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THôNG TIN CHUNG Về Dự ÁN 

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các 
bon thấp (LCASP) là dự án vay vốn 
của ADB, có mã số 2968-VIE (SF), 
ký Hiệp định ngày 7/3/2013, có 
hiệu lực ngày 05/6/2013. Thời gian 
thực hiện dự án là 6 năm, kết thúc 
vào 30/6/2019. Dự án có tổng vốn 
vay 48,170 triệu SDR (tương đương 
74 triệu USD) và vốn đối ứng là 10 
triệu USD. Dự án được thực hiện tại 
10 tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, 
Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, 

Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc 
Trăng.

Mục tiêu chính của dự án là giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi 
bền vững thông qua các hoạt động sử 
dụng chất thải chăn nuôi làm năng 
lượng sinh học và phân bón hữu cơ. 
Ngoài ra, dự án còn thực hiện một số 
hoạt động liên quan đến giảm phát 
thải khí nhà kính và nghiên cứu thí 
điểm nhằm định hướng cho các dự 
án vốn vay ODA tiếp theo trong lĩnh 
vực môi trường nông nghiệp, giảm 

phát thải khí nhà kính thông qua sử 
dụng phụ phẩm nông nghiệp làm 
nguyên liệu sản xuất, bán tín chỉ các 
bon, vừa giúp tạo thu nhập bổ sung 
cho nông dân, vừa giúp giảm ô nhiễm 
môi trường một cách bền vững.

Dự án có mục tiêu cụ thể là: (i) Sử 
dụng ít nhất 70% chất thải chăn nuôi 
lỏng để làm phân bón hữu cơ; (ii) Sử 
dụng ít nhất 80% khí ga sinh ra làm 
năng lượng sinh học; (iii) Giảm thời 
gian lao động của phụ nữ và trẻ em 
nông thôn xuống từ 1,8 – 2 giờ/ngày.

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN HỖ TRỢ  
NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP - LCaSP

TS. NGUyễN THế HINH
Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Một hội thảo trong khuôn khổ Dự án LCASP tại Phú Thọ
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Dự án có 3 hợp phần chính: (i) 
Hợp phần 1 – Quản lý toàn diện chất 
thải chăn nuôi; (ii) Hợp phần 2 – Tín 
dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh 
học; (iii) Hợp phần 3 - Chuyển giao 
công nghệ sản xuất nông nghiệp các 
bon thấp.  

TIếN Độ THựC HIỆN CÁC 
HOẠT ĐộNG ĐếN 31/10/2017 

Tiến độ thực hiện Hợp phần 1: 

Hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn 
về hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các 
hộ chăn nuôi xây lắp các công trình 
biogas quy mô nhỏ, vừa và lớn. Tính 
đến hết tháng 10/2017, dự án đã hỗ 
trợ xây lắp 49.566 hầm biogas quy mô 
nhỏ, 8 hầm biogas quy mô vừa và 2 
hầm biogas quy mô lớn.

Đào tạo tập huấn cho đội ngũ 
1.229 kỹ thuật viên, 400 thợ xây hầm 
biogas, 28 kỹ thuật viên cao cấp và 10 
doanh nghiệp nhằm phát triển công 
nghệ khí sinh học quy mô nhỏ và vừa 
nhằm xử lý môi trường chăn nuôi tại 
các tỉnh dự án. 

Tập huấn cho 51.158 hộ nông dân 
về cách thức vận hành, bảo dưỡng 
các công trình khí sinh học đảm bảo 
an toàn, hiệu quả về kinh tế và môi 

trường. Ngoài ra, dự án đã tập huấn 
cho người dân về sử dụng chất thải 
chăn nuôi để ủ phân compost, vừa 
tăng thu nhập cho người dân, vừa giúp 
giảm ô nhiễm môi trường hiệu quả. 

Thông tin tuyên truyền sâu rộng 
cho người dân về các nội dung an 
toàn khí sinh học, chống quá tải hầm 
biogas, hạn chế xả khí ga thừa ra 
môi trường và sử dụng nước thải sau 
biogas để tưới cho cây trồng.

Hỗ trợ chương trình khí sinh học 
quốc gia thuộc Cục Chăn nuôi xây 
dựng hệ thống phần mềm cơ sở dữ 
liệu quản lý các công trình khí sinh 
học và phục vụ bán tín chỉ các bon.

Tăng cường năng lực nghiên cứu 
và giám sát môi trường chăn nuôi cho 
các đơn vị có liên quan của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT và 10 tỉnh dự án. 

Tiến độ thực hiện Hợp phần 2: 

Tiến độ thực hiện còn rất khiêm 
tốn. Cả 2 định chế tài chính tham gia 
dự án là Ngân hàng Nông nghiệp và 
PTNT và Ngân hàng Hợp tác mới giải 
ngân được 0,7 triệu USD trên tổng số 
42 triệu USD phân bổ. Hiện tại, dự 
án đã hoàn tất thủ tục bổ sung Ngân 
hàng Chính sách Xã hội vào tham gia 
dự án.

Tiến độ thực hiện Hợp phần 3: 

Đang hoàn tất trao thầu các gói 
thầu nghiên cứu về sử dụng chất thải 
chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, sử 
dụng khí sinh học để phát điện, công 
nghệ chăn nuôi lợn tiết kiệm nước, 
công nghệ sử dụng phế phụ phẩm 
trồng trọt làm năng lượng sinh học 
và phân bón hữu cơ, công nghệ xử lý 
bùn thải ao nuôi tôm.

Đã trao thầu và thực hiện các gói 
thầu mô hình sử dụng máy ép phân để 
tách chất thải rắn làm phân bón hữu 
cơ, sử dụng máy phát điện khí sinh 
học, sử dụng nước thải sau biogas để 
tưới cho cây trồng, mô hình quản lý 
toàn diện chất thải chăn nuôi tại các 
trang trại, mô hình thu gom chất thải 
chăn nuôi làm phân bón hữu cơ tại 
các trang trại. 

Đã và đang tiến hành các hoạt 
động hội thảo và đề xuất chính sách 
quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi.

NHữNG KếT QUẢ CHíNH Đã 
ĐẠT ĐƯợC

Dự án đã xác định được nguyên 
nhân chính gây ô nhiễm môi trường 
trong chăn nuôi là sử dụng nhiều 
nước để làm vệ sinh và làm mát gia 
súc (chủ yếu là lợn và bò). Qua đó, 
dự án đã đề xuất giải pháp xử lý toàn 
diện chất thải chăn nuôi thông qua 
tách chất thải rắn từ phân lỏng để 
ủ phân compost làm phân bón hữu 
cơ nguyên liệu ngay tại trang trại, sử 
dụng triệt để nước thải sau biogas 
để tưới cho cây trồng, không xả thải 
xuống nguồn nước, không khuyến 
cáo làm hầm biogas quy mô lớn khi 
không có kế hoạch/công nghệ sử 
dụng hết khí gas.

Dự án đã nghiên cứu và xây dựng 
các mô hình quản lý toàn diện chất 
thải chăn nuôi, qua đó phân tích hiệu 

Tư vấn của Dự án LCASP thực địa mô hình xử lý chất thải chăn nuôi
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quả kinh tế và môi trường của các 
công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi 
nhằm khuyến cáo, thông tin tuyên 
truyền hướng đi mới và hiệu quả 
hơn trong xử lý ô nhiễm môi trường 
chăn nuôi. Dự án cũng đã chỉ ra một 
số hạn chế trong các quy định về 
chính sách quản lý môi trường chăn 
nuôi hiện nay, qua đó đề xuất những 
điều chỉnh về chính sách giúp quản 
lý môi trường chăn nuôi hiệu quả và 
phù hợp hơn với thực tế sản xuất.   

Dự KIếN TÁC ĐộNG CủA  
Dự ÁN  

Những công trình khí sinh học 
do dự án hỗ trợ xây lắp đã giúp giảm 
đáng kể ô nhiễm môi trường chăn 
nuôi trong các tỉnh tham gia dự án.

Các hoạt động thông tin tuyên 
truyền đã đem lại thay đổi cơ bản 
về nhận thức của các cán bộ cơ sở 
và người dân về quản lý môi trường 
chăn nuôi. Người chăn nuôi đã có 
nhận thức đúng hơn về những ưu 
điểm và hạn chế của công nghệ khí 

sinh học, qua đó đã có những hành 
vi đầu tư công nghệ xử lý môi trường 
hiệu quả hơn cả về kinh tế, môi trường 
và xã hội.

Các hoạt động nghiên cứu và mô 
hình trình diễn của dự án đã giúp 
hoàn thiện hơn và nhân rộng các công 
nghệ về xử lý chất thải chăn nuôi nói 
riêng và xử lý phụ phẩm nông nghiệp 
nói chung theo hướng vừa giúp giảm 
ô nhiễm môi trường, vừa tạo thu nhập 
bổ sung cho người chăn nuôi.   

Đề xUấT VÀ KIếN NGHị 

Thông qua những kết quả đạt được, 
dự án đề xuất Chính phủ có những 
quy định và chính sách nhằm tiếp tục 
hướng đi mới của dự án trong quản 
lý môi trường chăn nuôi bao gồm: (i) 
Quy định yêu cầu các trang trại chăn 
nuôi phải liên kết với các diện tích 
trồng trọt lân cận để sử dụng hết nước 
thải chăn nuôi cho mục đích trồng 
trọt, không xả thải xuống nguồn nước; 
các trang trại chăn nuôi cần có hạ tầng 
và thiết bị để tách chất thải rắn ra khỏi 

phân lỏng, ủ phân compost nhằm sản 
xuất phân bón hữu cơ nguyên liệu 
ngay tại trang trại; không xây lắp các 
hầm biogas quy mô lớn khi không có 
kế hoạch/ công nghệ sử dụng hết khí 
gas; (ii) Chính sách hỗ trợ nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ sử dụng 
chất thải chăn nuôi để làm phân bón 
hữu cơ quy mô lớn; sử dụng nước thải 
chăn nuôi, nước thải sau biogas để 
tưới cho các loại cây trồng khác nhau; 
công nghệ chăn nuôi lợn tiết kiệm 
nước; hỗ trợ các doanh nghiệp phân 
bón thu gom phân hữu cơ nguyên liệu 
từ các trang trại để sản xuất phân bón 
hữu cơ thương phẩm, từ đó thúc đẩy 
hình thành chuỗi giá trị sản xuất phân 
bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi; 
(iii) Chính sách tiếp tục hỗ trợ các 
hộ chăn nuôi nhỏ xây lắp hầm biogas 
quy mô nhỏ nhằm cải thiện sinh kế 
và môi trường cho các hộ nghèo, vừa 
góp phần thực hiện cam kết quốc tế 
về chống biến đổi khí hậu (NDC) của 
Việt Nam. q

Khảo sát trang trại tham gia mô hình Dự án LCASP tại Bình Định
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PV: Ông có thể khái quát về thực trạng 
và nguyên nhân gây ô nhiễm môi 
trường trong chăn nuôi tại Việt Nam ?

Ông Nguyễn Thế Hinh: Trong 
những năm gần đây, ngành chăn nuôi 
Việt Nam phát triển mạnh theo xu 
hướng tăng cường thâm canh trong 
các hệ thống chăn nuôi và chuyển 
dịch từ chăn nuôi nhỏ sang chăn 
nuôi lớn hơn, từ những khu vực đông 
dân cư đến những khu chăn nuôi tập 
trung, cách xa khu dân cư. Số lượng 
các hộ chăn nuôi nhỏ giảm đi rõ rệt 
và các trang trại chăn nuôi quy mô 
lớn ngày càng nhiều hơn. Cùng với 
xu hướng này, vấn nạn ô nhiễm môi 
trường chăn nuôi trở nên nghiêm 
trọng, gây bức xúc cho người dân 
sinh sống trong khu vực quanh trang 
trại cũng như các cấp chính quyền 
địa phương.

Mặc dù các trang trại chăn nuôi 
đều áp dụng các giải pháp xử lý môi 
trường, phổ biến là xây lắp các công 
trình khí sinh học (KSH) quy mô lớn, 
nhưng ô nhiễm do các trang trại gây 
ra vẫn gia tăng, đặc biệt là ô nhiễm 
môi trường nước. Qua nghiên cứu 
của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các 
bon thấp (LCASP), nguyên nhân 
chính gây ô nhiễm môi trường chăn 

nuôi ở nông thôn hiện nay là do các 
trang trại chăn nuôi lợn đã sử dụng 
quá nhiều nước để làm vệ sinh và làm 
mát lợn dẫn đến phân lợn lỏng không 
thể thu gom, chỉ còn cách xả thải trực 
tiếp ra nguồn nước hoặc gián tiếp 
thông qua các hầm biogas.

PV: Như ông nói thì công nghệ khí 
sinh học là một giải pháp xử lý môi 
trường phổ biến cho các trang trại, 
vậy tại sao tình trạng ô nhiễm môi 
trường vẫn ngày càng nghiêm trọng ? 

Ông Nguyễn Thế Hinh: Đúng vậy. 
Việc các trang trại chăn nuôi lớn đã 
lắp đặt các bể KSH nhưng vẫn gây ô 
nhiễm là thực tế đang diễn ra. Dự án 

LCASP đã chỉ ra nguyên nhân chính 
là do vận hành, bảo dưỡng và sửa 
chữa các bể KSH quy mô lớn gây tốn 
kém chi phí cho chủ trang trại, trong 
khi lợi ích thu về từ sử dụng các sản 
phẩm của bể KSH như khí ga và phụ 
phẩm lại không đáng kể. Do vậy, các 
chủ trang trại thường đối phó một 
cách hình thức với các cấp chính 
quyền địa phương để được phép chăn 
nuôi và không quan tâm vận hành 
các công trình KSH đúng cách. 

Mặt khác, công trình KSH có dung 
tích và công suất xử lý môi trường cố 
định, trong khi quy mô chăn nuôi của 
chủ trang trại thường xuyên thay đổi. 
Như vậy, nếu xây bể KSH có dung 
tích vừa đủ so với nhu cầu sử dụng 

CầN PHảI Có HưỚNG đI MỚI  
TRONG xỬ LÝ CHẤT THảI CHăN NUÔI 

MỚI GIảM đưỢC Ô NHIễM MÔI TRườNG
Ngành chăn nuôi tại Việt Nam đang có xu hướng chuyển dịch từ quy mô nông hộ 
sang chăn nuôi tập trung và thâm canh với quy mô lớn. Điều này khiến ô nhiễm môi 
trường trở nên nghiêm trọng. Trao đổi với PV Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, ông 
Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp cho rằng, hiện 
công tác quản lý môi trường và áp dụng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường còn 
nhiều bất cập…
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khí ga thì sẽ bị quá tải khi tăng quy 
mô chăn nuôi và ngược lại, nếu xây 
bể KSH có dung tích lớn thì sẽ bị thừa 
khí ga gây ô nhiễm không khí. 

Tôi cho rằng, công nghệ khí sinh 
học ở Việt Nam hiện còn nhiều hạn 
chế và chưa bền vững do chưa đem 
lại lợi ích kinh tế và hiệu quả môi 
trường cho các chủ trang trại chăn 
nuôi. Do vậy, công nghệ khí sinh học 
không thể được xem là biện pháp 
chính để xử lý toàn diện môi trường 
chăn nuôi quy mô trang trại tại nước 
ta hiện nay.

PV: Vậy theo ông đâu là giải pháp 
toàn diện để xử lý vấn đề ô nhiễm 
môi trường trong chăn nuôi, nhất là 
chăn nuôi quy mô trang trại ?

Ông Nguyễn Thế Hinh: Nếu 
muốn xử lý toàn diện vấn đề ô nhiễm 
môi trường chăn nuôi thì cần có giải 
pháp đồng bộ từ chính sách đến công 
nghệ và hỗ trợ thị trường đầu ra cho 
các sản phẩm của xử lý môi trường. 
Hiện nay, các chủ trang trại đang 
sử dụng công nghệ khí sinh học và 
một số công nghệ tốn kém khác để 
xử lý nước thải chăn nuôi để đạt yêu 
cầu của QCVN 62 để xả thải xuống 
nguồn nước, đây là một cách làm 
chưa hiệu quả. Thay vì đó, chúng ta 
nên chuyển hướng khuyến khích sử 
dụng nước thải chăn nuôi để làm 
nguồn nước tưới cho cây trồng, vừa 
không vi phạm QCVN 62 lại vừa 
đem lại lợi ích cho nền kinh tế.

Để làm được như vậy, về chính 
sách, Chính phủ cần có các quy định 
sau: (i) các trang trại không được 
xả nước thải chăn nuôi xuống kênh 
mương hoặc các ao không có lót 
đáy như hiện nay vì như vậy sẽ ảnh 
hưởng đến nguồn nước mặt và nước 
ngầm, thay vào đó, các trang trại cần 
phải có diện tích trồng trọt liên kết 
ở các trang trại lân cận đủ lớn để có 
thể sử dụng hết nước thải chăn nuôi 
tưới cho cây trồng; (ii) các trang trại 
không được làm các công trình KSH 
quy mô lớn khi không có nhu cầu và 

công nghệ sử dụng hết khí gas sinh 
ra; (iii) các trang trại cần có bể ủ phân 
compost và các thiết bị, hạ tầng như 
máy tách phân, bể lắng, v.v...để tách 
bớt chất thải rắn từ phân lỏng để sản 
xuất nguyên liệu phân bón hữu cơ 
ngay tại trang trại.

Về công nghệ, Chính phủ cần hỗ 
trợ: (i) nghiên cứu chuyển giao công 
nghệ sử dụng nước thải chăn nuôi, 
nước thải sau biogas để tưới cho các 
loại cây trồng khác nhau, công nghệ 
ủ phân compost từ chất thải chăn 
nuôi quy mô lớn, các loại men vi sinh 
để xử lý môi trường và ủ phân, công 
nghệ chăn nuôi tiết kiệm nước, các 
công nghệ tách chất thải rắn từ phân 
lỏng, các công nghệ sử dụng khí gas 
để phục vụ nhu cầu dân sinh; (ii) hỗ 
trợ các doanh nghiệp sản xuất phân 
bón hữu cơ thu gom phân bón hữu 
cơ nguyên liệu từ chất thải chăn nuôi 
để hình thành chuỗi giá trị sản xuất 
phân bón hữu cơ từ chất thải chăn 
nuôi; (iii) tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo 
xây lắp hầm khí sinh học quy mô nhỏ 
để cải thiện sinh kế và môi trường 
của các vùng nông thôn.

 Để hỗ trợ thương mại hóa các sản 
phẩm xử lý môi trường chăn nuôi, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT cần sớm 
ban hành các tiêu chuẩn về phân 
bón hữu cơ và phân lỏng từ chất thải 
chăn nuôi. Nếu Chính phủ hỗ trợ 
hình thành các chuỗi giá trị các sản 
phẩm đầu ra của công nghệ xử lý môi 
trường chăn nuôi như phân compost, 
khí gas, nước thải chăn nuôi, nước 
thải sau biogas,... giúp cho người dân 
có thêm thu nhập thì tôi tin tưởng 
rằng ô nhiễm môi trường chăn nuôi 
sẽ được giải quyết toàn diện. 

PV: Vậy dự án Hỗ trợ Nông nghiệp 
các bon thấp đã và đang thực hiện 
những hoạt động gì để hướng tới các 
giải pháp xử lý toàn diện chất thải 
chăn nuôi thưa ông ? 

Ông Nguyễn Thế Hinh: Thời 
gian vừa qua, dự án đã tiến hành các 
cuộc điều tra, khảo sát, nghiên cứu 

và nhận diện chính xác hiện trạng 
và nguyên nhân chính của ô nhiễm 
môi trường chăn nuôi. Qua đó, dự án 
đã phối hợp với các đơn vị liên quan 
thực hiện các hội nghị, hội thảo và 
thông tin tuyên truyền nhằm hướng 
tới hình thành các quy định, chính 
sách phù hợp hơn với thực trạng 
quản lý môi trường chăn nuôi ở nước 
ta. Dự án đang tiến hành các nghiên 
cứu và các mô hình thử nghiệm tại 
các trang trại chăn nuôi về áp dụng 
quy trình chăn nuôi tiết kiệm nước; 
lắp đặt hệ thống máy tách phân và các 
bể lắng nhằm tách bớt phần chất thải 
rắn ra khỏi nước thải chăn nuôi; xây 
lắp bể ủ phân compost tại các trang 
trại chăn nuôi để sử dụng chất thải 
rắn sản xuất nguyên liệu phân bón 
hữu cơ; khuyến khích xây lắp bể KSH 
có dung tích vừa đủ với nhu cầu sử 
dụng khí gas (để đun nấu, phát điện, 
sấy phân,...); sử dụng chất thải chăn 
nuôi để nuôi trùn quế; nước thải chăn 
nuôi, nước thải sau biogas được đưa 
đến bể lắng và bể hòa loãng để sử 
dụng bơm tưới vườn hoặc sử dụng 
ống dẫn tưới các trang trại trồng trọt 
ở khu vực lân cận. Ngoài ra, dự án đã 
kết nối với các doanh nghiệp sản xuất 
phân bón hữu cơ lớn như Tập đoàn 
Quế Lâm Phương Bắc, Công ty Phân 
bón BIFFA, Công ty Phân bón Thiên 
Sinh,... để kết nối tiêu thụ các sản 
phẩm phân bón hữu cơ nguyên liệu 
cho các trang trại chăn nuôi trong và 
ngoài dự án.

Tóm lại, dự án đang tập trung 
nguồn lực cho các hoạt động nghiên 
cứu và thử nghiệm nhằm tham mưu 
tốt nhất cho các cơ quan chức năng 
và người chăn nuôi về các giải pháp 
quản lý và công nghệ xử lý toàn diện 
môi trường chăn nuôi. Dự án rất 
mong muốn được sự hỗ trợ và tham 
gia tích cực của các bên có liên quan 
để các hoạt động của dự án có thể 
đem lại hiệu quả cao và bền vững./.

PV: Xin cảm ơn ông !

Nguyễn Long (thực hiện)
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THựC TrẠNG VÀ NGUyêN 
NHâN ôNMT CHăN NUôI TẠI 
VIỆT NAM 

Theo báo cáo thống kê về chăn 
nuôi Việt Nam, cả nước hiện nay 
có khoảng 12 triệu hộ gia đình có 
hoạt động chăn nuôi và 23.500 trang 
trại chăn nuôi tập trung. Trong đó, 
phổ biến ở nước ta là chăn nuôi lợn 
(khoảng 4 triệu hộ) và gia cầm (gần 
8 triệu hộ), với tổng đàn khoảng 
362 triệu con gia cầm, 29 triệu con 
lợn và 8 triệu con gia súc, mỗi năm 
khối lượng nguồn thải từ chăn nuôi 
ra môi trường là một con số khổng 
lồ - khoảng 84,5 triệu tấn/năm, trong 
đó, chỉ khoảng 20% được sử dụng 
hiệu quả (làm khí sinh học, ủ phân, 
nuôi trùn, cho cá ăn, …), còn lại 80% 
lượng chất thải chăn nuôi đã bị lãng 
phí và phần lớn thải bỏ ra môi trường 
gây ô nhiễm. Với tốc độ phát triển 

chăn nuôi như hiện nay, ÔNMT nông 
thôn ngày càng nghiêm trọng đòi hỏi 
sự quan tâm thỏa đáng và vào cuộc 
quyết liệt của các bên có liên quan.

Nguyên nhân chính được xác định 
đang gây ÔNMT chăn nuôi ở Việt 
Nam hiện nay là do sử dụng nhiều 
nước trong chăn nuôi. Kết quả khảo 
sát cho thấy, các trang trại chăn nuôi 
sử dụng ít nước đều có thể dễ dàng 
thu gom chất thải rắn để bán làm 
phân bón hữu cơ. Do Việt Nam là 
nước nông nghiệp nên nhu cầu tiêu 
thụ phân chuồng rất lớn: (i) chất thải 
rắn từ các trang trại nuôi gà hầu như 
được tiêu thụ hết cho mục đích trồng 
rau, hoa, cây cảnh; (ii) hiện nay đã 
hình thành tự phát một hệ thống thu 
gom phân trâu bò khô từ đồng bằng 
sông Cửu Long đến vùng Nam Trung 
bộ để bán cho các cơ sở chế biến phân 
bón hữu cơ tại Tây Nguyên phục vụ 
trồng cây công nghiệp như cà phê, 

tiêu, cao su,…; (iii) chất thải rắn thu 
gom từ chăn nuôi lợn nái (do nuôi lợn 
nái không được sử dụng nhiều nước) 
luôn được tiêu thụ tốt. Do vậy, có thể 
nói trong chăn nuôi sử dụng ít nước, 
chất thải rắn từ chăn nuôi luôn có 
thể thu gom để bán nên không còn 
nhiều để thải ra môi trường. Chỉ có 
chăn nuôi lợn thịt hoặc chăn nuôi 
bò sữa quy mô công nghiệp sử dụng 
nhiều nước (theo các quy trình chăn 
nuôi thâm canh quy mô lớn) mới là 
nguyên nhân chính gây ÔNMT do 
chất thải lỏng từ các trang trại này 
không thể thu gom nên chỉ còn cách 
xả trực tiếp hoặc gián tiếp (thông 
qua các hầm khí sinh học) xuống 
nguồn nước.  

 Mặt khác, công tác quản lý môi 
trường chưa đáp ứng được với nhu 
cầu của thực tế sản xuất. Các quy 
định về xả thải chăn nuôi theo QCVN 
40 trước kia và QCVN 62 hiện nay 

Thực Trạng bảo vệ môi Trường Trong chăn nuôi ở việT nam, 

nguyên nhân chính gây ô nhiễm 
môi trường chăn nuôi

TS. NGUyễN THế HINH 
Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT

Ngành chăn nuôi tại Việt Nam hiện nay có xu hướng chuyển dịch từ quy mô 
nông hộ sang chăn nuôi tập trung và thâm canh với quy mô lớn. Cùng với xu 
hướng đó, ô nhiễm môi trường (ÔNMT) chăn nuôi tại các vùng nông thôn ngày 
càng trở nên nghiêm trọng. Một số chuyên gia nông nghiệp cho rằng, nguyên 
nhân chính gây ô nhiễm là do chăn nuôi nhỏ lẻ, không kiểm soát được việc xả 
thải ra môi trường. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát ở Việt Nam, chăn nuôi quy 
mô trang trại và thâm canh, mặc dù có áp dụng biện pháp xử lý môi trường, 
nhưng vẫn gây ÔNMT nghiêm trọng do các nguyên nhân về công tác quản lý 
môi trường và áp dụng công nghệ chưa phù hợp... 
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đều quá cao so với khả năng thực tế 
ứng dụng công nghệ xử lý môi trường 
hiện tại, dẫn đến hầu hết các trang 
trại đều không thể đáp ứng yêu cầu 
đặt ra do chưa có công nghệ xử lý 
môi trường chăn nuôi hiệu quả để 
đáp ứng các quy định về xả thải môi 
trường. Do khó có thể đáp ứng quy 
định xả thải nên ở nhiều nơi, việc 
áp dụng biện pháp xử lý môi trường 
của các trang trại chỉ mang tính đối 
phó. Vẫn còn tâm lý ưu tiên phát 
triển kinh tế, giảm nhẹ yếu tố môi 
trường ở nhiều cấp chính quyền 
địa phương nên việc quản lý và xử 
lý môi trường chăn nuôi còn mang 
nặng tính hình thức.

Những năm vừa qua, biện pháp khí 
sinh học (KSH) được người dân và 
các cấp chính quyền ưu tiên sử dụng, 
tuy nhiên vẫn còn có nhiều khó khăn, 
bất cập. Đối với các công trình KSH 
quy mô nhỏ, hiện tượng quá tải công 
suất xử lý (quy mô chăn nuôi thay đổi 
thường xuyên trong khi dung tích 
của hầm KSH là cố định) và khí gas 
thừa không sử dụng hết, xả trực tiếp 
ra môi trường là nguyên nhân phổ 
biến gây ÔNMT. Đối với chăn nuôi 
quy mô trang trại, công nghệ KSH 

chưa thực sự đem lại lợi ích về kinh 
tế (làm hầm KSH tốn diện tích đất, 
tốn chi phí đầu tư lớn nhưng không 
đem lại nguồn thu bổ sung cho chủ 
trang trại), có tác động tiêu cực về 
môi trường (khí gas sinh ra hầu như 
không sử dụng, xả trực tiếp ra môi 
trường, hầm KSH không được quan 
tâm vận hành, hỏng không được sửa 
chữa do chủ trang trại không có động 
lực để bỏ chi phí ra duy trì vận hành 
hệ thống nhằm đảm bảo hiệu quả xử 
lý môi trường) và hậu quả xấu về xã 
hội (việc áp dụng biện pháp xử lý môi 
trường chỉ mang tính hình thức, đối 
phó lẫn nhau giữa các chủ trang trại 
và các cấp quản lý).

Không thể phủ nhận biện pháp 
KSH đã đem lại lợi ích về kinh tế 
(có khí gas đun nấu, phát điện, sưởi 
ấm, thắp sáng,…), môi trường (sạch 
sẽ, không mùi, ít ruồi muỗi, giảm 
lây lan bệnh tật,…) và xã hội (không 
ảnh hưởng đến hàng xóm) nên người 
chăn nuôi quy mô nhỏ có động lực 
duy trì và phát triển công nghệ này. 
Qua khảo sát của Dự án Hỗ trợ Nông 
nghiệp các bon thấp (LCASP) do Bộ 
Nông nghiệp và PTNT thực hiện, hầu 
hết các hộ dân lựa chọn xây lắp các 

công trình KSH quy mô nhỏ dưới 15 
m3 vì lý do đây là dung tích phù hợp 
với nhu cầu sử dụng khí gas đun nấu 
của hộ gia đình, do vậy, đem lại hiệu 
quả đầu tư cao nhất. Phần lớn khí gas 
sinh ra từ các công trình KSH quy 
mô lớn hơn 50 m3 đã và đang không 
được sử dụng hết và xả bỏ ra ngoài 
môi trường. Nguyên nhân chính 
của việc xả bỏ khí gas là do các công 
nghệ sử dụng khí gas để phát điện, 
thắp sáng, chạy máy, ... còn nhiều 
hạn chế như hay hỏng vặt, giá thành 
cao, không phù hợp với điều kiện của 
Việt Nam,... dẫn đến không đem lại 
hiệu quả kinh tế thực sự cho người 
sử dụng.

Có thể nói, hiện trạng quản lý môi 
trường chăn nuôi hiện nay đang còn 
nhiều bất cập về quản lý, bế tắc về 
công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi 
quy mô trang trại, thiếu sự quan tâm 
thỏa đáng của các cấp chính quyền về 
quản lý và sự đầu tư nghiên cứu tìm 
kiếm các giải pháp công nghệ phù 
hợp, bền vững, giúp vừa xử lý môi 
trường chăn nuôi lại vừa mang lại 
thu nhập bổ sung, tạo động lực cho 
người dân áp dụng các biện pháp bảo 
vệ môi trường.     

Hầm KSH bị quá tải gây ô nhiễm môi trường
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Đề xUấT MộT SỐ GIẢI PHÁP 
Để GIẢM THIểU ôNMT CHăN 
NUôI 

Xuất phát từ những phân tích ở 
trên, một số giải pháp để giải quyết 
vấn đề ô nhiễm môi trường chăn 
nuôi được đề xuất như sau: 

Nghiên cứu xây dựng các quy 
trình chăn nuôi tiết kiệm nước nhằm 
tăng cường khả năng thu gom chất 
thải rắn của các trang trại chăn nuôi 
để phục vụ sản xuất nguyên liệu phân 
bón hữu cơ.

Nghiên cứu công nghệ xử lý chất 
thải cho các quy mô chăn nuôi khác 
nhau theo hướng: (i) công nghệ KSH 
cải tiến cho chăn nuôi quy mô nhỏ và 
một số công nghệ bổ trợ khác nhằm 
khắc phục các hạn chế về quá tải hầm 
KSH; (ii) các thiết bị/ công nghệ giúp 
sử dụng hết khí gas sinh ra từ các 
hầm KSH; (iii) công nghệ tách chất 
thải rắn từ phân lỏng do chăn nuôi 
quy mô công nghiệp sử dụng nhiều 
nước tạo ra nhằm xử lý hiệu quả hơn 
nước thải từ các trang trại chăn nuôi; 
(iv) công nghệ sử dụng nước thải 
chăn nuôi, nước thải sau biogas để 
tưới cho cây trồng.

Có chính sách khuyến khích 
nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ phân 
bón hữu cơ sinh học có nguồn gốc 
từ chất thải chăn nuôi nhằm thay thế 
phân hóa học nhập khẩu. Hiện tại, 
mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 
11 triệu tấn phân bón, trong đó hơn 
90% là phân bón hóa học (số liệu 
thống kê năm 2016 cho thấy Việt 
Nam nhập khẩu khoảng 4,2 triệu tấn 
phân bón hóa học với trị giá 1,25 tỷ 
USD), phân bón hữu cơ chỉ chiếm 
xấp xỉ 1 triệu tấn. Tính bình quân mỗi 
ha canh tác ở Việt Nam nhận hơn 1 
tấn phân bón hoá học mỗi năm, đây 

là mức cao so với các nước trong 
khu vực. Khi sử dụng phân bón hóa 
học, khoảng 30-50% lượng phân bón 
được cây trồng sử dụng để tạo sinh 
khối, phần còn lại sẽ bị bốc hơi và rửa 
trôi xuống nguồn nước gây ÔNMT. 
Trong khi đó, với khoảng 84,5 triệu 
tấn chất thải rắn do ngành chăn nuôi 
thải ra hàng năm, nếu có giải pháp để 
sử dụng hiệu quả nguồn chất thải này 
làm phân bón hữu cơ nhằm thay thế 
một phần lượng phân bón hóa học 
nhập khẩu thì sẽ tiết kiệm được ngoại 
tệ, tạo thêm việc làm và thu nhập bổ 
sung cho nông dân và nền kinh tế. 
Nếu các trang trại chăn nuôi được 
chuyển giao các công nghệ mang lại 
hiệu quả kinh tế từ sử dụng chất thải 
chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu 
cơ thì chính các trang trại này sẽ tự 
phát hình thành các hệ thống thu 
gom chất thải chăn nuôi trên địa bàn 
nông thôn, giúp làm giảm ÔNMT 
chăn nuôi một cách bền vững.

Kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh 
quy định về xả thải chăn nuôi phù 
hợp hơn với điều kiện thực tế của các 
trang trại chăn nuôi tại Việt Nam. 

Đề nghị bổ sung công nghệ sử 
dụng chất thải chăn nuôi làm phân 
bón hữu cơ nguyên liệu thành một 
trong những công nghệ xử lý môi 
trường chăn nuôi chủ lực cho các 
trang trại bên cạnh công nghệ KSH 
đang được ưu tiên sử dụng hiện nay.

Mô hình quản lý toàn diện chất 
thải chăn nuôi của một trang trại do 
dự án LCASP đề xuất bao gồm: (i) Áp 
dụng công nghệ chăn nuôi tiết kiệm 
nước; (ii) Chất thải lỏng sẽ qua hệ 
thống bể lắng và máy tách phân để 
tách bớt chất thải rắn đưa qua bể ủ 
phân compost ngay tại trang trại; (iii) 
chất thải lỏng sau đó sẽ tiếp tục cho 
xuống hầm biogas để sinh khí gas 
phục vụ nhu cầu đun nấu, phát điện, 
sấy,...của trang trại; (iv) nước thải sau 
biogas sẽ đưa vào bể chứa và được 
bơm đến các bể chứa khác nhau tại 
các trang trại trồng trọt lân cận thông 
qua hệ thống ống dẫn; (v) nước thải 
sau biogas sẽ được hòa loãng với 
nồng độ phù hợp để tưới cho các loại 
cây trồng khác nhau của từng trang 
trại theo đúng các quy trình kỹ thuật 
của dự án. q

Sử dụng nhiều nước trong chăn nuôi là 1 trong nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
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điều áp (riêng ở loại nắp cố định).  
Về phân loại. Căn cứ theo cách 

thu tích khí, các thiết bị KSH nhỏ 
được chia 
thành 3 loại: 
Thiết bị có bộ 
phận tích khí 
kết hợp với bể 
phân huỷ, thiết 
bị có nắp chứa 
khí nổi và thiết 
bị có bộ phận 
tích khí tách 

riêng. Mỗi loại lại được chia thành 
nhiều loại nhỏ như sau:

1. PHâN lOẠI THIếT Bị KSH 
THEO QUy Mô

Mục đích của chúng ta là xử lý nước 
thải chăn nuôi gồm chất thải (phân 
+ nước tiểu) và nước thải (nước rửa 
chuồng). Thiết bị KSH làm nhiệm vụ 
xử lý trên. Hiện nay có rất nhiều loại 
thiết bị KSH và trong số đó có nhiều 
loại phù hợp với trình độ công nghệ 
của Việt Nam đang được ứng dụng để 
xử lý chất thải chăn nuôi. 

Căn cứ vào thể tích phân giải (Vd), 
các thiết bị được chia thành 3 quy mô 
(cỡ) như sau:

Phân loại theo quy mô
Loại Vd (m3)
Nhỏ ≤ 50
Vừa 50 ÷ ≤ 500
Lớn > 500

2. CấU TẠO VÀ PHâN lOẠI 
THIếT Bị KSH NHỏ

Về cấu tạo, thiết bị KSH nhỏ hoạt 
động theo phương thức nạp bổ sung 
hàng ngày gồm các bộ phận sau: 1- Bể 
phân huỷ; 2- Phần chứa khí; 3- Đầu 
vào; 4- Đầu ra; 5- Đầu lấy khí; 6- Bể 

THỰC TRạNG PHÁT TRIểN  
kHí SINH HọC (BIOGaS) ở VIỆT NaM, 

NHữNG ưU đIểM Và HạN CHế

Nước thải chăn nuôi (bao gồm phân, nước tiểu và nước rửa chuồng) là nguồn gây ô 
nhiễm lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người và vật nuôi. Tuy vậy, nước 
thải chăn nuôi cũng là tài nguyên quí. Nếu ứng dụng công nghệ khí sinh học (KSH) 
để xử lý nước thải chăn nuôi thì không những giảm được ô nhiễm mà còn thu được 
KSH là nguồn năng lượng tái tạo và phụ phẩm KSH là nguồn phân bón hữu cơ sạch 
cho phát triển nông nghiệp hữu cơ. Vì những lợi ích nêu trên, trong những năm gần 
đây, công nghệ KSH đã được phát triển rộng rãi trong toàn quốc…

NGUyễN QUANG KHảI
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Trung Quốc Hưng Việt Quang Huy Hùng Vương

Hưng Lợi Hoàng Gia KT3C Thành Lộc KT3C2 Bảo Chung

3. CÁC KIểU THIếT Bị KSH QUy 
Mô NHỏ ĐANG ứNG DụNG 
ở VIỆT NAM 

3.1. Kiểu túi PE (ni lông) được 
phát triển với số lượng lớn nhất vì rất 
rẻ, lắp đạt nhanh. 

3.2. Kiểu túi HDPE (màng 
polyetylen mật độ khối lượng cao) là 
loại mới được phát triển.

3.3. Kiểu bể xây hình hộp + túi 
chứa khí PE là do VACVINA phát 
triển.

3.4. Kiểu bể xây hình bán cầu + 
túi chứa khí PE do Đại học Cần Thơ 
phát triển và gọi là EQ

3.5. Kiểu bể xây hình đới cầu KT1 
là kiểu được Bộ Nông nghiệp và PTNT 
công nhận là tiêu chuẩn ngành và số 
lượng công trình đã xây nhiều nhất 
(khoảng 200.000 công trình).

3.6. Kiểu bể xây hình đới bán cầu 
KT2 là kiểu được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận là tiêu chuẩn ngành 
và phù hợp với nơi khó đào sâu như 
đất sỏi đá hoặc mực nước ngầm cao.

3.7. Kiểu bể xây ba trong một 
KT31 là kiểu bể xây có nắp chứa khí 
tiền chế bằng chất dẻo do tác giả phát 
triển và ứng dụng trong chương trình 
Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ 
Công Thương chủ trì. Kiểu KT31 có 
2 dạng bể là KT31C và KT31T.

3.8. Kiểu bể xây gạch hình ống 
do ông Trương Gặp ở Đà Nẵng phát 
triển.

3.9. Kiểu ống bê tông  do ông 
Minh Tuấn ở TP. Hồ Chí Minh phát 
triển.

3.10. Kiểu bể hình cầu bằng nhựa 
cốt sợi thủy tinh (composite) phát 
triển mạnh trong những năm gần 
đây, chỉ phù hợp với đàn vật nuôi nhỏ 
(khoảng 15 lợn trở lại), phổ biến có 3 
loại dung tích 7 m3, 9 m3 và 12 m3. 

 Thiết bị KSH kiểu hình cầu bằng composite

3.11. Kiểu bể hình cầu bằng 
nhựa tái sinh mới được Công ty Môi 
trường xanh phát triển.

4. CÁC KIểU THIếT Bị KSH 
QUy Mô VừA ĐANG ứNG 
DụNG ở VIỆT NAM 

4.1. Kiểu bể KSH loại nắp cố định 
xây hình ống của Trương Gặp.

4.2. Kiểu bể KSH loại nắp cố định bê 

tông hình ống của Viện Năng lượng.

4.3. Kiểu bể KSH KT31V gồm 
những mô đun kiểu KT31 nhưng 
dạng hình hộp đáy vuông. Nhiều mô 
đun ghép thông nhau thành từng 
dãy. Các dãy lại ghép liền nhau theo 
hình chữ chi thành một bể hình hộp.

4.4. Kiểu bể KSH loại nắp cố định 
xây phủ màng HDPE.

5. CÁC KIểU THIếT Bị KSH 
QUy Mô lớN ĐANG ứNG 
DụNG ở VIỆT NAM 

5.1. Đối với quy mô lớn, hiện chỉ 
phát triển kiểu hồ kỵ khí che phủ 
dùng màng HDPE để lót và phủ. 
Hiện đã có những công trình với thể 
tích phân giải tới hàng chục nghìn 
mét khối. q
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Các chủ trại chia sẻ 
rằng, hầm biogas 
chỉ là một khâu 
quan trọng trong 

quy trình xử lý chất thải chăn nuôi 
bên cạnh các giải pháp khác.

 

ĐỐI VớI CÁC Hộ CHăN 
NUôI NHỏ

Để đảm bảo chăn nuôi trong 
khu dân cư mà không ảnh hưởng 
đến môi trường, ngày càng nhiều 
hộ chăn nuôi nhỏ tìm đến giải 
pháp xây lắp các hầm biogas quy 
mô nhỏ. Các hầm KSH quy mô 
nhỏ đã có tác dụng tốt trong xử 
lý chất thải chăn nuôi, giúp môi 
trường sạch sẽ, không mùi hôi, 
ruồi muỗi và đặc biệt còn giúp tiết 
kiệm chi phí mua nhiên liệu. 

Ông Châu Minh Đức, 66 tuổi, 
thương binh 2/4, chủ trang trại 
nuôi heo ở xã Thạnh Thới An, 
huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho 
rằng, hiệu quả từ công trình khí 
sinh học trong chăn nuôi là hết 
sức cần thiết để bảo vệ môi trường 
xanh, sạch. Điều này thấy rõ với 
những công trình quy mô nhỏ phù 
hợp chăn nuôi nông hộ.

Tuy nhiên, hầm biogas cũng có 
một số hạn chế mà nếu người dân 

không biết sẽ vô tình gây ô nhiễm 
môi trường nhiều hơn khi chưa 
có hầm. Đó là công suất xử lý môi 
trường của hầm sau khi lắp đặt là 
cố định (trung bình 1 m3 bể phân 
giải của hầm chỉ xử lý được chất 
thải của 01 con lợn nặng khoảng 
100 kg). Do vậy, khi người chăn 
nuôi tăng đàn mà không có biện 
pháp giảm bớt lượng chất thải nạp 
hàng ngày vào bể thì sẽ dẫn đến 
quá tải, chất thải chưa kịp phân giải 
đã trào ra ngoài môi trường gây ô 
nhiễm.

Một sai lầm mà rất nhiều cán 
bộ khuyến nông cơ sở mắc phải là 
khuyến cáo người chăn nuôi xây 
lắp hầm biogas theo quy mô chăn 
nuôi (Ví dụ: nuôi 50 con lợn thì cần 
làm hầm biogas khoảng 50 m3 để 
xử lý môi trường). Tuy nhiên, do 
quy mô chăn nuôi của người dân 
thay đổi thường xuyên theo thị 
trường nên khuyến cáo này không 
thể chính xác. Mặt khác, nếu làm 
hầm biogas có dung tích lớn sẽ 
dẫn đến thừa khí gas. Hiện nay, 
hầu hết các hộ dân có hầm biogas 
chủ yếu sử dụng khí gas cho đun 
nấu. Trung bình một hộ gia đình 
có 6 người sẽ cần khoảng 1,8 m3 
khí gas cho đun nấu mỗi ngày (0,3 
m3/ người). Với điều kiện ở miền 

Bắc Việt Nam, mỗi m3 hầm biogas 
sẽ sinh ra khoảng 0,2 m3 khí gas. 
Do vậy, người dân thường xây lắp 
các hầm biogas có dung tích nhỏ 
hơn 15 m3 là có đủ khí gas cho nhu 
cầu sinh hoạt. Đa số các hộ dân xả 
khí gas thừa ra ngoài môi trường 
mà không đốt bỏ vì sợ cháy nổ. 
Hiện nay, nhu cầu sử dụng khí gas 
cho các mục đích khác như chạy 
máy phát điện, nấu cám, sưởi ấm, 
thắp sáng,… còn rất hạn chế do 
công nghệ còn chưa thuận tiện cho 
người dân. Việc xả khí gas thừa ra 
môi trường sẽ gây ô nhiễm môi 
trường lớn hơn nhiều khi không có 
hầm biogas do khí gas chứa thành 
phần chính là khí mê tan (CH4) gây 
hiệu ứng khí nhà kính gấp 25 lần 
so với khí CO2 sinh ra khi chất thải 
chăn nuôi phân giải hiếu khí không 
thông qua hầm biogas. Do vậy, cán 
bộ khuyến nông cơ sở nên thay đổi 
khuyến cáo người chăn nuôi nên 
làm hầm biogas có dung tích phù 
hợp với nhu cầu sử dụng khí gas và 
có các biện pháp thu gom bớt chất 
thải để tránh quá tải hầm biogas.

Trong một chuyến công tác, 
Đoàn công tác của dự án LCASP 
đến thăm lại một hộ chăn nuôi 
được hỗ trợ xây lắp hầm biogas 
tại tỉnh Hà Tĩnh. Khi Đoàn vừa ra 

Vì SaO 
Có HầM BIOGaS VẫN Ô NHIễM
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khỏi cửa, một số hộ dân xung quanh 
có phản ảnh là hộ chăn nuôi này 
đang gây ô nhiễm rất bức xúc cho 
hàng xóm. Đoàn công tác rất ngạc 
nhiên vì đã có hầm biogas mà tại sao 
vẫn bị phản ánh ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng hơn. Sau khi tìm hiểu, 
Đoàn nhận thấy nguyên nhân gây ô 
nhiễm là do trước đây hộ dân chỉ nuôi 
khoảng 15 – 20 con lợn, do vậy, dự án 
đã hỗ trợ xây lắp hầm biogas có dung 
tích 12 m3. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi 
lắp đặt hầm biogas, hộ chăn nuôi này 
đã tham gia “chăn nuôi liên kết” và 
đã tăng quy mô chăn nuôi lên 80 con 
lợn, tất cả chất thải chăn nuôi đều đưa 
xuống hầm biogas 12 m3 gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng và bức xúc 
cho các hộ dân xung quanh. 

ĐỐI VớI CÁC TrANG TrẠI 
CHăN NUôI

Hầu hết các trang trại chăn nuôi 
đã đầu tư xây dựng hầm biogas quy 
mô vừa và lớn vì đây là giải pháp xử 
lý môi trường phổ biến được các cấp 
chính quyền địa phương chấp nhận 
cho trang trại được tiếp tục chăn nuôi 
hiện nay. Tuy nhiên, một số bất cập 
đã được dự án LCASP ghi nhận lại 
khi đi khảo sát thực địa như sau:

+ Trang trại chỉ có một vài hầm 
biogas có dung tích nhỏ hơn nhiều 
so với quy mô chăn nuôi, các hầm 
biogas đều bị quá tải và không được 
vận hành đúng cách.

+ Trang trại có hầm biogas quy mô 
lớn và các hệ thống bể lắng, bể lọc sau 
biogas nhưng không được vận hành 

đúng cách, hỏng không được chủ trang 
trại quan tâm sửa chữa, hầu hết khí gas 
thừa xả trực tiếp ra môi trường.

Đoàn công tác của dự án LCASP 
đến thăm một trang trại tại Tiền 
Giang, chủ trang trại có lắp đặt hầm 
biogas phủ bạt có dung tích lớn 
nhưng lại bị rách. Chủ trang trại nói 
hầm vừa bị hỏng, sẽ cho sửa chữa 
ngay. Tuy nhiên, sau hơn một năm 
Đoàn quay lại thăm chính trang trại 
đó thì vẫn thấy hầm biogas chưa 
được sửa chữa. Lý do chính là hầm 
biogas không đem lại lợi nhuận bổ 
sung cho chủ trang trại nên chủ trang 
trại không muốn bỏ thêm chi phí để 
sửa chữa hầm. Các cấp chính quyền 
địa phương khi kiểm tra cũng không 
yêu cầu gì thêm.

Một lần khác, Đoàn của dự án 
LCASP và nhà tài trợ ADB đến thăm 
một số trang trại tại Bình Định. Đa 
số các trang trại đều có gần 1.000 con 
lợn. Tuy nhiên, các trang trại đều chỉ 
có một vài hầm biogas quy mô nhỏ có 
dung tích xử lý chưa tới 100 m3. Được 
biết các cấp chính quyền địa phương 
đã chấp nhận cho chủ trang trại là đã 
có “biện pháp xử lý môi trường” nên 
chủ trang trại không cần quan tâm 

đầu tư thêm hầm biogas nữa. 
Trong một chuyến công tác khác, 

Đoàn công tác của dự án LCASP đến 
thăm trang trại ở Nam Định. Trang trại 
có hầm biogas phủ bạt lớn đến 4.000 
m3. Tuy nhiên, chủ trang trại không sử 
dụng khí gas mà chỉ đầu tư một buồng 
đốt khí gas ở bờ ruộng. Mặc dù chủ 
trang trại nói luôn đốt khí gas thừa 
nhưng khi kiểm tra thấy cỏ mọc xanh 
rì ở quanh đầu đốt khí gas qua đó cho 
thấy không có tác động của việc đốt 
khí gas. Lý do chủ trang trại không đốt 
khí gas thừa là do e ngại cháy nổ, nếu 
đốt thì phải có người trông nên chọn 
giải pháp xả khí gas ra giữa cánh đồng 
cho tiện, chẳng ai biết.

Chúng tôi đến thăm trang trại nuôi 
lợn quy mô 150 lợn nái và hơn 1.000 
lợn thịt của ông Nguyễn Thế Thuyết 
ở thôn Ninh Xuyên, xã Tiến Dũng, 
huyện yên Dũng (Băc Giang). Hiện 
tại, trang trại đã đầu tư hệ thống hầm 
biogas thể tích 200m3. Tuy nhiên, vì 
lượng phân thải quá lớn, mùi hôi thối 
bốc lên nồng nặc, rất nhiều hộ dân 
xung quanh đã phản ánh lên chính 
quyền địa phương. Nếu không có 
biện pháp khắc phục, chắc chắn diện 
tích đất thầu khoán của ông sẽ bị thu 

Hầm bioga công nghệ phủ bạt đang được áp dụng tại trang trại chị Mến
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hồi vì gây ô nhiễm môi trường. Trước 
tình hình đó, ông đã sử dụng một 
cái ao trong khuôn viên để thải bã 
thải (sau khi đã được xử lý qua hầm 
biogas) và thả bèo tây có diện tích 5 
sào. Tình hình có cải thiện hơn, tuy 
nhiên vẫn chưa giải quyết được mùi 
hôi. Ông tiếp tục sử dụng thêm 1 
chiếc ao rộng 1,5 mẫu để làm bể 
lắng. Vì nguồn nước không đảm bảo 
chất lượng, chỉ có những con cá trê 
phi mới có thể sống. Mỗi năm, ông 
Thuyết phải bỏ ra khoảng 40 triệu 
đồng để thuê người hút hết lượng 
bã thải trong hầm biogas và ao. Một 
chi phí khá lớn, và chắc chắn nó sẽ 
khiến lợi nhuận của người chăn nuôi 
giảm sút. Trao đổi với chúng tôi, ông 
Thuyết thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu 
nhờ lực lượng quản lý môi trường 
kiểm tra, chắc chắn hệ thống xử lý 
môi trường của ông chưa đảm bảo. Ở 

huyện yên Dũng, đã có nhiều trang 
trại bị xử phạt vì ô nhiễm môi trường. 
Ví dụ, trước đây có nhà ông Trúc bị 
phạt 70 triệu đồng. Số tiền phạt nặng 
quá, ông phải từ bỏ nghề chăn nuôi.

Một trong những nguyên nhân 
các trang trại không mặn mà tham 
gia nhận hỗ trợ của dự án LCASP 
để xây lắp hầm biogas quy mô lớn 
là do dự án đòi hỏi phải đảm bảo 
chất lượng hầm và quy trình vận 
hành bảo dưỡng đúng cách. Những 
yêu cầu này của dự án sẽ làm cho 
chủ trang trại tốn kém nhiều chi phí 
trong khi không thể thu lại lợi nhuận 
từ việc sử dụng khí gas của các hầm 
biogas. Do vậy, hầu hết các chủ trang 
trại chọn giải pháp làm hầm biogas 
chỉ để đối phó để các cấp chính 
quyền địa phương cho phép được 
tiếp tục chăn nuôi.

Tóm lại, mặc dù hầu hết các trang 
trại đều có hầm biogas nhưng ô 
nhiễm môi trường do các trang trại 
gây ra ngày càng nghiêm trọng hơn. 
Nguyên nhân chính ở đây là do các 
chủ trang trại không có lợi ích từ khí 
gas sinh ra thông qua các hầm biogas 
quy mô lớn: làm hầm lớn vừa tốn 
diện tích đất hàng trăm mét, vừa tốn 
chi phí đầu tư vài trăm triệu đồng mà 
vẫn luôn bị phạt khi kiểm tra. Do vậy, 
các chủ trang trại luôn sống trong tâm 
trạng nơm nớp lo sợ, có hầm biogas 
chỉ để đối phó, khi kiểm tra chắc chắn 
sẽ lại bị phạt, do vậy, chẳng có lý do 
gì mà các trang trại phải tiếp tục bỏ 
thêm chi phí vận hành, bảo dưỡng và 
sửa chữa hầm biogas. q

TH

Nếu không sử dụng hết khí gas, hầm biogas HDPE cỡ lớn có thể trở thành tác nhân gây ô nhiễm
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Ở Việt Nam chăn nuôi 
trang trại phát triển 
trong những năm 
gần đây đã thúc đẩy 

sự phát triển các công trình xây dựng 
hầm biogas quy mô vừa và lớn. Một 
số công trình từ vài chục đến vài trăm 
mét khối đã được triển khai xây dựng 
ở nhiều nơi. 

Ở miền Nam do điều kiện khí hậu 
(nóng quanh năm) nên công nghệ 
KSH quy mô vừa khá phát triển. Một 
số công trình đã được xây dựng theo 
nhiều kiểu khác nhau thu hồi khí để 
phát điện tại các tỉnh như Đồng Nai, 
Bình Dương tuy nhiên quy mô các 
công trình cũng chỉ hạn chế ở thể tích 
bể phân hủy vài trăm m3. 

Ở miền Bắc tuy điều kiện kém 
thuận lợi hơn nhưng cũng đã có một 
số công trình quy mô vài chục mét 

khối được xây dựng và khí được dùng 
để phát điện. Đáng chú ý là công trình 
kiểu hồ kỵ khí có che phủ  theo công 
nghệ của Thái Lan được xây dựng tại 
trang trại của Công ty Khoáng sản Hà 
Tĩnh. Năm 2007, dự án “Phát triển 
các loại công trình KSH tiết kiệm 
năng lượng quy mô công nghiệp” (gọi 
tắt là Dự án KSH công nghiệp) thuộc 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về 
sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả- Bộ Công thương đã triển khai 
xây dựng mô hình trình diễn kiểu bể 
xây dùng vòm composit tiền chế cỡ 
250 m3 tại trại lớn của hợp tác xã Đan 
Hoài (Đan Phượng, Hà nội). 

Công nghệ KSH xử lý chất thải 
chăn nuôi ở quy mô vừa đang có thị 
trường tiềm năng ở Việt Nam trong 
những năm gần đây. Theo ước tính 
Việt Nam có thể xây dựng được 
khoảng hơn 10.000 công trình ở quy 

mô này cho các trang trại chăn nuôi 
ở quy mô công nghiệp. Trong báo cáo 
“Quy hoạch tổng thể các nguồn năng 
lượng tái tạo đến năm 2010 tầm nhìn 
đến năm 2025” của Viện Năng lượng 
cho thấy năng lượng KSH đóng góp 
một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng tiêu 
thụ năng lượng cuối cùng của toàn 
quốc. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện 
tại KSH chủ yếu cấp nhiệt cho các 
mục đích gia dụng, các công trình 
quy mô vừa và lớn chưa phát triển.

Ở Việt Nam, các loại công nghệ 
KSH quy mô vừa hiện đang được áp 
dung bao gồm:

CôNG TrìNH KSH DẠNG Bể 
NHIềU NGăN NắP KíN

Công nghệ dạng này cũng được 
áp dụng khá phổ biến, dựa trên các 
nguyên tắc phân hủy yếm khí dạng 
bể phốt.

HIỆN TRạNG SỬ DụNG
CÔNG TRìNH kHí SINH HọC QUy MÔ 

Vừa ở VIỆT NaM

                Công trình KSH xây dựng bằng gạch xỉ tại Công ty Tổng hợp Hà Nam

NGUyễN VăN CHUNG
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Sơ Đồ CÔNG NGHệ CÔNG TRìNH KSH PHủ BạT HDPE

Thông thường công trình KSH dạng này có hình chữ 
nhật, được chia thành nhiều ngăn (từ 3-7 ngăn) tùy theo 
mục tiêu thiết kế của trang trại. Sơ đồ nguyên tắc của công 
nghệ này như sau:

 
  
 
 
 
 

 
Sơ Đồ CÔNG NGHệ CÔNG TRìNH KSH DạNG NHIềU NGăN

Ưu điểm của công trình dạng này là dễ cải 
tạo, thi công, lắp đặt, đòi hỏi trình độ công nhân 
không cao, vật liệu xây dựng đa dạng, vận hành 
đơn giản ít tắc nghẽn đường ống

Nhược điểm là lượng khí thu được rất thấp, 
có thể do rò rỉ (sau một thời gian nắp bê tông bị 
nứt), không có hệ thống khuấy trộn, phá váng, 
không giữ được nhiệt do diện tích rộng, hiệu suất 
hoạt động không cao. 

CôNG TrìNH KSH PHủ BẠT HDPE

Công nghệ này hiện nay bắt đầu được áp dụng 
tại Việt nam cho một số loại hình xử lý chất thải 
công nghiệp thực phẩm như: chế biến sắn, bột mỳ 

chính, sản xuất rượu….Với quy mô công trình 
khá lớn từ 1000- 50.000m3/hồ. Sơ đồ công nghệ 
của loại công trình này như sau: 

  Ưu điểm: Thời gian thi công nhanh, hiệu 
quả thu khí cao, khả năng tích trữ khí tốt do 
tận dụng được độ co dãn của vải phủ, kiểm soát 
được hoạt động của công trình tốt, vận hành 
đơn giản 

Nhược điểm của công trình là khả năng giữ 
nhiệt kém, mức độ an toàn thấp, khả năng gây 
cháy nổ cao, khó kiểm soát lượng bùn cặn trong 
hồ, khó phát hiện các vị trí rò rỉ khí
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CôNG TrìNH KSH DẠNG ỐNG

Công trình KSH dạng ống được 
Viện Năng lượng thiết kế và chuyển 
giao công nghệ tới một số trang trại 
chăn nuôi với mức giá hợp lý cho quy 
mô tới vài trăm m3.

Ưu điểm: Thời gian thi công 
nhanh, hiệu quả thu khí cao, vận 
hành đơn giản ít tắc ngẽn đường ống, 
khả năng giữ nhiệt tốt, mức độ an 
toàn cao.

Nhược điểm: Thời gian lưu lớn 
15-25 ngày, khó phát hiện các vị trí 
rò rỉ khí, khó kiểm soát thấm ngấm 
tại đáy bể.

Sơ Đồ CÔNG NGHệ CÔNG   TRìNH KSH QUY MÔ VỪA

CÔNG TRìNH KSH ĐANG XÂY DỰNG

CôNG TrìNH KSH NắP CỐ ĐịNH

Công trình khí sinh học dạng vòm cầu 
nắp cố định được áp dụng khá phổ biến 
tại các trang trại vì nó được phát triển từ 
công trình KSH quy mô nông hộ.

- Công nghệ này đã được phổ biến và 
nhân rộng ở quy mô nhỏ. Khả năng giữ 
nhiệt tốt do bề mặt hở nhỏ. Khả năng 
phân bố và đảo trộn nước tự nhiên trong 
bể khá đều. Do kết cấu hình vòm cầu của 
bể, không tạo nên góc chết, nguyên liệu 
bên trong bể được phân giải khá triệt để. 
Tuy nhiên, các công trình khí sinh học 
dạng nắp cố định xây dựng phức tạp, đòi 
hỏi gia công nền móng tốt, khó phát hiện 
rò rỉ do xây dựng ngầm hoàn toàn. q

Sơ Đồ CÔNG NGHệ CÔNG TRìNH KSH NắP Cố ĐịNH
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Phân bón hữu cơ hiện nay 
chủ yếu được sản xuất từ 
nguyên liệu là than bùn. 
Tuy nhiên nguồn nguyên 

liệu này hiện đã giảm đáng kể và kém 
chất lượng. Trong khi đó tiềm năng 
lớn từ nguyên liệu là chất thải nông 
nghiệp (phế phụ phẩm trồng trọt và 
chất thải chăn nuôi, thủy sản…) lại 
chưa được nghiên cứu và tận dụng 
triệt để.

Theo ước tính, để đáp ứng yêu cầu 
sản xuất mỗi năm Việt Nam tiêu thụ 
khoảng 11 triệu tấn phân bón, trong 
đó hơn 90% là phân hóa học. Con 
số thống kê về nhập khẩu phân bón 
trong năm 2016 cho thấy rõ điều này 
khi Việt Nam nhập khẩu khoảng 4,2 
triệu tấn phân bón hóa học với trị 
giá 1,25 tỷ USD, phân bón hữu cơ 
chỉ chiếm xấp xỉ 1 triệu tấn. Hàng 
năm, ngành chăn nuôi Việt Nam thải 
ra khoảng 80 triệu tấn chất thải rắn 
nhưng chỉ khoảng 20% được sử dụng 
hiệu quả (làm khí sinh học, ủ phân, 

nuôi trùn, cho cá ăn…), còn lại 80% 
lượng chất thải chăn nuôi để lãng 
phí và phần lớn thải ra gây ô nhiễm 
môi trường. Như vậy, nếu có giải 
pháp để sử dụng hiệu quả nguồn chất 
thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ 
nhằm thay thế một phần lượng phân 

bón hóa học nhập khẩu sẽ tiết kiệm 
được ngoại tệ, tạo thêm việc làm và 
thu nhập bổ sung cho nông dân cũng 
như nền kinh tế. 

 Khảo sát tại một số tỉnh đang 
triển khai Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp 
các bon thấp (LCASP) cho thấy, việc 

VỀ Cơ CHế, CHíNH SÁCH kHUyếN kHíCH 
người dân sử dụng phân bón hữu cơ 
vi sinh thay thế dần phân bón vô cơ

NGUyễN CAO

Nông nghiệp hữu cơ là xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp 
khi nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm hữu cơ tăng cao và người dân 
chấp nhận trả thêm tiền để sử dụng. Để sản xuất được các sản phẩm 
hữu cơ thì sử dụng phân bón hữu cơ là một yếu tố quan trọng góp 
phần tăng chất lượng sản phẩm...

Phân bón hữu cơ được sản xuất từ chất thải chăn nuôi
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sản xuất phân bón hữu cơ sinh học 
từ chất thải chăn nuôi bằng cách ủ 
trực tiếp theo phương pháp truyền 
thống chủ yếu được thực hiện tại Lào 
Cai, Sơn La, Phú Thọ, Nam Định, 
Bắc Giang và Hà Tĩnh. Riêng ở Sóc 
Trăng, Tiền Giang và Bến Tre, người 
dân không ủ phân trực tiếp mà phơi 
khô sau đó đem bón cho cây trồng. 
Ở các tỉnh Bình Định, Tiền Giang 
và Bến Tre, lượng phân bò lại được 
thương lái thu gom với giá khoảng 
400 đồng/kg sau đó bán lại cho công 
ty sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh 
ở Đắk Lắk. Đây là phương thức thu 
gom phân hữu cơ khá hiệu quả, tạo 
nguồn phân hữu cơ cho các vùng sản 
xuất cây công nghiệp tập trung ở Tây 
Nguyên và Đông Nam bộ. Tuy nhiên, 
đây chỉ là những điển hình quy mô 
nhỏ, chưa mang tính đồng bộ và phát 
triển ở quy mô lớn hơn để mang lại 
hiệu quả kinh tế cao.

Theo các chuyên gia tư vấn Dự án 
LCASP, việc sản xuất và tiêu thụ phân 
bón hữu cơ ở Việt Nam có một số các 
hạn chế như: quản lý theo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn hiện nay chưa đáp ứng 
được yêu cầu thực tế, sản phẩm phân 
bón phát triển ồ ạt, thiếu định hướng 
dẫn tới mất cân đối giữa phân bón vô 
cơ và hữu cơ; việc đăng ký và công 
bố chất lượng chưa phù hợp với mục 
đích sử dụng của phân bón. Không 
thể kiểm soát được chất lượng phân 
bón (phân giả, phân kém chất lượng) 
do thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ 
chế quản lý chú trọng về hậu kiểm 
trong khi lực lượng thanh kiểm tra 
còn mỏng. Việc cho phép các cơ sở 
sản xuất hoặc nhập khẩu phân bón 
tự khảo nghiệm, tự đánh giá và công 
nhận kết quả khảo nghiệm theo quy 
định không bảo đảm tính khoa học, 
khách quan, thiếu chặt chẽ, thống 
nhất và chưa được cơ quan quản lý 

kiểm chứng, dẫn tới nhiều loại phân 
bón không bảo đảm hiệu lực, nhiều 
doanh nghiệp làm giả hoặc sửa đổi 
hồ sơ khảo nghiệm để phục vụ cho 
việc hợp chuẩn, hợp quy…

Thực tế này dẫn tới tình trạng 
nông dân rơi vào “ma trận” phân bón 
hữu cơ với quá nhiều tên gọi, thương 
hiệu của các doanh nghiệp sản xuất 
trong và ngoài nước. Công dụng, xuất 
xứ, công nghệ sản xuất, nguyên liệu 
các loại phân bón hữu cơ được các 
nhà sản xuất, nhà phân phối quảng 
cáo khá phong phú, trong khi công 
tác quản lý, định hướng sử dụng còn 
nhiều bất cập. Đây cũng là lý do khiến 
nông dân đắn đo khi sử dụng phân 
bón hữu cơ vì phải bón một khối 
lượng lớn phân trên một đơn vị diện 
tích nên bất tiện hơn về vận chuyển 
và sử dụng so với phân hóa học. Đặc 
biệt, tác động của phân bón hữu cơ 
lại không nhanh chóng và rõ rệt như 
phân bón hóa học và chi phí đầu vào 
cao hơn so với phân bón hóa học.

Để thúc đẩy người dân tham gia 
sản xuất hữu cơ, theo Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh 
Nam, cần quy hoạch và bảo vệ đất 
đai, nguồn nước hiện chưa hoặc ít 
bị ô nhiễm và còn thích hợp cho sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng 
hàng hóa. Bên cạnh đó, cần hoàn 
thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
sản xuất, chế biến, chứng nhận chất 
lượng, thanh tra, giám sát liên quan 
đến nông nghiệp hữu cơ, giúp người 
tiêu thụ an tâm khi sử dụng các sản 
phẩm đã có chứng nhận và đạt tiêu 
chuẩn. Khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm 
hữu cơ, đầu tư sản xuất phân bón hữu 
cơ, phân sinh học, vi sinh, chế phẩm 
bảo vệ thực vật sinh học. Xây dựng 
thương hiệu, phát triển thị trường và 
quảng bá sản phẩm hữu cơ Việt Nam. 

Về hành lang pháp lý cho nông 
nghiệp hữu cơ phát triển, Thứ trưởng 
Trần Thanh Nam kiến nghị: Chính 
phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT 
xây dựng đề án phát triển nông 
nghiệp hữu cơ giai đoạn 2018-2025, 
xây dựng hành lang pháp lý để công 
nhận, chứng nhận sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ, đảm bảo sự minh 
bạch trong sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ. Ngoài ra, Chính phủ cần ưu 
tiên chính sách về đất đai, tín dụng 
cho phát triển nông nghiệp hữu cơ, 
ban hành các chính sách thu hút đầu 
tư của xã hội trong sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ. q

Dây chuyền sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi
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Nhằm bảo vệ môi 
trường, hạn chế 
phát thải khí nhà 
kính vào khí quyển, 

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 
khung của Liên hợp quốc về biến 
đổi khí hậu (UNFCCC) vào tháng 
11/1994 và phê chuẩn Nghị định thư 
Kyoto vào tháng 9/2002. Nghị định 
thư Kyoto đã tạo điều kiện cho sự 
hình thành và phát triển một loại 
thị trường đặc biệt, đó là thị trường 
buôn bán phát thải, hay còn gọi là thị 
trường các bon.

Trên thị trường, việc mua bán các 
bon được thực hiện thông qua bán 
tín dụng các bon hay là tín chỉ các 
bon. Đối với các nước đang phát 
triển như Việt Nam, tham gia thị 
trường các bon không chỉ chung tay 

với thế giới trong mục tiêu giảm khí 
nhà kính mà còn là công cụ để tạo 
nguồn thu tài chính, tiếp nhận công 
nghệ hiện đại ít các bon để phát triển 
bền vững.

Để giúp các nước thực hiện mục 
tiêu giảm phát khí thải nhà kính, góp 
phần đạt được mục tiêu chung của 
Công ước, Nghị định thư Kyoto đưa 
ra 3 cơ chế mềm dẻo gồm: buôn bán 
phát thải toàn cầu, cơ chế đồng thực 
hiện và cơ chế phát triển sạch. Ngay 
sau khi Nghị định thư Kyoto có hiệu 
lực, việc thương mại hóa tín chỉ các 
bon phát triển khá mạnh mẽ. Đây là 
việc mua bán tín chỉ giảm phát thải 
được chứng nhận. Trong loại hình 
mua bán này, mỗi quốc gia có một 
mức độ khí thải tối đa được phép xả 
vào khí quyển. Những quốc gia nào 

có lượng khí thải xả ra nằm dưới 
mức cho phép sẽ có quyền bán mức 
khí thải còn dư của mình cho các 
quốc gia mà lượng khí thải vượt quá 
mức cho phép.

Thị trường mua bán các bon được 
chia làm 2 loại: thị trường chính 
thống và thị trường tự nguyện. Ở thị 
trường chính thống, việc mua bán 
các bon dựa trên sự cam kết của các 
quốc gia trong Công ước khung của 
Liên hợp quốc để đạt được mục tiêu 
cắt giảm khí nhà kính. Thị trường 
này mang tính bắt buộc và có cơ 
chế mềm, cho phép các nước thuộc 
nhóm phải cắt giảm khí nhà kính lựa 
chọn phương án tối ưu nhất để thực 
hiện nghĩa vụ của mình. Trong bối 
cảnh thực hiện Nghị định thư Kyoto 
thì các nước thuộc nhóm phải cắt 

Quản lý cơ sở dữ liệu khí sinh học 
và bán tín chỉ các bon khí sinh học

TạI VIỆT NaM
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giảm khí nhà kính theo cam kết có 
thể thông qua cơ chế phát triển sạch 
hay cơ chế đồng thực hiện, hoặc cơ 
chế buôn bán phát thải để thực hiện 
cam kết của mình.

Việt Nam không thuộc nhóm các 
nước phải cắt giảm khí nhà kính, 
xong Việt Nam hiện là 1 trong 5 
quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất 
của biến đổi khí hậu. Hiện tại Việt 
Nam tham gia thị trường mua bán 
các bon chính thống với tư cách bên 
cung với mức khoảng 0,03%. Trong 
số 3 cơ chế hỗ trợ hoạt động của thị 
trường các bon chính thống, CDM 
là cơ chế duy nhất liên quan tới các 
nước đang phát triển trong đó có 
Việt Nam. Tính đến tháng 6/2014, 
Việt Nam có 253 dự án cơ chế phát 
triển sạch CDM, 11 chương trình 
hoạt động theo CDM được đăng 
ký, 10.068.987 tín chỉ giảm phát 
thải được chứng nhận bởi Ban chấp 
hành quốc tế về CDM cấp thông qua 
các hoạt động CDM. Tổng lượng khí 
nhà kính giảm được của 253 dự án 
CDM là khoảng 137 triệu tấn CO2 
tương đương trong thời kỳ tín dụng. 
Trên thế giới, Việt Nam đứng thứ 4 
về số dự án CDM được đăng ký và 
xếp thứ 11 về lượng CER được cấp.

Hiện nay ở Việt Nam các dự án 
CDM về KSH thuộc 3 lĩnh vực: thu 
hồi khí mê tan từ xử lý chất thải chăn 
nuôi, thu hồi mê tan từ các bãi rác và 
thu hồi khí mê tan từ xử lý các chất 
thải hữu cơ của các nhà máy. Việt 
Nam có 12 dự án CDM về KSH, chủ 
yếu liên quan đến xử lý nước thải 
của các nhà máy tinh bột sắn để thu 
hồi khí mê tan. 

Bên cạnh thị trường chính thống 

là thị trường trao đổi các bon tự 
nguyện. Trong khi thị trường chính 
thống được hình thành và điều tiết 
bởi các thể chế cắt giảm các bon 
quốc tế, quốc gia, khu vực có tính 
chất bắt buộc theo Nghị định thư 
Kyoto và hệ thống thương mại phát 
thải của Liên minh châu âu thì thị 
trường tự nguyện cho phép các công 
ty, cá nhân trao đổi các bon trên tinh 
thần tự nguyện. Trong những năm 
gần đây, thị trường trao đổi các bon 
tự nguyện phát triển nhanh, trong 
đó thị phần giao dịch tín chỉ các 
bon từ rừng chiếm tỉ lệ cao. Dự báo, 
trong các năm tới tốc độ tăng trưởng 
của thị trường các bon tự nguyện sẽ 
ngày càng cao do nhu cầu mua tín 
chỉ các bon của các doanh nghiệp 
tiếp tục tăng mạnh. Dự báo đến năm 
2020, khối lượng giao dịch của thị 
trường các bon tự nguyện khoảng 
1.638 triệu tấn CO2, tăng hơn 12 
lần so với quy mô của thị trường tự 
nguyện năm 2012. Thị trường mua 
bán giảm phát thải tự nguyện được 
điều chỉnh bởi nhiều bộ tiêu chuẩn 
khác nhau, phụ thuộc vào yêu cầu 
của bên mua, như bộ tiêu chuẩn các 
bon được thẩm định, mức giảm phát 
thải cộng đã thẩm tra và tiêu chuẩn 
vàng. Giá cả và chất lượng trao đổi 
các bon phụ thuộc vào thay đổi theo 
tiêu chuẩn. 

Việt Nam hiện có khoảng 200 
nghìn công trình KSH thuộc các dự 
án KSH cho ngành chăn nuôi Việt 
Nam; Dự án nâng cao chất lượng an 
toàn sản phẩm nông nghiệp và phát 
triển chương trình KSH; Dự án cạnh 
tranh ngành chăn nuôi và ATTP; 
Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon 
thấp (LCASP). Trong số này thì Dự 

án KSH cho ngành chăn nuôi là dự 
án đầu tiên bán được tín chỉ các bon 
với tổng số tín chỉ các bon đã bán là 
1.290.876, doanh thu khoảng 36 tỉ 
đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện 
gặp nhiều khó khăn do còn thiếu các 
văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến bán tín chỉ các bon trên thị 
trường tự do theo cơ chế tự nguyện. 

Với Dự án LCASP, theo ước tính 
cỡ bể KSH quy mô nông hộ trung 
bình là 11,35 m3 sẽ giảm được trung 
bình 6 tấn CO2 mỗi năm, với 50.000 
công trình KSH, Dự án LCASP đã 
đóng góp vào mức giảm phát thải 
chung của cả nước là 300 nghìn tấn 
CO2, với giá CER hiện nay áp dụng 
theo tín chỉ vàng là 3 USD/1 tấn 
CO2 thì mỗi năm Dự án LCASP có 
thể thu được 900 nghìn USD. Theo 
ông Nguyễn Thế Hinh, Giám đốc 
Dự án LCASP, bán tín chỉ các bon 
trong lĩnh vực KSH không những 
giúp Việt Nam thực hiện các cam 
kết quốc tế về ứng phó với biến đổi 
khí hậu mà còn đem lại nguồn thu 
bền vững cho các dự án tái đầu tư 
cho phát triển KSH. Tuy nhiên, đây 
là lĩnh vực mới và phức tạp, đòi hỏi 
phải có đơn vị đủ kinh nghiệm, 
chuyên môn sâu mới có thể đáp ứng 
được yêu cầu nghiêm ngặt của các 
thị trường tín chỉ các bon khác nhau 
trên thế giới. Dự án LCASP sẽ thực 
hiện các hoạt động hỗ trợ nhằm tăng 
cường năng lực cho chương trình 
KSH quốc gia của Cục Chăn nuôi 
để nơi này trở thành đơn vị đầu mối 
quản lý tất cả tín chỉ các bon của các 
dự án KSH do Bộ Nông nghiệp và 
PTNT thực hiện. q

Nguyễn Cao Gia Bảo (tổng hợp)
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NHIềU CHíNH SÁCH CHƯA 
HIỆU QUẢ NHƯ MONG 
MUỐN

Trong lĩnh vực quản lý chất 
thải chăn nuôi đã có nhiều chính 
sách đi vào cuộc sống. Quyết định 
1775/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 21/11/2012 phê 
duyệt đề án quản lý chất thải khí 
gây hiệu ứng nhà kính. Việc quản 
lý hoạt động kinh doanh tín chỉ 
các bon nhằm giảm phát thải khí 
nhà kính trong ngành nông nghiệp 
tập trung vào ứng dụng biện pháp 
canh tác lúa tiên tiến theo hướng 
tiết kiệm và giảm chi phí đầu vào; 
thu gom, tái chế, tái sử dụng phụ 
phẩm nông nghiệp, phát triển và 
ứng dụng công nghệ xử lý chất thải 
hữu cơ trong canh tác rau màu, 
mía, cây công nghiệp ngắn và dài 

ngày; phát triển công nghệ khí 
sinh học (KSH) và hoàn thiện hệ 
thống thu gom, lưu trữ, xử lý phân 
chuồng trong chăn nuôi gia súc, 
gia cầm…

Quyết định số 899/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 
10/6/2013 phê duyệt Đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững. Một số nội 
dung tái cơ cấu được nêu trong đề 
án như: sản xuất tập trung gắn với 
bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo 
chuỗi giá trị; xử lý chất thải nông 
nghiệp, áp dụng công nghệ tưới 
tiết kiệm; áp dụng kỹ thuật và công 
nghệ phù hợp để vừa tạo cơ hội 
sinh kế cho hộ nông dân vừa hạn 
chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường; phát triển nguồn năng 
lượng tái tạo từ các phụ phẩm của 

ngành chăn nuôi. 
Quyết định số 3119/QĐ-BNN-

KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT ngày 16/12/2011 
phê duyệt đề án giảm phát thải khí 
nhà kính trong nông nghiệp, nông 
thôn đến năm 2020. Một trong 
những mục tiêu chính của đề án là 
thúc đẩy phát triển sản xuất nông 
nghiệp xanh theo hướng an toàn, 
phát triển bền vững, ít phát thải, 
đảm bảo an ninh lương thực quốc 
gia, góp phần giảm nghèo và ứng 
phó có hiệu quả với biến đổi khí 
hậu. Cụ thể đến năm 2020 giảm 
20% lượng khí nhà kính trong 
nông nghiệp, nông thôn (tương 
đương 18,87 triệu tấn CO2), đồng 
thời đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 
và giảm tỷ lệ đói nghèo theo chiến 
lược phát triển của ngành. 

Quốc hội cũng ban hành Luật 

Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống 
quy định và chính sách trong quản lý  

môi trường chăn nuôi và khuyến khích  
sử dụng chất thải chăn nuôi làm  

phân bón hữu cơ và năng lượng sinh học 
nhằm hướng tới quản lý toàn diện và  

bền vững chất thải chăn nuôi tại việt nam

Lê HảI – CHUNG NGUyêN

Với số lượng vật nuôi lớn trên cả nước, việc quản lý 
chất thải chăn nuôi hiệu quả có thể tạo ra nguồn năng 
lượng đáng kể và giúp giảm lượng phát thải khí nhà 
kính, giảm ô nhiễm môi trường và các rủi ro về sức 
khỏe. Hiện Nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách 
cho hoạt động này…
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Bảo vệ môi trường số 55/2014/
QH13; Luật Đầu tư số 67/2014/
QH13 ngày 26/11/2014 và các 
chính sách của Chính phủ đều có 
nội dung liên quan đến ưu đãi trong 
việc xử lý và quản lý chất thải nông 
nghiệp, tuy nhiên việc áp dụng các 
chính sách vào thực tế chưa đem lại 
hiệu quả mong muốn. Trước thực 
tế này, các chuyên gia khuyến nghị, 
Nhà nước cần ban hành một chính 
sách quốc gia về sản xuất, thương 
mại và sử dụng phân bón, với sự hỗ 
trợ thích đáng về phân bón hữu cơ. 
Phân bón hữu cơ là đầu vào thiết yếu 
cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ và 
giúp giảm sử dụng phân hoá học 
càng nhiều càng tốt thông qua việc 
kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ 
và hóa học. Chuỗi giá trị phân bón 
hữu cơ phải được vận hành hiệu quả 
dưới sự hỗ trợ của Chính phủ và tạo 
thuận lợi để liên kết các cơ sở sản 
xuất chăn nuôi với các công ty phân 

bón và tổ chức các nông hộ nhỏ 
trong cả chăn nuôi và sản xuất cây 
trồng. Đồng thời, tăng cường nhận 
thức của nông dân, cán bộ khuyến 
nông và cán bộ quản lý về tầm quan 
trọng của phân bón hữu cơ đối với 
nông nghiệp và an ninh lương thực 
thông qua các chương trình truyền 
thông đại chúng rộng khắp và các 
hoạt động đào tạo chuyên sâu.

THIếU CHíNH SÁCH ĐồNG 
Bộ VÀ Cụ THể

Theo thống kê của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về chăn nuôi, cả 
nước hiện có khoảng 12 triệu hộ 
gia đình có hoạt động chăn nuôi 
và 23.500 trang trại chăn nuôi tập 
trung. Trong đó, phổ biến là chăn 
nuôi lợn (khoảng 4 triệu hộ) và gia 
cầm (gần 8 triệu hộ), với tổng đàn 
khoảng 362 triệu con gia cầm, 29 
triệu con lợn và 8 triệu con gia súc, 

mỗi năm khối lượng nguồn thải ra 
từ chăn nuôi ra môi trường là một 
con số khổng lồ - khoảng 84,5 triệu 
tấn/năm, trong đó, chỉ khoảng 20% 
được sử dụng hiệu quả (làm khí 
sinh học, ủ phân, nuôi trùn, cho cá 
ăn,…), còn lại 80% lượng chất thải 
chăn nuôi đã bị lãng phí và phần lớn 
thải ra gây ô nhiễm môi trường.

Khảo sát của Dự án Hỗ trợ nông 
nghiệp các bon thấp (LCASP) năm 
2015 cho thấy, tại 10 tỉnh (Lào Cai, 
Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam 
Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền 
Giang, Bến Tre và Sóc Trăng) tỷ 
lệ chất thải chăn nuôi được xử lý 
(qua khí sinh học, ủ compost) rất 
thấp, chỉ chiếm 13,7%, phần còn lại 
86,3% (gần 16 triệu tấn) dùng bón 
trực tiếp cho cây trồng hoặc xả vào 
kênh, mương, ao, hồ, cộng với 7,2 
triệu m3 nước tiểu thải ra hàng năm. 
Đây là nguồn gây ô nhiễm và lây lan 
bệnh tật rất nghiêm trọng, tác động 

Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi
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trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng.
Có nhiều nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng này, nhưng 
nguyên nhân chính gây ô nhiễm 
môi trường chăn nuôi ở nước ta 
là sử dụng quá nhiều nước để vệ 
sinh chuồng trại và tắm rửa, làm 
mát cho vật nuôi dẫn đến chất 
thải lỏng và các chất thải rắn hòa 
tan vào nước không thể thu gom 
và xử lý được xả trực tiếp hoặc 
gián tiếp (thông qua các hầm khí 
sinh học) xuống nguồn nước. 
Một trong những biện pháp hữu 
hiệu và phổ biến trong xử lý chất 
thải chăn nuôi hiện nay là xây 
dựng các bể KSH. Tuy nhiên, 
theo thống kê, tính đến thời điểm 
hiện tại cả nước mới chỉ xây lắp 
được khoảng 500.000 công trình 
KSH trên tổng số 12 triệu hộ 
chăn nuôi. Bên cạnh đó, việc coi 
công nghệ KSH là biện pháp chủ 
yếu để xử lý chất thải chăn nuôi 
như hiện nay là chưa phù hợp với 
thực tế sản xuất của các trang trại 
chăn nuôi dẫn đến hầu hết các 
trang trại chăn nuôi không đáp 
ứng được quy định về quản lý 
môi trường theo QCVN 62-MT 
năm 2016 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường…  

Theo khảo sát của LCASP tại 
một số địa phương, các bể KSH 
có dung tích nhỏ hơn 15 m3 đem 
lại hiệu quả cao hơn về kinh tế, 
môi trường và xã hội. Trong khi 
đó, các bể có dung tích lớn hơn 
15 m3 lại cho hiệu quả thấp, do đó 
người dân có xu hướng không ưu 
tiên đầu tư xây lắp các công trình 
KSH có dung tích lớn hơn 15 m3. 
Đầu tư các công trình KSH quy 
mô lớn vừa tốn chi phí đầu tư và 
chi phí vận hành bảo dưỡng cao, 
vừa tốn diện tích đất đai nhưng 
lại không thu lại lợi ích về kinh 
tế do khí gas sinh ra với số lượng 

lớn không được sử dụng hết. Mặt 
khác, hầu hết các trang trại có 
công trình KSH quy mô lớn đều 
không đạt yêu cầu theo QCVN 
62-MT, việc xử lý nước thải chăn 
nuôi để đạt được tiêu chuẩn 
thường gây tốn chi phí cho chủ 
trang trại từ 9.000 – 11.000 đồng/ 
1 m3 (theo công bố của Công ty 
Chuỗi thực phẩm TH).

Từ những khó khăn, bất cập 
trên, mới đây tại Hội thảo “Định 
hướng và đề xuất xây dựng các 
chính sách về quản lý toàn diện 
chất thải chăn nuôi phù hợp 
với điều kiện Việt Nam” một số 
chính sách đã được đề xuất nhằm 
khuyến khích sử dụng các công 
nghệ sử dụng chất thải chăn nuôi 
vào mục đích tạo thêm thu nhập 
cho chủ trang trại, như: Không 
cho phép các trang trại chăn nuôi 
xả nước thải xuống nguồn nước. 
Thay vào đó, các trang trại cần có 
diện tích trồng trọt liên kết đủ 
lớn để có thể sử dụng hết nước 
thải chăn nuôi/ nước thải sau 
KSH cho tưới cây trồng; không 
cho phép các trang trại xây dựng 
bể KSH khi chưa có kế hoạch 
sử dụng hết khí gas; yêu cầu 
trang trại phải có hạ tầng ủ phân 
compost nhằm sử dụng chất thải 
rắn, lỏng để sản xuất phân bón 
hữu cơ nguyên liệu ngay tại trang 
trại. Có chính sách hỗ trợ sử dụng 
nước thải chăn nuôi tưới cho cây 
trồng, trong đó cần điều chỉnh 
qui chuẩn QCVN 62-BTNMT 
cho phù hợp hơn với điều kiện 
sản xuất thực tế. Có chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất 
phân bón hữu cơ thu gom chất 
thải chăn nuôi để sản xuất phân 
bón hữu cơ nguyên liệu nhằm 
kích thích hình thành chuỗi giá 
trị sản xuất và tiêu thụ phân bón 
hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. q

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các 
bon thấp (LCASP) là dự án 
vốn vay từ Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ADB) và sẽ 
đóng tài khoản vốn vay vào 
30/6/2019. Thời gian thực 
hiện dự án sắp kết thúc, nhưng 
hợp phần 2: Tín dụng cho các 
chuỗi giá trị khí sinh học gần 
như chưa giải ngân được. Tiến 
độ dự án đang bị ảnh hưởng 
vì những khó khăn trong triển 
khai hợp phần này…

ĐỐI TƯợNG VAy Bị HẠN CHế

Triển khai hợp phần tín dụng cho 
các chuỗi giá trị khí sinh học, dự án sẽ 
cung cấp tín dụng cho nông dân thông 
qua 2 định chế tài chính là Ngân hàng 
Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) và 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam (Agribank) để xây 
dựng các công trình khí sinh học (KSH) 
bao gồm các hạng mục có liên quan 
như hệ thống cấp thoát nước, hầm khí 
sinh học, đường ống dẫn khi gas, các 
thiết bị sử dụng khí gas, các hạng mục 
xử lý môi trường, các hạng mục lưu 
trữ, vận chuyển và chế biến chất cặn 
thải làm phân bón hữu cơ…Tuy nhiên 
sau 4 năm thực hiện dự án, 2 định chế 
tài chính mới giải ngân được số lượng 
rất ít, thậm chí có nhiều “vùng trắng” 
không thể thực hiện. Đến thời điểm 
tháng 5/2017, Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn mới phân bổ 
vốn cho 6 chi nhánh là Bắc Giang, Bình 
Định, Lào Cai, Phú Thọ, Sóc Trăng và 
Tiền Giang có nhu cầu giải ngân Dự 
án LCASP với tổng số tiền chỉ là 6,29 
tỷ đồng. 

Tỉnh Hà Tĩnh là một “vùng trắng” 
điển hình. Trong 4 năm qua, việc triển 
khai hợp phần tín dụng gần như dậm 
chân tại chỗ. Điều này trái ngược với 
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việc triển khai hợp phần quản lý chất thải chăn nuôi, dự 
kiến kết thúc dự án, Hà Tĩnh sẽ xây dựng được 5.700 hầm 
biogas cỡ nhỏ. Hiện tại, đối tượng được vay vốn từ gói tín 
dụng này rất hạn chế, chỉ cho vay xây hầm biogas và một 
số hạng mục trong chuỗi giá trị. Thực tế, đa phần các hộ 
chăn nuôi quy mô nhỏ (8-10 con lợn), công trình khí sinh 
học chỉ ở mức 9 – 10 m3, phần lớn khí gas được sử dụng 
hết cho đun nấu, thắp sáng. Vì vậy, nông dân chỉ có nhu 
cầu vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi, xây dựng chuồng 
trại chứ không hào hứng thực hiện các chuỗi giá trị như 
sản xuất phân bón hữu cơ, xử lý môi trường, chạy máy 
phát điện…Tuy nhiên, quy định của ADB lại rất chặt chẽ, 
họ không cho phép sử dụng vốn vay sai mục đích, chính 
vì vậy cho đến nay, Hà Tĩnh chưa có trường hợp nào vay 
được vốn từ gói tín dụng của dự án. 

 Việc giải ngân ở các công trình KSH quy mô vừa và 
lớn càng khó khăn hơn. Với quy mô ở mức trang trại (trên 
1.000 con lợn), việc đầu tư hạ tầng để xử lý chất thải là rất 
lớn, số tiền vay được từ gói tín dụng của dự án lại rất ít so 
với thực tế họ phải bỏ ra để đầu tư. Vì vậy, các chủ trang 
trại không tha thiết với khoản vay này. Người dân chủ yếu 
có nhu cầu vay theo gói chăn nuôi kết hợp xây hầm KSH.

Một số ngân hàng tham gia giải ngân cho gói tín dụng 
của dự án lý giải, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng hiện 
tại vẫn chưa thể giải ngân thêm vốn tới khách hàng do 
đối tượng được vay của Dự án LCASP hạn chế, giá cả đầu 
ra của sản phẩm chăn nuôi hiện đang ở mức thấp, các hộ 
chăn nuôi bị thua lỗ hoặc lãi ít nên không muốn đầu tư 
chăn nuôi. 

Theo báo cáo của tư vấn về tài chính tín dụng của dự 
án LCASP, nhu cầu vay vốn tín dụng của các trang trại 
và nông hộ để đầu tư chăn nuôi và xử lý môi trường khá 
lớn: 100% các trang trại lớn và 88,33% các trang trại vừa 
và nhỏ khi được phỏng vấn đều nói có nhu cầu vay vốn. 
Tuy nhiên, đa số các trang trại đều có dư nợ khá lớn tại 
các ngân hàng thương mại nên khả năng vay thêm vốn 
từ dự án LCASP không cao.  Tuy nhiên, kết quả khảo sát 
cho thấy nhu cầu tín dụng của các hộ chăn nuôi để làm 
hầm bioga khá cao, từ 50% tại các tỉnh Lào Cai, Bến Tre, 
Tiền Giang, Bình Định, đến 55% tại Sóc Trăng, 65% tại 

Phú Thọ, 70% tại Bắc Giang, 80% tại Sơn La và cao nhất là 
Nam Định 85%. Do vậy, sẽ có ít nhất 300 nghìn hộ chăn 
nuôi nhỏ trên tổng số 600 nghìn hộ chăn nuôi tại 10 tỉnh 
dự án LCASP có nhu cầu vay vốn từ 10 – 50 triệu đồng để 
làm hầm KSH. Tổng vốn tín dụng 42 triệu USD của dự án 
LCASP sẽ là con số nhỏ bé nếu các ngân hàng hướng vào 
cho vay các đối tượng hộ chăn nuôi nhỏ thay vì đang tập 
trung vào các chủ trang trại như hiện nay. Đặc biệt, sau 
Đoàn đánh giá giữa kỳ của dự án vào tháng 09/2016, nhà 
tài trợ ADB đã chấp nhận cho mở rộng các hạng mục cho 
vay bao gồm các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi làm 
phân bón hữu cơ (cả máy tách phân, máy phát điện, các 
biện pháp sử dụng nước thải chăn nuôi cho tưới cây trồng, 
máy trộn, máy sấy, bể ủ phân, …).

NHIềU THủ TụC KHắT KHE, PHứC TẠP

Giống như các tỉnh khác, Bình Định thực hiện các hợp 
phần của Dự án LCASP khá tốt, chỉ riêng hợp phần tín 
dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học là khó khăn. Sau 
4 năm, dù đã rất cố gắng nhưng đến nay tỉnh Bình Định 
mới chỉ giải ngân được gần 3 tỷ đồng, trung bình mỗi hộ 
dân được vay 20-30 triệu đồng và chủ yếu ở quy mô nhỏ. 
Hiện tại, hợp phần tín dụng trong khuôn khổ LCASP ở 
Bình Định có 2 định chế tài chính, đó là Ngân hàng Hợp 
tác xã và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh 
Bình Định. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Hợp 

TIỀM NăNG Và THị TRườNG TíN DụNG 
CHO xỬ LÝ MÔI TRườNG CHăN NUÔI  

TạI CÁC TỉNH DỰ ÁN LCaSP
NGUyễN HOàNG LONG

Rất ít công trình KSH quy mô nhỏ được xây dựng từ tiền vay Dự án LCASP
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tác xã mới giải ngân được 284,8 triệu 
đồng, còn Ngân hàng Nông nghiệp và 
PTNT cho vay được 15 hộ, với số tiền 
200 triệu đồng. 

Dẫn chứng về rào cản trong giải 
ngân gói tín dụng, ông Huỳnh Ngọc 
Diệp, Phó giám đốc Dự án LCASP 
Bình Định nói: hiện các ngân hàng 
thương mại có quy định hộ chăn nuôi 
vay vốn làm hầm KSH phải “gửi” giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) 
để ngân hàng giữ, nhằm ràng buộc 
việc trả nợ của hộ vay. Đối với nông 
dân, hình thức “giữ hộ” sổ đỏ của ngân 
hàng chẳng khác nào thế chấp. Thêm 
vào đó, lãi suất được tính theo lãi suất 
thương mại nên ở mức cao.

Quy định phải thế chấp sổ đỏ khi 
vay tiền xây dựng hầm KSH cỡ nhỏ 
đang là rào cản khiến việc giải ngân 
cho dự án này ở 10 tỉnh triển khai rất 
chậm chạp, nhiều tỉnh còn chưa chưa 
giải ngân được. Ở quy mô chăn nuôi 
lớn hơn, việc thế chấp sổ đỏ để vay 
vốn là không thể bởi để đầu tư xây 
dựng được mô hình chăn nuôi quy 
mô vừa và lớn, đa phần các chủ hộ đã 
phải sử dụng tài sản để thế chấp ngân 
hàng, họ không còn khả năng để đáp 
ứng các yêu cầu khi tiếp cận gói tín 
dụng từ Dự án LCASP. 

Theo kết quả nghiên cứu thuộc 
gói thầu 20: Tư vấn trong nước về 
tài chính tín dụng cho chuỗi giá trị 
khí sinh học trên địa bàn của 10 
tỉnh tham gia dự án, có tới 100% các 
doanh nghiệp thương mại chăn nuôi 
lớn đều có nhu cầu cầu vay vốn để 
xây dựng chuồng trại, mua con giống, 
nâng cấp hệ thống thu gom chất thải 
và đầu tư lắp mới công trình KSH để 
tạo sự đồng bộ trong đầu tư, đặc biệt 
là sử dụng màng HDPE vì một số bể 
xây trước đã xuống cấp hoặc quá tải. 
Tuy nhiên, nhóm hộ này khó có thể 
vay được thêm vì đang có dư nợ khá 
lớn tại ngân hàng. Hầu hết các trang 
trại chăn nuôi vừa và nhỏ đều muốn 
vay thêm vốn để mở rộng chăn nuôi, 
nâng cấp hoặc xây thêm chuồng trại 
và bể KSH. Nhu cầu vốn vay của 
trang trại vừa và nhỏ dao động trong 

khoảng 100 – 500 triệu đồng, của 
nông hộ từ 50 đến 200 triệu. Chỉ có 
số ít hộ dân đồng ý vay vốn xây dựng/
lắp đặt bể KSH đơn lẻ. Có thể thấy 
rằng, hầu hết các hộ gia đình đang có 
nhu cầu vay vốn mong muốn được 
kết hợp mục đích vay vốn làm bể 
KSH kèm theo mục đích cho vay sửa 
chữa và nâng cấp chuồng trại, phát 
triển chăn nuôi.

CầN ĐƠN GIẢN THủ TụC VÀ 
ĐA DẠNG CÁC HẠNG MụC 
CHO VAy

Trước những khó khăn trong việc 
triển khai hợp phần tín dụng của Dự 
án LCASP, các địa phương đề xuất mở 
rộng và đa dạng các hạng mục cho vay 
trong một khoản vay theo chuỗi giá trị, 
bao gồm bể KSH, cho vay hỗ trợ chăn 
nuôi, xây dựng, cải tạo chuồng trại, xử 
lý phế phụ phẩm trong nông nghiệp 
và chất thải chăn nuôi làm phân bón 
hữu cơ, xử lý môi trường trong chăn 
nuôi…Mặt khác, cần mở rộng đối 
tượng tài trợ của dự án, không chỉ 
cố định trong nhóm vay xây bể KSH  
và một số hạng mục trong chuỗi giá 
trị mà cần mở rộng ra cả các hộ chăn 
nuôi khác. Như vậy sẽ tháo được “nút 
thắt” giữa đối tượng tài trợ và nhu cầu 
vay vốn của người dân.

Một số ý kiến cho rằng, cần sớm 
đưa Ngân hàng Chính sách Xã hội 
tham gia dự án vì hiện gói tín dụng 
triển khai qua Ngân hàng Nông 
nghiệp và PTNT, Ngân hàng Hợp tác 
xã không hiệu quả, thủ tục rất rườm 
rà, người vay phải thế chấp mới tiếp 
cận được vốn, trong khi lãi suất của 2 
ngân hàng này hiện khá cao (9-10% 
tùy thời điểm). Ngân hàng Chính sách 
Xã hội có đối tượng tiếp cận rộng, đặc 
biệt là phụ nữ - nhóm đối tượng ưu 
tiên của dự án, trong khi đó thủ tục 
vay cũng thuận lợi, lãi suất thấp hơn. 

Theo các chuyên gia, mục tiêu của 
dự án phù hợp với những mục tiêu 
chung của tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp và PTNT, hướng tới phát triển 
sản xuất nông nghiệp bền vững, đồng 
thời nâng cao hiệu quả quản lý toàn 
diện chất thải chăn nuôi. Thời gian 
còn lại để hoàn thành dự án là rất ít, 
nếu chỉ để một hợp phần làm ảnh 
hưởng đến kết quả chung của toàn dự 
án là rất đáng tiếc. Lúc này rất cần có 
sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn 
hỗ trợ dự án và các ngân hàng thương 
mại tham gia dự án tập trung giải 
quyết khó khăn phần tín dụng cho các 
chuỗi giá trị sinh học, để nhiều người 
được hưởng lợi từ dự án này. q

Nông dân đang gặp khó khăn khi tiếp cận gói tín dụng Dự án LCASP
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Nước là nguồn tài 
nguyên và việc tiết 
kiệm nước là yêu 
cầu đặt ra đối với bất 

kỳ ngành sản xuất nào, trong khi đó 
chăn nuôi lợn thịt lại đang lãng phí 
một lượng nước đáng kể, trung bình 
30 lít nước/con/ngày. Sử dụng nhiều 
nước không chỉ lãng phí về kinh tế 
mà còn làm ô nhiễm môi trường, gây 
khó khăn trong thu gom chất thải 
rắn. Hiện có nhiều giải pháp về công 
nghệ để tiết kiệm nước đang được sử 
dụng trong chăn nuôi lợn, nhưng vì 
các nguyên nhân khác nhau nên chưa 
được phổ biến hoặc áp dụng.

Theo cơ quan Bảo vệ Môi trường 
Hoa Kỳ (EPA), công nghệ tiết kiệm 
nước có thể được chia ra thành hai 
loại: các giải pháp công nghệ dựa trên 
những thay đổi trong hệ thống cung 
cấp nước và các giải pháp công nghệ 
làm thay đổi thói quen sử dụng nước. 
Từ cơ sở trên, EPA chỉ ra nhiều giải 
pháp công nghệ về tiết kiệm nước nói 
chung, trong đó có một số giải pháp 
công nghệ cho chăn nuôi lợn.

KIểM TrA lƯợNG NƯớC 
DùNG CHO CHăN NUôI lợN

Đây là bước đầu tiên cần thiết cho 
kế hoạch tiết kiệm nước. Đơn giản 
nhất là dành thời gian để lưu ý ở mọi 
công đoạn cần sử dụng nước (nhu 
cầu nước uống mỗi ngày của lợn, tần 
suất vệ sinh chuồng trại...). Việc kiểm 
soát hiệu quả hơn sẽ cho phép người 
chủ biết được cần can thiệp vào khâu 
nào, xây dựng được đường cơ sở và 

thiết lập được giải pháp công nghệ 
cho tiết kiệm nước trong trại chăn 
nuôi của mình. Một khi đã biết được 
đường cơ sở, bất kỳ sự sai lệch nào 
từ đường cơ sở sẽ được chú ý và giải 
quyết. Việc đánh giá từng phần của 
các quá trình riêng lẻ sẽ dễ dàng nhận 
thấy sự sai lệch so với đường cơ sở 
cũng như xác định các hoạt động sử 
dụng nước trong phạm vi tổng lượng 
nước sử dụng. 

công nghệ chăn nuôi LỢn 
TiẾT Kiệm nưỚc

NGUyễN NGọC LươNG

Người chăn nuôi hiện sử dụng quá nhiều nước để vệ sinh chuồng trại
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THU PHâN DẠNG KHô

Bằng cách thu gom hoặc loại bỏ 
phần lớn các chất thải và chất cặn bã 
dưới dạng khô, có thể giảm bớt đáng 
kể nhu cầu nước cho vệ sinh chuồng 
nuôi. Hiện nay, đa phần lợn được 
nuôi trong các cơ sở có hệ thống lưu 
trữ phân dạng lỏng vì thế nhu cầu 
sử dụng nước cho vệ sinh chuồng 
nuôi hàng ngày sẽ rất lớn, nên việc 
thu phân rắn sẽ rất có ý nghĩa trong 
việc tiết kiệm nước. Thu phân dạng 
rắn có thể được thực hiện bằng thủ 
công hoặc cơ giới (hệ thống gạt cơ 
khí kết hợp lau, cọ nền chuồng) và 
nên làm sạch trước khi tiến hành rửa 
chuồng. Phân dạng rắn sẽ được xử 
lý riêng để làm phân hữu cơ, sau đó 
tiến hành phun nước kết hợp gạt để 
cọ nền chuồng nhằm tiết kiệm thời 
gian và lượng nước cần thiết khi loại 
bỏ chúng.

HỆ THỐNG BồN rửA  
THôNG MINH

Bồn rửa có thể được sử dụng cho 
các yêu cầu vệ sinh cá nhân trong cơ 
sở chăn nuôi lợn. Thay vì rửa ủng và 
tay bằng vòi nước chảy liên tục thì 
nên làm một bồn chứa nước có chất 
khử trùng để rửa ủng bằng bàn chải. 
Chỉ sử dụng vòi nước sạch để tráng 
rửa sau cùng. Khi tắm và vệ sinh cá 
nhân nên thiết kế phòng tắm có hệ 
thống đóng ngắt tự động.

TÁI Sử DụNG NƯớC rửA

Tái sử dụng nước rửa chuồng và 
dụng cụ chăn nuôi là biện pháp tiết 
kiệm nước hiệu quả. Nước rửa sau 
khi được xử lý đạt yêu cầu có thể 
tái sử dụng làm nước cấp cho việc 
rửa chuồng, dụng cụ chăn nuôi, xe 
chuyên chở...Tuy nhiên cần lưu ý tới 
an toàn sinh học đối với nước cấp 
loại này bằng cách xử lý triệt để các 
vi sinh vật (khử trùng) trước khi sử 
dụng. Công nghệ này cũng bao gồm 
tái sử dụng nước làm mát chuồng 
nuôi. Một số dụng cụ có thể phải sử 
dụng nước sạch để rửa lần cuối.

THU NƯớC MƯA

Thu thập và lưu trữ nước mưa để 
sử dụng vào mục đích chăn nuôi là 
một giải pháp không mới nhưng lại 
là biện pháp tiết kiệm nước hiệu quả. 
Nước mưa có thể được thu gom qua 
hệ thống máng xối của các cơ sở chăn 
nuôi và sau đó được dẫn vào hệ thống 
nước cấp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng, nước mưa có thể thay thế cho 
khoảng 5-20% tổng lượng nước tiêu 
thụ trong chăn nuôi lợn. Tại các cơ 
sở chăn nuôi khan hiếm nguồn nước, 
đây có thể là lựa chọn khả thi để giảm 
chi phí nếu như có những thiết bị 
chứa nước mưa hiệu quả.

TIêU Hủy PHâN TrONG 
CHUồNG NUôI

Hiện nay ở nước ta đang phổ biến 
công nghệ chăn nuôi trên nền đệm 
lót sinh học hoặc chăn nuôi không 
phân. Công nghệ này sử dụng lớp 
độn lót (làm bằng mùn cưa, trấu, lõi 
ngô...) được cấy hệ vi sinh vật có ích 
giúp phân hủy hoàn toàn chất thải 
chăn nuôi lợn (phân, nước tiểu). 
Công nghệ này còn giúp lợn được tự 
do thể hiện bản năng tự nhiên (cào, 
dũi...) nên đây còn được gọi là chăn 
nuôi sinh thái. Tuy nhiên, cần lưu 
ý tới vấn đề nhiệt độ, mật độ nuôi, 
cách vận hành đệm lót sinh học...để 
công nghệ này có thể phát huy được 
hiệu quả. 

Ngoài những giải pháp công nghệ 
nêu trên, cần lưu ý tới một số giải 
pháp công nghệ khác như quy hoạch 
chăn nuôi, thiết kế chuồng trại, tránh 
rò rỉ hệ thống cấp nước, điều chỉnh 
bữa ăn, khẩu phần ăn cho lợn vào 
những ngày nắng nóng. q

Chăn nuôi tiết kiệm nước giúp chuồng trại khô thoáng
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Tình trạng hầm biogas 
quá tải khi mà lượng 
nguyên liệu nạp vào 
quá nhiều thường 

xảy ra khi các hộ gia đình tăng quy 
mô chăn nuôi mà không thay đổi hệ 
thống thu gom đưa chất thải xuống 
hầm biogas cho phù hợp. Thực tế, nếu 
áp dụng đúng quy trình kỹ thuật với 
dung tích bể phân giải khoảng 1 m3/ 
1 con lợn khoảng 100 kg, thời gian 
xử lý yếm khí đủ 45 ngày về cơ bản 
có thể xử lý được mùi hôi và đáp ứng 
được các tiêu chuẩn về môi trường. 
Tuy nhiên, do quy mô chăn nuôi của 
người dân thay đổi thường xuyên 
theo thị trường nên việc khuyến cáo 
xây lắp hầm biogas theo quy mô chăn 
nuôi là không thể chính xác. Ví dụ: 
đối với hộ chăn nuôi có 50 con lợn thì 
các cán bộ khuyến nông cơ sở thường 
khuyến cáo cần làm hầm biogas 
khoảng 50 m3 để xử lý môi trường, 
tuy nhiên, khi giá lợn cao thì hộ chăn 
nuôi thường tăng đàn lên gấp vài lần 
dẫn đến hầm biogas bị quá tải. 

Mặt khác, nếu làm hầm biogas có 
dung tích lớn sẽ dẫn đến thừa khí gas. 
Hiện nay, hầu hết các hộ dân có hầm 
biogas chủ yếu sử dụng khí gas cho 
đun nấu. Trung bình một hộ gia đình 
có 6 người sẽ cần khoảng 1,8 m3 khí 
gas cho đun nấu mỗi ngày (0,3 m3/ 
người). Với điều kiện ở miền Bắc Việt 
Nam, mỗi m3 hầm biogas sẽ sinh ra 
khoảng 0,2 m3 khí gas. Do vậy, người 
dân thường xây lắp các hầm biogas có 
dung tích nhỏ hơn 15 m3 là có đủ khí 
gas cho nhu cầu sinh hoạt. Đa số các 
hộ dân xả khí gas thừa ra ngoài môi 
trường mà không đốt bỏ vì sợ cháy 
nổ. Hiện nay, nhu cầu sử dụng khí gas 
cho các mục đích khác như chạy máy 
phát điện, nấu cám, sưởi ấm, thắp 
sáng, … còn rất hạn chế do công nghệ 
còn chưa thuận tiện cho người dân. 
Việc xả khí gas thừa ra môi trường 
sẽ gây ô nhiễm môi trường lớn hơn 
nhiều khi không có hầm biogas do 
khí gas chứa thành phần chính là khí 
mê tan (CH4) gây hiệu ứng khí nhà 
kính gấp 25 lần so với khí CO2 sinh ra 

khi chất thải chăn nuôi phân giải hiếu 
khí không thông qua hầm biogas. Do 
vậy, cán bộ khuyến nông cơ sở nên 
thay đổi khuyến cáo người chăn nuôi 
nên làm hầm biogas có dung tích phù 
hợp với nhu cầu sử dụng khí gas và có 
các biện pháp thu gom bớt chất thải 
để tránh quá tải hầm biogas.

Với các hầm biogas được xây bằng 
gạch thường có nhược điểm không 
tự đẩy bã đã phân hủy ra khỏi hầm. 
Vì vậy, khi chất bã đầy làm cho hầm 
hoạt động kém hiệu quả, lượng khí 
gas sinh ra thấp. Bên cạnh đó, chất 
thải chưa kịp phân giải hết mùi hôi 
thối đã bị đẩy ra ngoài, nước thải lẫn 
phân tươi rất mất vệ sinh.

Có thể thấy tình trạng quá tải 
hầm biogas xảy ra chủ yếu do các hộ 
chăn nuôi dựa vào hầm biogas để xử 
lý chất thải chăn nuôi khi tăng đàn 
vượt quá công suất của hầm biogas. 
Để giải quyết tình trạng hầm biogas 
quá tải và khí gas dư thừa, người chăn 
nuôi cần phải được tuyên truyền để 
nắm được những hạn chế của công 

CHốNG QUÁ TảI HầM kHí SINH HọC QUy MÔ NHỏ, 

BIỆN PHÁP SỬ DụNG HếT kHí GaS THừa
BùI THị PHươNG LOAN

Hiện nay, việc xây dựng, quản lý và sử dụng hầm khí sinh học (KSH) 
quy mô nhỏ vẫn còn một vài hạn chế. Nhiều công trình KSH quy mô 
nhỏ bị quá tải do tăng quy mô chăn nuôi, khí gas khai thác không hết 
xả thải trực tiếp vào môi trường gây ô nhiễm không khí…
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nghệ khí sinh học và có những biện 
pháp bổ sung khác để xử lý chất thải 
chăn nuôi.

Thông thường có 2 phương pháp 
nạp nguyên liệu là nạp liên tục và nạp 
từng mẻ:

- Phương pháp nạp thường xuyên 

là nạp bổ sung nguyên liệu hàng 
ngày, nhưng các nguyên liệu đã phân 
giải phải được đẩy ra hoặc lấy di để 
nhường chỗ cho nguyên liệu mới.

- Phương pháp nạp từng mẻ: với 
những lần nạp sau khi hết khí sử 
dụng, lấy toàn bộ bãi thải đã phân 

giải trong thiết bị ra và tiếp tục nạp 
mẻ khác.

Cả 2 phương pháp trên đều có 
bước lấy đi lượng chất đã phân giải, 
vì vậy nếu vận hành theo các bước 
như vậy có thể duy trì được lượng 
khí gas ổn định, hầm biogas không 
bị quá tải, lượng nạp không vượt quá 
quy mô hầm. 

Để hầm biogas hoạt động ổn định 
và phát huy hết tác dụng, các nông 
hộ cần chú ý việc sử dụng nước rửa 
chuồng lợn hòa với phân đưa vào bể 
nhưng không đưa nước tắm cho lợn 
vào bể. Làm như vậy nước vào bể 
quá dư thừa sẽ đẩy một lượng phân 
chưa phân hủy hết ra lối ra, làm loãng 
nguyên liệu trong bể, làm giảm tốc 
độ sinh khí, tốt nhất là làm lối thoát 
nước riêng khi tắm cho lợn. 

Tuyệt đối không được đưa hóa 
chất, thuốc trừ sâu hay một số chất 
tẩy rửa khác vào trong bể vì các hóa 
chất này làm chết các vi sinh vật và 
ảnh hưởng đến quá trình sinh khí.

Hiện tại, dự án LCASP đang thí 
điểm một số mô hình chống quá tải 
hầm biogas quy mô nhỏ và xử lý hết 
khí gas thừa thông qua các công nghệ 
hiện có như phát điện, đèn sưởi, nấu 
rượu, nấu cám, … Ngoài ra, các hầm 
biogas quy mô vừa do dự án LCASP 
hỗ trợ cũng được các tư vấn của dự 
án hỗ trợ cụ thể từng trường hợp một 
để đảm bảo người dân không làm 
quá tải hầm biogas, sử dụng hết khí 
gas thừa và đặc biệt là có biện pháp 
công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi 
để tưới cho các diện tích trồng trọt ở 
lân cận trang trại, tránh xả nước thải 
chăn nuôi xuống nguồn nước gây ô 
nhiễm. q

Tăng quy mô chăn nuôi khiến hầm biogas quá tải

Không được đưa hóa chất vào hầm biogas
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Về lý do tại sao các 
trang trại chăn nuôi 
lớn đã lắp đặt các hầm 
biogas nhưng vẫn 

gây ô nhiễm, dự án LCASP đã chỉ ra 
nguyên nhân chính do vận hành bảo 
dưỡng và sửa chữa các hầm biogas 
quy mô lớn gây tốn kém...

Trong những năm gần đây, ngành 
chăn nuôi Việt Nam phát triển mạnh 
theo xu hướng tăng cường thâm 
canh trong các hệ thống chăn nuôi và 
chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ sang 
chăn nuôi lớn hơn, từ những khu vực 
đông dân cư đến những khu chăn 
nuôi tập trung, cách xa khu dân cư. 
Số lượng các hộ chăn nuôi nhỏ giảm 
đi rõ rệt và các trang trại chăn nuôi 
quy mô lớn ngày càng nhiều hơn. 
Cùng với xu hướng đó, vấn nạn ô 
nhiễm môi trường chăn nuôi ngày 
càng trở nên nghiêm trọng, gây bức 
xúc cho người dân sinh sống trong 
khu vực quanh trang trại cũng như 
các cấp chính quyền địa phương.

 Mặc dù các trang trại chăn nuôi 
đều có áp dụng các giải pháp xử lý 
môi trường (phổ biến là xây lắp các 
công trình biogas quy mô lớn), song 
ô nhiễm vẫn ngày càng gia tăng, đặc 
biệt là ô nhiễm môi trường nước. 
Qua nghiên cứu của Dự án Hỗ trợ 
Nông nghiệp các bon thấp (LCASP), 
nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi 
trường chăn nuôi nghiêm trọng ở 
nông thôn hiện nay đã được xác định 
là do các trang trại chăn nuôi lợn đã 
sử dụng quá nhiều nước để làm vệ 

sinh và làm mát lợn dẫn đến phân lợn 
lỏng không thể thu gom, chỉ còn cách 
xả thải trực tiếp ra nguồn nước hoặc 
gián tiếp thông qua các hầm biogas.

Về lý do tại sao các trang trại 
chăn nuôi lớn đã lắp đặt các hầm 
biogas nhưng vẫn gây ô nhiễm, dự án 
LCASP đã chỉ ra nguyên nhân chính 
do vận hành bảo dưỡng và sửa chữa 
các hầm biogas quy mô lớn gây tốn 
kém chi phí cho chủ trang trại trong 
khi lợi ích thu về từ sử dụng các sản 
phẩm của hầm biogas (khí gas, phụ 
phẩm) là không đang kể.

Do vậy, các chủ trang trại thường 
đối phó một cách hình thức với các 
cấp chính quyền địa phương để được 
phép chăn nuôi và không quan tâm 
vận hành các công trình biogas đúng 
cách. Mặt khác, công trình biogas 
có dung tích và công suất xử lý môi 
trường cố định trong khi quy mô 
chăn nuôi của chủ trang trại thường 
xuyên thay đổi. Một số hạn chế cơ 
bản của các hầm biogas là nếu xây 
hầm biogas có dung tích vừa đủ so 
với nhu cầu sử dụng khí gas thì sẽ bị 
quá tải khi tăng quy mô chăn nuôi 

BIỆN PHÁP CHUyểN đổI CHẤT THảI 
CHăN NUÔI THàNH PHâN BóN HữU Cơ 

QUy MÔ TRaNG TRạI  
(BaO GồM CÁC TRaNG TRạI Vừa Và LỚN)

Kích cỡ hầm biogas cần phù hợp với quy mô chăn nuôi 
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và ngược lại, nếu xây hầm biogas có 
dung tích lớn thì sẽ bị thừa khí gas 
gây ô nhiễm không khí.

Tóm lại, công nghệ khí sinh học ở 
Việt Nam còn nhiều hạn chế và chưa 
bền vững do chưa đem lại lợi ích 
kinh tế và hiệu quả môi trường cho 
các chủ trang trại chăn nuôi. Do vậy, 
công nghệ khí sinh học không thể 
được xem là biện pháp chính để xử lý 
toàn diện môi trường chăn nuôi quy 
mô trang trại tại nước ta hiện nay.

Trong những năm gần đây, trước 
sức ép về giải quyết ô nhiễm môi 
trường, một số trang trại chăn nuôi 
lớn đã sử dụng các máy ép phân để 
tách chất thải rắn từ phân lỏng để sản 
xuất phân hữu cơ và giảm ô nhiễm. 
Công nghệ này có một số ưu điểm so 
với công nghệ khí sinh học là: (i) chi 
phí đầu tư tương đương hoặc thấp 
hơn đầu tư công trình biogas; (ii) cần 
ít diện tích mặt bằng để lắp đặt; (iii) 
thời gian chạy máy có thể thay đổi 
phù hợp với biến động của quy mô 
chăn nuôi, không gây quá tải công 
suất xử lý như đối với hầm biogas; 
(iv) nhu cầu thị trường đầu ra của 
phân chuồng rất lớn, khả năng thu 
hồi vốn đầu tư cao hơn. Tuy nhiên, 
công nghệ này vẫn chưa được người 
dân áp dụng phổ biến là do công nghệ 
mới được giới thiệu ở Việt Nam và thị 
trường đầu ra của phân bón hữu cơ 

từ chất thải chăn nuôi còn hạn chế vì 
một số nguyên nhân.

Nước thải sau biogas là một nguồn 
phân bón hữu cơ rất có giá trị. Đã có 
rất nhiều nghiên cứu trên thế giới 
chứng minh rằng sử dụng nước thải 
sau biogas tưới cho các loại cây trồng 
khác nhau đều dẫn đến tăng năng 
suất cây trồng, tiết kiệm chi phí phân 
bón. Tuy nhiên, khảo sát của dự án 
LCASP cho thấy rất nhiều trang trại 
chăn nuôi không sử dụng nguồn 
nước thải sau biogas rất có giá trị này 
để tưới cho cây trồng mà xả thải trực 
tiếp xuống nguồn nước.

Lý do chủ yếu là do nhiều trang 
trại không biết cách xử lý hòa loãng 
trước khi sử dụng hoặc sử dụng 
nước thải sau biogas chưa bị phân 
hủy hết nên đã làm cho cây trồng 
bị chết hoặc sinh trưởng không tốt. 
Việc nghiên cứu các biện pháp để sử 
dụng nước thải sau biogas cho trồng 
trọt có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
đảm bảo chăn nuôi của các trang trại 
không gây ô nhiễm nguồn nước theo 
quy định của QCVN 62-MT:2016/
BTNMT.

Xuất phát từ những phân tích trên, 
dự án LCASP đã đề xuất và triển khai 
thử nghiệm mô hình xử lý toàn diện 
chất thải chăn nuôi quy mô trang trại 
như sau: (i) áp dụng quy trình chăn 

nuôi giúp giảm bớt lượng nước sử 
dụng để vệ sinh và làm mát lợn; (ii) lắp 
đặt hệ thống máy ép phân và các bể 
lắng nhằm tách bớt phần chất thải rắn 
ra khỏi nước thải chăn nuôi; (iii) xây 
lắp bể ủ phân compost tại các trang 
trại chăn nuôi để sử dụng chất thải rắn 
sản xuất nguyên liệu phân bón hữu cơ; 
(iv) xây lắp hầm biogas có dung tích 
vừa đủ với nhu cầu sử dụng khí gas 
(để đun nấu, phát điện, sấy phân,...); 
(v) nước thải chăn nuôi, nước thải sau 
biogas được đưa đến bể lắng và bể hòa 
loãng để sử dụng bơm tưới vườn hoặc 
sử dụng ống dẫn tưới các trang trại 
trồng trọt ở khu vực lân cận. q

                   Theo Báo NNVN 
Trang trại chăn nuôi quy lớn ngày càng nhiều

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và triển 
khai các mô hình thử nghiệm, dự án LCASP 
đã đưa ra các cơ sở khoa học nhằm kiến 
nghị các cấp chính quyền không khuyến 
cáo các trang trại chăn nuôi xây lắp các 
hầm biogas quy mô lớn trong bối cảnh 
không thể sử dụng hết khí gas cho các hoạt 
động đun nấu, phát điện,... như hiện nay. 
Kiến nghị Chính phủ cần có chính sách 
khuyến khích các trang trại chăn nuôi lớn: 
(i) xây dựng các bể ủ phân compost nhằm 
tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón 
hữu cơ nguyên liệu; (ii) xây dựng các bể 
chứa nước thải chăn nuôi, nước thải sau 
biogas và các hệ thống bể lắng, bể hòa 
loãng, ống dẫn để bơm nước thải chăn nuôi 
đạt tiêu chuẩn tưới các vườn cây, các trang 
trại trồng trọt lân cận; (iii) đề nghị các 
trang trại chăn nuôi phải có diện tích trồng 
trọt hoặc liên kết với các trang trại trồng 
trọt lân cận để sử dụng triệt để nước thải 
chăn nuôi cho trồng trọt, không được phép 
xả thải xuống nguồn nước.

Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ 
trợ nghiên cứu nhằm: (i) hình thành chuỗi 
giá trị sản xuất phân bón hữu cơ từ chất 
thải chăn nuôi; (ii) hoàn thiện công nghệ 
sử dụng nước thải chăn nuôi, nước thải 
sau biogas để tưới cho các cây trồng khác 
nhau nhằm giảm thiểu lượng nước thải 
chăn nuôi xả thải xuống nguồn nước.
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Xã Tiên Kiên, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ có 3 trạng trại quy 
mô vừa và lớn chăn 

nuôi lợn nái, lợn thịt và trồng cây ăn 
quả. Trang trại 1,5 ha của ông Nguyễn 
Văn Thọ có quy mô chăn nuôi lớn 
nhất với 120 lợn nái và 1.200 con lợn 
thịt. Ngay bên cạnh là trang trại của 
ông Vũ Văn Luyện có diện tích 1,5 
ha, nuôi 40 con lợn nái và 400 con 
lợn thịt. Riêng trang trại của ông Lê 
Văn Cầu rộng tới 3 ha và sát 2 trang 
trại trên nhưng không chăn nuôi mà 
chỉ trồng cây ăn quả. Dù là 3 trang 
trại hoạt động độc lập, thuộc quyền 
sở hữu của từng cá nhân nhưng họ 
có “cơ chế” phối hợp trong quản lý, 
sử dụng, xử lí chất thải chăn nuôi rất 
đồng bộ, toàn diện và chuyên nghiệp. 

SỬ DụNG HỆ THốNG MÁy TÁCH PHâN 
để xỬ LÝ CHẤT THảI CHăN NUÔI

LàM NGUyêN LIỆU SảN xUẤT PHâN 
BóN HữU Cơ QUy MÔ TRaNG TRạI

THIêN ĐIểU  

Chia sẻ khí gas từ công trình khí sinh học, sử dụng 
máy ép phân lấy chất thải rắn để ủ phân compost 
bón cho cây ăn quả, xử lí nước thải sau bể khí sinh 
học  bằng hệ thống bể ủ, bể lắng, hòa loãng để tưới 
cho cây trồng… Ba trang trại ở Phú Thọ đang liên 
kết áp dụng các biện pháp xử lí toàn diện chất thải 
chăn nuôi….

Chất thải rắn được thu gom để ủ compost
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Phân hữu cơ được bón cho cây trồng

Những công nghệ mới nhất trong 
trồng trọt, chăn nuôi và xử lý chất 
thải đều được áp dụng tại đây.

Thiết bị đáng chú ý là hệ thống 
máy ép phân, tách nước để lấy chất 
thải rắn sản xuất phân bón hữu 
cơ. Hệ thống máy ép phân được 
lắp đặt khá xa khu sinh hoạt nhằm 
giảm nguy cơ ô nhiễm không khí. 
Toàn bộ nước thải và phân lợn đã 
hòa loãng được dẫn chảy vào bể 
lắng bằng bê tông hình tròn. Theo 

quy trình, trong 2-3 ngày đầu chất 
thải rắn sẽ lắng xuống, nước nổi 
trên bề mặt, ống hút được cắm sâu 
xuống đáy hút chất thải rắn vào máy 
ép phân. Sau khi vào máy, lượng 
nước thải được tách ra quay trở lại 
bể lắng,  phân ép  được chuyển đi 
ủ compost để  bón  cho cây trồng. 
Chất thải lỏng quay trở lại hệ thống 
chứa hoặc tiếp tục đưa xuống bể 
KSH xử lí tiếp trước khi sử dụng để 
tưới cho cây trồng. 

Giới thiệu về hệ thống máy ép 
phân, ông Lê Toàn, Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ cho 
biết, hiện rất ít trang trại có đủ điều 
kiện đầu tư thiết bị này bởi giá thành 
khá cao, dao động trong khoảng 200 
triệu đồng và phải đầu tư xây dựng 
thêm hệ thống hạ tầng mới sử dụng 
được. Hiện máy ép phân hoạt động 
rất hiệu quả, xử lí được toàn bộ chất 
thải lỏng từ 2 trang trại nuôi lợn, tạo 
ra lượng phân bón hữu cơ lớn, chất 
lượng cao. 

Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ trang 
trại nuôi 1.200 con lợn nái cho 
biết, năm 2015 Dự án Hỗ trợ nông 
nghiệp các bon thấp tỉnh Phú Thọ 
(LCASP) hỗ trợ trang trại xây dựng 
một bể KSH cỡ vừa, một phần chất 
thải chăn nuôi được đưa xuống 
bể phân giải, phần còn lại chuyển 
tới máy ép phân. Lượng phân đưa 
xuống bể KSH được tính toán để 
sinh ra lượng KSH đủ chia sẻ cho 
3 trang trại sử dụng trong đun nấu, 
chạy máy phát điện và sưởi ấm cho 
lợn khi trời lạnh. Phần lớn là sử Sau khi tách phân, nước thải được xử lí trong bể lắng
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dụng hết KSH, không phải xả đốt 
ngoài môi trường. 

Nếu như hệ thống máy ép phân ở 
mô hình này hoạt động khá hiệu quả 
thì công nghệ sử dụng nước thải sau 
KSH cũng rất tốt. Chất thải lỏng từ 
máy ép phân và từ bể KSH được đưa 
tới các bể hoai, bể lắng, bể hòa loãng. 
Khi đủ thời gian hoai và lắng (40-45 
ngày), nước thải sau KSH được hút 
lên đưa vào hệ thống tưới phun tới 
từng gốc cây trong trang trại cây ăn 
quả của ông Lê Văn Cầu.

Giới thiệu về mô hình tưới hiện 
đại này, ông Cầu cho biết, ông đầu 
tư gần 200 triệu đồng để xây dựng hệ 
thống bể lắng, bể lọc, bể hoai và các 
thiết bị tưới thông minh theo công 
nghệ của Israel. Nước thải sau KSH 
khi được để hoai đạt tiêu chuẩn sẽ 
bơm qua hệ thống lọc đĩa hiện đại. 
Hệ thống này nhìn khá đơn giản, chỉ 
là 1 bầu nhựa chứa rất nhiều đĩa tròn 
như đĩa CD nghe nhạc, có cấu tạo 

rãnh cắt xếp chồng lên nhau, khi van 
được vặn chặt sẽ lọc cặn bẩn, khi mở 
van sẽ đẩy các cặn bẩn thoát ra ngoài. 
Nguồn nước thải sau KSH được bơm 
áp lực qua hệ thống ống dẫn chính 
chạy khắp vườn. Tại mỗi gốc cây sẽ 
có các béc phun sương được đấu nối, 
trên ống nối có van điều áp giúp hiệu 
chỉnh lượng tưới theo ý muốn. Toàn 
bộ hệ thống này nhập khẩu từ Israel, 
rất hiện đại và hiệu quả. 

Một điểm đáng chú ý khác ở 3 
trang trại này là việc ủ phân nhờ 
quá trình lên men hảo khí. Trong 
quá trình lên men, các vi sinh vật sẽ 
chuyển hóa chất hữu cơ thành các 
chất dễ tiêu cho cây trồng, đồng thời 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo 
ông Lê Toàn, nguyên liệu đầu vào để 
ủ phân gồm chất thải rắn chăn nuôi 
lấy từ phân lợn nái và từ máy tách 
phân cùng các phế phụ phẩm trồng 
trọt như rơm rạ,  trấu, cỏ, mùn cưa…
Sau thời gian ủ, có thể bón lót cho cây 

trồng. Ngoài ra, có thể sử dụng phân 
từ máy ép đóng vào bao tải để cạnh 
gốc cây, nước mưa và nước tưới sẽ 
thẩm thấu các chất dinh dưỡng vào 
đất. Sau 5-6 tháng phân hoai khô thì 
cuốc vỡ trộn vào đất và thay bao phân 
khác. 

Nhận xét về mô hình này, ông Từ 
Anh Sơn, Giám đốc Dự án LCASP 
tỉnh Phú Thọ cho rằng, đây là một 
điển hình trong xử lý toàn diện chất 
thải chăn nuôi, tạo ra các chuỗi giá 
trị như khí gas dành cho đun nấu, 
nước thải sau KSH để tưới cây, chất 
thải rắn để ủ phân làm phân bón hữu 
cơ bón cho cây trồng hoặc bán ra thị 
trường…Như vậy, bên cạnh việc xử 
lý được toàn diện chất thải trong chăn 
nuôi, chủ trang trại còn có nguồn thu 
từ các chuỗi giá trị sinh học để tái đầu 
tư vào vận hành, bảo trì thiết bị. Đây 
là mục tiêu mà Dự án LCASP tỉnh 
Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai và nhân 
rộng trong thời gian tới. q

Tham quan hệ thống tưới công nghệ Israel sử dụng nước thải sau biogas
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THÁCH THứC TrONG BẢO VỆ 
MôI TrƯờNG 

Có nhiều tiềm năng để tạo ra giá 
trị gia tăng cho ngành nuôi trồng thủy 
sản, nhất là xử lý, thu gom bùn thải 
trong nuôi tôm và một số đối tượng 
thủy sản khác. Tuy nhiên, cho đến 
nay chưa có giải pháp để xử lý bùn 
thải trong nuôi tôm hiệu quả nhằm 
tạo thêm thu nhập và giảm ô nhiễm 
ở các trang trại nuôi tôm. Mới đây, tại 
hội thảo quốc gia về nuôi tôm được tổ 
chức ở Cà Mau, Việt Nam đặt ra mục 
tiêu đưa giá trị xuất khẩu tôm đạt 
mức 10 tỷ USD vào năm 2025. Điều 
này có nghĩa diện tích nuôi tôm sẽ 
được mở rộng và mức độ thâm canh 
sẽ cao hơn. Để đạt mục tiêu trên, 

những thách thức về công nghệ nuôi 
tôm và bảo vệ môi trường sẽ rất lớn.

Thống kê cho thấy, tại 10 tỉnh/
thành đang triển khai Dự án Hỗ trợ 
Nông nghiệp các bon thấp (LCASP), 
ước tính lượng phế phụ phẩm khoảng 
10,06 triệu tấn bùn thải ao nuôi tôm 
(thường vứt bỏ) và khoảng 69.407 
tấn bùn thải ao nuôi cá tra/ba sa (có 
thể sử dụng làm phân bón/chất phụ 
gia). Các tỉnh có tiềm năng lớn sử 
dụng bùn thải ao nuôi làm phân bón/
chất phụ gia gồm: Bến Tre (52.772 
tấn), Tiền Giang (11.210 tấn) và Sóc 
Trăng (5.425 tấn). Theo Ban Quản 
lý Dự án LCASP tại tỉnh Bến Tre và 
Sóc Trăng, các trang trại nuôi tôm ở 2 
tỉnh này hiện chưa có biện pháp xử lý 
bùn thải ao nuôi, trong khi các công 

ty chế biến thủy sản đã có hệ thống 
xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn. 

Tuy nhiên, thực trạng phát triển 
nhanh cả về quy mô, mật độ nuôi và 
sản lượng nuôi trồng thủy sản đang 
gây ra các vấn đề về môi trường trong 
đó lượng bùn thải ao nuôi thường 
không được xử lý đã và đang ảnh 
hưởng đến môi trường đất, nước và 
sản lượng tôm nuôi. Hiện nay có hai 
công nghệ đang được sử dụng rộng 
rãi trong xử lý chất thải nuôi trồng 
thủy sản, đó là loại bỏ thủ công chất 
bùn thải đã phơi khô dưới đáy (sau 
khi thu hoạch tôm) và gom lại ở khu 
vực lân cận (chỉ áp dụng ở những nơi 
có diện tích đủ lớn); bơm bùn thải và 
xả thẳng ra sông hoặc kênh mương.

NGHIêN CứU xỬ Lí CHẤT THảI,  
BùN THảI NUÔI TÔM 

yêN Mỹ

Năm 2016, Việt Nam có khoảng 695.000 ha nuôi 
tôm nước lợ (tôm càng xanh và các loại khác) cho 
sản lượng khoảng 650.000 tấn. Với phương pháp 
thâm canh như hiện nay, lượng chất thải, bùn 
thải ở các trang trại nuôi tôm khoảng 50-65 triệu 
tấn một năm và cần phải được xử lí…
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Ao nuôi tôm có nhiều chất thải rắn cần thu gom xử lí

CầN NHâN rộNG Mô HìNH 
xử lý CHấT THẢI THủy SẢN 

Hợp Tác xã Nuôi trồng thủy sản 
Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 
Hà Tĩnh đang sử dụng công nghệ vi 
sinh để nuôi tôm, nhờ vậy gần như 
không có cặn thải ao nuôi. Theo ước 
tính của hợp tác xã này thì lượng bùn 
thải ao tôm khoảng 1 m3/2000 m2 

ao nuôi. Các loại vi sinh mà hợp tác 
xã đang sử dụng gồm: vi sinh Bestot 
No3 (V130) dùng để xử lý bùn thải bị 
lão hóa, ổn định chất lượng nước, vi 
sinh BEC 502 dùng để phân hủy mùn 
bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, thức 
ăn dư thừa, làm sạch môi trường ao 
nuôi và chế phẩm EM (dạng nước) để 
xử lý tảo dưới ao nuôi tôm. 

Tại Công ty Cổ phẩn Thủy sản Sao 
Ta (Sóc Trăng), nguồn chất thải thủy 
sản gồm có đầu, vỏ tôm và nước thải 
lỏng trong quá trình chế biến tôm. 
Đầu và vỏ tôm được công ty thu gom 
và bán. Chất thải lỏng được xử lý qua 
hệ thống vi sinh hiếu khí có công 
suất 1.500 m3/ngày đêm. Hai bể xử lý 
chất thải lỏng của công ty có thể tích 
mỗi bể là 2.000 m3. Sau khi chất thải 
lỏng được xử lý qua hệ thống vi sinh 
hiếu khí sẽ đạt tiêu chuẩn thải ra môi 
trường (theo QCVN 11: 2015). Bùn 
thải lắng ở hệ thống xử lý nước thải 
được thu gom và sử dụng máy ép bùn 
để tách chất thải lỏng và chất thải rắn. 
Sau khi qua máy ép bùn, chất thải rắn 
thu được 2-3 bao/ngày (trung bình 
mỗi bao khoảng 18-20 kg) và được 

công nhân thu gom về bón ruộng. 
Theo ước tính, chi phí để xử lý nước 
thải là 14.000 đ/m3, mỗi năm công ty 
phải đầu tư từ 1 đến 2 tỷ đồng để xử 
lý chất thải.

Như vậy có thể thấy, việc tái sử 
dụng bùn thải là một lựa chọn quan 
trọng trong nuôi thâm canh tôm. Tuy 
nhiên, cần phải tiến hành nghiên cứu 
để xác định những lợi ích và hoàn 
thiện công nghệ phù hợp để khuyến 
khích người nông dân tham gia vào 
việc thu gom, sử dụng bùn thải. Việc 
quản lý hiệu quả bùn thải nuôi trồng 
thủy sản sẽ góp phần đáng kể vào việc 
làm giảm rủi ro, và nâng cao hiệu quả 
nuôi tôm. q
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Theo đánh giá, để 
đáp ứng yêu cầu 
của sản xuất, ước 
tính mỗi năm 

nước ta cần khoảng 11 triệu tấn 
phân bón, trong đó hơn 90% là 
phân bón hóa học (số liệu thống 
kê năm 2016 cho thấy Việt Nam 

nhập khẩu khoảng 4,2 triệu tấn 
phân bón hóa học với trị giá 
1,25 tỷ USD), phân bón hữu 
cơ chỉ chiếm xấp xỉ 1 triệu tấn. 

SảN xUẤT PHâN BóN HữU Cơ 
Từ CHẤT THảI CHăN NUÔI  

THEO CHUỖI GIÁ TRị
NGUyễN MINH NGọC 

Nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ cho cây cà phê hiện rất lớn



dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp - lcasp

41TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - THÁNG 12/2017

Tính bình quân mỗi ha canh 
tác ở Việt Nam nhận hơn 1 tấn 
phân bón hoá học mỗi năm, 
đây là mức cao so với các nước 
trong khu vực. Khi sử dụng 
phân bón hóa học, khoảng từ 
30-50% lượng phân bón được 
cây trồng sử dụng để tạo sinh 
khối, phần còn lại sẽ bị bốc hơi 
và rửa trôi xuống nguồn nước 
gây lãng phí và ô nhiễm môi 
trường. Trong khi đó, mỗi năm 
ở nước ta có khoảng 80 triệu 
tấn chất thải rắn từ chăn nuôi, 
trong đó chỉ khoảng 20% được 
sử dụng hiệu quả (làm khí sinh 
học, ủ phân, nuôi trùn, cho cá 
ăn, …), còn lại 80% đã bị lãng 
phí và phần lớn thải bỏ ra môi 
trường gây ô nhiễm. Như vậy, 
nếu có giải pháp để sử dụng 

hiệu quả nguồn chất thải chăn 
nuôi làm phân bón hữu cơ theo 
chuỗi giá trị nhằm thay thế một 
phần lượng phân bón hóa học 
nhập khẩu thì sẽ tiết kiệm được 
ngoại tệ, tạo thêm việc làm và 
tăng thu nhập cho nông dân và 
nền kinh tế.

Phân bón hữu cơ là một 
trong những yếu tố quan trọng 
trong chuyển đổi nông nghiệp 
Việt Nam theo hướng nông 
nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, 
tình hình sản xuất và sử dụng 
phân bón hữu cơ trong sản 
xuất hiện tại còn quá nhỏ bé so 
nhu cầu trong nước. Hiện nay, 
đa số các doanh nghiệp sản 
xuất phân hữu cơ tại Việt Nam 
đang sử dụng than bùn làm 
nguyên liệu chính do nguồn 

nguyên liệu tập trung, ổn định, 
thuận tiện vận chuyển. Nguồn 
than bùn hiện nay đã giảm 
đáng kể và chất lượng kém. 
Vì vậy, nếu sử dụng chất thải 
chăn nuôi làm phân bón hữu 
cơ theo chuỗi giá trị thì sẽ có 
sản phẩm đầu ra có chất lượng 
cao hơn, an toàn hơn. Do vậy, 
một số doanh nghiệp phân 
bón đang tìm kiếm giải pháp 
thay thế nguyên liệu than bùn 
bằng chất thải chăn nuôi nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
và đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của sản xuất nông nghiệp. 
Mặc dù còn gặp nhiều khó 
khăn nhưng đây là hướng đi 
đúng cần được Nhà nước quan 
tâm hỗ trợ bằng các chính sách 
và công nghệ phù hợp.

Tập huấn cho nông dân ủ phân compost
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Đã có nhiều kết quả nghiên cứu 
được công bố cho thấy, việc quản 
lý, sử dụng phân bón nói chung 
và phân hữu cơ từ chất thải chăn 
nuôi một cách hợp lý giúp gia tăng 
năng suất thu hoạch và giá trị thị 
trường cũng như các tính chất hỗ 
trợ sức khỏe của các loại rau quả. 
Hàm lượng carotenoit (tiền chất 
vitamin A) có xu hướng gia tăng 
khi cây trồng được bón phân đạm, 
trong khi đó hàm lượng vitamin C 
giảm. Phân kali dạng bón lá, được 
bổ sung lưu huỳnh, sẽ giúp tăng độ 
ngọt, cấu trúc, màu sắc, hàm lượng 
vitamin C và beta-caroten của rau 
quả, cũng như hàm lượng axit folic 
trong các loại dưa quả. Đối với các 
loại cam ruột đỏ, phân kali bón lá 
giúp tăng hàm lượng beta-caroten 
và vitamin C. Một số nghiên cứu 
về chuối cũng cho thấy việc bổ 
sung chất dinh dưỡng K làm tăng 
chất lượng của loại quả này, như 
tăng hàm lượng đường và axit 
ascorbic, đồng thời làm giảm độ 
axit của chuối.

Ngoài ra phân bón còn có ảnh 
hưởng đến hàm lượng những hợp 
chất trong cây trồng với tác dụng 
hỗ trợ sức khỏe của con người. 
Đậu nành trồng ở các vùng đất 
thiếu K tại Ontario (Canađa) có 
hàm lượng isoflavon cao hơn 13% 
khi được bón phân kali. Kali cũng 
giúp gia tăng hàm lượng lycopen 
trong bưởi và cà chua. Bông cải 
xanh và đậu nành là ví dụ về những 
loại cây trồng có thể góp phần tăng 
hàm lượng Ca và Mg trong bữa ăn 
của con người. Cung cấp chất dinh 

dưỡng cho đất để nuôi cây, chủ yếu 
là đạm, lân, lưu huỳnh cùng một 
số chất vi lượng như: sắt, magiê, 
môlipđen… 

Khi sử dụng phân bón hữu  cơ 
từ chất thải chăn nuôi sẽ làm gia 
tăng hoạt động của vi sinh vật đất, 
qua đó cung cấp trực tiếp hoặc 
chuyển hóa dinh dưỡng khó tan 
thành hữu hiệu đối với cây trồng 
hoặc gián tiếp nâng cao hiệu quả 
sử dụng dinh dưỡng của cây trồng. 
Phân hữu cơ có chứa các nguyên 
tố dinh dưỡng đa lượng (N, P, K), 
trung lượng (Ca, Mg, S) và các 
nguyên tố vi lượng (Cu, Zn, Mo, 
B...) nhất là N, K và một số nguyên 
tố vi lượng. Vì vậy, bón phân hữu 
cơ sẽ làm giảm được một số lượng 
phân vô cơ không cần bón, nhất là 
phân kali. Kết quả nghiên cứu và 
điều tra cho thấy nếu bón 10 tấn 
phân chuồng thì có thể giảm bớt 
40-50% lượng phân kali cần bón. 
Do đó rất có ý nghĩa kinh tế đối 
với nông dân cũng như nền nông 
nghiệp nước ta.

Tuy nhiên, trong sản xuất phân 
bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi 
theo chuỗi giá trị ở nước ta hiện 
nay còn gặp một số hạn chế cần 
được khắc phục như: trên một 
đơn vị diện tích nên canh tác 
thì phải cần một lượng lớn phân 
bón hữu cơ, do đó tốn công vận 
chuyển, công lao động; tác động 
của phân bón hữu cơ không 
nhanh chóng như phân bón hóa 
học; chi phí đầu vào cao hơn so 
với phân bón hóa học…. 

Một số hạn chế về chính sách 
trong việc thúc đẩy hình thành 
chuỗi giá trị sản xuất phân bón 
hữu cơ từ chất thải chăn nuôi 
có thể được ghi nhận như sau: 
(i) thu gom và vận chuyển phân 
chuồng còn bị nhiều hạn chế (hay 
bị cảnh sát môi trường phạt); (ii) 
chỉ những doanh nghiệp sản xuất 
phân bón lớn mới đủ tiềm lực để 
khảo nghiệm, đăng ký nhãn hiệu 
phân bón thương phẩm bán ra 
thị trường. Để khắc phục những 
hạn chế trên, dự án LCASP đã đề 
xuất mô hình theo chuỗi như sau: 
(i) các trang trại chăn nuôi sẽ đầu 
tư hạ tầng và thiết bị để có thể 
sử dụng phân chuồng sản xuất 
phân bón hữu cơ nguyên liệu 
ngay tại trang trại; (ii) dự án thí 
điểm mô hình hỗ trợ, kết nối các 
doanh nghiệp sản xuất phân bón 
lớn với các trang trại chăn nuôi 
nhằm thu gom phân bón hữu cơ 
nguyên liệu từ các trang trại chăn 
nuôi để sản xuất phân bón hữu 
cơ thương phẩm. 

Tóm lại, việc thúc đẩy sản xuất 
và sử dụng phân bón hữu cơ từ 
chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá 
trị sẽ đem lại lợi ích lớn cho nền 
kinh tế và giúp giảm ô nhiễm môi 
trường bền vững. Đây là hướng đi 
đúng đắn và hiệu quả cần được các 
Bộ, ngành quan tâm khuyến khích 
và hỗ trợ phát triển, đặc biệt cần 
sớm hình thành các chính sách 
khuyến khích quản lý chất thải 
nông nghiệp, sản xuất và sử dụng 
phân hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ 
và nông nghiệp sạch. q
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Sơn La là địa phương có 
khí hậu cận nhiệt đới ẩm 
vùng núi, mùa đông phi 
nhiệt đới lạnh khô, mùa 

hè nóng ẩm, mưa nhiều. Do địa hình 
bị chia cắt sâu và mạnh nên hình 
thành nhiều tiểu vùng khí hậu, cho 
phép phát triển một nền sản xuất 
nông - lâm nghiệp phong phú.  Sản 
xuất nông nghiệp ở Sơn La với hệ 
thống cây, con đa dạng.  Là tỉnh có 
diện tích trồng trọt như ngô, sắn, rau 
màu, cây chè, cây mía, cây cà phê  và 
cây ăn quả, diện tích đồng cỏ lớn, nên 
nhu cầu phân bón hữu cơ cao. Chăn 
nuôi phát triển bao gồm lợn, trâu, bò 
sữa và bò thịt, dê, gia cầm. Hàng năm 
đàn gia súc gia cầm thải ra một lượng 
phân lớn nhưng hầu hết là chưa được 
sử dụng có hiệu quả, gây lãng phí và 
ô nhiễm môi trường.

Dự án LCASP được triển khai 
tại Sơn La từ năm 2013 đến nay đã 
góp phần giải quyết vấn đề trên với 

quan điểm: tăng cường quản lý, tái sử 
dụng hiệu quả chất thải chăn nuôi, 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường; tạo nguồn phân bón hữu cơ 
chất lượng cao cho sản xuất nông 
nghiệp bền vững ở Việt Nam theo 
chuỗi giá trị đã và đang mang lại hiệu 
quả tốt về kinh tế-xã hội-môi trường.

 Tính đến thời điểm này, tại Sơn La 
đã có gần 2.000 hầm  biogas được xây  
dựng và lắp đặt và nhiều mô hình đã 
mang lại hiệu quả kinh tế, vừa đảm 
bảo công tác vệ sinh môi trường như 
mô hình dùng chất thải chăn nuôi bò 
sữa làm nguyên liệu sản xuất phân 
hữu cơ vi sinh tại hộ gia đình ông 
Nguyễn Thạch Lỏi - Thị trấn Nông 
trường Mộc Châu – huyện Mộc Châu 
tỉnh Sơn La. Diện tích toàn trang trại 
là 10,1 ha. Trang trại có 105 bò sữa và 
55 con bò hậu bị và bê. Khu chăn nuôi 
1.000 m2. Trang trại trồng 7 ha ngô và 
3 ha cỏ voi. Tổng lượng chất thải rắn 
là 3,9 tấn phân bò/ngày và khoảng 

17 m3 nước thải /ngày. Trước đây với 
lượng chất thải lớn như thế thường 
xả thải vào các hố rồi bón trực tiếp 
cho cây ngô và cỏ voi. Chính điều này 
đã làm cho môi trường xung quanh 
ô nhiễm môi trường trầm trọng… 
Được sự giúp đỡ của Dự án Hỗ trợ 
Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) 
gia đình ông đã được đầu tư 1 máy ép 
phân với công suất 5m3/h. 

Cụ thể, phân bò và nước thải được 
thu gom và hòa loãng trong bể với tỷ 
lệ thích hợp theo tính năng ép của 
máy. Sau đó được hút lên máy ép 
theo hệ thống đồng bộ. Đầu ra gồm 
phân đã ép với độ ẩm còn khoảng 
25% và phần nước xả. Phần nước xả 
này một phần quay lại bể hòa loãng 
phân,  một phần lớn  được cho vào 
hầm khí biogas phủ bạt HDPE 1.000 
m3 để sản xuất ra khi biogas dùng cho 
trang trại. Phần nước xả sau bể biogas 
này được bơm tưới cho cây ngô, cây 
cỏ voi. Với cây ngô tưới nước xả đã 
tiết kiệm khoảng 30% phân đạm urê. 

MÔ HìNH SỬ DụNG
chất thải chăn nuôi để ủ phân 
compost làm nguyên liệu sản xuất 
phân bón hữu cơ tại Sơn la

Dư VăN CHâU
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Phần phân đã ép có độ ẩm khoảng 25% sẽ được 
trộn đều với chế phẩm EMUNIV với tỷ lệ 200 
gram chế phẩm + 1 m3 phân ép. Sau đó được ủ 
thành đống, che bằng vải bạt. Sau 35-40 ngày khối 
ủ được đảo đều và đóng thành bao 25 kg. 

Đến nay, ông Lỏi đã bán loại phân này tại trang 
trại với giá 2.600 đồng/kg.  Khách hàng mua phân 
chủ yếu là các trang trại trồng cây ăn quả, trồng 
rau VietGAP trong địa bàn huyện Mộc Châu và 
tỉnh Sơn La. 

Có thể nói, đến thời điểm này, Dự án Hỗ trợ 
nông nghiệp các bon thấp (LCASP)  bước đầu đã 
và đang thực hiện có hiệu quả về quản lý và sử 
dụng chất thải chăn nuôi có hiệu quả theo chuỗi 
giá trị tại Sơn La. Nhiều mô hình trang trại thực 
hiện của dự án bằng công nghệ tách phân,  hầm 
biogas đã tạo ra năng lượng, phân bón hữu cơ cho 
nông dân, vừa lợi về kinh tế vừa giảm thiểu được 
ô nhiễm môi trường. Đây là hướng phát triển bền 
vững cho sản xuất nông nghiệp tại Sơn La.
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Theo Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Bắc Giang 
hiện tỉnh có khoảng 
778 trang trại đạt tiêu 

chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
trong đó có 671 trang trại được cấp 
giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 
Trang trại trên địa bàn tỉnh có 5 loại 
hình sản xuất: chăn nuôi, tổng hợp, 
trồng trọt, thủy sản, lâm nghiệp, 
trong đó, trang trại chăn nuôi chiếm 
tỷ lệ lớn với trên 87%.

Phát triển kinh tế trang trại là 
hướng đi đúng nhằm mở rộng quy 
mô sản xuất, thay đổi tư duy sản xuất 
của người nông dân. Thông qua kinh 
tế trang trại, nhiều tiến bộ kỹ thuật 
và công nghệ mới được áp dụng 
thành công và nhân rộng, góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng, tạo 
ra những nông sản hàng hóa có sức 
cạnh tranh cao hơn trên thị trường.

Hầu hết các trang trại chăn nuôi 
trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hệ thống 
ăn, uống tự động, xử lý chất thải bằng 
hầm biogas. Một số trang trại sử dụng 
đệm lót sinh học, các chế phẩm trong 
chăn nuôi và công nghệ mới trong 

phòng chống dịch bệnh, công nghệ 
chuồng kín với hệ thống làm mát, sử 
dụng thức ăn công nghiệp, áp dụng 
quy trình công nghệ sản xuất tiên 
tiến theo hướng công nghiệp. 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, 
tăng đàn vật nuôi của nhiều hộ dân 
hiện nay dẫn đến quá tải hầm khí 
sinh học. Để giải quyết vấn đề này, 
dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon 
thấp (LCASP) tỉnh Bắc Giang tiếp tục 
hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng hố 
ủ phân compost, bước đầu mang lại 
hiệu quả rõ rệt.

Men theo con đường mòn thôn 
Hà Tú, xã Chu Điện (Lục Nam), tới 
ngôi nhà cấp 4 và khu chăn nuôi của 
gia đình ông Dương Hồng Khuê. Với 
diện tích chuồng trại khoảng 200 m2, 
mỗi năm gia đình ông Khuê nuôi 
10 con lợn nái, gần 100 con lợn thịt. 
Trước đây, ông Khuê có lắp đặt hầm 
biogas bằng nhựa composite, thể tích 
10 m3 để xử lý chất thải. Tuy nhiên, 
do lượng phân thải ra nhiều nên hiện 
tượng quá tải xảy ra thường xuyên. 
“Nhận được thông tin hỗ trợ xây 
dựng hố ủ phân, gia đình tôi đã đăng 

ký xây hố ủ sức chứa 20 m3 của dự 
án LCASP. Lượng chất thải từ chuồng 
nuôi được ủ men vi sinh giúp giảm 
thiểu ô nhiễm, không có mùi hôi khó 
chịu. Hơn thế, gia đình còn có nguồn 
phân vi sinh tốt cho cây trồng, giảm 
tải cho hầm biogas “cỡ nhỏ”, ông 
Khuê chia sẻ.

Theo ông Khuê, phương pháp ủ 
phân compost trên hố ủ rất đơn giản. 
Lượng phân được phối trộn theo tỉ lệ 
1 tấn phân chuồng; men ủ vi sinh 20 
gói; đường hoặc nước rỉ mật 10 kg và 
chất độn là các loại cây phân xanh, 
rơm, rạ, trấu, mùn cưa,… cùng cám 
ngô hoặc cám gạo. Các lớp nguyên 
liệu ủ lần lượt là lớp chất độn dày 15- 
20 cm, rộng 1,5 – 2 m, sau đó rải phân 
chuồng, lớp cám ngô hoặc cám gạo, 
hòa men ủ và rỉ mật tưới đều lên trên 
mặt; tiếp tục rải các lớp tiếp theo đến 
khi hết nguyên liệu.

Nhờ được cán bộ dự án LCASP 
hướng dẫn nên gia đình ông Khuê 
thực hiện đúng kỹ thuật, thời gian ủ 
phân chuồng được rút ngắn. Để quá 
trình ủ phân nhanh và hiệu quả, ông 
Khuê nuôi giun quế ngay trong khu 

MÔ HìNH SỬ DụNG CHẤT THảI CHăN NUÔI 
để ủ PHâN COMPOST LàM NGUyêN LIỆU 

SảN xUẤT PHâN BóN HữU Cơ 
TạI CÁC TRaNG TRạI QUy MÔ LỚN ở BắC GIaNG
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vực hố ủ. Số giun quế nuôi được ông 
cho gà và cá ăn, tiết giảm chi phí 
chăn nuôi. Mỗi năm gia đình thu gần 
2 tấn cá, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Không chỉ gia đình ông Khuê, 
nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang đã được hưởng lợi từ dự án 
LCASP trong việc hỗ trợ, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật xây hố ủ 
phân compost. Riêng năm 2017, dự 
án đã hỗ trợ bà con ở 8 huyện Hiệp 
Hòa, Việt yên, Tân yên, yên Thế, yên 
Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn và Lục 
Nam xây 15 hố ủ phân hữu cơ; đồng 
thời tổ chức 30 lớp tập huấn cho 
nông dân về sử dụng phế phụ phẩm 
trong chăn nuôi để ủ phân compost. 

Các hộ tham gia được dự án 
LCASP hỗ trợ 100% chi phí công xây 
dựng, nguyên vật liệu và các thiết bị 
đi kèm như: Máy cắt cỏ, cuốc, xẻng, 

xe rùa, bạt che… Tổng kinh phí hỗ 
trợ mỗi hố ủ 20 m3 hơn 21 triệu 
đồng. Qua đó, giúp các hộ chăn nuôi 
khắc phục ô nhiễm môi trường, có 
thêm nguồn phân hữu cơ bón cho 
cây trồng.

Nhờ quá trình lên men và nhiệt 
độ tự sinh của đống phân ủ sẽ tiêu 
diệt được phần lớn các mầm bệnh 
nguy hiểm, thậm chí ủ phân có thể 
phân hủy được cả xác động vật chết 
khi lượng phế thải thực vật đủ lớn. 
Trong phân ủ có chứa chất mùn làm 
đất tơi xốp, tăng dung lượng hấp thụ 
khoáng của cây trồng, đồng thời có 
tác dụng tốt đến hệ vi sinh vật có ích 
trong đất. Phân ủ còn có tác dụng tốt 
đối với tính chất lý hoá học và sinh 
học của đất, không gây ảnh hưởng 
xấu đến người, động vật và giải quyết 
được vấn đề ô nhiễm môi trường.

Theo TS. Nguyễn Thế Hinh, các 
trang trại cần xây lắp hệ thống máy 
ép phân để tách bớt chất thải rắn 
từ phân lỏng đưa sang bể ủ phân 
compost nhằm sản xuất phân bón 
hữu cơ nguyên liệu, phần nước thải 
lỏng còn lại đưa xuống hầm biogas 
để giảm tải cho việc phân huỷ chất 
hữu cơ từ phân lợn. Còn theo ông 
Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng 
Cục chăn nuôi: “Hiện nay, công nghệ 
sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón 
vi sinh từ phân chuồng có rất nhiều. 
Tuy nhiên, việc thương mại hoá 
phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh 
sản xuất từ phân thải vật nuôi rất 
khó khăn, bởi các cơ quan chức năng 
chưa xây dựng được tiêu chuẩn, quy 
chuẩn phân bón hữu cơ”. q

Bảo Nhi

(Sưu tầm và tổng hợp)

Trang trại chăn nuôi chiếm tỷ lệ 
lớn trong tổng số trang trại của 
tỉnh Bắc Giang

Ông Dương Hồng Khuê pha men ủ tưới cho hố ủ phân compost
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Tại 10 tỉnh đang triển 
khai Dự án Hỗ trợ 
Nông nghiệp các bon 
thấp (LCASP), các hoạt 

động xử lý môi trường chăn nuôi 
toàn diện đang được triển khai, từ 
xây dựng công trình khí sinh học, sử 
dụng khí gas cho đun nấu, chạy máy 
phát điện, ủ phân compost, sử dụng 
nước thải sau biogas tưới cho cây 
trồng, đến chăn nuôi lợn ít sử dụng 
nước và chăn nuôi gà, lợn trên nền 
chuồng đệm lót sinh học.

Huyện yên Thế, tỉnh Bắc Giang là 
địa phương có phong trào nuôi gà, 
lợn trên nền chuồng đệm lót sinh 
học rất phát triển. Ông Nguyễn Huy 
Khánh, Trạm trưởng Trạm Chăn 
nuôi và Thú y huyện yên Thế cho biết, 
Dự án LCASP đem lại hiệu quả thiết 
thực, “lợi kép” về mặt kinh tế - xã hội 
cho người dân địa phương, vừa giảm 
được chi phí sản xuất, tăng hiệu quả 
kinh tế vừa bảo đảm an sinh xã hội. 
Đặc biệt, trong chăn nuôi theo quy 
trình VietGAHP như hiện nay thì 
việc xử lý chất thải bằng đệm lót sinh 

học và hầm khí biogas càng đóng vai 
trò quan trọng, góp phần tích cực hạn 
chế dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Anh Nguyễn Xuân Giới ở thôn 
Đông Kênh, xã Đông Sơn, huyện yên 
Thế có trang trại chăn nuôi gần 3.000 
gà sinh sản và 10 lợn nái, khu chuồng 
nuôi luôn sạch sẽ, gà khỏe mạnh đi lại 
trên nền đệm lót khô ráo, ít mùi. Được 
cán bộ kỹ thuật của Dự án LCASP tư 
vấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng đệm 
lót sinh học nên anh Giới xử lý theo 
đúng tỷ lệ, từ cách rắc men đến phủ 
trấu làm nền,… do vậy lượng phân 

Chăn nuôi gà, lợn  
trong Chuồng Có đệm lót sinh họC  

tại các tỉnh Dự án lCAsP
CAO BảO GIA

Nuôi gà trên nền đệm lót sinh học tại tỉnh Nam Định

Để góp phần khắc phục 
tình trạng ô nhiễm môi 
trường, xóa đi nỗi lo thiết 
kế, bố trí hệ thống xử lý 
chất thải chăn nuôi, giảm 
đầu tư, có sản phẩm chất 
lượng cao, giảm tồn dư 
kháng sinh thì hình thức 
chăn nuôi trên nền chuồng 
đệm lót với các vi sinh vật 
có ích là giải pháp tối ưu...
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được xử lý tơi xốp, không dính bết. 
Tại khu nuôi lợn, hầm biogas được 
xây dưới nền chuồng, sau khi phân 
thải ra, anh Giới phun nước dọn sạch 
và xả xuống hầm. Chất thải gia súc 
sau khi được xử lý, gia đình dùng để 
bón lúa, cây ăn quả. 

Giống như Bắc Giang, tại Hà Tĩnh, 
phương thức chăn nuôi của người 
dân đã có sự thay đổi, họ đã ý thức 
hơn trong việc sử dụng ít nước vệ 
sinh chuồng trại, làm mát. Nhờ lượng 
nước giảm đi, việc thu gom chất thải 
rắn dễ dàng hơn, đồng thời tiết kiệm 
tiền điện chạy máy bơm, tiền nước. 
Tại huyện Cẩm Xuyên, việc chăn nuôi 
lợn, gà không chỉ dừng lại ở việc ít sử 
dụng nước, người dân đang dần áp 
dụng đệm lót sinh học. Chị Nguyễn 
Thị Hương ở xã Cẩm Thắng, huyện 
Cẩm Xuyên vừa tham gia lớp tập huấn 
về kỹ thuật sử dụng đệm lót sinh học 
của Dự án LCASP chia sẻ, nếu chăn 
nuôi theo VietGAHP mà không sử 
dụng đệm lót sinh học thì khó thành 
công. Chăn nuôi theo cách này giảm 
80% công lao động, tác dụng khử mùi 
hôi tốt, giúp vật nuôi không hít phải 
khí độc của phân chuồng mỗi khi 
thời tiết mưa, nhiệt độ ẩm, đặc biệt 
hạn chế tối đa bệnh cầu trùng, E.coli 

trên gà…Trung bình 100 m2 nền 
chuồng phủ trấu rắc 2 kg men vi sinh. 
Gà sau 15-17 ngày tuổi khi đã tiêm 
chủng vắc xin cầu trùng thì rắc men 
lần 1, khi vào chuồng có mùi tiếp tục 
rắc bổ sung, như vậy một lứa rắc men 
khoảng 4 lần nếu mùa hè, mùa đông 
thì 1-2 lần. Theo người dân ở xã Cẩm 
Thắng, các lớp tập huấn do Dự án 
LCASP hỗ trợ triển khai giúp họ nắm 
chắc kỹ thuật sử dụng đệm lót sinh 
học, yên tâm sản xuất và đầu tư, đồng 
thời tạo cơ hội để người dân trao đổi 
kinh nghiệm thực tế với nhau.

Đến nay, ở hầu hết các tỉnh/thành 
đang triển khai Dự án LCASP, nội 
dung tập huấn, hỗ trợ người chăn 
nuôi áp dụng phương pháp đệm 
lót sinh học đều được ưu tiên triển 
khai, nhờ vậy, số chuồng trại áp dụng 
phương pháp này tăng lên nhanh 
chóng. Ở tỉnh Sóc Trăng cũng vậy, 
nhiều xã viên trong HTX nuôi gà thả 
vườn Tân Chánh C, xã Tân Long, thị 
xã Ngã Năm sau khi tham gia lớp tập 
huấn của Dự án LCASP đã nhận ra 
nhiều lợi thế của mô hình này. Thực 
tế, nuôi gà trên đệm lót sinh học đã và 
đang mang nguồn thu nhập ổn định 
cho các hộ xã viên trong HTX. 

Ông Khưu Văn Quận, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Tân Long cho hay: 
chăn nuôi gà theo hướng an toàn 
sinh học được xem là mô hình hiệu 
quả, giúp nông dân quản lý và phòng 
chống dịch bệnh hiệu quả,  bảo vệ sức 
khỏe của vật nuôi. Chính vì vậy, khi 
Dự án LCASP triển khai tại tỉnh Sóc 
Trăng, Phòng Kinh tế huyện và Hội 
Nông dân đã tích cực vận động nông 
dân trong HTX tham dự các lớp tập 
huấn về chăn nuôi gà trên đệm lót 
sinh học. Hiện 100% số xã viên thực 
hiện theo mô hình nuôi gà trên đệm 
lót sinh học, mang lại nhiều bước 
tiến trong sản xuất, sản phẩm được 
thị trường ưa chuộng và bán được giá 
cao hơn.

Một số xã viên trong HTX nhận 
xét, nhờ áp dụng nuôi gà trên đệm 
lót sinh học, đồng thời tuân thủ 
thời gian cách ly gà với kháng sinh 
trước khi xuất bán 20 ngày đã giúp 
thịt gà thơm ngon, sản phẩm của 
HTX được tiêu thụ đi khắp các tỉnh, 
thành lân cận và luôn được mua với 
giá cao hơn những nơi khác khoảng 
5.000 đồng/kg. Ngoài ra, dù là nuôi 
gà thả vườn nhưng thay vì thả không 
kiểm soát, các xã viên đều xây dựng 
chuồng trại kín đáo, bên dưới trải 
đệm lót sinh học, các khu vực vườn 
khác có hàng rào bao quanh, tránh 
gà nuôi tiếp xúc với các động vật 
khác. Nhờ đó mà đàn gà không bị 
nhiễm bệnh, mau lớn, môi trường 
xung quanh cũng không bị ảnh 
hưởng, không có mùi hôi.

Có thể thấy, cùng với các biện 
pháp xử lý môi trường trong chăn 
nuôi, mô hình nuôi lợn, gà sử dụng 
đệm lót sinh học là một trong nhiều 
giải pháp để xử lý môi trường trong 
chăn nuôi một cách toàn diện hướng 
tới phát triển chăn nuôi một cách bền 
vững, an toàn. q

Sử dụng đệm lót sinh học giúp chuồng trại sạch sẽ
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Hiện nay có rất nhiều 
phương pháp, kỹ 
thuật được giới thiệu 
để xử lý chất thải 

rắn cho các quy mô chăn nuôi khác 
nhau, nhưng hầu hết đều cho rằng 
phương pháp ủ phân (composting) là 
một trong những phương pháp hiệu 
quả nhất để giải quyết quá tải lượng 
phân gia súc (Hoitink, 2000). ủ phân 
cho phép giảm khối lượng chất thải, 
tiêu diệt mầm bệnh và làm ổn định 
hàm lượng dinh dưỡng trong phân 
sau quá trình ủ (Michel et al, 1996). 
Tuy nhiên ủ phân cũng dễ làm mất 
đạm dạng amoniac (NH3) bay hơi 
và phát tán các khí thải như nitrous 
oxide (N2O) và methane (CH4) vào 
môi trường (Sommer, 2001; Oenema 
et al, 2007) 

PHƯƠNG PHÁP ủ TrUyềN 
THỐNG (COMPOST)

ủ phân là quá trình phân giải các 
chất hữu cơ nhờ hoạt động của vi 
sinh vật. Nếu không ủ, do tỉ lệ C/N 
trong phân cao, là điều kiện thuận 
lợi cho các loài vi sinh vật phân huỷ 
các chất hữu cơ ở các giai đoạn đầu 
hoạt động mạnh và chúng sẽ sử dụng 
nhiều chất dinh dưỡng từ đất nên có 
khả năng tranh chấp chất dinh dưỡng 
trong phân bón với cây trồng. 

ủ phân làm cho khối lượng phân 
chuồng có thể giảm xuống, nhưng 
chất lượng phân chuồng tăng lên. Sản 
phẩm cuối cùng của quá trình ủ phân 
là loại phân hữu cơ được gọi là phân 
ủ, trong đó có mùn, một phần chất 
hữu cơ chưa phân huỷ, muối khoáng, 
các sản phẩm trung gian của quá 
trình phân huỷ, một số enzym, chất 
kích thích và nhiều loài vi sinh vật 
hoại sinh. 

Trong điều kiện khí hậu nhiệt 
đới ở nước ta với ẩm độ cao, nắng 
nhiều, nhiệt độ tương đối cao, quá 
trình phân huỷ các chất hữu cơ diễn 
ra tương đối nhanh… Sử dụng phân 
chuồng bán phân giải là tốt nhất, bởi 
vì ủ lâu phân ủ sẽ mất nhiều đạm. 

Chất lượng và khối lượng phân 
ủ thay đổi nhiều tuỳ thuộc vào thời 
gian và phương pháp ủ phân. Để đảm 
bảo cho các quá trình hoạt động của 
vi sinh vật được tiến hành thuận lợi, 
nơi ủ phân phải có nền không thấm 
nước, cao ráo, tránh ứ đọng nước 
mưa. Đống phân ủ phải có mái che 
mưa và để tránh mất đạm. Cạnh nơi 
ủ phân cần có hố để chứa nước từ 
đồng phân chảy ra. Dùng nước phân 
ở hố này tưới lại đống phân để giữ 
độ ẩm cần thiết, tạo điều kiện thuận 
lợi cho tập đoàn vi sinh vật hoạt 
động mạnh. 

Hiện nay ở Việt Nam có 3 phương 
pháp ủ phân: ủ nóng, ủ nguội và ủ 
hỗn hợp

(i) ủ nóng (còn gọi là ủ hảo khí): 
Khi lấy phân ra khỏi chuồng để ủ, 
phân được xếp thành từng lớp ở nơi 
có nền không thấm nước, nhưng 
không được nén. Sau đó tưới nước 
phân lên, giữ độ ẩm trong đống phân 
60 – 70%. Trộn thêm 1 – 2% supe lân 
để giữ đạm. Sau đó trát bùn bao phủ 
bên ngoài đống phân. Hàng ngày tưới 
nước phân lên đống phân. Nếu gần 
nơi thu gom chất thải lỏng, cũng có 
thể sử dụng để tưới cho đống phân.

Sau 4 – 6 ngày, do các loài vi sinh 
vật háo khí chiếm ưu thế hoạt động 
mạnh cho nên nhiệt độ trong đống 
phân tăng nhanh và có thể lên đến 
60oC. Để đảm bảo cho các loài vi sinh 
vật háo khí hoạt động tốt cần giữ cho 
đống phân tơi, xốp, thoáng. 

Phương pháp ủ nóng có thể tạo ra 
một số hợp chất trung gian như các 
acid hữu cơ, nhưng chúng thường  
nhanh chóng bị phân hủy bởi các 
vi sinh vật hảo khí, vì thế sản phẩm 
phân ủ hảo khí thường có ít độc tố 
hơn. Ngoài ra, do nhiệt độ đống ủ cao 
nên có tác dụng tốt trong việc tiêu 
diệt các hạt cỏ dại, loại trừ các mầm 
mống sâu bệnh. Thời gian ủ tương 
đối ngắn, chỉ sau 30 – 40 ngày là có 

KỸ thuẬt xử lý Chất thải Chăn nuôi 
Bằng Ủ nhiệt Sinh hỌC

PGS.TS. NGUyễN VăN Bộ 
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thể đem sử dụng. Tuy vậy, phương 
pháp này có nhược điểm là để mất 
nhiều đạm. 

(ii) ủ nguội (còn gọi là ủ yếm khí): 
Phân được lấy ra khỏi chuồng, xếp 
thành lớp và nén chặt. Trên mỗi lớp 
phân chuống rắc 2% phân lân. Sau đó 
ủ đất bột hoặc đất bùn khô đập nhỏ, 
rồi nén chặt. Thường đống phân được 
xếp với chiều rộng 2 – 3 m, chiều dài 
tuỳ thuộc vào chiều dài nền đất. Các 
lớp phân được xếp lần lượt cho đến 
độ cao 1,5 – 2,0 m. Sau đó trát bùn 
phủ bên ngoài. 

Do bị nén chặt cho nên bên trong 
đống phân thiếu oxy, môi trường 
trở lên yếm khí, lượng khí cacbonic 
trong đống phân tăng nên vi sinh 
vật hoạt động chậm, bởi vậy nhiệt 
độ trong đống phân không tăng cao 

và chỉ ở mức 30 – 35oC. Đạm trong 
đống phân chủ yếu ở dạng amôn 
cacbonát, là dạng khó chuyển hóa 
thành amôniắc, nên ít bị mất. ủ theo 
phương pháp này, thời gian ủ phân 
phải kéo dài 5 – 6 tháng phân ủ mới 
dùng được. Nhưng phân có chất 
lượng tốt hơn ủ nóng. 

Tuy nhiên, khi ủ nguội, trong quá 
trình phân hủy các hợp chất hữu cơ 
sẽ tạo ra nhiều sản phẩm trung gian 
như methane, acid hữu cơ, H2S và 
các hợp chất khác và chúng chuyển 
hóa rất chậm, tạo ra mùi khó chịu. ủ 
nguội tiến hành trong điều kiện nhiệt 
độ thấp vì thế chúng không thể tiêu 
diệt được hết cỏ dại và các mầm bệnh 
có trong chất thải.

(iii) ủ hỗn hợp, ủ nóng trước, 
nguội sau: Phân chuồng lấy ra xếp 

thành lớp không nén chặt ngay. Để 
như vậy cho vi sinh vật hoạt động 
mạnh trong 5 – 6 ngày. Khi nhiệt độ 
đạt 50 – 60oC tiến hành nén chặt để 
chuyển đống phân sang trạng thái 
yếm khí. Sau khi nén chặt lại xếp lớp 
phân chuồng khác lên, không nén 
chặt. Để 5 – 6 ngày cho vi sinh vật 
hoạt động. Khi đạt đến nhiệt độ 50 – 
60oC lại nén chặt. 

Cứ như vậy cho đến khi đạt được 
độ cao đống phân cần thiết thì trát 
bùn phủ chung quanh đống phân 
(Cũng có thể xử dụng bạt, nilon để 
phủ). Như vậy, quá trình chuyển hoá 
chất hữu cơ trong đống phân diễn ra 
như sau: ủ nóng cho phân bắt đầu 
phân hủy nhanh, sau đó chuyển sang 
ủ nguội bằng cách nén chặt lớp phân 
để giữ cho đạm không bị mất. 

Phân ủ ngoài đồng và phân ủ trong chuồng nuôi

Bảng 1. tỷ lệ các chất mất trong quá trình ủ (so với tỷ lệ ban đầu là 100%) của các phương pháp ủ  
và vật liệu ủ khác nhau  (%)

Phân chuồng độn rơm rạ Phân chuồng độn than bùn
Hữu cơ N Nước Hữu cơ N Nước

ủ nóng 32,6 31,4 10,5 40,0 25,2 4,3
ủ hỗn hợp 24,4 21,6 5,1 32,9 17,1 3,4

ủ nguội 12,2 10,7 1,9 7,0 1,0 0,6
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ủ phân theo cách này có thể rút 
ngắn được thời gian so với cách ủ 
nguội, nhưng phải có thời gian dài 
hơn cách ủ nóng. 

MộT SỐ PHƯƠNG PHÁP ủ 
TIêN TIếN

Trong khi các phương pháp ủ 
truyền thống thường mất khoảng 4-8 
tháng thì các phương pháp ủ mới chỉ 
mất khoảng vài ba tuần. Cách tiến 
hành ủ giữa các phương pháp ủ mới 
này rất khác biệt, có thể liệt kê một số 
phương pháp như sau:

(i) Phương pháp ủ windrow: 
Phương pháp window áp dụng cho 
các trang trại có khối lượng phân gia 
súc lớn, mặt bằng rộng và có điều 
kiện cơ giới hóa.

(ii) ủ nhanh bằng cách tạo các 
ống cung cấp khí cho đống ủ: Đây 
là bước phát triển hơn của phương 
pháp ủ windrow hảo khí thụ động. 
Dùng các ống cung cấp khí cho đống 
ủ có quạt gió để làm tăng khả năng 
cung cấp không khí trong đống ủ. Sử 
dụng phương pháp này, các nguyên 
liệu ủ phải được trộn đều trước khi 
ủ, vì trong suốt quá trình ủ, đống ủ sẽ 
không được đảo, trộn. 

iii) Phương pháp ủ in-vessel: 

Phương pháp này là hình thức ủ 
phân trong nhà, thùng hoặc ống chứa 
nguyên liệu ủ có máy thổi khí hoặc hệ 
thống cung cấp khí tạo điều kiện hảo 
khí tối ưu để làm tăng quá trình phân 
hủy hữu cơ. 

(iv) Phương pháp ủ nhanh Berkley: 
Phương pháp này ủ chỉ trong vòng 
2-3 tuần, nhưng cần lưu ý một số 
điểm: Các nguyên liệu ủ, nhất là các 
nguyên liệu cứng phải được cắt nhỏ 
(tốt nhất là với kích thước 2-4 cm). 
Tỷ lệ C/N của các nguyên liệu ủ là 
30/1. Một số nguyên liệu không nên 
dùng khi ủ, bao gồm đất, tro lò sưởi 
và tro bếp lò, phân của các loại động 
vật ăn thịt. Độ ẩm tối thích cho các 
nguyên liệu ủ là 50%. Đống ủ phải đủ 
lớn để đảm bảo nhiệt độ trong đống 
ủ và tránh mất nhiệt. Đảo đống ủ khi 
nhiệt độ đạt đỉnh (71oC), trong vòng 
1-2 ngày sau khi ủ. 

(v) Sử dụng chế phẩm EM (effective 
micro-organisms): Sử dụng dung 
dịch EM tưới lên các nguyên liệu ủ đã 
trộn đều. Phủ một tấm bạt nilong lên 
phía trên. Đảo và trộn đều đống ủ sau 
2-3 tuần để thúc đẩy quá trình phân 
hủy. Quá trình ủ hòan thành sau khi 
đảo, trộn khoảng 2 tuần.

(vi) Công nghệ ủ nhanh IBS: Sử 

dụng Trichoderma harzianum, một 
loại nấm phân hủy cellulose để làm 
tăng khả năng phân hủy các nguyên 
liệu hữu cơ. 

(vii) ủ nhanh bằng giun: Giun có 
thể sử dụng mọi chất thải hữu cơ làm 
thức ăn, hàng ngày thường chúng 
có thể tiêu thụ một lượng hữu cơ 
bằng khối lượng của chúng (01 kg 
giun tiêu thụ 01 kg chất thải hữu cơ/
ngày). Phân giun là nguyên liệu giàu 
nitơ, photpho, kali, canxi và magie ở 
dạng dễ tiêu cho cây trồng. Một đống 
phân ủ kích thước 2,4 x 1,2 x 0,6 m có 
thể nuôi khoảng 50.000 con giun. Sử 
dụng giun cho vào các đống ủ để trộn 
đều các nguyên liệu ủ, làm thông khí 
đống ủ và đẩy nhanh quá trình phân 
hủy các chất hữu cơ. 

(vii) Sản xuất phân bón hữu cơ 
bằng công nghệ lên men cao nhiệt

Đây là công nghệ của Công ty 
BIOWAy Hightech, đặt nhà máy tại 
Sóc Trăng. 

(viii) Qui trình xử lý nhanh chất 
thải chăn nuôi lợn thành phân hữu 
cơ sinh học của Viện Thổ nhưỡng 
Nông hóa (Qui trình đề xuất cho dự 
án LCASP). q

Bảng 2. ảnh hưởng của thời gian ủ đến thành phần phân chuồng, %

Chỉ tiêu Thời gian sau ủ, tháng
Phân tươi 2 4 8

Nước 72,00 75,50 74,00 68,00
Chất hữu cơ 24,50 19,50 18,00 17,50
Đạm tổng số 0,52 0,60 0,66 0,73
Đạm prôtein 0,33 0,45 0,54 0,68
Đạm amoniac 0,15 0,12 0,10 0,05
Lân tổng số (P2O5) 0,34 0,38 0,43 0,48
Kali tổng số (K2O) 0,60 0,64 0,72 0,84
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Có nhiều phương pháp 
tách phân khác nhau 
như tách trục vít, bằng 
băng tải… Nhìn chung, 

đặc điểm máy phân tách rắn lỏng (máy 
ép tách phân) dùng để ép các loại chất 
thải dạng xơ có kích thước khoảng 0,1 
mm trở lên như phân bò, lợn, gà… 
Thiết bị ép tách được lượng bã, bùn tối 
đa có trong nước thải nhằm giảm tải 
trọng hoặc giảm bớt hàm lượng chất ô 
nhiễm cần xử lý trong nước thải. Lượng 
bã sau khi ép độ ẩm giảm 55-65% nên 
có thể tái sử dụng làm phân compost 
bón cho cây trồng. Đối với những sản 
phẩm tái chế để làm chất đốt hoặc tái 
sử dụng cần độ ẩm thấp thì sản phẩm 
này đạt hiệu quả tối ưu, giúp rút ngắn 
quá trình sấy.

Công suất máy ép tách phân có thể 
đáp ứng được cho 05-35 m3/ giờ, dùng 
được cho các trang trại nuôi lợn, bò, gà. 
Ngoài ra còn dùng ép bã nước thải nhà 
máy bột mì, bột gạọ, bã bia.

Với phương pháp ép trục vít, có 2 
phương án tối ưu để thu phân trong 
bể. Phương án 1: Dùng dàn trượt để di 
chuyển bơm, hút các điểm khác nhau 
trên bể. Như vậy, ngoài việc thiết kế bể 
lắng cần phải có dàn trượt cho bơm 
chạy quanh bể nhằm tận thu nguồn 
phân lắng trong bể. Vì phải nâng bơm 

lên, hạ bơm xuống và di chuyển bơm 
xung quanh bể nên cần 1 blance treo 
trên thanh trượt ngang. Bể lắng cần có 
mái che để tránh nước mưa và công 
nhân có thể vận hành trong các điều 
kiện thời tiết khác nhau.

Phương án 2: Đặt máy khuấy trong 
bể chứa. Phương pháp này áp dụng 
cho các trang trại bò, lợn quy mô lớn. 
Máy khuấy đặt trong bể nhằm chống 
đóng váng, khuấy đều hỗn hợp trước 
khi bơm. Máy khuấy được nâng lên, hạ 
xuống bằng ròng rọc tay quay nhằm 
đánh tan ở các tầng nước khác nhau.

Vận hành máy ép: phân được bơm 
vào máy bằng bơm chìm thông qua 
ống nhựa gân kẽm. Máy ép hoạt động 
dựa trên việc nén phân lại bằng trục 
vít, nước sẽ thoát ra qua lưới lọc, phần 
phân khô sẽ đùn ra phía trước và rơi 

xuống. Vì máy dựa trên nguyên tắc 
dùng lớp phân khô gần cửa ra để chặn 
nước và tạo lực phía cửa ra nên phân 
cần lắng đủ độ đậm đặc (3%-12%) máy 
sẽ hoạt động tốt nhất. Nếu không đủ 
lượng phân đậm đặc nước sẽ trào ra 
phía trước do áp lực nước làm vỡ tấm 
chắn phân.

Sau khi vận hành máy, cần phải 
nâng bơm lên chỗ loãng, cho ngừng 
máy ép và chạy bơm trong vòng 1 phút 
để rửa đường ống. Việc này giúp tránh 
phân đóng sẽ tắc đường ống dẫn đến 
hư hỏng bơm.

Lắp đặt bơm và máy ép cần có tủ 
điện bảo vệ mất pha, bảo vệ quá tải 
nhằm ngắt nguồn điện để bảo vệ thiết 
bị khi xảy ra sự cố. Bơm cần có rọ chắn 
rác để tránh bao bì quấn vào, làm hư 
hỏng. Cần lắp cầu có tay vịn để công 
nhân thao tác di chuyển bơm trên bể. 
Ngoài ra, cần che chắn bể tránh trẻ nhỏ 
và vật nuôi rơi vào bể. Khi vận hành 
xong cần vệ sinh máy bằng nước sạch. 

Với phương pháp băng tải sẽ có 2 
giai đoạn, gồm xử lý thô và xử lý tinh. 
Chất thải chăn nuôi từ chuồng trại sẽ 
đi qua song chắn rác để loại trừ rác và 
các chất rắn thô khác sau đó được đưa 
xuống bể phân đặc. Tại đây, nhờ hệ 
thống cánh khuấy, phân được bơm đến 
thùng điều tiết. Sau đó hỗn hợp được 

MộT Số đặC đIểM Của THIếT Bị TÁCH  
CHẤT THảI RắN Từ NưỚC THảI CHăN NUÔI 
LàM NGUyêN LIỆU SảN xUẤT PHâN HữU Cơ

HưNG yêNBên cạnh công trình khí 
sinh học, nhiều trang trại 
chăn nuôi trên cả nước 
đang sử dụng máy ép 
phân tách nước cho phân 
heo, phân bò, phân gà. 
Giải pháp này giúp tận 
dụng được chất thải rắn 
để làm nguồn nguyên liệu 
sản xuất phân bón hữu cơ, 
mang lại hiệu quả kinh tế 
cao trong chăn nuôi…
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bơm đến thùng phối trộn polymer 
để đông đặc phân và tăng khả năng 
thoát nước. Hỗn hợp sau khi bổ sung 
polymer được đưa vào máy tách nước 
tách phân, sau đó được ép cưỡng bức 
nhờ sức căng của lưới ép. Sản phẩm 
của quá trình này là nước và phân ẩm. 

Máy ép phân băng tải được trang 
bị bộ phận cô đặc sơ bộ bùn chất thải 
trước ép, thiết kế lưới ép đa tầng giúp 
tiết kiệm diện tích lắp đặt, hệ thống 
cân chỉnh lưới tự động bằng khí nén, 
hệ thống trống quay tách nước đặc 
biết giúp tăng hiệu quả.

Máy ép chất thải băng tải hoạt 
động tự động và liên tục, bùn sau ép 
đạt độ khô 25% (+5%). Máy được 
thiết kế chuyên nghiệp, phù hợp với 
nhiều loại chất thải, độ ồn thấp và 
ổn định. 

Để các máy ép phân hoạt động 
hiệu quả, cần kết hợp các công đoạn 
từ chăn nuôi tiết kiệm nước đến thiết 

kế các bể thu gom, bể lắng nhằm đảm 
bảo phân lỏng trước khi đưa vào máy 
ép có nồng độ chất khô nằm trong dải 
vận hành tối ưu của máy. Chính vì 
lý do này mà nhiều máy ép phân đã 
được giới thiệu ở Việt Nam khá lâu 

nhưng vẫn chưa được các trang trại 
chăn nuôi quan tâm. Dự án LCASP 
có một đội ngũ các chuyên gia tư vấn 
giàu kinh nghiệm nhằm giúp cho 
từng trang trại tham gia mô hình có 
được thiết kế tối ưu nhất. q

Máy ép phân lợn, bò

Máy ép phân trục vít
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GIẢM ô NHIễM NHƯNG 
CHƯA TOÀN DIỆN

Trước đây, chất thải từ chăn nuôi 
thường được nông dân ủ để bón cho 
cây trồng. Hộ nào không trồng trọt 
thì chất thải, nước thải đổ trực tiếp 
ra đường, mương máng, gây hôi 
thối, ruồi muỗi, ô nhiễm trầm trọng. 
Nay thì khác, từ năm 2013 đến nay, 
Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon 
thấp (LCASP) đã hỗ trợ xây dựng 
4.871 bể KSH cỡ nhỏ cho các hộ chăn 
nuôi lợn quy mô hộ gia đình, đồng 
thời khuyến khích các hộ dân vay 
tiền trong gói tín dụng của dự án để 
xây dựng hầm KSH và triển khai các 
chuỗi giá trị sinh học. 

Sau hơn 4 năm triển khai, đến 
nay hầu hết các vùng chăn nuôi đã 
xây dựng bể KSH và khắc phục được 
phần nào tình trạng ô nhiễm môi 
trường. Bể KSH quy mô nhỏ tạo ra 

lượng khí gas đủ cung cấp cho 1 hộ 
gia đình phục vụ đun nấu, chiếu sáng 
và có thể chạy máy phát điện. Khi đưa 
vào sử dụng công trình KSH quy mô 
hộ gia đình, người phụ nữ được giải 
phóng sức lao động và giảm thời gian 
làm các công việc như chăm sóc đàn 
lợn, vệ sinh chuồng trại, tìm nguồn 
nguyên liệu cho đun nấu.

Cẩm Xuyên là một huyện trọng 
điểm về phát triển công trình KSH. 
Đây cũng là huyện có số bể KSH được 
xây dựng nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh, 
tính hết tháng 10/2017 huyện này đã 
có 1.014 công trình. Năm 2014, ông 
Hồ Viết Hải ở thôn 1, xã Cẩm Thắng 
được Dự án LCASP hỗ trợ 3 triệu 
đồng, ông đầu tư thêm 9 triệu để xây 
dựng 1 hầm biogas 9 m3. Sau khi hoàn 
thành, toàn bộ chất thải được đưa vào 
hầm xử lý, mùi hôi thối giảm đi rõ rệt, 
lượng khí gas từ hầm KSH vẫn đủ cho 
gia đình ông đun nấu.

Hiện trạng sử dụng kHí gas  
từ các công trình khí sinh học  
quy mô vừa ở Hà tĩnh

HUy HOàNG

Ngành chăn nuôi ở Hà 
Tĩnh rất phát triển. Tổng 
đàn lợn trong tỉnh hiện 
khá lớn, đạt hơn 457.000 
con, trong đó có 210 trang 
trại quy mô từ 300 lợn 
nái và 500 lợn thịt trở 
lên, số còn lại là trang trại 
quy mô vừa, nhỏ và chăn 
nuôi nông hộ. Bên cạnh 
việc xây dựng bể khí sinh 
học (KSH), việc áp dụng 
toàn diện các giải pháp xử 
lý môi trường chăn nuôi 
đang rất cấp bách…
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Ông Hải cho biết, trước kia, khi 
quy mô chăn nuôi lớn, lượng khí gas 
dư thừa nên thường xuyên phải xả 
bớt gây ô nhiễm không khí. Lúc đó 
ông từng tính đến việc chạy máy phát 
điện để tận dụng lượng gas dư thừa 
nhưng thấy nhiều máy bị hỏng khó 
khắc phục do khí gas lẫn tạp chất nên 
ông chưa dám triển khai. 

Giống như ông Hải nhưng trang 
trại chăn nuôi của bà Hà Thị Tương 
tại thôn 3, xã Cẩm Phúc có quy mô 
lớn hơn. Năm 2016 trang trại này 
được Dự án LCASP Hà Tĩnh hỗ trợ 
xây dựng hầm biogas quy mô vừa, 
thể tích 50 m3, đến nay dù quy mô 
đàn lợn đã giảm đi nhưng lượng 
khí gas dư thừa còn rất nhiều và gia 
đình thường xuyên xả gas thừa ra 
môi trường.

Liên quan đến việc xử lý sản phẩm 
khí gas dư thừa, ông Nguyễn Xuân 
Hoan, Giám đốc Dự án LCASP Hà 
Tĩnh yêu cầu các hộ phải xử lý, đốt 
khí gas thừa theo quy trình, không 
được xả thẳng ra không khí sẽ gây 
ô nhiễm. Trong khi đó, khí gas này 
hiện chưa thể sử dụng chạy máy phát 
điện bởi chứa nhiều tạp chất, đặc 
biệt là hàm lượng H2S và hơi nước 
cao nên dễ làm hư hỏng máy phát 
điện.  Ngoài ra giá thành máy phát 
điện cũng khá cao nên nếu hạch toán 
kinh tế thì chưa hiệu quả. Đây là bài 
toán khó trong việc làm thế nào để sử 
dụng hết khí gas dư thừa, tránh tình 
trạng người dân xả ra bừa bãi. 

lO NGẠI NHấT lÀ CHăN 
NUôI QUy Mô VừA VÀ lớN

Lượng khí gas dư thừa tại các bể 
KSH cỡ nhỏ trong chăn nuôi quy mô 
hộ gia đình thực tế có, nhưng không 
đáng ngại, có thể sử dụng đun nấu, 
xả ra để đốt, chia sẻ cho cộng đồng 
hoặc chạy máy phát điện nếu như 

giải quyết được bài toán kinh tế về 
giá thành đầu tư máy và bài toán kỹ 
thuật về bộ lọc khí gas. Tuy nhiên lo 
lắng lớn nhất hiện nay là lượng nước 
thải ở các mô hình chăn nuôi quy mô 
vừa và lớn. 

Theo kỹ sư Hà Huy Khôi, cán bộ 
kỹ thuật Dự án LCASP Hà Tĩnh, 
trung bình 1 con lợn thải ra từ 1,5 
đến 2 kg phân /ngày, trang trại quy 
mô lớn có từ 1.000 con lợn trở lên thì 
lượng phân và nước thải là vô cùng 

lớn. Để tránh ô nhiễm, nhất là ô 
nhiễm nguồn nước cần phải áp dụng 
đồng bộ nhiều giải pháp. Tuy nhiên, 
giải pháp thu gom để tách chất thải 
rắn làm phân bón hữu cơ lại gặp khó 
khăn do người chăn nuôi sử dụng 
quá nhiều nước làm mát lợn và vệ 
sinh chuồng trại. Đây chính là lý do 
vì sao tình trạng ô nhiễm môi trường 
ở các trang trại chăn nuôi quy lớn ở 
Hà Tĩnh vẫn diễn ra dù đã xây dựng 
bể KSH và áp dụng các biện pháp xử 
lý môi trường.

Bể lắng nước thải sau biogas ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)



dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp - lcasp

56 TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - THÁNG 12/2017

Để triển khai toàn diện các giải 
pháp xử lý môi trường và có thể tận 
dụng được nguồn chất thải trong 
chăn nuôi lợn, đảm bảo khai thác 
hiệu quả máy tách phân, ông Nguyễn 
Xuân Hoan, Giám đốc Dự án LCASP 
Hà Tĩnh đang lên kế hoạch đưa máy 
tách phân di động tới từng hộ dân và 
từng trang trại để tách và thu gom 
phân. Theo ông Hoan, mỗi hộ nhỏ lẻ 
sẽ chỉ thu gom được lượng phân nhỏ, 
nhưng hàng trăm, hàng nghìn hộ sẽ 
thu gom được một lượng phân lớn. 
Máy tách phân sẽ được giao cho một 
đội tự quản, đi tới từng trang trại, hộ 
chăn nuôi để tách và thu gom phân. 
Nguồn phân đủ lớn sẽ đảm bảo hiệu 
quả khi đầu tư máy, tạo ra lượng 
phân bón hữu cơ dồi dào để bán ra 
thị trường, mang lại nguồn thu cho 
người chăn nuôi tái đầu tư vào chuỗi 
các giá trị như sửa chữa hư hỏng bể 
KSH, xây dựng hệ thống ống, thiết 
bị xử lý môi trường chăn nuôi…Tuy 
nhiên, ông Hoan cũng cho rằng, khó 

khăn nhất hiện nay để thực hiện kế 
hoạch này là hệ thống giao thông 
thôn còn nhỏ, hẹp, nhiều khu vực 
khó tiếp cận. Các trang trại chăn nuôi 
cũng không mặn mà với việc này, bởi 
trước mắt họ phải bỏ ra chi phí xây 
dựng hạ tầng và vận hành máy tách 
phân, trong khi chưa rõ lợi nhuận thu 
về từ việc bán phân bón hữu cơ có đủ 
bù đắp. 

Như vậy có thể thấy, những giải 
pháp xử ô nhiễm môi trường trong 
chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã và đang áp 
dụng dù đã mang lại hiệu quả nhất 
định nhưng chưa phải là giải pháp 
toàn diện, đồng bộ như xây dựng bể 
KSH, chăn nuôi ít sử dụng nước, sử 
dụng máy tách phân để sản xuất phân 
bón hữu cơ, chia sẻ khí gas dư thừa, 
ủ phân compost bón cho cây trồng, 
xử lý nước thải sau KSH đúng kỹ 
thuật để tưới cây…Đặc biệt, việc sử 
dụng khí gas từ các công trình KSH 
quy mô vừa chưa triệt để, đa phần dư 
thừa phải đốt bỏ (trên thực tế, phần 

lớn trang trại chăn nuôi đã không 
đốt bỏ khí gas thừa mà xả thẳng ra 
ngoài môi trường do sợ rủi ro cháy 
nổ, điều này đã làm ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng hơn do khí mê 
tan gây hiệu ứng khí nhà kính gấp 
nhiều lần so với khí CO2). Việc chia 
sẻ khí gas giữa các trang trại, nông 
hộ để tận dụng hết lượng khí gas này 
chưa phổ biến, trong khi nhiều trang 
trại xây hầm biogas với thể tích quá 
lớn, năng lực sử dụng khí gas không 
đảm bảo. Rõ ràng, khi chưa triển khai 
được toàn diện các giải pháp này, tình 
trạng ô nhiễm môi trường trong chăn 
nuôi sẽ chưa thể giải quyết triệt để.

Qua thực tế hiện trang sử dụng khí 
gas ở các tỉnh, Dự án LCASP đã có đề 
nghị lên Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp 
và PTNT sớm xem xét và ban hành 
quy định không cho các trang trại 
làm hầm KSH quy mô lớn khi không 
có kế hoạch và công nghệ để sử dụng 
hết khí gas sinh ra. q

Ông Hồ Viết Hải (Hà Tĩnh) sửa chữa hư hỏng hầm biogas
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lựA CHọN CôNG TrìNH KHí 
SINH HọC PHù HợP

- Nông dân nên sử dụng các kiểu 
công trình khí sinh học (KSH) đã 
được công nhận là tiến bộ kỹ thuật 
ở Việt Nam, như kiểu công trình 
KSH nắp cố định: kiểu KT1 (áp dụng 
cho các địa điểm có nền đất tốt, có 
thể đào sâu được, diện tích mặt bằng 
hẹp), kiểu KT2 (áp dụng cho các địa 
điểm có nền đất yếu, hoặc đất quá 
cứng khó đào sâu, nước ngầm nhiều, 
diện tích mặt bằng rộng), EQ1, EQ2, 
KT31.

- Lựa chọn dung tích hầm phù hợp 

với quy mô chăn nuôi, đảm bảo tối 
thiểu 0,3 m3 hầm biogas/con lợn thịt; 
0,45 m3/con lợn nái. 

- Trường hợp đã lắp đặt các công 
trình KSH nhưng công suất xử lý 
chưa tương xứng với quy mô chăn 
nuôi, hoặc nước thải sau hầm biogas 
chưa đảm bảo, vẫn phát sinh mùi, 
nên bổ sung thêm 01 công trình xử lý 
hướng dòng sau hầm biogas với dung 
tích 0,16 m3/con lợn thịt và 0,24 m2/
con lợn nái.

lựA CHọN ĐịA ĐIểM lắP 
ĐặT/xây DựNG HầM BIOGAS 
PHù HợP

Tùy theo kiểu công trình KSH và 
điều kiện thực tiễn của từng cơ sở 
chăn nuôi để lựa chọn địa điểm lắp 
đặt/xây dựng cho phù hợp. 

Đối với các công trình KSH lắp cố 
định, vị trí xây dựng cần có đủ diện 
tích mặt bằng xây dựng; cách xa nơi 
đất trũng, ao, hồ, các cây to lâu năm; 
tránh những nơi đất yếu; xa giếng 
nước sinh hoạt tối thiểu 10 m; gần 
nơi cung cấp nguyên liệu nạp, nơi sử 
dụng khí; công trình nên xây tại các 
địa điểm có nhiều nắng, kín gió để 
giữ nhiệt độ cao, tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình sinh khí.

Đối với các công trình KSH bằng 
vật liệu composite, vị trí xây dựng cần 
có đủ mặt bằng xây dựng; cách giếng 
nước, bể nước sinh hoạt từ 5 m trở 
lên; cách nơi sử dụng khí tối thiểu 2 
m; nên lắp đặt ở nơi có nhiều nắng, 
kín gió để giữ nhiệt trong bể phân 
giải, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình lên men sinh khí

lƯU ý TrONG QUÁ TrìNH 
VậN HÀNH, BẢO DƯỡNG 
CôNG TrìNH KSH

- Khi nạp liệu cần tránh không 
để các loại như cát, sỏi, đá, cành 
cây, mẩu gỗ, dầu mỡ công nghiệp, 
xà phòng, thuốc tẩy, thuốc nhuộm, 
thuốc sát trùng, nước mưa theo vào 

TƯ VấN PHòNG TráNH Sự Cố 
Từ HầM BIOGAS 

Cán bộ kỹ thuật Dự án LCASP hướng dẫn sử dụng khí gas từ hầm biogas 

Hầm biogas đã giúp nhiều gia đình có chất đốt hàng ngày, 
tiết kiệm chi phí và giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường, 
nhất là ở nông thôn. Nhưng trong thực tế, nhiều người dân 
chưa biết cách vận hành, bảo dưỡng đúng quy trình gây ra cơ 
tai nạn, rủi ro…
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các công trình KSH. Không cho 
vào hầm biogas các nguyên liệu 
khác như rơm rạ, trấu, các động vật 
chết...Chỉ được nạp vào hầm phân 
người và gia súc cùng với nước 
không bị nhiễm mặn và hóa chất.

- Bể phân giải phải được đậy 
nắp chắc chắn để người dân, trẻ em 
không cúi, ngó xuống bể phân giải; 
đường ống dẫn dịch thải phải được 
đậy kín.

- Sau một thời gian hoạt động, 
lượng cát vào hầm có thể làm tắc, 
nghẽn hệ thống ống dẫn, do đó phải 
dùng bơm hút (hoặc múc) cát từ bể 
áp lực để khôi phục chế độ làm việc 
bình thường của hầm. Bảo dưỡng, 
sửa chữa, thau hút bể phân giải phải 
do đội thợ chuyên nghiệp thực hiện 
và có biện pháp hỗ trợ đảm bảo an 
toàn. Trong quá trình bảo dưỡng 
hoặc sửa chữa, tuyệt đối không được 
chui trong hầm hoặc xuống bể áp lực 
vì trong hầm hoặc bể áp lực có tích 
tụ khí CH4, có thể gây ngạt. 

- Trước khi xuống bể phân giải 
tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc: (a) 
bể phân giải được hút hết dịch phân 
giải; (b) bể được thông khí cưỡng 
bức bằng quạt máy để đẩy hết khí 
gas còn lại trong bể phân giải vào 

các bộ phận khác của bể; (c) bể 
được kiểm tra bằng cách thả con gà 
xuống bể mà không bị ngạt, gà bình 
thường thì người mới được xuống; 
(d) người chui xuống bể phải được 
buộc dây an toàn và có người khác 
hỗ trợ bên trên. 

- Khi phát hiện sự cố, thiếu khí 
hay mất khí dẫn đến không đun nấu 
được thì người dân không tự động 
mở nắp bể, ngó hoặc chui xuống bể 
phân giải mà phải liên hệ với cán bộ 
kỹ thuật, thợ xây/thợ lắp, người đã 
xây dựng công trình cho nhà mình 
để được hỗ trợ kịp thời và đúng cách.

lƯU ý TrONG QUÁ TrìNH 
THU, Sử DụNG KHí GAS

- Thường xuyên theo dõi áp suất 
khí, hệ thống đường ống dẫn khí và 
hoạt động của van bếp để phát hiện, 
sửa chữa khắc phục rò rỉ khí qua 
đường ống. Khi thấy hở khí gas (có 
mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Tuyệt 
đối không để trẻ con, người chưa 
biết cách sử dụng hoặc người bị tâm 
thần sử dụng bếp gas. Khi châm thử 
mức độ cháy của khí gas, tuyệt đối 
không được thực hiện ở đường ống 
dẫn khí mà chỉ được thực hiện ở 
bếp. Tại nơi có khí thoát ra ngoài do 

đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, 
hút thuốc, dùng đèn dầu. Khi dùng 
bếp cần chú ý đưa lửa tới gần rồi mới 
mở van cho khí ra

- Khi sử dụng bếp gas: phải châm 
lửa trước, mở van sau; khi đun nấu 
xong phải khóa chặt van gas. Không 
được mở van gas mà không đốt lửa. 
Vì khí gas hở không được đốt cháy 
sẽ là loại khí độc cho người và dễ gây 
hỏa hoạn.

- Không đặt bếp gas gần vật dễ 
cháy như rơm, rạ...phải có bệ cao 
trên mặt đất dành riêng cho bếp gas.

- Chiều dài ống gas (từ hầm biogas 
đến bếp gas) không được ngắn hơn 
6 m. Vì ống ngắn quá có thể phát nổ 
khi bật lửa đun.

- Không được để vật nặng hoặc 
để xe ô tô và các xe cộ đi lại trong 
khu vực hầm biogas, điều này làm 
cho hầm biogas bị chấn động gây hở 
hoặc có thể bị sập gây nguy hiểm.

- Khi sử dụng hầm biogas mà 
không hết khí gas, để đề phòng sự 
cố nổ gas do áp lực khí trong hầm 
biogas quá cao thì cần bật bếp đun tự 
do để bớt khí gas dư thừa. q

Tổng Hợp

Nông dân cần lựa chọn công trình KSH phù hợp
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Hiện nay, ở 
nhiều địa 
phương trong 
cả nước, phong 
trào xây hầm 

khí biogas từ chất thải chăn nuôi 
đang phát triển mạnh. Nhưng khí 
gas chủ yếu được tận dụng để đun 
nấu, trong khi nhiều trang trại, hộ 
chăn nuôi đều phải dùng máy phát 
điện để phòng khi mất điện, gây 
lãng phí trong khi lượng khí gas lại 
không sử dụng hết.

Để giải quyết bài toán ô nhiễm 
môi trường và tận dụng lượng khí từ 
các hầm biogas, nhiều hộ chăn nuôi 
đầu tư máy phát điện vận hành bằng 
khí sinh học và đã mang lại hiệu quả 
ban đầu. 

Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, theo 
Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền 
Giang, 2 năm qua, Dự án Hỗ trợ 
nông nghiệp các bon thấp đã hỗ trợ 
xây dựng 2.900 công trình khí sinh 
học (biogas). Giai đoạn 2014-2018 
hỗ trợ không hoàn lại với số tiền 3 
triệu đồng/công trình, Ngân hàng 
Nông nghiệp - PTNT cho vay 80% 

giá trị công trình với lãi suất thấp 
hơn lãi hiện hành, ngày càng cuốn 
hút người chăn nuôi tham gia.

 Đối với những trang trại chăn 
nuôi lớn, nếu đầu tư thêm máy phát 
phát điện vận hành bằng khí sinh 
học giảm đáng kể chi phí sử dụng 
điện lưới quốc gia.

Ông Bùi Thế Minh, ấp Long 
Thạnh, xã Long An (huyện Châu 
Thành) đã hơn 10 năm cung cấp 
máy phát điện bằng khí sinh học 
cho nhiều chủ trang trại chăn nuôi 
gia súc cho biết: “Ở Tiền Giang hiện 
có trên 30 máy phát điện chạy bằng 
khí sinh học do chính tôi lắp đặt 

NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ  
TrONG SỬ DỤNG MáY PHáT ĐIỆN  

KHÍ SINH HỌC TẠI 10 TỈNH Dự áN LCASP
AN VIêN

Máy phát điện từ KSH khắc phục tình trạng thừa khí biogas và thiếu điện
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cho các chủ trang trại. Hộ chăn 
nuôi khoảng 100 con heo xây hầm 
biogas 26,5 m3 là đủ khí sinh học 
vận hành máy nổ kéo mô tơ 3 kW 
phát điện liên tục 24/24 giờ. 

Theo tính toán, đầu tư máy phát 
điện bằng khí sinh học (khoảng 36 
triệu đồng) sẽ giảm chi phí điện 
lưới từ 30 - 40% tùy theo cách 
vận hành. Bảo quản tốt sử dụng 
khoảng 20 năm thì người chăn 
nuôi tăng thêm lợi nhuận đáng kể”.

Ông Huỳnh Thanh Nông, kỹ 
thuật viên Ban Quản lý Dự án 
Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp 
Tiền Giang cho biết: “Dự án đang 
phát huy hiệu quả, giúp nhiều địa 
phương hoàn thành tiêu chí môi 
trường trong xây dựng NTM. 

Ông Nguyễn Thanh Cẩn, Giám 
đốc Sở NN và PTNT kiêm GĐ 
BQL Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp 
các bon thấp Tiền Giang cho biết, 
dự án được thực hiện đến cuối 
năm 2018 gồm 4 hợp phần: Quản 
lý chất thải chăn nuôi; tín dụng 
cho các chuỗi giá trị khí sinh học; 
chuyển giao công nghệ sản xuất 
nông nghiệp các bon thấp và quản 
lý dự án.

Từ tháng 4/2014 đến nay hợp 
phần quản lý chất thải được triển 
khai thực hiện được 1.018/2.900 
công trình khí sinh học thuộc Dự 
án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon 
thấp. Dự án đã tổ chức tập huấn 
vận hành công trình khí sinh 
học, giám sát xây và lắp đặt công 
trình đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và 
đảm bảo chất lượng; quản lý chất 
thải chăn nuôi an toàn; xây dựng 
các mô hình trình diễn trang trại 

chăn nuôi và nghiên cứu ứng dụng 
chuyển giao công nghệ chăn nuôi 
các bon thấp cho nông dân.

Quy trình biến khí gas thành 
điện trải qua các công đoạn: gas 
sau khi qua bình lọc để lọc khí độc 
H2S và khí CO2 được dẫn vào túi 
chứa trước khi dẫn vào máy phát 
điện thay thế nhiên liệu xăng/dầu. 
Hệ thống khá đơn giản, chỉ cần 
khởi động máy, sau đó động cơ tự 
khóa đường dẫn xăng và mở khóa 
đường dẫn gas, khi hết khí gas, hệ 
thống sẽ chuyển sang cơ chế chạy 
bằng xăng/dầu. Bộ phụ kiện này 
có thể lắp được trên các động cơ 
có công suất từ 1 kW đến vài trăm 
kW. Đặc biệt động cơ vẫn chuyển 
đổi sang chạy bằng nguyên liệu 
xăng/dầu bình thường nếu hết gas, 
nên hầm biogas dù nhỏ cũng ứng 
dụng được…

Hay tại tỉnh Bình Phước, Trong 
những năm qua, địa phương này đã 
học tập kinh nghiệm và ứng dụng 
công nghệ sử dụng khí sinh học 
(Biogas) để chạy máy phát điện tại 
các trang trại chăn nuôi, bước đầu 
mang lại hiệu quả tích cực

Đến nay, các trang trại này hoạt 
động ổn định, mang lại hiệu quả 
thiết thực trong việc tiết kiệm 
năng lượng và kinh phí xử lý môi 
trường. Hàng năm, mỗi trang 
trại tiết kiệm khoảng trên 100 
triệu đồng. Theo số liệu điều tra, 
các trang trại sử dụng biogas tiết 
kiệm kinh phí rất lớn trong việc 
đầu tư vào hệ thống lưới điện. Cụ 
thể: Mức đầu tư dưới 100 triệu là 
275 trang trại, từ 100 - 200 triệu 
là 10 trang trại, từ 200 - 500 triệu 

là 9 trang trại và trên 500 triệu là 
6 trang trại. Việc sử dụng gas để 
chạy máy phát điện đã giảm chi 
phí đầu tư, ô nhiễm môi trường, 
chủ động được nguồn điện, đáp 
ứng tốt nhu cầu của các trang trại 
chăn nuôi.

Trang trại nuôi heo của anh 
Tuấn bắt đầu sử dụng gas chạy 
máy phát điện từ tháng 4-2015. 
Tuy mới thử nghiệm nhưng mô 
hình này đã cho thấy hiệu quả 
kinh tế tăng rõ rệt. Trước đây, khu 
vực chăn nuôi chưa có điện nên 
anh dùng máy phát điện chạy bằng 
xăng, dầu. Theo tính toán của anh 
Tuấn, ứng dụng công nghệ mới, 
tiết kiệm 2 triệu đồng/tháng tiền 
dầu, xăng, gas dùng cho chăn nuôi 
và sinh hoạt. Trại chăn nuôi cũng 
không còn phải sử dụng điện tiết 
kiệm như trước nên đàn heo con 
mới nhập về có thể tránh được tác 
động xấu của thời tiết, giúp heo 
phát triển nhanh, ít bệnh.

Khi sử dụng hệ thống biogas 
chạy máy phát điện, anh Tuấn còn 
tiết kiệm được các khoản đầu tư 
khắc phục và xử lý môi trường, 
hạn chế tối đa những tác động xấu 
đến sức khỏe con người. Anh cho 
biết: Trước đây, tất cả chất thải 
đều chứa trong hố ngay cạnh trại 
nuôi, người lao động phải hứng 
chịu. Nay với 2 hầm biogas được 
che phủ kín nên mùi hôi không 
phát tán ra môi trường. Nước thải 
sau xử lý, hàng tuần, đều cho các 
hộ trong ấp đưa xe vào lấy bón 
cho cây trồng. Việc sử dụng khí 
gas chạy máy phát điện thực sự là 
giải pháp hướng đến sản xuất bền 
vững cho người chăn nuôi…
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Hay tại Sơn La, mặc dù là địa 
phương có công trình thủy điện 
Sơn La nhưng tình trạng cắt điện 
luân phiên, mất điện trong thời 
gian dài vẫn diễn ra hàng năm từ 
tháng 12 năm trước đến tháng 6 - 
7 năm sau làm cho các hoạt động 
sản xuất bị ngừng trệ, cuộc sống 
sinh hoạt bị đảo lộn, các hộ gia 
đình phải tự sắm máy phát điện 
để chủ động thắp sáng, cũng như 
phục vụ nhu cầu sản xuất, nhưng 
nếu sử dụng nhiên liệu là xăng dầu 
thì rất tốn kém về tiền bạc. Trong 
khi đó các hộ, các trang trại chăn 
nuôi trong tỉnh Sơn La phần lớn 
đều đã xây dựng hệ thống công 
trình biogas để xử lý chất thải. 
Nhưng nếu chỉ sử dụng khí gas 
cho nhu cầu đun nấu hàng ngày ở 
các hộ gia đình thì không thể sử 

dụng hết được lượng gas nội sinh 
dẫn tới tình trạng thừa gas buộc 
phải đốt hoặc xả bỏ. Việc xả bỏ khí 
gas làm cho môi trường bị ô nhiễm 
nặng vì khí gas có chứa nhiều khí 
H2S gây mùi hôi khó chịu và rất 
độc, ngoài ra, việc xả khí mê tan 
ra môi trường đã làm gia tăng hiệu 
ứng khí nhà kính gây biến đổi khí 
hậu toàn cầu.

Để khắc phục hiện tượng thiếu 
điện và thừa khí biogas ở các hộ 
chăn nuôi gia súc ông Phạm Hạnh 
(Trung tâm Khuyến nông huyện 
Mai Sơn) đã nghiên cứu tìm ra 
giải pháp chạy máy phát điện bằng 
khí sinh học biogas thay thế cho 
nhiên liệu xăng, dầu. Với giải pháp 
cải tạo bộ chế hoà khí bằng xăng, 
dầu sang bộ chế hòa khí bằng khí 
gas (nhưng khi không có khí gas 

vẫn có thể đổ xăng và máy phát 
điện hoạt động bình thường) - 
Máy phát điện bằng khí sinh học 
gas giúp cho các hộ tiết kiệm được 
tiền điện hàng tháng và chủ động 
được nguồn điện phục vụ sản xuất 
và đời sống; khắc phục tình trạng 
phát thải khí gas gây ô nhiễm môi 
trường…

Có thể thấy, việc sử dụng máy 
phát điện chạy bằng khí sinh học 
biogas không những giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, khắc phục sự 
cố mất điện trong giờ cao điểm, 
thiếu điện dài ngày mà còn tiết 
kiệm chi phí cho người sử dụng.  
Đặc biệt, rất phù hợp cho các hộ 
gia đình ở vùng sâu vùng xa chưa 
có đường điện lưới quốc gia. q
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Phân bón hữu cơ từ chất 
thải chăn nuôi đã được 
người dân sử dụng lâu 
đời trong nông nghiệp 

Việt Nam. Tuy nhiên, bắt đầu từ 
thập niên 80 của thế kỷ 20, tác động 
của cách mạng xanh đã đem lại phát 
triển tích cực về thuỷ lợi và giống 
mới, nhưng đồng thời là sự gia tăng 
sử dụng các vật tư có nguồn gốc hoá 
học (phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc diệt cỏ), các vật tư bản 
địa có nguồn gốc sinh học như phân 
chuồng, phân xanh ngày càng trở nên 
ít phổ biến.

Sự lạm dụng phân bón hoá học  
trên ba thập kỷ, nông nghiệp Việt 
Nam đã và đang đối mặt với những 
hậu quả khá nghiêm trọng: (i) ô 
nhiễm môi trường nông nghiệp; (ii) 
mất an toàn vệ sinh thực phẩm; (iii) 
độ phì nhiêu của đất giảm, nhiều 
trường hợp đất thoái hoá, cây trồng 
kém đáp ứng với phân bón; (iv) năng 
suất sản lượng tăng nhưng thu nhập 
của nông dân có xu hướng giảm 
do chi phí đầu vào cao, nhu cầu thị 
trường giảm do nguồn cung tăng, 
thị trường nông sản thế giới không 
ổn định. Đã đến lúc nông nghiệp 

Việt Nam cần một hướng đi mới bền 
vững và hiệu quả hơn, một trong 
những hướng đi đó là sản xuất nông 
nghiệp theo hướng hữu cơ đã được 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Nguyễn Xuân Cường khởi xướng 
tại hội nghị “Bàn giải pháp thúc đẩy 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ” ngày 04/4/2017 tại 
Hà Nội.

Hiện tại, mỗi năm Việt Nam tiêu 
thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón, 
trong đó hơn 90% là phân bón hóa 
học (số liệu thống kê năm 2016 cho 
thấy Việt Nam nhập khẩu khoảng 
4,2 triệu tấn phân bón hóa học với 
trị giá 1,25 tỷ USD), phân bón hữu 
cơ chỉ chiếm xấp xỉ 1 triệu tấn. Tính 
bình quân mỗi ha canh tác ở Việt 
Nam nhận hơn 1 tấn phân bón hoá 
học mỗi năm, đây là mức cao so với 
các nước trong khu vực. Khi sử dụng 
phân bón hóa học, khoảng từ  30-
50% lượng phân bón được cây trồng 
sử dụng để tạo sinh khối, phần còn lại 
sẽ bị bốc hơi và rửa trôi xuống nguồn 
nước gây ô nhiễm môi trường. Trong 
khi đó, hàng năm, ngành chăn nuôi 
Việt Nam thải ra khoảng 80 triệu tấn 
chất thải rắn, trong đó chỉ khoảng 
20% được sử dụng hiệu quả (làm khí 
sinh học, ủ phân, nuôi trùn, cho cá 
ăn, …), còn lại 80% lượng chất thải 
chăn nuôi đã bị lãng phí và phần lớn 
thải bỏ ra môi trường gây ô nhiễm. 

tiềm năng của pHân bón Hữu cơ 
kHoáng từ cHất tHải cHăn nuôi

NGUyễN MINH CHâU

Chất thải chăn nuôi được ủ compost làm phân bón hữu cơ
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Phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi được đóng bao bón cho cây trồng

Như vậy, nếu có giải pháp để sử dụng 
hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi 
làm phân bón hữu cơ nhằm thay thế 
một phần lượng phân bón hóa học 
nhập khẩu thì sẽ tiết kiệm được ngoại 
tệ, tạo thêm việc làm và thu nhập bổ 
sung cho nông dân và nền kinh tế.

Phân bón hữu cơ là một trong 
những yếu tố quan trọng trong chuyển 
đổi nông nghiệp Việt Nam theo hướng 
nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, tình 
hình sản xuất và tiêu thụ phân bón 
hữu cơ hiện tại còn quá nhỏ bé so nhu 
cầu trong nước về phân bón hữu cơ 
nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao và những cây trồng có 
giá trị xuất khẩu như tiêu, cà phê, điều, 
cây ăn quả, cao su, vải, … Hiện tại, đa 
số các doanh nghiệp sản xuất phân 
hữu cơ tại Việt Nam đang sử dụng 
than bùn làm nguyên liệu chính do 
nguồn nguyên liệu tập trung, ổn định, 
thuận tiện vận chuyển. Nguồn than 
bùn hiện nay đã giảm đáng kể và chất 
lượng kém. Vì vậy, nếu sử dụng chất 
thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ 
thì sẽ có sản phẩm đầu ra chất lượng 
cao hơn nhiều. Do vậy, một số doanh 
nghiệp phân bón đang tìm kiếm giải 
pháp thay thế nguyên liệu than bùn 
bằng chất thải chăn nuôi nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao. Mặc dù 
còn gặp nhiều khó khăn nhưng đây 
là hướng đi đúng cần được Nhà nước 
quan tâm hỗ trợ bằng các chính sách 
và công nghệ phù hợp. 

Một số hạn chế của phân bón hữu 
cơ cần được khắc phục như: (i) cần 
bón một khối lượng lớn phân trên 
một đơn vị diện tích nên bất tiện hơn 
về vận chuyển và sử dụng so với phân 
hóa học; (ii) tác động của phân bón 
hữu cơ không nhanh chóng như phân 
bón hóa học; (iii) chi phí đầu vào cao 
hơn so với phân bón hóa học. Những 

hạn chế này có thể 
được khắc phục 
phần nào khi sử 
dụng phân bón 
hữu cơ khoáng. 
Theo nghiên cứu 
của các nhà khoa 
học, việc kết hợp 
giữa phân bón 
hữu cơ và phân 
bón hóa học 
thành phân bón 
hữu cơ khoáng 
sẽ có nhiều tác 
dụng tích cực 
như: (i) giảm thất 
thoát phân bón 
hóa học khi bón 
cho cây trồng; (ii) 
giúp cho phân 
bón hữu cơ có tác 
động nhanh hơn 
lên sinh trưởng 
và năng suất cây 
trồng; (iii) giảm 
khối lượng phân 
bón cần sử dụng 
trên đơn vị diện 
tích. Như vậy, 
nếu phát triển 
phân bón hữu cơ khoáng sẽ giúp cho 
nông dân thuận tiện khi sử dụng và 
tin tưởng hơn khi nhìn thấy tác động 
nhanh và rõ rệt của phân bón đối với 
cây trồng. Việc sử dụng phân hữu cơ 
khoáng nhằm phục vụ trên diện rộng 
phát triển nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP,...; trong 
khi phân hữu cơ nguyên hoặc phân 
hữu cơ vi sinh sẽ phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ đối với các loại 
sản phẩm có chọn lọc.   

Tóm lại, thúc đẩy sản xuất và sử 
dụng phân bón hữu cơ nói chung và 
hữu cơ khoáng nói riêng từ chất thải 
chăn nuôi sẽ đem lại lợi ích lớn cho 
nền kinh tế và giúp giảm ô nhiễm môi 

trường bền vững. Đây là hướng đi 
đúng đắn và hiệu quả cần được các Bộ, 
ngành quan tâm khuyến khích và hỗ 
trợ phát triển, đặc biệt cần sớm hình 
thành các chính sách khuyến khích 
quản lý chất thải nông nghiệp, sản 
xuất và sử dụng phân hữu cơ, nông 
nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. 
Các tổ chức nhà nước, đoàn thể, hội, 
hiệp hội, tổ chức phi chính phủ cần 
dành kinh phí và nguồn lực để tuyên 
truyền, phổ biến, thúc đẩy ứng dụng 
sản xuất nông nghiệp bền vững, trong 
đó gia tăng sản xuất và ứng dụng phân 
hữu cơ từ chất thải nông nghiệp, chủ 
yếu từ chăn nuôi là một trụ cột. q
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Dự án LCASP hiện 
đang triển khai tại 
10 tỉnh/thành trên 
cả nước. Ở mỗi hợp 

phần của dự án, việc triển khai đều 
có sự điều chỉnh nhằm phù hợp với 
đặc thù của từng địa phương. Đơn cử 
như hoạt động tập huấn, chuyển giao 
công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi 
một cách toàn diện và bền vững khi 
triển khai ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La, 
Phú Thọ sẽ có những đặc thù khác so 
với một số tỉnh đồng bằng đang triển 
khai Dự án LCASP như Hà Tĩnh, 
Bình Định, Sóc Trăng, Tiền Giang…
Tuy nhiên, về cơ bản, các hoạt động 
tập huấn, chuyển giao công nghệ xử 
lý chất thải chăn nuôi đều có nhóm 
đối tượng ưu tiên là phụ nữ, những 
người thường phải gánh vác nhiều 

công việc chăn nuôi, vệ sinh chuồng 
trại, đun nấu…Ngoài ra, một nhóm 
đối tượng khác cũng được dự án 
quan tâm đó là phát triển lực lượng 
khuyến nông và nông dân chủ chốt. 

Tại Bình Định, việc triển khai các 
hoạt động đào tạo, tập huấn, tọa đàm, 
hội thảo, chuyển giao công nghệ…đã 
đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất 
là trong việc phát triển lực lượng 
khuyến nông và nông dân chủ chốt 

nhằm nhanh chóng chuyển giao công 
nghệ sử dụng chất thải chăn nuôi, 
công nghệ ủ phân compost làm phân 
bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông 
nghiệp.

Theo báo cáo của BQL Dự án 
LCASP tỉnh Bình Định, từ đầu năm 
2014 đến hết tháng 10/2017, riêng 
trong khuôn khổ hợp phần quản lý 
chất thải chăn nuôi đã có 190 lớp 
đào tạo, tập huấn, chuyển giao công 

HOạT độNG CHUyểN GIaO CÔNG NGHỆ
xử lý chất thải chăn nuôi một cách 
toàn diện và bền vững của dự án 
hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

CAO PHươNG NGA

Một buổi tọa đàm tại Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định

Từ năm 2014 đến nay, 
trong khuôn khổ Dự án 
Hỗ trợ Nông nghiệp các 
bon thấp (LCASP), nhiều 
hoạt động tập huấn, 
chuyển giao công nghệ xử 
lý chất thải chăn nuôi đã 
được triển khai tới hàng 
nghìn lượt nông dân, 
cán bộ kỹ thuật, cán bộ 
khuyến nông, thợ xây…
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Tập huấn vận hành công trình KSH

nghệ xử lý chất thải chăn nuôi được 
tổ chức khắp các thành phố, huyện, 
xã trên toàn tỉnh với hơn 7.000 người 
tham dự. Ở hợp phần chuyển giao 
công nghệ sản xuất nông nghiệp các 
bon thấp, dù số lớp đào tạo, tập huấn 
ít hơn nhưng tính đến nay cũng đã 
có 34 lớp đào tạo, tập huấn được tổ 
chức với khoảng 1.137 người tham 
dự. Đáng chú ý, trong hàng nghìn 
lượt nông dân, cán bộ khuyến nông 
được đào tạo, tập huấn tỉ lệ nữ chiếm 
khá cao, dao động từ 40-46%, cá biệt 
trong 10 tháng đầu năm 2017, tỉ lệ nữ 
chiếm tới 56%.

Ông Đào Văn Hùng, Giám đốc Dự 
án LCASP tỉnh Bình Định cho biết, 
tính đến nay, Bình Định đã hỗ trợ xây 
lắp 7.468 công trình KSH cho người 
dân, riêng 10 tháng đầu năm 2017 
toàn tỉnh đã xây lắp được 800 công 
trình. Hầu hết các công trình KSH 
đưa vào hoạt động đều phát huy hiệu 
quả tích cực, góp phần giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, giúp người dân 

phát triển chăn nuôi theo hướng an 
toàn, bền vững. 

Về công tác đào tạo, tập huấn, đã 
có hàng nghìn lượt nông dân tham 
gia, trong đó tỉ lệ nữ chiếm khá 
cao và đây là đối tượng mà Dự án 
LCASP hướng tới nhằm phát huy 
vai trò của họ cũng như giải phóng 
sức lao động trong việc chăn nuôi, vệ 
sinh chuồng trại, tìm nguồn nguyên 
liệu cho đun nấu…Ngoài ra, Dự án 
LCASP tỉnh Bình Định chú trọng 
phát triển lực lượng nòng cốt là 
cán bộ khuyến nông và cán bộ cấp 
thôn, bản. Lực lượng này đã tích cực 
tuyên truyền, vận động người dân 
áp dụng các biện pháp quản lý chất 
thải chăn nuôi, hạn chế tình trạng xả 
chất thải chăn nuôi ra môi trường; 
hướng dẫn quy trình xây dựng, vận 
hành hầm KSH tại địa phương. “Họ 
có lợi thế trong việc nắm địa bàn cơ 
sở, thường xuyên gần gũi với bà con 
nông dân nên sẽ phát huy được vai 
trò tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn 

và cả giám sát người dân trong quá 
trình thực hiện các hoạt động của 
Dự án LCASP, ông Hùng nói”.

Có mặt ở một lớp tọa đàm về xử lý 
toàn diện chất thải chăn nuôi được tổ 
chức tại UBND thị trấn Tam Quan, 
huyện Hoài Nhơn, điều dễ nhận 
thấy là tỉ lệ nữ giới tham gia áp đảo 
so với nam giới. Ông Lê Ngọc Hùng, 
tư vấn kỹ thuật Dự án LCASP tỉnh 
Bình Định cho biết: với thành phần 
khoảng 50 nông dân tiêu biểu được 
Hội Nông dân chọn lựa từ các thôn, 
bản, sẽ cùng trao đổi với báo cáo viên 
và các chuyên gia về thực trạng quản 
lý chất thải chăn nuôi, làm thế nào 
sử dụng hiệu quả chất thải để không 
không gây ô nhiễm môi trường. Sau 
buổi tọa đàm, nông dân còn được đào 
tạo bổ sung và nâng cao bằng các lớp 
tập huấn chuyên sâu. 

Để hoạt động chuyển giao công 
nghệ xử lý chất thải chăn nuôi diễn 
ra một cách toàn diện và bền vững, 
hiện nay Ban quản lý Dự án LCASP 
Nam Định, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Bình 
Định…. đều thiết kế riêng các lớp tọa 
đàm, tập huấn, đào tạo cho lực lượng 
nòng cốt làm công tác khuyến nông. 
Cán bộ khuyến nông được hướng 
dẫn một số quy định của pháp luật 
về quản lý môi trường; các giải pháp 
xử lý chất thải ở khu vực nông thôn; 
công nghệ nuôi trùn quế xử lý chất 
thải chăn nuôi bò làm phân hữu cơ 
và thức ăn cho gia cầm, thủy sản; 
phương pháp thông tin, tuyên truyền 
về quản lý toàn diện chất thải chăn 
nuôi…Học viên tham gia lớp tập 
huấn sẽ là lực lượng nòng cốt trong 
việc tuyên truyền, hướng dẫn người 
dân ở địa phương thực hiện có hiệu 
quả Dự án LCASP. q
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