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[Ghi chú của biên tập: Ngoài hạt giống và cây trồng được thu hoạch tại Trung Tâm Tài 
Nguyên Trang Trại Nhỏ ECHO Châu Á, còn có một nỗ lực không ngừng để thu thập những 
thông tin hữu ích trong khi làm. Chúng tôi gọi đó là nghiên cứu, và mục tiêu của chúng tôi là 
chia sẻ nó. Bài viết này tóm tắt một số bài học chúng tôi đã học được trong khi nghiên cứu về 
việc làm 'Thức Ăn Chăn Nuôi Từ Trang Trại’.] 

 

 

Hình 1. Cân heo tại Trung Tâm Tài Nguyên Trang Trại Nhỏ ECHO Châu Á. Ngoài các nghiên cứu liên quan đến 
thức ăn chăn nuôi, nhân viên của ECHO Châu Á liên tục tham gia vào nhiều ý tưởng nghiên cứu liên quan đến 

Đất, Hạt Giống và Thức Ăn. 

 

Giới Thiệu Về Thức Ăn Chăn Nuôi Từ Thân Cây Chuối Lên Men 

Việc kết hợp chăn nuôi vào trang trại quy mô nhỏ thường là một thành phần chính cho sự bền 
vững lâu dài của trang trại, đặc biệt là bằng cách xoay vòng các nguồn dinh dưỡng quan 
trọng. Vật nuôi đóng một vai trò độc nhất và quan trọng trong trang trại, chuyển hóa cây 
trồng và vật liệu phế thải thành những nguồn năng lượng quan trọng để tiêu thụ trong trang 
trại hoặc để bán ra ngoài. Là động vật ăn tạp, heo là một trong những cỗ máy chuyển hóa 



hiệu quả nhất các ‘chất thải’ trong trang trại, biến đổi những thứ không thích hợp cho người 
ăn thành thịt, phân chuồng và nguồn thu nhập. 

Tại Trang Trại ECHO Châu Á, chúng tôi cố gắng tạo ra ‘Thức Ăn Từ Trang Trại’ nhằm mục 
đích tận dụng những nguyên liệu sẵn có, đồng thời cắt giảm chi phí sản xuất chăn nuôi của 
mình. Ngoài thịt và thu nhập từ bò, heo, gà và cá, chúng tôi cũng đánh giá cao chúng nhờ 
phân chuồng mà chúng tôi đem ủ và sử dụng trong sản xuất cây trong cùng nhiều thứ khác.  

Để làm thức ăn chăn nuôi từ trang trại, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các nguồn có sẵn 
tại địa phương (trong trang trại hoặc các vùng lân cận), với chú ý đặc biệt đến các nguyên 
liệu được coi là ‘phế phẩm’ hoặc ‘giá trị thấp’. Tại trang trại ECHO Châu Á, nguyên liệu cơ 
bản chúng tôi sử dụng là thứ dồi dào sẵn có nhất: cây chuối. Trong phần còn lại của bài viết 
này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc sản xuất và những ích lợi của thức ăn cho heo từ cây 
chuối, được sản xuất chủ yếu từ thân cây chuối. Những thân chuối này được lên men để phân 
hủy và tăng khả năng tiêu hóa. Sau đó được trộn với nhiều loại nguyên liệu thô giá rẻ khác 
mà có sẵn tại địa phương, bao gồm cám gạo, bột bắp, bột cá, v.v… (xem Bảng 1) Đây không 
phải là một kỹ thuật mới, đã áp dụng từ lâu ở nhiều trang trại quy mô nhỏ trong khu vực này, 
nhưng vẫn có khả năng cải tiến. 

 

Cách chúng tôi tạo ra Thức Ăn Từ Trang Trại ở ECHO Châu Á 

Hướng dẫn từng bước với hình ảnh. 

 

1. Chọn Thân Chuối 
 
Không phải tất cả thân chuối đều ngang nhau về giá trị dinh dưỡng. Chúng tôi khuyên 
khích thu hoạch thân cây còn non để làm thức ăn khi có thể (Hình 2). Trong giai đoạn 
tăng trưởng này, thân cây vẫn chưa chuyển năng lượng và dinh dưỡng của chúng vào 
việc hình thành quả, vẫn còn mềm và dễ tiêu hóa. Chúng tôi trồng giống chuối 
‘namwaa’ (กลว้ยนําวา้) (Musa sapientum L) nhằm mục đích làm thức ăn chăn nuôi. 

 



Hình 2. Thân chuối chưa tạo quả rất lý tưởng để làm thức ăn chăn nuôi. Sau khi đậu quả, thân cây trở 
nên cứng, khó tiêu hóa và hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn. 

 
2. Băm Nhỏ 

 
Lá được cắt khỏi thân (dùng cho dê và gia súc) và chỉ thân cây được sử dụng làm thức 
ăn cho heo. Dùng một máy băm, các thân cây được đưa qua để tạo ra những miếng cắt 
có chiều dài từ 2-5 cm (Hình 3.1). Miếng càng nhỏ thì càng dễ lên men và phân hủy. 
Điều này giúp ích cho heo là động vật dạ dày đơn (một dạ dày), không như động vật 
nhai lại như bò (nhiều dạ dày) hiệu quả hơn trong việc phân hủy các sợi thực vật. 
 

3. Lên Men 
 
Chúng tôi dùng một quá trình lên men ngắn; theo đó thân chuối băm nhỏ chỉ được lên men 
trong 3-4 ngày (Hình 3.2). Mật đường và muối khoáng được trộn với thân chuối băm nhỏ, sau 
đó cho vào thùng kín khí đóng chặt lại rồi để lên men. Nếu không lên men, thân chuối có thể 
không có nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng quá trình lên men có thể sản sinh nhiều quần thể vi 
sinh vật có lợi sẽ trở thành nguồn cung cấp protein phụ cho heo (cần nghiên cứu thêm ở đây). 
 

4. Trộn Thêm Với Các Thành Phần Khác 
 
Một mình thân chuối lên men có giá trị dinh dưỡng thấp và phải được trộn với các 
nguyên liệu khác chất lượng cao hơn để có một khẩu phần thức ăn thích hợp (Hình 
3.3). Kiểm tra thân chuối lên men của chúng tôi cho kết quả hàm lượng protein thô là 
6%. Bảng 1 tóm tắt các thành phần chúng tôi trộn. Lưu ý: những thành phần này là 
nguồn nguyên liệu sẵn có và giá cả phải chăng nhất đối với chúng tôi dựa trên vị trí 
của trang trại mình và có thể không phải là lý tưởng ở các địa phương khác. 
 

 

Hình 3. (1). Thân chuối tươi băm nhỏ (càng nhỏ càng tốt), (2) thân chuối băm nhỏ sau 3-4 ngày ủ lên men yếm 
khí với muối khoáng và mật đường, (3) thân chuối lên men trộn với các nguyên liệu chất lượng cao khác và sẵn 

sàng cho ăn. 

 

Nghiên Cứu Thực Nghiệm: So Sánh Thức Ăn Từ Trang Trại Với Thức Ăn 
Công Nghiệp 

Trong vài tháng, Trang Trại ECHO Châu Á đã thử nghiệm thức ăn từ thân chuối lên men của 
chúng tôi trên heo đen địa phương để xem so sánh chúng với thức ăn công nghiệp trong một 
hệ thống sản xuất nhỏ. Mục tiêu là để đánh giá chi phí chung của việc tự sản xuất thức ăn 
chăn nuôi trong khi duy trì mức tăng trọng tương đương với lợn nuôi bằng thức ăn công 



nghiệp. Một nhóm heo của chúng tôi được cho ăn thức ăn công nghiệp, trong khi nhóm còn 
lại được cho ăn thức ăn tự trộn tại trang trại; cả sáu con heo đều thuộc cùng một lứa và được 
chia đều theo trọng lượng và giới tính ban đầu. Lợn được cân mỗi 2 tuần. 

Dưới đây là bảng tóm tắt (Bảng 1) về khẩu phần Thức Ăn Tự Trộn Tại Trang Trại dựa trên 
ba mục tiêu protein khác nhau cho các giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Mục tiêu là sản xuất 
thức ăn chăn nuôi từ các nguyên liệu có sẵn tại địa phương và trang trại có thể so sánh được 
với thức ăn công nghiệp về thành phần dinh dưỡng và chi phí tổng thể. Thân chuối lên men 
được sử dụng làm nguyên liệu nền trong khi các nguyên liệu khác được thu hoạch từ trang 
trại hoặc mua tại địa phương. Điều quan trọng cần lưu ý là thân cây chuối được định giá (mặc 
dù được trồng miễn phí tại trang trại của chúng tôi), để tính cho chi phí lao động tham gia vào 
việc sản xuất chúng. Điều quan trọng là phải tính đến và lượng giá công lao động tăng thêm 
của bất kỳ nông lộ sản xuất nhỏ nào có thể áp dụng những phương pháp này. 

 

“Thân cây chuối được định giá (mặc dù được trồng miễn phí tại trang trại của chúng tôi), 
để tính cho chi phí lao động tham gia vào việc sản xuất chúng. Điều quan trọng là phải 

tính đến và lượng giá công lao động tăng thêm của bất kỳ nông lộ sản xuất nhỏ nào có thể 
áp dụng những phương pháp này.” 

 

Bảng 1. Bảng tóm tắt về thức ăn tự làm tại trang trại dựa trên chuối. Công thức bên dưới cho lô 100 kg thức ăn 
chia theo mục tiêu tỉ lệ protein cho các giai đoạn tăng trưởng của heo. 

Nguyên Liệu Thức 
Ăn 

Số Lượng  
(Kg) 

Protein 
(%) 

Protein  
(Tổng) 

Giá trên mỗi 
Kg (Baht) 

Tổng Chi 
Phí (Baht) 

Thức Ăn 20% Protein – Cho Heo Trọng Lượng 10-30 Kg 
Thân Chuối Lên Men 40 6 2.4 3 120 
Cám Gạo 12 12 1.44 10 120 
Bột Bắp 15 9 1.35 7 105 
Bột Cá 10 60 6 40 400 
Bột Đậu Nành 22 40 8.8 15 330 
Trộn sẵn 1 0 0 35 35 
Tổng 100 20   1110 

Thức Ăn 18% Protein – Cho Heo Trọng Lượng 30-60 Kg 
Thân Chuối Lên Men 45 6 2.7 3 135 
Cám Gạo 12 12 1.44 10 120 
Bột Bắp 12 9 1.08 7 84 
Bột Cá 15 60 3 40 200 
Bột Đậu Nành 25 40 10 15 375 
Trộn sẵn 1 0 0 35 35 
Tổng 100 18   949 

Thức Ăn 16% Protein – Cho Heo Trọng Lượng 60+ Kg 
Thân Chuối Lên Men 55 6 3.3 3 165 
Cám Gạo 10 12 1.2 10 100 
Bột Bắp 10 9 0.9 7 70 
Bột Cá 6 60 3.6 40 240 
Bột Đậu Nành 18 40 7.2 15 270 
Trộn sẵn 1 0 0 35 35 
Tổng 100 16   880 



 

Chi phí sản xuất thức ăn tại trang trại với các công thức trên rẻ hơn nhiều để sản xuất trên kg 
(Bảng 2) so với thức ăn công thức mua sẵn. Tuy nhiên, do độ ẩm cao của phần thân chuối lên 
men trong thức ăn, cần phải cho ăn thêm khoảng 50% lượng thức ăn từ trang trại để đạt hàm 
lượng chất khô tương đương với hàm lượng chất khô trong thức ăn công nghiệp (Bảng 3). 
Lưu ý: độ ẩm của chỉ riêng thân chuối lên men khoảng 90%, nhưng khẩu phần hoàn chỉnh 
trung bình có độ ẩm gần với 50% hơn sau khi thân chuối được trộn với các thành phần khác. 

Công thức thức ăn được điều chỉnh tùy thuộc vào giai đoạn tăng trưởng của heo, cung cấp 
thức ăn có hàm lượng protein cao hơn khi heo nhỏ và phát triển nhanh hơn, và giảm xuống 
khi lợn lớn lên. Bảng 3 tóm tắt tỷ lệ thức ăn cung cấp cho lợn ở mỗi giai đoạn, với khẩu phần 
tăng dần khi lợn lớn lên và hàm lượng protein giảm xuống. 

 

Bảng 2. So sánh chi phí của công thức Thức Ăn Từ Trang Trại so với thức ăn công nghiệp. 

 Thức Ăn tại Trang Trại Thức Ăn Công Nghiệp 
Loại Thức 

Ăn 
Giá/Kg Giá/heo/khẩu phần ăn 

hằng ngày 
Giá/Kg Giá/heo/khẩu phần 

ăn hằng ngày 
20% Pt 11.10 17.25 18.00 18.00 
18% Pt 9.49 21.35 15.50 23.25 
16% Pt 8.80 26.40 14.00 28.00 

 

Bảng 3. Tóm tắt lịch cho ăn của Thức Ăn tại Trang Trại và Thức Ăn Công Nghiệp. 

Trọng 
Lượng Heo 

(Kg) 

% 
Pt 

Thời Gian 
Ăn 

Thức Ăn Tại Trang Trại Thức Ăn Công Nghiệp 
Kg/heo/ngày Kg/heo/buổi Kg/heo/ngày Kg/heo/buổi 

10-30 20 Sáng 1.5 0.75 1 0.5 
Chiều 0.75 0.5 

30-60 18 Sáng 2.25 1.15 1.5 0.75 
Chiều 1.15 0.75 

60+ 16 Sáng 3 1.5 2 1.5 
Chiều 1.5 1.5 

 

Kết Quả Từ Thực Nghiệm Cho Ăn Của ECHO Châu Á 

Kết quả từ những thử nghiệm này cho thấy heo được nuôi bằng thức ăn công nghiệp sẽ mất 
khoảng 147 ngày để đạt trọng lượng thị trường (mục tiêu 70kg) và sẽ tiêu thụ khoảng 105 kg 
thức ăn (tính khi heo con 9 tuần tuổi) (Hình 4). Chúng tôi tính ra chi phí thức ăn trong giai 
đoạn này là 1733 THB cho mỗi con heo (xem Bảng 4). Heo được nuôi bằng thức ăn tự trộn 
tại trang trại tăng trọng chậm hơn (chỉ đạt trọng lượng thị trường sau 159 ngày) và do đó sử 
tiêu thụ lượng thức ăn nhiều hơn khoảng 2 tuần, với tổng số 189 kg thức ăn cho mỗi con heo.   

Mặc dù thức ăn chăn nuôi từ trang trại rẻ hơn để sản xuất mỗi kg, nhưng phải đươc cho ăn 
với tỷ lệ cao hơn (cả ngày và suốt đời của heo), và do đó dẫn đến tổng chi phí cao hơn cho 
người chăn nuôi, trong trường hợp này là 1930 THB. Kết quả này là một nhắc nhớ tốt rằng 
không phải mọi thức ăn chăn nuôi đều như nhau, và tính toán phải được thực hiện dựa trên 



giá trị dinh dưỡng và không phải chỉ khối lượng khi so sánh thức ăn chăn nuôi từ nông trại 
với thức ăn thương mại. 

 

Bảng 4. Tóm tắt phân tích chi phí của heo được cho ăn Thức Ăn Từ Trang Trại và Thức Ăn Công Nghiệp, bắt đầu 
từ 9 tuần tuổi và kết thúc ở mức "trọng lượng thị trường" 70kg. 

Chi Phí Nuôi Heo Đến Đạt Trọng Lượng Thị Trường (lúc 70 Kg) 
 Thức Ăn Tại Trang Trại Thức Ăn Công Nghiệp 
Ngày Đạt Trọng Lượng Thị 
Trường 

~159 ~147 

Tổng Lượng Thức Ăn  
(bắt đầu sau 9 tuần) 

189 Kg 105 Kg 

Hệ Số Chuyển Đổi Thức Ăn 
(FCR) 

4.3 2.7 

Tổng Chi Phí Thức Ăn (THB) 1930 (THB) 1733 (THB) 
 

 

 

Hình 4. Mức tăng trọng trung bình hàng tuần của heo được nuôi bằng Thức Ăn Công Nghiệp (đường màu xanh 
lam), Thức Ăn tại Trang Trại (đường màu xanh lá cây) và một trang trại địa phương được nuôi đối chứng 

(đường màu xám). 

 

 

Tỷ Lệ Chuyển Đổi Thức Ăn 



Tỷ Lệ Chuyển Đổi Thức Ăn (FCR – Feed Conversion Ratio) là một phương pháp thường 
được sử dụng xác định mức độ hiệu quả mà động vật chuyển đổi thức ăn thành trọng lượng 
cơ thể. Ví dụ, một con bò có thể cần 8 kg thức ăn để tạo ra 1 kg trọng lượng cơ thể, trong khi 
một con cá có thể chỉ cần 1,5 kg thức ăn để tạo ra 1 kg trọng lượng cơ thể. Tỷ lệ này cũng có 
thể được sử dụng để xác định mức hiệu quả của thức ăn khi được sử dụng cho cùng một loại 
động vật, như trường hợp các thử nghiệm cho heo ăn của chúng tôi. 

Sử dụng dữ liệu thu thập đươc trong các thử nghiệm này, chúng tôi có thể ước tính FCR trung 
bình là 2.7 với thức ăn công nghiệp của mình, và FCR trung bình là 4.3 với thức ăn từ trang 
trại (Bảng 4). Điều này làm nổi bật thực tế là không phải tất cả các loại thức ăn chăn nuôi 
được tạo ra như nhau, và thức ăn từ trang trại với tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn phải được cho ăn 
lượng nhiều hơn để so sánh. Tiếp theo, mục tiêu sẽ là cải thiện FCR của thức ăn chăn nuôi từ 
trang trại mình thông qua việc thêm vào/thay thế các thành phần chất lượng cao khác. 

 

Khuyến Nghị 

Thoạt nhìn, những kết quả này chỉ ra rằng thức ăn công nghiệp đơn giản là tốt hơn và sẽ tốn 
kém hơn cho người nông dân để sản xuất thức ăn từ trang trại, nhưng chúng tôi cảm thấy 
cách này có thể vẫn có giá trị với những người nông dân sống ở vùng sâu vùng xa nơi thức ăn 
công nghiệp khó tìm. Cũng có nhiều cơ hội tiết kiệm đáng kể vì những thành phần bổ sung có 
thể được xác định và thay thế cho các thành phần đã mua được liệt kê trong danh sách ở trên. 

Có một tiềm năng đáng kể cho người nuôi heo khi bắt đầu thay thế các thành phần được liệt 
kê ở trên với các nguyên liệu và tài nguyên tìm thấy trong trang trại, nhờ đó hạ giá thành. 
Điều này đặc biệt đúng với những người nông dân đã sản xuất một số thành phần được liệt kê 
trên, chẳng hạn như cám gạo, bột bắp và thậm chí cả chất thải từ cá. Nếu một hoặc nhiều 
thành phần này có thể được sản xuất tại trang trại với chi phí thấp hơn so với việc mua nó, 
khoản tiết kiệm tổng thể có thể vượt qua chiến lược cho ăn bằng thức ăn công nghiệp và có 
lợi nhuận cao hơn. 

Có lẽ một trong những lĩnh vực lớn nhất để làm tăng lợi nhuận là tiềm năng tiếp thị heo được 
nuôi bằng thức ăn từ trang trại là “hữu cơ” hoặc “tự nhiên”. Giả sử có nhu cầu đối với các 
loại thịt này, sẽ có tiềm năng đáng kể trong việc tăng tỷ suất lợi nhuận nếu các yêu cầu sản 
phẩm hoặc chứng nhận được đáp ứng! 

Chúng tôi thừa nhận vị trí của Trang Trại ECHO Châu Á của mình nằm ở vùng ngoại ô của 
một trung tâm đô thị lớn, với khả năng tiếp cận các sản phẩm như cám gạo và bột cá và hiểu 
rằng những nông dân nhỏ vùng cao có thể không dễ dàng kiếm được những nguyên liệu này. 
Các công thức được sử dụng tại Trang Trại ECHO Châu Á KHÔNG mang tính chất quy định 
và chỉ nên sử dụng như một ví dụ về công thức thức ăn tại trang trại. Chúng tôi khuyến khích 
các bạn tìm kiếm các nguồn tài nguyên độc đáo sẵn có tại địa phương bạn và thí nghiệm với 
những nguyên liệu mà bạn có thể kiếm được. Nếu một trong những nguyên liệu liệt kê trên 
không có sẵn, hoặc quá mắc, có thể thay thế bằng nguyên liệu khác có giá trị dinh dưỡng 
tương đương. Có nhiều lựa chọn giàu protein khác như bột dừa, bột đậu nành, bột côn trùng, 
bột xương, bèo hoa dâu (Azolla caroliniana), cây chum ngây (Moringa oleifera), axit amin cá 
(FAA), và hơn nữa. 



Hãy nhớ rằng việc chuyển đổi từ thức ăn công nghiệp sang thức ăn tại trang trại có thể không 
khả thi, và một hệ thống kết hợp có thể là tốt nhất cho hệ thống sản xuất của bạn. Không có 
gì lạ khi sử dụng đồng thời cả hai chiến lược và thay thế loại thức ăn này với loại kia. Tỷ lệ 
chia 50-50 giữa thức ăn công nghiệp và thức ăn tại trang trại, hay bất kỳ kết hợp của cả hai là 
một lựa chọn tốt để cân nhắc khi bắt đầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chiến lược thức ăn chăn 
nuôi tạo ra tại trang trại cách chặt chẽ hơn có thể mở ra các lựa chọn thêm chưa từng có trước 
đây, và việc tiếp thị heo đến các thị trường mới dưới dạng “hữu cơ” hoặc “tự nhiên” có thể có 
tiềm năng bán được giá cao hơn. 

Bảng tóm tắt bên dưới (Hình 5) cung cấp một số ưu điểm và nhược điểm của cả hai lựa chọn 
thức ăn chăn nuôi: 

 

 

Hình 5. Tóm tắt một số ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng Thức Ăn tại Trang Trại làm chiến lược cho ăn 
tại trang trại quy mô nhỏ. 

 

Lời Cảm Ơn 

Cám ơn tất cả các nhân viên tại trang trại đã giúp thu thập dữ liệu, và cho heo ăn hàng ngày. 
Đặc biệt cảm ơn Sang, Paw, Earth, Annie và Elizabeth, cùng với các tác giả liệt kê ở trên! 
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