Bài Học Kinh Nghiệm từ Hệ Thống Aquaponics Vòng Xi Măng Tại Bắc Thái Lan
Bởi Scott Breaden
Scott Breaden đã sinh sống ở Bắc Thái Lan khoảng tám năm. Ông đến đây với kinh nghiệm
phong phú trong các mục vụ liên văn hóa, quản lý dự án, và phát triển ở khu vực Úc-Á và Châu
Phi. Trong sáu năm qua, ông ham thích việc thử nghiệm mô hình làm vườn sân sau và
aquaponics (trồng rau nuôi cá) ở Chiang Mai, nơi ông sinh sống với vợ và con trai.
Sự Khởi Đầu
Khoảng năm năm trước, sau khi nghiên cứu trên mạng về aquaponics, một người bạn muốn thử
nghiệm một hệ thống quy mô nhỏ trong sân sau của anh ta (trên một mảnh đất thuê) trong thành
phố Chiang Mai. Tôi đã có một số kinh nghiệm làm việc trên một hệ thống lớn hơn và muốn thử
nghiệm một hệ thống quy mô nhỏ, chi phí thấp mà có thể di chuyển được và có thể được sử dụng
làm mô hình giới thiệu/hướng dẫn. Khác với hiện nay là có rất nhiều thông tin có thể được tìm
thấy trên mạng (đặc biệt dưới hình thức các video trên YouTube), có rất ít thông tin miễn phí về
việc thiết kế, thiết lập và duy trì các hệ thống quy mô nhỏ. Vì vậy, mọi thứ chúng tôi đã làm
trong lần xây lắp đầu tiên đó là thử nghiệm.
Nguyên Vật Liệu
Ở đây Bắc Thái Lan, có nhiều nhà máy xi măng ở sân sau nhà sản xuất vòng xi măng (đường
kính 80 cm hoặc 1 m và cao 40 cm). Những vòng rỗng này được xếp chồng lên nhau để tạo
thành các bể tự hoại trong lòng đất, hoặc xếp chồng lên nhau để tạo ra các bể chứa nước trên mặt
đất và các bể lọc nước. Các vòng đáy có một đáy xi măng và thường được dùng làm luống trồng
rau, bể nước kiểng, nuôi ếch và/hoặc cá trê. Ngoài các vòng xi măng, ống PVC xanh và các phụ
kiện với nhiều kích cỡ khá phổ biến và rẻ. Máy bơm bể cá 220 vôn loại nhỏ cũng rất sẵn có (ít
nhất là ở thành phố) và thường được sử dụng trong đài phun nước và trong những vật dụng nước
nhỏ tại nhà ở, nhà hàng và sân vườn. Vật liệu lý tưởng (ví dụ như đá tròn liền khối đường kính
khoảng 1-2 cm) rất khó tìm, nhưng đá dăm bình thường để sử dụng làm bê tông rất rẻ và dễ dàng
có được.

Hình 1. Hệ thống vòng xi măng đầu tiên của Scott. Minh họa bởi Scott

Kết Chúng Lại Với Nhau (Hình 1)
Sau khi các vật liệu đã được chuẩn bị (chúng tôi đã sử dụng các vòng xi măng 1 m với sàn, một
máy bơm nhỏ, sỏi với đường kính 0,5-0,75 cm, và các phụ kiện PVC), hệ thống của chúng tôi
được lắp đặt trong vòng chưa đến ba giờ và đã được chạy thử mà không thả cá vào ngày hôm
sau, sau khi xi măng đã khô. Sau đó, chúng tôi đã thả 30 con cá trê con giá rẻ và có sẵn vào bể
nước (mọi người ở Bắc Thái Lan đôi khi nuôi riêng cá trê trong vòng xi măng lên đến 50 con
mỗi vòng). Tại địa phương, cá trê thường được nuôi trong các vòng xi măng chứa nước chất
lượng thấp, vì có ít khả năng cá sẽ chết khi chúng ta phạm sai lầm.
Phải mất hơn một tháng để khiến cây phát triển tốt. Khi cá vẫn còn nhỏ, hệ thống của chúng tôi
rất dễ quản lý, nhưng khi cá lớn hơn, máy bơm bể cá loại nhỏ gặp khó khắn với quá nhiều thải
rắn từ cá và cần được vệ sinh hàng ngày. [Lưu ý của biên tập viên: như đã đề cập trong bài viết
trước, sự tích tụ phân cá và chất rắn có thể làm giảm dòng chảy của nước và gây ra các vấn đề
trong hệ thống aquaponics.] Chúng tôi đã cố gắng thử mọi cách để giữ tốc độ dòng chảy cao và
máy bơm sạch (ví dụ như các bộ lọc tự chế), nhưng máy bơm giá rẻ vẫn là mắt xích yếu trong hệ
thống. Hệ thống nhỏ đã hoạt động tốt, mặc dù sẽ là nói quá khi nói hệ thống này vận hành dễ
dàng. Nhưng hệ thống này đã đáp ứng được mục tiêu của chúng tôi lúc đó là: 1) rẻ (dưới 40 đô la
Mỹ) và 2) chứng minh rằng nguyên lý của aquaponics có thể thực hiện trên quy mô nhỏ.

Hình 2.Hệ thống vòng xi măng đã chỉnh sửa của Scott
Bài Học Kinh Nghiệm (Hình 2)
Với các vòng xi măng, các đường ống dễ dàng được gắn thêm vào và những thay đổi trong thiết
kế khá đơn giản. Tuy nhiên, các vòng xi măng rất nặng và khó di chuyển hoặc xếp lại, như tôi
nhận thấy khi bạn tôi rời nước và tôi đã di chuyển hệ thống đến sân sau nhà mình.Tôi không
thích ý nghĩ phải kiểm tra / làm sạch máy bơm hàng ngày, vì vậy tôi đã thay đổi thiết kế và gắn
thêm một vòng xi măng để nó hoạt động như một bể lắng, giúp lấy đi chất rắn và giữ cho máy
bơm sạch sẽ. Kết quả là, tôi chỉ cần kiểm tra và làm sạch máy bơm mỗi tháng một lần (Hình 2).
Tôi cũng thả vào bể chứa 15 con cá trê thay vì 30 con mà tôi đã thả vào lúc ban đầu, và tôi đã
trồng nhiều cây lâu năm và cây ưa nước có ích cho quá trình lọc nước.
Hệ thống cuối cùng đã tạo ra một vườn thảo mộc của Thái rất tốt, với các loại cây lâu năm như
sả chanh (Cymbopogon citratus), ớt hiểm (Capsicum frutescens), húng quế (Ocimum basilicum),
dứa dại (Pandanus amaryllifolius), gừng (Zingiber officinale), riềng (Alpinia Galanga), rau dớn
(Diplazium esculentum), và rau muống (Impomoea aquatica). Trong mùa mát mẻ, tôi cũng trồng
cà chua, rau diếp, cải bẹ trắng, dâu tây, và các loại rau xanh khác. Nhìn chung, hệ thống này
không thực sự sản xuất được số lượng lớn cá hay thực phẩm, nhưng với tôi nó hữu ích chỉ trong
việc sản xuất một lượng nhỏ thực phẩm sạch, không chứa hóa chất. Tôi nhận thấy khía cạnh này
cũng là điểm thu hút lớn nhất đối với láng giềng và khách tham quan.

Hình 3. Kế hoạch cho hệ thống aquaponics thử nghiệm tương lai
Nhìn Lại
Hiện tại, nếu có ai đó nhờ tôi giúp để xây dựng một hệ thống nhỏ trên mảnh đất thuê trong thành
phố của họ, liệu tôi có nên sử dụng vòng xi măng không? Câu trả lời đơn giản là có, nhưng tôi sẽ
không sử dụng vòng rộng 1 m. Ngày nay có thêm nhiều sự lựa chọn về vật liệu và thiết kế (xem
Hình 3 để thấy một nguyên mẫu mà tôi muốn thử nghiệm lúc nào đó). Một số vật liệu nhẹ hơn và
dễ di chuyển hơn (so với vòng 1 m) nhìn chung là thích hợp hơn cho điều kiện thành phố. Tôi
nghĩ rằng một thiết kế vòng xi măng lớn hơn có thể thích hợp cho các khu vực nông thôn, vì
nhiều người ở nông thôn (ít nhất là ở Bắc Thái Lan) biết làm thế nào để gắn các vòng xi măng lại

với nhau và gắn thêm ống PVC. Bốn hoặc năm người có thể nhảy vào và chung tay nâng hoặc
chuyển các vòng mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Ngoài ra, vấn đề về trọng lượng và tính cố
định sẽ không là vấn đề lớn ở khu vực nông thôn như ở khu vực thành phố. Và cuối cùng, nhiều
người dân nông thôn ở miền Bắc Thái Lan đã có kinh nghiệm nuôi cá trê trong các vòng xi
măng, do đó chỉ cần gắn thêm máy bơm và bể sỏi vào hệ thống đã có sẵn.
Bức Tranh Rộng Hơn
Cá nhân tôi nghĩ rằng hệ thống aquaponics nhỏ khó vận hành hơn các hệ thống lớn (lớn hơn
1000 L), và tôi cảnh báo mọi người rằng mọi thứ có thể đi sai rất nhanh trong những hệ thống
nhỏ này. Nhưng một hệ thống nhỏ như tôi đã vạch ra là lý tưởng để cho mọi người thấy được
nguyên lý và các phần của một hệ thống aquaponics (ví dụ nó thể hiện cách các các vòi nước,
máy bơm khác nhau, v.v… hoạt động như thế nào và cho thấy mối quan hệ giữa cá, vi khuẩn
nitrat hóa và các cây khỏe mạnh; hệ thống này cũng là một hệ thống nước rất đẹp cho khu đất).
Nhưng một hệ thống nhỏ không nhất thiết là mô hình sản xuất thực phẩm mẫu, bởi vì nó không
đủ lớn để cho thấy làm thế nào để sản xuất số lượng lớn hơn (hoặc hỗ trợ các dự án lớn hơn như
những nhà trẻ lớn) rau hoặc cá để bán.
Một hệ thống quy mô lớn hơn có thêm những thách thức. Bên cạnh việc giữ cho hệ thống cá-rau
vận hành trong trạng thái cân bằng, người điều hành một hệ thống quy mô lớn cũng cần mua và
lưu giữ hạt giống; ươm và cấy cây rau; và thu hoạch, chế biến rồi đem bán cá và sản phẩm. Sự
phức tạp của tất cả các phần khi vận hành cùng nhau sẽ dễ dàng thấy rõ hơn khi quan sát một hệ
thống lớn hơn. Tuy nhiên, đối với tiêu thụ tại nhà, một hệ thống nhỏ là khởi đầu tuyệt vời để học
hỏi các nguyên lý của việc sản xuất thực phẩm và cá, và nó có thể dễ dàng mở rộng.
Khi tôi thiết lập hệ thống aquaponics tại sân sau nhà mình, tôi luôn nghĩ về cách làm thế nào để
nó đơn giản hơn và làm thế nào tôi có thể vận hành với chi phí thấp nhất, dễ dàng nhất. Tôi đến
từ gốc nông nghiệp quy mô lớn, không có kinh nghiệm hay kiến thức về các hệ thống quy mô
nhỏ thâm canh. Theo thời gian, mỗi hệ thống trồng rau nuôi cá của tôi trở nên phức tạp hơn, và
việc gia tăng phức tạp này đã được thưởng bằng một sản phẩm tốt hơn hay năng suất hơn. Tôi
cũng thấy rằng tôi càng đầu tư sức lực và thời gian vào việc cải tiến thiết kế, tôi càng có nhiều
thỏa mãn khi quản lý nó.
Bây giờ tôi có năng lực tự sản xuất thực phẩm cho nhu cầu gia đình mình một cách thỏa mãn.
Tôi không còn lo sợ việc thâm canh lương thực; Tôi thích sự phức tạp của hệ thống và coi đó là
một yếu tố tích cực, bởi vì nó đã mở ra cánh cửa để học hỏi và mở ra các cách làm mới. Với mô
hình aquaponics, bạn có thể khởi đầu một cách đơn giản, và khi bạn có thêm kiến thức (về những
phương pháp và cách bảo trì hệ thống tốt nhất), bạn có thể phát triển và mở rộng hệ thống theo
nhiều cách khác nhau, được tưởng thưởng cho sự sáng tạo của mình (tức là ý tưởng/thiết kế được
đền đáp bằng những kết quả hữu hình).
Như một lợi ích không thấy trước từ việc tạo ra hệ thống này, tôi đã gặp được nhiều người, và đã
xây dựng mối quan hệ với những người mà tôi sẽ không biết nếu không có nó, những điều làm
cho cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Hệ thống aquaponics của tôi là một chủ đề nói
chuyện hấp dẫn với hàng xóm mình, tất cả mọi người đều đánh giá cao thực phẩm sạch và xem
hệ thống của tôi như một nguồn tình yêu/ chăm sóc bằng việc cung cấp thực phẩm tốt, lành mạnh
cho gia đình.

