
Compost
Các câu hỏi về compost

1) Hỏi: Compost của tôi rất khô, tôi phải làm 
gì?
Trả lời: Thêm nước trong khi quý vị lật compost. 
Tiếp tục thêm nước đến khi compost ướt nhưng 
không quá ướt. Đậy đống để ngăn khô nhanh.

2) Hỏi: Compost của tôi quá ướt, tôi phải làm 
gì?
Trả lời: Lật compost trong khi cho thêm vật liệu 
nâu. Nếu có thùng compost, hãy lấy ra một ít vật 
liệu xanh và cho vào thêm vật liệu nâu.

3) Hỏi: Tại sao compost của tôi có mùi hôi rất 
nặng?
Trả lời: Compost của quý vị có quá nhiều nước và 
vật liệu xanh.  Lật compost vài lần trong khi thêm 
một ít vật liệu nâu. Lật đống hai lần một tuần trong 
mười hai tuần.

4) Hỏi: Tại sao compost của tôi không pha 
trộn?
Trả lời: Compost của quý vị có quá nhiều vật liệu 
nâu khô. Lấy ra một ít vật liệu nâu, thêm một ít vật 
liệu xanh, nước và lật. Lật hai lần mỗi tuần trong 
12 tuần.
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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

Tại sao lại dùng compost?

l Compost giúp giữ đất lành mạnh.

l Compost kích thích các sinh vật tốt sống trong 
đất.

l Compost cải thiện cấu trúc đất.

l Compost giúp rau mọc tốt.

l Compost giúp ngăn cỏ dại để có thêm ánh 
sáng, không gian, nước và dưỡng chất cho 
rau của quý vị.

l  Compost giúp những con vật có ích sống trong 
đất như giun, cho thêm dưỡng chất và tiếp không 
khí vào đất.

l  Compost giúp làm cho đất dễ hoạt động.

l  Compost giữ nước trong đất để quý vị không 
phải tưới nhiều.

l  Compost làm đất lành mạnh và giúp rau mọc 
tốt hơn.
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