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NUÔI GIUN
BẮT ĐẦUBẮT ĐẦU
Hoạt động nuôi giun sử dụng giun quế như giun đất/ trùn hổ 
ăn các hỗn hợp phế liệu thực phẩm, rác vườn, giấy thải và bìa 
cứng. Cả chất rắn (giun quế) và chất lỏng (trùn hổ) đều là loại 
phân bón tuyệt vời cho khu vườn. Quản lý một trại nuôi giun 
không khó. Điều mấu chốt là phải: 

· Cân bằng lượng thức ăn bạn cho giun ăn phù hợp với 
giống loài của chúng 

· Không cho giun ăn thứ chúng không thích. 
· Cho giun ăn thức ăn màu xanh lá và nâu với tỷ lệ 

chính xác.

NÊN CHO GIUN ĂN GÌNÊN CHO GIUN ĂN GÌ
Thức ăn màu xanh lá – 70%
Chất thải hữu cơ chứa đầy nitơ. Bất cứ 
thứ gì mềm mại, tươi mát và ẩm ướt. 
Bổ sung:

· Trái cây tươi và rau vụn và vỏ 
· Bã cà phê và túi trà 
· Vỏ trứng 
· Phân từ động vật như thỏ và 

chuột lang

Thức ăn màu nâu – 30%
Chất thải hữu cơ chủ yếu là các bon. Bất 
cứ thứ gì khô, nâu và giòn. Bổ sung:

· Giấy vụn
· Bao bì giấy, bìa các-tông rách, ướt 

như hộp trứng hoặc khăn lau nhà 
vệ sinh

· Lá rụng mùa thu
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NUÔI GIUN
BẮT ĐẦUBẮT ĐẦU
Chọn một địa điểm có bóng râm. Chuẩn bị cho trại nuôi giun của bạn 
một lớp chất đệm ẩm ướt, thoát nước tốt như xơ dừa, bìa cứng vụn 
hoặc phân, sau đó cho giun vào.

Cho ăn
Giun có thể ăn số lượng thức ăn bằng cân nặng của mình mỗi ngày, 
cho nên hãy thận trọng đừng cho chúng ăn nhiều quá. Bắt đầu với một 
lượng nhỏ mỗi 1-2 ngày và loại bỏ bất cứ thứ gì mốc. Từ từ tăng lượng 
thức ăn trong 6 tháng đầu. Số lượng giun sẽ tăng theo tỷ lệ và đạt đến 
thời điểm chúng nhanh chóng tiêu thụ tất cả các thức ăn mà bạn cung 
cấp cho chúng.

Bảo dưỡng
Giun cần cả không khí và độ ẩm vì vậy hãy đảm bảo trại nuôi giun của 
bạn ẩm ướt nhưng vẫn có thể thoát nước tốt. Nếu có vòi nước, hãy để 
vòi nước mở với xô đặt bên dưới để thu thập trùn hổ. Dùng chạc ba 
làm vườn trong trại nuôi giun và kết hợp chất thải nâu như khay đựng 
trứng bằng bìa các-tông rách sẽ giúp cân bằng độ pH và giữ cho trại 
nuôi giun luôn thoáng khí.

NHỮNG GÌ NHỮNG GÌ 
KHÔNG NÊN KHÔNG NÊN 
CHO ĂNCHO ĂN
Có một số thức ăn bạn nên tránh cho giun ăn. Bao gồm:

· Thực phẩm cay như ớt, hành tây và tỏi
· Thịt và sản phẩm từ sữa
· Quýt hoặc thực phẩm chua
· Thực phẩm nấu chín hoặc chế biến như bánh mì và mì ống
· Dầu và chất lỏng như súp
· Phân chó và mèo

THỜI GIAN THU HOẠCHTHỜI GIAN THU HOẠCH

Mùn trùn quế
Mùn trùn quế sẵn sàng thu hoạch khi lớp dưới của trại nuôi giun bốc 
mùi đất và trông giống phân ủ tối màu. Tại thời điểm này, chỉ nhìn 
thấy vài con giun. Rải mùn trùn quế quanh vườn của bạn hoặc chỉ 
cần thêm một phần mùn trùn quế vào mười phần nước, khuấy đều và 
đổ hỗn hợp này vào xung quanh gốc cây.

Trà Trùn hổ
Luôn để nước chảy tự do vào 
một cái xô riêng. Để sử dụng 
trong vườn, tốt nhất hỗn hợp 
được pha loãng thành màu trà 
đen nhạt. Bón thường xuyên 
quanh gốc cây như một loại 
phân bón bổ dưỡng.

CÓ HAI LOẠI TRẠI NUÔI GIUNCÓ HAI LOẠI TRẠI NUÔI GIUN

Xếp chồng
Chúng được chia thành các lớp khác nhau. Có thể có hố chứa chất 
lỏng và hai khay ăn xếp chồng lên nhau, luân phiên định kỳ. Lớp ở giữa 
được thu hoạch khi lớp trên cùng đầy 2/3.

Dòng liên tục
Có một dòng duy nhất với khoang rộng, mở để chứa giun. Bạn chỉ cần 
đổ thức ăn lên bề mặt và thu hoạch từ vị trí mở.
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