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[Ghi chú của biên tập: Keith đã thực hiện canh tác bền vững tại Trại Trẻ Mồ Côi Aloha House 
ở Puerto Princesa trong 15 năm, sản xuất thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nguồn gốc từ 
nông trại, được tiêu thụ ở trại trẻ mồ côi và cả người dân địa phương. ECHO Châu Á đã có 
vinh dự được tham quan gia đình Keith tại Aloha House trong những dịp khác nhau, bao 
gồm hai Hội Thảo Sản Xuất Thức Ăn Bền Vững của ECHO Châu Á Philippines, mà họ đồng tổ 
chức. Nông trại Aloha House có sản lượng rất ấn tượng trong một khu vực nhỏ, với rất ít 
nguyên liệu đầu vào không từ nông trang. Keith luôn hào phóng và cởi mở trong việc chia sẻ 
kinh nghiệm và kiến thức của mình với khách tham quan và Mạng lưới ECHO mở rộng. Trong 
Tài Liệu ECHO Châu Á 20, Keith đã chia sẻ về thức ăn cho cá tự sản xuất ở nông trại và trong 
Tài Liệu ECHO Châu Á 25, anh ấy viết về thức ăn tự sản xuất ở nông trại cho heo. Trong bài 
này, Keith chia sẻ những điều cơ bản của việc tự sản xuất thức ăn ở nông trại cho gà; Ý 
tưởng đồng nhất trong tất cả các bài báo này là giảm nguyên liệu đầu vào ngoài nông trại, 
từ đó tiết kiệm tiền và sản xuất thức ăn bền vững hơn]. 
 

 
Hình 1: Những con gà vui vẻ tại Aloha House . 

 
Giới Thiệu 

Phân bón tự sản xuất từ nông trại đã góp phần vào một hệ thống nông nghiệp bền vững 
hơn. Phụ phẩm cây trồng và phân chuồng là một phần của chu trình dinh dưỡng cho sản 
xuất cây trồng và giúp giảm chi phí đầu vào thông qua việc ủ phân ưa nhiệt, nuôi trùn quế, 
sản xuất bokashi và/hoặc phân xanh. Thức ăn chăn nuôi tự sản xuất từ nông trại cũng có thể 
giảm chi phí, vì nông dân quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên sẵn có với họ. Nuôi gà đặc 
biệt có thể rất tốn kém khi chăn nuôi ở quy mô nhỏ với việc mua thức ăn thương mại. Trong 
Tài Liệu ECHO Châu Á này, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều lựa chọn thay thế thức ăn cho đàn gà 



có số lượng ít. Các thành phần thức ăn cho gà thay đổi giữa các khu vực trên khắp thế giới. 
Lựa chọn thường dựa trên tính sẵn có, chất lượng, và chi phí. Trong khi việc sử dụng một số 
nguyên liệu dựa trên những nguyên tắc khoa học, chẳng hạn như protein thô và protein dễ 
tiêu, lợi ích dinh dưỡng của phần nhiều trong số những nguyên liệu này vẫn chưa được 
nghiên cứu hoặc chứng minh kỹ lưỡng. Gà là loài ăn tạp và sống tốt trên đồng cỏ, trong 
chuồng trại, hoặc thậm chí kiếm ăn tự do trong rừng. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ các 
cách để tối đa hóa thức ăn tự sản xuất từ nông trại cho gà thả vườn, sử dụng càng nhiều 
càng tốt các thức ăn tự nhiên phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Ở phần sau của bài viết này, 
tôi sẽ mô tả cách tăng cường khẩu phần thức ăn, trong trường hợp bạn chỉ có một cái sân 
nhỏ cho đàn gà hoặc nuôi nhốt chúng. 
 

Đồng Cỏ 
Đồng cỏ có thể là bất cứ thứ gì từ cây họ đậu xanh mọc dày và cỏ chăn nuôi đa canh cho đến 
những cánh đồng bụi cây cỏ dại. Cho đàn gà của bạn ra ngoài nắng; đây là một cách tuyệt 
vời để tăng cường vitamin D cho gà và cải thiện mật độ dinh dưỡng của trứng và thịt. Chúng 
ta không muốn “những vật nuôi cho ăn” hoặc những con gà nuôi nhốt bị đói ánh nắng mặt 
trời và sống trong bóng tối!  

Một thách thức của chế độ ăn tự nhiên, tự kiếm ăn ở Đông Nam Á là bảo vệ gia cầm khỏi 
những thú săn mồi. Đồng cỏ hoặc rừng rậm có thể có nhiều côn trùng giàu protein và cây cỏ 
ăn được, nhưng nó đi kèm với nguy cơ bị săn mồi và thậm chí là trộm cắp. Chuồng gà kéo là 
một cách bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Nó là một cái chuồng di động dành cho đàn nhỏ: 
chuồng kéo 1,2 m x 3 m của chúng tôi chứa 10 đến 15 gà thịt, hoặc một nửa số đó nếu gà 
đẻ. Chuồng kéo gà có khay nước và khay thức ăn. Chúng tôi đi chuyển nó một hoặc hai lần 
một ngày, tùy thuộc vào mật độ nuôi và kích thước của gà. Nó đủ nhẹ để di chuyển chỉ bằng 
một người (Hình 2). Chúng tôi nhận thấy bánh xe gây rắc rối trên địa hình Palawan gồ ghề và 
đã thiết kế “Xe Trượt Gà Aloha” để thay thế cho các thiết bị dùng bánh xe (Hình 3). 

Khi di chuyển chuồng kéo gà, hãy cẩn thận đẩy chuồng từ phía sau, để không cán lên gà. Đàn 
gà sẽ có xu hướng chạy ra xa khi bị quấy rầy, vì vậy nếu bạn kéo từ phía trước chúng sẽ chạy 
ra phía sau và có thể bị thương. 

 
Hình 2: Xe trượt gà Aloha đủ nhẹ để một người có thể di chuyển. 



 

 
Hình 3: Xe trượt gà Aloha là thiết kế thay thế không có bánh xe của chúng tôi. 

 

Cho quy mô lớn hơn, hệ thống lưới điện mặt trời di động có thể dùng để giữ những thú săn 
mồi ở ngoài. “Thức ăn sống mà chúng [đàn gà] kiếm được – cây cỏ non xanh tốt, các loại hạt 
hoang dã, giun đất, ốc sên, và côn trùng – đều có chất lượng dinh dưỡng mà trong túi (cám) 
chúng ta không hi vọng có thể tìm thấy thứ gì tốt bằng,” viết bởi Harvey Ussery trong “Quản 
Lý Đàn Gà Trên Đồng Cỏ với Lưới Điện” (Ussery, 2005). Có lẽ bạn sẽ tò mò nếu bạn có thể cải 
tiến hàng rào điện cho gia súc, để dùng nó cho gia cầm – ở Aloha House, chúng tôi có bộ sạc 
năng lượng mặt trời được tích hợp bộ điều khiển bằng pin để cung cấp điện cho hàng rào 
gia súc mình, chúng tôi sử dụng để quản lý việc chăn thả gia súc theo kế hoạch. Hàng rào là 
riêng cho mỗi vật nuôi, vì vậy hãy đảm bảo rằng hàng rào của bạn dành riêng cho gia cầm; 
chúng tôi không khuyến khích dùng hàng rào gia súc cho gia cầm. Thay vào đó, chúng tôi 
khuyên bạn nên sử dụng lưới lông hoặc “Lưới Điện” được thiết kế riêng cho gia cầm. 

Nếu bạn không thể quản lý kỹ thuật điện trong khu vực mình, ít nhất bạn nên đảm bảo rằng 
đàn gà của bạn có thể tiếp cận một bãi cỏ: một khu vực nhỏ, rào lại chống thú săn mồi, với 
một lượng lớn ánh sáng mặt trời! Bãi cỏ có thể cải thiện bằng việc bổ sung các loại cây xanh 
đã cắt, chất thải cây trồng từ khu vườn của bạn và/hoặc các loại cỏ khác nhau. Tôi có những 
người bạn ở Dubai sử dùng các bó cỏ như một loại thức ăn bổ sung cũng như chất độn 
chuồng. Hãy linh động và bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn “chất thải” thích hợp làm thức ăn 
cho đàn gà mình! 

Một không gian rộng hơn cho đàn gà tự kiếm ăn càng tốt hơn nữa. Ở Philippines, chúng tôi 
trồng đậu mongo (Đậu xanh – có trong Ngân Hàng Hạt Giống Châu Á ECHO) trong  các đồng 
cỏ luân phiên cho gà đẻ trứng của mình. Chúng tôi cố gắng canh thời gian chúng như một 
cây trồng làm thức ăn gia súc và để chúng phát triển đến giai đoạn ra hoa, rồi cho gà ăn 
trước khi đậu hình thành. Nếu bạn muốn trồng và thu hoạch đậu, bạn cũng có thể, nhưng 
dinh dưỡng thức ăn thô xanh sẽ ít hơn so với giai đoạn ra hoa. Khi một khu vực cạn kiệt, nó 
sẽ được đóng và trồng lại, trong khi đàn gà sẽ được chuyển sang khu vực tiếp theo để tự 
kiếm ăn. Tôi khuyến khích có 3 đồng cỏ hoặc nhiều hơn nếu bạn có đủ đất. 

Thức Ăn Thô 



Bạn có thể bổ sung chế độ ăn cho gia cầm của mình bằng cách trộn ngũ cốc vào chất độn 
chuồng, sân tập thể dục, hoặc đồng cỏ. Hầu hết những người chăn nuôi đều có cách gọi đặc 
biệt để báo cho đàn gà khi rải thức ăn bổ sung ra cỏ hoặc rải vào các tấm đệm chuồng (để 
tăng cường độ thoáng khí khi gà tìm kiếm các loại ngũ cốc). Việc bổ sung như vậy sẽ giúp 
kích thích gà kiếm ăn và khuyến khích chúng di chuyển đến những khu vực mà chúng chưa 
khai thác. Nó cũng cho phép người nông dân kiểm kê và đếm số đầu con.  
 
Ngô mảnh là thức ăn bổ sung được ưa chuộng ở hầu hết các khu vực, nhưng không phải lúc 
nào cũng hiệu quả về chi phí. Thực ra, nhiều loại đậu khác, hạt giống, và ngũ cốc có thể tăng 
cường sự phát triển và năng suất của đàn gà. Danh sách này không đầy đủ, nhưng ở bất cứ 
nơi nào gà được nuôi trên thế giới, người nông dân đã thử nhiều loại chất bổ sung: ngô 
mảnh, hạt pili, đậu mongo (đậu xanh), đậu tây, đậu phộng, v.v... Khi chọn thức ăn thô, hãy 
tìm kiếm những thức ăn bổ sung mà có thể dễ dàng rải bằng tay, sẵn có ở địa phương, và 
hiệu quả về mặt chi phí. 
 

 
Hình 4: Ví dụ về thức ăn bổ sung có sẵn ở chợ địa phương Palawan. 

 
Lợi Ích của Chăn Nuôi Theo Phương Thức Đồng Cỏ 
Cách rẻ nhất, và chắc chắn là dễ dàng nhất để cho gia súc ăn là cho chúng đồng cỏ hoặc rau 
xanh thông qua hệ thống cắt và mang đi. Các nguồn protein khác nhau từ xung quanh trang 
trại như ấu trùng azolla hoặc ấu trùng ruồi lính đen có thể sử dụng kết hợp với đồng cỏ và 
rau xanh. 

Gia súc nuôi bằng cỏ thường cung cấp nhiều lợi ích về mặt dinh dưỡng bao gồm: 
 Nhiều vitamin tan trong chất béo (A, D, E, K). 
 Cao hơn về nồng độ Axit Linoleic liên kết (CLA), một hợp chất chống ung thư và giảm 

cân, trong chất béo. 
 Nhiều chất khoáng hơn – chủ yếu ở trong chất béo. 
 Nhờ ăn ít ngũ cốc và nhiều rau xanh hơn, kết hợp với côn trùng, bột cá, bột dừa, v.v., tỷ 

lệ axit béo omega 3 và omega 6 trong gia cầm nuôi đồng cỏ phù hợp với chế độ ăn 
truyền thống và có lợi cho sức khỏe hơn nhiều so với tiêu thụ gia cầm hiện đại. Chăn 



nuôi cho ăn cám gạo có hàm lượng axit béo omega 6 quá cao. Thay vì thêm axit béo 
omega 3 vào chế độ ăn của gà, hãy giảm axit béo omega 6 bằng cách giảm ngũ cốc và sử 
dụng côn trùng và bột cá giúp cân bằng dinh dưỡng. Bác sĩ Weston Price tìm thấy tỉ lệ 
gần bằng axit béo omega 3/6 trong khẩu phần ăn của người, không nhiều hơn tổng 5-6% 
chất béo ăn vào tính theo calo, là tối ưu (Hình 5) (Fallon và cộng sự. 2000). Để chất 
lượng thịt, trứng và chất béo được cân bằng cho nhu cầu tiêu dùng của con người và sức 
khỏe của gia cầm, chúng ta muốn có tỉ lệ axit béo omega 3 và omega 6 đó trong thức ăn. 

 
Hình 5: “Axit béo thiết yếu trong khẩu phần ăn truyền thống và hiện đại,” của Sally Fallon 
Morrell, Chủ Tịch Nhà Sáng Lập  Westen A. Price. Nguồn: Nhà Sáng Lập Weston A. Price, 

“Khẩu phần ăn truyền thống và sự thêm dầu nước Mỹ” chuỗi bài thuyết trình “Khẩu Phần 
Truyền Thống III”. 

 
Thức Ăn Cho Gà Sản Xuất Tại Nông Trại, Bao Gồm Công Thức 
Với nhiều thử nghiệm và ghi chép lưu trữ cẩn thận, người chăn nuôi gà có thể tự mình sản 
xuất thức ăn chăn nuôi chất lượng cao. Ở nhiều quốc gia, người nông dân có thể mua các 
nguyên liệu sẵn có để sản xuất thức ăn chăn nuôi tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, các nguyên 
liệu từ trang trại làm thức ăn cho gà thậm chí còn kinh tế hơn nữa! Tại trang trại của chúng 
tôi, hai người có thể sản xuất 200kg thức ăn ẩm trong vòng chưa đến một giờ. Nhiều thành 
phần có thể được sử dụng để tạo ra một khẩu phần cân bằng. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có 
thể nói là hãy linh hoạt tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn và cái gì rẻ (hoặc miễn phí) sẵn có. 
Tìm hiểu nhiều công thức và thực hiện một số nghiên cứu! Dưới đây tôi mô tả một số lựa 
chọn sẵn có ở Đông Nam Á. 
 
Dương Xỉ Nổi Và Bèo Tấm Làm Thức Ăn Thay Thế 
Nhiều cây dương xỉ nổi và thực vật thủy sinh chứa hàm lượng protein cao. Thực vật thủy 
sinh có thể phát triển tốt trong các ao có đủ dinh dưỡng để hỗ trợ chúng. Chúng có thể 
được dùng làm thức ăn cho gà và là chất bổ sung tuyệt vời giúp tiết kiệm chi phí khi sử dụng 
thức ăn chăn nuôi mua đắt tiền. Dương xỉ nổi như Azolla spp. và Salvinia spp. có thể được 
sử dụng nếu chúng được nuôi trồng và thu hoạch cách hiệu quả (Hình 6). Bèo tấm (nhiều chi 
và loài khác nhau) cũng có thể được sử dụng. Heo và gia cầm (đều ăn tạp) sẵn sàng ăn một 
lượng lớn các loại rau xanh này như một nguồn thức ăn chăn nuôi. Các lựa chọn để sản xuất 
bao gồm bè được bảo vệ bằng lưới trong một khu nuôi cá, hoặc các ao, thùng chứa hoặc 
máng chuyên dụng riêng biệt. Hãy nhớ rằng, bất kỳ loại cây làm thức ăn chăn nuôi nào được 



trồng trong ao cá phải được bảo vệ hoặc cách ly với cá, nếu không cá sẽ ăn quá mức và làm 
cây trồng cạn kiệt. Trong Hình 3, cá được nuôi trong một bể riêng, bèo hoa dâu được trồng 
từ các chất chất dinh dưỡng và nước bơm vào rồi trả lại cho cá đã được làm sạch và trộn 
oxy. [Ghi chú của biên tập: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dương xỉ nổi và bèo tấm 
làm thức ăn cho cá và heo xem Asia Notes 20 and 25.] 
 
Các thử nghiệm đã được thực nghiệm tại Ấn Độ, so sánh giữa Lemna minor (bèo tấm thông 
thường), Ipomoea reptans (rau muống), Trapa natans (cây ấu nước), and Salvinia cucullata 
(thường nhầm với bèo hoa dâu). Cả bèo tấm và rau muống đều có hệ số chuyển đổi thức ăn 
tốt và hàm lượng protein cao: 28% và 32% tương ứng (Kalita, 2007). Cả hai loại cây này đều 
có thể là cây thức ăn chăn nuôi tuyệt vời. Tôi ước rằng bèo hoa dâu (Azolla caroliniana) đã 
được kèm theo trong nghiên cứu ở Ấn Độ; nó là một loại dương xỉ nổi phát triển nhanh 
khác, và có một hàm lượng protein báo cáo khoảng 19-30%. 
 

 
Hình 6. Sản xuất azolla và salvinia tại Aloha House. 

 
Hãy cẩn thận không thu hoạch quá mức dương xỉ nổi và các loài thực vật thủy sinh khác, 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 dưỡng nhanh chóng. Để thực 
hiện điều này, bạn sẽ phải theo dõi xem phương pháp thu hoạch nào cho năng suất cao 
nhất trong hệ thống của bạn. Bèo hoa dâu chịu được nước chảy tốt hơn bèo tấm. Bèo tổ 
ong phát tiển nhanh nhất, nhưng có thể rất xâm lấn. Nghiên cứu kéo dài một năm của chúng 
tôi đo lường sản lượng bèo hoa dâu trong điều kiện thủy canh cho thấy năng suất dao động 
từ 310 gram đến 490 gram mỗi ngày, tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau. 
 
Nuôi Nhộng Ruồi Lính Đen (Hermetia illucens) Thu Hoạch Tự Động 
Rác thải nhà bếp hoặc phân chuồng có thể sử dụng để sản xuất nhộng ruồi lính đen (BSF) 
(Hermetia illucens), để bổ sung vào khẩu phần tự nhiên cho đàn gà của bạn. Ấu trùng ruồi 
lính đen rất giàu dinh dưỡng và có thể nuôi cách kinh tế nhờ chất thải. Tích cực cho nhộng 
ăn sẽ tiết ra chất xua đuổi ruồi tự nhiên gọi là synomone (một chất được sử dụng để giao 
tiếp hóa học giữa các loài) để báo động và cảnh báo các loài ruồi khác tránh xa thức ăn, vì 
BSF đã hiện diện. Nhiều thiết kế cho thiết bị thu hoạch tự động BSF có sẵn trên mạng. Chúng 



hoạt động như những thùng chứa để sản xuất nhộng; khi quản lý một cách đúng đắn, những 
con nhộng trưởng thành sẽ di chuyển từ thùng chứa đến mặt nghiêng 35o, và được thả vào 
thùng chứa, trực tiếp xuống ao cá, hoặc vào trong chuồng gà (Hình 7 & 8). 

 
Hình 7: Cấu tạo của thiết bị BSF sử dụng ở Aloha House. 

 

 
Hình 8: Hình ảnh của thiết bị BSF sử dụng ở Aloha House. 

 
Lợi Ích của Quá Trình Lên Men Trong Việc Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Trang Trại  
Hoạt động lên men của các vi sinh vật có lợi trong quá trình sản xuất có thể nâng cao khả 
năng tiêu hóa và thời hạn sử dụng của thức ăn cho gà. Theo một nghiên cứu,  việc sử dụng 
vi sinh vật đã làm tăng protein thô trong cám dừa từ 17.24% đến 31.22%. Một amino axit 
cũng được tìm thấy tăng nhiều về mặt số lượng (Cruz, 1997). 
 
Hãy lưu ý rằng không phải tất cả các đàn đều thích thức ăn ướt. Bạn có thể trộn thức ăn 
không lên men vào buổi sáng và sử dụng ngay nếu đàn gà của bạn không thích thức ăn lên 
men, vốn hay bị ướt. Ngoài thức ăn cho gà, bạn cũng có thể lên men thức ăn cho heo, vịt, và 
cá với sự hỗ trợ của các nhóm lợi khuẩn đa dạng của hệ vi sinh vật. Tuy nhiên, chúng tôi 
không khuyến cáo sử dụng lên men cho thức ăn của thú nhai lại (điều này sẽ được đề cập 
trong ECHO Asia Note sắp tới). 



 
Khi lên men thức ăn, hãy đảm bảo rằng sử dụng các chủng vi khuẩn, nấm men và vi sinh vật 
đã được chứng minh là không bị nhiễm chéo với các chủng bệnh hoang dã. Tại Aloha House, 
chúng tôi sử dụng EM-1, một sản phẩm thương mại đã trải qua quá trình thử nghiệm trong 
phòng thí nghiệm và được Bộ Nông Nghiệp và Cục Nghề Cá và Nguồi Lợi Thủy Sản ở 
Philippines phê duyệt để nuôi gia súc và thủy sản. EM-1 được tạo ra bởi Dr. Teruo Higa ở Đại 
Học Ryukyus, Okinawa, Nhật Bản, và nó hiện diện trên hơn 100 quốc gia. Thái Lan hiện tại 
tiêu thụ nhiều EM-1 hơn cả Nhật Bản! 
 
EM-1 chứa các mẻ vi khuẩn lactobacilli khỏe mạnh, vi khuẩn quang hợp, nấm men có lợi, và 
hơn nữa. Các vi sinh vật ăn đường và các loại carbohydrate khác trong khi tạo ra các chất 
chuyển khóa thứ cấp sẽ làm tăng hàng lượng dinh dưỡng trong thức ăn. Giá trị của lợi khuẩn 
rất cao. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng EM-1, cuốn sách Một Hệ Thống Trang 
Trại Tự Nhiên cho Nông Nghiệp Bền Vững ở Vùng Nhiệt Đới của tôi là một sách hướng dẫn 
sử dụng trong công nghệ EM. Nó sẵn có trên mạng ở dạng bản PDF tải miễn phí, có thể mua 
tại Văn phòng ECHO Châu Á, hoặc có thể mua trực tuyến thông qua Nhà Sách Trên Mạng 
ECHO Florida. 
 
Nếu EM-1 không sẵn có, hãy thử sử dụng váng sữa phô mai hoặc váng sữa chua, có nguồn 
từ nhà máy kem địa phương. Bắt đầu nhỏ bằng cách thay thế váng sữa với tỷ lệ tương tự 
như EM-1 trong công thức dưới đây, và thêm nhiều hơn trong những đợt tiếp theo nếu nó 
không hiệu quả. Quá trình lên men tốt sẽ tạo ra mùi chua và ngọt sau hai tuần. Nếu có mùi 
hôi “trứng thối” (do lưu huỳnh) hoặc mốc đen, đừng cho đàn gà ăn. Thay vào đó, hãy bỏ lô 
thử nghiệm thất bại nhỏ của bạn vào đống phân ủ và sử dụng nó làm phân bón. 
 
Cách thay thế EM-1 khác là sử dụng vi sinh vật bản địa (IMOs). Tại hệ thống Trang Trại Tự 
Nhiên của Hàn Quốc (KNF), các nguyên liệu được trộn từ đường, muối, và dung dịch IMO. 
[Ghi chú của biên tập: Để biết thêm thông tin của cách trộn và sử dụng IMOs, xem bài thuyết 
trình “Giới Thiệu về Canh Tác Tự Nhiên Châu Á” trên ECHOcommunity.org. Ngoài ra, Sách 
Chữ Và Hoạt Hình về Nông Nghiệp Tự Nhiên từ Đại học Mae Jo thảo luận kỹ về IMOs và sẵn 
có tại Văn Phòng ECHO Asia bằng tiếng Thái, tiếng Anh, và tiếng Khmer, và sẽ sớm có tiếng 
Miến Điện, Bahasa Indonesia, Karen, Tagalog và Quan Thoại.] 
 
Bột cá là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Bột cá biển và bột cá rô phi đã được sử dụng 
ở nhiều nơi khác nhau với kết quả tốt. Việc sử dụng bột cá thường giới hạn ở 5-10% của 
khẩu phần thức ăn gia cầm. Chúng tôi sử dụng nhiều hơn trong khẩu phần thức ăn cho gà 
của mình. Việc quản lý đàn gia cầm tự nhiên của chúng tôi bao gồm đồng cỏ, rau xanh, thức 
ăn trộn, cám và khoáng chất tự do lựa chọn; với nhiều lựa chọn sẵn có, đàn gà có thể tự lựa 
chọn và cân bằng khẩu phần của mình, bù đắp hoặc thay thế một cách tự nhiên để nhận 
được lượng dinh dưỡng phù hợp. Hãy lưu ý rằng bột cá có thể thay đổi đáng kể về chất 
lượng và có thể là nguồn ô nhiễm khuẩn Salmonella khi được đưa vào khẩu phần ăn của gia 
cầm. Ngoài ra, hàm lượng bột cá cao trong khẩu phần của gia cầm có thể dẫn đến thịt và 
trứng có vị tanh (Ponce và cộng sự. 2002). 
 
Các Vấn Đề Bị Ghi Nhận Với Cây Đậu Nành Và GMS 



Aloha house hoạt động không dùng đậu nành do đậu nành có hại cho sức khỏe. Các 
estrogen thực vật và chất ức chế enzyme của đậu nành chưa lên men là vấn đề đối với cả 
vật nuôi và con người. Các lo ngại được ghi nhận của đậu nành gồm những điều sau: 

 Hàm lượng axit phytic trong đậu nành cao làm giảm sự hấp thụ của cơ thể đối với 
canxi, magiê, đồng, sắt và kẽm [Ghi chú: Vui lòng xem EDN 103 “Phốt Pho (và các 
chất khác) Thiếu Hụt Trong Chế Độ Ăn Nhiều Phốt Pho” để hiểu thêm về vấn đề axit 
phytic]. 

 Axit phytic trong đậu nành không được phân giải bằng các phương pháp xử lý truyền 
thống như ngâm, ủ mầm, và nấu chậm. 

 Chế độ ăn giàu axit phytic đã gây ra các vấn đề về tăng trưởng ở trẻ em. 
 Những chất ức chế trypsin trong đậu nành cản trở quá trình tiêu hóa protein và có 

thể gây rối loạn tuyến tụy. Ở động vật thử nghiệm, tiêu thụ đậu nành có chứa chất 
ức chế trypsin dẫn đến rối loạn tăng trưởng.    

 Các estrogen đậu nành (estrogen thực vật) làm gián đoạn chức năng nội tiết, và có 
khả năng gây vô sinh và thúc đẩy ung thư vú ở phụ nữ trưởng thành. 

 Các estrogen đậu nành là chất ức chế tuyến giáp mạnh gây suy tuyến giáp và có thể 
gây ung thư tuyến giáp. Ở trẻ sơ sinh, tiêu thụ sữa công thức đậu nành có liên quan 
đến bệnh tự miễn tuyến giáp. 

 Chất tương tự vitamin B12 trong đậu nành không được hấp thu và thực ra còn làm 
tăng nhu cầu của cơ thể đối với B12 (Nienhiser, 2003). 

 
[Ghi chú: Để tìm hiểu thêm thông tin, xem phần “Tài liệu tham khảo trích dẫn đậu nành”] 
 
GMOs (sinh vật biến đổi gen) cũng có tiềm ẩn nhiều vấn đề trong thức ăn chăn nuôi. Một 
nghiên cứu gần đây liên kết ung thư trên heo với việc chúng ăn đậu nành và bắp biến đổi 
gen (Carman et al., 2013). Với nhiều loại cây trồng không biến đổi gen khác để lựa chọn, 
chúng tôi đã chọn tránh GMO tại Aloha House. Ảnh hưởng của việc cho ăn bột đậu tây 
(Phaseolus vulgaris) đã xử lý thay vì bằng bột đậu nành có liên quan đến việc giảm chất 
lượng trứng của giống gà trắng leghorn (Hussein và cộng sự, 2015). Protein của đậu nành rẻ 
nhưng có thể không có các axit amin tốt nhất cho sự phát triển của gia cầm so với bột cá. 
Bột cá có thể là tốt nhất vì trong đánh giá việc bổ sung protein bột cá vào thức ăn thương 
mại gà đẻ trứng và chất lượng trứng ở các vùng nhiệt đới ấm áp, một nghiên cứu cho thấy 
một liên kết quan trọng với cấu trúc axit amin dùng được trong bột cá (Omeke và cộng sự, 
2013). 
 
Thức Ăn Lên Men EM ở Aloha 
“Thức Ăn Lên Men EM Aloha” của chúng tôi chứa 19.00% protein thô và có giá 0.36 USD/kg 
ở Palawan, Philippines (Bảng 1). Chúng tôi đã thử nghiệm thành công khi cho gà thịt và gà 
đẻ ăn nó. Bột mịn đá vôi nông nghiệp (<0.5mm) kèm theo khẩu phần rất quan trọng cho sự 
phát triển của xương. Gà đẻ cũng cần được bổ sung canxi, điều này sẽ được thảo luận kỹ 
hơn trong các phần dưới đây. 
 
Công thức trong Bảng 1 là một khởi đầu tốt để tạo ra thức ăn gia cầm có nguồn gốc từ trang 
trại giúp tiết kiệm thời gian và tái chế đầu vào. Nếu bạn có thể quản lý một lịch trình phức 
tạp hơn về nhu cầu protein của đàn gà khi chúng phát triển, bạn có thể điều chỉnh lượng 
protein trong khẩu phần bằng cách điều chỉnh lượng bột cá.  
 



Bảng 1: Thức Ăn Lên Men EM ở Aloha Cho Gia Cầm 
 

Thức Ăn Lên Men EM ở 
Aloha 
 

Protein 
Thô 

Trọng 
lượng 
(Kg.) 

Đơn giá 
USD/ Kg. 

Thành 
Tiền 
(USD)  

Cám Gạo [D1]  14%  3.00  0.30 0.89  
Cám Dừa 22%  2.00  0.23 0.45  
Bột Cá 44%  1.00  0.73 0.73  
Tấm Ngô 7%  0.50  0.73 0.36  
Bột mịn (<0.5mm) Đá Vôi 
Nông Nghiệp 0%  0.20  0.18 0.04  
Bụi Đá Khoáng Chất 0%  0.05  0.05 0.00  
Muối Biển 0%  0.05  0.23 0.01  
Than Mịn 0%  0.05  0.02 0.00  
EM/Mật đường 100ml 0%  0.20  0.18 0.04  

 Tổng: 7.05 kg   
2.52 
USD  

 
Thuốc Bổ Sung Sức Khỏe Ban Đầu Cho Đàn Gà Con Một Ngày Tuổi 
Bạn có thể tăng khả năng ăn của gà con mà không cần sử dụng hóc-môn bằng cách sử dụng 
các chất bổ sung tự nhiên cũng có thể được tạo ra từ nguyên liệu đầu vào tại trang trại 
(Bảng 2). Các chất bổ sung này sẽ giúp chúng tăng trưởng và phát triển tốt hơn và tăng khả 
năng kháng bệnh. Thông tin chi tiết của mỗi chất bổ sung ghi nhận ở  dưới đây. 
 
Bảng 2: Chương Trình Bổ Sung Sức Khỏe cho Đàn Gà 

Ngày Tuổi Chi Tiết Công Việc 
1 Bổ Sung Lá Tre Và Gạo Lứt (xem bên dưới) 
2-6 Bổ Sung Chuối Và Dưa Hấu Cắt Nhỏ 
8-10 Bổ Sung Nước Thảo Mộc 
11+ Nước EMAS (EM pha loãng với 200 phần nước) 
18-20 Quay Lại Bổ Sung Nước Thảo Mộc 

 
Bổ Sung Lá Tre và Gạo Lứt 
Đối với con non một ngày tuổi, chúng tôi cắt nhỏ lá tre và trộn với một lượng bột gạo lứt 
tương đương. Đừng lo về việc bỏ ăn của gà con – trong ngày đầu tiên gà con đang “lướt 
trên” dinh dưỡng từ trứng và sẽ không bị ảnh hưởng bởi lượng chất xơ cao. Thay vào đó, 
phép trị liệu này kéo dài đường tiêu hóa của chúng và cho chúng thêm sức chứa. [Ghi chú: 
Mặc dù cho gà con một ngày tuổi ăn bột gạo và tre băm nhỏ là một việc làm phổ biến, nó 
chưa được nghiên cứu một cách khoa học.] Hầu hết những nhà cung cấp thức ăn thừa nhập 
rằng “gà con không cần thức ăn và nước uống trong 48 giờ đầu tiên sau khi nở” (Hamre, 
2013). 
 
Bổ Sung Chuối và Dưa Hấu Băm Nhỏ 
Cho đàn gà con ăn một lượng tương đương chuối và dưa hấu băm nhỏ để bổ sung vào thức 
ăn khác như cám gạo hoặc tấm ngô. Để chúng tự do lựa chọn – sẵn có theo ý của chúng và 
để tách biệt với thức ăn khác. 



 
Bổ Sung Nước Thảo Mộc 
Băm nhuyễn 100 gram nha đam và 100 gram gừng, và trộn với 100 gram mật đường và 100 
ml EM1. Lên men trong 2 lít nước trong 2 tuần. Lọc dung dịch đã lên men này và pha loãng 
với nước theo tỷ lệ 1:1. Giấm tự nhiên có thể được thêm vào 1-3% thể tích khi bạn cho gà 
con ăn. 
 
Nước EMAS  
Nước “Công Thức Hoạt Hóa Vi Sinh Vật Hiệu Quả” (EMAS) giúp hỗ trợ tiêu hóa bằng cách 
kích thích quá trình lên men. Để tạo ra nước EMAS, chúng tôi pha loãng EM với 200 phần 
nước, để có tỷ lệ tương ứng 1:200. Chúng tôi cho dùng nước EMAS theo nhu cầu.  
 
Chiến Lược Cho Gà Đẻ 
Ở Aloha House, chúng tôi luôn luôn duy trì nguồn cung cấp cỏ, rau muống, hoặc các loại rau 
xanh khác, nhằm hỗ trợ việc sản xuất trứng của gà đẻ. Chúng tôi thực hành chế độ ăn kiểu 
Thái cho gà trưởng thành mà chúng tôi đã học ở Saraburi gọi là “món salad gà”. Chúng tôi 
thêm rau xanh băm nhỏ (bao gồm cả bèo hoa dâu) vào bên trên khẩu phần thức ăn buổi 
sáng (Hình 9). Gà đẻ là những con lớn thường ăn sạch đồng cỏ và cần bổ sung thêm rau 
xanh. Cung cấp cho đàn gà của bạn “salad gà” giúp cho chúng nguồn dinh dưỡng đều đặn 
ngoài thức ăn lên men. 
 

 
Hình 9: Chuẩn bị thức ăn cho gà Aloha House “salad gà”. 

 
Phương pháp quản lý bầy đàn cách tự nhiên của chúng tôi bao gồm việc cung cấp rau xanh, 
thức ăn thô, thức ăn theo khẩu phần (lên men hoặc hỗn hợp), và (bắt đầu lúc 18 tuần như 
trình bày bên dưới) nguồn lựa chọn canxi tự do ở dạng đá vôi thô, nghiền nhỏ (1.5 mm – 3.5 
mm). Điều này có nghĩa là chúng tôi đặt ra nhiều lựa chọn, bao gồm một nguồn canxi. Chú ý 
quan trọng rằng gà đẻ thường đẻ trứng vào buổi sáng, và hoàn thành việc tạo vỏ trứng khi 
chúng ngủ; chúng kéo canxi từ đường tiêu hóa, chủ yếu từ diều. Chúng cần vôi nông nghiệp 
thô hoặc các muối cacbonat canxi như vỏ trai (1.5 mm – 3.5 mm). Trong khi tỷ lệ ban đầu 
70% thô đến 30% bột đá vôi mịn (<0.5 mm) được khuyến cáo trong thức ăn thương mại; 
theo Leiterman, “Một nguyên lý chung là có ít nhất 50:50 tỷ lệ tương đương của canxi hạt 
thô và hạt mịn trong khẩu phần ăn. Vì gà đẻ ăn rất ít khi ở bóng tối, nên một điều cực kỳ 
quan trọng để vỏ trứng phát triển tốt là có đầy đủ lượng canxi trong diều trong suốt thời giờ 
tối khi vỏ trứng được hình thành” (Leiterman, 2013). Những con gà tự lựa chọn và cân bằng 
khẩu phần ăn của chúng từ việc lựa chọn những món quà mà chúng tôi cung cấp ở Aloha 



House. Với sự sẵn có của đá vôi thô bổ sung, sản lượng trứng của chúng tôi gần như tăng 
gấp đôi và chúng tôi nhận thấy sự gia tăng chất lượng và độ bền của vỏ trứng. 
 
Vịt và Đàn Hỗn Hợp 
Tại Aloha House, chúng tôi nuôi vịt Muscovy trên bãi cỏ chung với đàn gà mình. Chúng có vẻ 
kiếm ăn khác nhau, nhưng sống tốt cùng nhau. Chúng tôi cho vịt ăn thức ăn theo khẩu phần 
cơ bản của mình nhưng cũng cung cấp một bồn nước vệ sinh để chúng có thể tự làm sạch 
mình. Vịt Muscovy không phải là vận động viên bơi lội giỏi nhưng sống rất tốt trên bãi cỏ! 
Chúng cũng bắt ruồi khỏi không khí. Gà tây địa phương cũng được chăn thả tốt với gà thịt 
của chúng tôi, nhưng vịt Muscovy địa phương Palawan mà chúng tôi đã thử nói chung hiệu 
suất kém. Chúng tôi sẽ thử lại khi chúng tôi có được một con giống tốt hơn!  
 
Vịt thịt (giống Bắc Kinh) và vịt đẻ trứng (giống Malard) của chúng tôi sống tốt hơn với một 
cái ao nhỏ có chất lượng nước tốt. Chúng tôi di chuyển nước qua một khu vực cho cây trồng 
với một máy bơm nhỏ, trong một hệ thống “vịt canh” tuần hoàn khép kín (Hình 11). Cây sử 
dụng dinh dưỡng trong nước (từ phân vịt), đồng thời làm sạch nó, trong khi vịt bơi lội, sục 
khí và bón phân cho cây bằng chất thải lắng đọng trong nước. Tất cả các cây trồng trong hệ 
thống đều được sử dụng làm thức ăn cho heo; chúng không phù hợp cho người ăn. Chúng 
tôi có rau muống, cải xoong, bèo hoa dâu và bèo tấm trong hệ thống “vịt canh” của mình. 
 

 
Hình 10: Gà và vịt Muscovy ăn cùng nhau tại Aloha House. 

 

 



Hình 11: Hệ thống “Duckponics” của Aloha House 
 
Kết Luận 
Nhiều lựa chọn chăn nuôi gia cầm và nguồn thức ăn chăn nuôi hiện hữu ở Đông Nam Á. Cảm 
ơn thay, các chi phí chăn nuôi gia cầm có thể được giảm bằng cách sử dụng nhiều nguồn 
thức ăn thay thế khác nhau, phần nhiều trong số đó có thể tạo ra tại trang trại hoặc tại địa 
phương. Gà, vịt và gà tây được cho ăn đúng cách là một nguồn vitamin hòa tan trong mỡ, 
đạm, chất béo và khoáng chất cho đồ ăn con người. Tại Aloha House, chúng tôi đã rất thành 
công với việc quản lý đàn gia cầm cách tự nhiên của mình, bao gồm rau xanh, thức ăn thô, 
thức ăn theo khẩu phần và canxi tự do lực chọn cho gia cầm. Chúng tôi cũng cung cấp khả 
năng tiếp cận đồng cỏ và nhiều ánh nắng mặt trời. Kết hợp với nhau, những chiến lược này 
sẽ đảm bảo sản xuất lợi nhuận và chất lượng cao cho gia đình và khách hàng của bạn. 
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