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THU PHÂN, TẠO NỀN MỚI VÀ TÁCH ĐÀN 

 

1. Thu phân trùn 

Khi sinh khối gần chạm ống thở của thùng trùn là lúc chúng ta tiến hành thu phân trùn 

và tách đàn, dĩ nhiên bạn có thể thu sớm hơn. Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi và 

đã thiết kế ở ống thở thì ống thở thùng trùn đến đáy thùng sâu 20 cm, khi sinh khối gần 

chạm ống thở là lúc lượng phân đủ nhiều, đủ tốt (trùn có thời gian phân hủy đủ thời gian). 

 

H1: Khi sinh khối gần chạm 2 ống thở thì thu phân trùn 

 

Cách đơn giản: Gạt 5-7 cm lớp trên cùng của sinh khối (trùn thường sống ở lớp này) 

sang 1 bên thùng, sau đó bốc phân bên dưới. Có thể lẫn 1 ít trùn ở lớp phân dưới, bạn có 

thể bỏ lại thùng hoặc cứ mang bón cho cây, rồi tưới ẩm. Trùn có trong phân sẽ tiếp tục 

sống trong đất cày xới, giúp đất tơi xốp hơn. 

Cách chuyên nghiệp: Dùng 1 cái bạt để ngoài sáng mạnh, đổ sinh khối trùn ra bạt 

thành mô như sống trâu. Trùn sợ ánh sáng sẽ chui hết xuống dưới, dùng tay gạt phân từ 

đỉnh sang 2 bên thì đống ở giữa là trùn, còn phần gạt 2 bên là phân. Sau khi thu phân xong, 

làm lại bước  “Tạo nền nuôi mới” rồi bốc thả đống trùn ở giữa bạt vào nuôi tiếp. 
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H2: Cách thu phân chuyên nghiệp 

 

2. Tạo nền nuôi mới 

Sử dụng lại lưới cũ vẫn dùng. Dùng mụn sơ dừa ngâm nước vắt kiệt (thường dùng 1 

bánh sơ dừa ngâm 1lít nước) + ít giấy vụn, lá khô, 1 ít vỏ trứng nghiền nhỏ (nếu có) rồi rải 

1 lớp dày 5-6 cm vào đáy thùng. Sau đó thả trùn sinh khối lên.  

 

3. Tách đàn 

Sau 1 thời gian nuôi (khoảng 2-3 tháng), đàn trùn sinh sản có thể lên gấp đôi, khi những 

con trùn to bắt đầu bỏ thùng đi (bò ra ngoài). Lúc đó chúng ta chia đôi lượng trùn, tạo nền 

nuôi mới rồi bốc bớt trùn ra để nuôi sang 1 thùng khác. Hoặc chúng ta có thể chia trùn cho 

người khác, bán lại … để giảm lượng trùn trong thùng xuống và tiếp tục nuôi tiếp. 

 


