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[Ghi chú biên tập (AB): Keith đã thực hành nông nghiệp bền vững tại Trại Trẻ Mồ Côi Aloha
House ở Puerto Princesca suốt 15 năm, sản xuất thức ăn giàu dinh dưỡng từ trang trại được
tiêu thụ ở cả trại trẻ mồ côi lẫn những khách hàng địa phương. Tháng Năm vừa rồi, tôi đã có
đặc ân được thăm Keith và gia đình anh tại Aloha House, nơi Hội thảo Nông Nghiệp Bền Vững
ECHO Châu Á – Philippines lần thứ 2 được tổ chức. Tôi đã rất ấn tượng bởi những gì họ có thể
đạt được trong một khu vực nhỏ bé, với rất ít nguyên liệu đầu vào từ nguồn ngoài nông trại.
Keith luôn cởi mở và hào phóng chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của anh với khách
tham quan và mạng lưới ECHO mở rộng. Ở Tài Liệu ECHO Châu Á 20, Keith đã chia sẻ về thức
ăn cho cá từ trang trại. Trong bài báo này, Keith sẽ chia sẻ những điều cơ bản để sản xuất
thức ăn chăn nuôi cho heo từ trang trại.]
LỜI GIỚI THIỆU
Phân bón từ trang trại góp phần giúp các hệ thống nông nghiệp bền vững hơn. Tàn dư cây
trồng sau khi thu hoạch và phân chuồng là một phần của vòng tròn dinh dưỡng và có thể
giảm chi phí đầu vào bằng việc sử dụng phân ủ nhiệt, phân trùn, sản phẩm vi sinh bokashi,
hoặc là phân xanh. Thức ăn chăn nuôi từ trang trại cũng có thế cắt giảm chi phí nếu người
nông dân quản lý và sử dụng những nguyên liệu vốn sẵn có của mình. Ví dụ, người nông
dân có thể mở rộng đồng cỏ bằng cách chăn thả súc vật theo kế hoạch, làm thức ăn cho heo
từ phần còn lại của cây trồng hoặc phụ phẩm sữa (như là váng sữa hoặc sữa tách béo);
trồng cây họ đậu để cắt và lượm, hoặc trồng dương xỉ nổi hoặc các cây thủy sinh khác làm
thức ăn bổ sung.
Cùng với mật độ chăn nuôi ngày càng tăng, người nông dân cần mẫn sẽ tìm những đường
lối và phương thức để tăng thêm luồng dinh dưỡng làm lợi cho hệ thống mình. Bài viết này
sẽ miêu tả những phương pháp và kĩ thuật cần thiết cho một nông dân sản xuất nhỏ lẻ để
thành công với thức ăn từ trang trại cho heo. Khi bạn đọc, hãy nhớ rằng người nông dân
đầu tiên cần khai thác một cách bao quán (và ít công sức) hơn những phương pháp sẵn có
trong trang trại, và chỉ sau khi đó mới cân nhắc đẩy mạnh toàn thể các hoạt động (Hình 1)
Chú ý: Hãy để ý rằng nhiều tạp chí, báo cáo và những bản hướng dẫn cảnh báo cẩn thận xu
hướng từ bỏ các phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện có cho một hệ thống thâm
canh hơn, mà không trước hết thực hiện đánh giá và sau đó triển khai các công nghệ mới
với một giai đoạn chuyển tiếp có kế hoạch tốt, đầy đủ vốn liếng và phù hợp thực tế.
TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG TRANG TRẠI ALOHA

Hình 1. Chiến Lược Cho Ăn
Khi chúng tôi lên kế hoạch về chế độ thức ăn cho heo, chúng tôi đảm bảo cả nguồn thức ăn
từ trong và ngoài trang trại, trong trường hợp bất ngờ phát sinh. Điều này là quan trọng,
nhưng thường hay bị bỏ qua. Lời khuyên rất đáng chú ý từ Skillicorn: “Hầu hết nông dân
không duy trì tất cả các nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị toàn bộ thức ăn tại chỗ hoặc thiết
bị để trộn và viên thức ăn. Do đó, họ phải phải đảm bảo các nguồn chính và phụ từ thị
trường trong mọi lúc, việc này không phải là một hoạt động quản lý đơn giản, (Skillicorn,
1993). Tại Aloha House, chúng tôi mua bột cá, cám gạo và cơm dừa của mình từ các nguồn
địa phương. Chúng tôi cũng có nhiều loại cây họ đậu, cây gỗ và dương xỉ nổi để bổ sung cho
bất kỳ sự thiếu hụt nào trong nguồn cung cấp protein (chất đạm) mà chúng tôi mua.
Kinh nghiệm của chúng tôi là với các giống Landrace, Duroc và Large White, cũng như các
giống nội địa hiện đại và các giống lai chéo mà đáp ứng tốt với các hoạt động cho ăn thâm
canh. Các giống này trải nghiệm sự tăng trưởng nhanh chóng, ổn định với thức ăn lên men
của chúng tôi. Giống heo Large White, Duroc và Land Race sẵn có từ những người chăn nuôi
thương mại và những người nuôi heo giống sau nhà đáng tin cậy, và chúng chuyển đổi tốt
sang hệ thống chăn nuôi của chúng tôi.
Trong khu vực Palawan của chúng tôi ở Philippines, heo bản địa là một lựa chọn thay thế
cho các giống hiện đại. Cách nuôi chúng tiết kiệm nhất là trên đồng cỏ trồng các loại cây và
củ làm thức ăn chăn nuôi. Trong một hệ thống đồng cỏ, các thử thách chính với các giống
heo hoang dã này là giữ chúng khỏe mạnh và giữ chúng trong rào chắn với chi phí thấp. Cái
mõm mạnh mẽ và khả năng đào xới của chúng có thể giúp chúng trốn thoát nếu không được
rào chắn đúng cách. Thay vì được chăn thả, heo địa phương thường bị cột lại. Chúng thường
cạnh tranh thức ăn thừa từ bàn ăn với vật nuôi, có xu hướng bị còi cọc với năng suất kém và
cũng có thể bị áp lực bởi ký sinh trùng (Hình 2). Trên thế giới, các hướng dẫn cơ bản đã có
cho heo chăn nuôi trên nền đất, và cột trói không được khuyến nghị. Đại Học Florida
khuyến nghị diện tích 25 mét vuông cho mỗi con heo bản địa (Meyer, 1993).
Ở Philippines, cả giống heo Warty Negros (Suscebifronsnegrinus) và heo có râu Palawan
(Susahoenobarbus) đã được lai với các giống hiện đại với một số thành công, nhưng tài liệu
về độ chuyển hóa thức ăn và tăng cân là khó tìm. Nông dân nuôi heo rừng ở Anh lai giữa
heo đực hoang dã thuần chủng với heo nái nội địa (thường là Tamworths) để tạo ra kích cỡ

lứa đẻ lớn hơn, từ trung bình 5 con ở giống thuần hoang dã lên 9 ở con lai (“Có phải heo
hoang dã sống tự do là heo hoang dã thuần chủng?”). Sức sống từ việc lai giống sẽ góp phần
tăng độ chuyển hóa thức ăn, và heo lai có thể hưởng lợi từ thức ăn lên men. Tuy nhiên, ngay
cả khi chuyển hóa thức ăn tốt hơn, chi phí tăng thêm có thể không tương xứng với lượng
thịt tăng thêm.
Phần còn lại của bài viết này sẽ thảo luận về các phương pháp và lợi ích của việc giảm chi
phí thức ăn cho các giống heo hiện đại với xu hướng tăng cân nhanh chóng và được nuôi
trong một môi trường được quản lý trên nền xi măng hoặc mùn cưa. Tại Aloha House,
chúng tôi đã và đang sử dụng qui trình heo hạnh phúc “không cần tắm”, được quảng bá
thông qua các mạng lưới Canh Tác Tự Nhiên khác nhau. Một mô tả đầy đủ về hệ thống được
thảo luận trong cuốn sách của tôi Một Hệ Thống Canh Tác Tự Nhiên cho Nông Nghiệp Bền
Vững Vùng Nhiệt Đới. Trong hệ thống này, heo được nuôi trên đệm lót mùn cưa sâu 1 mét
và EM được thêm vào thức ăn và nước hàng ngày và phun hàng tuần lên đệm lót. Ngay cả
heo nái cũng thích sinh sản trên những chiếc đệm lót sâu và ăn thức ăn lên men (Hình 3 &
4).
NGUỒN THỨC ĂN
Nhiều thành phần thức ăn chất lượng tốt sẵn có ở hầu hết các nước. Hãy đảm bảo rằng bạn
tìm được nguồn chất lượng tốt nhất có thể. Ngoài ra, lưu ý rằng nhiều chương trình cho ăn
theo mô hình công nghiệp là không khả thi hay không có lãi ở các nước đang phát triển!

(Theo chiều kim đồng hồ) Hình 2. Heo hoang dã bị cột như giống Sus ahoenobarbus (giống
heo có râu Palawan) ở Palawan, Phi-líp-pin, hiếm khi phát triển tốt trong môi trường nuôi.
Hình 3. Heo Hạnh Phúc trên đệm lót mùn cưa cấy EM. Hình 4. Heo sinh sản hoàn thiện từ
thức ăn chăn nuôi chất lượng cao có nguồn gốc nông trại và thêm vào vôi chăn nuôi xay
nhuyễn. Hình 5. Amorphophallus palawanasis – Khoai chân voi ở Palawan, Phi-lip-pin.

Chọn Nguyên Liệu Đầu Vào Chất Lượng Cao
Thịt heo nuôi bằng ngô là một hiện tượng xuất hiện qua việc quá nhiều ngô sản xuất giá rẻ
ở các nước công nghiệp. Giống ngô hiện đại có mức carbohydrate cao hơn và mức protein
(chất đạm) thấp hơn tương ứng. Ngược lại, cám gạo có lượng protein thô gấp đôi ngô và
thường rẻ hơn. Trong một hệ thống thức ăn tự nhiên, protein là yếu tố hạn chế số một về
hiệu suất và sự tăng trưởng của vật nuôi; nó cũng là thứ đắt nhất để mua. Nếu bạn giữ mức
protein mục tiêu tương xứng với độ tuổi của vật nuôi, mọi thứ khác sẽ cân bằng với thức ăn
tự nhiên của bạn. Trong việc tạo ra thức ăn cho heo của mình, bạn trả tiền cho protein. Các
công thức thức ăn cũ từ ngô dựa trên các giống ngô có nhiều protein hơn so với ngô hiện
đại tràn đầy khắp chuỗi cung ứng của chúng tôi (cũng chứa dư lượng glyphosate và thường
là biến đổi gen). Ở Palawan, nơi Aloha House ở, ngô có giá gần gấp đôi và chứa một nửa
lượng protein so với cám gạo, khiến cho protein ở ngô đắt gấp bốn lần so với protein ở gạo.
Chúng tôi muốn nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên cho heo của mình kinh tế và đảm bảo sản
phẩm cuối cùng tốt nhất.
Những Ứng Dụng Độc Đáo Của Cây Trồng Và Tàn Dư Cây Trồng Trên Khắp Thế Giới
Các giải pháp cho gia súc ăn sáng tạo được tìm thấy ở các quốc gia khác nhau. Ngọn đậu
phộng, thân cây ngô, phần bắp cải thừa và thân cây chuối là những ví dụ về các sản phẩm
phụ nông nghiệp hữu ích được sử dụng ở Philippines để sản xuất thức ăn cho heo. Sắn khô
cũng được sử dụng ở đảo Mindanao và Luzon. Ở Palawan, lá đơn của một loài cây họ Ráy
hoang dã có tên là Amorphophalluspaeoniifolius được thu hoạch từ thảm thực vật dưới rừng
ngập nước và được cắt lát hoặc cắt nhỏ để làm thức ăn (Hình 5). Ở Ấn Độ, các giống thuộc
loài họ ráy này được trồng để lấy củ ăn được và được gọi là khoai mỡ chân voi.
Ở Thái Lan, thân cây chuối được lên men để làm thức ăn cho heo. Thân chuối tươi thái lát
hoặc xắt nhỏ được trộn với đường và muối đá (theo tỷ lệ 100 kg thân cây xắt nhỏ: 4 kg
đường: 1 kg muối đá) và lên men trong ba ngày trong một cái xô. Các vi sinh vật nuôi cấy tự
nhiên khác nhau được thêm vào để cải tiến quá trình lên men. Sau ba ngày, sản phẩm lên
men được trộn với một lượng ngang bằng về khối lượng cám giàu protein và bột cá
(Tancho, 2015). [Ghi chú của biên tập: Để tham khảo thêm và chi tiết về các công thức thức
ăn chăn nuôi heo tự nhiên này, vui lòng xem cuốn sách của Tiến sĩ Arnat Tancho “Truyện
Tranh Về Nông Nghiệp Tự Nhiên”, có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Khmer tại Văn
phòng ECHO Châu Á.]
Ở Kenya, dây leo khoai lang là phụ phẩm có giá trị cho chăn nuôi. Dây leo được cắt nhỏ và
lên men với EM1. Bột ngô và protein bổ sung được thêm vào để tăng cường hiệu quả (“Cách
tự mình làm thức ăn cho heo tại trang trại”, 2015.)
Cỏ Và Cây Họ Đậu Để Cắt Và Mang Về
Cỏ có thể là nguồn thức ăn xanh quan trọng cho gia súc. Theo Tiến sĩ Martin, khoảng 75%
thức ăn xanh được tiêu thụ ở vùng nhiệt đới là cỏ (Martin, 1993). Tại Aloha House, chúng
tôi trồng một dải rộng đa dạng sinh học các loại cây cỏ chăn nuôi mà chúng tôi mang đến
cho heo của mình dạng đồ cắt và mang về (Hình 6; Bảng 1). So với việc gia súc bứng cả rễ,
con người có thể thu hoạch cẩn thận và giữ nguyên cây tốt hơn). Chúng tôi trồng cây

Hương Bài non
Trưởng thành
Hương Bài già
Năng lượng [kcal/kg]
522
706
969
Khả năng tiêu hóa [%]
51
50
Protein [%]
13.1
7.93
6.66
Chất béo [%]
3.05
1.30
1.40
Bảng 1. Tiềm năng của cỏ cắt và mang về - Chrysopogon zizanioides (hương bài)
[Wikipedia]
Chrysopogonzizanioides (cỏ Hương Bài) để ổn định sườn dốc và quản lý các đường nước
trong hệ thống thu hoạch nước của mình. Chúng tôi cũng sử dụng nó như một loại thức ăn
xanh; chúng tôi có thể thu hoạch cỏ Hương Bài non với tần suất khá thường xuyên trong
mùa mưa và duy trì giá trị dinh dưỡng của thức ăn xanh. Chúng tôi cũng đã sử dụng cỏ
Pennisetum purpureum (cỏ Napier) tươi cắt về làm thức ăn xanh cho heo và gia súc.
Hình 6. Cắt và Mang Về - sẵn sàng ăn cỏ Hương Bài non
Tại Aloha House, chúng tôi đã sử dụng hệ thống Kỹ
Thuật Nông Nghiệp Đất Dốc (SALT) từ năm 2001. Hệ
thống này sử dụng cây họ đậu và cây bụi lâu năm để ổn
định đất dọc theo đường viền sườn đồi, cũng kết hợp
cây trồng hành lang hàng năm. Các cây họ đậu có thể
lên men là nguồn protein và vitamin quan trọng, cũng
như các enzyme giúp tăng khả năng tiêu hóa thức ăn
(Watson, 1985). Trong những năm qua, chúng tôi có thể lưu trữ hạt giống từ các cây sản
xuất nhiều này và mở rộng từ các nguồn khởi đầu của mình. Chúng tôi đã thiết lập các bụi
và hàng rào Desmodiumrensonii (tên địa phương: Ticktrefoil), Flemingiacongesta
(Malabalatong), Indigofera, Gliricidiasepium (Kakawate hoặc Madre de Cacao),
Leucaenaleucocephala (Ipil – Ipil), và Mangium acaci. Tất cả những loài họ đậu này đều đáng
giá cho thức ăn lên men (“Hướng dẫn khởi đầu với cây cố định đạm,” 2008).
Nguyên Liệu Xanh Lên Men
Phần tàn dư của cây trồng có thể được sử dụng để giảm chi phí thức ăn. Tại Aloha House,
các cây họ đậu như ngọn đậu phộng, Gliricidiasepium, Leucaenaleucocephala,
Flemingiacongesta, Desmodiumlingsonii, và Puerarialobata (Kudzu) đã được sử dụng cách
thành công. Chùm ngây và dương xỉ nổi cũng được sử dụng. Trong Mạng Lưới Canh Tác Tự
Nhiên Hàn Quốc (KNF), một số chất phụ gia bị tránh dùng trong thức ăn của heo vì những
cáo buộc có những hiệu ứng gây hại. Chúng tôi áp dụng hệ thống nuôi heo theo KNF tại
Aloha House, và do đó không sử dụng dây leo cây đậu hoặc lá sắn vì những báo cáo về các
tác dụng phụ xấu. Các tác dụng phụ không được ghi chép rõ ràng, nhưng chúng tôi tránh để
phòng ngừa, và chúng tôi có nhiều lựa chọn thay thế. Cách thức thêm một thành phần mới
vào công thức cần từ từ và thêm một thành phần mới mỗi lần, để có thể biết thành phần nào
có tác dụng gì. Hãy cảnh giác với các tác động xấu. Theo dõi độ tăng cân và so sánh với độ
tăng trưởng bình thường. Nếu bệnh tiêu chảy xuất hiện, loại bỏ thành phần thí nghiệm và
quay trở lại thành phần thức ăn đã được kiểm chứng.

Tìm Nguồn Phụ Phẩm Từ Nhà Máy Xay
Để tạo ra một hỗn hợp thức ăn thành công cho heo của mình, bạn phải tìm chính xác nguồn
đầu vào chất lượng cao, thường từ các nhà máy xay địa phương. Cám gạo D1 (được giải
thích chi tiết hơn dưới đây) được coi là loại cao cấp cho gia súc. Các loại kém hơn (từ D2
đến D4) thì nên tránh, vì hàm lượng protein thấp hơn và tỷ lệ phần trăm của các sợi khó
tiêu (tức là xen-lu-lô) cao hơn. Xem phần Căn Bản Về Máy Xay Gạo trong phần ghi chú của
cuốn sách của tôi để biết thêm thông tin (Mikkelsen, 2005). Những loại cám khác (ngô, lúa
mì, v.v.) có thể sử dụng, nhưng hãy coi chừng làm hại mức protein thô. Cám gạo chất lượng
hàng đầu có từ 12% đến 14% protein thô, trong khi hầu hết các giống ngô hiện đại chỉ chứa
một nửa lượng protein thô này.
Bột dừa là phụ phẩm của quá trình chiết xuất dầu dừa và có thể thu được tại các nhà máy
dầu. Bột dừa chứa có thể tới 24% protein thô, nhưng nên giới hạn ở mức 10% theo trọng
lượng trong công thức của bạn. Nó chứa protein chất lượng tốt nhưng cũng chứa một lượng
chất béo cao (tương tự ấu trùng ruồi lính đen). Quá nhiều chất béo trong chế độ ăn có thể
gây ra tiêu chảy, và nó cũng hy sinh sự tăng cân do giảm tiêu thụ carbohydrate (chất bột) và
protein. Bột dừa vẫn đáng để cho vào công thức của chúng tôi ở mức tối đa 10%, bởi vì
trong khu vực của chúng tôi, nó có một mức giá hấp dẫn. Việc lên men (thảo luận dưới đây)
làm tăng lượng protein có thể tiêu hóa được của bột dừa lên hơn nữa. Nếu bột dừa không
có sẵn, hãy tăng lượng bột cá.

Hình 7. Căn Bản Về Máy Xay Gạo
Những Thách Thức Về Nhà Máy Xay Xát
Nhà máy xay xát Cono cỡ lớn có thể sản xuất gạo có độ bóng cao (thường được dán nhãn là
“WMR”, viết tắt cho Gạo Xay Kỹ), để lại một phụ phẩm quý giá cho công thức thức ăn (Hình

8). So với các phụ phẩm từ gạo khác, cám gạo D1 này có hàm lượng vitamin, khoáng chất và
protein cao nhất.
Ở nhiều khu vực, chỉ có các nhà máy xay xát nhỏ (đôi khi được gọi là Nhà máy xay Satake)
là sẵn có. Những nhà máy xay này không đánh bóng gạo của họ kỹ, và có thể dán nhãn là
“RMR” (Gạo xay thường). Các nhà máy xay Satake chỉ sản xuất cám gạo D2; nó kém hơn so
với cám D1, nhưng có thể được sử dụng trong công thức của Aloha House nếu nó được bổ
sung thêm 25% tỷ lệ bột cá so với công thức cơ bản theo trọng lượng.
Dương Xỉ Nổi
Hình 8. Sản xuất bèo và tảo xoắn ở Aloha House
Nhiều dương xỉ nổi và thực vật thủy sinh có hàm lượng
protein cao. Cây thủy sinh có thể phát triển tốt trong ao
có đủ dinh dưỡng để hỗ trợ chúng. Chúng có thể được
dùng làm thức ăn cho heo và tuyệt vời trong việc làm
một nguồn bổ sung tiết kiệm chi phí khi sử dụng thức
ăn đắt tiền. Dương xỉ nổi như Azollaspp., bèo (các loại
giống và loài khác nhau), và thậm chí cả Salviniaspp có
thể được sử dụng nếu chúng được nuôi và thu hoạch
cách hiệu quả. Các loài ăn tạp như heo và gia cầm dễ
dàng ăn một lượng lớn các loại rau xanh này như một
nguồn thức ăn. Các phương thức sản xuất bao gồm ao,
thùng hoặc máng chuyên dụng riêng biệt, và bè được
bảo vệ bằng lưới trong khu nuôi cá. Hãy nhớ rằng, bất kỳ cây trồng thức ăn chăn nuôi nào
được trồng trong ao cá phải được bảo vệ hoặc cách ly khỏi đàn cá; nếu không, đàn cá sẽ ăn
quá nhiều và làm cạn kiệt chúng (Hình 9). Ngoài ra, nếu một mục tiêu của ao là sản xuất tảo,
thực vật phát triển trên bề mặt sẽ chặn ánh sáng mặt trời và ngăn chặn sự phát triển của
tảo và các loại thực vật phù du khác. Rất khó để sản xuất cả hai nguồn protein (tức là tảo và
cây thủy sinh) với đến hết tiềm năng của chúng trong cùng một cột nước.
Trong các cuộc thử nghiệm ở Ấn Độ mà so sánh Lemna minor (bèo thường), Ipomoea
reptans (kangkong hay rau muống), Trapanatans (củ ấu nước) và Salvinia cucullata
(thường bị nhầm với bèo hoa dâu), cả bèo và rau muống đều có tỷ lệ chuyển đổi thức ăn tốt
và lượng protein cao: tương ứng 28% và 32%. Cả hai đều có thể là cây thức ăn gia súc tuyệt
vời. Bèo hoa dâu (Azollacaroliniana), với khoảng protein được báo cáo là 19-30%, là một
loại dương xỉ nổi phát triển nhanh khác mà tôi ước gì mình đã thêm vào trong bản nghiên
cứu ở Ấn Độ.
Hãy cẩn thận đừng thu hoạch quá mức những cây trồng này, nếu không việc sản xuất sẽ
không bền vững. Theo nguyên tắc chung (trong điều kiện lý tưởng), bạn nên thu hoạch
không quá một nửa lượng sinh khối nổi mỗi tuần (hoặc 1/7 tổng sinh khối mỗi ngày). Bí
quyết là giữ cho cây trong giai đoạn sinh trưởng nhanh, vì vậy bạn sẽ phải theo dõi phương
pháp thu hoạch nào có năng suất cao hơn trong hệ thống của bạn. Bèo hoa dâu chịu được
nước động tốt hơn bèo thường. Bèo ong phát triển nhanh nhất, nhưng có thể rất xâm lấn.

Thức Ăn Dạng Viên
Nếu bạn tìm cách tăng cường sản xuất heo, việc sử dụng thức ăn cô đặc là đáng để xem xét.
Tuy nhiên, thức ăn thương mại rất đắt tiền. Tài Liệu Kỹ Thuật ECHO về nuôi cá (Murnyak,
2010) liệt kê nhiều loại thức ăn bổ sung thường được sử dụng: cám gạo, phế phẩm xay xát,
mối, vụn từ bàn ăn, cám ngô và nhiều lá xanh (Murnyak, 2010). Thức ăn dạng viên là không
cần thiết, mặc dù các nhà tiếp thị mô tả thức ăn viên là “hiện đại” hoặc “khoa học” hơn. Chi
phí quản lý và lao động tăng thêm để làm thức ăn dạng viên vượt quá lợi ích từ tăng trưởng
thêm. Heo sẽ dễ dàng tiêu thụ một thức ăn lên men dạng nghiền hoặc vụn cách rất thích thú.
Các Vấn Đề Đã Được Ghi Chép Của Đậu Nành Và Cây Trồng GMO
Aloha House không trồng đậu nành do sự ảnh hưởng có hại tới sức khỏe của loài này. Các
chất ức chế phytoestrogen và enzim của đậu nành gây vấn đề đối với gia súc lẫn con người.
Các lo ngại được ghi chép của đậu nành bao gồm như sau:
1. Hàm lượng axit phytic cao trong đậu nành làm giảm khả năng hấp thụ canxi, ma-giê,
đồng, sắt và kẽm của cơ thể. Axit phytic trong đậu nành không bị vô hiệu hóa bởi các
phương pháp bào chế truyền thống như ngâm, nảy mầm, và hầm. Chế độ ăn chứa
nhiều axit phytic đã gây ra nhiều vấn đề về tăng trưởng ở trẻ nhỏ.
2. Chất ức chế trypsin trong đậu nành can thiệp vào quá trình tiêu hóa protein và có
thể gây rối loạn tuyến tụy. Trong vật nuôi thử nghiệm, tiêu thụ đậu nành chứa các
chất ức chế trypsin gây phát triển còi cọc.
3. Phytoestrogen đậu nành (tức là estrogen thực vật) gây rối loạn chức năng nội tiết, và
có nguy cơ gây vô sinh và thúc đẩy ung thư vú ở phụ nữ trưởng thành .
4. Phytoestrogen đậu nành là chất chống tuyến giáp mạnh gây suy tuyến giáp và có khả
năng gây ung thư tuyến giáp. Ở trẻ sơ sinh, việc tiêu thụ sữa đậu nành có liên hệ với
bệnh tự miễn dịch ở tuyến giáp.
5. Vitamin B12 tương tự trong đậu nành không được hấp thụ, và thực sự còn làm tăng
nhu cầu cơ thể đối với B12.
(Nienhiser, 2003)
GMO (Sinh vật biến đổi gien) cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề. Một nghiên cứu gần đây đã liên kết
ung thư ở heo với việc chúng tiêu thụ đậu nành và ngô GMO (Carman, n.d ). Với rất nhiều
loại cây trồng khác để chọn, chúng tôi đã chọn tránh các cây GMO tại Aloha House.
CÔNG THỨC VÀ CÁCH SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO HEO TỪ NÔNG TRẠI
Với thử nghiệm và ghi chép cẩn thận, nông dân chăn heo có thể tự sản xuất thức ăn chất
lượng cao của mình. Ở nhiều nước, nông dân có thể mua những nguyên liệu sẵn có để sản
xuất thức ăn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, thành phần sản xuất từ trang trại khiến thức ăn
cho heo còn tiết kiệm hơn nữa! Ở Aloha House, hai người có thể sản xuất ra 200 kg thức ăn
ẩm trong dưới một tiếng đồng hồ.
Lợi ích của việc lên men
Các hoạt động lên men của một số vi sinh vật có lợi trong quá trình sản xuất có thể làm tăng
cường khả năng tiêu hóa và hạn sử dụng của thức ăn cho heo. Theo một nghiên cứu, việc sử
dụng vi sinh vật làm tăng protein thô trong cùi dừa khô từ 17.24% tới 31.22%. Thành phần
các axit amin cũng thấy tốt hơn rất nhiều (Cruz, 1997).

[Lưu ý của tác giả: Ngoài thức ăn cho heo, tại Aloha House, chúng tôi cũng lên men thức ăn
cho gà, vịt và cá với sự trợ giúp của các nhóm vi khuẩn có lợi đa dạng. Tuy nhiên, chúng tôi
không dùng phương pháp lên men cho thức ăn động vật nhai lại (điều này sẽ được đề cập tại
hội nghị EAN khác sắp tới).]
Khi lên men thức ăn của bạn, hãy đảm bảo đang sử dụng các chủng được chứng minh không
bị nhiễm trùng chéo với các mầm bệnh hoang dã. Chúng tôi sử dụng EM-1, một sản phẩm
thương mại đã qua kiểm tra trong phòng thí nghiệm và được chấp thuận dùng cho gia súc
và thủy sinh vật bởi Bộ Nông Nghiệp và Cục Ngư Nghiệp và Tài Nguyên Thủy Sản tại Phi-líppin. EM-1 được tạo ra bởi Tiến sĩ Teruo Higa ở Đại Học Ryukyus, Okinawa, Nhật Bản, và đã
sẵn có tại hơn 100 quốc gia. Thái Lan hiện tại tiêu thụ EM-1 nhiều hơn Nhật Bản.

Hình 9. Nông dân Phi-lip-pin đóng thức ăn đã cấy EM vào thùng thức ăn kín. Nó sẽ sẵn sàng
sau khi lên men sau 2 tuần
EM-1 chứa một loạt các vi khuẩn lactobacilli mạnh mẽ, vi khuẩn quang hợp, nấm men có lợi,
và nhiều thứ khác nữa. Các vi sinh vật này ăn đường và chất bột khác, đồng thời tạo ra các
chất chuyển hóa thứ cấp làm tăng dải dinh dưỡng của thức ăn. Giá trị men vi sinh rất cao.
Sách của tôi, Một Hệ Thống Canh Tác Tự Nhiên cho Nông Nghiệp Bền Vững Vùng Nhiệt Đới,
là một hướng dẫn người dùng về công nghệ EM. Nó sẵn có trên mạng dưới dạng PDF tải
xuống miễn phí hoặc có thể mua tại các cửa hàng sách của ECHO.
Nếu EM-1 không sẵn có, hãy thử sử dụng váng sữa phô mai hoặc váng sữa chua, lấy từ các
xưởng sản xuất bơ. Hãy bắt đầu cách từ từ bằng việc thay thế váng sữa với cùng tỉ lệ như
EM-1 trong công thức bên dưới, và thêm nhiều hơn ở những lô tiếp theo nếu nó không có

hiệu quả. Việc lên men tốt sẽ tạo ra một mùi chua ngọt sau hai tuần. Nếu có mùi hôi như
trứng thối (mùi lưu huỳnh) hoặc mốc đen xảy ra, đừng đem chúng cho heo ăn.
Một thay thế khác cho EM-1 là sử dụng vi sinh vật bản địa (IMO). Trong hệ thống Canh Tác
Tự Nhiên Hàn Quốc (KNF), “nguyên liệu được trộn với đường, muối và dung dịch IMO” [Lưu
ý của biên tập: Để biết thêm thông tin về việc tạo và sử dụng IMO, vui lòng xem phần trình bày
“Một giới thiệu về Canh Tác Tự Nhiên của Châu Á” trên trang web ECHOcommunity.org. ]
Công Thức Ban Đầu
Bảng 2 dưới đây là công thức khởi đầu tốt để tạo ra thức ăn chăn nuôi của bạn. Hãy đảm
bảo việc ghi chép và điều chỉnh các thành phần dựa trên nguyên liệu sẵn có và hiệu quả
thức ăn chăn nuôi của bạn! Chi phí liệt kê ở dưới là của khu vực của chúng tôi và có thể khác
ở những nơi khác.
Bảng 2. Thức ăn cho heo giai đoạn đầu (từ lúc cai sữa đến lúc 18kg)
Protein thô
Khối lượng
Giá USD/kg
Đơn vị
Giá USD
(kg)
Protein thô*
Cám gạo D1
14%
50.00
0.30
7.00
15.00
Bột dừa
22%
7.50
0.23
1.65
1.73
Bột cá
47%
6.00
0.95
2.82
5.70
Dương xỉ nổi
15%
4.00
0.00
0.60
0.00
/ cây họ đậu
Vôi chăn
0%
0.10
0.20
0.00
0.02
nuôi
Khoáng chất
0%
0.20
0.05
0.00
0.01
từ bột đá
Than đá
0%
0.20
0.03
0.00
0.01
nhuyễn
Vụn cá lên
29%
2.00
0.15
0.58
0.30
men (FAA)
EM & rỉ mật
100ml mỗi
0.20
0.20
0.00
0.04
thứ
70.20
12.65
22.81
*”Đơn vị protein thô” chỉ hàm lượng protein thô (%) trên kg (khối lượng x % protein thô)
Món

Trình Tự Trộn Và Độ Ẩm
Hãy chắc chắn bạn có một bề mặt bê tông sạch và láng để trộn thức ăn của mình. Khi chúng
ta lên men thức ăn cho heo, đầu tiên chúng ta trộn trước tất cả các nguyên liệu khô (cám
gạo, cùi dừa khô,…) Sau đó chúng ta trộn vào các nguyên liệu xanh (như bèo ong, bèo hoa
dâu, và các cây họ đậu) và các tàn dư cây trồng, để các nguyên liệu khô phủ trên các nguyên
liệu xanh ẩm. Tiếp theo chúng ta thêm EM-1 và mật đường 100 ml cho mỗi thứ, pha loãng
trong 10 lít nước. Chúng ta muốn độ ẩm của hỗn hợp ở khoảng từ 30 tới 50%; bạn có thể
phải thêm nước để đạt tới độ ẩm mục tiêu này.

Một thử nghiệm đơn giản tại chỗ cho độ ẩm trong khoảng 30-50% là “Thử Nghiệm Vo Tròn”.
Lấy một phần thức ăn vào hai tay và nắn thành quả bóng với lực vừa phải. Nếu nó dính vào
nhau mà không rỉ nước, nó đã ở trong khoảng mục tiêu. Xin chúc mừng! Nếu quả bóng
không dính với nhau, hỗn hợp quá khô. Cẩn thận thêm nước từng chút một và kiểm tra lại
lần nữa. Nếu nó rỉ nước, nó đã vượt quá độ ẩm mục tiêu và bạn cần cho thêm nguyên liệu
khô cân bằng theo công thức để làm giảm độ ẩm. Đừng chỉ cho cám gạo làm chất khô vì bạn
sẽ làm hư công thức và nó sẽ không có kết quả tốt.
Sau khi trộn toàn bộ các thành phần tới độ ẩm 30-50%, chúng ta sẽ nén chúng trong thùng
kín và để lên men trong hai tuần (Hình 9). Việc này đảm bảo thành phần độ ẩm của nguyên
liệu sẽ đồng đều hơn và ra thành phẩm tốt hơn hỗn hợp thức ăn tươi.
Công Thức Cho Giống Heo Hiện Đại
Khi sản xuất thức ăn chăn nuôi của mình, hãy đảm bảo cân đo chính xác từng thành phần và
ghi lại hiệu suất của từng hỗn hợp dùng thử. Giữ một vài con heo theo hệ thống thức ăn
hiện tại (như một đối chiếu thực nghiệm) để bạn có thứ gì đó để so sánh. Sau một tháng, so
sánh trọng lượng của heo với thức ăn mới của bạn với heo đối chiếu.
Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng nguyên liệu sẵn có trong khu vực của bạn. Học cách tối
ưu hóa hỗn hợp của bạn dựa trên thực nghiệm cách đều đặn. Một bảng tính rất hữu dụng để
điều chỉnh lượng đầu vào và công thức thức ăn. Sau nhiều tháng ghi chép, bạn sẽ có thể
đánh giá những lợi ích của thức ăn từ trang trại mình. Protein thô là một điểm khởi đầu tốt;
chúng tôi thấy rằng nếu ta xây dựng công thức của mình dựa trên phần protein thô, những
thành phần còn lại sẽ tự lo cho nó.
Trước kia tôi đã thảo luận về dương xỉ nổi và việc sử dụng chúng làm thức ăn tươi hoặc lên
men. Dương xỉ nổi rất tốt cho đa dạng sinh học và có thể tạo ra một dải rộng hơn các
nguyên liệu đầu vào. Bạn có thể sử dụng sự kết hợp của bèo tấm, bèo hoa dâu và bèo nổi
làm thành phần cho thức ăn giá rẻ chất lượng cao của mình. Học cách nuôi cấy các nguyên
liệu này. Mua chúng rất là đắt! Tảo xoắn (một loại vi khuẩn lam, còn được gọi là tảo xanh
lam) là một thay thế khả thi cho dương xỉ nổi. Hơn 30% sản lượng tảo xoắn trên toàn thế
giới dùng cho các thức ăn không phải cho người (Belay, n.d). Các loại thay thế khác đã được
thử nghiệm với kết quả khi tốt khi xấu, bao gồm lục bình nước ở Nigiêria (Igbinosun, 1988).
Tôi chưa thí nghiệm với lục bình nước và cũng sẽ không đề xuất nó bởi kết quả kém trong
nghiên cứu này, nhưng nếu bạn có, xin hãy gửi kết quả đến cho chúng tôi!
Vitamin và Khoáng Chất
Bột đá nghiền mịn từ các máy nghiền sỏi sẽ có dải các khoáng chất để bổ sung cho bất kì sự
thiếu hụt trong rau xanh hoặc dương xỉ nổi (Murnyak, 2010). Nếu chúng tôi không có bột
đá, chúng tôi thêm chùm ngây trồng hữu cơ của mình ở mức 1% trọng lượng của hỗn hợp.
Đá vôi nghiền mịn từ nhà cung cấp vật tư nông nghiệp của các cửa hàng thức ăn chăn nuôi
cũng có thể được thêm vào để hỗ trợ tăng trưởng xương và heo nái cho bú.

Lịch Cho Heo Ăn Và Điều Chỉnh Lượng Đạm
Protein (Đạm) là phần tốn kém của một hoạt động chăn nuôi thâm canh, và bạn không nên
dùng quá mức cần thiết. Nếu rau xanh không được dùng ở dạng cắt và mang về, hãy làm
theo lịch trình giảm protein dựa trên giai đoạn phát triển của heo nhằm giảm sử dụng loại
thức ăn đắt tiền (Hình 11). Chúng tôi làm theo các hướng dẫn dinh dưỡng cho heo đã được
thiết lập tốt từ Đại Học Missouri (Rea, 1993). Heo cần các lượng protein khác nhau tùy vào
giai đoạn tăng trưởng của chúng. Để cắt giảm chi phí, hãy đảm bảo cắt giảm lượng protein
đắt đỏ nhất khi điều chỉnh theo mức độ (Bảng 4). Trong trường hợp chúng tôi, bột cá tốn
kém nhất và là thứ chúng tôi cắt giảm theo nhu cầu phát triển của gia súc mình. Thức ăn giai
đoạn đầu (Bảng 2) được sử dụng từ khi cai sữa cho đến lúc 18kg, và chứa 18% protein
(Bảng 3). Thức ăn giàu protein này ngăn ngừa sự còi cọc ở những giai đoạn đầu. Protein
được giảm xuống còn 16% cho heo trong “Giai đoạn phát triển”(18-50kg); chúng tôi giảm
khoảng 3 kg bột cá ở giai đoạn này. Để tăng hiệu quả kinh tế sản xuất hơn nữa, heo trong
“Giai đoạn hoàn thiện” (50 kg – xuất chuồng) chỉ cần 14kg protein thô. Thức ăn cho heo
đang hoàn thiện có thể được điều chỉnh giảm bột cá thêm 2kg nữa trong công thức của
chúng tôi. Tất cả những thành phần khác vẫn giữ nguyên. Tiết kiệm nhiều hơn và sức khỏe
gia súc tốt hơn có thể đạt được với thức ăn cho heo lên men sản xuất tại trang trại, so với
thức ăn thương mại (Bảng 2).
Bảng 3. So sánh chi phí thức ăn cho heo giai đoạn đầu
Món
Lượng protein thô
USD / Bao 50kg
Thức ăn thương mại
18.00%
35.00
Thức ăn cho heo giai
18.02%
16.21
đoạn đầu (Bảng 2)

USD / kg
0.70
0.32

Bảng 4. Lịch cách sử dụng thức ăn lên men với tàn dư cây trồng (“Liên tục” nghĩa là thức ăn
liên tục sẵn có cho heo) (Nguồn: https://www.slideshare.net/mik1999/sustainablelivestock-1-cattle-and-hogs )
Cho Ăn Trong Các Giai Đoạn Phát Triển
Giai Đoạn
Tên thức ăn
Tàn dư cây trồng
Lượng thức ăn EM
lên men EM sử dụng
Cỏ cắt mang về
hằng ngày
0 đến 45 ngày (đến
Trước Khi Bắt Đầu
Không có
Liên tục (đến 5 giờ
lúc cai sữa)
chiều)
46 ngày đến 18kg
Bắt Đầu
12:00 trưa
Liên tục (đến 5 giờ
chiều)
18kg - 50kg
Phát Triển
3 lần mỗi ngày
1kg – hơn 2kg
Hơn 50kg
Hoàn Thiện
Liên tục
1kg
Heo sữa
Heo sữa
Heo sữa

Duy Trì
Có Thai
Cho Bú

3 lần mỗi ngày
Liên tục
Liên tục

2kg – 3kg
3kg
3kg + 0.5kg/heo con

Tại Aloha House, chúng tôi chọn duy trì khẩu phần ăn giai đoạn đầu suốt vòng đời của heo
và giảm lượng protein tổng thể bằng cách tăng lượng thức ăn thực vật mà chúng tôi cung

cấp. Bảng 4 phác thảo lịch trình cho các giai đoạn phát triển của heo sử dụng trong trang
trại chúng tôi. Heo cai sữa không tham dự vào phần cắt và mang về. Khi heo trưởng thành,
chúng được ăn nhiều “thức ăn tự do” từ trang trại dưới dạng tàn dư cây trồng và từ cắt và
mang về.
KẾT LUẬN
Việc sản xuất thức ăn heo quy mô nhỏ có thể làm được bằng cách sử dụng cách cẩn thận các
nguyên liệu đầu vào sản xuất từ trang trại và địa phương. Lập kế hoạch sản xuất trước hai
tuần sẽ đảm bảo nguồn cung cấp ổn định thức ăn lên men bổ dưỡng. Nếu bạn tự cung cấp
cho mình nguyên liệu đầu vào chất lượng cao qua việc sản xuất và thu hoạch cách hiệu quả,
và tự sản xuất thức ăn cho mình, bạn sẽ có lợi nhuận nhiều hơn do đầu tư ít vốn hơn.
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