BOKASHI
BẮT ĐẦU

NHỮNG GÌ NÊN BỎ VÀO

NHỮNG GÌ KHÔNG NÊN BỎ VÀO

Không như phân ủ thông thường,
Bokashi sử dụng một loại men dạng bột
để phân rã thức ăn thừa của bạn. Quá
trình lên men nhanh chóng phân hủy
thức ăn thừa, ngăn ngừa quá trình phân
rã chậm và gây mùi hôi.

Do quá trình lên men, Bokashi được thiết
kế để thu thập tất cả các thức ăn thừa
của bạn, có thể có cả những thức ăn mà
bình thường bạn không dùng để ủ phân
hoặc cho giun ăn, chẳng hạn như:

Không nên bỏ vào những thứ sau đây;

Bokashi là một hệ thống yếm khí (không
chứa oxy). Sử dụng hai xô đặt lồng nhau.
Xô nằm trên chứa thức ăn thừa của bạn
và được đậy bằng nắp kín khí, xô nằm
dưới dùng để thu chất lỏng rỉ ra từ xô
nằm trên.
Nên giữ ở nơi ấm áp, tránh ánh sáng mặt
trời trực tiếp.

· Trái cây và rau quả tươi

· Bã cà phê xay và túi trà

· Các món ăn nấu chín và qua chế
biến như bánh mì và mì ống
· Các loại thực phẩm giàu chất đạm
như pho-mát, trứng, thịt, cá và
xương nhỏ

· “Chất thải nâu” gốc các-bon như
giấy, bìa các-tông hoặc rác thải
từ cây vườn
· Các chất lỏng như sữa, nước trái cây
hoặc dầu
· Xương thịt lớn
· Bao gói bằng nhựa
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BOKASHI NHƯ THẾ NÀO
Cắt nhỏ thức ăn thừa của bạn thành từng miếng không lớn hơn
quả bóng golf và cất chúng vào thùng chứa trên bệ phẳng.

1. Bỏ thức ăn thừa mỗi ngày một hoặc hai lần vào xô Bokashi.

3. Mỗi 6 cm chất thải thì rắc 1-2 muỗng canh.
4. Đóng chặt nắp xô sau khi sử dụng.
Sau mỗi 2 đến 3 ngày thì lấy chất lỏng ở xô nằm dưới.

2. Đảm bảo bạn lèn chặt thức ăn thừa để đẩy không khí

Thức ăn thừa phải có mùi giống như dưa chua và sẽ xuất hiện
một lớp mốc trắng ở trên bề mặt. Điều này có nghĩa là hệ thống
đang hoạt động tốt.

dư thừa ra.

XỬ LÝ PHẦN CHẤT LỎNG NHƯ THẾ NÀO?

Once Full

Seal the bucket

Keep draining the liquid

Đổ phần chất lỏng không pha loãng trực tiếp xuống
bồn cầu, buồng tắm vòi hoa sen hoặc bồn rửa để đảm
bảo vệ sinh.
Để pha loãng, bỏ 2-3 muỗng canh chất lỏng vào 5 lít
nước. Đổ hỗn hợp này lên đất hoặc gốc cây để giúp chúng
khỏe mạnh.

3 muỗng canh chất lỏng
bokashi

After 10-14 days bury the solids

XỬ LÝ PHẦN CHẤT RẮN NHƯ
THẾ NÀO?
Khi xô của bạn đã đầy, giữ xô đóng kín trong 10-14 ngày để
hoàn tất quá trình lên men. Tiếp tục lấy đi chất lỏng.
Sau 10-14 ngày, Bokashi của bạn đã sẵn sàng để xử lý.
Đào một cái rãnh trong vườn của bạn với độ sâu bằng chiều
cao của xô Bokashi và chiều dài gấp đôi chiều sâu.
Cho thức ăn đã lên men vào rãnh và phủ lên ít nhất 50-75mm
đất. Sau 3-4 tuần, thức ăn thừa lên men của bạn sẽ trở thành
phân và bạn có thể trồng trực tiếp ở lớp trên.
Nếu bạn không có không gian, bạn có thể thêm chất rắn
vào thùng ủ phân của bạn. Sử dụng Bokashi của bạn như là
một lớp “Chất thải xanh”. Chỉ cần rải ra và phủ lên thật nhiều
“Chất thải nâu”.

Chất thải nâu

Chất thải xanh
Dùng bokashi làm lớp
phủ chất thải xanh
PHÂN Ủ DẠNG BÁNH KẸP
Theo thời gian các lớp lên
men và chuyển hóa thành
phân ủ
Phân ủ thành phẩm

compostcollective.org.nz
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5 lít nước

