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SẢN PHẨM
HEO HẬU BỊ ĐỰC VÀ CÁI THUẦN
Heo giống hậu bị đực và cái thuần chủng gồm các giống Duroc, Yorkshire và 
Landrace. Đã được tuyển chọn chặt chẽ về các tính trạng:
 + Hướng sinh sản (Landrace và Yorkshire): Số con chọn nuôi/ổ > 13 con;
    Số lứa đẻ/nái/năm > 2,35 lứa.
 + Hướng sinh trưởng (Duroc): ADG > 700gr; FCR < 2,4; Tỉ lệ thịt xẻ > 78%
Mục tiêu sản xuất của giống thuần chủng là tạo con có ưu thế lai về sinh sản 
và sinh trưởng.

HEO HẬU BỊ CÁI BỐ MẸ
Là heo cái lai hai máu York-Land hoặc Land-York đã được tuyển chọn chặt 
chẽ về các tính năng sinh sản: Số con chọn nuôi/ổ > 12 con; Số lứa 
đẻ/nái/năm > 2,3 lứa; Số heo thịt tạo ra/nái/năm > 25 con. Mục tiêu sản xuất 
của heo cái lai hai máu là làm dòng nái để phối với dòng đực, cuối cùng tạo 
heo thịt chất lượng cao.

HEO CON GIỐNG NUÔI THỊT
Là heo con lai ba máu có trọng lượng từ 20-30kg dùng để nuôi tạo heo thịt thương phẩm. 
Đây là dòng heo lai có sức kháng bệnh rất cao, tỉ lệ hao hụt thấp < 2,5%. Năng suất sinh 
trưởng tốt: ADG > 700gr; FCR < 2,4; Tỉ lệ thịt xẻ > 78%.GIỚI THIỆU

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
Trở thành một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn 
nuôi trang trại, góp phần hình thành và 
hoàn chỉnh chuỗi giá trị cung ứng nguồn 
thịt sạch, an toàn, chất lượng cao có 
khả năng truy xuất nguồn gốc.

Ứng dụng mô hình và công nghệ hiện 
đại nhất, đáp ứng các quy chuẩn về 
chăn nuôi, nâng cao hiệu suất vật nuôi.

CHUỖI GIÁ TRỊ KHÉP KÍN

CHÍNH TRỰC
HIỆU QUẢ

CHUYÊN NGHIỆP

Heo hậu bị đực 
và cái thuần

Heo hậu bị cái 
bố mẹ

Heo con giống 
nuôi thịt

HEO THỊT
Đạt trọng lượng xuất bán từ 95-130kg. Được chăn nuôi theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Đây là sản 
phẩm truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, chất lượng thịt 
dẻo, đỏ, có vân mỡ (mỡ giắt) càng làm miếng thịt có mùi thơm đặc trưng khi chế biến. Đặc biệt khi 
chế biến các loại thực phẩm nguội như chả lụa, giò chả...

Anova Farm tự hào là trại heo đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận GLOBALG.A.P.
do tổ chức chứng nhận quốc tế CONTROL UNION cấp.

YORK-LAND

LANDRACEYORKSHIRE DUROC

TRUY XUẤT
NGUỒN GỐC

&
PHÚC LỢI
ĐỘNG VẬT

TRUY XUẤT
NGUỒN GỐC

&
PHÚC LỢI
ĐỘNG VẬT

TH
Ứ

C ĂN

CH
ĂN N
UÔI

G
LO

BALG.A.P.

TRANG T
RẠI

CHĂN N

UÔ
I

GLOBALG.A
.P

.

THUỐC THÚ
 Y

VACCINE

GMP W
HO

A
N

 TO
ÀN HACCP

SẠCH

TH
Ự

C PHẨM


