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Nhà trại nuôi gia cầm ở vùng nhiệt đới
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Khoa học gia
Viện nghiên cứu gia cầm
trung ương (CARI)
Izatnagar, Ấn Độ

Giới thiệu
Cải thiện
dinh dưỡng
Cải thiện
gien

Môi trường

Đặc điểm sinh lý của gia cầm
Thân nhiệt
40.5°C 41.7°C
Nhiệt độ
phù hợp:

Thiết kế nhà trại
phải thật phù
hợp với điều
kiện môi trường

18-22 °C

Ảnh hưởng
mạnh của các
yếu tố môi
trường

Chịu nóng
kém hơn
chịu lạnh

Những giống
cao sản có tính
tình ôn hòa

Môi trường nhiệt
đới ảnh hưởng
mạnh đến các
giống cao sản

Tầm quan trọng của nhà trại

Mát mẻ và An toàn
Quản lý một cách khoa học bằng phương thức có kiểm soát

Vận hành dễ dàng, tiện lợi và tiết kiệm
Giảm chi phí sản xuất
Tối đa hóa lượng vận động của bầy đàn
Đảm bảo sức khỏe và thoải mái
Điều kiện vi khí hậu thích hợp
Tăng mật độ chăn nuôi
Tốc độ tăng trưởng tối ưu và đều đặn

Các mô hình chăn nuôi
Bán tập trung

Chăn thả
/Phân tán

Kết hợp

Sàn ván

Bậc thang/
California

Tập trung

Sàn lót

Xếp chồng/
Thẳng đứng

Lồng

Riêng biệt

Mô hình chăn thả
 Mô hình cổ xưa nhất và chỉ được áp dụng khi có nhiều đất đai








Chăn nuôi gia cầm bằng cách thả rông gọi là chăn thả
Một bãi thả phải được bố trí chỗ trú, cỏ cây, thức ăn, nước uống, bóng râm .v.v.
Săn mồi đem lại nguồn thức ăn chính cho gà
Chỗ trú ẩn thường là mái tạm được chống đỡ bằng cột
Mật độ nuôi: 300-400 con mỗi hec-ta (10,000 m2)
Hiện nay, gần như đã lạc hậu

Mô hình bán tập trung
 Thường được các nhà chăn nuôi quy mô
nhỏ áp dụng
 Gà vừa ở trong nhà trại vừa ở ngoài sân
hay bãi thả
 Gà được nhốt trong nhà trại vào ban đêm
hay khi cần, chúng cũng có lối đi ra sân
 Nhà trại có thể đơn giản: mái lá, nền đất,
sàn lót hay sàn ván
 Bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt và thú
săn mồi
 Mật độ nuôi: 4-5 con mỗi m2 trong nhà trại

Chuồng gập nóc (fold)
 Sân và chuồng kết hợp, một phần được bao
bằng lưới gà và phần còn lại là vách liền.
 Chuồng gập 6 x 1.5 m cho 6-18 con gà
 Mật độ sàn 2 m2 mỗi con
 Di dời mỗi ngày đến bãi cỏ mới
 Tương tự như mô hình sàn lót (deep litter)
nhưng cần nhiều không gian hơn, một lượng
vừa phải chất liệu lót ngoài sân và cây cỏ
tươi làm thức ăn cho gà
 Đắt tiền và kém bền

Mô hình sàn lót
 Gà được nuôi trên sàn của nhà trại rộng lớn, chủ yếu để lấy thịt
 Sàn được trải lớp chất liệu lót, chẳng hạn như rơm, mùn cưa hay lá với độ
dày từ 5-8 cm
 Mật độ nuôi: 5-7 con mỗi m2
 Dễ dàng thâm nhập để cho ăn, uống, lấy trứng và chăm sóc
 Nhược điểm: Cần chất liệu lót tốt và lớp lót phát sinh bệnh tật

Mô hình sàn ván hay sàn lưới
 Nhà trại nhỏ với sàn ván hay sàn lưới
 Ván – những thanh gỗ rộng 2.5-5 cm đặt
cách nhau 2.5 cm, dọc theo chiều dài nhà
trại
 Sàn ván cao 3 ft (~1 m) so với mặt đất để
thoát phân
 Mật độ nuôi có thể 6-8 con mỗi m2
 Việc cho ăn, uống và thu hoạch trứng
được thực hiện từ bên ngoài nhà trại
 Nhà trại mát mẻ nhưng mắc tiền hơn và
chỉ thích hợp với gà lớn (adult)

Kết hợp sàn ván với sàn lót
 60% diện tích sàn ván và 40% sàn lót
Sàn ván được bố trí ở hai bên nhà trại,
sát tường, còn chính giữa là sàn lót
Sàn ván được nâng cao 0.5 m so với
nền xi măng để thoát phân xuống bên
dưới
Khay nước và máng ăn được bố trí ở
sàn ván

Khu vực sàn ván

Mật độ nuôi là 5-7 con mỗi m2
Quản lý tốn kém và phức tạp

Khu vực sàn lót

Nhà lồng
 Nhà trại đa tầng (multi-tier) để khỏi sử dụng lồng (cage)
 Nhiều cấp độ tầng khác nhau
 Vận dụng chiều không gian thẳng đứng (chạc và sàn) – cho phép
gà nhảy lên nhiều độ cao khác nhau
 Mật độ nuôi cao lên đến 25 con mỗi m2

Mô hình nuôi lồng
 Nuôi gà trên sàn lưới trong một không gian hạn hẹp, gọi là lồng (cage)
 Xác định trứng của từng con, theo dõi huyết thống & thanh lọc gà đẻ kém
 Hiện tại, 75% gà đẻ trứng trên thế giới được nuôi lồng
 Phù hợp với việc nuôi gà mật độ cao, khi không gian bị hạn chế
 Có thể áp dụng phương pháp quản lý khoa học
 Máng ăn và khay nước được gắn vào lồng từ bên ngoài, ngoại trừ vòi nước (nipple
waterer) mà ống nước được dẫn ngang qua và bên trên lồng.
 Băng chuyền (belt) thức ăn và thu trứng tự động có thể được áp dụng
 Phân được hứng bằng khay đặt bên dưới lồng, hay băng chuyền hay hố sâu bên dưới
 Mật độ đề nghị

Gà con (0 đến 8 tuần)
Gà giò (9 đến 16 tuần)
Gà đẻ (trên 17 tuần)

= 0.3 Sq.ft (0.028 m2)
= 0.5 Sq.ft (0.046 m2)
= 0.6 Sq.ft (0.056 m2)

Cấu trúc lồng

Độ nghiêng sàn: cao 1.5 inch (3.8 cm)
với mỗi đoạn dài 12 inch (30 cm)

khay trứng

khay nước
máng thức ăn

khay nước
Sàn lưới

Băng chuyền thức ăn

Băng chuyền phân

Băng chuyền trứng

Loại lồng
Dựa vào mật độ gà

Dựa vào cách xếp lồng

 Lồng đơn hay riêng biệt
(Mỗi con một lồng)
 Lồng đa
(Từ 2 đến 10 con)
 Lồng bầy đàn
(Nhiều hơn 11 con mỗi lồng)

 Lồng xếp (lồng thẳng đứng)

Dựa vào số tầng

Dựa vào chủng loại gà






Một tầng
Hai tầng
Ba tầng
Bốn tầng

 Lồng bậc thang
a) Loại M (vừa)
b) Loại L (rộng)






Lồng úm/lồng gà con
Lồng gà thịt
Lồng gà trứng
Lồng gà giống

Lồng đơn

Lồng bầy đàn

Lồng bằng (một tầng)

Lồng xếp

Lồng California
(Lồng nâng/bậc thang)

 Loại nhà trại này đem lại sự thông thoáng và
quản lý chất thải ở các nước nhiệt đới
 Độ cao các lồng là 7-8 ft (2.1-2.4 m) so với mặt
đất, nâng bằng trụ bê tông (dọn dẹp bên dưới
không lo va đầu vô đáy lồng)
 Khoảng cách giữa hai trụ là 10 ft (~3 m)
 Hai sàn bê tông rộng 2 ft (0.6 m) đặt bên trên
các trụ (để đi lại)
 Với 3 lồng loại M (tính một bên), cần bố trí 4
sàn (gồm cả sàn bê tông)
 Khoảng cách liên sàn (inter-flatform) là 5-8 ft
(1.5-2.4 m) tùy vào loại lồng
 Độ cao tổng của nhà trại là 20-25 ft (6-7.6 m)
và độ rộng 30-33 ft (9-12 m)

8 - 9 ft (2.4-2.7 m)

7-8 ft (2.1-2.4 m)

Cách 10- 15 ft (3-4.6 m)
Tùy thuộc vào kích
thước lồng

5 to 8 ft (1.5-2.4 m)
2 ft (0.6 m)

Mô hình nhà trại hiện đại
 Những năm gần đây, hầu hết hoạt động chăn nuôi gia cầm đều áp dụng loại nhà
trại tập trung (intensive), có điều khiển môi trường (environment controlled –
EC), mà theo đó điều kiện bên trong được duy trì gần với yêu cầu tối ưu của gà.
 Nhiệt độ: 24oC
Độ ẩm tương đối: 50 - 60%
 Một tòa nhà khép kín không cửa sổ, chiều dài theo hướng đông – tây, với quạt
hút lớn ở mạn tây, trong khi dàn làm mát bằng hơi nước (evaporative cooling
pads) bố trí dọc theo mạn đông với hệ thống cho ăn và uống tự động ở bên trong
 Hệ thống hoàn toàn tự động không phải điều khiển thủ công, việc cho ăn, uống,
thu gom phân, lấy trứng được tự động hóa hoàn toàn
 Nhà trại điều khiển môi trường (ECH) giúp đạt tỷ lệ chuyển hóa thức ăn (FCR)
tốt hơn, cải thiện sản phẩm, chăm sóc gà, kiểm soát bệnh tật và đạt các điều kiện
lai tạo an toàn khác
 Một lứa (hay mùa vụ) mỗi năm trên mỗi dãy lồng

Nhà trại điều khiển môi trường

Nguyên tắc nhà trại
Chọn địa điểm
Thiết kế nhà trại
Môi trường
Dụng cụ
Không gian nuôi
Ánh sáng

Vệ sinh và sát trùng
An toàn sinh học

1. Chọn địa điểm
 Bố trí xa khu vực dân cư và nhà máy
 Đất đai và cống thoát nước
 Nhu cầu thiết yếu như điện và nước
 Che chắn và bảo vệ
 Liên quan đến những toàn nhà khác
 Thông khí thích hợp
 Kiếm được nhân công với mức lương phải chăng
 Có chợ
 Đường xá thích hợp

2. Thiết kế

Khoảng cách giữa các dãy

 Nên bố trí gà con, gà tơ (grower) và gà đẻ ở
những địa điểm khác nhau vì mục đích an toàn
sinh học.
 Khoảng cách giữa các dãy = 0.4 x H √L
Hướng nhà trại

20- 50 m
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Khí hậu nóng và lạnh

N
Khí hậu lạnh

Khí hậu nóng

Sàn
 Vững chắc, sàn bê tông và gạch 1-1.5
ft (0.3-0.46 m) dưới mặt đất và 1-1.5
ft trên mặt đất

Chiều dài

1.5 ft (0.46 m)

 Không giới hạn

Chiều rộng

 Không quá 30 ft (9 m)
 Nếu chiều rộng của nhà trại quá 30
ft, phải có thông khí nóc (ridge
ventilation) ở giữa mái với phần hiên
phù hợp
 Có thể rộng đến 40 ft (12 m) với loại
nhà trại kiểm soát môi trường (ECH)

30 Ft (9 m)

Chiều cao

 Chiều cao của vách từ nền cho đến mép
mái nên từ 8-10 ft (2.4-3 m) và từ 10 -12
ft (3-3.6 m) ở ngay nóc
 Trường hợp nhà trại nuôi lồng, chiều cao
phụ thuộc vào cách sắp xếp lồng (3 hay 4
tầng)

Vách

 Bảo vệ gà trước khí hậu khắc nghiệt và
thông khí
 Thông thường từ một nửa đến 2/3 diện
tích được để trống và chăng lưới (cản gió)
 Nhà trại nuôi lồng, tránh xây vách
 Nhà trại điều khiển môi trường (ECH)
phải có vách liền

10 -12 ft
(3 – 3.6 m)

8-10 ft (2.4-3 m)

Các kiểu mái
 Ngăn hơi nước và gió lùa
 Mái hiên (overhang) đủ dài
 Hệ số cách nhiệt (insulation value) tương ứng cho
trần và tường ở vùng khí hậu nóng là R-4 và R-2

0.6- 1 m
(2-3 ft)

 Phun quét loại sơn phản xạ như sơn nhôm
(aluminum paint) hay bọt cách nhiệt (polyurethane
insulation) lên trần hay mặt dưới mái nhà
 Trần giả
• Nhà hiện đại được cách nhiệt hiệu quả bằng bọt xơ
(blown in cellulose) hay tấm sợi thủy tinh (glass
fiber batt)
• Bảo vệ khung và mái qua chức năng cản hơi nước
• Giảm diện tích trần từ đó giảm hấp thụ nhiệt vào
mùa nóng và thất thoát nhiệt vào mùa lạnh
Trần giả (la phông)

Kiểu mái lán (shed)

Kiểu mái chóp 2/3

Kiểu mái chóp đều (gable)

Kiểu mái cửa trời (monitor)

Cao 1 ft (0.3 m )

Kiểu mái bán cửa trời

Các loại chất liệu mái

Mái nhôm

Mái lá

Tấm amiăng (asbestos)

Mái chất liệu nhựa đường (asphaltic)

Mái sơn trắng (whitewashed)
Phun bọt cách nhiệt
(phản quang – giảm hấp thụ nhiệt)

Tấm cách nhiệt
(rigid board insulation)

Loại sàn
Sàn bê tông với thiết kế chống chuột và không đọng nước
Làm rộng thêm 1.5 ft (0.45 m) bên ngoài gờ tường về mọi phía để ngăn chuột và rắn
So với nền đất hay nền sỏi thoát nước tốt, bê tông tốt hơn vì bền, dễ rửa ráy và chống
chuột tốt
Sàn bê tông nên dày từ 80–100 mm và dùng tỷ lệ 1:2:4 hay 1:3:5 (tỷ lệ xỉ/cát/sỏi,
tương ứng với mác C25 & C15 của Portland), trên lớp dầm cứng cách nền đất tối thiểu
150 mm (đá hoặc xà bần) và láng phẳng bằng bay

Cửa ra vào
Cửa ra vào được mở ra bên ngoài, hầu hết ở các
nhà trại lót sàn (deep-litter)
Kích thước cửa 6 x 2.5 ft (1.8 – 0.75 m)
Tại lối vào, cần bố trí một bồn ngâm giày đổ đầy
chất sát trùng

Sàn xi măng (katcha)

Sàn bê tông

Sàn lưới plastic

Sàn lưới kẽm

3. Môi trường nhà trại
Môi trường vĩ mô
Môi trường nội tại xung quanh vật nuôi
Không thể
kiểm soát

Nhiệt độ
Khí
Độ ẩm
Bụi và vi sinh
Phần tử đặc biệt

Môi trường vi mô
Chất lượng
không khí

Độ ẩm
tương đối

Nhiệt độ

Việc kiểm soát môi trường vi
mô có thể thành công nhờ
Do đó môi
trường bên trong
Hạn chế toàn bộ Hoàn toàn cách
nhà trại thuộc
tác động của môi ly với môi trường phạm vi kiểm
trường vĩ mô lên khắc nghiệt bên soát của chúng ta
nhà trại
ngoài
Từ đấy khái niệm
EC xuất hiện

Thông khí/Trao đổi khí
Đưa KHÔNG KHÍ MỚI VÀO và đẩy
KHÔNG KHÍ CŨ RA khỏi nhà trại
Chuyển nhiệt lượng, độ ẩm DƯ
THỪA, ammonia RA khỏi nhà trại
Hạn chế KHÍ ĐỘC tích tụ

Cung cấp Ô-XY để gà thở

Thông khí tự nhiên
 Khí trời có thể vào ra nhà trại một
cách dễ dàng
 Trạm thông khí (ventilated shelter)
phải đón gió
 Rào chắn gió (windbreak) ngăn cản
luồng khí tự nhiên, bố trí cách xa 100
ft (30 m)
 Tăng cường mức độ trao đổi khí bằng
cách lắp quạt
 Lập thiết kế và những thông số xây
dựng thích hợp mà nó tác động đến sự
thông khí

(Khí hậu nóng)

(Khí nóng)
(Khí lạnh)

(Khí hậu lạnh)

Hệ thống thông khí cơ học/hút đẩy
 Toàn bộ chuyển động khí được tạo ra
bằng quạt và được điều khiển một cách
tự động bên trong nhà trại
 Hệ thống áp lực đẩy (positive-pressure)
dùng quạt để hút khí sạch vào, tạo ra áp
suất hơi cao bên trong nhà trại
 Chênh lệch áp suất đẩy khí cũ qua các lỗ
thoát (outlet) được bố trí ở những vị trí
trọng yếu

(Lực đẩy)

 Thông khí áp lực hút (negative-pressure): Quạt xả lấy khí ra khỏi nhà trại và
tạo chân không bên trong mà nó hút không khí vào nhà một cách đều đặn qua
các lỗ hút (inlet), tạo ra điều kiện môi trường đồng đều hơn bên trong nhà trại
 Lỗ hút được bố trí đều đặn quanh nhà trại
 Bít kín (kẽ hở) cần thiết cho việc điều khiển một cách thành công điều kiện
môi trường bên trong nhà trại với thông khí áp lực hút

(Lực hút)

Thông khí đường hầm
 Hiệu quả nhất ở vùng nhiệt đới nhờ tốc độ trao đổi và lưu chuyển
khí nhanh hơn @ 2.5-3 m/giây
 Không khí sạch đi vào nhà trại ở một đầu và được hút ra ở đầu kia
nhờ dàn quạt công suất

Thông khí đường hầm

 Thông khí ngang (cross ventilation): quạt
ở một bên và lỗ hút ở mặt bên kia – hiệu
quả nhất với nhà trại rộng dưới 10 m
 Thông khí bên (sidewall ventilation): quạt
và lỗ hút ở cùng một bên tường
 Thông khí nóc (attic inlet ventilation): quạt
được bố trí ở hai bên tường, lỗ hút ở trên
nóc

Thông khí bên

Thông khí ngang

Xả khí nhờ quạt phụ trợ đầu hồi

Các thành phần của hệ thống thông khí cơ học
 Quạt và lỗ:
Kiểm soát lưu lượng trao đổi khí
Phân tán và hòa trộn khí hiệu quả
 Bộ sưởi: Bổ sung nhiệt vào mùa lạnh
và úm gà con

Bộ nhiệt

Quạt xả

Đầu hút

 Điều khiển: để điều chỉnh tốc độ
thông khí (quạt), tốc độ bù nhiệt và lưu
lượng trao đổi khí (quạt) qua các lỗ
(opening) khi thời tiết, độ tuổi và kích
thước thay đổi

Điều khiển

Quạt
 Bố trí xuôi theo hướng gió của nhà trại
 Lắp đặt loại quạt công nghiệp, tốc độ thấp
cách mặt đất khoảng 1 m
 Sử dụng 1 quạt 620 mm, 900 vòng/phút trên
1,000 mái đẻ
 Trong ECH: Cần xác định tốc độ lưu chuyển
khí để tính toán số lượng quạt cần thiết
 Lưu lượng trao đổi khí (m3/s) = diện tích mặt
cắt ngang của nhà trại (m2) X tốc độ cần thiết
(m/s)
 Tối thiểu 1 m2 diện tích lỗ hút cho mỗi quạt
xả công suất 14 m3/h theo đề nghị

Lỗ
• Lỗ hút khí: để cung cấp không khí sạch cho toàn bộ nhà trại, điểu khiển
hướng di chuyển và duy trì đầy đủ lưu lượng trao đổi khí (m3/s)
• Lỗ hút dùng trong hệ thống thông khí áp lực hút (negative-pressure): gồm các
khe (slot), hộp rời hay lỗ tường
• Lỗ hút khe thường trực có nắp cứng để điều chỉnh kích thước lỗ, nắp đáy bản lề
(bottom-hinged) được chuộng hơn.
• Lỗ hút thường trực (continuous) có lẽ nên bố trí ở hai đầu mái hiên
• Thông khí đường hầm đòi hỏi một bộ lỗ hút riêng
• Loại lỗ hút “tùy tiện” bao gồm những lỗ lớn như cửa chính, cửa sổ và quạt thiếu
cửa chớp (shutter) mà chúng vốn không phải là thành phần thuộc hệ thống thông
khí

Lỗ hút trần nên rộng tối thiểu
2.5 cm để tối ưu hóa dòng khí

Lỗ hút vách nên rộng từ 5-7.5
cm để tối ưu hóa dòng khí

Lỗ hút quá hẹp không cung cấp
đủ không khí

Lỗ hút quá rộng cho phép lượng khí tối
đa nhưng làm giảm tốc độ lưu chuyển

Lỗ hút mở toang kéo không khí xuống
dưới, không tạo dòng lưu chuyển

Ống nước, dây dẫn và hộp dây trên trần
ngăn cản dòng khí và bẻ hướng xuống dưới

Bộ sưởi
 Nhiệt bổ sung cần thiết cho nhà trại thông khí tự nhiên & mạnh mẽ để duy trì
nhiệt độ bên trong vào mùa lạnh và úm gà
 Những loại bộ sưởi (heater) khác nhau được sử dụng để cung cấp nhiệt trong
nhà trại bao gồm phát xạ (radiant) và thổi khí nóng (make-up air)

Bộ sưởi phát xạ (úm)

Bộ sưởi bánh nướng
(chạy bằng gas)
Bộ thổi khí nóng

Bộ sưởi ống phát xạ

Điều khiển tự động
 Để duy trì nhiệt độ bên trong và trao
đổi khí khi thời tiết thay đổi theo
giờ và theo mùa
 Ổn định tốc độ bù nhiệt
 Bộ điều khiển trạng thái và hệ thống
máy tính điều khiển lỗ hút/thoát khí
và bù nhiệt

Cách nhiệt
 Cách nhiệt tốt là điều cần thiết đối với nhà trại điều khiển môi trường
(ECH)
 Chống ngưng tụ mặt bên trong, chống mất nhiệt vào mùa lạnh, và
giảm hấp thu nhiệt vào mùa nóng

Làm mát bằng
hơi nước

Hệ thống
XỊT NƯỚC

Không khí rất
khô

Hệ thống
PHUN SƯƠNG

Nhà trại thông
khí tự nhiên

Nhà trại thông
khí mạnh

Cooling the House: cooling effect by evaporation

Làm mát nhà trại: làm mát hiệu quả bằng hơi nước

Hệ thống
TẤM LÀM MÁT

Nhà trại thông
khí mạnh

Phun sương
HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG
Phun sương hạ áp
• Phun hạt nước nhỏ
• Hệ thống giá thành thấp
• Sử dụng ống PVC chất lượng và bền
Phun sương cao áp
• Phun hạt sương (10-15µ)
• Phun ra hạt sương chứ không phải hạt nước
• Hoạt động ngắt quãng hoặc theo kế hoạch
để tránh quá ẩm ướt
• Sử dụng ống thép không rỉ cao áp và bền

Phun sương

Xịt nước

Tấm làm mát bằng hơi nước

Hoạt động với cùng nguyên tắc làm mát như bộ phun sương
Không khí mát đi vào nhà sau khi đi qua tấm làm mát, mà phía trên nó, nước chảy ra từ ống
đục lỗ
Phương pháp này tránh được vấn đề sàn lót ẩm ướt
Những tấm làm mát thường được sử dụng bao gồm tấm bã mía phủ bê tông (concrete coated
bagasse), sợi cây dương (Aspen fiber), sợi tự nhiên tráng cao su (rubberised hogshair), sợi xơ
gấp nếp (corrugated cellulose) hay cac-tông (fluted cardboard)

Thức ăn
 Hệ thống tự động có một vòng băng chuyền và máng cung cấp thức ăn cho một số lượng
gà nhất định
 Hệ thống cho ăn tự động mở và đóng bồn thức ăn
 Hệ thống theo dõi tính toán được lượng thức ăn mà gà tiêu thụ
 Điều quan trọng đó là, cùng một lượng thức ăn được xuất ra ở mọi vị trí dọc theo máng ăn

Gàu thức ăn (feed hopper) trong nhà trại lưu giữ thức ăn trước khi nó đi qua ống & vào mỗi khay

Thức ăn đi qua đường ống & rơi vào mỗi khay
để gà ăn

Khay ống

Máng đáy tròn

Khay treo

Máng đáy vuông

Máng dài

Khay tự động

Nước uống

Khay nước (fountain)

Khay nước tự động

Vòi nước (Nipple drinkers)

Hệ thống truyền thuốc cho phép thuốc được phân
phối qua đường nước uống

Thu hoạch trứng
Hệ thống băng chuyền

Hộp điều khiển nhỏ

Cảm biến

Một máy phát điện dự phòng dùng cho nhà trại trong
trường hợp mất điện đột ngột

Chiếu sáng
•
•
•
•
•

Nhà trại điều khiển môi trường nên được che chắn ánh sáng, sử dụng cửa chớp
cho khung quạt
Một hệ thống điều khiển và theo dõi thời lượng chiếu sáng
Một hệ thống chiếu sáng có thể lập trình trước cho vòng đời của gà rất hữu ích
cho việc quản lý
Cũng quan trọng khi cung cấp đủ cường độ chiếu sáng
Ánh sáng được cung cấp bằng đèn dây tóc (incandescent) với nút điều chỉnh
(dimmer)

Đèn dây tóc

Dèn huỳnh quang

Đèn huỳnh quang compact

Quản lý chất thải

An toàn sinh học

KẾT LUẬN
 Tự động hóa (automation) là điều cần thiết để giảm nhân công
lao động và gia tăng sản lượng gia cầm
 Nhà trại California với chế độ tự động hóa là lựa chọn tốt hơn
trong vùng khí hậu nhiệt đới
 Cân nhắc áp dụng Nhà trại điều khiển môi trường (ECH) khi xây
dựng trại gà, nếu có đủ ngân sách
 Kỹ sư xây dựng hay kiến trúc sư nên tham gia khi lập kế hoạch
và thiết kế trại gia cầm
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