
cho giun ăn

giảm rác thải

Mảnh càng nhỏ, 
thì giun càng ăn 

nhanh hơn

Để một hộp đóng kín 
trong bếp để đựng đồ 

ăn thừa

 nuôi dưỡng vườn

khay làm việc 
thứ hai, chỗ 
giun ăn

khay làm việc 
thứ nhất, nơi 
giun sống 

khay hứng 
nước

Để vòi mở và để một 
thùng hứng chất lỏng

Pha 1:10  
và tưới vườn  
như phân bón

Chọn chỗ...
Chọn một chỗ có nhiều bóng mát, tránh mưa hoặc nắng  
chiếu trực tiếp. Giun thích nhiệt độ từ 18˚C đến 24˚C.

Chuẩn bị thùng nuôi giun...
Tạo thùng nuôi giun bằng hai cái khay. Khay dưới để  
hứng chất lỏng và một khay làm việc cho giun.

Đặt một tờ báo lên khay làm việc đầu tiên. Cho một lớp lót 
lên trên, sau đó là giun. Dùng mền giun để đậy lên và để 
giun ổn định trong một tuần.

Có thể cho khay làm việc thứ hai lên trên sau khi khay  
làm việc thứ nhất đã đầy. Lúc này bắt đầu cho giun ăn  
và dùng mền giun đậy lên.

Chăm sóc giun của quý vị...
Khi giun được chăm sóc, số lượng của  
chúng sẽ tăng gấp đôi trong vòng 2-3 tháng!

Những gì quý vị cần...
3 Thùng nuôi giun - Mua hoặc tự làm 

3 Lớp lót - xơ dừa nhúng nước, phân ủ hoặc báo  
cắt nhỏ

3 1,000 con giun phân ủ

3 Báo hoặc Bìa cứng

3 Mền giun - báo, vải bao bố bao tải hay áo thun cũ

Đồ ăn: Cho giun ăn đúng 
loại (xem trang bên) và cho 
ăn tiếp sau khi chúng ăn 
xong bữa trước 

Độ ẩm: Giun thở qua da, 
vì vậy giữ lớp lót ở độ ẩm 
giống như miếng xốp vừa 
vắt nước.

Thoát nước tốt: Tháo nước 
trong thùng nuôi giun 
thường xuyên để giun 
không bị chết đuối.

Không khí: Giun cần thoáng 
khí, đảm bảo những chỗ 
thông khí trong thùng nuôi 
giun không bị che phủ và 
thỉnh thoảng đảo phân giun.

Tối: Giun không thích ánh 
sáng mặt trời. Giữ cho thùng 
nuôi giun đóng kín. Như vậy 
sẽ giúp không bị sâu bệnh.

A xít: Giun thích ở trong 
môi trường kiềm . Thỉnh 
thoảng rắc chất dolomite, 
vôi cho vườn hoặc vỏ trứng 
nghiền vào để giảm a xít.

Tờ Thông tin về Thùng Nuôi Giun
Thùng nuôi giun rất tốt cho những ngôi nhà có sân nhỏ hoặc không có 
vườn. Giun trong phân ủ giúp nhanh chóng phân huỷ đồ ăn và tạo ra phân 
nhiều chất dinh dưỡng và phân bón lỏng. 

mền 
giun



Xử lý sự cố

Mùi hôi thối
Có thể do cho giun ăn quá nhiều hoặc có thể bị ướt quá.
•  Tránh cho giun ăn quá nhiều, chỉ cho thêm đồ ăn 

sau khi chúng đã ăn hết bữa trước 
•  Trộn kỹ đồ ăn chưa ăn hết và che bằng báo cũ
•  Rắc vỏ trứng nghiền, chất dolomite hoặc vôi  

cho vườn
• Cho thêm các vật liệu khô, như giấy cắt nhỏ
• Thường xuyên tháo chất nước ra

Các vị khách không mời
Kiến, ruồi ăn trái cây, nhện hay gián có thể gây khó 
chịu một chút, nhưng chúng không làm hại giun của 
quý vị.
•  Tránh cho giun ăn quá nhiều, chỉ cho thêm đồ ăn 

sau khi chúng đã ăn hết bữa trước 
• Cho thêm báo hoặc bìa cứng
•  Trộn kỹ đồ ăn chưa ăn hết và che bằng báo cũ
•  Nếu thùng nuôi giun của quý vị có chân, hãy để mỗi 

chân vào trong một tô nước
•  Thường xuyên tháo nước
•  Rắc một ít chất dolomite, vôi cho vườn hoặc vỏ 

trứng nghiền

Đi nghỉ ở xa?
Các bước cần thiết trước khi đi xa.
• Để thùng nuôi giun ở một chỗ có mái che
•  Cho thật nhiều giấy hoặc bìa cứng cắt nhỏ vào khay 

trên cùng
• Che bằng báo ẩm
• Tháo hết nước

Có thể thu hoạch phân giun
Có thể thu hoạch phân ở khay đầy, tám tuần một lần. Nếu 
số lượng nhỏ, có thể thu hoạch thường xuyên hơn. 

1. Phân nên có mùi đất và trông giống như đất. 

2. Nhặt ra các vật liệu không phân huỷ được và để 
ra chỗ khác. Bốc ra một ít phân để lên bàn có 
nhiều ánh sáng và để thành từng đống nhỏ.

3. Để các đống này khoảng 10-15 phút, giun sẽ 
đào để chui xuống tránh ánh sáng.

4. Lấy phân không có giun từ phía trên và bên cạnh 
đống cho vào một cái thùng và bỏ vào vườn..

5. Để khay trở lại vào thùng nuôi giun.

Để biết thêm thông tin, truy cập www.whitehorse.vic.gov.au/composting-and-foodwaste

Phân huỷ là quá trình tự 
nhiên, rất dễ tìm khi có rắc 

rối, và chỉ cần thực hiện 
các bước đơn giản để khắc 

phục...

Quý vị có biết là, giun có 
thể ăn bằng nửa trọng 

lượng cơ thể của chúng 
trong vòng một ngày!
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3 Trái cây và rau bỏ đi

3  Bã trà, túi đựng trà và bã cà phê

3 Báo và bìa cứng xẽ nhỏ

3 Bụi từ máy hút bụi và tóc

3 Vỏ trứng nghiền

Cho giun ăn gì...

7  Thịt hoặc xương 7  Tỏi, hành tây hoặc ớt

7 Cam quýt 7  Dầu hay sản phẩm 
làm từ sữa 

7  Đồ ăn nhiều đường 7 Phân chó hay mèo


