
Compost
Compost là gì?
Compost là một hỗn hợp đặc biệt chất hữu cơ cấu tạo từ thực 
vật và động vật. Quy trình pha chế làm mục vật chất và diệt các 
sinh vật xấu và hạt cỏ dại. Có thể cho Compost vào đất để tăng 
Chất Hữu Cơ Đất.

Khi chất hữu cơ đã được thêm vào compost, nó làm đất lành 
mạnh – nó thêm dưỡng chất, giữ nước, giúp không khí lưu thông 
và cải thiện cấu trúc đất. Chất hữu cơ cần được pha chế trước 
khi ta có thể dùng nó trong trang trại hay vườn. 

Compost hoạt động tự nhiên trong đất. Có thể chế tạo compost 
ở trang trại bằng cách dùng xác cây trồng và các chất khác trong 
một hệ thống pha trộn được thiết kế tốt.

Các loại compost
Compost Nấm   
Chất này làm bằng vật liệu nấm, phân gà, phân ngựa, rơm lúa 
mì và thạch cao. Nó có nhiều dưỡng chất và giúp tạo cấu trúc 
đất.  

Compost Hữu Cơ Vườn 
Làm từ thân cây, cành, lá cây và cọng cỏ. Nó giữ nước trong 
đất và giúp cải thiện cấu trúc đất.

Compost Hữu Cơ Nhà
Có thể làm từ những thứ như bánh mì, vỏ trứng, rác vườn, 
chất hữu cơ vườn, rau và mảnh trái cây. Nó có nhiều dưỡng 
chất và giúp cải thiện cấu trúc đất.

Compost Cứng Sinh Học  
Đây là chất rắn khô từ sản phẩm xử lý rác thải. Nó được trộn 
với đất hay chất hữu cơ để biến thành compost. Nó có rất 
nhiều dưỡng chất.

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

Mua compost
Quý vị có thể mua compost đóng gói ở vườn ươm, tiệm 
công cụ, nhà buôn nông thôn, kho hàng hội đồng và các 
doanh nghiệp pha chế phân.

Nếu quý vị muốn mua nhiều compost, quý vị có thể mua 
từ các nhà cung cấp compost và các cơ sở pha trộn. 
Các cơ sở này do một số hội đồng và doanh nghiệp pha 
trộn điều hành. Quý vị sẽ thấy chi tiết về họ dưới phần 
‘Landscape Supplies’ trong danh bạ điện thoại.

Tiêu Chuẩn Úc 
Tất cả phân compost quý vị mua đều phải đáp ứng Tiêu 
Chuẩn Úc AS 4454 cho phân Compost, Điều Hòa Đất 
và Đất Mùn. Logo Tiêu Chuẩn Úc sẽ có trên bao. 

Quý vị có thể mua hai loại compost:

1 Chất điều hòa đất được pha trộn
Đây là loại compost mịn được trộn vào tầng đất trên. Nó lấy 
dưỡng chất ra từ từ, giữ nước và cải thiện cấu trúc đất.

2 Đất mùn pha trộn 
Đây là loại compost thô để phủ lên đất. Nó giúp đất giữ 
nước và ngăn cỏ mọc.
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Khi mua compost hãy tìm Logo 
Tiêu Chuẩn Úc trên bao.


