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I.

HIỆN TRẠNG XỬ LÝ PHÂN GÀ TẠI CÁC TRANG TRẠI
Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng ở

nước ta đang dần chuyển mình từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo quy
mô lớn, công nghiệp, công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi còn tạo ra
việc làm cho nguồn nhân lực ở nông thôn, giúp tăng thu nhập cho người dân trong khu
vực.
Việc mở rộng quy mô cũng đồng nghĩa với việc đầu tư chú trọng về đầu vào như:
Con giống, chuồng trại, thức ăn, thú y… Do đó mà số lượng cũng như chất lượng ngày
càng một tăng, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Nhưng đi kèm với mặt tích cực đó là vấn đề môi trường chăn nuôi, ô nhiễm môi trường
do chăn nuôi gà đang trở thành vấn đề lớn cho xã hội bởi chất thải chăn nuôi gà có mùi
hôi thối, gây ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm đất, nước là cơ hội cho các loại
dịch bệnh sinh sôi, phát triển gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sức khỏe của
người dân. Mặt khác nếu tận dụng và xử lý được nguồn phân này sẽ đem lại nguồn thu
nhập khác từ việc bán phân cho ngành nông nghiệp trồng cây. Trong phân gà có chứa
rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cây trồng, mà giá thành lại rẻ hơn nhiều so với những
loại phân hóa học trên thị trường hiện nay.
Cùng với việc phát triển khoa học công nghệ hiện nay cũng đã có một vài biện pháp
giúp cho các trang trại giải quyết được vấn đề chất thải chăn nuôi như: Ủ thành đống với
những trang trại có quy mô nhỏ, sử dụng kèm vi sinh , xây bể biogas, … Nhìn chung các
phương pháp đều thủ công và mất rất nhiều thời gian trong quá trình xử lý, tốn nhiều
diện tích xây dựng mà hiệu quả xử lý không cao, phân sau xử lý không đạt giá trị dinh
dưỡng cao hay việc xử lý bằng biogas sẽ không tạo ra giá trị kinh tế từ nguồn dinh
dưỡng tiềm năng này.
Hiện nay việc tác động vào các yếu tố trong quá trình xử lý phân giúp thời gian ủ
được giảm xuống đang rất thành công ở các nước phát triển, chất lượng phân sau xử lý
tăng lên, tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên chưa được phổ biến rộng ở Việt Nam.
Công ty Công nghệ Minh Châu giới thiệu về quy trình xử lý phân gà bằng phương
pháp ủ vi sinh lên men mà trên thế giới áp dụng rất thành công.

QUY TRÌNH XỬ LÝ, SẢN XUẤT PHÂN GÀ HỮU CƠ VI SINH:

II.

BIO-ORGANIC

1. Quy trình xử lý phân: BIO-ORGANIC
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Sơ đồ: Quy trình xử lý phân gia cầm bằng phương pháp
Lên men sinh học - Bio-organic
2. Thuyết minh quy trình xử lý
- Phân gia cầm từ chuông trại được vận chuyển bằng xe, hoặc băng tải,.. về
bồn chứa phân tại khu xử lý.
- Tải phân từ bồn chứa phân lên Modul xử lý phân, do phân gia cầm có độ
đậm đặc cao, không thể dùng băng tải phẳng mà phải dùng băng tải trục vít để
chuyển phân lên Modul xử lý phân.
- Cấp men vi sinh cùng với phân gia cầm đưa vào module xử lý
- Bổ sung chất độn hút ẩm: rơm, rạ băm nhỏ, vỏ trấu, vỏ lạc nghiền, mùn cưa
(phê phẩm nông nghiệp)… với mục đích giảm độ ẩm và tăng độ xốp cho phân gà.
Đưa độ ẩm của phân gia cầm về độ ẩm khoảng 60% thuận lợi cho quá trình ủ vi
sinh. Chất độn cũng được bổ sung vào Modul xử lý bằng băng tải trục vít.
Hỗn hợp phân gia cầm và chất độn được kết hợp vi sinh để thúc đẩy nhanh quá
trình xử lý phân gà lên men.
- Hệ thống được đảo trộn đều và gia nhiệt, tạo môi trường để lên men phân
gà.
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Tại Modul xử lý: phân gia cầm được được lên men ở nhiệt độ 50oC đến 55oC
cùng với lượng oxy phù hợp. Trong thời gian từ 8 đến 10 giờ quá trình lên men
rất nhanh, phân gia cầm được xử lý không còn mùi hôi, thối của phân gia cầm với
phân tơi xốp và giảm độ ẩm.
- Sau thời gian phân xử lý tại modul 8-10 giờ, phân được tải ra ngoài modul
xử lý.
- Phân được chở đến khu ủ đánh luống cao 1,5 -2m, quá trình xử lý được
tiếp tục lên men, nhiệt độ trong môi trường ủ được đẩy nhanh lên 70 -80 oC, hơi
nước của phân được bốc hơi nhanh.

Với nhiệt độ của phân ủ lên mem 70 -80 oC, trong thời gian vài ngày thì các
loại vi khuẩn và mầm bệnh gây hại cho cây trồng vật nuôi, chẳng hạn như
salmonella và E. coli,... đã bị tiêu diệt.
* Quá trình xử lý phân gà thành phân hữu cơ vi sinh:
- Thời gian lên men khoảng 8-10 ngày.
- 2 ngày đảo trộn phân ủ 1 lần (dùng xe xúc lật), mục đích bổ sung oxy trong
quá trình lên men (hay ủ hiếu khí).

Phân sau xử lý và tiếp tục ủ lên men khoảng 10 ngày, độ ẩm giảm còn 35 40%, tùy môi trường thời tiết. Phân có thể đưa vào lưu trữ hoặc đóng bao đưa đi
sử dụng.
Với khối lượng phân lớn có thể sản xuất phân tạo hạt, bổ sung vi lượng, các
nguyên tố khoáng, v.v ... trở thành một loại phân bón hữu cơ thương mại.
+ Đối với quy trang trại nhỏ (dưới 10 vạn gà), do lượng phân sản sinh ra không
đủ lớn để làm với quy mô nhà máy người ta có thể đưa ra sử dụng luôn.
+ Đối với Trang trại có quy mô chăn nuôi lớn (trên 10 vạn gà) hoặc tại các
điểm xử lý phân tập trung. Có thể áp dụng sản xuất quy mô công nghiệp: bổ sung
thêm các vi chất, vi lượng, khoáng và các thành phần dinh dưỡng khác… sau đó
được nghiền, sàng, tạo viên và đóng bao. Việc sản xuất quy mô công nghiệp và bổ
sung các yếu tố chất, thành phần dinh dưỡng khác phù hợp từng loại cây trồng.
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III. HƯỚNG DẪN PHỐI TRỘN CÁC NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO:
- Nguyên liệu chính là phân gà (phân gà vừa khai thác, hoặc phân gà đã ủ,
phân gà nuôi đệm sinh học).
- Chất độn mục đích hút ẩm (làm giảm độ ẩm của phân) và làm tơi xốp phân:
mùn cưa, trấu nghiền, vỏ lạc (đậu phộng) nghiền, mụn xơ dừa, bã mía, rơm
(nghiền nhỏ), cây ngô, lõi ngô nghiền…
- Men vi sinh xử lý phân gà.
Bảng tính toán tỉ lệ phối trộn phân theo 1 tấn
Độ ẩm phân đầu vào

<70%

75%

80%

85%

Chất độn (tấn)

15-20%

30%

35%

40%

85-80%

70%

65%

60%

K. lượng phân đầu
vào
Men vi sinh

0,15kg

Tùy vào độ ẩm thực tế của phân đầu vào để điều chỉnh tỉ lệ chất độn phù hợp.
- Thành phần của phân gà sau xử lý và được ủ tiếp 10 ngày ( kết quả test):
Tên chỉ tiêu

Hàm lượng

Nitơ

3.2%

Phốtpho

3.5%

Oxit Kali

3.0%

Tổng lượng dưỡng chất

9.7%

Tổng lượng hữu cơ

73.8%

Độ ẩm

34%

pH

8.18
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BÀI VIẾT ĐÁNH GIÁ PHÂN GÀ HỮU CƠ BIO-ORGANIC
Phân hữu cơ làm từ phân gà có hữu ích không?
Giới thiệu: Phân gà là loại phân gà có chất béo hữu cơ tương đối cao sau quá trình
lên men, thành phần dinh dưỡng của phân gà rất phong phú, vừa chứa một lượng
lớn chất hữu cơ vừa có hàm lượng ba nguyên tố cao (nitơ (N), phốt pho (P), và kali
(K)), hàm lượng chất hữu cơ, nitơ, lân, kali đều cao. Hàm lượng của phân gà tương
đương với 4,5 đến 7,7 lần hàm lượng ba nguyên tố của phân bò, do đó, một lượng
nhỏ phân gà là cũng là một loại phân hữu cơ quan trọng.

Vậy phân gà làm phân bón nền có những lợi ích gì, và ẩn chứa những nguy hiểm
gì? Bệnh vàng lá cây ăn quả có liên quan gì không? Có đúng là chi phí sử dụng
phân gà cao hơn so với sử dụng phân hữu cơ thương mại?
Lưu ý nếu phân gà không qua xử lý hoặc phân hủy không kỹ mà bón trực tiếp cho
cây trồng sẽ có tác hại rất lớn và ẩn chứa nhiều nguy cơ, chủ yếu ở:

Tuyến trùng gây hại trên cây ăn quả
① Các bệnh truyền nhiễm và côn trùng gây hại. Phân chuồng có chứa coliforms,
giun tròn và các mầm bệnh và dịch hại khác. Việc sử dụng trực tiếp sẽ gây lây lan
sâu bệnh, bệnh hại cây trồng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nông sản ăn
được khi các chất hữu cơ chưa chín lên men trong đất rất dễ sinh sản. vi khuẩn và
sâu bệnh Gây bệnh cho cây trồng và côn trùng gây hại; đặc biệt là trên cây ăn quả,
sử dụng phân gà chưa chín dễ dẫn đến bùng phát tuyến trùng nút rễ ở rễ cây ăn
quả, tức là những gì bạn nhìn thấy giống như những nốt sần nhỏ tích tụ trên rễ ".
"Dinh dưỡng ở rễ, Cản trở sự vận chuyển nước và chất dinh dưỡng, làm cho cây ăn
quả yếu (lá vàng nhỏ), thối rữa (thối rễ) và chết ...

Tuyến trùng gây hại cho rau
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② Lên men và đốt cây con. Sau khi phân thô chưa lên men và các vật liệu hữu cơ
khác được bón xuống đất, khi có điều kiện lên men sẽ được lên men dưới sự hoạt
động của vi sinh vật, khi phần lên men gần gốc và cây trồng còn nhỏ thì nhiệt
lượng tỏa bởi quá trình lên men sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và
làm cháy nó. Hệ thống rễ của cây trồng có thể gây chết cây trong những trường
hợp nghiêm trọng.
③Tổ khí độc hại. Trong quá trình phân hủy sẽ sinh ra các khí độc hại như mêtan
và amoniac, các khí này gây ra hiện tượng axit và rễ gây hại cho đất và cây trồng.
Đặc biệt trong lán, tác hại càng nghiêm trọng.
④ Đất thiếu ôxy. Chất hữu cơ tiêu thụ oxy trong đất trong quá trình phân hủy,
làm cho đất tạm thời ở trạng thái thiếu oxy và kìm hãm sự phát triển của cây trồng.
⑤ Hiệu quả phân bón thấp. Hầu hết các chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ chưa
lên men và phân hủy đều ở trạng thái hữu cơ hoặc trạng thái tác dụng chậm, cây
trồng không thể hấp thụ và sử dụng trực tiếp. Do đó, việc bón trực tiếp phân hữu
cơ chưa lên men sẽ làm giảm hiệu quả phân bón.
⑥ Giá thành cao, được sử dụng trực tiếp không qua xử lý, nguyên liệu hữu cơ có
khối lượng lớn, thành phần hữu hiệu thấp, vận chuyển không thuận tiện, chi phí sử
dụng tăng lên.
Vì vậy, bà con nông dân đã quen sử dụng phân gà cần lưu ý, phải phân hủy hết
trước khi bón để nâng cao hiệu quả sử dụng phân và giảm thất thoát không đáng
có.
Vậy vai trò của phân hữu cơ vi sinh phân gà lên men là gì:
1. Sản xuất nhiều loại enzym để ức chế nhiều loại bệnh truyền qua đất như bệnh
hại cây trồng, bệnh tuyến trùng nút rễ, bệnh héo xanh do nấm, bệnh héo rũ do vi
khuẩn và bệnh bạc lá.
2. Hệ vi sinh vật có lợi và hiệu quả cao có trong quá trình hoạt động liên tục có thể
kích hoạt nitơ trong không khí, phân hủy và giải phóng các chất dinh dưỡng phốt

pho và kali không hòa tan. Bổ sung chất hữu cơ cho đất và giải phóng từ từ các
chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng.
3. Cải thiện các đặc tính vật lý của đất, giữ cho đất mềm, dễ canh tác, thúc đẩy cấu
trúc tổng hợp của đất, tăng độ xốp của đất và thúc đẩy sự phát triển khối lượng rễ.
Tăng khả năng giữ nước và phân bón của đất và giảm thất thoát do rửa trôi.
4. Xanh và bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Phân hữu cơ
lên men của sản phẩm này không có tác dụng phụ, độc hại, an toàn cho cây trồng
và môi trường đất, trộn chung với phân vô cơ cũng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng
phân hóa học và tiết kiệm chi phí.
5. Cây ra rễ và cây con khỏe, chống sâu bệnh và kháng bệnh. Sự gia tăng của vi
sinh vật có lợi tiết ra hormone, polysaccharid và các chất chuyển hóa khác ra thế
giới bên ngoài, ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh cho đất, có thể thúc đẩy
sự phát triển của rễ cây trồng, sinh trưởng mạnh mẽ và giảm sự lây lan của các loại
bệnh.

Vậy tiêu chí nào để đánh giá phân gà đã hoai mục hết?
Không có mùi hôi, sợi nấm trắng, phân gà lỏng.
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Với đồng thời 3 mục trên, có thể phán đoán cơ bản là phân gà đã lên men.
Trong điều kiện tự nhiên thường mất 2-3 tháng, khi nhiệt độ tích tụ đạt 60 hoặc 70
độ thì phải đảo, giữa chừng cần đảo 3-5 lần. Nếu bổ sung vi khuẩn lên men, quá
trình sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều, tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, thông
thường mất 20-30 ngày, nhưng có thể hoàn thành trong 8-10 ngày trong điều kiện
nhà máy sản xuất, sau khi tạo hạt, bổ sung vi khuẩn, các nguyên tố khoáng, v.v ...
Quá trình này cuối cùng trở thành một loại phân bón hữu cơ thương mại.
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