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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành trên 3 trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên 

trong mùa đông và mùa hè nhằm đánh giá ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ đến tiểu khí hậu chuồng 
nuôi, thông qua một số chỉ tiêu: nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, hàm lượng khí CO2, H2S và NH3. Cơ sở 
khoa học của nghiên cứu sẽ giúp người chăn nuôi có những định hướng trong việc thiết kế, xây 
dựng chuồng trại cũng như chăm sóc nuôi dưỡng lợn phù hợp đặc điểm của từng mùa. Kết quả 
cho thấy, ở cả mùa hè và mùa đông, các chỉ tiêu nhiệt độ và ẩm độ không khí trong chuồng nuôi 
đều nằm trong giới hạn cho phép. Trong khi đó hàm lượng các khí CO2, H2S và NH3 đều vượt giá trị 
cho phép. So với giá trị cho phép, nồng độ khí CO2 ở mùa hè gấp 3,6 - 5,0 lần, ở mùa đông gấp 4,6 - 
12,5 lần. Khí H2S trong mùa hè cao gấp 2 - 26 lần giá trị cho phép, trong mùa đông là 20 - 29 lần. 
Hàm lượng NH3 trong mùa hè và mùa đông vượt quá giá trị cho phép lần lượt là 1,5 - 8,0 lần và 8,5 - 
13,5 lần. Mùa đông chất lượng môi trường không khí thấp hơn so với mùa hè, với hàm lượng các 
khí độc gây ô nhiễm đều cao hơn (CO2 cao gấp 1,2 - 2,5 lần, H2S cao gấp 1,1 - 10 lần và NH3 cao gấp 
1,1 - 6,3 lần). Như vậy mùa vụ có ảnh hưởng lớn tới chất lượng không khí chuồng nuôi. 

Từ khóa: Chăn nuôi lợn, chất lượng không khí, chuồng lợn, mùa vụ, tiểu khí hậu. 

SUMMARY 
This study was carried out at 3 pig farms in Van Giang district of Hung Yen province in winter 

and summer. Its aims to evaluate the influences of different seasons on the air quality inside the 
pigsty. The air quality was determined by some criterias: temperature, humidity, air speed, the 
concentration of CO2, H2S and NH3 around the pig house. Results of this research provide farmers 
with basic knowledge not only about designing and building pig cages but also rasing pigs suitably 
with different seasons. The results showed that, in both summer and winter, the value of temperature 
and humidity in pigsites was under permissible limits. Meanwhile, the concentration of CO2, H2S and 
NH3 were higher than permitted values. In summer, the the concentration of CO2, H2S, NH3 was higher 
than standard values (3.6 - 5.0; 2 - 26; 1.5 - 8 times respectively). In winter, the amount of these gases 
were higher the standard values (4.6 - 12.5; 2 - 26; 8.5 - 13.5 times respectively). In winter, the air 
quality was not good as that in summer with higher level poisonous gases (CO2: 1.2 to 1.5; H2S: 1.1 to 
10; NH3: 1.1 to 6.3 times as compared with those in summer). Seasonal factor affected  remarkably on 
indoor climate of pig house.

Key words: Air quality, indoor climate, pig house, pig production, season.   
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngμnh ch¨n nu«i 

lîn ë n−íc ta ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn 
m¹nh mÏ c¶ vÒ sè l−îng ®Çu con vμ s¶n 
l−îng thÞt. Trong sù ph¸t triÓn cña ngμnh 
ch¨n nu«i lîn ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 -
2005 cã sù ®ãng gãp rÊt lín cña ch¨n nu«i 
trang tr¹i víi kho¶ng 10% tæng ®μn lîn vμ 
25% vÒ s¶n l−îng thÞt lîn cña c¶ n−íc (Côc 
Ch¨n nu«i, 2006). V¨n Giang lμ mét trong 
nh÷ng huyÖn cña tØnh H−ng Yªn cã ho¹t 
®éng ch¨n nu«i lîn kh¸ ph¸t triÓn, nhÊt lμ 
ch¨n nu«i lîn trang tr¹i, tÝnh ®Õn th¸ng 6-
2008 trªn ®Þa bμn huyÖn cã 174 trang tr¹i 
ch¨n nu«i lîn tËp trung (Phßng N«ng nghiÖp 
huyÖn V¨n Giang, 2008). Ch¨n nu«i th©m 
canh, mËt ®é ch¨n nu«i cao sÏ lμm t¨ng sù 
ph¸t th¶i c¸c khÝ CO2, H2S, NH3… lμm gi¶m 
chÊt l−îng tiÓu khÝ hËu chuång nu«i, tõ ®ã 
¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt ch¨n nu«i. Theo 
Phïng §øc TiÕn vμ cs. (2009), trong ba ®èi 
t−îng vËt nu«i: lîn, bß vμ gia cÇm th× ch¨n 
nu«i lîn cã møc ®é « nhiÔm cao nhÊt. MÆt 
kh¸c, chÊt l−îng tiÓu khÝ hËu chuång nu«i 
còng chÞu sù t¸c ®éng rÊt lín bëi m«i tr−êng 
bªn ngoμi, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn V¨n 
Giang còng nh− nhiÒu ®Þa ph−¬ng kh¸c cña 
miÒn B¾c ViÖt Nam ®Òu cã khÝ hËu nhiÖt ®íi 
giã mïa: mïa ®«ng l¹nh, mïa hÌ nãng Èm. 
Sù thay ®æi h×nh th¸i thêi tiÕt theo mïa sÏ 
¶nh h−ëng tíi m«i tr−êng kh«ng khÝ bªn 
trong chuång nu«i, v× vËy viÖc nghiªn cøu 
¶nh h−ëng cña yÕu tè mïa vô tíi chÊt l−îng 
m«i tr−êng kh«ng khÝ trong chuång nu«i cã ý 
nghÜa quan träng trong viÖc thiÕt kÕ x©y 
dùng chuång tr¹i, hoμn thiÖn quy tr×nh ch¨n 
nu«i…. Tõ c¬ së thùc tÕ nμy, ®Ò tμi nghiªn 
cøu ¶nh h−ëng cña mïa vô ®Õn tiÓu khÝ hËu 
chuång nu«i t¹i mét sè trang tr¹i ch¨n nu«i 
lîn ë huyÖn V¨n Giang tØnh H−ng Yªn ®· 
®−îc thùc hiÖn. 

2. VËT LIÖU NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu 

C¸c mÉu kh«ng khÝ trong chuång nu«i 
cña c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn ë huyÖn V¨n 

Giang tØnh H−ng Yªn ®−îc lÊy vμ ph©n tÝch 
theo mïa ®«ng vμ mïa hÌ. 

2.2. §Þa ®iÓm vμ thêi gian nghiªn cøu 

- Trang tr¹i ch¨n nu«i lîn theo ph−¬ng 
thøc c«ng nghiÖp víi hÖ thèng chuång tr¹i 
®−îc x©y dùng theo kiÓu chuång hë: 

+ Trang tr¹i 1 cña gia ®×nh «ng §Æng 
§øc Binh, x· Xu©n Quan - huyÖn V¨n Giang 
- tØnh H−ng Yªn. 

+ Trang tr¹i 2 cña gia ®×nh «ng NguyÔn 
V¨n LËp, x· Xu©n Quan - huyÖn V¨n Giang - 
tØnh H−ng Yªn. 

+ Trang tr¹i 3 cña gia ®×nh «ng §μm 
Ngäc H©n, x· Xu©n Quan - huyÖn V¨n Giang 
- tØnh H−ng Yªn. 

- Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh tõ th¸ng 
4/2009 ®Õn th¸ng 2/2010. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

- Thu thËp th«ng tin thø cÊp vÒ t×nh 
h×nh ch¨n nu«i lîn t¹i huyÖn V¨n Giang. 

- X¸c ®Þnh c«ng suÊt ch¨n nu«i/n¨m vμ 
c¬ cÊu ®μn t¹i thêi ®iÓm ®o khÝ ë trang tr¹i 
theo dâi. 

- ¦íc tÝnh tæng khèi l−îng chÊt th¶i r¾n 
vμ láng t¹o ra tõ ch¨n nu«i lîn trong trang 
tr¹i b»ng ph−¬ng ph¸p c©n vμ ®o, tiÕn hμnh 
3 lÇn/mïa/trang tr¹i (lμm trªn mïa ®«ng vμ 
mïa hÌ).  

+ L−îng chÊt th¶i r¾n ®−îc thu gom 
ngμy 2 lÇn, theo tõng lo¹i lîn: lîn n¸i, lîn 
con sau cai s÷a vμ lîn thÞt. 

+ L−îng n−íc röa chuång (m3/ngμy) = 
c«ng suÊt thùc tÕ cña m¸y b¬m x thêi gian 
b¬m n−íc röa chuång/ngμy. L−îng chÊt th¶i 
láng chÝnh b»ng l−îng n−íc röa chuång 
(nghiªn cøu nμy kh«ng ®Ò cËp ®Õn l−îng 
n−íc tiÓu cña lîn). 

- X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt liªn 
quan ®Õn tiÓu khÝ hËu chuång nu«i lμm trªn 
mïa ®ång vμ mïa hÌ, tiÕn hμnh 3 
lÇn/mïa/tr¹i. Víi mçi lÇn lÊy mÉu, viÖc lÊy 
mÉu ®Òu ®−îc thùc hiÖn trong 3 ngμy liªn tôc. 

+ X¸c ®Þnh th«ng sè vÒ thiÕt kÕ chuång 
tr¹i: h−íng chuång, ®é cao m¸i, kiÓu m¸i, ®é 
cao nãc... 
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+ Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é, Èm 
®é, tèc ®é giã theo TCVN 5508-1991. 

ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm n«ng 
nghiÖp cung cÊp cho thÞ tr−êng trong vμ 
ngoμi huyÖn, ®Æc biÖt lμ khu vùc thμnh phè 
Hμ Néi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhê cã nh÷ng 
chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ch¨n nu«i cña tØnh 
H−ng Yªn vμ ®Æc biÖt lμ cña huyÖn, ch¨n 
nu«i lîn ë V¨n Giang ®· ph¸t triÓn rÊt 
nhanh c¶ vÒ sè l−îng ®μn lîn vμ n¨ng suÊt 
ch¨n nu«i (B¶ng 1). 

+ C¸c chÊt khÝ CO2, H S vμ NH2 3 trong 
kh«ng khÝ chuång nu«i ®−îc lÊy mÉu vμ 
ph©n tÝch x¸c ®Þnh hμm l−îng theo ph−¬ng 
ph¸p th−êng qui cña ViÖn Y häc lao ®éng vμ 
VÖ sinh m«i tr−êng, bμi gi¶ng thùc tËp m«n 
häc VÖ sinh thó y Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi. 

C¸c mÉu kh«ng khÝ chuång nu«i ®−îc 
lÊy trùc tiÕp t¹i tr¹i vμ ®−îc ph©n tÝch t¹i 
Phßng thÝ nghiÖm Bé m«n Thó y céng ®ång - 
Khoa Thó y - Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi. 

KÕt qu¶ tõ b¶ng 1 cho thÊy, ®μn lîn cña 
huyÖn ®· liªn tôc t¨ng tõ 57.178 con n¨m 
2005 lªn 75.887 con n¨m 2007. MÆc dï trong 
n¨m 2007 sè l−îng ®μn lîn n¸i cña huyÖn 
gi¶m so víi n¨m 2006 xuèng cßn 3.024 con 
do t¸c ®éng cña dÞch tai xanh, tuy nhiªn sè 
l−îng lîn thÞt vμ s¶n l−îng thÞt lîn h¬i xuÊt 
chuång vÉn t¨ng, ®¹t 72.630 con vμ s¶n 
l−îng thÞt 10.240 tÊn n¨m 2007. Ch¨n nu«i 
lîn trang tr¹i gi÷ vai trß quan träng vμ 
chiÕm mét tû lÖ rÊt lín trong c¬ cÊu ®μn. 
TÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 6-2008, sè l−îng 
c¸c hé ch¨n nu«i lîn trang tr¹i tËp trung chØ 
chiÕm kho¶ng 15 - 20% nh−ng l¹i chiÕm tíi 
82 - 86% tæng ®μn lîn cña c¶ huyÖn, cßn l¹i 
80 - 85% hé ch¨n nu«i nhá lÎ trong khu d©n 
c− chiÕm 14 - 18% tæng ®μn. Trong sè c¸c 
trang tr¹i ch¨n nu«i lîn tËp trung cã 9 hé 
ch¨n nu«i lîn trang tr¹i quy m« lín (cã trªn 
50 lîn n¸i hoÆc trªn 300 lîn thÞt), 57 hé ch¨n 
nu«i ë quy m« võa (cã tõ 20 - 50 lîn n¸i hoÆc 
100 - 300 lîn thÞt) vμ 108 hé ch¨n nu«i ë quy 
m« nhá (cã d−íi 20 lîn n¸i hoÆc d−íi 100 lîn 
thÞt) (Phßng N«ng nghiÖp huyÖn V¨n Giang, 
2008). Nh− vËy cã thÓ thÊy ho¹t ®éng ch¨n 
nu«i lîn trang tr¹i ë V¨n Giang ®· vμ ®ang 
®ãng vai trß chñ ®¹o vμ chñ yÕu ë quy m« 
ch¨n nu«i võa. 

- Mïa hÌ: lÊy mÉu vμo c¸c th¸ng 6, 7 vμ 
8. Mïa ®«ng: lÊy mÉu vμo c¸c th¸ng 11, 12 
vμ th¸ng 1. 

- Gi¸ trÞ cho phÐp (GTCP) cña nhiÖt ®é, 
Èm ®é ®−îc x¸c ®Þnh theo Lª Hång MËn vμ 
cs. (2003), GTCP cña tèc ®é giã, hμm l−îng 
CO , H S vμ NH2 2 3 ®−îc x¸c ®Þnh theo §ç Ngäc 
HoÌ (1994). 

- KÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc xö lý b»ng 
phÇn mÒm Excel 2003. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë V¨n Giang 

V¨n Giang lμ mét huyÖn n»m ë phÝa T©y 
B¾c tØnh H−ng Yªn, phÝa B¾c vμ T©y B¾c 
gi¸p víi thμnh phè Hμ Néi phÝa Nam gi¸p 
huyÖn Kho¸i Ch©u, huyÖn V¨n L©m, phÝa 
§«ng gi¸p huyÖn Yªn Mü, phÝa T©y gi¸p tØnh 
Hμ T©y cò víi tæng diÖn tÝch 71,79 km2. VÞ 
trÝ ®Þa lý vμ ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña huyÖn 
V¨n Giang ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc 

B¶ng 1. Sù ph¸t triÓn ®μn lîn cña huyÖn V¨n Giang

Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007 

Tổng đàn Con 57.178 67.200 75.667 
Lợn nái Con 2.239 3.180 3.024 
Lợn thịt Con 55.908 63.970 72.640 
Sản lượng thịt hơi Tấn 8.382,6 9.915,0 10.240,0 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Văn Giang 
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3.2. C«ng suÊt ch¨n nu«i cña c¸c trang tr¹i 
C¸c trang tr¹i nghiªn cøu cã quy m« 

ch¨n nu«i võa víi sè l−îng tõ 19 - 36 lîn n¸i, 
80 - 150 lîn thÞt cã mÆt th−êng xuyªn. C«ng 
suÊt ch¨n nu«i ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua sè 
lîn con cai s÷a vμ sè l−îng lîn thÞt, s¶n 
l−îng thÞt lîn h¬i trung b×nh mμ trang tr¹i 
s¶n xuÊt ra trong mét n¨m. C«ng suÊt ch¨n 
nu«i cña c¸c tr¹i ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 2. 

KÕt qu¶ thu ®−îc tõ b¶ng 2 cho thÊy, sè 
lîn con cai s÷a s¶n xuÊt ra trung b×nh trong 
mét n¨m cao nhÊt ë tr¹i 2 víi 500 con, con sè 
nμy ë tr¹i 1 vμ tr¹i 3 lÇn l−ît lμ 350 vμ 230 
con. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i toμn bé sè lîn 
con sau khi cai s÷a ®Òu ®−îc ®−a lªn nu«i 
thÞt, mμ tïy thuéc vμo tõng tr¹i vμ gi¸ lîn 
con t¹i thêi ®iÓm sau khi cai s÷a. NÕu gi¸ lîn 
con cai s÷a cao th× c¸c tr¹i chØ gi÷ l¹i mét sè 
l−îng võa ph¶i víi chuång nu«i lîn thÞt cña 
tr¹i. Theo th«ng b¸o cña c¸c chñ trang tr¹i, 
lîn con sau khi cai s÷a nu«i thªm mét thêi 
gian ng¾n, kho¶ng 20-25 ngμy sau ®ã sÏ b¸n 
cho c¸c hé ch¨n nu«i kh¸c ®Ó nu«i thÞt víi 

gi¸ tõ 850.000 – 900.000 ®ång/con. Tuy tr¹i 2 
s¶n xuÊt ra mét sè l−îng lîn con cai s÷a rÊt 
lín nh−ng chØ gi÷ l¹i mét sè l−îng nhá ®Ó 
nu«i thÞt, phÇn cßn l¹i lμ b¸n vμ ®iÒu nμy ®· 
khiÕn cho s¶n l−îng thÞt lîn cña tr¹i chØ ®¹t 
møc trung b×nh 15 tÊn/n¨m. Trong khi ®ã ë 
tr¹i 1, sè lîn con cai s÷a/n¨m lμ 350 con 
nh−ng s¶n l−îng thÞt l¹i ®¹t tíi 22 tÊn/n¨m. 
Tr¹i 3 cã sè lîn con cai s÷a s¶n xuÊt ra ch−a 
b»ng mét nöa cña tr¹i 2 nh−ng s¶n l−îng 
thÞt lîn s¶n xuÊt ra còng ®¹t 14,3 tÊn/n¨m, 
sÊp sØ víi tr¹i 2 (15 tÊn/n¨m). Víi quy m« vμ 
c«ng suÊt ch¨n nu«i nh− vËy sÏ cã liªn quan 
trùc tiÕp ®Õn l−îng chÊt th¶i ®−îc t¹o ra tõ 
c¸c trang tr¹i tõ ®ã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt 
l−îng kh«ng khÝ trong chuång nu«i 

3.3. ¦íc tÝnh l−îng chÊt th¶i t¹o ra tõ c¸c 
       trang tr¹i 

Quy m« ch¨n nu«i vμ c«ng suÊt ch¨n 
nu«i sÏ quyÕt ®Þnh l−îng chÊt th¶i t¹o ra. 
L−îng chÊt th¶i r¾n vμ chÊt th¶i láng hμng 
n¨m ë c¸c tr¹i ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 3. 

B¶ng 2. C«ng suÊt ch¨n nu«i cña c¸c trang tr¹i 

Chỉ tiêu ĐVT Trại 1 Trại 2 Trại 3 

Số lợn con cai sữa/năm Con 350 500 230 

Số lợn con cai sữa bán/năm Con 100 300 70 

Số lợn thịt xuất chuồng/năm Con 200 150 130 

Khối lượng bắt đầu nuôi kg/con 15,21  ±  0,17 9,36  ± 0,22 15,25 ± 0,20 

Khối lượng lợn hơi xuất chuồng kg/con 110,14  ± 0,53 100,37  ± 0,68 110,44 ± 0,18 

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng/năm tấn 22 15 14,3 

B¶ng 3. ¦íc tÝnh l−îng chÊt th¶i hμng n¨m cña c¸c trang tr¹i 

Trại 1 Trại 2 Trại 3 
Chỉ tiêu ĐVT 

X XX ± SE ± SE ± SE    

Lợn nái kg/năm 5562,31 ± 0,42 8743,16 ± 0,35 2803,23 ± 0,12 

Lợn con cai sữa kg/năm 3758,25 ± 0,25 2950,42 ± 0,10 2035,91 ± 0,34 Chất 
thải rắn Lợn thịt kg/năm 29.475,06 ± 0.37 20.488,27 ± 0,53 18.341 ± 0,46 

Tổng nghìn tấn/năm 38,79 ± 2,54 32,18 ± 1,16 23,17 ± 1,22 
3/năm 1458,61 ± 0,25 675,72 ± 0,46 648,39 ± 0,21 Lợn nái m

Chất 
thải lỏng 

3Lợn thịt m /năm 2653,53 ± 0,37 1125,41 ± 0,27 1620,26 ± 0,45 
3/năm 4.110 ± 0,78 1.800 ± 0,35 2.260 ± 0,67 Tổng m

 

962 



Vũ Đình Tôn, Lê Hữu Hiếu và Nguyễn Văn Duy    

ChÊt th¶i r¾n ®ã lμ l−îng ph©n th¶i ra 
cña lîn n¸i, lîn con cai s÷a vμ lîn thÞt, l−îng 
chÊt th¶i láng ®−îc ®Ò cËp chñ yÕu lμ l−îng 
n−íc röa chuång vμ n−íc t¾m cho lîn. KÕt 
qu¶ ë b¶ng 3 cho thÊy, l−îng chÊt th¶i r¾n 
nhiÒu nhÊt lμ ë tr¹i 1 víi kho¶ng 38,79 
tÊn/n¨m, mÆc dï tæng chÊt th¶i r¾n t¹o ra tõ 
ch¨n nu«i lîn n¸i chØ lμ 5.562 kg/n¨m, thÊp 
h¬n ë tr¹i 2 (8.743 kg/n¨m). §iÒu nμy cã thÓ 
gi¶i thÝch lμ do ë tr¹i 1, lîn con sau khi cai 
s÷a chñ yÕu ®−îc gi÷ l¹i ®Ó nu«i  thÞt, trong 
khi ®ã, tr¹i 2 chØ gi÷ l¹i mét l−îng lîn con 
nhÊt ®Þnh. Víi sè l−îng lîn nu«i thÞt nhiÒu 
vμ m¸y b¬m n−íc cã c«ng suÊt lín, mÆt kh¸c 
trong nh÷ng ngμy hÌ nãng tr¹i 1 cã sö dông 
hÖ thèng phun n−íc lªn m¸i ®Ó lμm m¸t cho 
lîn thÞt nªn l−îng n−íc th¶i hμng n¨m cña 
tr¹i 1 lμ cao nhÊt víi kho¶ng 4.110 m3 ®−îc 
t¹o ra, c¸c tr¹i 2 vμ 3 lÇn l−ît lμ 1.800 m3 vμ 

2.260 m3. ë c¶ 3 tr¹i nu«i, l−îng n−íc th¶i 
t¹o ra tõ ch¨n nu«i lîn thÞt ®Òu rÊt lín, gÊp 
kho¶ng 2 lÇn l−îng n−íc th¶i t¹o ra tõ ch¨n 
nu«i lîn n¸i. Do chuång nu«i lîn thÞt th−êng 
cã mËt ®é nu«i cao, lîn thÞt th−êng vËn ®éng 
nhiÒu, chuång tr¹i rÊt bÈn bëi ph©n vμ n−íc 
tiÓu v× vËy l−îng n−íc sö dông ®Ó röa 
chuång lμ nhiÒu h¬n so víi lîn n¸i. §Æc biÖt, 
ë tr¹i 1 vμ tr¹i 3, ngoμi röa chuång vμ t¾m 
cho lîn th× ë mçi « chuång lîn thÞt cßn cã 1 « 
chøa n−íc ®Ó cho lîn t¾m (gäi lμ bÓ ®Çm), 
hμng ngμy n−íc ®−îc b¬m ®Çy vμo trong « 
®ã, sau kho¶ng 1 ngμy (mïa hÌ) vμ 2 ngμy 
(mïa ®«ng) th× th¸o n−íc cò ®i thay thÕ b»ng 
n−íc míi, ®iÒu nμy còng lμm cho l−îng n−íc 
th¶i tõ ch¨n nu«i lîn thÞt lμ nhiÒu h¬n. Víi 
l−îng chÊt th¶i r¾n vμ chÊt th¶i láng hμng 
n¨m nhiÒu nh− vËy, nÕu trang tr¹i kh«ng cã 

biÖn ph¸p xö lý sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn 
chÊt l−îng tiÓu khÝ hËu chuång nu«i, ®Æc 
biÖt lμ hμm l−îng c¸c khÝ ®éc NH  vμ H3 2S sÏ 
t¨ng cao. 

3.4. C¬ cÊu ®μn lîn cña c¸c tr¹i ë thêi  
       ®iÓm lÊy mÉu 

ChÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ trong 
chuång nu«i (tiÓu khÝ hËu chuång nu«i) ngoμi 
chÞu sù t¸c ®éng cña m«i tr−êng ë nÒn ®¹i khÝ 
hËu nã còng chÞu ¶nh h−ëng bëi sè l−îng c¸c 
lo¹i lîn nu«i trong chuång. C¬ cÊu ®μn lîn 
cña c¸c tr¹i ë thêi ®iÓm lÊy mÉu trong mïa 
®«ng vμ mïa hÌ ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 4. 

C¬ cÊu ®μn lîn cña c¸c tr¹i thay ®æi rÊt 
râ trong mïa hÌ vμ mïa ®«ng, cô thÓ, cã 2 
trong tæng sè 3 trang tr¹i cã tæng ®μn lîn ë 
mïa ®«ng bÞ gi¶m so víi trong mïa hÌ (tr¹i 1 
vμ tr¹i 3). Gi¶m nhiÒu nhÊt lμ ë tr¹i 1 tõ 186 
con (mïa hÌ) xuèng cßn 85 con trong mïa 
®«ng, trong ®ã ®μn lîn n¸i gi¶m mÊt 9 con. ë 
tr¹i 3 tuy dÞch bÖnh còng cã x¶y ra nh−ng 
víi víi møc ®é Ýt nghiªm träng h¬n. Nguyªn 
nh©n cña sù gi¶m sè l−îng ®μn lîn ë 2 tr¹i 
trªn lμ do ë 2 tr¹i nμy ®· x¶y ra dÞch bÖnh 
vμo kho¶ng tr−íc thêi ®iÓm lÊy mÉu trong 
mïa ®«ng ®· g©y thiÖt h¹i nÆng nÒ, ®Æc biÖt 
lμ ë tr¹i 1. §ång thêi dÞch bÖnh còng ®· g©y 
chÕt mét sè l−îng lín lîn con sau khi cai s÷a 
vμ lîn thÞt giai ®o¹n ®Çu (d−íi 30 kg). §èi 
víi víi lîn n¸i bÞ bÖnh khi ®iÒu trÞ mét thêi 
gian kh«ng cã dÊu hiÖu chuyÓn biÕn th× 
trang tr¹i ®· lo¹i th¶i. Trong khi ®ã ë tr¹i 2, 
tæng ®μn lîn cña tr¹i t¨ng tõ 105 con (mïa 
hÌ) lªn 124 con (mïa ®«ng) do ®μn n¸i ®· 
®−îc bæ sung thªm 7 con (tõ 32 con lîn n¸i 
trong mïa hÌ lªn 39 con trong mïa ®«ng) vμ 
ë tr¹i kh«ng bÞ x¶y ra dÞch bÖnh. 

B¶ng 4. C¬ cÊu ®μn lîn cña c¸c tr¹i trong mïa hÌ 
(§¬n vÞ tÝnh:  con)

Mùa hè Mùa đông 
Trại 

Lợn nái Lợn con sau cai sữa Lợn thịt Tổng Lợn nái Lợn con sau cai sữa Lợn thịt Tổng 

Trại 1 36 50 100 186 25 25 35 85 

Trại 2 32 28 45 105 39 39 46 124 

Trại 3 19 40 21 80 15 0 45 60 
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3.5. Mét sè chØ tiªu kü thuËt chuång nu«i lo¹i vËt liÖu cã tÝnh dÉn nhiÖt cao lμ tÊm lîp 
fibro xi m¨ng lμm m¸i. Víi hai yÕu tè nμy sÏ 
lμm cho nhiÖt ®é trong chuång nu«i t¨ng lªn 
rÊt nhanh, nhÊt lμ trong mïa hÌ. NhiÖt ®é 
chuång nu«i cao, sÏ ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ 
vμ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña lîn. §Ó t¹o ®é 
th«ng tho¸ng, tr¹i 1 vμ tr¹i 3 x©y t−êng bao 
xung quanh chuång nu«i cao kho¶ng 1 m råi 
bá trèng tõ t−êng cho ®Õn m¸i chuång, chÝnh 
v× vËy chuång nu«i lîn ë c¸c trang tr¹i nμy 
®Òu kh«ng cã cöa sæ, chØ cã khu chuång lîn 
n¸i cña tr¹i 1 cã cöa sæ víi kÝch th−íc 1,2 m x 
0,9 m ®Ó cho ¸nh s¸ng vμ giã tù nhiªn ®i vμo 
trong chuång. ViÖc x©y t−êng löng ë ®é cao 1 
m gióp cho chuång tr¹i th«ng tho¸ng h¬n, ®Æc 
biÖt ë tr¹i 2, c¶ khu lîn thÞt vμ khu lîn n¸i 
®Òu kh«ng x©y t−êng bao xung quanh chuång 
mμ sö dông hÖ thèng c¸c cét bª t«ng ®Ó n©ng 
®ì m¸i. §é cao cña nãc vμ ®é cao m¸i lμ 2 chØ 
tiªu kü thuËt cã ¶nh h−ëng lín ®Õn møc ®é 
th«ng tho¸ng cña chu«ng nu«i. Nh×n chung, 2 
chØ tiªu nμy ë c¸c tr¹i ®Òu ®¸p øng ®−îc yªu 
cÇu kü thuËt cña chuång nu«i lîn dùa theo 
Ph¹m Sü TiÖp (2006), ®é cao cña nãc chuång 
lîn hîp lý lμ 4,0 - 4,5 m, ®é cao tõ nÒn chuång 
tíi m¸i lμ 2,5 - 2,8 m. Tuy nhiªn ë tr¹i 2, 
chuång lîn thÞt cã chiÒu cao cña m¸i tr−íc lμ 
h¬i thÊp, chØ ®¹t 1,8 m. ViÖc thiÕt kÕ x©y dùng 
chuång tr¹i ch¨n nu«i sÏ ¶nh h−ëng ®Õn chÊt 
l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ trong chuång 
nu«i (Phïng ThÞ V©n vμ cs., 2003). 

C¸c trang tr¹i nghiªn cøu ®Òu ch¨n nu«i 
theo m« h×nh khÐp kÝn, tøc lμ nu«i lîn n¸i 
sinh s¶n, lîn con vμ lîn thÞt, tøc lμ c¸c hé 
®Òu tù tóc trong viÖc cung cÊp gièng lîn nu«i 
thÞt. Ngoμi ra, vμo nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ lîn 
gièng nu«i thÞt cao hoÆc cã nhiÒu ®μn lîn con 
cai s÷a ë cïng mét thêi ®iÓm vμ kh«ng cã ®ñ 
chuång dμnh cho lîn sau cai s÷a th× c¸c hé sÏ 
b¸n lîn cai s÷a cho c¸c hé kh¸c ®Ó nu«i thÞt . 

KÕt qu¶ kh¶o s¸t mét sè chØ tiªu kü 
thuËt cña chuång nu«i (B¶ng 5) cho thÊy c¸c 
trang tr¹i ch¨n nu«i ®Òu ®−îc x©y dùng rÊt 
gÇn víi khu nhμ ë vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c cña 
c¸c hé gia ®×nh nh− giÕng, nhμ t¾m, nhμ vÖ 
sinh… ®©y chÝnh lμ nguy c¬ g©y « nhiÔm 
nguån n−íc sö dông cho sinh ho¹t cña gia 
®×nh vμ nguån n−íc cÊp cho ho¹t ®éng ch¨n 
nu«i, ®ång thêi, víi kho¶ng c¸ch gÇn nh− vËy 
còng kh«ng ®¶m b¶o thùc hiÖn quy tr×nh vÒ 
vÖ sinh thó y trong trang tr¹i ch¨n nu«i. ë 
c¶ 3 tr¹i nghiªn cøu, chuång nu«i ®Òu ®−îc 
x©y dùng theo kiÓu chuång 2 d·y, tuy nhiªn 
h−íng chuång kh«ng ®−îc chó ý x©y dùng 
mét c¸ch khoa häc mμ chñ yÕu ®Ó phï hîp 
víi diÖn tÝch ®Êt cña trang tr¹i, víi trôc däc 
cña chuång nu«i ch¹y theo h−íng B¾c - Nam. 
Víi h−íng chuång kiÓu nμy, c¶ hai mÆt cña 
chuång nu«i ®Òu bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vμo, nhÊt 
lμ ¸nh n¾ng g¾t ë cuèi buæi s¸ng vμ nöa ®Çu 
buæi chiÒu. H¬n thÕ n÷a, c¸c tr¹i ®Òu sö dông 

B¶ng 5. Mét sè chØ tiªu kü thuËt chuång nu«i

Trại 1 Trại 2 Trại 3                         Trại 
Chỉ tiêu Lợn thịt Lợn nái Lợn thịt Lợn nái Lợn thịt Lợn nái 

Hướng chuồng Đông-Tây Bắc-Nam Đông-Tây Bắc-Nam Bắc-Nam Bắc-Nam 
Kiểu chuồng 2 dãy 2 dãy 2 dãy 2 dãy 2 dãy 2 dãy 
Rộng chuồng nuôi (m) 12,5 7,4 8,4 7,5 7,6 7,6 
Dài chuồng nuôi (m) 20,0 25,5 16,5 40,8 18,0 15,7 
Cửa sổ (dài x rộng) (m) - 1,2 x 0,9 - - - - 
Cao nóc (m) 4,3 4,3 4,3 4,3 2,9 4,5 
Cao mái trước (m) 2,5 2,5 1,8 2,6 2,4 2,4 
Cao mái sau (m) 3,0 2,5 2,6 2,6 2,4 2,4 
Độ dày của tường (cm) 10 10 - - 10 10 
Độ cao của tường (m) 1,1 2,5 - - 1,0 1,0 
Loại mái Fibro xi măng Fibro xi măng Fibro xi măng Fibro xi măng Fibro xi măng Fibro xi măng 
Kiểu mái Một mái Hai mái Một mái Hai mái Hai mái Hai mái 
Khoảng cách từ chuồng 
đến nhà ở (m) 12,4 10,7 37,5 50,8 20,3 40,5 
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3.6. ChÊt l−îng kh«ng khÝ chuång nu«i  
       t¹i c¸c trang tr¹i trong mïa hÌ 

 

L¹i ThÞ Cóc vμ cs. (2007), nhiÖt ®é kh«ng khÝ 
trong chuång lîn thÞt dao ®éng trong kho¶ng 
28,4 - 28,86M«i tr−êng kh«ng khÝ trong chuång nu«i 

lîn phô thuéc vμo m«i tr−êng cña nÒn ®¹i khÝ 
hËu, viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt trong 
ch¨n nu«i, mËt ®é nu«i, sù tho¸t n−íc trong 
chuång vμ viÖc thu gom ph©n, phô thuéc vμo 
mïa vô trong n¨m (trÝch dÉn theo Sada, 
2006). Ngoμi ra, chÊt l−îng kh«ng khÝ chuång 
nu«i còng phô thuéc vμo ph−¬ng thøc ch¨n 
nu«i (ph−¬ng thøc ch¨n nu«i truyÒn thèng 
hay ph−¬ng thøc ch¨n nu«i cïng vμo cïng ra) 
(Phan Bïi Ngäc Th¶o vμ cs., 2006) vμ kiÓu 
chuång nu«i (Phïng ThÞ V©n vμ cs., 2003). 
Bªn c¹nh ®ã, l−îng chÊt th¶i (r¾n vμ láng) 
®−îc t¹o ra tõ lîn thÞt vμ lîn n¸i lμ kh¸c 
nhau, ®ång thêi víi mçi lo¹i lîn, ng−êi ch¨n 
nu«i l¹i cã quy tr×nh ch¨n nu«i vμ vÖ sinh 
chuång tr¹i kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, nghiªn 
cøu nμy ®· lÊy mÉu ®éc lËp ®Ó ®¸nh gi¸ ¶nh 
h−ëng cña yÕu tè mïa vô ®Õn m«i tr−êng 
kh«ng khÝ trong chuång lîn n¸i vμ chuång lîn 
thÞt. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m«i 
tr−êng kh«ng khÝ trong chuång nu«i ë mïa hÌ 
®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 6 vμ b¶ng 7. 

0C, nh− vËy kÕt qu¶ ë nghiªn cøu 
nμy lμ cao h¬n. Sada vμ cs. (2006) khi nghiªn 
cøu vÒ tiÓu khÝ hËu trong chuång nu«i lîn ë 
mïa hÌ ®· th«ng b¸o, nhiÖt ®é kh«ng khÝ 
trong chuång nu«i tõ 17,04 – 17,600C. NhiÖt 
®é chuång nu«i cao lμm cho lîn bÞ stress, lîn 
sÏ ph¶n øng l¹i b»ng viÖc gi¶m thu nhËn 
thøc ¨n, gi¶m t¨ng träng vμ tû lÖ sinh s¶n. 
§èi víi lîn choai vμ thÞt, cø 30C t¨ng h¬n so 
víi nhiÖt ®é thÝch hîp lîn gi¶m ¨n vμ gi¶m 
t¨ng träng 10 - 15%; lîn n¸i nu«i con gi¶m 
¨n tõ 0,5 - 1,8 kg thøc ¨n, tû lÖ n¸i hao mßn 
cao, gi¶m träng l−îng con cai s÷a vμ kÐo dμi 
thêi gian kh« n¸i (Ngäc TiÕn, 2003). NhiÖt ®é 
tèi −u trong chuång lîn thÞt lμ 15 - 220C, tèi 
thiÓu 7 - 150C vμ tèi ®a 25 - 270C (trÝch dÉn 
Sada vμ cs., 2006). §é Èm kh«ng khÝ trong 
chuång nu«i ë c¶ 2 khu lîn thÞt vμ lîn n¸i 
®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp, tuy nhiªn 
Èm ®é trong chuång lîn thÞt cã xu h−íng 
cao h¬n ë trong chuång lîn n¸i khi c¶ 3 tr¹i 
®Òu cã Èm ®é ë chuång lîn thÞt lμ cao h¬n. 
§iÒu nμy lμ do lîn thÞt ®−îc nu«i trªn nÒn 
bª t«ng, chóng th¶i ph©n vμ n−íc tiÓu 
kh«ng cè ®Þnh trªn nÒn chuång nªn thêi gian 
b¬m n−íc röa chuång vμ t¾m cho lîn thÞt 
nhiÒu h¬n so víi lîn n¸i. MÆt kh¸c, ë tr¹i 1 
vμ tr¹i 3, chuång lîn thÞt cã m¸i t−¬ng ®èi 
thÊp, trong nh÷ng ngμy hÌ thêi gian t¾m vμ 
röa chuång nhiÒu lμm cho Èm ®é trong 
chuång lîn thÞt cña c¸c tr¹i nμy cao h¬n so 
víi tr¹i 2 (®−îc thÓ hiÖn th«ng qua l−îng 
n−íc th¶i t¹o ra hμng n¨m tõ lîn thÞt cña 
tr¹i 1 vμ tr¹i 3 t−¬ng øng lμ 4111 vμ 2268 m

C¸c tr¹i nghiªn cøu ®Òu cã chuång tr¹i 
®−îc x©y dùng theo kiÓu th«ng tho¸ng tù 
nhiªn v× vËy c¸c chØ tiªu vËt lý, hãa häc 
trong chuång nu«i chÞu ¶nh h−ëng rÊt lín 
bëi nÒn ®¹i khÝ hËu. KÕt qu¶ ë b¶ng 6 vμ 
b¶ng 7 cho thÊy trong mïa hÌ, chØ tiªu vÒ 
nhiÖt ®é chuång nu«i ë c¶ « chuång lîn thÞt 
vμ « chuång lîn n¸i ®Òu kh«ng ®¸p øng ®−îc 
chØ tiªu vÖ sinh cho phÐp, nhiÖt ®é trong 
chuång lîn n¸i dao ®éng tõ 31,31- 32,460C, 
trong chuång lîn thÞt lμ 31,31 - 32,25

3 
so víi 1800 m0 3 C. Theo cña tr¹i 2). 

B¶ng 6. Mét sè chØ tiªu chÊt l−îng kh«ng khÝ chuång lîn n¸i trong mïa hÌ 

Trại 1 Trại 2 Trại 3 
GTCP Chỉ tiêu ĐVT 

X XX ± SE ± SE ± SE    
0Nhiệt độ C 31,76 ± 0,23 31,31 ± 0,54 32,46 ± 1,05 14-22 

Ẩm độ % 58,67 ± 2,40 63,33 ± 4,37 68,00 ± 3,21 60-80 
Vận tốc gió m/s 0,67 ± 0,10 0,31 ± 0,03 0,41 ± 0,08 0,3 
CO % 1,39 ± 0,06 1,50 ± 0,28 1,12 ± 0,51 0,25-0,30 2

H2S mg/l 0,39 ± 0,01 0,34 ± 0,03 0,03 ± 0,01 0,015 
NH mg/l 0,09 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,03 ± 0,00 0,02 3
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B¶ng 7. Mét sè chØ tiªu chÊt l−îng kh«ng khÝ chuång lîn thÞt trong mïa hÌ

Trại 1 Trại 2 Trại 3 
GTCP Chỉ tiêu ĐVT 

XXX ± SE ± SE ± SE    
0Nhiệt độ C 32,25 ± 0,57 31,16 ± 1,09 31,79 ± 1,22 14-22 

Ẩm độ % 70,67 ± 1,76 66,67 ± 2,96 78,80 ± 1,71 60-80 
Vận tốc gió m/s 0,26 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,37 ± 0,05 0,3 
CO % 1,48 ± 0,07 1,50 ± 0,28 1,07 ± 0,41 0,25-0,30 2

H2S mg/l 0,30 ± 0,10 0,25 ± 0,28 0,13 ± 0,04 0,015 
NH mg/l 0,13 ± 0,03 0,16 ± 0,01 0,05 ± 0,02 0,02 3

 
ChØ tiªu tèc ®é giã trong chuång lîn n¸i 

ë c¶ 3 tr¹i ®Òu ®¸p øng yªu cÇu vÒ chØ tiªu vÖ 
sinh, n»m trong kho¶ng 0,31 - 0,67 m/s. 
Trong khi ®ã, ë chuång nu«i lîn thÞt cã 2 
trong tæng sè 3 tr¹i kh«ng tháa m·n ®−îc 
yªu cÇu ®èi víi chØ tiªu nμy. Tèc ®é giã trong 
chuång nu«i lîn thÞt cña tr¹i 1, tr¹i 2 vμ tr¹i 
3 lÇn l−ît lμ 0,26, 0,17 vμ 0,37 m/s. Khu nu«i 
lîn thÞt cña tr¹i 1 vμ tr¹i 2 cã m¸i chuång 
t−¬ng ®èi thÊp l¹i chØ bè trÝ mét m¸i nªn tèc 
®é l−u th«ng cña kh«ng khÝ trong chuång bÞ 
h¹n chÕ. M¸i chuång nu«i lîn thÞt ë tr¹i 3 
®−îc thiÕt kÕ theo kiÓu m¸i trªn m¸i d−íi, 
kho¶ng c¸ch gi÷a 2 m¸i vμo kho¶ng 0,4- 0,5 m, 
t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc l−u th«ng 
kh«ng khÝ gi÷a bªn trong vμ bªn ngoμi 
chuång. KÕt qu¶ ë nghiªn cøu nμy lμ thÊp 
h¬n so víi nghiªn cøu cña Phan Bïi Ngäc 
Th¶o vμ cs. (2006) cho r»ng vËn tèc giã trong 
chuång nu«i lîn thÞt lμ 0,82 m/s. Theo Sada 
vμ cs. (2006), vËn tèc giã trong chuång nu«i 
lîn thÞt trong mïa hÌ dao ®éng trong kho¶ng 
0,17 - 0,25 m/s thÊp h¬n so víi kÕt qu¶ cña 
nghiªn cøu nμy. 

Nång ®é c¸c khÝ ®éc g©y « nhiÕm chuång 
nu«i ë c¸c tr¹i ®Òu v−ît qu¸ giíi h¹n cho 
phÐp. Nång ®é khÝ CO2 ë trong kho¶ng 1,12% 
- 1,50% (chuång lîn n¸i) vμ tõ 1,07% - 1,50% 
(ë chuång lîn thÞt). So víi GTCP, khÝ CO2 ë 
chuång l¬n n¸i cao gÊp 3,7 - 5,0 lÇn, ë 
chuång lîn thÞt cao gÊp 3,6 - 5,0 lÇn , L¹i ThÞ 
Cóc vμ cs. (2007) cho biÕt, khÝ CO2 trong 
chuång nu«i lîn thÞt cña mét sè n«ng hé 
thuéc Gia L©m - Hμ Néi cã nång ®é trong 
kho¶ng 0,25 - 0,29%; nång ®é CO  trong  kÕt 

qu¶ nghiªn cøu cña Sada vμ cs. (2006) lμ 
0,06 - 0,07% thÊp h¬n so víi kÕt qu¶ cña 
nghiªn cøu nμy. Hμm l−îng khÝ H2S ë 
chuång lîn n¸i dao ®éng trong kho¶ng 0,03 -
0,39 mg/l, cao h¬n GTCP tõ 2 - 26 lÇn. ChØ 
tiªu nμy t−¬ng øng ë chuång lîn thÞt lμ 0,13 -
0,30 mg/l, v−ît GTCP tõ 8,67 - 20 lÇn. Theo 
Phïng ThÞ V©n vμ cs. (2006), hμm l−îng H2S 
v−ît qu¸ GTCP 4,7 lÇn. Theo L¹i ThÞ Cóc vμ 
cs. (2007), hμm l−îng H2S v−ît qu¸ GTCP tõ 
19,16 - 22,72 lÇn. KhÝ NH3 cã hμm l−îng tõ 
0,03 - 0,15 mg/l ë chuång lîn n¸i (gÊp 1,5 - 
7,5 lÇn GTCP) vμ tõ 0,05 - 0,16 mg/l ë 
chuång lîn thÞt (gÊp 2,5 - 8 lÇn GTCP). 
Phïng §øc TiÕn vμ cs. (2009) cho biÕt, nång 
®é khÝ NH3 cao gÊp 17 lÇn GTCP. Nh−  vËy, 
kÕt qu¶ cña nghiªn cøu nμy lμ thÊp h¬n so 
víi kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶ trªn. Sù cã mÆt 
cña c¸c khÝ CO , H

2

2 2S vμ NH3 víi hμm l−îng 
v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp nhiÒu lÇn ®· lμm 
gi¶m chÊt l−îng kh«ng khÝ trong chuång 
nu«i, ¶nh h−ëng ®Õn søc kháe cña lîn. NÕu 
hμm l−îng NH3 trong chuång ®o ®−îc 25 
ppm sÏ g©y ra cay m¾t, ho, gi¶m kh¶ n¨ng 
chèng bÖnh; ë 50 ppm lîn sÏ gi¶m t¨ng träng 
12%; ë 100 ppm lμm lîn gi¶m t¨ng träng 
30% (Ngäc TiÕn, 2003). §Ó kh¾c phôc khÝ 
amoni¾c ph¶i dän dÑp vÖ sinh, di chuyÓn 
ph©n hμng ngμy ®Õn n¬i quy ®Þnh cã hè ñ. 

3.6. ChÊt l−îng kh«ng khÝ chuång nu«i  
       t¹i c¸c trang tr¹i theo mïa ®«ng 

C¸c chØ tiªu vËt lý, hãa häc ®¸nh gi¸ 
chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ trong mïa 
®«ng ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 8 vμ 9. 

966 



Vũ Đình Tôn, Lê Hữu Hiếu và Nguyễn Văn Duy    

B¶ng 8. Mét sè chØ tiªu chÊt l−îng kh«ng khÝ chuång lîn n¸i trong mïa ®«ng 

Trại 1 Trại 2 Trại 3 
GTCP Chỉ tiêu ĐVT 

XX X± SE ± SE ± SE    
0Nhiệt độ C 21,78 ± 0,52 22,38 ± 0,63 21,80 ± 1,00 14-22 

Ẩm độ % 76,50 ± 0,76 76,67 ± 0,88 65,50 ± 3,50 60-80 

Vận tốc gió m/s 0,33 ± 0,02 0,22 ± 0,05 0,23 ± 0,15 0,3 

% 1,76 ± 0,04 1,93 ± 0,33 1,39 ± 0,06 0,25-0,30 CO2

H2S mg/l 0,35 ± 0,04 0,44 ± 0,05 0,30 ± 0,13 0,015 

mg/l 0,19 ± 0,02 0,17 ± 0,03 0,19 ± 0,01 0,02 NH3

B¶ng 9. Mét sè chØ tiªu chÊt l−îng kh«ng khÝ chuång lîn thÞt trong mïa ®«ng 

Trại 1 Trại 2 Trại 3 
Chỉ tiêu ĐVT GTCP 

X X X± SE ± SE ± SE    
0Nhiệt độ C 22,64 ± 0,48 23,21 ± 0,53 20,84 ± 0,64 14-22 

Ẩm độ % 77,67 ± 2,60 79,00 ± 4,51 67,40 ± 1,86 60-80 

Vận tốc gió m/s 0,11 ± 0,03 0,10 ± 0,01 0,20 ± 0,04 0,3 

% 2,08 ± 0,51 3,76 ± 0,38 1,57 ± 0,15 0,25-0,30 CO2

H2S mg/l 0,33 ± 0,01 0,35 ± 0,02 0,34 ± 0,05 0,015 

mg/l 0,17 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,27 ± 0,05 0,02 NH3

            

GTCP, nång ®é COKÕt qu¶ thu ®−îc ë b¶ng 8 vμ b¶ng 9 cho 
thÊy, c¸c chØ tiªu nhiÖt ®é, ®é Èm kh«ng khÝ 
®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp. Gi¸ trÞ cña 
nhiÖt ®é trung b×nh ë chuång lîn n¸i lμ 21,78 
- 23,80

2 vμ cao gÊp 1,2 - 1,3 lÇn 
so víi trong mïa hÌ. Trong khi ®ã ë khu 
chuång lîn thÞt, nång ®é CO2 cao gÊp 5,2 -
12,5 lÇn GTCP, vμ cao gÊp 1,4 - 2,5 lÇn so víi 
trong mïa hÌ. Hμm l−îng khÝ H0C, thÊp h¬n ë mïa hÌ tõ 8,9 - 10,60C; 

trong chuång lîn thÞt lμ 20,84 - 23,21
2S ë chuång 

lîn n¸i dao ®éng trong kho¶ng 0,3 - 0,44 
mg/l, cao gÊp 20 - 29 lÇn GTCP, nÕu so víi 
mïa hÌ, gi¸ trÞ nμy cao gÊp 1,3 lÇn ë tr¹i 2, 
gÊp 20 lÇn ë tr¹i 3. ë tr¹i 1, chØ tiªu hμm 
l−îng H

0C, thÊp 
h¬n mïa hÌ kho¶ng 8 - 110C. Tr¹i 1 vμ tr¹i 2 
cã ®é Èm kh«ng khÝ trong chuång nu«i ë mïa 
®«ng ®Òu cao h¬n so víi mïa hÌ, trong khi ®ã 
so víi mïa hÌ Èm ®é kh«ng khÝ trong chuång 
nu«i cña tr¹i 3 l¹i thÊp h¬n. Møc ®é l−u 
th«ng cña kh«ng khÝ trong chuång nu«i ë 
mïa ®«ng kÐm h¬n so víi trong mïa hÌ vμ 
®Òu kh«ng ®¸p øng ®−îc chØ tiªu vÖ sinh. Tèc 
®é giã ë chuång lîn n¸i lμ 0,20 - 0,33 m/s, 
thÊp h¬n 1,2 - 2,9 lÇn so víi trong mïa hÌ; 
chØ tiªu nμy ë chuång lîn thÞt lμ 0,10 - 0,20 
m/s, thÊp h¬n 1,7 - 2,4 lÇn trong mïa hÌ. 
Nång ®é khÝ CO

2S l¹i thÊp h¬n kh«ng ®¸ng kÓ so víi 
trong mïa hÌ. Nguyªn nh©n chñ yÕu lμ do sè 
l−îng lîn n¸i ë tr¹i 1 bÞ gi¶m tõ 36 con trong 
mïa hÌ xuèng cßn 25 con trong mïa ®«ng. 
Chuång lîn thÞt cã hμm l−îng H2S trong 
kho¶ng 0,33 - 0,35 mg/l, cao gÊp 22 - 23 lÇn 
GTCP vμ gÊp 1,1 - 2,6 lÇn so víi trong mïa 
hÌ. KhÝ NH3 cã hμm l−îng ®Òu cao gÊp 8,5 -
9,5 lÇn GTCP ë chuång lîn n¸i vμ 8,5 - 13,5 
lÇn ë chuång lîn thÞt. So víi trong mïa hÌ, 
chuång nu«i lîn n¸i cã hμm l−îng khÝ NH2 trong chuång lîn n¸i cao 

nhÊt ë tr¹i 2 (1,93%) vμ thÊp nhÊt ë tr¹i 3 
(1,39%). Gi¸ trÞ nμy cao gÊp 4,6 -6,4 lÇn so víi  

3 
trong mïa ®«ng cao h¬n 1,1 - 6,3 lÇn, con sè 
nμy ë chuång lîn thÞt lμ tõ 1,1 - 5,4 lÇn. 
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L¹i ThÞ Cóc, TrÇn V¨n Quyªn (2007). ¶nh 
h−ëng cña chÕ phÈm Bamix ®Õn chÊt 
l−îng kh«ng khÝ chuång nu«i lîn, T¹p chÝ 
KHKT N«ng nghiÖp, TËp V, sè 1, tr 20-23. 

4. KÕT LUËN 
- Trong mïa hÌ, ë khu chuång lîn n¸i, 

chØ tiªu Èm ®é t−¬ng ®èi vμ tèc ®é kh«ng khÝ 
n»m trong giíi h¹n cho phÐp. C¸c chØ tiªu 
kh¸c ®Òu cao h¬n tiªu chuÈn vÖ sinh. Hμm 
l−îng khÝ g©y « nhiÔm ®Òu v−ît qu¸ tiªu 
chuÈn vÖ sinh cho phÐp, hμm l−îng CO

Lª Hång MËn, Bïi §øc Lòng (2003). Thøc ¨n 
vμ nu«i d−ìng lîn. NXB. N«ng nghiÖp. 

Lª Trung CÇn (2008). Bμi gi¶ng vÒ thùc 
tr¹ng ch¨n nu«i lîn ë V¨n Giang trong líp 
tËp huÊn vÒ khai th¸c vμ qu¶n lý nguån 
tμi nguyªn thiªn nhiªn. 

2 dao 
®éng trong kho¶ng 1,12-1,50%; khÝ H2S: 
0,03-0,39 mg/l; khÝ NH3: 0,03-0,15 mg/l. Khu 
chuång lîn thÞt cã ®é th«ng tho¸ng kÐm h¬n, 
tèc ®é giã dao ®éng trong kho¶ng 0,17-0,37 
m/s, hμm l−îng c¸c khÝ g©y « nhiÔm nh− 
CO

Ngäc TiÕn (2003). ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng 
tíi n¨ng suÊt ch¨n nu«i lîn, B¸o N«ng 
nghiÖp sè 123. , H S vμ NH2 2 3 t−¬ng øng lÇn l−ît lμ 1,07-
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lîn thÞt. NXB. Lao ®éng – X· héi.  - Trong mïa ®«ng, møc ®é th«ng tho¸ng 

cña chuång nu«i kÐm h¬n trong mïa hÌ. Tèc 
®é giã trong mïa nμy ë chuång lîn n¸i dao 
®éng trong kho¶ng 0,22-0,33 m/s, ë chuång 
lîn thÞt møc ®é th«ng tho¸ng kÐm h¬n, tèc 
®é giã ë trong kho¶ng 0,10-0,20 m/s. Hμm 
l−îng c¸c khÝ CO
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V¨n Quang, NguyÔn QuÕ Hoμng, §oμn 
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vμo" "cïng ra" trªn lîn thÞt vμ lîn n¸i nu«i 
con, T¹p chÝ N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn 
n«ng th«n, sè 1/2006, tr.72-74. 

2, H S vμ NH2 3 ®Òu cao h¬n 
trong mïa hÌ. ë chuång lîn n¸i, khÝ CO2 cã 
hμm l−îng ë trong kho¶ng 1,39-1,93%; H2S 
lμ 0,30-0,44 mg/l; NH
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H2S vμ NH3 t−¬ng øng lÇn l−ît lμ 1,57-
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nhiÔm m«i tr−êng trong ch¨n nu«i, T¹p chÝ 
Khoa häc kü thuËt Ch¨n nu«i, sè 4, tr 10. 

- Mïa ®«ng cã chÊt l−îng tiÓu khÝ hËu 
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triÓn n«ng th«n, sè 14, tr 30-33. 
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chuång lîn n¸i hay lîn thÞt). 
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Evaluating the Impact of Different Seasons on the Air Quality Inside
Some Pig Farms in Van Giang District of Hung Yen Province
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trên 3 trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên trong mùa đông và mùa hè nhằm đánh giá ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ đến tiểu khí hậu chuồng nuôi, thông qua một số chỉ tiêu: nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, hàm lượng khí CO2, H2S và NH3. Cơ sở khoa học của nghiên cứu sẽ giúp người chăn nuôi có những định hướng trong việc thiết kế, xây dựng chuồng trại cũng như chăm sóc nuôi dưỡng lợn phù hợp đặc điểm của từng mùa. Kết quả cho thấy, ở cả mùa hè và mùa đông, các chỉ tiêu nhiệt độ và ẩm độ không khí trong chuồng nuôi đều nằm trong giới hạn cho phép. Trong khi đó hàm lượng các khí CO2, H2S và NH3 đều vượt giá trị cho phép. So với giá trị cho phép, nồng độ khí CO2 ở mùa hè gấp 3,6 - 5,0 lần, ở mùa đông gấp 4,6 - 12,5 lần. Khí H2S trong mùa hè cao gấp 2 - 26 lần giá trị cho phép, trong mùa đông là 20 - 29 lần. Hàm lượng NH3 trong mùa hè và mùa đông vượt quá giá trị cho phép lần lượt là 1,5 - 8,0 lần và 8,5 - 13,5 lần. Mùa đông chất lượng môi trường không khí thấp hơn so với mùa hè, với hàm lượng các khí độc gây ô nhiễm đều cao hơn (CO2 cao gấp 1,2 - 2,5 lần, H2S cao gấp 1,1 - 10 lần và NH3 cao gấp 1,1 - 6,3 lần). Như vậy mùa vụ có ảnh hưởng lớn tới chất lượng không khí chuồng nuôi.


Từ khóa: Chăn nuôi lợn, chất lượng không khí, chuồng lợn, mùa vụ, tiểu khí hậu.


SUMMARY


This study was carried out at 3 pig farms in Van Giang district of Hung Yen province in winter and summer. Its aims to evaluate the influences of different seasons on the air quality inside the pigsty. The air quality was determined by some criterias: temperature, humidity, air speed, the concentration of CO2, H2S and NH3 around the pig house. Results of this research provide farmers with basic knowledge not only about designing and building pig cages but also rasing pigs suitably with different seasons. The results showed that, in both summer and winter, the value of temperature and humidity in pigsites was under permissible limits. Meanwhile, the concentration of CO2, H2S and NH3 were higher than permitted values. In summer, the the concentration of CO2, H2S, NH3 was higher than standard values (3.6 - 5.0; 2 - 26; 1.5 - 8 times respectively). In winter, the amount of these gases were higher the standard values (4.6 - 12.5; 2 - 26; 8.5 - 13.5 times respectively). In winter, the air quality was not good as that in summer with higher level poisonous gases (CO2: 1.2 to 1.5; H2S: 1.1 to 10; NH3: 1.1 to 6.3 times as compared with those in summer). Seasonal factor affected  remarkably on indoor climate of pig house.

Key words: Air quality, indoor climate, pig house, pig production, season.  


1. §ÆT VÊN §Ò


Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh ch¨n nu«i lîn ë níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè lîng ®Çu con vµ s¶n lîng thÞt. Trong sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i lîn ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 -2005 cã sù ®ãng gãp rÊt lín cña ch¨n nu«i trang tr¹i víi kho¶ng 10% tæng ®µn lîn vµ 25% vÒ s¶n lîng thÞt lîn cña c¶ níc (Côc Ch¨n nu«i, 2006). V¨n Giang lµ mét trong nh÷ng huyÖn cña tØnh Hng Yªn cã ho¹t ®éng ch¨n nu«i lîn kh¸ ph¸t triÓn, nhÊt lµ ch¨n nu«i lîn trang tr¹i, tÝnh ®Õn th¸ng 6-2008 trªn ®Þa bµn huyÖn cã 174 trang tr¹i ch¨n nu«i lîn tËp trung (Phßng N«ng nghiÖp huyÖn V¨n Giang, 2008). Ch¨n nu«i th©m canh, mËt ®é ch¨n nu«i cao sÏ lµm t¨ng sù ph¸t th¶i c¸c khÝ CO2, H2S, NH3… lµm gi¶m chÊt lîng tiÓu khÝ hËu chuång nu«i, tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt ch¨n nu«i. Theo Phïng §øc TiÕn vµ cs. (2009), trong ba ®èi tîng vËt nu«i: lîn, bß vµ gia cÇm th× ch¨n nu«i lîn cã møc ®é « nhiÔm cao nhÊt. MÆt kh¸c, chÊt lîng tiÓu khÝ hËu chuång nu«i còng chÞu sù t¸c ®éng rÊt lín bëi m«i trêng bªn ngoµi, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn V¨n Giang còng nh nhiÒu ®Þa ph¬ng kh¸c cña miÒn B¾c ViÖt Nam ®Òu cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa: mïa ®«ng l¹nh, mïa hÌ nãng Èm. Sù thay ®æi h×nh th¸i thêi tiÕt theo mïa sÏ ¶nh hëng tíi m«i trêng kh«ng khÝ bªn trong chuång nu«i, v× vËy viÖc nghiªn cøu ¶nh hëng cña yÕu tè mïa vô tíi chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ trong chuång nu«i cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thiÕt kÕ x©y dùng chuång tr¹i, hoµn thiÖn quy tr×nh ch¨n nu«i…. Tõ c¬ së thùc tÕ nµy, ®Ò tµi nghiªn cøu ¶nh hëng cña mïa vô ®Õn tiÓu khÝ hËu chuång nu«i t¹i mét sè trang tr¹i ch¨n nu«i lîn ë huyÖn V¨n Giang tØnh Hng Yªn ®· ®îc thùc hiÖn.


2. VËT LIÖU NGHI£N CøU


2.1. VËt liÖu


C¸c mÉu kh«ng khÝ trong chuång nu«i cña c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn ë huyÖn V¨n Giang tØnh Hng Yªn ®îc lÊy vµ ph©n tÝch theo mïa ®«ng vµ mïa hÌ.


2.2. §Þa ®iÓm vµ thêi gian nghiªn cøu


- Trang tr¹i ch¨n nu«i lîn theo ph¬ng thøc c«ng nghiÖp víi hÖ thèng chuång tr¹i ®îc x©y dùng theo kiÓu chuång hë:


+ Trang tr¹i 1 cña gia ®×nh «ng §Æng §øc Binh, x· Xu©n Quan - huyÖn V¨n Giang - tØnh Hng Yªn.


+ Trang tr¹i 2 cña gia ®×nh «ng NguyÔn V¨n LËp, x· Xu©n Quan - huyÖn V¨n Giang - tØnh Hng Yªn.


+ Trang tr¹i 3 cña gia ®×nh «ng §µm Ngäc H©n, x· Xu©n Quan - huyÖn V¨n Giang - tØnh Hng Yªn.


- Nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh tõ th¸ng 4/2009 ®Õn th¸ng 2/2010.


2.3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


- Thu thËp th«ng tin thø cÊp vÒ t×nh h×nh ch¨n nu«i lîn t¹i huyÖn V¨n Giang.


- X¸c ®Þnh c«ng suÊt ch¨n nu«i/n¨m vµ c¬ cÊu ®µn t¹i thêi ®iÓm ®o khÝ ë trang tr¹i theo dâi.


- ¦íc tÝnh tæng khèi lîng chÊt th¶i r¾n vµ láng t¹o ra tõ ch¨n nu«i lîn trong trang tr¹i b»ng ph¬ng ph¸p c©n vµ ®o, tiÕn hµnh 3 lÇn/mïa/trang tr¹i (lµm trªn mïa ®«ng vµ mïa hÌ). 


+ Lîng chÊt th¶i r¾n ®îc thu gom ngµy 2 lÇn, theo tõng lo¹i lîn: lîn n¸i, lîn con sau cai s÷a vµ lîn thÞt.


+ Lîng níc röa chuång (m3/ngµy) = c«ng suÊt thùc tÕ cña m¸y b¬m x thêi gian b¬m níc röa chuång/ngµy. Lîng chÊt th¶i láng chÝnh b»ng lîng níc röa chuång (nghiªn cøu nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn lîng níc tiÓu cña lîn).


- X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt liªn quan ®Õn tiÓu khÝ hËu chuång nu«i lµm trªn mïa ®ång vµ mïa hÌ, tiÕn hµnh 3 lÇn/mïa/tr¹i. Víi mçi lÇn lÊy mÉu, viÖc lÊy mÉu ®Òu ®îc thùc hiÖn trong 3 ngµy liªn tôc.


+ X¸c ®Þnh th«ng sè vÒ thiÕt kÕ chuång tr¹i: híng chuång, ®é cao m¸i, kiÓu m¸i, ®é cao nãc...


+ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é, Èm ®é, tèc ®é giã theo TCVN 5508-1991.


+ C¸c chÊt khÝ CO2, H2S vµ NH3 trong kh«ng khÝ chuång nu«i ®îc lÊy mÉu vµ ph©n tÝch x¸c ®Þnh hµm lîng theo ph¬ng ph¸p thêng qui cña ViÖn Y häc lao ®éng vµ VÖ sinh m«i trêng, bµi gi¶ng thùc tËp m«n häc VÖ sinh thó y Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.


C¸c mÉu kh«ng khÝ chuång nu«i ®îc lÊy trùc tiÕp t¹i tr¹i vµ ®îc ph©n tÝch t¹i Phßng thÝ nghiÖm Bé m«n Thó y céng ®ång - Khoa Thó y - Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.


- Mïa hÌ: lÊy mÉu vµo c¸c th¸ng 6, 7 vµ 8. Mïa ®«ng: lÊy mÉu vµo c¸c th¸ng 11, 12 vµ th¸ng 1.


- Gi¸ trÞ cho phÐp (GTCP) cña nhiÖt ®é, Èm ®é ®îc x¸c ®Þnh theo Lª Hång MËn vµ cs. (2003), GTCP cña tèc ®é giã, hµm lîng CO2, H2S vµ NH3 ®îc x¸c ®Þnh theo §ç Ngäc HoÌ (1994).


- KÕt qu¶ ph©n tÝch ®îc xö lý b»ng phÇn mÒm Excel 2003.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë V¨n Giang


V¨n Giang lµ mét huyÖn n»m ë phÝa T©y B¾c tØnh Hng Yªn, phÝa B¾c vµ T©y B¾c gi¸p víi thµnh phè Hµ Néi phÝa Nam gi¸p huyÖn Kho¸i Ch©u, huyÖn V¨n L©m, phÝa §«ng gi¸p huyÖn Yªn Mü, phÝa T©y gi¸p tØnh Hµ T©y cò víi tæng diÖn tÝch 71,79 km2. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña huyÖn V¨n Giang ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc


ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp cung cÊp cho thÞ trêng trong vµ ngoµi huyÖn, ®Æc biÖt lµ khu vùc thµnh phè Hµ Néi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhê cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ch¨n nu«i cña tØnh Hng Yªn vµ ®Æc biÖt lµ cña huyÖn, ch¨n nu«i lîn ë V¨n Giang ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh c¶ vÒ sè lîng ®µn lîn vµ n¨ng suÊt ch¨n nu«i (B¶ng 1).


KÕt qu¶ tõ b¶ng 1 cho thÊy, ®µn lîn cña huyÖn ®· liªn tôc t¨ng tõ 57.178 con n¨m 2005 lªn 75.887 con n¨m 2007. MÆc dï trong n¨m 2007 sè lîng ®µn lîn n¸i cña huyÖn gi¶m so víi n¨m 2006 xuèng cßn 3.024 con do t¸c ®éng cña dÞch tai xanh, tuy nhiªn sè lîng lîn thÞt vµ s¶n lîng thÞt lîn h¬i xuÊt chuång vÉn t¨ng, ®¹t 72.630 con vµ s¶n lîng thÞt 10.240 tÊn n¨m 2007. Ch¨n nu«i lîn trang tr¹i gi÷ vai trß quan träng vµ chiÕm mét tû lÖ rÊt lín trong c¬ cÊu ®µn. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 6-2008, sè lîng c¸c hé ch¨n nu«i lîn trang tr¹i tËp trung chØ chiÕm kho¶ng 15 - 20% nhng l¹i chiÕm tíi 82 - 86% tæng ®µn lîn cña c¶ huyÖn, cßn l¹i 80 - 85% hé ch¨n nu«i nhá lÎ trong khu d©n c chiÕm 14 - 18% tæng ®µn. Trong sè c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn tËp trung cã 9 hé ch¨n nu«i lîn trang tr¹i quy m« lín (cã trªn 50 lîn n¸i hoÆc trªn 300 lîn thÞt), 57 hé ch¨n nu«i ë quy m« võa (cã tõ 20 - 50 lîn n¸i hoÆc 100 - 300 lîn thÞt) vµ 108 hé ch¨n nu«i ë quy m« nhá (cã díi 20 lîn n¸i hoÆc díi 100 lîn thÞt) (Phßng N«ng nghiÖp huyÖn V¨n Giang, 2008). Nh vËy cã thÓ thÊy ho¹t ®éng ch¨n nu«i lîn trang tr¹i ë V¨n Giang ®· vµ ®ang ®ãng vai trß chñ ®¹o vµ chñ yÕu ë quy m« ch¨n nu«i võa.


B¶ng 1. Sù ph¸t triÓn ®µn lîn cña huyÖn V¨n Giang


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		2005

		2006

		2007



		Tổng đàn

		Con

		57.178

		67.200

		75.667



		Lợn nái

		Con

		2.239

		3.180

		3.024



		Lợn thịt

		Con

		55.908

		63.970

		72.640



		Sản lượng thịt hơi

		Tấn

		8.382,6

		9.915,0

		10.240,0





Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Văn Giang


3.2. C«ng suÊt ch¨n nu«i cña c¸c trang tr¹i

C¸c trang tr¹i nghiªn cøu cã quy m« ch¨n nu«i võa víi sè lîng tõ 19 - 36 lîn n¸i, 80 - 150 lîn thÞt cã mÆt thêng xuyªn. C«ng suÊt ch¨n nu«i ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua sè lîn con cai s÷a vµ sè lîng lîn thÞt, s¶n lîng thÞt lîn h¬i trung b×nh mµ trang tr¹i s¶n xuÊt ra trong mét n¨m. C«ng suÊt ch¨n nu«i cña c¸c tr¹i ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 2.


KÕt qu¶ thu ®îc tõ b¶ng 2 cho thÊy, sè lîn con cai s÷a s¶n xuÊt ra trung b×nh trong mét n¨m cao nhÊt ë tr¹i 2 víi 500 con, con sè nµy ë tr¹i 1 vµ tr¹i 3 lÇn lît lµ 350 vµ 230 con. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i toµn bé sè lîn con sau khi cai s÷a ®Òu ®îc ®a lªn nu«i thÞt, mµ tïy thuéc vµo tõng tr¹i vµ gi¸ lîn con t¹i thêi ®iÓm sau khi cai s÷a. NÕu gi¸ lîn con cai s÷a cao th× c¸c tr¹i chØ gi÷ l¹i mét sè lîng võa ph¶i víi chuång nu«i lîn thÞt cña tr¹i. Theo th«ng b¸o cña c¸c chñ trang tr¹i, lîn con sau khi cai s÷a nu«i thªm mét thêi gian ng¾n, kho¶ng 20-25 ngµy sau ®ã sÏ b¸n cho c¸c hé ch¨n nu«i kh¸c ®Ó nu«i thÞt víi gi¸ tõ 850.000 – 900.000 ®ång/con. Tuy tr¹i 2 s¶n xuÊt ra mét sè lîng lîn con cai s÷a rÊt lín nhng chØ gi÷ l¹i mét sè lîng nhá ®Ó nu«i thÞt, phÇn cßn l¹i lµ b¸n vµ ®iÒu nµy ®· khiÕn cho s¶n lîng thÞt lîn cña tr¹i chØ ®¹t møc trung b×nh 15 tÊn/n¨m. Trong khi ®ã ë tr¹i 1, sè lîn con cai s÷a/n¨m lµ 350 con nhng s¶n lîng thÞt l¹i ®¹t tíi 22 tÊn/n¨m. Tr¹i 3 cã sè lîn con cai s÷a s¶n xuÊt ra cha b»ng mét nöa cña tr¹i 2 nhng s¶n lîng thÞt lîn s¶n xuÊt ra còng ®¹t 14,3 tÊn/n¨m, sÊp sØ víi tr¹i 2 (15 tÊn/n¨m). Víi quy m« vµ c«ng suÊt ch¨n nu«i nh vËy sÏ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîng chÊt th¶i ®îc t¹o ra tõ c¸c trang tr¹i tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng kh«ng khÝ trong chuång nu«i


3.3. ¦íc tÝnh lîng chÊt th¶i t¹o ra tõ c¸c
       trang tr¹i


Quy m« ch¨n nu«i vµ c«ng suÊt ch¨n nu«i sÏ quyÕt ®Þnh lîng chÊt th¶i t¹o ra. Lîng chÊt th¶i r¾n vµ chÊt th¶i láng hµng n¨m ë c¸c tr¹i ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 3.


B¶ng 2. C«ng suÊt ch¨n nu«i cña c¸c trang tr¹i


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3



		Số lợn con cai sữa/năm

		Con

		350

		500

		230



		Số lợn con cai sữa bán/năm

		Con

		100

		300

		70



		Số lợn thịt xuất chuồng/năm

		Con

		200

		150

		130



		Khối lượng bắt đầu nuôi

		kg/con

		15,21  ±  0,17

		9,36  ± 0,22

		15,25 ± 0,20



		Khối lượng lợn hơi xuất chuồng

		kg/con

		110,14  ± 0,53

		100,37  ± 0,68

		110,44 ± 0,18



		Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng/năm

		tấn

		22

		15

		14,3





B¶ng 3. ¦íc tÝnh lîng chÊt th¶i hµng n¨m cña c¸c trang tr¹i


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3



		

		

		

X




		±

		SE



		

X




		±

		SE



		

X




		±

		SE





		Chất
thải rắn

		Lợn nái

		kg/năm

		5562,31

		±

		0,42

		8743,16

		±

		0,35

		2803,23

		±

		0,12



		

		Lợn con cai sữa

		kg/năm

		3758,25

		±

		0,25

		2950,42

		±

		0,10

		2035,91

		±

		0,34



		

		Lợn thịt

		kg/năm

		29.475,06

		±

		0.37

		20.488,27

		±

		0,53

		18.341

		±

		0,46



		

		Tổng

		nghìn tấn/năm

		38,79

		±

		2,54

		32,18

		±

		1,16

		23,17

		±

		1,22



		Chất
thải lỏng

		Lợn nái

		m3/năm

		1458,61

		±

		0,25

		675,72

		±

		0,46

		648,39

		±

		0,21



		

		Lợn thịt

		m3/năm

		2653,53

		±

		0,37

		1125,41

		±

		0,27

		1620,26

		±

		0,45



		

		Tổng

		m3/năm

		4.110

		±

		0,78

		1.800

		±

		0,35

		2.260

		±

		0,67





ChÊt th¶i r¾n ®ã lµ lîng ph©n th¶i ra cña lîn n¸i, lîn con cai s÷a vµ lîn thÞt, lîng chÊt th¶i láng ®îc ®Ò cËp chñ yÕu lµ lîng níc röa chuång vµ níc t¾m cho lîn. KÕt qu¶ ë b¶ng 3 cho thÊy, lîng chÊt th¶i r¾n nhiÒu nhÊt lµ ë tr¹i 1 víi kho¶ng 38,79 tÊn/n¨m, mÆc dï tæng chÊt th¶i r¾n t¹o ra tõ ch¨n nu«i lîn n¸i chØ lµ 5.562 kg/n¨m, thÊp h¬n ë tr¹i 2 (8.743 kg/n¨m). §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch lµ do ë tr¹i 1, lîn con sau khi cai s÷a chñ yÕu ®îc gi÷ l¹i ®Ó nu«i  thÞt, trong khi ®ã, tr¹i 2 chØ gi÷ l¹i mét lîng lîn con nhÊt ®Þnh. Víi sè lîng lîn nu«i thÞt nhiÒu vµ m¸y b¬m níc cã c«ng suÊt lín, mÆt kh¸c trong nh÷ng ngµy hÌ nãng tr¹i 1 cã sö dông hÖ thèng phun níc lªn m¸i ®Ó lµm m¸t cho lîn thÞt nªn lîng níc th¶i hµng n¨m cña tr¹i 1 lµ cao nhÊt víi kho¶ng 4.110 m3 ®îc t¹o ra, c¸c tr¹i 2 vµ 3 lÇn lît lµ 1.800 m3 vµ 2.260 m3. ë c¶ 3 tr¹i nu«i, lîng níc th¶i t¹o ra tõ ch¨n nu«i lîn thÞt ®Òu rÊt lín, gÊp kho¶ng 2 lÇn lîng níc th¶i t¹o ra tõ ch¨n nu«i lîn n¸i. Do chuång nu«i lîn thÞt thêng cã mËt ®é nu«i cao, lîn thÞt thêng vËn ®éng nhiÒu, chuång tr¹i rÊt bÈn bëi ph©n vµ níc tiÓu v× vËy lîng níc sö dông ®Ó röa chuång lµ nhiÒu h¬n so víi lîn n¸i. §Æc biÖt, ë tr¹i 1 vµ tr¹i 3, ngoµi röa chuång vµ t¾m cho lîn th× ë mçi « chuång lîn thÞt cßn cã 1 « chøa níc ®Ó cho lîn t¾m (gäi lµ bÓ ®Çm), hµng ngµy níc ®îc b¬m ®Çy vµo trong « ®ã, sau kho¶ng 1 ngµy (mïa hÌ) vµ 2 ngµy (mïa ®«ng) th× th¸o níc cò ®i thay thÕ b»ng níc míi, ®iÒu nµy còng lµm cho lîng níc th¶i tõ ch¨n nu«i lîn thÞt lµ nhiÒu h¬n. Víi lîng chÊt th¶i r¾n vµ chÊt th¶i láng hµng n¨m nhiÒu nh vËy, nÕu trang tr¹i kh«ng cã biÖn ph¸p xö lý sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng tiÓu khÝ hËu chuång nu«i, ®Æc biÖt lµ hµm lîng c¸c khÝ ®éc NH3 vµ H2S sÏ t¨ng cao.


3.4. C¬ cÊu ®µn lîn cña c¸c tr¹i ë thêi 
       ®iÓm lÊy mÉu


ChÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ trong chuång nu«i (tiÓu khÝ hËu chuång nu«i) ngoµi chÞu sù t¸c ®éng cña m«i trêng ë nÒn ®¹i khÝ hËu nã còng chÞu ¶nh hëng bëi sè lîng c¸c lo¹i lîn nu«i trong chuång. C¬ cÊu ®µn lîn cña c¸c tr¹i ë thêi ®iÓm lÊy mÉu trong mïa ®«ng vµ mïa hÌ ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 4.


C¬ cÊu ®µn lîn cña c¸c tr¹i thay ®æi rÊt râ trong mïa hÌ vµ mïa ®«ng, cô thÓ, cã 2 trong tæng sè 3 trang tr¹i cã tæng ®µn lîn ë mïa ®«ng bÞ gi¶m so víi trong mïa hÌ (tr¹i 1 vµ tr¹i 3). Gi¶m nhiÒu nhÊt lµ ë tr¹i 1 tõ 186 con (mïa hÌ) xuèng cßn 85 con trong mïa ®«ng, trong ®ã ®µn lîn n¸i gi¶m mÊt 9 con. ë tr¹i 3 tuy dÞch bÖnh còng cã x¶y ra nhng víi víi møc ®é Ýt nghiªm träng h¬n. Nguyªn nh©n cña sù gi¶m sè lîng ®µn lîn ë 2 tr¹i trªn lµ do ë 2 tr¹i nµy ®· x¶y ra dÞch bÖnh vµo kho¶ng tríc thêi ®iÓm lÊy mÉu trong mïa ®«ng ®· g©y thiÖt h¹i nÆng nÒ, ®Æc biÖt lµ ë tr¹i 1. §ång thêi dÞch bÖnh còng ®· g©y chÕt mét sè lîng lín lîn con sau khi cai s÷a vµ lîn thÞt giai ®o¹n ®Çu (díi 30 kg). §èi víi víi lîn n¸i bÞ bÖnh khi ®iÒu trÞ mét thêi gian kh«ng cã dÊu hiÖu chuyÓn biÕn th× trang tr¹i ®· lo¹i th¶i. Trong khi ®ã ë tr¹i 2, tæng ®µn lîn cña tr¹i t¨ng tõ 105 con (mïa hÌ) lªn 124 con (mïa ®«ng) do ®µn n¸i ®· ®îc bæ sung thªm 7 con (tõ 32 con lîn n¸i trong mïa hÌ lªn 39 con trong mïa ®«ng) vµ ë tr¹i kh«ng bÞ x¶y ra dÞch bÖnh.


B¶ng 4. C¬ cÊu ®µn lîn cña c¸c tr¹i trong mïa hÌ


(§¬n vÞ tÝnh:  con)


		Trại

		Mùa hè

		Mùa đông



		

		Lợn nái

		Lợn con sau cai sữa

		Lợn thịt

		Tổng

		Lợn nái

		Lợn con sau cai sữa

		Lợn thịt

		Tổng



		Trại 1

		36

		50

		100

		186

		25

		25

		35

		85



		Trại 2

		32

		28

		45

		105

		39

		39

		46

		124



		Trại 3

		19

		40

		21

		80

		15

		0

		45

		60





3.5. Mét sè chØ tiªu kü thuËt chuång nu«i

C¸c trang tr¹i nghiªn cøu ®Òu ch¨n nu«i theo m« h×nh khÐp kÝn, tøc lµ nu«i lîn n¸i sinh s¶n, lîn con vµ lîn thÞt, tøc lµ c¸c hé ®Òu tù tóc trong viÖc cung cÊp gièng lîn nu«i thÞt. Ngoµi ra, vµo nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ lîn gièng nu«i thÞt cao hoÆc cã nhiÒu ®µn lîn con cai s÷a ë cïng mét thêi ®iÓm vµ kh«ng cã ®ñ chuång dµnh cho lîn sau cai s÷a th× c¸c hé sÏ b¸n lîn cai s÷a cho c¸c hé kh¸c ®Ó nu«i thÞt .


KÕt qu¶ kh¶o s¸t mét sè chØ tiªu kü thuËt cña chuång nu«i (B¶ng 5) cho thÊy c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i ®Òu ®îc x©y dùng rÊt gÇn víi khu nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c cña c¸c hé gia ®×nh nh giÕng, nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh… ®©y chÝnh lµ nguy c¬ g©y « nhiÔm nguån níc sö dông cho sinh ho¹t cña gia ®×nh vµ nguån níc cÊp cho ho¹t ®éng ch¨n nu«i, ®ång thêi, víi kho¶ng c¸ch gÇn nh vËy còng kh«ng ®¶m b¶o thùc hiÖn quy tr×nh vÒ vÖ sinh thó y trong trang tr¹i ch¨n nu«i. ë c¶ 3 tr¹i nghiªn cøu, chuång nu«i ®Òu ®îc x©y dùng theo kiÓu chuång 2 d·y, tuy nhiªn híng chuång kh«ng ®îc chó ý x©y dùng mét c¸ch khoa häc mµ chñ yÕu ®Ó phï hîp víi diÖn tÝch ®Êt cña trang tr¹i, víi trôc däc cña chuång nu«i ch¹y theo híng B¾c - Nam. Víi híng chuång kiÓu nµy, c¶ hai mÆt cña chuång nu«i ®Òu bÞ ¸nh n¾ng chiÕu vµo, nhÊt lµ ¸nh n¾ng g¾t ë cuèi buæi s¸ng vµ nöa ®Çu buæi chiÒu. H¬n thÕ n÷a, c¸c tr¹i ®Òu sö dông


lo¹i vËt liÖu cã tÝnh dÉn nhiÖt cao lµ tÊm lîp fibro xi m¨ng lµm m¸i. Víi hai yÕu tè nµy sÏ lµm cho nhiÖt ®é trong chuång nu«i t¨ng lªn rÊt nhanh, nhÊt lµ trong mïa hÌ. NhiÖt ®é chuång nu«i cao, sÏ ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña lîn. §Ó t¹o ®é th«ng tho¸ng, tr¹i 1 vµ tr¹i 3 x©y têng bao xung quanh chuång nu«i cao kho¶ng 1 m råi bá trèng tõ têng cho ®Õn m¸i chuång, chÝnh v× vËy chuång nu«i lîn ë c¸c trang tr¹i nµy ®Òu kh«ng cã cöa sæ, chØ cã khu chuång lîn n¸i cña tr¹i 1 cã cöa sæ víi kÝch thíc 1,2 m x 0,9 m ®Ó cho ¸nh s¸ng vµ giã tù nhiªn ®i vµo trong chuång. ViÖc x©y têng löng ë ®é cao 1 m gióp cho chuång tr¹i th«ng tho¸ng h¬n, ®Æc biÖt ë tr¹i 2, c¶ khu lîn thÞt vµ khu lîn n¸i ®Òu kh«ng x©y têng bao xung quanh chuång mµ sö dông hÖ thèng c¸c cét bª t«ng ®Ó n©ng ®ì m¸i. §é cao cña nãc vµ ®é cao m¸i lµ 2 chØ tiªu kü thuËt cã ¶nh hëng lín ®Õn møc ®é th«ng tho¸ng cña chu«ng nu«i. Nh×n chung, 2 chØ tiªu nµy ë c¸c tr¹i ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu kü thuËt cña chuång nu«i lîn dùa theo Ph¹m Sü TiÖp (2006), ®é cao cña nãc chuång lîn hîp lý lµ 4,0 - 4,5 m, ®é cao tõ nÒn chuång tíi m¸i lµ 2,5 - 2,8 m. Tuy nhiªn ë tr¹i 2, chuång lîn thÞt cã chiÒu cao cña m¸i tríc lµ h¬i thÊp, chØ ®¹t 1,8 m. ViÖc thiÕt kÕ x©y dùng chuång tr¹i ch¨n nu«i sÏ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ trong chuång nu«i (Phïng ThÞ V©n vµ cs., 2003).


B¶ng 5. Mét sè chØ tiªu kü thuËt chuång nu«i


		                        Trại


Chỉ tiêu

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3



		

		Lợn thịt

		Lợn nái

		Lợn thịt

		Lợn nái

		Lợn thịt

		Lợn nái



		Hướng chuồng

		Đông-Tây

		Bắc-Nam

		Đông-Tây

		Bắc-Nam

		Bắc-Nam

		Bắc-Nam



		Kiểu chuồng

		2 dãy

		2 dãy

		2 dãy

		2 dãy

		2 dãy

		2 dãy



		Rộng chuồng nuôi (m)

		12,5

		7,4

		8,4

		7,5

		7,6

		7,6



		Dài chuồng nuôi (m)

		20,0

		25,5

		16,5

		40,8

		18,0

		15,7



		Cửa sổ (dài x rộng) (m)

		-

		1,2 x 0,9

		-

		-

		-

		-



		Cao nóc (m)

		4,3

		4,3

		4,3

		4,3

		2,9

		4,5



		Cao mái trước (m)

		2,5

		2,5

		1,8

		2,6

		2,4

		2,4



		Cao mái sau (m)

		3,0

		2,5

		2,6

		2,6

		2,4

		2,4



		Độ dày của tường (cm)

		10

		10

		-

		-

		10

		10



		Độ cao của tường (m)

		1,1

		2,5

		-

		-

		1,0

		1,0



		Loại mái

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng



		Kiểu mái

		Một mái

		Hai mái

		Một mái

		Hai mái

		Hai mái

		Hai mái



		Khoảng cách từ chuồng đến nhà ở (m)

		12,4

		10,7

		37,5

		50,8

		20,3

		40,5





3.6. ChÊt lîng kh«ng khÝ chuång nu«i 
       t¹i c¸c trang tr¹i trong mïa hÌ


M«i trêng kh«ng khÝ trong chuång nu«i lîn phô thuéc vµo m«i trêng cña nÒn ®¹i khÝ hËu, viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt trong ch¨n nu«i, mËt ®é nu«i, sù tho¸t níc trong chuång vµ viÖc thu gom ph©n, phô thuéc vµo mïa vô trong n¨m (trÝch dÉn theo Sada, 2006). Ngoµi ra, chÊt lîng kh«ng khÝ chuång nu«i còng phô thuéc vµo ph¬ng thøc ch¨n nu«i (ph¬ng thøc ch¨n nu«i truyÒn thèng hay ph¬ng thøc ch¨n nu«i cïng vµo cïng ra) (Phan Bïi Ngäc Th¶o vµ cs., 2006) vµ kiÓu chuång nu«i (Phïng ThÞ V©n vµ cs., 2003). Bªn c¹nh ®ã, lîng chÊt th¶i (r¾n vµ láng) ®îc t¹o ra tõ lîn thÞt vµ lîn n¸i lµ kh¸c nhau, ®ång thêi víi mçi lo¹i lîn, ngêi ch¨n nu«i l¹i cã quy tr×nh ch¨n nu«i vµ vÖ sinh chuång tr¹i kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, nghiªn cøu nµy ®· lÊy mÉu ®éc lËp ®Ó ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña yÕu tè mïa vô ®Õn m«i trêng kh«ng khÝ trong chuång lîn n¸i vµ chuång lîn thÞt. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ trong chuång nu«i ë mïa hÌ ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 6 vµ b¶ng 7.


C¸c tr¹i nghiªn cøu ®Òu cã chuång tr¹i ®îc x©y dùng theo kiÓu th«ng tho¸ng tù nhiªn v× vËy c¸c chØ tiªu vËt lý, hãa häc trong chuång nu«i chÞu ¶nh hëng rÊt lín bëi nÒn ®¹i khÝ hËu. KÕt qu¶ ë b¶ng 6 vµ b¶ng 7 cho thÊy trong mïa hÌ, chØ tiªu vÒ nhiÖt ®é chuång nu«i ë c¶ « chuång lîn thÞt vµ « chuång lîn n¸i ®Òu kh«ng ®¸p øng ®îc chØ tiªu vÖ sinh cho phÐp, nhiÖt ®é trong chuång lîn n¸i dao ®éng tõ 31,31- 32,460C, trong chuång lîn thÞt lµ 31,31 - 32,250C. Theo


L¹i ThÞ Cóc vµ cs. (2007), nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong chuång lîn thÞt dao ®éng trong kho¶ng 28,4 - 28,860C, nh vËy kÕt qu¶ ë nghiªn cøu nµy lµ cao h¬n. Sada vµ cs. (2006) khi nghiªn cøu vÒ tiÓu khÝ hËu trong chuång nu«i lîn ë mïa hÌ ®· th«ng b¸o, nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong chuång nu«i tõ 17,04 – 17,600C. NhiÖt ®é chuång nu«i cao lµm cho lîn bÞ stress, lîn sÏ ph¶n øng l¹i b»ng viÖc gi¶m thu nhËn thøc ¨n, gi¶m t¨ng träng vµ tû lÖ sinh s¶n. §èi víi lîn choai vµ thÞt, cø 30C t¨ng h¬n so víi nhiÖt ®é thÝch hîp lîn gi¶m ¨n vµ gi¶m t¨ng träng 10 - 15%; lîn n¸i nu«i con gi¶m ¨n tõ 0,5 - 1,8 kg thøc ¨n, tû lÖ n¸i hao mßn cao, gi¶m träng lîng con cai s÷a vµ kÐo dµi thêi gian kh« n¸i (Ngäc TiÕn, 2003). NhiÖt ®é tèi u trong chuång lîn thÞt lµ 15 - 220C, tèi thiÓu 7 - 150C vµ tèi ®a 25 - 270C (trÝch dÉn Sada vµ cs., 2006). §é Èm kh«ng khÝ trong chuång nu«i ë c¶ 2 khu lîn thÞt vµ lîn n¸i ®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp, tuy nhiªn Èm ®é trong chuång lîn thÞt cã xu híng cao h¬n ë trong chuång lîn n¸i khi c¶ 3 tr¹i ®Òu cã Èm ®é ë chuång lîn thÞt lµ cao h¬n. §iÒu nµy lµ do lîn thÞt ®îc nu«i trªn nÒn bª t«ng, chóng th¶i ph©n vµ níc tiÓu kh«ng cè ®Þnh trªn nÒn chuång nªn thêi gian b¬m níc röa chuång vµ t¾m cho lîn thÞt nhiÒu h¬n so víi lîn n¸i. MÆt kh¸c, ë tr¹i 1 vµ tr¹i 3, chuång lîn thÞt cã m¸i t¬ng ®èi thÊp, trong nh÷ng ngµy hÌ thêi gian t¾m vµ röa chuång nhiÒu lµm cho Èm ®é trong chuång lîn thÞt cña c¸c tr¹i nµy cao h¬n so víi tr¹i 2 (®îc thÓ hiÖn th«ng qua lîng níc th¶i t¹o ra hµng n¨m tõ lîn thÞt cña tr¹i 1 vµ tr¹i 3 t¬ng øng lµ 4111 vµ 2268 m3 so víi 1800 m3 cña tr¹i 2).


		B¶ng 6. Mét sè chØ tiªu chÊt lîng kh«ng khÝ chuång lîn n¸i trong mïa hÌ


Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3

		GTCP



		

		

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		



		Nhiệt độ

		0C

		31,76

		±

		0,23

		31,31

		±

		0,54

		32,46

		±

		1,05

		14-22



		Ẩm độ

		%

		58,67

		±

		2,40

		63,33

		±

		4,37

		68,00

		±

		3,21

		60-80



		Vận tốc gió

		m/s

		0,67

		±

		0,10

		0,31

		±

		0,03

		0,41

		±

		0,08

		0,3



		CO2

		%

		1,39

		±

		0,06

		1,50

		±

		0,28

		1,12

		±

		0,51

		0,25-0,30



		H2S

		mg/l

		0,39

		±

		0,01

		0,34

		±

		0,03

		0,03

		±

		0,01

		0,015



		NH3

		mg/l

		0,09

		±

		0,01

		0,15

		±

		0,01

		0,03

		±

		0,00

		0,02





		B¶ng 7. Mét sè chØ tiªu chÊt lîng kh«ng khÝ chuång lîn thÞt trong mïa hÌ


Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3

		GTCP



		

		

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		



		Nhiệt độ

		0C

		32,25

		±

		0,57

		31,16

		±

		1,09

		31,79

		±

		1,22

		14-22



		Ẩm độ

		%

		70,67

		±

		1,76

		66,67

		±

		2,96

		78,80

		±

		1,71

		60-80



		Vận tốc gió

		m/s

		0,26

		±

		0,02

		0,17

		±

		0,02

		0,37

		±

		0,05

		0,3



		CO2

		%

		1,48

		±

		0,07

		1,50

		±

		0,28

		1,07

		±

		0,41

		0,25-0,30



		H2S

		mg/l

		0,30

		±

		0,10

		0,25

		±

		0,28

		0,13

		±

		0,04

		0,015



		NH3

		mg/l

		0,13

		±

		0,03

		0,16

		±

		0,01

		0,05

		±

		0,02

		0,02





ChØ tiªu tèc ®é giã trong chuång lîn n¸i ë c¶ 3 tr¹i ®Òu ®¸p øng yªu cÇu vÒ chØ tiªu vÖ sinh, n»m trong kho¶ng 0,31 - 0,67 m/s. Trong khi ®ã, ë chuång nu«i lîn thÞt cã 2 trong tæng sè 3 tr¹i kh«ng tháa m·n ®îc yªu cÇu ®èi víi chØ tiªu nµy. Tèc ®é giã trong chuång nu«i lîn thÞt cña tr¹i 1, tr¹i 2 vµ tr¹i 3 lÇn lît lµ 0,26, 0,17 vµ 0,37 m/s. Khu nu«i lîn thÞt cña tr¹i 1 vµ tr¹i 2 cã m¸i chuång t¬ng ®èi thÊp l¹i chØ bè trÝ mét m¸i nªn tèc ®é lu th«ng cña kh«ng khÝ trong chuång bÞ h¹n chÕ. M¸i chuång nu«i lîn thÞt ë tr¹i 3 ®îc thiÕt kÕ theo kiÓu m¸i trªn m¸i díi, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 m¸i vµo kho¶ng 0,4- 0,5 m, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc lu th«ng kh«ng khÝ gi÷a bªn trong vµ bªn ngoµi chuång. KÕt qu¶ ë nghiªn cøu nµy lµ thÊp h¬n so víi nghiªn cøu cña Phan Bïi Ngäc Th¶o vµ cs. (2006) cho r»ng vËn tèc giã trong chuång nu«i lîn thÞt lµ 0,82 m/s. Theo Sada vµ cs. (2006), vËn tèc giã trong chuång nu«i lîn thÞt trong mïa hÌ dao ®éng trong kho¶ng 0,17 - 0,25 m/s thÊp h¬n so víi kÕt qu¶ cña nghiªn cøu nµy.


Nång ®é c¸c khÝ ®éc g©y « nhiÕm chuång nu«i ë c¸c tr¹i ®Òu vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. Nång ®é khÝ CO2 ë trong kho¶ng 1,12% - 1,50% (chuång lîn n¸i) vµ tõ 1,07% - 1,50% (ë chuång lîn thÞt). So víi GTCP, khÝ CO2 ë chuång l¬n n¸i cao gÊp 3,7 - 5,0 lÇn, ë chuång lîn thÞt cao gÊp 3,6 - 5,0 lÇn , L¹i ThÞ Cóc vµ cs. (2007) cho biÕt, khÝ CO2 trong chuång nu«i lîn thÞt cña mét sè n«ng hé thuéc Gia L©m - Hµ Néi cã nång ®é trong kho¶ng 0,25 - 0,29%; nång ®é CO2 trong  kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Sada vµ cs. (2006) lµ 0,06 - 0,07% thÊp h¬n so víi kÕt qu¶ cña nghiªn cøu nµy. Hµm lîng khÝ H2S ë chuång lîn n¸i dao ®éng trong kho¶ng 0,03 -0,39 mg/l, cao h¬n GTCP tõ 2 - 26 lÇn. ChØ tiªu nµy t¬ng øng ë chuång lîn thÞt lµ 0,13 -0,30 mg/l, vît GTCP tõ 8,67 - 20 lÇn. Theo Phïng ThÞ V©n vµ cs. (2006), hµm lîng H2S vît qu¸ GTCP 4,7 lÇn. Theo L¹i ThÞ Cóc vµ cs. (2007), hµm lîng H2S vît qu¸ GTCP tõ 19,16 - 22,72 lÇn. KhÝ NH3 cã hµm lîng tõ 0,03 - 0,15 mg/l ë chuång lîn n¸i (gÊp 1,5 - 7,5 lÇn GTCP) vµ tõ 0,05 - 0,16 mg/l ë chuång lîn thÞt (gÊp 2,5 - 8 lÇn GTCP). Phïng §øc TiÕn vµ cs. (2009) cho biÕt, nång ®é khÝ NH3 cao gÊp 17 lÇn GTCP. Nh  vËy, kÕt qu¶ cña nghiªn cøu nµy lµ thÊp h¬n so víi kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶ trªn. Sù cã mÆt cña c¸c khÝ CO2, H2S vµ NH3 víi hµm lîng vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp nhiÒu lÇn ®· lµm gi¶m chÊt lîng kh«ng khÝ trong chuång nu«i, ¶nh hëng ®Õn søc kháe cña lîn. NÕu hµm lîng NH3 trong chuång ®o ®îc 25 ppm sÏ g©y ra cay m¾t, ho, gi¶m kh¶ n¨ng chèng bÖnh; ë 50 ppm lîn sÏ gi¶m t¨ng träng 12%; ë 100 ppm lµm lîn gi¶m t¨ng träng 30% (Ngäc TiÕn, 2003). §Ó kh¾c phôc khÝ amoni¾c ph¶i dän dÑp vÖ sinh, di chuyÓn ph©n hµng ngµy ®Õn n¬i quy ®Þnh cã hè ñ.


3.6. ChÊt lîng kh«ng khÝ chuång nu«i 
       t¹i c¸c trang tr¹i theo mïa ®«ng


C¸c chØ tiªu vËt lý, hãa häc ®¸nh gi¸ chÊt lîng m«i trêng kh«ng khÝ trong mïa ®«ng ®îc tr×nh bµy ë b¶ng 8 vµ 9.


B¶ng 8. Mét sè chØ tiªu chÊt lîng kh«ng khÝ chuång lîn n¸i trong mïa ®«ng


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3

		GTCP



		

		

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		



		Nhiệt độ

		0C

		21,78

		±

		0,52

		22,38

		±

		0,63

		21,80

		±

		1,00

		14-22



		Ẩm độ

		%

		76,50

		±

		0,76

		76,67

		±

		0,88

		65,50

		±

		3,50

		60-80



		Vận tốc gió

		m/s

		0,33

		±

		0,02

		0,22

		±

		0,05

		0,23

		±

		0,15

		0,3



		CO2

		%

		1,76

		±

		0,04

		1,93

		±

		0,33

		1,39

		±

		0,06

		0,25-0,30



		H2S

		mg/l

		0,35

		±

		0,04

		0,44

		±

		0,05

		0,30

		±

		0,13

		0,015



		NH3

		mg/l

		0,19

		±

		0,02

		0,17

		±

		0,03

		0,19

		±

		0,01

		0,02





B¶ng 9. Mét sè chØ tiªu chÊt lîng kh«ng khÝ chuång lîn thÞt trong mïa ®«ng


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3

		GTCP



		

		

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		



		Nhiệt độ

		0C

		22,64

		±

		0,48

		23,21

		±

		0,53

		20,84

		±

		0,64

		14-22



		Ẩm độ

		%

		77,67

		±

		2,60

		79,00

		±

		4,51

		67,40

		±

		1,86

		60-80



		Vận tốc gió

		m/s

		0,11

		±

		0,03

		0,10

		±

		0,01

		0,20

		±

		0,04

		0,3



		CO2

		%

		2,08

		±

		0,51

		3,76

		±

		0,38

		1,57

		±

		0,15

		0,25-0,30



		H2S

		mg/l

		0,33

		±

		0,01

		0,35

		±

		0,02

		0,34

		±

		0,05

		0,015



		NH3

		mg/l

		0,17

		±

		0,02

		0,17

		±

		0,02

		0,27

		±

		0,05

		0,02



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





KÕt qu¶ thu ®îc ë b¶ng 8 vµ b¶ng 9 cho thÊy, c¸c chØ tiªu nhiÖt ®é, ®é Èm kh«ng khÝ ®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp. Gi¸ trÞ cña nhiÖt ®é trung b×nh ë chuång lîn n¸i lµ 21,78 - 23,800C, thÊp h¬n ë mïa hÌ tõ 8,9 - 10,60C; trong chuång lîn thÞt lµ 20,84 - 23,210C, thÊp h¬n mïa hÌ kho¶ng 8 - 110C. Tr¹i 1 vµ tr¹i 2 cã ®é Èm kh«ng khÝ trong chuång nu«i ë mïa ®«ng ®Òu cao h¬n so víi mïa hÌ, trong khi ®ã so víi mïa hÌ Èm ®é kh«ng khÝ trong chuång nu«i cña tr¹i 3 l¹i thÊp h¬n. Møc ®é lu th«ng cña kh«ng khÝ trong chuång nu«i ë mïa ®«ng kÐm h¬n so víi trong mïa hÌ vµ ®Òu kh«ng ®¸p øng ®îc chØ tiªu vÖ sinh. Tèc ®é giã ë chuång lîn n¸i lµ 0,20 - 0,33 m/s, thÊp h¬n 1,2 - 2,9 lÇn so víi trong mïa hÌ; chØ tiªu nµy ë chuång lîn thÞt lµ 0,10 - 0,20 m/s, thÊp h¬n 1,7 - 2,4 lÇn trong mïa hÌ. Nång ®é khÝ CO2 trong chuång lîn n¸i cao nhÊt ë tr¹i 2 (1,93%) vµ thÊp nhÊt ë tr¹i 3 (1,39%). Gi¸ trÞ nµy cao gÊp 4,6 -6,4 lÇn so víi 


GTCP, nång ®é CO2 vµ cao gÊp 1,2 - 1,3 lÇn so víi trong mïa hÌ. Trong khi ®ã ë khu chuång lîn thÞt, nång ®é CO2 cao gÊp 5,2 -12,5 lÇn GTCP, vµ cao gÊp 1,4 - 2,5 lÇn so víi trong mïa hÌ. Hµm lîng khÝ H2S ë chuång lîn n¸i dao ®éng trong kho¶ng 0,3 - 0,44 mg/l, cao gÊp 20 - 29 lÇn GTCP, nÕu so víi mïa hÌ, gi¸ trÞ nµy cao gÊp 1,3 lÇn ë tr¹i 2, gÊp 20 lÇn ë tr¹i 3. ë tr¹i 1, chØ tiªu hµm lîng H2S l¹i thÊp h¬n kh«ng ®¸ng kÓ so víi trong mïa hÌ. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do sè lîng lîn n¸i ë tr¹i 1 bÞ gi¶m tõ 36 con trong mïa hÌ xuèng cßn 25 con trong mïa ®«ng. Chuång lîn thÞt cã hµm lîng H2S trong kho¶ng 0,33 - 0,35 mg/l, cao gÊp 22 - 23 lÇn GTCP vµ gÊp 1,1 - 2,6 lÇn so víi trong mïa hÌ. KhÝ NH3 cã hµm lîng ®Òu cao gÊp 8,5 -9,5 lÇn GTCP ë chuång lîn n¸i vµ 8,5 - 13,5 lÇn ë chuång lîn thÞt. So víi trong mïa hÌ, chuång nu«i lîn n¸i cã hµm lîng khÝ NH3 trong mïa ®«ng cao h¬n 1,1 - 6,3 lÇn, con sè nµy ë chuång lîn thÞt lµ tõ 1,1 - 5,4 lÇn.

4. KÕT LUËN


- Trong mïa hÌ, ë khu chuång lîn n¸i, chØ tiªu Èm ®é t¬ng ®èi vµ tèc ®é kh«ng khÝ n»m trong giíi h¹n cho phÐp. C¸c chØ tiªu kh¸c ®Òu cao h¬n tiªu chuÈn vÖ sinh. Hµm lîng khÝ g©y « nhiÔm ®Òu vît qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp, hµm lîng CO2 dao ®éng trong kho¶ng 1,12-1,50%; khÝ H2S: 0,03-0,39 mg/l; khÝ NH3: 0,03-0,15 mg/l. Khu chuång lîn thÞt cã ®é th«ng tho¸ng kÐm h¬n, tèc ®é giã dao ®éng trong kho¶ng 0,17-0,37 m/s, hµm lîng c¸c khÝ g©y « nhiÔm nh CO2, H2S vµ NH3 t¬ng øng lÇn lît lµ 1,07-1,48%; 0,13-0,30 mg/l; 0,05-0,16 mg/l.


- Trong mïa ®«ng, møc ®é th«ng tho¸ng cña chuång nu«i kÐm h¬n trong mïa hÌ. Tèc ®é giã trong mïa nµy ë chuång lîn n¸i dao ®éng trong kho¶ng 0,22-0,33 m/s, ë chuång lîn thÞt møc ®é th«ng tho¸ng kÐm h¬n, tèc ®é giã ë trong kho¶ng 0,10-0,20 m/s. Hµm lîng c¸c khÝ CO2, H2S vµ NH3 ®Òu cao h¬n trong mïa hÌ. ë chuång lîn n¸i, khÝ CO2 cã hµm lîng ë trong kho¶ng 1,39-1,93%; H2S lµ 0,30-0,44 mg/l; NH3 lµ 0,17-0,19 mg/l. Khu chuång lîn thÞt cã hµm lîng c¸c khÝ CO2, H2S vµ NH3 t¬ng øng lÇn lît lµ 1,57-3,76%; 0,33-0,35 mg/l; 0,17-0,27 mg/l.


- Mïa ®«ng cã chÊt lîng tiÓu khÝ hËu chuång nu«i kÐm h¬n so víi trong mïa hÌ. Trong mïa ®«ng hµm lîng c¸c khÝ ®éc g©y « nhiÔm ®Òu cao h¬n so víi trong mïa hÌ (CO2 cao gÊp 1,2-2,5 lÇn, H2S cao gÊp 1,1-10 lÇn vµ NH3 cao gÊp 1,1-6,3 lÇn tuú thuéc vµo chuång lîn n¸i hay lîn thÞt).
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