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Sử dụng biogas và vấn đề thay đổi nhận thức  Những kết quả bước đầu

Do hệ thống nước thải từ các
chuồng trại được thiết kế để đưa
vào hầm chứa biogas, để duy trì

Trong tháng 6 năm 2012,
dự án đã hỗ trợ kinh phí để
xây dựng, lắp đặt và hoàn
thiện hệ thống biogas cho
6 trong số 22 hộ gia đình ở
Sái Lương đã đăng ký. Có
3 hộ đuợc dự án hỗ trợ
thêm đèn chiếu sáng sử
dụng biogas.

Không chỉ có 22 hộ gia

Từng cá nhân trong gia
đình đều được hướng dẫn
vận hành và sử dụng biogas
an toàn.

Những gia đình mới sử dụng biogas cho biết: ngoài việc
đun nấu bằng biogas, họ chỉ dùng thêm từ 3-5kg củi cho sinh
hoạt hàng ngày thay vì phải dùng từ 15-20kg củi như trước
đây. Họ hy vọng biogas sẽ mang đến sự tiện lợi hơn nữa
trong mùa mưa và mùa đông, khi mà việc kiếm củi trở nên
khó khăn.

vào hầm chứa biogas, để duy trì
nguồn khí đốt, giờ đây các hộ gia
đình dường như tích cực hơn
trong việc cọ rửa chuồng trại, thu
gom phân chuồng. Điều này đã
cải thiện đáng kể vấn đề vệ sinh
môi trường ở bản Sái Lương.

Không chỉ có 22 hộ gia
đình đăng ký sử dụng
biogas, những hộ gia đình
khác ở bản Sái Lương
cũng đang rất mong
muốn được dự án hỗ trợ
để xây dựng và lắp đặt hệ
thống biogas.

Với sự hỗ trợ bằng nguyên
vật liệu, dự án đã mang lại
những lợi ích và đổi thay
không nhỏ cho cộng đồng
người dân ở bản Sái Lương.



Biogas hơi ấm và ánh sáng từ ngọn lửa ở Sái Lương

Chuyến tham quan thú vị của 14 hộ gia đình bản Tìa 
Gếnh C tại Sái Lương

Thăm quan mô hình chăn nuôi ở bản Sái Lương

Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2012, dự án đã tổ chức cho 14 hộ
gia đình và trưởng bản ở Tìa Gếnh C đi tham quan mô hình
chăn nuôi và sử dụng biogas tại bản Sái Lương.

Đoàn thăm quan đã
được tận mắt chứng
kiến việc xây dựng hệ
thống biogas bao gồm
các khâu: đào hố, xây
hầm chứa, xây bể áp,
hệ thống ống dẫn và
van an toàn, sử dụng
bếp ga và đèn chiếu

Đoàn thăm quan đã tìm hiểu, trao đổi và học tập kinh nghiệm
với các nhóm sở thích tại bản Sái Lương: Kinh nghiệm chăn
nuôi lợn nái, cách thức chia sẻ con giống trong nhóm sở

Chia sẻ kinh nghiệm về
bảo đảm an toàn cho hệ
thống biogas từ chuồng trại
đến hầm chứa, hệ thống ống
dẫn khí và các sự cố ký thuật
có thể gặp khi sử dụng
biogas.

bếp ga và đèn chiếu
sáng từ khí biogas.

Sự hướng dẫn tận tình
từ các chuyên gia của dự
án, sự trao đổi cởi mở
với những người dân ở
bản Sái Lương đang sử
dụng biogas và hưởng
lợi trực tiếp từ dự án,
chuyến tham quan đã
mang lại nhiều trải
nghiệm thú vị cho 14
đại diện của bản Tìa
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nuôi lợn nái, cách thức chia sẻ con giống trong nhóm sở
thích…

Kết thúc chuyến tham
quan, anh Vừa Xúa
Tùng trưởng bản Tìa
Gếnh C phấn khởi cho
biết, ngay trong buổi tối
anh sẽ họp bản cùng với
những người trong đoàn
thông báo kết quả
chuyến tham quan.


