
Compost
Cách chế tạo compost
Chuẩn bị sẵn sàng 
1. Tìm một vùng phẳng, râm mát cách xa nước hay cây trồng.

2. Làm một hàng rào quanh compost để ngăn nước chảy ra.

3.  Làm tường cho compost của quý vị từ cột hàng rào, cọc vườn,  lưới mắt cáo, phên gỗ, 
tấm kim loại bỏ, bạt che hay thảm cỏ. Quý vị còn có thể dùng một thùng 44 gallon sạch 
có lỗ (đừng dùng thùng trước đó đã đựng hóa chất hay xăng dầu). 

4.  Các đống compost cần được lật lên. Quý vị có thể lật một chồng compost lớn bằng 
máy cày. Một đống compost nhỏ có thể được lật bằng xẻng hay bồ cào. 

5.  Phủ đống compost bằng thảm, vải dầu, gỗ, kim loại bỏ hay chiếu.

6. Xé vật liệu bằng đồ xé, máy xén cỏ hay kéo tỉa vườn.

Những thứ cho vào 
Vật liệu dùng trong compost được làm từ 
carbon và nitơ. Carbon và nitơ trong compost 
cần phải theo tỷ lệ 25:1. Nghĩa là quý vị cần 
cho thêm carbon vào đống phân nhiều hơn 
nitơ.

Carbon: Vật liệu nâu (25 phần)  
Rơm
Cỏ khô
Bánh mì
Ngũ cốc  
Tro gỗ
Cành vụn 

Nitơ: Vật liệu xanh (1 phần)  
Phân
Trái cây và rau vụn 
Lá xanh 
Hoa
Cỏ xén 
Rác cây trồng 

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

Những thứ  không cho vào 
Đừng cho thịt, cá, sản phẩm sữa, cỏ dại và 
hạt cây hay phân chó mèo vào compost. Nếu 
compost không đúng, nó sẽ có ruồi, chuột, vi 
khuẩn nguy hiểm và mùi hôi.

Compost Nhanh 

Làm theo ‘Các Bước Compost’ đồng thời thêm 
đất vườn, compost cũ hay phân gà. Việc này 
sẽ thêm các sinh vật tốt và làm nó mau mục 
hơn. Compost nhanh tốn 3 tháng nếu quý vị lật 
compost hai lần một tuần. Nếu quý vị lật nhiều 
hơn, compost sẽ xong sớm hơn. Thêm nước 
nếu compost khô đi.

Compost Chậm
Làm theo ‘Các Bước Compost’ nhưng lật lên 
chỉ một lần mỗi tháng. Kiểm tra và thêm nước 
khi compost khô đi. Compost chậm tốn 6 
tháng đến 2 năm mới xong nhưng không cần 
tốn nhiều công.

Kích thước
Một đống compost cần phải từ 1 mét khối trở lên 
để nó có thể nóng bên trong.
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Các bước làm Compost 
Lớp 1 Cho carbon (vật liệu nâu): Ở đáy, đất cành 
nhỏ, rơm, cỏ khô, vỏ cây và lá.

Lớp 2 Cho nitơ (vật liệu xanh): Phủ Lớp 1 bằng 
vật liệu này. Quý vị có thể thêm phân nếu muốn.

Lớp 3 Phủ thêm Lớp 2 bằng rơm và cỏ khô rồi 
tưới compost cho ẩm.

Lớp 4 Cho thêm vật liệu nâu.

Lớp 5 Cho thêm vật liệu xanh và tưới compost 
lần nữa.

Làm lại đến khi thùng hay vùng đó đầy hết.

Đậy compost lại.

Lật compost hai lần một tuần.

Khởi đầu một đống mới thay vì cho thêm vật liệu 
vào đống này.


