
Project: Education to minimize the use of plastics and chemicals in Vietnam
Training of organic farming, certification and trade

Lecturer: Alan Broughton
Topic: Làm và sử dụng phân hữu cơ

New training project: Training of Organic Farming, Certification, and Trade –
Mekong Organics

Webinar on 12 August 2021

https://mekongorganics.com/new-training-project-training-of-organic-farming-certification-and-trade/


Làm và sử dụng 
phân hữu cơ

Alan Broughton
Organic Agriculture Association & Mekong 

Organics
matunda7@hotmail.com

Translation: Đạt Phạm



Làm phân ủ trộn 
Bước 1

Thu gom nguyên liệu

Cân bằng nguyên liệu giàu cacbon 
(nâu) và giàu nitơ (xanh)

Giàu cacbon: rơm rạ, thân ngô, phụ 
phẩm nông nghiệp, lá khô, mùn cưa

Giàu nitơ: phân động vật, cỏ xanh, 
lá xanh, lục bình



Làm phân ủ trộn 
Bước 2

Thiết kế đống phân trộn

Chất xen kẽ một lớp nguyên 
liệu giàu cacbon và giàu nitơ

Tưới nước cho mỗi lớp trước 
khi chất lớp mới lên

Kích thước: rộng 2 mét, cao 1,5 
mét, chiều dài không giới 
hạn

Bao phủ bằng rơm rạ



Làm phân ủ trộn 
Bước 3

Trở đống phân ủ

Khi đống phân ủ quá nóng khi đặt tay vào, trở đống 
phân ủ để tạo đống phân mới (sau khoảng 5 ngày)

Trở phần bên tròn ra bên ngoài và ngược lại

Tưới thêm nước nếu không đủ ẩm

Trở thêm lần nữa khi đống phân ủ nóng

Sau 6-8 tuần là có thể sử dụng, khi đống phân không 
còn sinh nhiệt nữa



Ủ sai cách

• Có mùi hôi nghĩa là không đủ 
không khí – trở đống phân ủ 
cho xốp

• Mùi khai có nghĩa là quá nhiều 
phân chuồng – bổ sung thêm 
rơm rạ

• Không sinh nhiệt có nghĩa là 
không đủ nguyên liệu giàu 
nitơ

• Có bột trắng nghĩa là quá khô 
– trở phân ủ và bổ sung nước



Phân ủ cố định

• Phần trăm nguyên liệu ‘nâu’ 
cao hơn

• Không cần đảo trộn

• Cần nhiều thời gian ủ hơn
• Không giết mầm cỏ dại và 

mầm bệnh
• Ít công sức hơn



Sử dụng phân 
ủ trộn

Chờ đến khi phân ủ 
không sinh nhiệt 
nữa và không còn 

mùi hôi

Màu sắc chuyển 
thành nâu đậm

Đồng màu và đồng 
chất

Sử dụng bón phân, 
10-20 tấn/ha

Sử dụng bổ sung vi 
sinh, rải đều 1 

tấn/ha

Vùi nhẹ phân 
xuống đất hoặc 

phủ rơm lên



Lợi ích của 
phân ủ trộn

• Bổ sung dinh dưỡng từ từ
• Đạm không bị thất thoát

• Bổ sung vi sinh cho đất
• Cải thiện cấu trúc đất
• Đất giữ nước tốt

• Ngăn các bệnh ở rễ

Gia tăng tốc độ phản ứng của các 
chu trình tự nhiên



Nguyên lý cơ bản 
nuôi trùn quế

• Giữ ẩm nhưng không quá ướt
• Không để quá nhiều thức ăn
• Cần bằng loại thức ăn
• Tất cả thành phần hữu cơ đều có thể làm 
thức ăn
• Bảo vệ khỏi chim, chuột, rễ cây và ánh 
nắng mặt trời
• Luôn bao phủ - trùn thích tối
• Thoát nước tốt - trùn cần không khí
• Thức ăn có mùi thối, trùn sẽ bỏ đi
• Giun đất và trùn quế là hai loại khác nhau



Trùn quế ăn gì?

• Phân từ động vật (không bị xử lý thuốc tẩy giun)
• Rau củ quả thịt cá bỏ từ nhà bếp
• Phụ phẩm nông nghiệp
• Giấy báo vụn (không lấy giấy bóng)
• Tóc, lông, da
• Bả trà và cà phê
• Mùn cưa (không xử lý hóa chất, không lấy ván ép)
• Thùng cacton

1 kg trùn quế ăn 500 g thức ăn mỗi ngày



Trùn quế không thể ăn…

• Phân gia cầm tươi
• Giấy bóng
• Phân từ động vật đang tẩy giun
• Gỗ đã xử lý hóa chất
• Rau quả nhiễm thuốc diệt cỏ
• Thức ăn hư hỏng, có mùi

Nếu thức ăn bị ướt và thối, trộn thức ăn khô 
vào để trung hòa



Sử dụng phân trùn quế

• Rải lớp mỏng lên đất trồng
• Pha nước, lọc và phun cho cây

• Pha vào hệ thống tưới và phun hoặc 
tưới cho cây

• Trộn vào đất trong chậu, trộn với cát
• Không được tiếp xúc trực tiếp với ánh 

nắng mặt trời

Nhớ rằng, quá trình ủ phân trùn quế, 
không tiêu diệt được mầm cỏ dại



Lợi ích của phân trùn quế

• Dinh dưỡng cao
• Vi sinh nhiều
• Ức chế bệnh cho cây
• Tốt hơn cả phân ủ trộn
• Dễ làm và giá thấp
• Dễ dàng tận dụng phụ phẩm nhà bếp
• Trứng trùn quế sẽ tiếp tục nở nếu đất 

được phủ bồi và đủ ẩm

Trùn quế sinh sôi nhiều, có thể đem cho 
cá/gia cầm ăn hoặc đem bán



Bể nuôi trùn quế ở Venezuela



Một dạng bể nuôi khác, ở Australia

Thoát nước rất quan 
trọng! Nước thải có thể 
được pha loãng và sử 
dụng như phân bón.





Bể nuôi bằng gỗ, ở Australia

Luôn bao phủ để tránh 
mưa nắng, che vải để 
làm mát, bể nuôi được 
nâng cách mặt đất



Có thể nuôi theo hàng dài, Wodonga, Australia

Thức ăn phải được ủ 
trộn kỹ trước khi nuôi, 
để chúng không sinh 
nhiệt và giết trùn quế



Nuôi trùn quế trong nhà 
kính, Iran

Trùn quế thích nhiệt độ ổn 
định: nhà kính được sử 
dụng khi nhiệt độ chênh 
lệch - quá cao vào mùa hè 
và quá lạnh vào mùa đông



Ngăn nuôi trùn quế ở thành thị, Melbourne

Đặt thức ăn lên ngăn 
trên, sử dụng ngăn cuối 
cùng sau đó lại đặt lên 
trên cùng và nuôi tiếp 
mẻ mới



Nuôi trong thau nhựa, Isan, Thailand



Nuôi trong 
rổ nhựa, 

Iran



Tách trùn quế và phân 
trùn quế
• Đặt thức ăn ở một góc của bể nuôi 

hoặc ở bể nuôi liền kề
• Đập trứng gà/vịt để một góc: trùn 

sẽ tập trung lại đó
• Cho tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, 

trùn sẽ chui xuống lớp dưới trốn
• Sử dụng sàng (rây) để lọc



Black soldier flies: Hermetia illuscens
Ruồi lính đen

• Cách cho ăn và nuôi giống như trùn 
quế

• Thích hợp cho các vùng nhiệt đới và 
cận nhiệt đới

• Hạn chế sự phát triển của những loài 
ruồi khác

• Ấu trùng làm thức ăn cho cá, gia cầm
• Sinh sản nhanh
• Ruồi trưởng thành cần hoa (họ cúc, 

họ hoa tán)
• Có thể kết hợp với mô hình trùn quế

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://www.standardmedia.co.ke/images/friday/ojovulevivm8ozk09ni593b01f895769.jpg&imgrefurl=https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001242890/black-soldier-fly-insect-that-can-turn-farm-waste-into-rich-animal-feed&docid=JKilbzobSq3wcM&tbnid=rQWbbQBBnLOrmM:&vet=10ahUKEwjGh9W19erjAhUNfisKHcMeDWoQMwh3KAQwBA..i&w=553&h=312&bih=655&biw=1366&q=black%20soldier%20fly&ved=0ahUKEwjGh9W19erjAhUNfisKHcMeDWoQMwh3KAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/6137DVGmnwL._SX466_.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.com/Animal-Specialties-BSF-Reptiworms-Nutritious/dp/B078WMYGY1&docid=ucrZdENc_yvdyM&tbnid=mCQf6kWzVR-WYM:&vet=10ahUKEwjGh9W19erjAhUNfisKHcMeDWoQMwiAASgLMAs..i&w=466&h=309&bih=655&biw=1366&q=black%20soldier%20fly&ved=0ahUKEwjGh9W19erjAhUNfisKHcMeDWoQMwiAASgLMAs&iact=mrc&uact=8


Làm phân cá

• 2-3 kg đầu, phế phẩm từ cá
• Thêm 1 kg đường nâu và 16 lít nước
• Đậy kín và ủ khoảng một tháng trong thùng chứa 

đậy kín
• Khuấy đều mỗi ngày
• Pha loãng và tưới cho đất hoặc phun lên cây



Phân Biochar: cải thiện nhanh đất có hàm lượng 
cacbon thấp

Làm từ than củi giã nát



Cách đơn giản làm phân biochar: Hố đốt
1. Đào một cái hố hình nón với kích thước tùy 
2. Cho củi hoặc nguyên liệu khô từ thực vật vào đốt
3. Để thêm nhiên liệu cho đến khi hố đầy
4. Khi lửa cháy hết, trùm lại bằng bao bố ướt và đất
5. Để vài giờ
6. Gỡ bỏ lớp phủ và đào than lên
7. Có thể tưới nước nếu còn nóng, loại bỏ những gỗ chưa 
cháy
8. Nghiền nát và rải cho ruộng
9. Có thể trộn với phân ủ, phân trùn quế, vi sinh bản địa

Than góp phần tăng khả năng giữ nước, dinh dưỡng cho 
đất và cải thiện cấu trúc đất



Làm phân Biochar bằng cách dùng đất bao phủ

1. Chặt gỗ dài 30-40 cm
2. Đặt một khúc gỗ lớn làm trụ đứng ở giữa

3. Đặt những khúc gỗ khác dựa vào gỗ trụ như hình kim tự tháp
4. Những khúc gỗ nhỏ nhất, dễ cháy, để bao phủ bên ngoài
5. Lấy bùn trét kín xung quanh, chỉ chừa một lỗ như miệng núi lửa

6. Làm thêm một vài lỗ thông gió ở dưới chân 'núi lửa'
7. Đốt phần củi bên trong từ phía trên
8. Khi lửa cháy lan đến lỗ thông gió bên dưới, lấy bùn nhét kín 
miệng lỗ lại

9. Lắp kín miệng lỗ ở trên cùng
10. Để cho nguội, loại bỏ bùn, nghiền nát phần than bên trong



Máy làm phân biochar Kon Tiki



Những cách sử dụng cây họ đậu

• Phân xanh: trồng đến khi cây bắt 
đầu ra hoa, cày vùi xuống đất 
một vài tuần trước khi gieo 
trồng.

• Trồng xen canh với ngô, khoai mì 
và cây ăn quả - sử dụng làm lớp 
phủ bồi, lấy năng suất hoặc làm 
thức ăn vật nuôi

• Trồng trực tiếp vào rẫy ngô 
trước khi thu hoạch một tháng



Cây họ đậu phổ biến: Cung cấp đạm, phủ bồi, làm thức ăn 
vật nuôi

Leucaena (keo đậu)
Tephrosia candida (cốt khí)
Sesbania sesban (điên điển)
Cajanus cajun (đậu triều)
Calliandra (kiều hùng đầu đỏ)
Gliricidia (hồng mai)
Flemingia (đậu ma)



Sử dụng phân xanh

• Trồng xen canh
• Trồng theo hành lang, đường đi

• Trồng theo đường bao
• Luân canh
• Bờ rìa và bờ rào

• Phủ bồi



Sử dụng phân xanh 
phủ bồi
1. Trồng những hàng cây tạo phân xanh 

(Gliricidia hoặc Leucaena) theo đường bao

2. Cắt cành cây dài khoảng 1,8m vào cuối mùa 
khô

3. Chặt nhỏ ra những khúc dài khoảng 15cm 
khi còn xanh, đặt dọc theo hàng cây

4. Khi cây trồng chính phát triển, dần dần đặt 
những cây phủ bồi này xung quanh cây 
trồng

5. Sau khi thu hoạch, thả gà vào để chúng xới 
phát tán lớp phủ bồi và kiểm soát sâu hại



Desmodium intortum (Greenleaf), Desmodium
uncinatum (Silverleaf) - hàn the

• Bổ sung đạm
• Phủ đất tốt
• Cải thiện hữu cơ cho đất
• Làm thức ăn cho gia súc
• Rễ phát triển mạnh
• Cây lâu năm (6 năm)
• Chịu được bóng
• Chỉ cần 900 mm lượng mưa hằng 

năm



Mucuna pruriens – velvet bean, dây sắn

• Sức chống chịu rất cao
• Làm thức ăn gia súc: hạt và lá
• Chịu được đất cát nghèo dinh dưỡng
• Trồng phủ đất, phân xanh
• Trồng xen với ngô sau 2 tháng
• Cắt phủ đất trước khi trồng vụ ngô kế 

tiếp



Dolichus lablab – Lablab bean, đậu ván trắng

• Cây lâu năm phát triển mạnh
• Hạt ăn được
• Cung cấp đạm cho đất
• Làm thức ăn cho vật nuôi
• Phân xanh
• Trồng xen canh với ngô hoặc bo bo (lúa 

miến)
• Chỉ cần 600 mm lượng mưa hằng năm
• Chịu được khô dài hạn



Centrosema - đậu bướm
• Dây leo sống nhiều năm
• Bổ sung đạm
• Làm thức ăn cho vật nuôi
• Rễ ăn sâu, chịu được khô hạn
• Thích hợp với đất phèn
• Ức chế Imperata (cỏ tranh)



Perennial peanut, lạc dại

• Che phủ đất
• Làm thức ăn cho gia súc
• Chịu được bóng
• Bổ sung đạm
• Ngăn rửa trôi



Leucaena leucocephala: 
keo đậu

Cung cấp đạm
Làm thức ăn cho gia súc (không sử 
dụng cho lợn và ngựa)
Phát triển nhanh
Cắt làm phủ bồi
Ức chế cỏ tranh
Thân, cành có thể làm củi đốt
Mọc được đất nghèo dinh dưỡng
Cần đất thoát nước tốt



Tephrosia: cốt khí

Bổ sung đạm
Độc đối với gia súc

Làm thuốc thảo mộc diệt sâu
Làm thuốc xổ giun
Làm phân xanh

Chịu được đất nghèo dinh dưỡng
Cải tạo đất tốt
Vòng đời ngắn

Làm bóng mát cho cây cà phê và cây chè



Sesbania sesban: điên điển

Bổ sung đạm
Cây nhỏ, cao đến 3 m
Phủ bồi
Làm thức ăn gia súc
Lá, bông và trái ăn được
Rễ cạn, nguy cơ cạnh tranh 
với cây trồng
Chịu được hạn mặn
Có hoa vàng sáng



Cajanus cajans: đậu triều

Vòng đời ngắn
Rễ ăn sâu
Bổ sung đạm
Làm thức ăn cho gia súc
Làm thức ăn cho người
Cây nhỏ, cao từ 2-5 m
Hoa màu cam và vàng
Thích hợp với điều kiện khô hạn
Có thể trồng xen canh với bo bo



Calliandra calothryrsus: kiều hùng đầu đỏ

Cung cấp đạm
Thức ăn gia súc, tăng năng suất 
sữa
Cây thân bụi, cao đến 2 m
Hoa đỏ sáng với nhị dài



Gliricidia sepium: hồng mai

Cung cấp đạm
Cây nhỏ, phát triển nhanh
Che bóng cho cây chè, cà phê, cocoa
Làm thức ăn gia súc
Làm phân xanh
Tối đa có thể 6 tuần cắt một lần (mùa 
mưa)
Hàm lượng protein trong lá cao
Hoa màu hồng hoặc thỉnh thoảng 
màu trắng



Flemingia macrophylla: đậu ma

Bổ sung đạm
Phủ bồi rất tốt
Làm phân xanh
Kiểm soát rửa trôi
Cắt 75cm sau mỗi 16 tuần
Trái dùng xổ giun
Trồng xen với cà phê, chuối, dứa (khóm), 
cây có múi, quế (cinnamon), dâu tằm



Tithonia diversifolia: cúc quỳ, dã quỳ

Giải phóng phốt pho: cắt để 
phủ bồi
Kiểm soát mối, cỏ Striga (cỏ ma 
ký sinh) và tuyến trùng
Phân rã nhanh làm phủ bồi
Làm thức ăn gia súc
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