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S¶N L¦îNG Vμ CHÊT L¦îNG PH¢N Gμ C¤NG NGHIÖP TR¦íC Vμ SAU KHI Xö Lý 

Quantity and Quality of Industrial Chicken Manure before and after Composting 

Bùi Hữu Đoàn 

Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Một nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định khối lượng và thành phần của phân gà công 

nghiệp truớc và sau khi xử lý. Kết quả cho thấy lượng phân thải ra của gà sinh sản bằng 1,09 lần của 
gà broiler bằng 1,13 lần so với lượng thức ăn được cung cấp. Trung bình hàng năm mỗi gà sinh sản 
thải ra một lượng phân là 56,20 kg; gà broiler là 40,26 kg. Mỗi năm, các trang trại chăn nuôi gà công 
nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng thải ra khoảng 253.299 tấn phân. Hàm lượng protein trong phân 
gà tương đối cao, trung bình là 13,9 - 16,6%. Hàm lượng VCK, khoáng tổng số, canxi, chất xơ trong 
phân gà rất đáng kể. Sau khi ủ, màu, mùi của phân được cải thiện rõ rệt. Giá thành cho 100 kg phân 
gà đã ủ vào khoảng 51.700 đồng. 

Từ khoá: Chất lượng, gà broiler, gà sinh sản, phân gà, sản lượng.  

SUMMARY 
A study was conducted to determine the quantity and composition of industrial chicken manure 

before and after composting. Results showed that the amount of manure excreted by a laying hen and 
a broiler was 1.09 times and 1.13 times of the amount of feed intake. The total manure per year was 
43.57 kg from a laying hen and 37.72 kg from a broiler. The total amount of manure produced from the 
industrial chicken farms in the Red River Delta was about 253,299 tons per year. The crude protein 
content in fresh manure and treated manure was 16.05 - 16.55 and 14.03 - 15.25%, respectively, on a 
dry matter basis. After composting, the color, smell of the manure was much improved. Cost of 100 kg 
of the processed manure was around VND 51,700.  

Key words: Broilers, composting, laying hens, manure, quantity, quality. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong ch¨n nu«i, gia cÇm th−êng xuyªn 
th¶i ra mét l−îng ph©n cã hμm l−îng ®¹m 
cao, chiÕm tíi 40% vËt chÊt kh« (VCK) 
(Muller, 1984). Bªn c¹nh ®ã, trong ph©n gμ 
cßn c¸c thμnh phÇn dinh d−ìng kh¸c: x¬, 
canxi, phèt pho, c¸c chÊt kho¸ng, c¸c nguyªn 
tè vi l−îng, vitamin... Tæ chøc N«ng l−¬ng 
Liªn Hîp Quèc (FAO) khuyÕn c¸o c¸c n−íc 
®ang ph¸t triÓn kh«ng nªn xem ph©n gμ lμ 
chÊt th¶i mμ nªn coi ®ã lμ “mét nguån tμi 
nguyªn”, cã thÓ t¸i sö dông lμm thøc ¨n cho 
gia sóc kh¸c nh− tr©u, bß, lîn, c¸... thay thÕ 
mét phÇn ®¸ng kÓ c¸c lo¹i thøc ¨n giμu ®¹m 
nh− ®Ëu t−¬ng, bét c¸, kh« dÇu... ®Ó gi¶m bít 

sù thiÕu hôt nguån cung cÊp protein, gi¶m 
gi¸ thμnh sÈn phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh, ®¶m b¶o ng−êi ch¨n nu«i cã l·i, ®ång 
thêi ng¨n ngõa ®−îc nh÷ng nguy c¬ cã thÓ 
x¶y ra tõ ph©n, chèng « nhiÔm m«i tr−êng - 
mét vÊn ®Ò rÊt thêi sù vμ mang tÝnh toμn cÇu. 

VÊn ®Ò trªn cμng trë nªn cã ý nghÜa khi 
ë n−íc ta, ngμnh ch¨n nu«i nãi chung vμ 
ch¨n nu«i gia cÇm nãi riªng ®ang ®øng tr−íc 
rÊt nhiÒu th¸ch thøc: dÞch cóm A- H5N1 ®ang 
cã diÔn biÕn phøc t¹p, m«i tr−êng ®ang « 
nhiÔm nÆng nÒ do c«ng t¸c xö lý vμ sö dông 
ph©n gμ ch−a khoa häc, gi¸ thøc ¨n ch¨n 
nu«i nãi chung ®Æc biÖt lμ thøc ¨n giμu ®¹m 
nãi riªng ®ang t¨ng lªn kh«ng ngõng... 
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Nghiªn cøu nμy nh»m x¸c ®Þnh s¶n l−îng 
vμ chÊt l−îng ph©n gμ c«ng nghiÖp tr−íc vμ 
sau khi xö lý, gi¸ thμnh cña 100 kg ph©n ñ. 

2. §èI T¦îNG Vμ PH¦¥NG PH¸P 
     NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu  

Ph©n gμ nu«i theo ph−¬ng thøc c«ng 
nghiÖp t¹i XÝ nghiÖp Gμ gièng L¹c VÖ huyÖn 
Tiªn Du tØnh B¾c Ninh, ë mét sè trang tr¹i, 
®Þa ph−¬ng vïng ®ång b»ng s«ng Hång vμ 
t¹i Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi, tõ 
th¸ng 10/ 2007 ®Õn 10/ 2008. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. X¸c ®Þnh l−îng ph©n th¶i ra cña gia cÇm 

ThÝ nghiÖm thu ph©n ®−îc bè trÝ trªn 
c¸c l« gμ sinh s¶n vμ gμ broiler cña ba gièng: 
Ross 308, Baykoc vμ Isa mμu. Gμ sinh s¶n 
®−îc theo dâi t¹i c¸c giai ®o¹n: Gμ con, 0 - 6 
tuÇn tuæi; gμ choai, tõ 7 - 12 tuÇn tuæi; gμ 
hËu bÞ, tõ 13 - 20 tuÇn tuæi vμ giai ®o¹n gμ 
®Î, tõ 21 ®Õn trªn 60 tuÇn tuæi. Gμ broiler 
®−îc theo dâi theo tuÇn tuæi. 

Nu«i 60 gμ mçi lo¹i trong 3 « lång, mçi 
lång 20 con, phÝa d−íi lång ®Æt khay cã lãt 
tÊm nylon ®Ó thu ph©n. Hμng ngμy x¸c ®Þnh 
l−îng thøc ¨n ¨n vμo vμ thu toμn bé l−îng 
ph©n mμ gμ th¶i ra. Trªn c¬ së ®ã tÝnh l−îng 
ph©n th¶i ra theo c«ng thøc:  

     L−îng ph©n (g/con/ngμy) = (W1- W0 )/n 

W0  -  khèi l−îng tói nilon khi ®Æt vμo 
                ®¸y lång, ch−a cã ph©n. 

W1 - khèi luîng tói nilon 24 h sau khi 
               ®Æt vμo ®¸y lång, ®· cã ph©n.  

n - sè gμ trong lång. 
§Ó cã c¬ së tÝnh l−îng ph©n th¶i ra cña 

mçi gμ dùa trªn l−îng thøc ¨n thu nhËn 
hμng ngμy, “hÖ sè th¶i ph©n” cña gμ ®−îc x¸c 
®Þnh theo c«ng thøc: 

                     K =  a/b 

Trong ®ã:  
      K- hÖ sè th¶i ph©n thùc nghiÖm; 
       a- l−îng ph©n th¶i ra trong 24 h; 

    b- l−îng thøc ¨n thu nhËn trong 24 h. 
L−îng ph©n th¶i ra cho mçi ®èi t−îng gμ 

®−îc tÝnh theo c«ng thøc: 

      L−îng ph©n th¶i ra = K.b 

Trong ®ã:   
      K- hÖ sè th¶i ph©n thùc nghiÖm; 
      b- l−îng thøc ¨n cung cÊp. 

Tõ hÖ sè K thu ®−îc t¹i c¸c giai ®o¹n,  
x¸c ®Þnh hÖ sè th¶i ph©n trung b×nh cña c¸c 
lo¹i gμ, tõ ®ã x¸c ®Þnh l−îng ph©n th¶i ra 
trong c¶ ®êi vμ trong 1 n¨m cña tõng lo¹i gμ, 
c¶ ®μn gμ vμ c¶ trang tr¹i. 

L−îng ph©n th¶i trong mét ®êi gμ:  

         X =  K.c 

L−îng ph©n th¶i ra cña ®μn gμ:   

         Z = n. L−îng ph©n th¶i ra cña 1 gμ 

Trong ®ã: 
      K- hÖ sè th¶i ph©n thùc nghiÖm 
      c-  tæng l−îng thøc ¨n cung cÊp trong 

                  mét ®êi gμ 
      n- sè gia cÇm trong ®μn 
      t- sè løa nu«i trung b×nh trong n¨m 
      X- l−îng ph©n th¶i trong mét ®êi gμ 
      Y- l−îng ph©n th¶i ra cña mçi gμ 

                 trong n¨m 
Tõ l−îng ph©n th¶i ra hμng ngμy cña 

mçi gμ sinh s¶n vμ gμ broiler x¸c ®Þnh ®−îc, 
tÝnh tæng l−îng ph©n th¶i ra trong mét ®êi 
gμ, trong 1 n¨m, mét trang tr¹i vμ −íc tÝnh 
cho c¶ vïng ®ång b»ng s«ng Hång (theo Côc 
Ch¨n nu«i - Bé N«ng nghiÖp & PTNT, 2007). 

2.2.2. §iÒu tra thùc tr¹ng t×nh h×nh sö dông 
           ph©n gia cÇm t¹i c¸c tØnh ®ång b»ng  
           trung du B¾c bé 

§iÒu tra 105 hé n«ng d©n thuéc c¸c tØnh 
Hμ Néi, VÜnh Phóc, H¶i Phßng, Hμ T©y (cò), 
B¾c Ninh, Nam §Þnh, H¶i D−¬ng. 

2.2.3. Xö lÝ ph©n gμ b»ng ph−¬ng ph¸p sinh häc 

ñ ph©n gμ theo 2 ph−¬ng ph¸p: ñ kh« vμ 
ñ −ít  theo 4 c«ng thøc, mçi c«ng thøc 200 kg 
víi chÕ phÈm EMC (B¶ng 1).  
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B¶ng 1. C«ng thøc ñ ph©n gμ víi chÕ phÈm EMC 

Công thức Phân gà 
(%) 

Rỉ đường 
(%) 

Cám gạo 
(%) 

I (có 1% men EM1) 90 5 5 

II (có 1% men EM) 90 0 10 

III (có 1% men EM) 90 0 10% bột sắn 

VI (không có EM) 90 0 10% bột sắn 
                                      1 Men EM ở dạng bột khô 

X¸c ®Þnh møc ®é hao hôt b»ng c¸ch c©n 
khèi l−îng ph©n tr−íc khi ñ vμ sau khi ñ (3, 
4 vμ 5 tuÇn). Møc ®é hao hôt cña ph©n theo 
c«ng thøc: 

            
0

10

w
ww −

=Α x 100 

Trong ®ã: W0, W1 lÇn l−ît lμ khèi l−îng 
ph©n tr−íc khi ñ vμ khèi l−îng ph©n c©n ë 
c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. 

X¸c ®Þnh ®é pH b»ng giÊy quú ®o ë c¸c 
thêi ®iÓm truíc khi ñ vμ sau khi ñ (1, 2, 3, 4 
vμ 5 tuÇn).   

§o nhiÖt ®é b»ng nhiÖt kÕ t¹i trung t©m 
®èng ñ ë c¸c thêi ®iÓm tr−íc khi ñ vμ sau khi 
ñ (1, 7, 14, 21, 28 vμ 35 ngμy), ®ång thêi 
quan s¸t mμu s¾c, mïi, tr¹ng th¸i cña ph©n 
tr−íc ñ vμ sau ñ. 

2.2.4. Ph©n tÝch gi¸ trÞ dinh d−ìng cña ph©n 
          tr−íc vμ sau khi ñ 

MÉu ph©n ®−îc lÊy ë thêi ®iÓm tr−íc khi 
ñ vμ sau khi ñ (4 vμ 5 tuÇn). MÉu sau ®ã 
®−îc ph©n tÝch t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖm cña 
ViÖn Ch¨n nu«i Quèc gia theo TCVN – 
432586 (1986).  

VËt chÊt kh« ®−îc ®Þnh l−îng b»ng c¸ch 
sÊy mÉu theo tiªu chuÈn ViÖt Nam, TCVN - 
432586 (1986). Hμm l−îng protein th« ®−îc 
x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p Micro Kjeldahl 
theo  TCVN – 432886 (1986), AOAC (1975). 
§Þnh l−îng x¬ th« b»ng ph−¬ng ph¸p 
Henneberg vμ Toman, theo TCVN – 432986 
(1986) , AOAC (1975). §Þnh l−îng kho¸ng 
tæng sè (tro) b»ng ph−¬ng ph¸p ®èt kh«. 

§Þnh l−îng canxi b»ng ph−¬ng ph¸p chuÈn 
®é. §Þnh l−îng photpho theo ph−¬ng ph¸p 
thÓ tÝch vμ khèi l−îng. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 

Sè liÖu ®−îc xö lý trªn phÇn mÒm Excel 
97 vμ IRRISTAT. C¸c tham sè −íc tÝnh bao 
gåm: dung l−îng mÉu (n), trung b×nh céng 

(
__

X ) vμ sai sè tiªu chuÈn (SE). 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. X¸c ®Þnh l−îng ph©n gμ th¶i ra  

3.1.1. X¸c ®Þnh l−îng thøc ¨n ¨n vμo vμ ph©n 
          th¶i ra cña ®μn gμ sinh s¶n  

§èi víi gμ sinh s¶n, l−îng ph©n th¶i ra 
hμng ngμy cao nhÊt vμ t−¬ng ®èi æn ®Þnh ë 
giai ®o¹n trªn 20 tuÇn tuæi, t−¬ng øng víi 
c¸c gièng siªu thÞt, siªu trøng vμ kiªm dông 
lμ 149,23; 128,75 vμ 141,32 g; thÊp nhÊt ë 
giai ®o¹n tõ 1 - 6 tuÇn tuæi, t−¬ng øng víi 
c¸c gièng gμ trªn lμ 45,42; 37,73; vμ 42,57 g. 

ë giai ®o¹n 7 - 12 tuÇn tuæi vμ 13 - 20 tuÇn 
tuæi, l−îng ph©n th¶i ra kh«ng cã sù sai kh¸c 
®¸ng kÓ. Riªng ®èi víi gièng gμ siªu trøng, 
l−îng ph©n mμ chóng th¶i ra t¨ng lªn ®Òu 
®Æn qua c¸c giai ®o¹n (B¶ng 2). 

Theo t¸c gi¶ Lª V¨n C¨n (1975), mét con 
gμ bè mÑ gièng thÞt tr−ëng thμnh mét ngμy 
®ªm th¶i trung b×nh 115 g ph©n t−¬i. L−îng 
ph©n th¶i ra hμng ngμy cña mét gμ tr−ëng 
thμnh thay ®æi tuú thuéc vμo l−îng thøc ¨n 
vμ nuíc uèng thu nhËn, dao ®éng trong 
kho¶ng 120 - 165 g/con/ngμy (Muller, 1984). 
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B¶ng 2. L−îng thøc ¨n ¨n vμo vμ ph©n t−¬i th¶i ra trong ngμy cña gμ sinh s¶n  

Siêu thịt Siêu trứng Kiêm dụng 
Tuần 
tuổi n 

PA* PP** PA PP PA PP 

1 - 6 20  41,95 45,42 ±  2,97  35,26 37,73  ± 2,12  39,42 42,57 ±  2,06 

7 - 12 20  73,40 79,92 ±  2,29  55,75 59,26  ± 2,45  65,57 71,35 ±  2,57 

13 - 20 20  85,84 92,96  ±  2,28  68,82 75,01 ±  2,76  76,63 82,76 ±  1,89 

> 20 20 133,25 149,23 ± 2,39 116,89 128,75 ± 1,98 127,65 141,32 ± 2,34 

n- số gà theo dõi; * PA - lượng thức ăn ăn vào (g);  **  PP- lượng phân thải ra (g) 

B¶ng 3. L−îng ph©n t−¬i th¶i ra trong ngμy cña gμ broiler 

Siêu thịt Kiêm dụng 
Tuần tuổi n 

PA PP PA PP 

1 20 27 29,75 ± 2.05 22 23,95 ±2,44 

2 20 39 43,46 ± 2,67 35 38,16 ±1,87 

3 20 76 86,64 ± 1,98 67 73,75 ± 2,34 

4 20 95 110,20 ± 2,54 84 94,08 ±2,06 

5 20 118 138,06 ± 2,15 107 120,91 ±1,96 

6 20 129 152,22 ± 1,86 115 132,25 ± 2,56 

Sau 6 tuần 20 145 171,10 ± 2,46 126 146,16 ± 2,43 

B¶ng 4. HÖ sè th¶i ph©n thùc nghiÖm (K) cña mét sè lo¹i gμ 

Gà sinh sản Gà broiler 

Tuần tuổi Siêu thịt Siêu trứng Kiêm dụng Tuần tuổi Siêu thịt Kiêm dụng 

1 - 6 1,10 1,07 1,08 1 1.10 1,09 

7 - 12 1,08 1,07 1,09 2 1,11 1,09 

13 - 20 1,08 1,09 1,08 3 1,14 1,10 

Trên 20 1,12 1,10 1,11 4 1,16 1,12 

- - - - 5 1,17 1,13 

- - - - 6 1,18 1,15 

- - - - Trên 6 1,18 1,16 
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Mçi gμ broiler 1 tuÇn tuæi siªu thÞt th¶i 
ra  29,75 g vμ gμ kiªm dông lμ 23,95 g ph©n. 
ë giai ®o¹n trªn 6 tuÇn tuæi t−¬ng øng lμ 
171,10 vμ 146,16 g (B¶ng 3). L−îng ph©n 
th¶i ra qua c¸c tuÇn tuæi cña gμ broiler t¨ng 
®Òu h¬n so víi gμ sinh s¶n, do chóng ®−îc ¨n 
uèng tù do. KÕt qu¶ nμy t−¬ng ®−¬ng víi 
c«ng bè cña NguyÔn ThÞ Quý Mïi (1995): 
trung b×nh l−îng ph©n th¶i ra hμng ngμy 
cña 1 gμ broiler lμ 95 g. L−îng ph©n th¶i ra 
cña gμ broiler t¨ng nhanh theo tuæi, ë giai 
®o¹n 6 - 7 tuÇn tuæi, 1 gμ broiler th¶i ra 142 
g ph©n t−¬i vμ cã hμm l−îng protein th« cao 
h¬n so víi gμ ®Î vμ gμ hËu bÞ. 

Gi÷a l−îng thøc ¨n ¨n vμo vμ l−îng ph©n 
th¶i ra cã mèi t−¬ng quan thuËn chÆt chÏ, khi 
biÕt ®−îc l−îng thøc ¨n ¨n vμo, cã thÓ −íc 
tÝnh ®−îc l−îng ph©n th¶i ra th«ng qua hÖ 
sè th¶i ph©n K t×m ra trong thùc nghiÖm 
(B¶ng 4). KÕt qu¶ cho thÊy, hÖ sè th¶i ph©n K 
cña gμ qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau lu«n lín 
h¬n 1 vμ dao ®éng kh«ng lín tõ 1,07 - 1,18.  

§èi víi gμ sinh s¶n qua c¸c giai ®o¹n, hÖ 
sè th¶i ph©n dao ®éng Ýt tõ 1,07 (gièng gμ 
siªu trøng) - 1,12 (cña gièng gμ siªu thÞt). 
Trong cïng mét giai ®o¹n, sù biÕn ®éng nμy 
cßn thÊp h¬n, ë giai ®o¹n tõ 1 - 6 tuÇn tuæi 
hÖ sè th¶i ph©n K biÕn ®éng 1,07 - 1,10. Trªn 
20 tuÇn tuæi, hÖ sè K dao ®éng tõ 1,10 - 1,12. 

Víi gμ broiler, hÖ sè th¶i ph©n cña gμ 
broiler cao h¬n gμ sinh s¶n vμ dao ®éng 
trong kho¶ng 1,09 - 1,18. Kh¸c víi gμ sinh 
s¶n, gμ broiler cã hÖ sè th¶i ph©n K t¨ng lªn 
liªn tôc. KÕt qu¶ trªn t−¬ng tù nh− c«ng bè 
cña McDonald vμ céng sù (1990).  

3.1.2. L−îng ph©n th¶i ra trong mét ®êi vμ 
          trong mét n¨m cña mçi gia cÇm  

Nh− vËy, mçi ®êi gμ sinh s¶n th¶i ra 
65,63 kg ph©n, ë gμ broiler lμ 9,43 kg (B¶ng 5). 
Dùa vμo thêi gian nu«i trung b×nh (gμ sinh 
s¶n - 540 ngμy, gμ broiler - 60 ngμy), −íc 
tÝnh l−îng ph©n th¶i ra cña mçi gμ sinh s¶n 
lμ 56,2 kg vμ cña gμ broiler lμ 40,26 kg.  

Theo t¸c gi¶ §ç Ngäc HoÌ (1974), l−îng 
ph©n t−¬i th¶i ra trong mét n¨m cña mçi gμ 
lμ 50 - 55 kg, trong ®ã hμm l−îng n−íc tiÓu 
chiÕm tíi 70 - 75%. Trong mét n¨m, mét gμ 
th¶i ra kho¶ng 45 - 55 kg ph©n víi hμm 
l−îng protein vμ canxi rÊt cao. 

3.1.3. ¦íc tÝnh l−îng ph©n gμ th¶i ra t¹i c¸c 
          trang tr¹i ch¨n nu«i tËp trung thuéc 
          vïng ®ång b»ng s«ng Hång 

§ång b»ng s«ng Hång lμ n¬i cã sè l−îng 
trang tr¹i vμ sè l−îng gia cÇm ch¨n nu«i tËp 
trung lín nhÊt trong c¶ n−íc, v× thÕ nguy c¬ 
« nhiÔm m«i tr−êng tõ nguån chÊt th¶i nμy 
lμ rÊt cao. Dùa vμo b¸o c¸o thèng kª cña Côc 
Ch¨n nu«i (Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn 
n«ng th«n) n¨m 2007 vμ c¸c kÕt qu¶ tÝnh 
to¸n, l−îng ph©n gμ th¶i ra t¹i c¸c trang tr¹i 
ch¨n nu«i tËp trung thuéc khu vùc ®ång 
b»ng s«ng Hång trong mét n¨m ®· ®−îc x¸c 
®Þnh (B¶ng 5). Nh− vËy, mçi n¨m c¸c trang 
tr¹i ch¨n nu«i gμ tËp trung thuéc khu vùc 
®ång b»ng s«ng Hång th¶i ra mét l−îng 
ph©n lªn ®Õn 253.299 tÊn. Tuy nhiªn l−îng 
ph©n nμy ph©n bè kh«ng ®Òu ë c¸c tØnh. 
TØnh Hμ T©y (cò) cã sè l−îng trang tr¹i 
nhiÒu nhÊt 375 trang tr¹i, sè gμ ch¨n nu«i 
tËp trung cao nhÊt (1.602.000 con) vμ l−îng 
ph©n th¶i ra lín nhÊt (63.588 tÊn). TØnh 
Ninh B×nh víi sè trang tr¹i lμ 33, sè gia cÇm 
ch¨n nu«i tËp trung lμ 225.000 con, víi l−îng 
ph©n th¶i ra lμ 9.043 tÊn (B¶ng 6). 

B¶ng 5. ¦íc tÝnh l−îng ph©n th¶i ra trong c¶ ®êi cña mét sè lo¹i gμ (kg) 

Gà sinh sản  Gà broiler 
Loại gà Thức ăn 

cung cấp (kg) 
Hệ số thải 

phân K 
Lượng phân 
thải ra (kg)  Thức ăn cung 

cấp (kg) 
Hệ số thải 

phân K 
Lượng phân  
thải ra (kg) 

Siêu thịt 63,88 1,10 70,27  8,90 1,15 10,24 
Siêu trứng 55,25 1,08 59,67  _ _ _ 
Kiêm dụng 60,65 1,09 66,11  7,70 1.12 8,62 
Trung bình 59,93 1,09 65,35  8,30 1,14 9,43 
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B¶ng 6. ¦íc tÝnh l−îng ph©n gμ t¹i c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i tËp trung 
thuéc ®ång b»ng s«ng Hång 

Tỉnh Loại gà Số trang trại Đầu gia cầm (con) Lượng phân (tấn) 

Gà sinh sản 23 138.000 6013 Hà Nội Gà broiler 56 3.564.000 13730 
     

Gà sinh sản 20 107.000 4662 Hải Phòng Gà broiler 31 321.000 12108 
     

Gà sinh sản 19 105.000 4575 Vĩnh Phúc Gà broiler 75 450.000 16974 
     

Gà sinh sản 121 540.000 23529 Hà Tây (cũ) Gà broiler 236 1.062.000 40059 
     

Gà sinh sản 25 245.000 10675 Bắc Ninh Gà broiler 49 318.000 11995 
     

Gà sinh sản 43 315.000 13725 Hải Dương Gà broiler 82 533.000 20105 
     

Gà sinh sản 17 107.000 4662 Hưng Yên Gà broiler 34 221.000 8336 
     

Gà sinh sản 34 206.000 8975 Hà Nam Gà broiler 45 315.000 11882 
     

Gà sinh sản 21 132.000 5751 Nam Định Gà broiler 32 245.000 9241 
     

Gà sinh sản 21 126.000 5490 Thái Bình Gà broiler 42 312.000 11769 
     

Gà sinh sản 11 95.000 4139 Ninh Bình Gà broiler 21 130.000 4904 
     

Tổng - 1.058 6.387.000 253.299 
 

3.1.4. Thùc tr¹ng t×nh h×nh sö dông ph©n 
           gia cÇm 

KÕt qu¶ ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh sö dông 
ph©n gia cÇm ë c¸c tØnh ®ång b»ng, trung du 
B¾c bé cho thÊy, cã tíi 85,71% sè hé dïng 
ph©n gμ ®Ó trång mμu; 28,57% sè hé dïng 
ph©n gμ nu«i c¸, cßn l¹i cho c¸c môc ®Ých 
kh¸c: bãn cho lóa, trång c©y ¨n qu¶, lμm 
biogas. §Æc biÖt ch−a cã hé nμo t¸i  sö dông 
ph©n gμ lμm thøc ¨n ch¨n nu«i, ®©y lμ mét 
sù l·ng phÝ lín, cÇn ®−îc nghiªn cøu.    

Trong 138,77 tÊn ph©n ®−îc sö dông, cã 
tíi 77,52 tÊn ®−îc dïng ®Ó th¶ c¸, chiÕm tØ lÖ 
55,86%. TØ lÖ nμy ë nhãm hé sö dông ph©n 
gμ ®Ó bãn cho hoa mμu; bãn cho lóa vμ trång 
c©y ¨n qu¶ lÇn l−ît lμ: 35,06 tÊn (chiÕm 
25,26%); 23,39 tÊn (chiÕm 16,86%) vμ 2,8 tÊn 
(chiÕm 2,02%).  

Víi tØ lÖ sö dông nh− vËy sÏ g©y ra nguy 
c¬  lín vÒ « nhiÔm m«i tr−êng vμ l©y lan dÞch 
bÖnh, bëi hiÖn nay viÖc sö dông ph©n gμ cho 

c¸ ¨n phÇn lín lμ sö dông trùc tiÕp ph©n t−¬i, 
ch−a qua xö lÝ.  

3.2. KÕt qu¶ theo dâi vÒ xö lý ph©n b»ng 
       ph−¬ng ph¸p ñ yÕm khÝ 

3.2.1. Mμu s¾c, mïi vμ tr¹ng th¸i cña ph©n ñ 

ë cuèi giai ®o¹n ñ ph©n, sù nÆng mïi 
cña ph©n ®· gi¶m ®i râ rÖt trong c¶ 2 ph−¬ng 
ph¸p ñ. Ph©n kh« sau khi ñ hÇu nh− kh«ng 
cßn mïi h«i, ph©n −ít sau khi ñ vÉn cßn mïi 
h«i nh−ng ®· gi¶m nhiÒu. Mμu cña ph©n 
còng biÕn ®æi theo ph−¬ng ph¸p ñ vμ c«ng 
thøc ñ, sau khi ñ kh«, ph©n cã mμu vμng 
nh¹t, cßn ë ñ −ít, ph©n cã mμu ®en nh¹t. 

Tr¹ng th¸i cña ph©n cã sù kh¸c biÖt lín. 
Khi ñ ph©n kh«, ph©n ñ rÊt t¬i vμ kh« th× ë 
ph−¬ng ph¸p ñ −ít vÉn cßn Èm vμ dÝnh. Sau 
khi ñ, ph©n cho c¶m quan ë ph−¬ng ph¸p ñ 
kh« tèt h¬n ph−¬ng ph¸p ñ −ít. §ã còng lμ 
nhËn xÐt cña NguyÔn ThÞ Quý Mïi (1995).  
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3.2.2. Gi¸ trÞ dinh d−ìng cña ph©n gμ tr−íc 
           vμ sau khi ñ 

Sau 4 tuÇn ñ, ë c«ng thøc II, hμm l−îng 
vËt chÊt kh«, protein, tro th«, can xi, phèt 
pho t¨ng lªn. ë c¸c c«ng thøc cßn l¹i (I, III vμ 
IV) th× hμm l−îng protein ®Òu gi¶m. 

Sau 5 tuÇn ñ, ë c«ng thøc II, hμm l−îng 
vËt chÊt kh« vμ protein cã xu h−íng gi¶m 

nhÑ, do sù ph©n gi¶i cña vi sinh vËt. ë c«ng 
thøc III, IV, hμm l−îng tro th«, can xi, phèt 
pho t¨ng. Hμm l−îng protein gi¶m ë c«ng 
thøc I, III, IV (B¶ng 8). 

Theo  Burton vμ Turner (2003), khi xö lý 
ph©n gμ, x¶y ra sù ph©n hñy protein t¹o 
thμnh NH3 lμm hμm l−îng protein gi¶m ®i. 
Trong qu¸ tr×nh ñ ph©n cã sù  ph©n huû 
protein vμ c¸c chÊt h÷u c¬ lμm cho hμm 
l−îng cña chóng gi¶m xuèng, ®ång thêi hμm 
l−îng kho¸ng t¨ng lªn. 

KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy, hμm l−îng 
protein ®Òu gi¶m xuèng ë ph©n −ít sau ñ (kÓ 
c¶ ph©n cã chÕ phÈm men EM). §©y lμ sù 
kh¸c biÖt râ rÖt gi÷a hai ph−¬ng ph¸p ñ. Do 
trong ph©n kh« hμm l−îng n−íc thÊp, kho¶ng 

30%, cßn ë ph©n −ít lμ rÊt cao kho¶ng 65% - 
70%. Sau khi ñ ph©n, do cã protein cña sinh 
khèi vi sinh vËt nªn ph©n cã chÊt l−îng cao 
h¬n. NguyÔn QuÕ C«i (2006) còng cho nhËn 
xÐt t−¬ng tù.  

Theo Muller (1980), khi ñ 50% ph©n gμ 
víi phô phÈm døa, rØ ®−êng, h¹t ngò cèc vμ 
muèi th× hçn hîp sau khi ñ cã hμm l−îng 
protein lμ 15,7%; can xi 0,6%; phèt pho 0,4% 
(VCK). Muller cßn cho biÕt, ph©n gμ cßn cã 
thÓ ñ ®−îc víi nhiÒu phô phÈm kh¸c nh−: b· 
cñ c¶i kh«, b· t¸o kh«, vá h¹nh nh©n… sö 
dông cho gia sóc ¨n ®Òu rÊt tèt. §é Èm thÝch 
hîp nhÊt cho qu¸ tr×nh ñ ph©n lμ 35% - 40%. 
§Ó qu¸ tr×nh ñ ®−îc ®¶m b¶o th× ph¶i cung 
cÊp ®ñ c¸c hydratcacbon. NÕu mét trong hai 
yÕu tè ®ã kh«ng ®−îc ®¸p øng ®Çy ®ñ th× 
ph©n ñ sÏ kÐm gi¸ trÞ.  

3.2.3. Gi¸ thμnh cho 100 kg ph©n ñ 

Gi¸ thμnh cña 100 kg ph©n ñ lμ 51.700 
®ång (B¶ng 9). NÕu ph©n gμ ®−îc sö dông 
lμm thøc ¨n ch¨n nu«i sÏ cã t¸c dông rÊt lín 
trong viÖc lμm h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm, ®ång 
thêi cã t¸c dông chèng « nhiÔm m«i tr−êng. 

B¶ng 7. Thμnh phÇn dinh d−ìng cña ph©n gμ tr−íc khi ñ 

Loại phân VCK (%) Protein (%) Tro thô (%) Ca (%) P (%) 

Phân khô 69,43 ± 0,24 16,05 ± 0,05 10,85 ± 0,35 4,30 ± 0,45 0,80 ± 0,34 
Phân ướt 31,05 ± 0,42 16,55 ± 0,03 15,49 ± 0,28 5,05 ± 0,04 1,20 ± 0,05 

Ghi chú:Các thành phần dinh dưỡng đều được tính trong vật chất khô của phân 

B¶ng 8. Thμnh phÇn dinh d−ìng cña ph©n gμ sau ñ 4 vμ 5 tuÇn 

Công thức VCK (%) Protein (%) Tro thô (%) Ca (%) P (%) 

Sau 4 tuần ủ 
I 37,04 ± 0,35 15,15 ± 0,02 16,56 ± 0,05 6,05 ± 0,03 0,85 ± 0,26 
II 70,45 ± 0,04 17,00 ± 0,25 14,25 ± 0,45 5,02 ± 0,04 1,12 ± 0,04 
III 35,48 ± 0,04 14,85 ± 0,24 17,53 ± 0,26 7,35 ± 0,06 1,35 ± 0,04 
IV 71,28 ± 0,05 14,03 ± 0,34 15,05 ± 0,26 5,15 ± 0,42 1,26 ± 0,02 

Sau 5 tuần ủ 
I 36,55 ± 0,04 14,95 ± 0,05 16,85 ± 0,02 7,30 ± 0,03 1,95 ± 0,05 
II 70,05 ± 0,03 16,60 ± 0,02 14,64 ± 0,05 5,46 ± 0,03 1,52 ± 0,27 

III 35,15 ± 0,24 14,25 ± 0,06 18,05 ± 0,27 7,95 ± 0,27 2,53 ± 0,24 

IV 70,95 ± 0,25 13,95 ± 0,04 15,45 ± 0,35 6,01 ± 0,26 1,85 ± 0,02 

Ghi chú:Các thành phần dinh dưỡng đều được tính trong vật chất khô của phân 
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B¶ng 9. Gi¸ thμnh cho 100 kg ph©n ñ 

Mục chi Giá thành (nghìn đồng) 

Phân gà 12,0 
Cám gạo 9,5 
Bột sắn 12,5 
Men EM 3,2 
Rỉ đường 2,0 
Tiền công 10,0 
Tiền bao 2,5 

Giá thành cho 100 kg phân đã ủ 51,7 
  

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 
4.1. KÕt luËn 

L−îng ph©n th¶i ra cña gμ sinh s¶n 
b»ng 1,09 lÇn; cña gμ broiler b»ng 1,13 lÇn 
so víi l−îng thøc ¨n cung cÊp. Trung b×nh 
mçi gμ sinh s¶n th¶i ra mét l−îng ph©n lμ 
56,20 kg; gμ broiler lμ 40,26 kg. 

Mçi n¨m, c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i gμ 
c«ng nghiÖp tËp trung vïng ®ång b»ng s«ng 
Hång th¶i ra kho¶ng 253.299 tÊn ph©n.  

C¸c n«ng hé ch¨n nu«i gμ c«ng nghiÖp 
vïng ®ång b»ng s«ng Hång dïng  55,86% ph©n 
gμ t−¬i ®Ó nu«i c¸, cßn l¹i ®Ó trång mμu 25,26%; 
bãn lóa 16,86 % vμ trång c©y ¨n qu¶ 2,02%, ®ã 
lμ mét hiÖn t−îng cÇn ®−îc thay ®æi v× dïng 
ph©n t−¬i rÊt nguy hiÓm cho m«i tr−êng vμ an 
toμn sinh häc.   

Sau khi ñ yÕm khÝ 4 tuÇn, mμu s¾c, mïi 
cña ph©n gμ ®−îc c¶i thiÖn rÊt râ rÖt, hoμn 
toμn cã thÓ t¸i sö dông lμm thøc ¨n cho gia 
sóc, nhÊt lμ gia sóc nhai l¹i. 

Hμm l−îng protein trong ph©n gμ t−¬ng 
®èi cao (13,9 - 16,6%). Hμm l−îng VCK, 
kho¸ng tæng sè, canxi, chÊt x¬ trong ph©n gμ 
rÊt ®¸ng kÓ. Sau khi ñ yÕm khÝ, gi¸ trÞ dinh 
d−ìng vμ gi¸ trÞ sinh häc cña ph©n gμ t¨ng 
lªn râ rÖt vμ tèt nhÊt lμ sau 4 tuÇn ñ. 
Ph−¬ng ph¸p ñ kh« lμm cho ph©n gμ cã chÊt 
l−îng cao h¬n ñ −ít.  

ñ ph©n gμ cã bæ sung rØ mËt, c¸m g¹o 
hoÆc bét s¾n víi men EM lμm t¨ng chÊt 
l−îng ph©n râ rÖt c¶ vÒ gi¸ trÞ dinh d−ìng vμ 
c¶m quan. 

Gi¸ thμnh cho 100 kg ph©n gμ ®· ñ yÕm 
khÝ vμo kho¶ng 51.700 ®ång 

4.2. §Ò nghÞ 

TiÕp tôc nghiªn cøu, thö nghiÖm, bæ 
sung ph©n gμ ®· qua xö lÝ lμm thøc ¨n trong 
ch¨n nu«i, tr−íc hÕt lμ cho tr©u bß vμ c¸. 
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