thịt lợn. 

Tuy nhiên gần đây khi thông tin dịch tả lợn Châu Phi đã dần được kiểm soát thì người dùng bắt đầu gạt 

bỏ được tâm lý đó và bắt đầu sử dụng thịt lợn nhiều hơn. Chính vì vậy trong nhưng ngày đầu tháng 4, 

giá thịt lợn trên thị trường băt đầu tăng mạnh trở lại. Cụ thể, các bạn có thể tham khảo biểu đồ giá lợn 

hàng ngày tai Anova Feed: 



 

 

Tại các địa phương ở miền Bắc, giá lợn hơi xuất chuồng tăng mạnh, cộng với việc bệnh dịch tả châu 

Phi đã được khống chế nên người chăn nuôi bắt đầu tính toán việc tái đàn trở lại. 

Hy vọng với những thông tin khả quan trên sẽ giúp ngành chăn nuôi Việt Nam khởi sắc trở lại ! 

Tin P. Mareting 


