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Nuôi Rắn Hổ Hành: Chỉ Cần Cho Ăn 64 Lần Là Có Thể Xuất Bán, Lời 100.000 Một Con

Mỗi con Rắn Hổ Hành sau 8 tháng nuôi sẽ lời 100.000/con, thức ăn dễ kiếm,
tuần chỉ cần cho ăn 2 lần, không cần dọn vệ sinh, loài này khỏe mạnh, dễ
nuôi, ít bệnh, 35 mét vuông có thể nuôi được 300 con.

Anh Văn Công Tuấn rất thành công với mô hình nuôi Rắn Hổ Hành.

Rắn hổ hành là một loài động vật hoang dã hiện nay đang được nhiều nông
hộ ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) chọn nuôi. Mô hình không chiếm
nhiều diện tích nhưng hiệu quả mang lại khá cao.
Anh Văn Công Tuấn cho biết, trung bình với diện tích khoảng 35m2 có thể
nuôi được khoảng 300 con rắn hổ hành. Đây là loài rất dễ nuôi, ít bệnh, thức
ăn của rắn hổ hành đa phần là các loại ếch, nhái, rắn mối… Rắn con sau 8
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tháng nuôi sẽ đạt trọng lượng khoảng 550 gram (loại I), với giá bán hiện nay
dao động từ 300.000 - 320.000 đồng/kg, trừ hết chi phí bao gồm con giống và
thức ăn khoảng 50.000 đồng/con, người nuôi có thu nhập trên 100.000
đồng/con.
Anh Văn Công Tuấn, ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, cho biết gia đình anh
đang nuôi gần 200 con rắn hổ hành, đạt trọng lượng gần 450gram. Rắn hổ
hành rất nhẹ công chăm sóc, không cần vệ sinh chuồng trại, mỗi tuần chỉ cho
ăn 2 lần. Đợt rồi, gia đình anh nuôi và bán thử nghiệm 20 con, cho lãi trên 2
triệu đồng, bình quân 1 con rắn hổ hành bán ra cho lãi 100.000 đồng sau 8
tháng nuôi.
► Xem thêm: Trồng Nấm Bào Ngư Đơn Giản Nhưng Lãi Cực Cao
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