
QUY TRÌNH SÖÛ DUÏNG THUOÁC ANOVA

TRONG CHAÊN NUOÂI HEO

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN WHO-GMP
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN



I. GIAI ĐOẠN HEO NÁI:

GIAI ĐOẠN

Trước và sau
khi phối giống

Trước  khi
sinh 2 tuần

Trước  khi
sinh 1 tuần

Ngày sinh

LIỀU SỬ DỤNGSẢN PHẨM CHỈ ĐỊNH

- Cho ăn liên tục giúp heo mau lên giống, tăng tỉ lệ đậu 
thai, phòng ngừa khô thai, chết thai, sảy thai.
- Ăn liên tục giúp lông da bóng mượt, ngừa đau móng, 
nứt móng, viêm da, lở da ở heo.
- Cung cấp Calci, Phospho và các Vitanim để ngừa đau 
móng, bại liệt, thối móng, yếu chân ở heo nái.
- Tăng tỷ lệ lên giống, tỷ lệ đậu thai, giúp an thai trong 
giai đoạn mang thai.

- Phòng nội ngoại ký sinh trùng lây sang heo con.

- Cho ăn liên tục đến khi tách con để kích thích heo mẹ 
tạo nhiều sữa, gúp heo con đồng đều, tăng trọng lượng 
cai sữa.
- Tăng cường sức đề kháng cho heo.  

- 1kg / tấn thức ăn

- 1kg / tấn thức ăn

- 3kg / tấn thức ăn
- 100g/20kg thức ăn
- Tiêm 5ml/nái/lần, 2-3 
tuần dùng 1 lần

- 1ml/32kg thể trọng, tiêm 
dưới da

- 1kg/ 100kg thức ăn
- 1,5kg/ tấn thức ăn

- 10 - 20ml/ con

- Nova E-Selen 500

- Nova-Biotin

- Nova-AD.Tricalphos
hoặc Nova-Calvit Plus

- Nova-ADE Vita

- Dùng Sowmilk
- Kết hợp với 
Nova-Thyromin
- Novasal

- Giúp mau phục hồi sức khỏe, tiết nhiều sữa.
- Phòng ngừa sốt sữa, bại liệt trên heo nái sau khi sinh. 

- Phòng ngừa viêm vú, viêm tử cung.

- 10-20ml/con 
- 1ml/5 kg thể trọng, tiêm 
1 lần trước khi sinh 24h 
- 1ml/10kg thể trọng
- 1-3ml/50kg thể trọng

- Dùng Novasal
- Kết hợp Nova-Calcium B12

- Nova-Amdecol
 hoặc Nova-Cefur

Trong thời gian
nuôi con

- Cung cấp Calci, Phospho và các Vitanim để ngừa bại 
liệt, yếu chân trên heo nái.
- Cho ăn liên tục để heo nái khỏe mạnh tạo nhiều sữa và 
nhanh phục hồi khi cai sữa.  

- 3kg/ tấn thức ăn

- 2 gram/ kg thức ăn

- Nova-AD.Tricalphos
hoặc Nova-Calvit
- Nova-ADE B.Complex

Trước khi
cai sữa

- Giúp heo nhanh lên giống trở lại, tăng hoạt động 
buồng trứng, kích thích rụng trứng nhiều. 

- Tiêm 5 -10ml/ con
- Tiêm 5 -10ml/ con
- Trộn ăn 20g/con/ngày, 
dùng liên tục 4-5 ngày

- Nova-ADE Vita
- hoặc Novasal
- hoặc Nova-Swine 
Promoter

- Nova-Mectin 1% 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA 
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II. GIAI ĐOẠN HEO CON SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA:

GIAI ĐOẠN

1 Ngày

3 Ngày

5 Ngày

7 Ngày

LIỀU SỬ DỤNGSẢN PHẨM CHỈ ĐỊNH

- Phòng trị bệnh tiêu chảy. 

- Phòng ngừa tiêu chảy, viêm ruột.

- Phòng bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

- Phòng ngừa tiêu chảy do cầu trùng trên heo con.

- Nâng cao sức đề kháng, tăng trưởng nhanh.

- 1ml/con, ngày 2 lần

- 1ml/ con (Cho uống)
- 1ml/ con (Cho uống)
- 1ml/ con (Tiêm  bằng kim 
nhỏ)  

- 1ml/ con (Cho uống 1 lần 
duy nhất)
- 1ml/ con, tiêm bắp

-  Nova-Enrocol

- Nova-Coc 5%

- Nova-ADE Vita

- Bổ sung lượng sữa cao cấp giúp heo con mau tập ăn, 
lớn nhanh, trọng lượng cai sữa đồng đều.

- Phòng bệnh tiêu chảy trên heo con.

- Hòa 1kg/ 2-3 lít nước ấm 
cho uống tự do đến khi cai 
sữa hoặc trộn vào thức ăn.
-1ml/ con (Cho uống).

- Dùng Sowmilk hoặc 
Super Milk
- Nova-Colispec
hoặc Nova-Anti Coli

- Nova-Colispec hoặc 
Nova-Anti Coli
- Chọn 1 trong 2:
Nova-Fe+B12 hoặc Nova Fer100 
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11 Ngày
đến  cai sữa

- Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp ngừa tiêu chảy, giảm tiêu 
tốn thức ăn, tăng trọng nhanh. 
- Kích thích tăng trọng, chống còi.
- Phòng bệnh tiêu chảy trên heo con.

- 1 gram/ 1 lít Nova-Milk đã 
pha với nước.
- Tiêm 1ml/ con, tuần 1 lần
- 2ml/ con, cho uống tuần 
1 lần.
- 1g/2 lít nước, 3-5 ngày 
liên tục.
- 1g/2 lít nước hoặc 1g/kg 
thức ăn, trong 3 ngày liên tục.

- Nova-Bactic

- Novasal
- Nova-Colispec hoặc 
Nova-Coli Stop
hoặc Nova-Coldox

hoặc dùng Nova-Neo coli

III. GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN HEO LỨA:

GIAI ĐOẠN

Ngày cai sữa

Sau cai sữa

Heo lứa 
(20kg đến 50kg)

Heo thịt
(50kg đến 
xuất bán)

LIỀU SỬ DỤNGSẢN PHẨM CHỈ ĐỊNH

- Tăng sức đề kháng, giảm Stress do cai sữa, nhập, tách 
bầy.
-Cho uống tự do nhằm chống Stress do tách bầy, chuyển 
chuồng, nâng cao khả năng kháng bệnh.
- Phòng bệnh sưng phù đầu, tiêu chảy.

- Bổ sung vi sinh vật có lợi và men tiêu hoá giúp ngừa 
tiêu chảy, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng trọng nhanh. 

- Tẩy nội ngoại ký sinh trùng trên heo.

- Phòng ngừa viêm phổi do Mycoplasma kết hợp với vi 
trùng.

- Bổ sung Vitamin giúp heo tăng trọng nhanh, giảm 
stress do chuyển chuồng.
- Cho ăn liên tục giúp heo nở mông, nở đùi, thịt đỏ.

- Tiêm 2ml/ con 

- 1gram/ lít nước 
- 1gram /2 lít nước
- 1gram/ lít nước
- 1g/lít nước hoặc 2g/kg 
thức ăn, 3 ngày liên tục

- 3kg/ tấn thức ăn
- 1kg/ 100kg thức ăn
- 1,5g/ 1 lít nước

- 1ml/ 32kg trọng lượng 
(tiêm dưới da)
- 1g/kg thức ăn, dùng liên 
tục 4 ngày, mỗi 2 tuần 
dùng 1 đợt thuốc
- 1 gram/ kg thức ăn
- 1 gram/ 2 lít nước
- 0,5kg/ tấn thức ăn

- Novasal

- Elec-C hoặc 
Nova-C Plus hoặc
Nova-Dextrolytes
- Dùng Nova-Ampicol

- Nova-Mectin 1% (khi heo 
20-25kg).
- 5 ngày sau cai sữa dùng 
Nova-Doxine hoặc
Nova-Trimedox
- Nova-ADE B.Complex 
hoặc Nova-Vita Plus
- Defaty

- Cho ăn liên tục nhằm bổ sung Chrom hữu cơ giúp heo 
nở mông, bung đùi, tăng nạc, tạo màu đỏ hồng cho cơ.
- Tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh, lông da bóng 
mượt.
- Tẩy sạch nội ngoại ký sinh trùng.

- Phòng bệnh hô hấp, tiêu hóa. 

- 400gram/ tấn thức ăn
- 1ml/ 25-30kg trọng lượng, 2 
tuần/ 1lần
- 1ml/ 32kg trọng lượng (tiêm 
dưới da)
- 2g/ kg thức ăn, dùng 3 ngày 
liên tục, 2 tuần dùng 1 đợt.
- 1g/3lít nước hoặc 1g/1.5kg 
thức ăn hoặc 1g/30-40kg thể 
trọng, trong 3 ngày

- Nova-Chrom Yeast

- Ade-B.Complex Inj

- Nova-Mectin 1% (Lúc 
Heo 50-60kg)
- Dùng Nova-Lincodox 
hoặc Nova-Flodox

- Sau đó trộn 1 trong 3 loại 
men sau: 
Nova-Multizym hoặc 
Nova-Enzym hoặc 
Nova-Bactic

* LƯU Ý: 
- Thức ăn hỗn hợp trộn sẳn hoặc thức ăn viên: Không trộn thêm các loại NOVAMIX.
- Thức ăn tự trộn: sử dụng thêm các NOVAMIX của Công ty LD TNHH Anova theo các giai đoạn sau:

STT LIỀU SỬ DỤNGTÊN SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN CHỈ ĐỊNH

Heo lứa (20-50kg) Kích thích tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng 
sức đề kháng với bệnh đường hô hấp.

Trộn 1kg/ 250 kg thức ăn. 
Cho ăn liên tục.

NOVAMIX 31

Heo thịt (50-90kg) Tăng trọng nhanh, tăng tích lũy nạc, hạn chế mỡ, giảm 
chi phí thức ăn, tăng sức đề kháng bệnh.

Trộn 1kg/ 400 kg thức ăn. 
Cho ăn liên tục.

NOVAMIX 42

Heo nái, heo nọc Giúp heo nái phát triển tốt, tăng khả năng lên giống, đậu 
thai, tăng tiết sữa, tăng chất lượng tinh trùng trên heo nọc.

Trộn 1kg/ 400 kg thức ăn. 
Cho ăn liên tục.

NOVAMIX 53

10 Ngày

- Bổ sung sắt lần 2 cho heo con, phòng bệnh thiếu máo 
do thiếu sắt ngừa tiêu chảy phân trắng, kích thích tăng 
trọng.
- Phòng ngừa tiêu chảy, viêm ruột.

- 2ml/ con (Tiêm  bằng kim 
nhỏ)  

- 1ml/ con (Cho uống)
- 1ml/ con (Cho uống)

- Chọn 1 trong các loại sau: 
Nova Fe+B12 hoặc Nova 
Fer100 
- Nova-Colispec
hoặc Nova-Coli Stop
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