
Compost
Các phương pháp pha trộn
Đống Compost 
Đây là cách làm compost dễ dàng.

Để rác vườn và vụn rau vào một chồng. Nhớ 
bỏ vật liệu xanh và nâu vào. Lật hai lần mỗi 
tuần trong mười hai tuần.

Thùng Compost 
Có nhiều loại thùng compost khác nhau cho 
quý vị mua hoặc quý vị có thể tự làm. Bỏ 
vật liệu nâu và xanh vào thùng thành nhiều 
lớp. Lật compost bằng bồ cào mỗi hai tuần. 
Chừa các lỗ ở cạnh thùng để không khí vào 
được và nước chảy ra được.

Compost Windrows
Cái này rất tốt nếu quý vị muốn làm nhiều 
compost.

Windrows là những đống rất lớn cao 2 mét, 
rộng 3 mét và dài bất kỳ.

Windrows cần được lật một lần mỗi tuần trở 
lên bằng máy cày. Như vậy để bảo đảm tất 
cả vật liệu đều nóng lên bên trong windrow. 
Compost cần nóng lên để diệt hạt và những 
sinh vật hại trước khi quý vị bón xuống đất.

Tờ Thông Tin



Compost

Gosford Horticultural Institute
NSW Department of Primary Industries
Locked Bag 26 Gosford NSW 2250
ph: 02 4348 1913  fax: 02 4348 1910 

Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc

Các hệ thống pha trộn 
Hãy chọn một hệ thống pha trộn tốt cho trang trại của quý vị.

Hệ thống lớn   
(12 đến 100 tấn) 
Làm được nhiều  
Tiết kiệm thời gian   
Tiết kiệm không gian  
Tự túc  
Giữ không khí lưu thông  
Quý vị có thể bỏ vào tất cả vật 
liệu rác  
Máy làm việc 

Hệ thống vừa    
(1 đến 12 tấn) 
Hệ thống tại chỗ  
Tự túc 
Dễ sử dụng  
Quý vị không phải làm nhiều  
Kiểm soát được nhiệt độ 

Hệ thống nhỏ   
(400 lít) 
Dễ lưu trữ  
Dễ sử dụng  
Cần ít năng lượng  
Chi phí thấp 

Khi nào dùng compost của quý vị  
Giai đoạn trước khi trồng 
Compost rất tốt cho đất. Bốn đến 5 tuần trước khi trồng, hãy trộn compost vào đất trên cùng. 
Compost sẽ từ từ tiếp dưỡng chất vào cây khi chúng bắt đầu mọc.  

Trong khi trồng 
Khi quý vị đang trồng, hãy cho một ít compost vào các lỗ gieo hạt. Compost mềm và sẽ giúp rễ cây 
con mọc sâu vào đất.

Phân Compost 
Cho phân gà vào vật liệu xanh khi quý vị pha trộn để tạo phân. Bón phân compost vào đất hoặc rải 
nó quanh cây trồng khi cây đang mọc.

Sau khi thu hoạch
Sau khi quý vị đã thu hoạch, hãy dùng vật liệu bỏ lại để làm thêm compost. Sau đó quý vị sẽ có 
compost cho vụ trồng kế tiếp. 
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