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TÓM T�²T 

K�û thu�±t �ë hi�Ãu khí vi sinh v�±t �ÿ�m�çc th�õc hi�Ën th�ñ nghi�Ëm t�¥i Tr�m�áng ���¥i h�Ñc Nông nghi�Ëp Hà N�Ýi �ÿ�Ç 
xác �ÿ�Ïnh hi�Ëu qu�§ trong vi�Ëc x�ñ lý phân gà và xác gà. Hai lô thí nghi�Ëm �ÿã �ÿ�m�çc ti�Ãn hành, t�ù l�Ë ch�©t �ÿ�Ýn 
chu�×ng và tr�©u c�ëa lô thí nghi�Ëm 1 và 2 l�«n l�m�çt là 3,42:1 và 2,5:1. Ch�©t �ÿ�Ýn chu�×ng �ã lô 2 �ÿ�m�çc �ë phân 
l�ßp, 30 cm ch�©t �ÿ�Ýn chu�×ng v�ßi 10 cm tr�©u. K�Ãt qu�§ nghiên c�í u cho th�©y quá trình sinh nhi�Ët x�§y ra t�Õt 
h�kn �ã lô 1, nhi�Ët �ÿ�Ý có th�Ç �ÿ�¥t t�ßi 74.50C sau 4 ngày �ë. Ph�m�kng pháp này còn có �mu �ÿi�Çm là ti�Ãt ki�Ëm 
�ÿ�m�çc l�m�çng tr�©u dùng khi �ë. Vi sinh v�±t gây b�Ënh nguy hi�Çm nh�m Salmonella không còn xu�©t hi�Ën sau 40 
ngày �ë. S�Õ l�m�çng Coliform và E.coli gi�§m �ÿi �ÿáng k�Ç. K�Ãt qu�§ b�m�ßc �ÿ�«u �í ng d�éng k�û thu�±t �ë hi�Ãu khí vi 
sinh v�±t �ÿ�Ç x�ñ lý xác gà cho k�Ãt qu�§ kh�§ quan, xác gà b�Ï phân h�ëy hoàn toàn sau 20 ngày �ë. Các khí �ÿ�Ýc 
nh�m NH3 và H2S không �ÿ�m�çc phát hi�Ën �ã các kho�§ng cách khác nhau, 1m, 5 m, 10m và 20 m t�ï  v�Ï trí �ë.  

T�ï  khóa: Phân gà, xác gà, �ë hi�Ãu khí vi sinh v�±t.  

A study on Aerobic Composting for Treating Poultry Manure  
and Applying Initially in Decomposing Poultry Carcasses 

ABSTRACT 

The experiment was implemented to identify the effectiveness of aerobic composting of chickrn 
manure and dead chicken over 40 day period through two experimental groups. The main difference of 
these groups was that the layers of chicken manure were separated by using rice husk in second group 
and the ratio between chicken waste and rice husk (3.42:1 and 2.5:1 respectively). The results 
demonstrated that the optimal temperature was obtained from first experimental group, where temperature 
reached a peak of 74.50C after 4 days during process of experiment. This group was also advantgeous 
that rice husk quantity could be saved. After 40 day period of experiment, Salmonella was negative, the 
quantity of Coliform and E.coli declined significantly. Coliform decreased from approximately 4.05.107 to 
less than 102. Similarly, E.coli also declined to less than 3 per MPN. The first application of aerobic 
composting to treat dead chicken demonstrated the potential and effectiveness of this method. Dead 
chickens were completely decomposed after 20 day. NH3 and H2S were not detected at 1 m, 5m, 10m and 
20 m distances from experimental site.  

Keywords: Aerobic compost, dead chicken, waste chicken.  

 

1. �ô�zT V �qN �ô�• 

Ch�³t th�®i ch�·n nuôi không qua x �à lý, s�à 
d�Üng tr �âc ti �Äp trong canh tác nông nghi �Çp là 

ngu�Ón gây ô nhi�Æm môi tr �Ý�äng �õ�³t, môi 
tr �Ý�äng n�Ý�åc. Quá trình phân h �Úy t �â nhiên 
ch�³t th�®i ch�·n nuôi còn gi �®i phóng ra nhi �Ãu 
ch�³t khí có mùi nh �Ý NH 3, H2S, Indol, Scatol 
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(Maria và cs., 2009) gây ô nhi�Æm môi tr �Ý�äng 
không khí xung quanh chu �Óng nuôi. Phân, 
ch�³t �õ�×n chu�Óng gia súc, gia c�²m là ngu �Ón 
tàng tr �á vi sinh v �¶t và kí sinh trùng gây 
b�Çnh, gây ô nhi �Æm �õ�³t, n�Ý�åc và th �âc ph�´m 
n�Äu không qua quá trình x�à  lý (Gamze 
Turan, 2009). �¤ Vi�Çt Nam, cùng v �åi s�â phát 
tri �Ån ch�·n nuôi t �·ng nhanh s �Ô l�Ý�èng gia súc, 
gia c�²m t �·ng nhanh, m �×t l �Ý�èng l �ån ch�³t th�®i 
ch�·n nuôi �õ�Ý�èc sinh ra trong quá trình s �®n 
xu�³t. Do v �¶y, vi �Çc x�à lý ch �³t th�®i ch�·n nuôi 
ngày càng �õ�Ý�èc các c�ã quan qu �®n lý nhà 
n�Ý�åc, c�×ng �õ�Óng và chính nh �áng ng�Ý�äi ch�·n 
nuôi quan tâm. 

M�¼c dù �õã có m�×t s�Ô công trình nghiên 
c�ßu x�à lý ch�³t th�®i ch�·n nuôi nh �Ýng ô 
nhi �Æm môi tr �Ý�äng trong ch �·n nuôi �õang là 
v�³n n�°n nh �ßc nh�Ôi không ch �Ê �æ Vi �Çt Nam 
mà còn t �Ón t�°i �æ nhi �Ãu n �Ý�åc trên th �Ä gi�åi. 
Ph�®i x �à lý ch�³t th�®i ch�·n nuôi, nh �Ýng x�à lý 
b�¸ng công c�Ü, k�ì thu�¶t, công ngh �Ç, th�¶m 
chí m�Áo gì thì ch �Ýa có c�ã quan nào h �Ç th�Ông 
và h�Ý�ång d�µn �õ�²y �õ�Ú cho ng�Ý�äi ch�·n nuôi 
nên trên th�â c t�Ä ô nhi �Æm do ch�³t th �®i ch�·n 
nuôi v �µn �õang hi �Çn h�áu m�×t cách thách 
th�ßc (Báo Nông nghi �Çp, 2009). 

Bi �Çn pháp �Ú hi �Äu khí vi sinh v �¶t ti �Çn 
l �èi, d�Æ áp d�Üng, s�®n ph �´m c�Úa quá trình x�à 
lý �õ�Ý�èc s�à d�Üng nh�Ý m�×t ngu�Ón phân bón 
h�áu c�ã b�Ãn v�áng do gi�®i phóng  ch�¶m ch�³t 
dinh d �Ý�çng cho cây tr �Óng, t �·ng c�Ý�äng b�®o 
v�Ç �õ�³t, ch�Ông vô c�ã hóa, t �·ng c�Ý�äng dinh 
d�Ý�çng mùn cho �õ�³t t�Þ �õó gi�®m s�à d�Üng 
phân hóa h �Ñc (Buron và Turner, 2003; 
Maria và cs., 2009). K �ì thu �¶t này �õã �õ�Ý�èc 
áp d�Üng r�×ng rãi t �°i Australia, M �ì, 
Canada, Bangladesh, Indonesia và nhi �Ãu 
qu�Ôc gia khác vì m �Üc �õích x�à lý xác ch�Ät và 
phân gia súc, gia c �²m (Misra và Roy, 2006). 

Nghiên c �ßu này �õ�Ý�èc ti �Än hành t �°i 
Tr �Ý�äng �ô�°i h �Ñc Nông nghi �Çp Hà n �×i, t�Þ 
n�·m 2010 �õ�Än n�·m 2011 nh �¸m m�Üc �õích 

�õánh giá kh �® n�·ng sinh nhi �Çt trong quá 
trình x �à lý phân, kh �® n�·ng x�à lý m�×t s�Ô vi 
khu�´ n c�Ûng nh�Ý m�×t s�Ô ch�Ê tiêu hóa h �Ñc 
c�Úa s�®n ph �´m sau quá trình x �à lý. �ô�Å t �Þ �õó 
tìm hi �Åu k �ì h�ãn v�Ã các b�¸ng ch�ßng và c�ã s�æ 
khoa h �Ñc c�Ûng nh �Ý kh�® n�·ng áp d�Üng trong 
�õi �Ãu ki �Çn Vi �Çt Nam.  

2. V�t T LI �…U VÀ PH �›�¡ NG PHÁP  

2.1. V �¶t li �Çu nghiên c �ßu 

 Phân, ch�³t �õ�×n chu�Óng trong ch �·n 
nuôi gà s�à d�Üng trong nghiên c�ßu này l�³y 
t�°i các c�ã s�æ ch�·n nuôi gà t�° i huy �Çn Gia 
Lâm và �ôông Anh, thu �×c thành ph �Ô Hà 
N�×i. Tr �³u �õ�Ý�èc cung c�³p b�æi các c�ã s�æ xay 
xát t�° i xã �ôa T�Ôn, huy �Çn Gia Lâm. 

Môi tr �Ý�ã�’ng và hóa ch�³t dùng trong 
phân lâ �•p xác �õ�Ình các ch�Ê tiêu Coliform, 
E.coli phân, E.coli, Salmonella: PCA, EC, 
MacC, TSI, EMB, BGA do hãng Oxoid cung 
c�³p. Thi �Ät b �Ì thông du �•ng trong phòng thí 
nghi �Çm Khoa Thú y cùng m �×t s�Ô phòng thí 
nghi �Çm c�Úa Tr�Ý�äng �ô�°i h �Ñc Nông nghi �Çp 
Hà N �×i: T �Ú sâ�“�“y, n�Ói h �³p cao áp, t�Ú â�“m, 
d�Üng c�Ü d�¶p mâ�zu, cân �õi �Çn t�Ý�t�t, máy khu�³y 
t�Þ, nhi�Çt kê �“ �õi �Çn t�à, d�Üng c�Ü �õo pH. 

�ô�Ìa �õi �Åm nghiên c �ßu: phòng thí 
nghi �Çm B�× môn Thú y C �×ng �õ�Óng, Khoa 
Thú y, m �×t s�Ô phòng thí nghi �Çm c�Úa Tr �Ý�äng 
�ô�°i h�Ñc Nông nghi �Çp Hà N �×i.   

2.2. Ph �Ý�ãng pháp nghiên c �ßu  

2.2.1. B �Ô trí thí nghi �Çm 

Thí nghi �Çm �õ�Ý�èc b�Ô trí theo ph �Ý�ãng 
pháp phân lô so sánh. B �Ô trí 2 lô thí nghi �Çm 
theo 2 công th �ßc �Ú khác nhau, m�Öi lô g �Óm 3 
�õ�Ông phân �Ú. �ô�Ông �Ú có hình chóp c�°nh, 
�õ�Ý�äng kính �õáy: 1,5m, chi �Ãu cao: 1,2m. Lô 
1: B�Ô trí theo ki �Åu 1 l �åp v�Ï v�åi t �Ê l �Ç phân và 
ch�³t �õ�×n chu�Óng gà: tr �³u là 3,42:1. Lô 2: B �Ô 
trí theo l �åp v�åi t �Ê l �Ç phân và ch �³t �õ�×n 
chu�Óng gà: tr �³u là 2,5:1 (Hình 1,2). T �Ý�åi 
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n�Ý�åc �æ m�Ö�zi l�åp nguyên li �Çu tr �³u và phân 
�õ�®m b�®o �õa�•t �õô�• â�tm 50 - 60%. �ô�®o �õ�Ãu �õ�Ông 
�Ú, t�Ý�åi n �Ý�åc b�Õ sung nh �¸m duy trì �õ�× �´m 
c�²n thi �Ät và cung c �³p oxy cho toàn b�× �õ�Ông 
�Ú vào ngày 14 và 29 k�Å t �Þ khi b�¹ t �õ�²u x�à lý. 

2.2.4. Ph �Ý�ãng pháp xác �õ�Ình cá c ch �Ê 

tiêu vi sinh v �¶t 

 T�Õng s�Ô vi khu �´n hi �Äu khí và vi khu �´n 
hi �Äu khí sinh nha bào xác �õ�Ình theo ph �Ý�ãng 
pháp mô t�® b�æi Maria và cs. (2009): 40 gram 
m�µu nguyên li �Çu x�à lý tr �×n �õ�Ãu v�åi 360 ml 
n�Ý�åc mu�Ôi sinh lý, �õ�Óng nh�³ t m �µu r �Ói pha 
loãng theo b �¶c pha loãng th �¶p phân, c�³y 
láng trên môi tr �Ý�äng th�°ch PCA, �Ú �æ nhi �Çt 
�õ�× 370C sau 24h �õ�Ñc k�Ät qu�®. V�åi vi khu �´n 
sinh nha bào m �µu ban �õ�²u c�²n �õ�Ý�èc x�à lý 
nhi �Çt �æ 800C trong th �äi gian 30 phút. 

2.2.2. Ph �Ý�ãng pháp xác �õ�Ình cá c ch �Ê 

tiêu v �¶t lý c �Úa �õ�Ông �Ú 

Ki �Åm tra bi �Än thiên nhi �Çt �õ�× �õ�Ông �Ú 
hàng ngày b �¸ng nhi �Çt k�Ä k�ì thu�¶t s�Ô: ti �Än 
hành �õo m�Öi �õ�Ông 3 v�Ì trí, vào 2 th �äi �õi �Åm 9 
gi�ä sáng và 4 gi �ä chi�Ãu r �Ói tính giá tr �Ì nhi �Çt 
�õ�× trung bình. �ô�× �´m c�Úa nguyên li �Çu và 
s�®n ph �´m c�Úa quá trình x �à lý xác �õ�Ình theo 
ph�Ý�ãng pháp s�³y khô �æ 1050C trong 24h 
theo quy trình APHA (1995). 

Các ch�Ê ti êu Coliform, E. coli ti �Än hành 
theo ph �Ý�ãng pháp th�Ý�äng quy MPN. 
Salmonella xác �õ�Ình theo ph �Ý�ãng pháp 
APHA (1995). Tóm t �¹t nh �Ý sau: 25 gram 
phân ho �¼c nguyên li �Çu compost tr �×n �õ�Ãu 
v�åi 225 ml pepton, �õ�Óng nh �³t m �µu và �Ú �³m 
�æ 370C trong 16 -  18 h. C�³y chuy �Ån sang 
môi tr �Ý�äng t �·ng sinh, �Ú �³m 370C/24 - 48h. 
C�³y chuy �Ån lên môi tr �Ý�äng ch�Ñn l �Ñc MacC, 
S S, t�Þ �õó c�³y lên môi tr �Ý�äng TSI r �Ói ki �Åm 
tra �õ�¼c tính sinh hóa. 

2.2.3. Ph �Ý�ãng pháp xác �õ�Ình cá c ch �Ê 

tiêu hóa h �Ñc c�Úa nguyên li�Ç u và s �®n 

ph�´m x �à lý �Ú hi �Äu khí 

Giá tr �Ì pH �õ�Ông �Ú xác �õ�Ình theo ph �Ý�ãng 
pháp mô t�® b�æi Gamze Turan (2009) b �¸ng 
pH met. Nit�ã  t �Õng s�Ô xác �õ�Ình theo ph �Ý�ãng 
pháp Kjeldahl mô t �® b�æi Maria và cs. (2009). 
Cacbon t�Õng s�Ô xác �õ�Ình theo ph �Ý�ãng pháp 
mô t �® b�æi Maria và cs. (2009). P 2O5 xác �õ�Ình 
theo ph�Ý�ãng pháp colorimetric ascorbic acid 
mô t �® b�æi APHA (1995). 

2.2.5. Ph �Ý�ãng pháp x �à lý s�Ô li�Çu 

S�Ô li �Çu �õ�Ý�èc x�à lý trên ph �²n m�Ãm 
Excel 2003, Minitab.  
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 Hình 1. M �¼t c�¹t �õ�Ông �Ú lô 1                            Hình 2. M �¼t c�¹t �õ�Ông �Ú lô 2 
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3. K �‚ T QU �l  VÀ TH �l O LU �t N 

3.1. K �Ät qu �® theo dõi nhi �Çt �õ�× các �õ�Ông 
�Ú c�Úa 2 lô thí nghi �Çm 

K�Ät qu �® nghiên c �ßu cho th�³y nhi �Çt �õ�× 
l �åp v�Ï cao nh�³t vào ngày th �ß 4 v�åi nhi �Çt �õ�× 
trung bình lô là 45,5 0C, lô 2 là 45,0 0C (Hình 
3). Nhi �Çt �õ�× l �åp lõi lô 1 �õ�°t cao nh�³t vào 
ngày th �ß 4 v�åi nhi �Çt �õ�× trung bình là 
74,50C, nhi �Çt �õ�× l �åp lõi lô 2 �õ�°t cao nh�³t vào 
ngày th �ß 3 v�åi nhi �Çt �õ�× trung bình là 
72,40C. Nhi �Çt �õ�× cao nh�Ý v�¶y có kh�® n�·ng 
tiêu di �Çt ph�² n l �ån các lo�°i vi sinh v �¶t trong 
phân và ch �³t �õ�×n chu�Óng nh �Ý Salmonella, 
E.coli. B�æi gi �åi h �°n ch�Ìu nhi �Çt c�Úa h�²u h�Ät 
các vi sinh v �¶t �Ýa nhi�Çt ôn hòa �õ�Ãu d�Ý�åi 
nhi �Çt �õ�× 550C. Nhi �Çt �õ�× c�Úa các �õ�Ông �Ú 
trong 2 lô thí nghi �Çm có xu h�Ý�ång gi �®m và 
x�³p x�Ê 400C vào ngày 15 và 29. �ôi�Ãu này 
ch�ßng t�Ï r �¸ng l �Ý�èng vi sinh vât hi �Äu khí 
sau khi phân gi �®i các ch�³t h �áu c�ã làm nhi �Çt 
�õ�× t �·ng cao �õã b�Ì gi�®m m�°nh vì chính nhi �Çt 
�õ�× c�Úa �õ�Ông �Ú �õ�Óng th �äi l �Ý�èng oxy và �õ�× �´m 
trong �õ�Ông �Ú �õã gi�®m xu �Ông. Nhi �Çt �õ�× c�Úa 
các �õ�Ông �Ú duy trì cao trong th �äi gian t �Ý�ãng 

�õ�Ôi dài là do ho �°t �õ�×ng c�Úa nhóm vi khu�´n 
ch�Ìu nhi �Çt. Khi nhi �Çt �õ�× c�Úa �õ�Ông �Ú gi�®m 
xu�Ông g�²n giá tr �Ì 40,00C là th �äi �õi �Åm ti �Än 
hành �õ�®o �õ�Ông �Ú �õ�Å t �·ng l �Ý�èng Oxy và �õ�× 
�´m cho �õ�Ông �Ú. Ngoài ra, các thành ph�²n 
v�¶t ch�³t l �åp v�Ï ngoài c�Ûng �õ�Ý�èc xáo tr�×n 
vào bên trong �õ�Å t �·ng kh �® n�·ng phân gi �®i 
và tiêu di �Çt m �²m b�Çnh. Sau khi �õ�®o nhi �Çt 
�õ�× các �õ�Ông �Ú t�·ng lên nh �Ý mô t�® �æ Hình 3. 

�ô�Å �õánh giá s �â bi�Än �õ�Õi c�Úa nhi�Çt �õ�× 
�õ�Ông �Ú th eo th�äi gian, phân tích m �Ôi t �Ý�ãng 
quan gi �áa nhi�Çt �õ�× và th �äi gian cho th �³y 
chúng có m�Ôi t �Ý�ãng quan ngh �Ìch, h�Ç s�Ô 
t�Ý�ãng quan t �Ý�ãng �ßng �æ lô 1, lô 2 là r = - 
0,55623482, r = - 0,43609312 (Hình 4 và 5). 

�ô�Å xác �õ�Ình công th �ßc �õem l �°i giá tr �Ì 
nhi �Çt �õ�× t �Ôi �Ýu chúng tôi ti �Än hành phân 
tích ph �Ý�ãng sai m �×t nhân t�Ô. K�Ät qu �® cho 
th�³ y F = 7,81683181 > Fcrit = 3,96347192. 
�ôi�Ãu này ch �ßng t�Ï r �¸ng có s�â khác bi�Çt v �Ã 
nhi �Çt �õ�× gi�áa 2 công th�ßc �Ú �æ lô 1 và lô 2. 
Nhi �Çt �õ�× �æ lô 1 cao h�ãn so v�åi lô 2 �õ�Óng th �äi 
�Ú theo công th�ßc �æ lô 1 s�À ti �Ät ki �Çm �õ�Ý�èc 
nguyên li �Çu là tr�³ u (B�®ng 1). 
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Hình 4. T �Ý�ãng quan nhi �Çt �õ�× v �åi th �äi gian c �Úa lô 1 

 

Hình 5. T �Ý�ãng quan nhi �Çt �õ�× v �åi th �äi gian c �Úa lô 2 

 

3.2. K�Ät qu �® theo dõi �õ�× �´m c�Úa 2 lô thí nghi �Çm 

Ngay sau khi b �Ô trí thí nghi �Çm, �õ�× �´m 

2 lô thí nghi �Çm n�¸m trong kho �®ng 50% �õ�Än 

60% nh�Ý v�¶y là �õã th �Ïa mãn yêu c�²u �õ�× �´m 

�õ�¼t ra. �ô�Óng th�äi, qua ki �Åm tra các lô 1 và 

lô 2 ngày th �ß 14 và ngày th�ß 29, �õ�× �´m �õã 

gi�®m xu �Ông. Chính vì v �¶y c�²n k �Ìp th �äi t �Ý�åi 

n�Ý�åc �õ�Å �õi �Ãu ch�Ênh �õ�× �´m thí ch h�èp. Sau 

ngày th �ß 15 và th�ß 30 �õ�× �´m �æ hai lô �õã 

nâng lên �õ�°t m �ßc yêu c�²u �õ�Å quá trình 

compost ti �Äp r �Üc di�Æn ra thu �¶n l �èi. S�Ô li�Çu 

nh�áng ngày sau cho th �³y r �¸ng �õ�× �´m luôn 

có xu h�Ý�ång gi �®m xu �Ông và k�Ät thúc quá 

trình �õ�× �´m dao �õ�×ng trong kho �®ng 25% 

�õ�Än 30%. Ki �Åm tra �õ�× �´m các lô thí nghi �Çm 

vào ngày 14 và 29 cho th �³y �õ�× �´m c�Úa lô 1 

gi�®m nhanh h �ãn so v�åi l ô 2. �ôi�Ãu này có th �Å 

do nhi �Çt �õ�× c�Úa lô 1 cao h�ãn, t �ßc là ho�°t 

�õ�×ng c�Úa vi sinh v�¶t tích c �âc h�ãn nên tiêu 

hao n�Ý�åc nhi �Ãu h�ãn. 
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�€ng d�}ng �• hi�Wu khí vi sinh v�Et.... 

B�®ng 1. B�®ng phân tích ph �Ý�ãng s ai m �×t nhân t �Ô 

Ph�m�kng sai m�Ýt nhân t�Õ 

Tóm t�³t 

Lô S�i bi �Wn T�mng Trung bình Ph���ÿng sai   

Lô 1 40 2158,4 53,96 82,7778462   

Lô 2 40 1938,8 48,47 71,4539487   

Ngu�kn bi�]n �ÿ�qng 
T�mng bình ph���ÿng 

(SS) 
B�Ec t�‰ do 

(Df) 

Trung bình  
bình ph���ÿng 

(MS) 
Giá tr�c F 

Giá tr�c  
P-value 

Giá tr�c  
F crit 

G�óa các lô 602,802 1 602,802 7,81683181 0,00651414 3,963471 

Trong m�Ûi lô 6015,04 78 77,1158974    

T�Ùng 6617,842 79     

B�®ng 2. �ô�× �´m c �Úa các �õ�Ông �Ú theo th�äi gian 

���Ý �m (%) 
Ngày 

Lô 1 Lô 2 

1 59,94 ± 0,04 59,76 ± 0,05 

14 39,25 ± 0,13 44,85 ± 0,12 

15 61,87 ± 0,32 60,32 ± 0,35 

29 35,97 ± 0,05 37,85 ± 0,08 

30 59,74 ± 0,22 58,43 ± 0,26 

40 26,27 ± 0,15 29,47 ± 0,17 

 

3.3. K �Ät qu �® xác �õ�Ình m �×t s�Ô ch�Ê tiêu lý 
hóa c �Úa các lô thí nghi �Çm 

K�Ät qu �® cho th �³y t �Ê l �Ç nit�ã �æ s�®n ph �´m 
compost không gi �®m so v�åi h �Ön h�èp ban 

�õ�²u �õó là do quá trình compost �õã h�°n ch�Ä 
NH 3 bay h�ãi �õ�Óng th�äi m �×t l �Ý�èng l �ån ch�³t 
h�áu c�ã b�Ì phân gi�®i và làm gi �®m t �Ê l �Ç 
cácbon có ngh�Ëa là làm t �·ng t �Ê l �Ç nit �ã trong 
s�®n ph �´m. 

 

B�®ng 3. �ô�¼c tính lý hóa c �Úa lô 1 

S�§n ph�m 

Ch�Í tiêu 
H�Ûn h�çp 14 ngày 15 ngày 29 ngày 30 ngày 40 ngày 

N (%VCK) 1,64 ± 0,08 1,62 ± 0,03 1,74 ± 0,05 1,52 ± 0,06 1,48 ± 0,08 1,82 ± 0,05 

C (%VCK) 41,5 ± 1,3 37,8 ± 0,09 44,9 ± 1,5 37,5 ± 1,2 38,9 ± 0,9 20,7 ± 0,52 

C : N 25,3 ± 0,2 23,33 ± 0,65 25,8 ± 0,91 24,67 ± 0,53 26,28 ± 0,37 11,37 ± 0,32 

P2O5 (g/kg VCK) 4,45 ± 0,08 4,52 ± 0,12 4,46 ± 0,17 4,47 ± 0,22 4,40 ± 0,16 4,43 ± 0,12 

pH 6,7 ± 0,3 6,72 ± 0,3 6,68 ± 0,15 6,52 ± 0,32 6,45 ± 0,25 6,05 ± 0,25 
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B�®ng 4. �ô�¼c tính lý hóa c �Úa lô 2 

S�§n ph�m 
Ch�Í tiêu 

H�Ûn h�çp 14 ngày 15 ngày 29 ngày 30 ngày 40 ngày 

N (%VCK) 1,83 ± 0,05 1,64 ± 0,02 1,76 ± 0,07 1,53 ± 0,11 1,49 ± 0,07 1,83 ± 0,07 

C (%VCK) 49,3 ± 1,2 45,2 ± 1,2 54,6 ± 0,2 44,3 ± 1,1 46,7 ± 1,5 24,5 ± 0,35 

C : N 28,7 ± 0,5 27,56 ± 0,6 31,02 ± 0,7 28,95 ± 0,45 31,34 ± 0,6 13,38 ± 0,57 

P2O5 (g/kg 
VCK) 4,42 ± 0,04 4,49 ± 0,08 4,45 ± 0,13 

4,36 ± 0,09 4,31 ± 0,18 
4,39 ± 0,09 

pH 6,9 ± 0,1 6,59 ± 0,21 6,53 ± 0,35 6,42 ± 0,17 6,32 ± 0,28 6,12 ± 0,17 

B�®ng 5. �ô�¼c tính vi sinh v �¶t c �Úa nguyên li�Ç u và s �®n ph �´m compost 

Lô 1 Lô 2 

Ch�Í tiêu ���kn v�Ï 
Nguyên li�Ëu 

S�§n ph�m compost 
sau 40 ngày �ë 

Nguyên li�Ëu 
S�§n ph�m compost 

sau 40 ngày �ë 

T�Ùng s�Õ vi 
khu�n hi�Ãu khí 

CFU/g 2,28.109 ± 2,32 1,68. 105 ± 1,93 2,36.109 ± 2,41 1,75. 105 ± 1,79 

Coliforms CFU/g 4,05.107 ± 1,68 < 102 4,06.107 ±2,05 < 102 

E. Coli CFU/g MPN 2,33.106 ± 1,85 < 3 2,34.106 ± 1,76 < 3 

Salmonella ���Ïnh tính + - + - 

 

3.4. Ch �Ê tiêu vi sinh v �¶t c�Úa s�®n ph�´m 

compost 

B�®ng 3 và 4 c�Ûng cho th�³y r �¸ng t �Ê l �Ç C : 

N c�Úa s�®n ph �´m n�¸m trong kho �®ng cho 

phép 10 - 15. �ô�Óng th�äi t �Ê l �Ç P2O5 thành 

ph�²n dinh d �Ý�çng thi �Ät y �Äu �õ�Ôi v �åi cây tr �Óng 

trong s �®n ph �´m compost so v�åi h �Ön h�èp 

nguyên li�Çu ban �õ�²u có gi�®m song không 

quá l �ån. �ôây c�Ûng là m�×t c�ã s�æ d�á li�Çu cho 

th�³ y s�®n ph �´m compost là ngu�Ón phân bón 

t�Ôt cho cây tr �Óng. 

Trong quá trình �Ú hi�Äu khí vi sinh v �¶t, 
nhi �Çt �õ�× bên trong �õ�Ông �Ú c�Úa c�® 2 lô thí 
nghi �Çm �õ�°t �õ�Än giá tr�Ì  > 700C kéo dài trong 
th�äi gian 2 �õ�Än 4 ngày. V �åi nhi �Çt �õ�× �õ�Ông �Ú 
lên cao nh�Ý v�¶y tiêu di �Çt �õ�Ý�èc ph�²n l �ån các 
vi sinh v �¶t gây bênh. S �Ô l �Ý�èng vi sinh v �¶t �æ 
s�®n ph �´m compost sau 40 ngày �Ú gi�®m �õi 
nhi �Ãu so v�åi nguyên li �Çu ban �õ�²u. �ô�¼c bi�Çt 

�õã không còn phát hi �Çn th�³ y s�â có m�¼t c�Úa 
Salmonella; s�Ô l �Ý�èng Coliforms, E.coli gi�®m 
xu�Ông r �³t nhi �Ãu ch�Ê còn l�°i m �×t l �Ý�èng r �³t 
nh�Ï (B�®ng 5). V�åi k �Ät qu�® trên thì kh �® n�·ng 
lây lan d �Ìch b�Çnh và ô nhi �Æm môi tr �Ý�äng 
qua phân gà �õã �õ�Ý�èc h�°n ch�Ä qua �Ú phân 
compost hi �Äu khí.  

3.5. �• ng d �Üng �Ú hi �Äu khí vi sinh v �¶t x�à 

lý xác gà 

Sau khi �Ú xác gà t�°i Trung tâm Nghiên 
c�ßu v�Ìt �ô�°i Xuyên - Vi �Çn Ch�·n nuôi, nhi �Çt 
�õ�× c�Úa �õ�Ông �Ú và nhi�Çt �õ�× xác gà �õ�Ý�èc ti �Än 
hành theo dõi. K �Ät qu�® cho th�³y sau khi �Ú 3 
ngày nhi �Çt �õ�× tr ong xác gà �õã lên t �åi 730C 
và duy trì trên 70 0C trong 3 ngày ti �Äp theo. 

Xác gà bi�Än �õ�Õi r �³t nhanh sau khi �Ú 
kho�®ng 3 ngày mô c�ã m�Ãm nh �Ûn có màu 
nh�Ý th�Ìt gà lu�×c. Dùng �õ�Ûa th �Úy tinh có th �Å 
tách lông ra kh�Ï i da, tách da, mô c �ã ra kh �Ïi 
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M�ii quan h�_ gi�‡a �ÿ�q pH, �ÿ�q r�a d�cch và màu s�Gc c�•a th�ct heo 

x�Ý�ãng. Ph�Ú t �°ng b�¹t �õ�²u phân h�Úy. Ngày 
th�ß 4 mô c�ã �õã tách kh �Ïi x �Ý�ãng và �õã b�¹t 
�õ�²u phân h�Úy. Ph�Ú t�°ng �õã b�Ì phân h �Úy có 
màu nâu �õen. Ngày th �ß 7, ph�Ú t�°ng �õã 
phân h �Úy hoàn toàn, các x�Ý�ãng tách r �äi 
không còn dính c �ã. Mô c�ã �õang ti �Äp t �Üc 
phân h �Úy. Ngày th �ß 15, mô c�ã phân h �Úy 
hoàn toàn, x �Ý�ãng �õang trong quá trình 
phân h �Úy. Ngày 20, các x�Ý�ãng nh �Ï �õã phân 
h�Úy hoàn toàn ch�Ê còn l�°i ít x �Ý�ãng c�ßng 
nh�Ý: x�Ý�ãng �õùi, x �Ý�ãng cánh. Các x�Ý�ãng này 
m�Ãm x�Ôp d�Æ dàng b�¿ gãy. 

�ô�Å �õánh giá kh �® n�·ng h�°n ch�Ä mùi c�Úa 
ph�Ý�ãng pháp chúng tôi ti �Än hành ki �Åm tra 
khí NH 3, H2S t�°i các v�Ì trí cách �õ�Ông �Ú 1m, 
5m, 10m, 20m b �¸ng d�Üng c�Ü �õo khí �õa n�·ng 
Multilog 2000. Chúng tôi không phát hi �Çn 
th�³ y các ch�³t t �°o mùi �õó. 

  

 

 �l nh 1,2. �ô�Ông �Ú xác gà 

4. K �‚ T LU �t N 

 Giá tr �Ì nhi �Çt �õ�× trung bình trong các 
�õ�Ông �Ú x�à lý phân, ch�³t �õ�×n chu�Óng gà lên 
�õ�Än 72,40C - 74,50C vào ngày th �ß 3, th�ß 4 
c�Úa quá trình x�à lý. Nhi �Çt �õ�× trung bình các 
�õ�Ông �Ú xác gà �õ�°t giá tr �Ì 730C vào ngày th �ß 3 
sau khi �Ú. Th�äi gian duy trì nhi�Ç t �õ�× �• 600C 
(Nhi �Çt �õ�× có kh�® n�·ng tiêu di �Çt vi khu �´n �Ýa 
nhi �Çt ôn hòa và vius) kéo dài t �Þ 5 - 7 ngày.  

M�×t s�Ô tác nhân gây b �Çnh có trong 
phân, ch �³t �õ�×n chu�Óng gà nh�Ý E.coli, 
Coliform �õã b�Ì tiêu di �Çt ho �¼c �õ�Ýa v�Ã tiêu 
chu�´n v�Ç sinh ( E.coli: 3MPN/g, Coliform: 
102 CFU/g)  �ô�¼c bi�Çt không phát hi�Çn th �³y 
s�â có m�¼t c�Úa Salmonella. 

Xác gà sau khi �Ú phân h�Úy r�³t nhanh, 
h�°n ch�Ä phát th�®i các khí nh �Ý H2S, NH 3, 
h�°n ch�Ä ô nhi�Æm môi tr�Ý�äng. 

 S�®n ph �´m c�Úa quá trình �Ú hi�Äu khí vi 
sinh v �¶t giàu ch�³ t dinh d �Ý�çng tr �æ thành 
ngu�Ón phân bón b �Ãn v�áng cho cây tr �Óng. 
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