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Trần Thị Lành – GV Sinh học, tổ Tự nhiên 
Với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải được sinh ra nhiều hơn. Điều 
này có nghĩa là một lượng lớn rác thải được tạo ra mỗi năm. Việc này sẽ gây ra một 
gánh nặng rất lớn đối trực tiếp đối với môi trường và với chính con người chúng ta. 
Vậy việc tìm cách để tái chế rác thải là một việc làm vô cùng có ý nghĩa và cần thiết. 
Và việc làm phân bón từ rác thải hữu cơ là một phương pháp rất hữu ích. 
1. KHÁI NIỆM PHÂN HỮU CƠ 
Phân hữu cơ là phân chứa hợp chất dinh dưỡng mà các thành phần chủ yếu là từ các 
chất hữu cơ. Phân thường được làm từ phân động vật, than bùn, phế phẩm nông 
nghiệp (lá, cành, tro,…) hoặc là từ rác thải. 
Đây là loại phân bón rất tốt cho rau sạch thường được dùng trong nông nghiệp. Trong 
phân có chứa những chất dinh dưỡng dễ hấp thu cho rau và thân thiện với môi trường. 
 

 
Hình 1: Các thành phần chính của phân hữu cơ 

 



2. VAI TRÒ CỦA PHÂN HỮU CƠ 
 Giúp bảo vệ môi trường thông qua việc tái chế rác thải. 
 Giúp việc cải thiện cấu trúc đất rất tốt, giữ được nước, sục khí. 
 Phân hữu cơ giúp bổ sung vi chất dinh dưỡng quan trọng làm tăng hoạt động 

của vi khuẩn trong đất, giúp cho đất giàu dinh dưỡng và rau phát triển khỏe 
hơn, xanh tươi hơn.  

 Nếu so sánh phân hữu cơ với phân vô cơ thì phân vô cơ sẽ làm đất bạc màu 
sau một thời gian trồng rau. Việc bạn dùng phân hữu cơ là việc nên làm để 
đảm bảo vườn rau của bạn trở nên xanh tươi hơn và đảm bảo an toàn cho bữa 
ăn trong gia đình bạn. 

 Khi dùng phân hữu cơ sẽ đảm bảo rau sạch còn phân hóa học sẽ làm cho các 
chất vô cơ trong phân ảnh hưởng trực tiếp. 

3. PHÂN LOẠI PHÂN HỮU CƠ 
Có 4 loại phân hữu cơ chính đó là: 
 Phân hữu cơ truyền thống: Có nguồn thành phần chủ yếu tạo nên loại phân 

này là chất thải từ động vật, phế phẩm nông nghiệp, phân xanh, chất độn…. 
Hàm lượng hữu cơ chiếm hơn 22%. 

 Hữu cơ vi sinh: Nguồn thành phần cũng như phân hữu cơ truyền thống nhưng 
sản phẩm tạo ra sẽ chưa một nhiều vi sinh có lợi cho rau, chúng sẽ hoạt động 
ngay sau khi phân được bón vào đất. 

 Phân hữu cơ sinh học: Thành phần chính cũng giống như phân hữu cơ vi 
sinh đôi khi có thêm chút than bùn nhưng phân được tạo ra theo công thức và 
quy trình sản xuất công nghiệp. Sản phẩm sẽ chứa các hợp chất sinh học như: 
Humin, Axit Amin, Axit Humic và các hợp chất khác,… 

 Hữu cơ khoáng: Được tạo ra là từ phân hữu cơ sinh học nhưng được trộn lẫn 
với phân vô cơ. Hàm lượng hữu cơ chiếm >15%, hàm lượng NPK ≥ 8%. 

4. QUY TRÌNH Ủ PHÂN BÓN HỮU CƠ TỪ RÁC THẢI TẠI NHÀ 
Bước 1: Chọn thùng chứa phân hữu cơ 
Để có thể thực hiện theo đúng các bước cách làm phân hữu cơ tại nhà trước tiên cần 
phải chuẩn bị thùng chứa. Sử dụng thùng nhựa, thùng gỗ… thùng phải tương đối lớn 
thể tích tốt nhất là khoảng từ 20-120 lít. 



 
Hình 2: Thùng chứa phân hữu cơ tại nhà 

Lưu ý: Đối với các thùng nhựa bị bịt kín thì nên khoan thêm vài lỗ nhỏ trên thân 
thùng nhựa để có chỗ thoát nước. 
Bước 2: Xác định vị trí đặt thùng nhựa thích hợp 
Vì là thùng chứa phân hữu cơ nên sẽ gây ra mùi, việc đầu tiên cần làm là chọn nơi 
đặt thùng xa nơi bạn sinh hoạt và có thể tiếp cận được nhiều ánh nắng để đẩy nhanh 
quá trình phân hủy rác. Đặt thùng chứa tại nơi có chỗ thoát nước. 
Bước 3: Phân loại rác, chọn những rác thải để làm phân hữu cơ tại nhà 
Để cây xanh có thể phát triển nhanh và khỏe mạnh bạn cần cung cấp cho cây những 
chất dinh dưỡng cần thiết trong đó cacbon và đạm nito là 2 chất không thể thiếu, 
những chất này có nhiều trong rác hữu cơ. Tuy nhiên trước khi tiến hành tự làm 
phân bón hữu cơ tại nhà bạn cần phân loại các loại rác hữu cơ này ra làm 2 loại đó 
là rác hữu cơ xanh và rác hữu cơ nâu.  



 
Hình 3: Bảng phân loại các loại rác hữu cơ để làm phân hữu cơ 

 
Lưu ý: Mặc dù nên tận dụng các loại rác thải sinh hoạt trong cách làm phân hữu cơ 
tại nhà tuy nhiên cũng có một số loại rác không nên sử dụng như: Đồ nhựa, các loại 
xương, thịt của gia súc, gia cầm (vì khi ủ làm phân hữu cơ đồ nhựa sẽ không phân 
hủy được còn các loại xương hay thịt sẽ gây mầm bệnh và mùi hôi thối), sản phẩm 
từ sữa, gỗ đã qua chế biến, vỏ sò vỏ hến, cỏ dại, than gỗ, chất béo và dầu mỡ phân 
người và phân vật nuôi chưa qua xử lí.  



 
Hình 4: Một số loại rác không nên sử dụng 

Đặc biệt khi thực hiện ủ phân hữu cơ tại nhà các bạn không nên sử dụng các loại rác 
như vỏ cam, quýt, lá bạch đàn, lá sả… vì những loại rác này chứa tinh dầu, làm hại 
đến sự phát triển của vi sinh vật có ích. 
Bước 4: Cách trộn các loại rác hữu cơ 
Sau khi đã phân loại được các loại phân xanh, phân nâu và các loại rác thải cần tránh 
ta tiến hành thực hiện như sau: Thực hiện rải 10cm phân nâu sau đó rải một lớp phân 
xanh mỏng rồi 10cm phân nâu. Trộn đều hỗn hợp sau đó ủ 2 tuần thì bắt đầu tưới 
nước cho hỗn hợp đã ủ tránh tưới nhiều nước. Sau khi tưới xong lại tiếp tục trộn đều 
hỗn hợp lên, rải 1 lớp phân nâu lên bề mặt hỗn hợp cho đầy thùng chứa. 
 

 
Hình 5: Trộn các loại rác hữu cơ 

Kiểm tra độ ẩm: Sử dụng tay nắm hỗn hợp rác hữu cơ nếu thấy nước rỉ qua các kẽ 
ngón tay ta cần bổ sung thêm rơm rạ hoặc cỏ khô để cân bằng lượng nước có trong 
rác hữu cơ. Nếu nắm lại mà khi mở lòng bàn tay ra thấy rác tơi và rời rạc có nghĩa 



là rác bị thiếu độ ẩm cần phải bổ sung thêm nước, còn nếu thấy hỗn hợp kết dính thì 
độ ẩm đạt yêu cầu. 
Đến lúc này các bạn chỉ cần đợi khoảng 30 ngày phân đã phân hủy thành phân 
compost. Phân hữu cơ tự ủ có những đặc điểm như: 
+ Phân hữu cơ chuyển sang màu nâu đất 
+ Có mùi của đất 
+ Phân hữu cơ vụn ra và trông giống như mùn có nghĩa là phân hữu cơ tự làm tại 
nhà đã phân hủy hoàn toàn và có thể đem đi sử dụng. 
 

 
Hình 6: Phân hữu cơ thu được sau khi ủ 

Chế biến rác sinh hoạt làm phân hữu cơ một mặt giải quyết được vấn đề môi 
trường, mặt khác đã tận dụng các thành phần có trong rác thải để bón cho cây 
trồng, mang lại giá trị rất lớn trong nông nghiệp. 


