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Vật chất hữu cơ

Quản lý vật chất hữu cơ là công cụ tiền đề trong canh tác

hữu cơ

Những thành phần còn lại của thực vật từ việc ủ phân compost, phân

xanh, v.v. có chứa tất cả những dinh dưỡng mà cây trồng cần

Điều này là bởi vì chúng chứa tất cả những dinh dưỡng được sử 

dụng bởi những nguồn từ thực vật nguyên thủy.

Tuy nhiên, vật chất hữu cơ cung cấp rất nhiều lợi ích hơn là chỉ mỗi

việc phân hủy sinh học để giải phóng dinh dưỡng cho cây trồng.

Vật chất hữu cơ còn hơn cả một loại phân bón.



Vật chất hữu cơ

Carbon sống

Qu• ản lý vật chất hữu cơ là công cụ tiền đề trong canh tác tái tạo

Th• ực vật về cơ bản là sự kết hợp của cellulose và lignins

Cellulose• phân hủy sinh học thành glucose (đường) giúp nuôi các vi khuẩn trong mạng lưới

thức ăn của đất)

Nh• ững vi khuẩn này sẽ bẻ gãy liên kết của cellulose và những tàn dư thực vật khác để

cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng)

Nh• ững vi khuẩn trong đất có rất nhiều chức năng khác như xây dựng một cấu trúc tốt cho

đất, phân hủy các khoáng chất và bảo vệ cây trồng khỏi dịch bệnh

Qu• á trình tạo thành Than sinh học làm oxy hóa đường và phá hủy nó để cắt nguồn cung

cấp thức ăn cho việc nuôi dưỡng các vi khuẩn trong đất



Vật chất hữu cơ

Carbon sống
Qu• ản lý vật chất hữu cơ là công cụ tiền đề trong canh tác hữu cơ

Nh• ững cây con về cơ bản là bao gồm các cellulose

Ch• úng nhanh chóng phân hủy sinh học và giải phóng các chất dinh dưỡng

Nh• ững cây lớn và gồ ghề có số lượng lignin nhiều hơn

Lignin• được các vi khuẩn phân hủy để tạo ra chất mùn

Qu• á trình tạo thành Than sinh học lại phá hủy Lignin

Ch• ất mùn Humus là một hợp chất cao phân tử rất ổn định, chứa các khoáng chất và nước

giúp cho cây trồng

• Tất cả những hợp chất cao phân tử Humus đều có kèm các amino acids – nguồn cung cấp

đạm hữu cơ quan trọng cho cây trồng

Nó• có nhiều vai trò quan trọng khác trong việc hình thành các loại đất giàu chất dinh

dưỡng màu mỡ.



Vật chất hữu cơ
Sự hữu dụng của dinh dưỡng

• Tích trữ điện tích âm – 90 đến 95% Nitơ, 15 đến 80% Photpho, và 20 đến 50%

lưu huỳnh trong đất

• Tích trữ điện tích dương – Canxi, Magie, Kali, v.v. và tất cả những nguyên tố vi

lượng

• Các hạt cát không có các điểm tích điện để tích trữ các dinh dưỡng ion, dẫn

đến việc bị trôi đi

Nh• ững loại đất thịt như đất sét gần như luôn có các điểm tích điện để lưu trữ

các điện tích dưỡng

Nh• ững điểm tích điện trong đất thịt (đất sét) có khuynh hướng đẩy lùi những

điện tích âm như nitrate, lưu huỳnh, nên làm chúng dễ dàng bị đẩy ra ngoài



Vật chất hữu cơ

Sự hữu dụng của dinh dưỡng

Ch• ất mùn Humus có rất nhiều điểm để giữ các ion khoáng chất và do đó làm

tăng đáng kể khả năng trao đổi tổng ion (TEC) của đất

Nh• ững chất dinh dưỡng này sẵn có cho cây trồng thông qua một quy trình gọi

là Trao đổi ion

Ch• ất mùn là yếu tố quan trọng để ngăn chặn sự rửa trôi và bốc hơi, giữ những

chất dinh dưỡng lại trong đất để sẵn có cho cây trồng



Các cây trồng tách nước thành 2 thành phần mang điện tích. Ion hydrogen 

mang điện tích dương (H+), và ion hydroxyl mang điện tích âm (OH-).

H20 = H + OH

Cây trồng trao đổi các ion H+ và 

OH- với những ion mà chúng cần

Sự trao đổi ion



Vật chất hữu cơ

Cấu trúc đất

• Để tạo ra cấu trúc đất tốt bằng cách tạo ra nhiều khoảng trống cho

không khí và nước trong đất

• Hỗ trợ hình thành cấu trúc đất tốt

Cung• cấp các thực thể nhỏ như trùng đất và bọ cánh cứng, v.v., để

hình thành các lỗ nhỏ trong đất

Tăng• cường các thực thể nhỏ có lợi ích nhiều để đảm bảo độ màu mở

sinh học cho đất khỏe nhằm bảo vệ cây trồng và hỗ trợ bằng các dinh

dưỡng hữu dụng



Vật chất hữu cơ
Hỗ trợ cây trồng trực tiếp

Nh• ững khoảng trống/tế khổng cho phép các thực thể nhỏ chuyển

hóa Nitơ trong không khí thành Nitrate và Ammonium (trong

không khí thì Nitơ chiếm 78%

Kh• í CO2 trong đất được tích trữ trong các khoảng trống đó sẽ làm

tăng sự phát triển của cây trồng

Giúp• tăng trưởng thực vật và vi sinh vật thông qua các hợp chất

kích thích tăng trưởng

Gi• úp bộ rễ phát triển bằng cách giúp nó dễ dàng lan tỏa trong đất



Cấu thành của các loại

đất chính

Thịt pha cát Thịt Sét



Vật chất hữu cơ
Sự hữu dụng của dinh dưỡng

• Các axit hữu cơ (humic, fulvic, ulmic, acetic, citric, v.v.) giúp làm các

khoáng chất hữu dụng để cung cấp bằng cách hòa tan các khoáng

chất đang bị bất động

Ngăn• chặn các ion khoáng chất khỏi việc bị bất hoạt

Th• úc đẩy một hệ các vi khuẩn làm cố định khoáng chất để sẵn sàng

cung cấp cho cây trồng

Gi• úp trung hòa độ pH

• Bảo vệ đất khỏi những thay đổi mạnh về độ pH



Sự tăng cường sinh thái

Sinh học đất



Những thực thể nhỏ giúp cây trồng như thế nào?

• Làm các chất dưỡng chất hữu dụng cho cây trồng

Phân• hủy các vật chất hữu cơ và tạo ra chất dinh dưỡng

• Làm tan các khoáng chất ra từ đá

Chelating• and complexing nutrients (Những chất dinh dưỡng phức tạp và cần

thiết. Chelate là phức chất vòng càng giữa các hợp chất hữu cơ dẫn xuất từ

amino polycacboxylic axit với các ion kim loại)

Nh• ững thực thể nhỏ sống tự do cố định Nitơ từ trong không khí hoặc lỗ trống

trong đất để tạo thành các dạng sẵn sàng cho cây trồng hấp thụ – Azobacteria

& Cyanobacteria

• Bảo vệ cây trồng khỏi dịch bệnh

Xây• dựng vật liệu đất và một câu trúc đât tốt

Sự tăng cường sinh thái

Sinh học đất



Tổng hợp đất: một quá trình sinh học

Soil Microbes are critical to making 

nutrients available to plants



Rễ cây và Vùng rễ

Ph• ần lớn các vi khuẩn sống xung quanh rễ cây trồng

• Nó được gọi là vùng rễ – vùng đất xung quanh rễ cây, nơi các thành

phần hóa học và vi sinh vật bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng, sự hô

hấp, và sự trao đổi chất giữa chúng

Chúng• cung cấp các dịch rễ và có vai trò quan trọng trong việc giải

phóng chất dinh dưỡng và bảo vệ cây trồng khỏi dịch bệnh

• Rễ giải phóng các enzyme, axit và các hợp chất khác để làm tan các

chất dinh dưỡng ra từ đá

• Rễ giúp xây dựng cấu trúc đất

• Rễ đâm sâu giúp tạo các tầng đất sâu

Sự tăng cường sinh thái

Sinh học đất



Quản lý độ bao phủ bên dưới tầng

đất

Hoạt động của các rễ thực kích thích

khả năng dinh dưỡng trong đất bằng

cách:

Các chất dịch rễ cung cấp thức ăn cho

hệ vi khuẩn xung quanh

Các enzyme và axit từ rễ giúp phân

giải các khoáng chất từ đá

Xây dựng cấu trúc đất và các tầng đất

sâu

Tạo ra cacbon và dinh dưỡng trong

đất phục vụ cây trồng thông qua việc

quản lý đúng đắn



Quản lý độ bao phủ bên dưới tầng

đất và Cây trồng

Soil Comparison between 'Winona’ with 

good root management and nearby 

property with poor root management 
Picture: Christine Jones

(So sánh đất giữa “Winona” với việc quản lý rễ

tốt và các đặc tính liên quan với việc quản ý rễ

kém)



Quản lý độ bao phủ bên dưới

tầng đất

Tạo độ màu mỡ cho đất mà không cần phân bón tổng

hợp

Sự gia tăng sau đây về độ phì nhiêu của đất đã xảy ra trong

10 năm tại 'Winona', chỉ với sự bổ sung một lượng nhỏ

Photpho

calcium• 277%, magnesium 138%, potassium 146%, sulphur

157%, phosphorus 151%, zinc 186%, iron 122%, copper

202%, boron 156%, molybdenum 151%, cobalt 179% and

selenium 117%.

(Jones 2011, Carbon that Counts)



Vật chất hữu cơ

Qu• ản lý vật chất hữu cơ và cân bằng

khoáng chất

Nh• ững cây trồng trên đất thiếu hụt dưỡng chất cũng sẽ chịu

sự thiếu hụt cho việc phát triển

• Việc ủ phân hay phân xanh, v.v. từ những vật chất hữu cơ

cũng sẽ không đủ)

• Một vài chất dinh dưỡng cần được thêm vào để khắc phục tình

trạng thiếu hụt



Cân bằng khoáng

chất
Năng• suất của bất kỳ hệ thống sản xuất nào cũng đều bị giới hạn bởi

sự thiếu hụt các khoáng chất

• Đất giàu sự cân bằng khoáng chất là thiết yếu để đạt được năng suất

tối ưu)

Nông• nghiệp truyền thống thường chỉ tập trung vào 3 thành phần –

NPK

Cây• trồng cần khoảng 30 loại dưỡng chất khác nhau

Ch• ỉ cần thiếu hụt một dưỡng chất cũng sẽ giới hạn năng suất cây

trồng

• Một bài kiểm tra đánh giá đất hoàn chỉnh được sử dụng để đánh giá

mức độ cân bằng khoáng chất của đất



Kiểm tra mức độ dinh dưỡng tối thiểu của đất

Thành phần dinh dưỡng đa lượng

pH 6.0 - 6.8

Organic matter 3 - 6%  

Calcium 1,800 ppm

Phosphorous P1 100 ppm

Phosphorous P2 200 ppm

Nitrogen 60 ppm

Magnesium 300 ppm

Potassium 175 ppm

Sulphur 75 ppm

Cân bằng khoáng 
chất



Trace Elements (Thành phần dinh dưỡng vi lượng)

Zinc 12 ppm

Manganese 20 ppm

Iron 20 ppm

Sodium 20 ppm (Keep below 70ppm)

Copper 5 ppm

Boron 3 ppm

Chlorine 3 ppm

Molybdenum 1 ppm

Cân bằng khoáng 
chất



Một số ví dụ về tương tác giữa các khoáng chất quan trọng

Calcium

Đất có hàm lượng canxi cao có cấu trúc ổn định hơn và ngăn chặn các tác nhân gây bệnh trong đất và

cây trồng - tạo Kali sẵn có

Cây trồng cần canxi để giúp vận chuyển hầu hết các khoáng chất xung quanh cây trồng

Boron

Boron rất cần thiết để vận chuyển canxi. Canxi dường như bất động trong những tế bào thực vật

Hàm lượng canxi và boron thấp sẽ dẫn đến việc thiếu hụt các dinh dưỡng phụ thuộc

Molybdenum

Cây trồng cần một lượng nhỏ Molybdenum làm chất xúc tác trong enzyme để chuyển đổi nitrat và

glucose thành axit amin. Nó làm tăng hiệu quả sử dụng Nitơ

Cân bằng khoáng chất



Các chất dinh dưỡng cần thiết được hấp thụ như sau:

+Ground minerals (Khoáng chất mặt): Lime (Đá vôi), dolomite, gypsum (thạch

cao), rock phosphate, basalt and granite dusts

+Soluble minerals (Khoáng chất hòa tan): Trace elements and naturally mined

potassium sulfate. (Các thành phần vi lượng và kali sulfate khai thác tự nhiên)

+Organic sources (các nguồn hữu cơ): Legumes, animal manure, green manure,

organic mulch, compost (Các loại đậu, phân động vật, phân xanh, mùn hữu cơ,

phân hữu cơ)

+Living sources (các nguồn sống): Naturally occurring free bacteria for nitrogen,

VAM fungi for phosphorus and other nutrient building microbes. (Vi khuẩn tự

do cố định nitơ, nấm VAM đối với photpho và các vi khuẩn xây dựng dinh

dưỡng khác)

Composting speeds up the process of turning the minerals into plant available

forms (Việc ủ phân làm đẩy nhanh quá trình chuyển hóa các khoáng chất thành

những dạng sẵn sàng cung cấp cho cây trồng hấp thụ)

Cân bằng khoáng chất



Organic Nutrients

(Dinh dưỡng hữu cơ)
Nitrogen (Nitơ)

Manure (Phân chuồng): 4-8% dry weight (trọng lượng khô)

Compost (phân hữu cơ): 1-4% av. 2%

Legumes (Các loại đậu): 20 – 60 kg per hectare

Green manures (phân xanh): 0.5-5% dry weight (trọng lượng khô)

Fish emulsion (Xác cá): 4-11%

Microorganisms (Vi sinh vật): up 40kg per hectare

Intercropping (Canh tác xen kẽ): 20 – 60 kg per hectare



Xen canh
Ớt được trồng xen với nhóm cây họ đậu và Đinh Lăng



Xen canh

Grapes grown with lupins



Xen canh

The desmodium, 

suppresses weeds, 

adds nitrogen, 

conserves the soil, 

repels pests and 

provides high protein 

stock feed

(Nhóm cây họ Đậu 

giúp ngăn cỏ dại, bổ

sung Nitơ, bảo tồn 

đất, đẩy lùi sâu hại và

cung cấp nguồn dinh 

dưỡng giàu protein)

Maize grown with Desmodium (Bắp được trồng xen với nhóm 

cây họ Đậu)



Organic Matter and N

(Vật chất hữu cơ và Nitơ)

The spaces allow microorganisms to turn the nitrogen 
in the air into nitrate and ammonium (air is 78% N)

Những khoảng 

trống cho phép 

vi sinh vật 

chuyển hóa Nitơ 

trong không khí

thành Nitrate và

Ammonium 

(Nitơ trong 

không khí chiếm 

78%)



Vật chất hữu cơ và Nitơ
Endophytic nitrogen fixing bacteria in rice (Vi khuẩn cố định Nitơ 

nội sinh tế bào trong Lúa)

Synthetic N fertilizer (Urea etc) stops these natural N 

fixing processes (Phân bón tổng hợp N (Urea, v.v.) 

ngăn chặn các quá trình cố định Nitơ tự nhiên này)



(Dinh dưỡng hữu cơ)

Nitrogen (Nitơ)

Nitrogen• levels increase as Soil Organic Matter (SOM) increases (Hàm lượng

Nitơ tăng khi Vật chất hữu cơ trong đất (SOM) tăng)

SOM• Carbon/Nitrogen Ratio = Between 12/1 to 9/1 (Tỷ lệ SOM giữa Cacbon/Nitơ

= Từ 12/1 đến 9/1)

Every• 1% increase of SOM per 20 cm/Ha holds about 4,000 kgs of N (Mỗi 1%

tăng thêm của SOM trên 20cm/ha sẽ chứa khoảng 4,0000kg Nitơ)

Most• of this N is in amino acid form (Hầu hết Nitơ này đều dưới dạng amina

axit)

Numerous• scientific studies show that plants directly utilize amino acids and

that biologically active soils convert it into nitrate and ammonia (Có rất nhiều

nghiên cứu khoa học cho thấy rằng cây trồng có thể tận dụng trực tiếp các

amino axit và những loại đất có đặc tính sinh học tích cực sẽ chuyển đổi nó

thành dạng Nitrate và Ammonia)

Building• up SOM is the best way to increase soil nitrogen (Tăng cường SOM là

cách tốt nhất để gia tăng hàm lượng Nitơ trong đất)



Organic Matter and Nitrogen

(Vật chất hữu cơ và Nitơ)

The key to high levels of N is high levels of organic 

matter (Tăng hàm lượng vật chất hữu cơ là chìa khóa 

để tăng hàm lượng Nitơ)



Organic Matter (Vật chất 

hữu cơ)
Synthetic Nitrogen Fertilisers Deplete Carbon (Phân bón đạm

tổng hợp sẽ làm cạn kiệt Cacbon)

Scientists• from the University of Illinois analyzed the results of

a 50 year agricultural trial and found that synthetic nitrogen

fertilizer resulted in all the carbon residues from the crop

disappearing as well as an average loss of around 10,000 kg of

soil carbon per hectare. (Các nhà khoa học từ Đại học Illinois

đã phân tích kết quả của một thử nghiệm nông nghiệp trong 50

năm và nhận thấy rằng phân bón nitơ tổng hợp dẫn đến tất cả

dư lượng carbon từ cây trồng biến mất cũng như mất trung

bình khoảng 10.000 kg cacbon trong đất trên mỗi hecta)

This• is around 36,700 kg of carbon dioxide per hectare on top of

the many thousands of kilograms of crop residue that is

converted into CO2 every year. (Có khoảng 36,700 kg CO2/ha

trên hàng nghìn kilograms tàn dư cây trồng được chuyển thành

CO2 mỗi năm)



Organic Matter (Vật chất 

hữu cơ)
Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Carbon (Phân bón đạm tổng hợp sẽ làm

cạn kiệt Cacbon)

The• researchers found that the higher the application of synthetic nitrogen

fertilizer the greater the amount of soil carbon lost as CO2. (Các nhà nghiên

cứu phát hiện rằng càng sử dụng phân bón nitơ tổng hợp thì càng nhiều số

lượng cacbon trong đất bị mất cũng như CO2)

This• is one of the major reasons why conventional agricultural systems have

a decline in soil carbon while organic systems increase soil carbon. (Đó là

một trong những nguyên nhân chính yếu mà tại sao các hệ thống nông

nghiệp truyền thống làm giảm hàm lượng cacbon trong đất, trong khi các hệ

thống hữu cơ lại làm tăng hàm lượng này.)

The• loss of organic matter makes these farms dependent on synthetic N

inputs (Việc mất đi các vật chất hữu cơ làm cho những mảnh đất này phụ

thuộc vào nguồn cung cấp Nitơ tổng hợp)
Khan, S. A.; Mulvaney, R. L.; Ellsworth, T. R., and Boast C. W. (2007), The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil Carbon Sequestration. 

Journal of Environmental Quality. 2007 Oct 24; 36(6):1821-1832.

Mulvaney R. L., Khan S. A. and Ellsworth T. R., (2009), Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen: A Global Dilemma for 
Sustainable Cereal Production, Journal of Environmental Quality 38:2295-2314 (2009): 10.2134/jeq2008.0527, American Society of 

Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America 677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA 



Organic Nutrients

(Dinh dưỡng hữu cơ)
Phosphorous (Photpho)

Manure (Phân chuồng)           up to 2% dry weight (lên đến 2% trọng lượng khô)

Compost (Phân hữu cơ) up to 1%

Rock phosphate (Đá phosphate) 24-30%

Bone meal (Bột xương)  21-30%

Fish emulsion (Xác cá) 1%

VAM fungi (Nấm VAM)  Total



Organic Nutrients 

(Dinh dưỡng hữu cơ)
Potassium (Kali)

Potassium Sulphate 50%

Basalt dust 4%

Granite dust 3.6-6%

Kelp (Tảo bẹ) 4-15%

Wood ashes (Tro củi) 7%

Manures 0.3-2% dry weight 

Compost 1%

Sawdust (Mạt cưa) 1%

Fish emulsion 1%



Organic Nutrients 

(Dinh dưỡng hữu cơ)
Magnesium (Magie)

Dolomite 20%

Granite dust 6%

Sulphur

Elemental Sulphur 100%

Potassium Sulphate 18%

Gypsum 17%

Manures 0.1 – 0.2%



Organic Nutrients 

(Dinh dưỡng hữu cơ)

Calcium

Calcium Carbonate (lime) 30-40%

Gypsum 22%

Dolomite 22%

Rock Phosphate 16-30%



Organic Nutrients 

(Dinh dưỡng hữu cơ)

Trace Elements (Các thành phần vi lượng)

Rock Dusts – basalt, granite, rock phosphate, gypsum, lime and 

dolomite contain a wide range of trace elements.

Compost

Soluble forms are allowed to correct a recognized deficiency, i.e. 

zinc sulphate, sodium borate, copper sulphate, iron sulphate etc. 

Manures

Seaweed

Fish emulsion



Nutrition for Crops (Dinh 

dưỡng cho cây trồng)

Amount of nutrient needed

([recommendation]  - [soil test level] ) x  2 =   

[ amount of nutrient you need apply] kg/ha

2 is a conversion factor based on 150 mm of 

soil depth

Get soil test in ppm (parts per million)  = 

mg/kg



Nutrition for Crops (Dinh 

dưỡng cho cây trồng)

Amount of Nutrient to apply 

Units of the nutrient  ¸ % concentration of 

nutrient in fertilizer

= amount of fertilizer to be applied per hectare



Nutrition for Crops (Dinh 

dưỡng cho cây trồng)

Example: Calcium
Soil test indicates 1000 ppm 

Recommendation is 1800 ppm

(1800 - 1000)  x  2   =   1600 units of Ca needs to be applied

Gypsum  contains 22% Ca

1600 Ca  ¸ 0.22  =   7,270 kg/ha  =  7.3 t/ha Gypsum to be applied

Lime contains 33% Ca

1600 Ca  ¸ 0.33  =   4,850 kg/ha  =  4.85 t/ha Lime to be applied



Nutrition for Crops (Dinh 

dưỡng cho cây trồng)

COMPOST (Ủ phân hữu cơ)

Add the nutrients to the heap when making compost (Bổ
sung thêm các chất dinh dưỡng vào đống phân khi thực 
hiện ủ phân) 

Improves plant availability of nutrients (Cải thiện các thành 
phần dinh dưỡng khả dụng cho cây trồng)

Makes it easier to apply as only one application is needed 
annually (Làm cho nó dễ dàng hơn để áp dụng vì chỉ cần 1 
lần thực hiện cần thiết mỗi năm)



Nutrition for Crops (Dinh 

dưỡng cho cây trồng)

Multiple Benefits of COMPOST (Rất nhiều lợi ích của phân hữu cơ)

It is much more than just a fertilizer (Nó còn hơn cả 1 loại 

phân bón)

Complete source of nutrients • (Nguồn dinh dưỡng đầy đủ)

Increases soil organic • matter (Làm tăng các vật chất hữu cơ trong đất)

Humus: Inoculates soil with humus building • microorganisms (Chất mùn: 

việc kết hợp đất với chất mùn giúp tạo thêm các vi sinh vật)

Beneficial • micro-organisms (Các vi sinh vật hữu ích)

Suppresses soil • pathogens (Ngăn ngừa các mầm bệnh trong đất)

Detoxifies • poisons (Đào thải chất độc)

Feeds plants and soil • life (Thức ăn cho cây trồng và chất lượng đất)

Builds soil • structure (Xây dựng kết cấu đất)



Composting Methods

(Các phương pháp ủ phân)

Aerobic compost 

Ideal Carbon to Nitrogen • Ratio (tỷ lệ lý tưởng giữa C và N) (C:N ratio)  25 – 35 : 1

Moisture • 60% at point of making (when squeezed hard moisture appears on outside of 
bolus) (Độ ẩm 60% là điểm thực hiện (Khi độ ẩm bị vắt mạnh xuất hiện phía ngoài đống 
ủ)

Temperatures that reach up to • 70 degrees C. (Nhiệt độ lên tới 70 độ C)

Constant supply of oxygen by turning at least • weekly (Cung cấp oxy liên tục bằng cách 
trở đảo ít nhất mỗi tuần)

Piles up to • 2 mtrs. high with 45 – 60 degree slump angle. (Trụ cao lên đến 2m, với góc 
nghiêng khoảng 45 – 60 độ)

Addition of high pH rock dusts such as lime and dolomite cause nitrogen • losses (Việc 
bổ sung các thành phần có độ pH cao như đá vôi và Dolomite sẽ làm thất thoát Nitơ)

Each turning causes nitrogen losses as ammonia nitrous oxide volatilize • (Mỗi lần quay 
gây ra tổn thất nitơ do amoniac nitơ oxit bay hơi)

Can be ready for use in • 4 to 6 weeks (Có thể sẵn sàng để sử dụng sau 4 – 6 tuần)



Composting Methods

(Các phương pháp ủ phân)

Sheet composting (Tấm ủ phân)

Cover crop or crop residue spread with fresh manure and then cover

crop sown and composting process occurs in soil. (Bao phủ cây trồng

hoặc tàn dư cây trồng trải đều với phân chuồng mới và sau đỏ phủ

những cây đã được trồng, và quá trình ủ xảy ra trong đất)

One advantage is very little nutrients are lost through leaching or

volatilization. (Một điểm thuận lợi của phương pháp này là có rất ít dinh

dưỡng bị mất vì rò rĩ hay bay hơi)

The risk is residual chemicals in manure such as, drenches, tickicides,

Atrazine, antibiotics etc. that can interfere with breakdown and weed

seeds germinating. (Tuy nhiên có rủi ro là những hóa chất tồn dư trong

phân chuồng như drenches, tickicides, Atrazine, thuốc kháng sinh, v.v.

có thể can thiệp quá trình phân hủy và làm nảy mầm các hạt giống cỏ

dại)



Composting Methods

(Các phương pháp ủ phân)
Anaerobic compost

Mix• and make the same way as aerobic however there is no need to turn. (Cách trộn và

thực hiện cũng tương tự như làm Aeronic Compost, tuy nhiên không cần phải đảo)

No• oxygen in the beginning means that it takes more than twice as long before it is

ready to use (Không có oxy trong giai đoạn đầu có nghĩa là nó sẽ lấy nhiều hơn 2 lần đủ

lâu trước khi nó sẵn sàng để sử dụng)

Less• nitrogen loss (Ít bị mất Nitơ)

Anaerobic• bacteria create a range of organic acids and enzymes that are useful in

making mineral rock dusts (lime, rock phosphate, crushed basalt, dolomite, gypsum etc)

bio available (Vi khuẩn Anaerobic tạo ra một hệ các axit hữu cơ và enzyme rất hữu ích

trong việc chuyển các bụi đá khoáng (đá vôi, đá phosphate, bụi đá bazan, dolomite,

thạch cao, v.v.) thành các thành phần sinh học sẵn sàng)

Cheaper• to make due to less costs for turning to oxygenate (Tiết kiệm chi phí hơn do ít

tốn kém để thực hiện oxy hóa)

The• heat will kill weed seeds. Solarize the outer weed seeds with black plastic (Sức nóng

sẽ diệt các hạt cỏ dại. Dùng tấm bạc nhựa đen để tận dụng ánh nắng Mặt trời phía ngoài

các hạt cỏ dại).



Composting Methods

(Các phương pháp ủ phân)
Vermi Compost

Build• piles of organic matter - use whatever is available (Xây dựng trụ

vật chất hữu cơ – dùng bất cứ gì có sẵn)

No• need to be concerned about carbon to nitrogen ratio (Không cần

quan tâm đến tỷ lệ C:N)

Add• worms - red compost worms and local earth worms - it helps to

keep a small worm farm for this purpose. (Thêm vào những con trùng –

trùng đỏ và trùng đất bản địa – Giữ một nông trại trùng nhỏ sẽ hữu ích

cho mục đích này)

The• combinations of worms, bacteria and fungi will decompose the

organic matter. (Sự kết hợp giữa những con trùng, vi khuẩn và nấm sẽ

phân hủy vật chất hữu cơ)

Some• people have a permanent pile and periodically pull out the

compost from the bottom. (Một số người làm đống phân ủ về lâu dài

luôn và định kỳ rút phân ra từ đáy)



Composting Methods (Những 

phương pháp ủ phân)

Techniques to improve compost (Những kỹ thuật để cải thiện

việc ủ phân)

Add• worms as it cools (especially local soil worms) to digest and aerate - there

is no need to turn. (Thêm những con giun vào khi nó nguội (đặc biệt là những

con giun bản địa) để phân hủy và làm thoáng khí - không cần phải trở)

Add• sticks, wood and coarse material. The lignin makes better humus (Đề thêm

những cây đứng, gỗ, vật liệu gồ ghề. Chất lignin sẽ làm chất mùn tốt hơn)

Cover• with wood chips, broken sticks and coarse material to prevent loss of

methane, ammonia and nitrous oxide (nitrogen loss) (Đậy lại bằng những gỗ

vụn, thanh cây gẫy và vật liệu gồ ghề để tránh bị thoát khí methane, ammonia

và nitrous oxide)

Add• subsoil clay to prevent ammonium, nitrate and potassium losses. Clay also

improves sandy soils (Cho thêm một lớp đất sét vào bên dưới để ngăn chặn sự

rò rỉ ammonium, nitrate và kali. Đất sét cũng giúp cải thiện những nơi đất cát)



Thank You

Xin cám ơn ngày Andre Leu, cựu chủ tịch IFOAM (Liên minh nông nghiệp

hưu cơ Thế Giới) đã ủy quyền cho Mekong Organics biên dịch tài liệu này. 

Biên dịch bởi Kỹ sư Võ Văn Ốc và hiệu chỉnh bởi Ts. Nguyễn Văn Kiền, 

Mekong Organics.


