
 
Sử dụng phân tươi của trâu, bò hoặc lợn để bón sẽ không tốt cho sự sinh trưởng của thực vật. 
Khóa tập huấn về quản lý vườn nhà đã giới thiệu cho dân bản kỹ thuật ủ phân hữu cơ đơn 
giản nhưng rất hiệu quả. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khóa tập huấn được tổ chức tại bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông vào ngày 
11 tháng 01 năm 2012 đã giới thiệu với dân bản một số kỹ thuật trồng và quản lý vườn rau. 

SUSFORM-NOW (LDC) News Bản tin số10: Quản lý vườn nhà 

Cỏ và phân bò được trộn 
và đưa vào hố sâu 50 cm 

Tro bếp được rắc trên bề mặt của cỏ và phân sau đó 
sẽ phủ một lớp đất trên bề mặt và sử dụng tấm nhựa 
để che mưa nắng. 

Quá trình ủ phân 
tươi sẽ tạo thành 
phân hữu cơ giàu 
dinh dưỡng 
trong vòng 
45-60 ngày tùy 
thuộc vào nhiệt 
độ môi trường. 



Quản lý vườn nhà được thực hiện bằng cách sử dụng quay vòng giống và theo mùa. Các giống 
bản địa được khuyến khích sử dụng vì nó cho phép dân bản chủ động về nguồn giống và đáp 
ứng được nhu cầu rau ăn hàng ngày. Phương pháp chuẩn bị và kiểm tra chất lượng đất đơn giản 
cũng đã được giới thiệu cho những người tham dự. 
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Giống cải bắp, cải bẹ và mùi thuần chủng từ Nhật Bản được phát cho dân bản Háng Trợ B. 
Sau Tết, các khóa tập huấn sẽ được tổ chức tại các bản khác. 
 Ngày: 11/1/ 2012 (Mã2.6.2.1.) 
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Kiểm tra chất lượng đất (độ ẩm, 
tơi xốp) bằng tay 

Một bờ nhỏ bằng vật liệu hữu cơ 
trong vườn là cần thiết để giảm xói 
mòm chất dinh dưỡng ở vườn dốc 

 
Các bước kiểm tra chất 
lượng đất 

 
1. Bốc 1 ít đất lên tay 

 
2. Nắm chặt tay lại. Đất sẽ 

tạo thành hình nắm 
 
3. Dùng 1 ngón tay ấn lên 

nắm đất. Đất tốt sẽ vỡ ra 
và trở lại trạng thái ban 
đầu. 


