
 
 
Thức ăn chăn nuôi làm ra ở nông trại: Sản xuất thức ăn cho cá 
Bởi Keith Mikkelson, Giám Đốc Điều Hành, Aloha House, Puerto Princesa, Palawan, 
Philippines 
 
 [Ghi chú của biên tập: Keith đã thực hành canh tác bền vững tại Nhà trại trẻ mồ côi Aloha ở Puerto 
Princesa trong nhiều năm để sản xuất thực phẩm giàu dinh dưỡng từ nông trại được tiêu thụ ở cả trại 
trẻ mồ côi và người tiêu dùng địa phương. Tôi đã có vinh dự được đến thăm Keith và gia đình ông vào 
tháng 3 năm trước tại Aloha House, nơi tổ chức cuộc Hội Thảo Nông nghiệp bền vững giữa ECHO 
Châu Á và Aloha House. Tôi bị ấn tượng bởi những gì họ thu được với rất ít vật tư đầu vào ngoài nông 
trại trên một diện tích đất ít ỏi. Trong bài viết này, Keith sẽ chia sẻ một vài nguyên tắc căn bản để sản 
xuất thức ăn từ nông trại cho cá. ] 
 
Phân bón từ nông trại giúp nông nghiệp bền vững hơn. Tàn dư cây trồng và phân chuồng là 
một phần của chu trình dinh dưỡng và có thể làm giảm chi phí đầu vào thông qua việc ủ 
nhiệt, nuôi trùn đất, sản xuất bokashi, hoặc phân xanh. Thức ăn tự sản xuất từ nông trại 
cũng có thể giúp giảm chi phí, nếu nông dân quản lý và sử dụng các nguồn nguyên liệu sẵn 
có cho họ. Vì dụ, nông dân có thể phát triển đồng cỏ dùng chăn thả gia súc; làm thức ăn cho 
lợn từ tàn dư cây trồng và các sản phẩm phụ (như váng sữa và sữa tách kem); canh tác cây 
bụi họ đậu để cắt và chở cho dê ăn; và nuôi dương xỉ nước và các cây thủy sinh khác cho cá 
và gia cầm.  
 
Khi mật độ đàn gia súc tăng, người nông dân cần mẩn sẽ tìm nhiều phương cách để tăng 
dòng dinh dưỡng làm lợi cho hệ thống mình. Bài viết này sẽ xem xét các phương pháp và 
kỹ thuật cần thiết cho nông dân sản xuất nhỏ để thành công trong việc sản xuất thức 
ăn cho cá từ nông trại. Một nông dân đầu tiên phải khai thác triệt để hệ thống hiện có của 
mình cách bao quát (và thụ động hơn), rồi sau đó xem xét việc tăng cường hoạt động tổng 
thể của mình (Hình 1). 
 
Quan trọng: Lưu ý rằng nhiều tạp chí, báo cáo khoa học và tài liệu hướng dẫn cảnh báo 
chống lại xu hướng từ bỏ phương pháp thành sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện có cho một 
hệ thống chuyên sâu hơn mà không đánh giá trước và sau đó thiết lập các công nghệ mới 
với một giai đoạn chuyển tiếp được lên kế hoạch cẩn thận, đủ vốn và thực tế. 



 
Hình 1. Chiến lược chăn nuôi cá, từ bao quát đến tập trung. 

 
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ALOHA 
Việc lập kế hoạch bao gồm đảm bảo cả nguồn thức ăn từ trang trại và từ bên ngoài, trong 
trường hợp dự phòng. "Hầu hết nông dân không duy trì tất cả các nguyên liệu cần thiết để 
chuẩn bị thức ăn hoàn chỉnh tại chỗ hoặc các thiết bị để pha trộn và vo viên chúng lại. Do 
đó, họ phải đảm bảo có các nguồn chính và thay thế từ thị trường ở mọi thời điểm, đây 
không phải là một hoạt động quản lý đơn giản, "(Skillicorn và cộng sự, năm 1993). Kinh 
nghiệm của chúng tôi là với dòng cá rô phi GIFT, dòng cá cải tiến Excel, và cá rô phi đỏ từ 
Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản ở Philippin, cũng như với cá Koi Nhật Bản thu được từ 
các nhà nhân giống thương mại ở Philippin (Hình 2) [feed7.jpg]. Trong hệ thống vòng tuần 
hoàn kín thủy canh nuôi cá (aquaponic), chúng tôi cũng giữ cá tra và cá lóc ở ngoài môi 
trường thuần cá rô phi bên trong lưới. Những loài cá tầng đáy này ăn thức ăn còn sót lại, 
giảm thiểu lãng phí và giữ ổn định chất rắn di chuyển về phía thùng đựng nước thải (khu 
vực giữ nước trước khi bơm tái tuần hoàn của hệ thống), thông qua các máy bơm lên vào 
các lớp sỏi hoặc các bộ lọc loại bỏ chất rắn. Chúng cũng giúp kiểm soát quần thể cá mới nở 
bằng cách săn những con non lang thang. 
 

 
Hình 2: Cá rô phi được nuôi bởi Keith Mikkelson ở Aloha House 



CÁC NGUỒN THỨC ĂN 
 
Tảo nở hoa 
Đối với ao nuôi cá rô phi, nơi cá được thả tự do hay nuôi trong lồng, tảo nên là thức ăn đầu 
tiên nghĩ đến. Bể nước với công suất chứa 3 kí cá/mét vuông có thể được hưởng lợi rất 
nhiều từ việc bổ sung các loại phân bón, chúng có thể thúc đẩy tảo nở và giảm chi phí đầu 
vào. Phân bón tự nhiên được sử dụng trong hệ thống của chúng tôi, nhưng phân bón 
thương mại hoặc phân trùn đất và phân mùn mua về cũng có thể dùng được. Tuy nhiên, cố 
gắng có kế hoạch tận dụng phân bón làm từ nông trại trước khi nghĩ đến việc mua nguyên 
liệu đầu vào. 
Cá có thể hưởng lợi từ sản xuất tảo (như cá rô phi) có một lớp màng nhầy trên mang cho 
phép chúng tiếp cận các chất dinh dưỡng trong thực vật phù du như một nguồn thực phẩm.  
Hàm lượng protein cao, tảo đơn bào phát triển ở hàng cột bên trên trên mặt cắt nước, với 
khả năng tiếp cận với ánh sáng mặt trời. Phân bón dưới hình thức phân chuồng, phân trộn, 
Bokashi (một phân ủ kỵ khí lên men làm từ chất hữu cơ với các vi sinh vật có lợi), hoặc 
phân trùn sẽ đủ để khiến tảo nở hoa khi ánh sáng mặt trời là đủ trong môi trường nhiệt đới. 
Chúng ta cần ít hơn 1 tấn/ha/chu trình sản xuất, dùng trong 120 ngày cho cá rô phi nếu 
lượng phốt pho là đủ. 
 

 

 

 

 
Đĩa Secchi (Hình 3) là một công cụ đơn giản nông dân có thể làm để giám sát độ đục của ao 
mình nhằm xác định lượng tảo đang sinh trưởng và để ước tính tốt hơn bao nhiêu phân bón 
cần có để tối ưu hóa việc sản xuất tảo. 
 
Khi bạn theo dõi độ đục hàng tuần, và điều chỉnh lượng dinh dưỡng đầu vào dựa vào đọc 

Hình 3: Sơ đồ đĩa Secchi cho biết những 

phần trắng và đen và độ đục sâu tối ưu. 

Hình 4. Thực hành dùng đĩa Secchi – ghi lại 

khả năng nhìn thấy các phần màu đen và 

trắng. Bảng này cho thấy sự tăng trưởng ở 

tảo như một đáp ứng với lượng phân bón tự 

nhiên gia tăng (theo kg).  



bản Secchi (Hình 4). Để tối đa hóa sản xuất lương thực, mục đích là đạt mức gần đến 30 cm 
(12 inch) vùng đục (khi bạn đặt đĩa Secchi trong nước sâu tới 30 cm, bạn chỉ vừa có thể 
thấy nó). Độ đục (và kế tiếp là sản xuất tảo) phụ thuộc vào lượng dinh dưỡng, ánh nắng mặt 
trời, vẩn đục và độ dài của ngày. Cần nhớ rằng, đây là một hệ thống sinh học và nó sẽ điều 
chỉnh từ từ khi lượng đầu vào được thêm vào hoặc bớt. 
 
Phân dơi có thể là một nguồn phốt pho hữu cơ tốt, và chúng tôi nhận thấy rằng phân chim 
dơi địa phương chúng tôi (từ phân dơi ăn quả) có một mức phốt pho cao hơn phân động vật 
nhai lại (Bảng 1). Trong trang trại của chúng tôi, phân dơi ăn quả tạo ra độ thấp nhất trên 
đĩa Secchi, nghĩa là tạo độ đục cao nhất và, do đó, sản xuất năng suất tảo cao nhất. Như một 
nguồn thay thế, chúng tôi cũng  thấy phân trùn có hiệu quả hơn so với loại phân động vật 
nhai lại như một chất bổ sung phốt pho. Phân dơi ăn quả tạo ra số đo thấp nhất trên đĩa 
Secchi, nghĩa là tạo độ đục cao nhất và, do đó, sản xuất năng suất tảo cao nhất. Điều này là 
do lượng phốt pho cao trong phân dơi. 
Bảng 1. Nồng độ dinh dưỡng của 1) Phân Dơi, 2) Phân trùn, và 3) Bokashi để sử dụng 
trong sản xuất tảo. 

 



 
Phân bón thương mại 
Khuyến cáo cách dùng phân bón tổng hợp thay đổi dựa vào độ cứng của nước và nguồn 
phốt pho. Dù nói vậy, phân urê và lân thường được khuyến khích dùng nếu không có phân 
trộn hoặc phân gia súc.Phân super phốt phát liều lượng 0.625 Kg/100 m2/tuần được 
khuyến cáo cho nguyên liệu tảo để sản xuất cá rô phi (Bocek, NA). Tuy vậy, trong hệ thống 
hoàn toàn tự nhiên của chúng tôi, chúng tôi thấy phân trộn (nếu không có phân dơi) dư đủ 
cho sản xuất tảo, nhờ đó làm giảm chi phí và giảm thiểu các tác động xung quanh các hệ 
thống đất và nước. 

Dương xỉ nổi 
Nhiều loại thực vật thủy sinh phát triển tốt trong ao với dinh dưỡng đủ cho chúng. Chúng có 
thể được dùng làm thức ăn cho cá, và là một nguồn bổ sung tiết kiệm chi phí tuyệt vời khi 
dùng với thức ăn đắt tiền. Các loại dương xỉ nổi, như Azolla (Azolla sp.), bèo tấm (chi và loài 
khác nhau) và thậm chí Cây Thủy sinh (Salvinia sp.), có thể được sử dụng nếu chúng được 
nuôi riêng với cá. Động vật ăn tạp như cá rô phi và cá koi sẵn sàng ăn một lượng lớn các loại 
rau xanh này như một nguồn thức ăn. Các lựa chọn cho sản xuất gồm sử dụng các ao riêng 
biệt chuyên dụng, thùng chứa hoặc máng, cũng như trong các mảng được bảo vệ giữa vùng 
nuôi cá. Hãy nhớ rằng, bất kỳ loại cây cho gia súc nào được trồng trong ao cá phải được bảo 
vệ hoặc tách ly khỏi cá, nếu không cá sẽ ăn quá mức và làm cạn kiệt cây trồng! Ngoài ra, nếu 
mục tiêu là sản xuất tảo, thực vật phát triển trên bề mặt sẽ ngăn chặn ánh sáng mặt trời và 
ngăn chặn sự phát triển của tảo và thực vật phù du khác. Sẽ khó khăn khi sản xuất cả hai 
nguồn protein (nghĩa là tảo và các cây thủy sinh) trọn tiềm năng trong cùng một cột nước. 
 

Nhiều loài dương xỉ nổi và thực vật thủy sinh có tỉ lệ đạm cao. Trong các thử nghiệm thực 
nghiệm so sánh Lemna minor (bèo tấm thường), Reptans Ipomoea (rau muống), Trapa 
natans (cây ấu nước) và bèo vẩy ốc Salvinia cuculata (thường nhầm lẫn với bèo hoa dâu 
Azolla) ở Ấn Độ, cả bèo tấm và rau muống có tỷ lệ chuyển hóa thức ăn tốt và lượng protein 
cao tương ứng là 28% và 32% (Kalita và cộng sự, 2007.). Đây là những nguồn thức ăn rất 
tốt khi chúng được trồng tách biệt với nguồn cá để đảm bảo cho thu hoạch đều đặn. Bèo hoa 
dâu (Azolla caroliniana), với lượng protein được báo cáo trong khoảng 19-30%, cũng là một 
loại bèo phát triển nhanh chóng mà tôi ước mình đã đưa vào trong nghiên cứu ở Ấn Độ.  
Tuy nhiên, một người nông dân nuôi cá phải cẩn thận không thu hoạch các loại cây này quá 
mức, để có thể duy trì mức sản xuất bền vững. Quy tắc chung (trong điều kiện lý tưởng) là 
thu hoạch không nhiều hơn một nửa lượng sinh khối nổi mỗi tuần (hoặc 1/7 tổng số sinh 
khối mỗi ngày). Bí quyết là giữ nó trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, vì vậy cần bảo 
đảm kiểm tra cách nào là hiệu quả hơn trong hệ thống của bạn.  Bèo hoa dâu chịu được 
nước động tốt hơn so với bèo tấm. Bèo tấm phát triển nhanh nhất, nhưng có thể rất xâm 
lấn. 
 
Trong thức ăn bèo vo viên của chúng tôi (được mô tả dưới đây), bèo vẩy ốc tạo sức nổi hơn 
bèo hoa dâu hoặc hoặc bèo tấm nhờ cấu trúc chứa khí của nó. Bèo vẩy ốc được lên men với 
các loại bèo giàu protein khác, cám gạo, bột dừa, bột cá và mật đường để tạo ra một thức ăn 
nổi chất lượng cao. Chúng tôi thấy các khoang không khí trong bèo vẩy ốc quan trọng đối 
với sức nổi của thức ăn. Chúng ta sẽ bàn về lợi ích của thức ăn nổi sau. 
 



Thức ăn vo viên 
Khi nông dân tìm cách thâm canh sản xuất cá, thức ăn cô đặc là một phương pháp đáng xem 
xét. Tuy nhiên, vấn đề đối với nhiều nông dân nuôi cá là chi phí thức ăn công nghiệp. Ghi 
chú Kĩ Thuật của ECHO: "Thức ăn nuôi cá" (ETN, 2010) liệt kê một loạt các thức ăn bổ sung 
được sử dụng phổ biến: cám gạo, bột gia súc, mối, phế liệu bảng, cám ngô, và nhiều rau xanh 
(Murnyak, 2010). Với thức ăn vo viên, Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản ở Philippin chỉ ra 
rằng cần làm theo một lịch trình cho ăn lũy tiến để tối ưu hóa sự tăng trưởng của cá và lợi 
nhuận (Bảng 2). Tốt nhất là cho ăn phù hợp với độ tuổi /trọng lượng cụ thể của cá, và điều 
chỉnh kích thước của viên thức ăn theo kích thước tăng trưởng của đàn cá. Nếu lượng cá 
không được phân loại, bạn phải làm kích thước viên thức ăn phù hợp cho loại cá nhỏ nhất 
trong lồng hoặc ao, để đảm bảo chúng có thể cạnh tranh với những con cá lớn hơn mỗi bữa 
ăn. Nếu bạn luôn luôn đứng trong cùng một vị trí và để thức ăn trong cùng một khu vực ao 
hoặc bể, cá sẽ được huấn luyện để ăn thức ăn bất cứ khi nào bạn xuất hiện. Điều này hữu ích 
trong việc theo dõi quá trình tăng trưởng của cá. Đừng cho ăn quá mức hoặc cho ăn ngoài 
lịch trình, vì cá sẽ có xu hướng ăn cả lợi nhuận của bạn. Lợi nhuận thất thoát vì cá rô phi có 
khả năng không tiêu hóa được trong khi ngốn nghiến những thức ăn đắt tiền. Điều này dẫn 
đến lãng phí thức ăn và làm giảm lợi nhuận cho nông dân nuôi cá. Thức ăn tự chế đòi hỏi 
làm khô đúng cách và xử lý theo thứ tự thì các sản phẩm cuối cùng mới dùng tốt được. Một 
hệ thống làm khô thức ăn bền vững cần được tính toán kỹ trước bất kỳ nỗ lực sản xuất thức 
ăn chăn nuôi nào. 
 
Bảng 2: Bảng lịch chăn nuôi thiết kế bởi Cục Cá và Nguồn lợi Thủy sản giúp người chăn 
nuôi tối ưu hóa lợi nhuận và tăng trưởng cho cá.  

Cục Cá và Nguồn lợi Thủy sản (B.F.A.R.) 
 Lịch trình và Liều lượng cho ăn  

Độ tuổi của 
cá (Ngày) Loại cá  

Liều lượng 
cho ăn theo 

cân nặng  
Tần suất 

cho ăn  
Cân nặng lý tưởng 
mỗi mẩu thức ăn 

1 đến 15  Cá con  8.0% 4x 1 ngày 6g 

16 - 31  Cá con  7.0% 4x 1 ngày 25g  

32 - 46  Cá mới lớn 6.0% 4x 1 ngày 36g  

47 - 61  Trưởng thành 5.0% 3x 1 ngày 50g  

62 – 76  Trưởng thành  4.0% 3x 1 ngày 72g  

77 – 91  Trưởng thành  3.0% 3x 1 ngày 100g  

92 – 105  Cá thu hoạch  2.5% 2x 1 ngày 121g  

106 – 120  Cá thu hoạch  2.0% 2x 1 ngày  150g  



 

 

 
 

SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO CÁ TỪ NÔNG TRẠI 
Với việc thử nghiệm và ghi chép các thông số cẩn thận, một nông dân có thể tự sản xuất cho 
mình thức ăn cá chất lượng cao (Hình 5). Ở nhiều nước, máy xay thịt và vo viên sẵn có giúp 
việc tạo ra nguồn thức ăn từ bèo tiết kiệm cho cá rô phi, cá chép hoặc cá trê. Máy chúng tôi 
được mua ở Chinatown, Bangkok, Thái Lan. Đây là một máy xay thịt có mũi khoan bằng 
thép không gỉ không nhãn hiệu sản xuất tại Trung Quốc. Chúng tôi lắp ráp nó trên bàn tại 
nhà và gắn nó với động cơ 1 hp (mã lực) (Hình 6). Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có 
một loạt  tấm các kích cỡ để đẩy thức ăn ra, do đó kích thước thức ăn và đàn cá có thể phù 
hợp. Các kích thước chúng tôi sử dụng trong khoảng 2-8 mm cho sản xuất cá rô phi 300-
500 gram. Khi kết thúc việc làm thức ăn, chúng tôi ngay lập tức tháo dỡ và làm sạch mũi 
khoan, lưỡi dao và tấm đẩy. Khi thực hiện với một máy xay loại mũi khoan tốt, công sức bỏ 
ra trong sản xuất thức ăn là rất ít (Hình 7). 

Hình 5. Tự sản xuất thức ăn cá nổi chất 

lượng cao không nhất thiết phải khó khăn. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Hình 6. Máy xay thịt đẩy thức ăn cho 

Hình 7: Sản xuất thức ăn cá nguồn gốc nông trại 

Hình 8. Trải thức ăn vo viên trên một giá đỡ khô làm từ hộp bánh mì và khung cửa sổ. 



Tại Aloha House, hai người có thể sản xuất mười khay (xấp xỉ 45 kg) thức ăn ẩm trong vòng 
chưa đầy một giờ. Một người vận hành cung cấp hỗn hợp vào máy khoan từ một khay và 
thay khay theo định kì để đảm bảo một dòng chảy ổn định qua máy xay. Khi thức ăn được 
đẩy ra, một người vận hành thứ hai sử dụng muỗng để trải các viên thức ăn ướt thành một 
lớp mỏng trên một giá đỡ khô (Hình 8), sau đó chất nó vào máy sấy năng lượng mặt trời 
(hình 9). 
 
Với những giá làm khô, chúng tôi sử dụng khay bánh mì với một lớp lót màn dán chặt vào 
đáy của mỗi khay. Hãy chắc chắn luồng không khí đủ để làm khô nhanh chóng vào những 
ngày nắng. Máy sấy dạng hộp hoặc khung gỗ làm tốt nếu độ dày thành được giảm thiểu để 
tiết kiệm không gian. Máy sấy năng lượng mặt trời của chúng tôi được gắn trên mái che và 
mất hai hoặc ba ngày để làm khô thức ăn, tùy thuộc vào kích thước viên thức ăn và độ che 
của mây. Các thiết kế chung của máy sấy chúng tôi kết hợp một tấm đã xử lý UV 0,2 mm 
(0.008 inch) nhựa nhà kính cắt bớt một khung hàn G.I. 
 

 

 
Khi khô, tất cả thức ăn được bọc kín trong thùng 20 lít (5 gallon) có nắp đậy để đảm bảo độ 
khô và tươi mát. Có thể đạt độ ẩm tám phần trăm (8%) nếu điều kiện lý tưởng. Các ngày hè 
với nhiều ánh nắng mặt trời rất hữu ích, nhưng trong suốt chu kỳ mưa, người sản xuất có 
thể không tránh được những ngày có mây. Giải pháp của chúng tôi là để tận dụng thời gian 
đầy nắng và thậm chí sản xuất lượng dư cho thời kì có mưa. Câu ngạn ngữ cũ "làm cỏ khô 
khi mặt trời tỏa nắng" áp dụng đúng gấp đôi ở các vùng nhiệt đới cho sản xuất thức ăn! 
 
Lợi ích của quá trình lên men 
Khả năng tiêu hóa và thời hạn sử dụng thức ăn cho cá được tăng cường thông qua các hoạt 
động của các vi sinh vật có lợi nhất định trong quá trình sản xuất. Theo các kết quả từ một 
nghiên cứu, việc sử dụng các vi sinh vật làm tăng lượng protein thô trong cơm dừa từ 
17,24% đến 31,22%. Thành phần axit amin được thấy cũng cải thiện rất nhiều (Cruz, 1997). 
[Lưu ý: Ngoài việc lên men thức ăn cho cá, tại Aloha House chúng tôi cũng lên men thức ăn 
cho gà, vịt và lợn với sự giúp đỡ của của vi khuẩn thuộc các nhóm vi sinh đa dạng. Tuy 
nhiên, chúng tôi không sử dụng quá trình lên men thức ăn cho gia súc nhai lại của chúng tôi. 
(Làm thức ăn từ nông trại cho các loài khác sẽ được nhắc tới trong một bài EAN khác)]. 
 

Hình 9. Máy sấy năng lượng mặt trời làm 

thức ăn viên cho cá tại Aloha House. 



Khi lên men thức ăn, điều quan trọng là sử dụng các chủng chứng minh được rằng chúng 
không bị nhiễm bẩn chéo với các mầm bệnh hoang dã. Chúng tôi sử dụng EM-1, một sản 
phẩm thương mại trải qua các thử nghiệm và được chấp thuận cho nuôi trồng thủy sản của 
Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản ở Philippin. Công thức EM-1 được tạo bởi Tiến sĩ Teruo 
Higa trong Đại học Ryukyus, Okinawa, Nhật Bản, và luôn sẵn có tại hơn 100 quốc gia. Sản 
phẩm này bao gồm các quần thể vi khuẩn lactobacilli khỏe mạnh, vi khuẩn quang hợp, nấm 
men có lợi và nhiều hơn nữa. carbon khác, trong khi tạo ra các chất chuyển hóa thứ cấp làm 
tăng vi chất dinh dưỡng của thức ăn. Cuốn sách của tôi, Một Hệ thống Canh tác Tự nhiên 
cho Nông nghiệp Bền vững ở các Vùng Nhiệt đới, là hướng dẫn cho người dùng với công 
nghệ EM. Nó có sẵn trên mạng là một tài liệu PDF tải miễn phí hoặc có thể có được qua các 
hiệu sách ECHO. ợc sản sinh trong quá trình lên men cũng giúp tăng khả năng nổi trên mặt 
nước của thức ăn cho cá của chúng tôi! Phô mai hoặc váng sữa chua, lấy từ một xưởng làm 
bơ địa phương, có thể được sử dụng với chút hiệu quả nếu không có EM-1. Bắt đầu nhỏ 
bằng cách thay thế sữa ở mức tương tự như EM1 và điều chỉnh lên thêm nếu nó không có 
tác dụng. Quá trình lên men tốt sẽ tạo ra được một mùi chua ngọt sau 2 tuần. Nếu mùi hôi 
như trứng thối (sulfua) hay mốc rữa xảy ra đừng làm thức ăn cho cá của bạn. Nó vẫn có giá 
trị sau khi bạn khắc phục. Chỉ cần bỏ lô thử nghiệm thất bại NHỎ của bạn vào đống phân ủ 
và sử dụng làm phân bón. 
 

Chúng tôi trộn trước tất cả các nguyên liệu khô (cám gạo, bột dừa) và sau đó thêm nguyên 
liệu xanh (Salvinia, Azolla, bèo tấm), EM-1, và mật đường pha loãng trong nước. Sau khi 
hoàn toàn  việc trộn các nguyên liệu đến độ ẩm 30-50%, chúng tôi để nó trong thùng chứa 
mở nắp trong ba đến sáu giờ trước khi đùn qua máy. Để nó trong thùng như vậy sẽ đảm bảo 
độ ẩm đồng đều hơn cho các nguyên liệu và có được sản phẩm cuối cùng tốt hơn. Một thử 
nghiệm tại chỗ đơn giản để đo hàm lượng độ ẩm trong khoảng 30-50% là thử nghiệm quả 
bóng. Lấy thức ăn vào hai bàn tay và nắn thành một quả bóng với áp lực nhẹ. Nếu nó không 
dính thì nó quá khô. Nếu nó ướt nhỏ giọt thì độ ẩm đã vượt quá mục tiêu. Các viên thức ăn 
sẽ tiếp tục lên men trong khi sấy và thậm chí cả trong lưu trữ, đến một mức độ thấp hơn, 
cho đến khi tất cả hơi ẩm bốc hơi. Miễn là bạn có một viên thức ăn khô có thể vỡ ra dưới áp 
lực và không dính vào nhau, bạn đang đạt độ ẩm phạm vi 8-10%, lý tưởng sau khi sấy. 
Không cần thiết phải đạt độ ẩm dưới 8%. 
 
Công thức cho cá rô phi 
Khi làm thức ăn chăn nuôi, phải đảm bảo đo lường và cân nhắc mỗi thành phần chính xác và 
ghi lại các hoạt động của từng hỗn hợp thử nghiệm. Giữ một số con cá theo hệ thống thức ăn 
hiện nay (kiểm soát) để bạn có thứ để kiểm tra lại. So sánh trọng lượng của cá với thức ăn 
chăn nuôi mới và kiểm soát sau một tháng để xem nó hiệu quả thế nào. Chúng tôi khuyến 
khích bạn sử dụng những gì sẵn có trong khu vực của bạn và học cách tối ưu hóa công thức 
của bạn bằng thường xuyên thực nghiệm. Một bảng tính sẽ hữu ích cho việc điều chỉnh 
nguyên liệu và xây dựng công thức thức ăn sẽ đáng thời gian của bạn. Sau nhiều tháng lưu 
giữ hồ sơ, bạn sẽ có thể đánh giá những lợi ích của thức ăn làm từ nông trại của bạn.Chúng 
tôi thấy rằng nếu chúng ta tính toán hỗn hợp dựa trên protein thô, phần còn lại sẽ tự lo. 
Trước đó tôi đã nhắc đến dương xỉ là một thức ăn tươi nổi; để tăng đa dạng sinh học và 
nguồn đầu vào rộng hơn, bạn có thể kết hợp bèo tấm, bèo hoa dâu và cây thủy sinh vào 
nguồn thức ăn vo viên chi phí thấp chất lượng cao của bạn. Học cách nuôi cấy các thành 
phần này. Mua chúng sẽ triệt tiêu phần tiết kiệm của bạn! Tảo Spirulina (tên khoa học 



cyanobacterium, còn được gọi là tảo lam xanh) là một lựa chọn tốt, là nguồn bổ sung dương 
xỉ nổi. Hơn 30% sản lượng tảo xoắn Spirulina trên toàn thế giới trở thành chất liệu thức ăn 
chăn nuôi không dành cho con người (Belay và cộng sự 1996). Những nguồn thay thế khác 
đã được thăm dò với kết quả khác nhau, bao gồm cả lục bình ở Nigeria (Igbinosun và cộng 
sự 1988). Tôi sẽ không khuyên bạn thử nghiệm với lục bình nước và bản thân tôi cũng chưa 
đủ ấn tượng để làm. Nhưng nếu bạn làm xin vui lòng gửi cho chúng tôi kết quả! 
 
Cám gạo nên là hạng D1 từ máy nghiền “Cono”. Những hạng khác (D2 đến D4) nên tránh do 
lượng xenlulozơ cao. Xem Rice Mill Primer (Mồi Cám Gạo) trong phần ghi chú trong cuốn 
sách của tôi để biết thêm thông tin (Mikkelson, 2005). Cám khác (ngô, lúa mì, vv) có thể 
dùng được, nhưng hãy cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến nồng độ protein thô. Hầu hết các giống 
ngô hiện đại gồm một nửa protein thô của cám gạo. Cám gạo chất lượng đứng đầu là 12% 
đến 14% protein thô! Bột cơm dừa có chứa tới 24% protein thô, nhưng thận trọng nên theo 
thứ tự: bột cơm dừa (như ấu trùng Ruồi lính đen) có chứa protein chất lượng cao nhưng 
cũng có lượng chất béo cao và không nên sử dụng quá mức. Chất béo cao sẽ hy sinh việc 
tăng cân do lượng tinh bột và protein thấp 
 
Vitamin và các khoáng chất 
Bột đá nghiền nhuyễn từ các nhà máy sỏi sẽ có một loạt các khoáng chất để bổ sung những 
thiếu sót trong rau xanh hoặc dương xỉ nổi (Murnyak, 2010). Chúng tôi dùng cây chùm ngây 
trồng hữu cơ của mình ở mức 1% khối lượng hỗn hợp nếu chúng tôi không có bột đá. Lớp 
đá vôi nghiền mịn cho chăn nuôi cũng có thể được thêm vào để hỗ trợ sự phát triển xương. 
Khi tích hợp cá và cây trong một hệ thống rau cá thủy canh, phân bón cho cây được lấy từ cả 
từ phân cá và thức ăn bị lãng phí (cá rô phi sthải 10-20% thức ăn của chúng, những thứ sẽ 
được chuyển đổi bởi vi khuẩn thành các chất dinh dưỡng thực vật có thể hấp thụ). Ở Úc, 40-
55 gram cá ăn thịt được cho ăn sẽ bón cho 1 mét vuông khu vườn bằng cách sử dụng 
phương pháp bè, trong khi sẽ cần 60-100 gram cá rô phi được cho ăn (vì cá rô phi là loài ăn 
tạp) cho cùng một phạm vi sản xuất (De Dezsery, 2010) (Hình 10). 

 

 

 
Nổi hay Chìm? 
Đừng quá quan tâm về việc thức ăn của bạn nổi hay chìm; nghiên cứu đang cho thấy rằng 
protein là quan trọng hơn việc nổi! Các loại ngũ cốc năng lượng cao được sử dụng trong 

Hình 10. Cá rô phi bên cạnh luống rau theo 

hệ thống cá rau thủy canh tại Aloha House. 



thức ăn công nghiệp làm mất Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR). FCR được tính bằng tỷ lệ tăng 
trọng/trọng lượng thức ăn tiêu thụ. Cá nhỏ hơn có thể đạt được gần 1 gram cho mỗi gram 
tiêu thụ (FCR 1.0), trong khi cá lớn hơn sẽ cần ăn 2 gram thức ăn để đạt được 1 gram trọng 
lượng (FCR 2.0). Lương dinh dưỡng dễ tiêu hóa và hấp thu trong thức ăn là quan trọng 
nhất. Chúng tôi đã nghiên cứu thói quen ăn uống của cá rô phi và cá chép koi trong bể kính 
để quan sát, và chúng tôi thấy rằng chúng thu lượm tất cả thức ăn nếu độ vụn không quá 
mức. Trong thực tế, Cruz và cộng sự (2001), đã tìm thấy trong một nghiên cứu rằng thức ăn 
nổi không tốt như thức ăn chìm. Họ kết luận, "Những viên thức ăn chìm thúc đẩy tốc độ 
tăng trưởng cao hơn đáng kể, cho cá lớn hơn và tỉ lệ FCR tốt hơn trong các rô phi sông Nile 
non so với cá ăn thức ăn viên nổi. Cá nuôi bằng thức ăn viên chìm phát triển tốt hơn có thể 
là do hàm lượng protein thô cao hơn (42,05%). Kết quả tương tự cũng đạt được bởi Gur 
(1997), ông thông báo rằng mức tăng trung bình hàng ngày và FCR ở độ protein thô mức 
40% là cao hơn đáng kể và tốt hơn so mức 30%. Ông kết luận rằng nồng độ protein thô cho 
sự tăng trưởng tối ưu và FCR là 40-45% đối với cá rô phi sông Nile với trọng lượng trung 
bình ban đầu là 13 g. "(Cruz và cộng sự, 2001). Tỉ lệ protein cao hơn có thể được đạt được 
cho cá ăn thịt bằng cách tăng lượng bột cá trong hỗn hợp, nhưng phải chắc chắn nguồn bột 
cá của bạn không có thủy ngân. Ấu trùng Ruồi lính đen, với một hàm lượng protein 45%, 
cũng có thể được sử dụng như một phụ gia protein cao (De Dezsery, 2010), nhưng phải 
được làm khô trước khi trộn vào thức ăn lên men của bạn. 
 
CÔNG THỨC KHỞI ĐIỂM 
Dưới đây là một khởi điểm tốt cho việc tự làm thức ăn chăn nuôi của mình. Cần đảm bảo ghi 
chép và điều chỉnh các thành phần dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có và hiệu suất của thức 
ăn làm từ nông trại bạn! Chi phí được liệt kê có liên quan đến vị trí của bạn, nhưng có thể 
khác nhau ở những nơi khác. 
 
Bảng 3: Thức ăn cho cá rô phi cơ bản sử dụng nguồn đầu vào tại trang trại. 

Lưu ý, 1 USD = khoảng 45 peso. 

   Protein thô Giá $/ 50K bao    Giá    
Thức ăn thương  

mại 32.00% 29.55    0.59 
$/ 
Kilo 

Thức ăn lên men 
EM 40.38% 14.57    0.29 

$/ 
Kilo 

Thành phần  Protein thô Cân nặng (K) %   
giá 

$/Kg Đơn vị CP  Giá  

Cám gạo (D1) 14% 28.00 
32.2

% 0.32 3.92 8.91 $ 

Thức ăn cùi dừa 22% 8.00 9.2% 0.20 1.76 1.64 $ 

Thức ăn cá 72% 17.00 
19.5

% 0.57 12.24 9.66 $ 

Bèo tấm 44% 3.00 3.4% 0.00 1.32 0.00 $ 

Bèo hoa dâu  44% 10.00 
11.5

% 0.00 4.40 0.00 $ 

Bèo thủy sinh 22% 20.00 
23.0

% 0.00 4.40 0.00 $ 



Chùm ngây 18% 0.30 0.3% 0.00 0.05 0.00 $ 

Vôi chăn nuôi 0% 0.10 0.1% 0.18 0.00 0.02 $ 

Chất khoáng bụi đá 0% 0.10 0.1% 0.05 0.00 0.00 $ 

Than – mịn 0% 0.26 0.3% 0.02 0.00 0.01 $ 

Mật mía  3% 0.10 0.1% 0.18 -- 0.02 $ 
Chế phẩm sinh học 

EM  1% 0.10 0.1% 0.18 -- 0.02 $ 

 Cân ướt 86.96 
100.0

%   28.09 20.27 $ 

 Cân khô  69.57  kg   0.29 $/kg 

 
KẾT LUẬN 
Sản xuất thức ăn cho cá quy mô nhỏ có thể làm được bằng cách sử dụng cẩn thận các 
nguyên liệu đầu vào được trồng tại địa phương và sản xuất ở nông trại. Càng nhiều nguyên 
liệu đầu vào chất lượng cao tự cung cấp qua việc sản xuất và thu hoạch hiệu quả sẽ sẽ đem 
cho bạn thên lợi nhuận bằng việc giảm chi phí nhờ tự sản xuất thức ăn chăn nuôi. 
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