Quy trình nuôi trâu tại mô hình FFS Si Ma Cai, Lào Cai
Thức ăn cho trâu là Cỏ voi trồng ngay trong mô hình FFS Si Ma Cai. Phân bón sử dụng để
bón cho Cỏ voi là phân trâu, phân lợn của mô hình và không sử dụng bất cứ một loại phân
bón hóa học nào.
Phân trâu sau khi thải ra được dọn cho xuống hố phân, ủ 1 tuần sau đó xả phân ra ngoài vườn
cỏ voi. Trước khi xả phân thì lấy nước cho vào hố phân, dùng cuốc đảo đều cho lượng phân
tan loãng ra để lưu thông được dễ dàng. Làm một cái van đóng mở, khi nào xả thì mở van
này, xả xong lại đóng lại cho thuận tiện. Hố phân được làm thông ra vườn cỏ voi bằng hệ
thống ống và hệ thống mương thoát. Mương này được đào luồn lách qua các luống cỏ voi để
khi xả phân thì nước phân này đều được chảy đến toàn bộ vườn cỏ voi. Đây là một sáng kiến
của các cán bộ tại mô hình FFS. Sáng kiến này đã tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời
gian để chăm sóc cỏ voi. Cỏ voi sau khi cắt đến đâu thì tiến hành làm cỏ sạch đến đó và xả
nước phân vào. Chỉ cần 20 – 30 ngày sau là cỏ voi lại phát triển lại và có thể cắt tiếp cho trâu
ăn.

Hệ thống mương thoát phân trong vườn cỏ voi
Hiện tại trong mô hình có khoảng hơn 2.200 m2 cỏ voi đã được trồng. Sau khi trồng khoảng
2 tháng là cho thu hoạch. Diện tích này đủ cung cấp thức ăn cho 4 con trâu nuôi tại mô hình.

Diện tích cỏ voi của mô hình FFS Si Ma Cai
Cỏ voi sau khi cắt cho trâu ăn thì nên làm cỏ dại sạch sẽ, việc làm này sẽ giảm được thời gian
công sức chăm sóc. Nếu như thu hái cỏ xong, rồi để mấy ngày sau dọn cỏ dại thì khi đó cỏ dại
mọc nhiều hơn, diện tích cần chăm sóc cũng nhiều, sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian.

Anh Pha Ly và Cư Seo Sáng - Cán bộ FFS đang thu hoạch cỏ voi cho trâu
Cỏ voi sau khi thu hái, sẽ mang về thái ngắn khoảng 4 – 5cm để cho trâu ăn. Thông thường,
nếu để cả cây thì trâu không ăn phần thân cứng, thân già, như vậy sẽ rất lãng phí. Dó đó, việc
thái ngắn cỏ voi làm cho trâu ăn được hết toàn bộ thân và lá cỏ voi, tránh được lãng phí.

Thái cỏ voi cho trâu
Cỏ voi sau khi thái, sẽ được cho vào một cái thùng gỗ có chiều dài 80 -100 cm, cao 30cm để
cho trâu ăn. Với thùng gỗ này, khi trâu ăn sẽ không bị vương vãi ra ngoài, tránh lãng phí và
bẩn nền chuồng trại, tránh ô nhiễm môi trường. Đây cũng là một sáng kiến của các cán bộ tại
FFS Si Ma Cai.

Cho thức ăn vào thùng gỗ để tránh vương vãi ra ngoài, tránh lãng phí và không bẩn môi trường

Với việc chăm sóc như thế này, đàn trâu 4 con của mô hình luôn đảm bảo đủ thức ăn và khỏe
mạnh. Dự kiến cuối năm 2017 sẽ đón thêm một thành viên trâu mới do trâu mẹ sinh ra.

Đàn trâu 4 con của mô hình sau khi ăn no đang nằm nghỉ ngơi

