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Khái niệm về Bokashi
Trên thế giới, nhiều nhà nông học và người làm vườn đang áp dụng chất cải tạo đất và phân bón
được gọi là Bokashi. Theo Yukiko Oyanagi, một nhân viên của Viện Nông thôn Châu Á (ARI)
tại Nhật Bản, Bokashi là một từ tiếng Nhật mà không có bản dịch sang tiếng Anh thích hợp. Tuy
nhiên, tất cả các loại Bokashi được sản xuất thông qua quá trình lên men.
Có ít nhất hai loại Bokashi riêng biệt được khuyến khích và được sử dụng bởi các nhà nông học,
nông dân và người làm vườn. Một loại chúng tôi sẽ mô tả như phân bón Bokashi lên men và
cái khác là Bokashi từ bếp. Cả hai đều được mô tả trong bài viết này.
Phân bón Bokashi lên men
Phân bón Bokashi lên men được khuyến khích và sử dụng bởi ARI và nhiều người khác ở châu
Á bao gồm phần lớn là phân chuồng khô và đất rừng. Theo Oyanagi, phân chuồng khô cung cấp
chất dinh dưỡng và chất hữu cơ, trong khi đất giúp bảo quản chất dinh dưỡng, hấp thụ mùi hôi,
và cung cấp một không gian sống thoải mái cho các vi sinh vật. Nếu than củi được thêm vào (ví
dụ tro trấu hoặc bột than củi) thì tác dụng của đất được nâng cao rất nhiều. Sau đây là danh sách
các thành phần Bokashi được khuyến cáo bởi ARI:
• Phân chuồng khô nên gồm 50-60 phần trăm các vật liệu trong một lượng bokashi và có thể
gồm phân bò, lợn, dê, gà, vịt hay trâu nước cũng như phân dơi.
• Đất từ rừng nên chiếm 20-30 phần trăm của vật liệu.
• Cám gạo, một nguồn tinh bột cho các vi sinh vật có lợi, nên chiếm 10-20 phần trăm của hỗn
hợp.
• Than trấu nên chiếm 5-10 phần trăm
• Nếu có sẵn, một lượng nhỏ các vi sinh vật bản địa có lợi (indigenous microorganisms - IMO) lấy từ
rừng hoặc đồng ruộng cũng như nước trái cây lên men (fermented plant juice - FPJ) hoặc các vi sinh
vật hữu hiệu (effective microorganism - EM) giúp cho quá trình lên men, nên được áp dụng cho
những vật liệu Bokashi khác thông qua một dung dịch nước (xem Phép nhân rộng và sử dụng các vi
sinh vật đất, EDN 110, tháng 1 năm 2011 bởi Dawn Berkelaar;

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B4DDA-B363-9B9733AAB8F1/Issue110.pdf). Mặc dù các các dung dịch bổ sung vi khuẩn
được đề nghị để giúp kích thích quá trình lên men cho sản xuất Bokashi, nhưng thiếu các
chất bổ sung như vậy cũng không nên ngăn bất cứ ai làm phân bón Bokashi lên men bởi các
vi sinh vật có lợi rất có khả năng đã có mặt trong đất và phân chuồng.

ARI khuyến cáo rằng các vật liệu được pha trộn bằng cách
đổ các nguyên liệu khô thành một đống và sử dụng một cái
xẻng để trộn đều các thành phần. Quá trình trộn và lên men
được khuyến cáo nên diễn ra dưới bóng râm của một mái
nhà để tránh ánh sáng mặt trời mạnh, mưa và gió. Trong khi
trộn, thêm nước (có hoặc không có IMO, EM và/hoặc FPJ)
để cung cấp khoảng 50 phần trăm độ ẩm vào hỗn hợp. Mức
ẩm này có thể được theo dõi bằng cách lấy từng nắm các vật
liệu ẩm và siết chặt. Nếu không thể vắt ra chất lỏng và vật
liệu vẫn giữ hình dạng sau khi thả tay ra, nhưng bở ra khi vỗ
nhẹ, là đã đạt được độ ẩm cần thiết.
Phân bón Bokashi vừa trộn xong phải được phủ bằng rơm
(hoặc vật liệu khô tương tự có sẵn trên các trang trại) để giữ
ẩm và nhiệt. Hỗn hợp nên được lật bất cứ khi nào nó nóng
(khoảng 60ºC/140ºF); thường là một lần một ngày. Độ ẩm
cần được kiểm tra và điều chỉnh đến 50 phần trăm khi cần
thiết. Khi nhiệt độ của phân bón Bokashi ổn định và trở nên giống như không khí xung quanh, và
bạn không còn có thể ngửi thấy mùi phân, thì nó đã sẵn sàng cho sử dụng. Phân bón Bokashi lên
men có thể được sấy khô và được lưu trữ trong thời hạn sáu tháng đến một năm.

Các sinh viên ARI đang làm Bokashi. Trong hình: Fr MacDonald từ Malawi (hình trên bên trái)
Eleazar từ Đông Bắc Ấn Độ (hình dưới bên trái) và Gani từ Indoneasia (hình dưới bên phải).
(Hình cho phép bởi ARI)

Bởi vì các chất dinh dưỡng của sản phẩm Bokashi hoàn thiện là khá tập trung, và vì đầu vào như
cám gạo có thể cần phải mua, ARI khuyến cáo dùng phân bón Bokashi ít một chút. Phân Bokashi
như vậy cần phải dùng hoặc là ngay tại chỗ trên vùng rễ của cây đã được trồng hoặc là trộn vào
đất có những cây mới đang được trồng.
ECHO Châu Á tìm thấy rất ít thông tin về hàm lượng dinh dưỡng của phân bón Bokashi, có thể
là do sự đa dạng của hỗn hợp phân bón Bokashi "cây nhà lá vườn" khắp khu vực. Tuy nhiên,
trong năm 2011, một tổ chức phát triển ở Myanmar có sản phẩm phân Bokashi lên men được
phân tích tại Đại học Mae Jo ở Chiang Mai. Sản phẩm phân bón Bokashi lên men cụ thể này bao
gồm một hỗn hợp của phân gà khô (100 kg / 220 lb), đất rừng (80 kg / 176 lb), bột xương (45 kg
/ 99 lb.), cám gạo (30 kg / 66 lb.), hạt đóng bánh (30 kg / 66 lb.), bột cá (30 kg / 66 lb.), tro củi
(15 kg / 33 lb.), than trấu (15 kg / 33 lb.), đường thô (1 kg / 2.2 lb), và giấm gỗ (4 lít / 1.1 Mỹ
gallon). Công thức Bokashi hơi phức tạp này bao gồm các thành phần bổ sung một số chất dinh
dưỡng quan trọng, chẳng hạn như bột xương cho phốt pho cũng như là bột cá và các loại hạt
đóng bánh cho nitơ.
Hai mẫu thử từ lô Bokashi này đã đem lại những phân tích dinh dưỡng sau đây (tính trung bình):
pH - 6,82; độ dẫn điện (EC) - 10.34 dS / m; tổng nitơ (N) - 1,93%; tổng phốt pho (P) - 2,47%;
tổng kali (K) - 1,31%.
Cục Tiêu chuẩn hàng hóa và thực phẩm nông nghiệp Quốc gia của Thái Lan đã phát triển tiêu chuẩn cho
phân bón thương mại, cũng áp dụng cho phân bón hữu cơ. Theo cách nhìn của các tiêu chí chính thức
như vậy, độ pH trung bình của các mẫu Bokashi Myanmar (6.82) nằm trong vùng 5,5-8,5 ở phạm vi chấp
nhận được. Tuy nhiên, tính dẫn điện (EC) trung bình của các lô này (10.34 dS / m) là cao hơn đáng kể so
với thông số kỹ thuật chính phủ yêu cầu EC của phân bón thương mại phải ít hơn hoặc bằng 3,5 dS / m.
Các phân tích NPK trung bình của mẫu Myanmar là 1.93-2.47-1.31 ở trên thông số kỹ thuật của chính
phủ Thái Lan yêu cầu phân bón thương mại lớn hơn hoặc bằng 1,0% tính theo trọng lượng cho N, lớn
hơn hoặc bằng 0,5% tính theo trọng lượng cho P và lớn hơn hoặc bằng 0,5% tính theo trọng lượng cho
K.

Hạn chế chính của mẫu Bokashi từ Myanmar là mức EC cao. EC đo lượng muối hòa tan trong
môi trường. Hầu hết các vật liệu phân bón (ví dụ nitrat, amoni, phốt phát, kali) đều góp phần vào
hàm lượng EC (Whipker và Cavins). Vật liệu hữu cơ, chẳng hạn như urê, cũng góp phần vào
hàm lượng EC sau khi chúng đã được thay đổi từ dạng không hòa tan sang dạng hòa tan. Mức
EC cao có thể dẫn đến việc hiệu suất cây trồng kém, thường do việc "cây cháy" do các loại muối
ở nồng độ cao trong đất trồng. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà sản xuất và người sử dụng
các loại phân bón tự nhiên, chẳng hạn như Bokashi, là nhận thức về mức độ EC và nên thận
trọng với số lượng được áp dụng để nuôi dưỡng cây trồng.
Beng Ngoun, người làm trang trại vài hecta ở Battambang, Campuchia, báo cáo kinh nghiệm của
mình về phân bón Bokashi lên men. Ông dùng 200 kg (441 lb) cho mỗi ha lúa được trồng chưa
đầy một tháng. Lô Bokashi 600 kg (1.323 lb) của ông bao gồm 200 kg phân chuồng khô, 200 kg
đất rừng, 100 kg cám gạo, 100 kg than gỗ trệt và 5 lít (1,3 gallon Mỹ) dung dịch nước trái cây
lên men.

Khoảng một tháng sau khi dùng Bokashi, Beng Ngoun thấy không có tác dụng thấy được tức thì
từ các ứng dụng của phân bón tự nhiên, và ông bắt đầu mất hy vọng rằng ông sẽ thấy những lợi
ích nào đó từ việc đầu tư của mình. Ông thừa nhận rằng hàng xóm của ông thậm chí còn cười
vào mình và hỏi: "Tại sao ông sử dụng phân bón hữu cơ này?" Ngược lại, những cánh đồng lúa
của hàng xóm thì rất xanh. Họ đã tung ra lượng phân bón hóa học, mà ông ước tính đã được
dùng 200-300 kg mỗi ha (178-267 lb cho mỗi mẫu Anh).
Sau đó ít lâu, khoảng hai tuần trước khi vụ lúa của ông bắt đầu kết hạt, Beng Ngoun cũng phun
dung dịch FPJ (nước trái cây lên men) trộn với mật đường vào ruộng lúa, dùng dung dịch vào
buổi tối hoặc quanh thời điểm mặt trời mọc. [Ed:. Không có các chi tiết khác về công thức và tỷ
lệ ứng dụng FPJ được cung cấp, và không có bất kỳ mối liên hệ có thể nào liên quan đến ảnh
hưởng của FPJ trên cây trồng là không rõ.] Vào cùng thời điểm, ông bắt đầu thấy rằng màu sắc
của cây lúa đang được thay đổi từ xanh nhạt đến xanh đậm. Ông cho biết: "Tôi đã rất vui và sau
đó người hàng xóm của tôi đã đến để xem mỗi ngày. Bây giờ họ hỏi tôi về phương pháp phân
bón hữu cơ, ".
Khi ông thu hoạch lúa mình trồng, Beng Ngoun thấy rằng năng suất đã tăng lên rất nhiều. Ông
chia sẻ: "Trước đây, chúng tôi sản xuất 1-1,5 tấn (metric) thóc mỗi ha (0,45-0,67 tấn Hoa Kỳ cho
mỗi mẫu Anh). Nhưng năm nay tôi có 3-4 (metric) tấn (1,35-1,8 tấn Hoa Kỳ cho mỗi mẫu Anh).
Tôi ngợi tôn Chúa rất nhiều. Năm sau, tôi sẽ phải đưa phân bón vào vụ cày đầu tiên."
Bokashi Từ Bếp – Câu trả lời cho Vấn đề Chất thải Thực phẩm Toàn cầu
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp
(FAO) của Liên Hiệp Quốc báo cáo
rằng khoảng một phần ba số thực
phẩm được sản xuất trên thế giới cho
con người tiêu thụ mỗi năm - khoảng
1,3 tỷ tấn - bị mất hoặc bị lãng phí.
Tuy nhiên, tồn tại sự chênh lệch đáng
kể về lượng chất thải thực phẩm bình
quân đầu người của người tiêu dùng ở
châu Âu và Bắc Mỹ (ước tính khoảng
95-115 kg / 209-253 lb một năm), so
với người tiêu dùng khu vực Cận sa
mạc Sahara ở Châu Phi và Nam và
Đông Nam Á (họ chỉ bỏ 6-11 kg / lb
1,3-24,3 một năm).
Người tiêu dùng thường mua thực phẩm nhiều hơn số thực phẩm để ăn, hoặc không có kế hoạch
mua thực phẩm đúng cách. Điều này dẫn đến việc thực ăn bị ném đi “tốt nhất trước khi” chúng
hết hạn dùng. Phản ứng lại vấn đề này, FAO khuyến cáo người tiêu dùng các nước giàu cần được
biết rằng ném thức ăn đi một cách không cần thiết là không thể chấp nhận được. Cơ quan này
cũng cho thấy rằng với việc hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tiêu hao lương thực có
thể có hiệu quả hơn so với sản xuất lương thực để nuôi sống dân số thế giới đang ngày càng tăng.

Ngoài việc mất tiềm năng nuôi dưỡng con người,
và sự lãng phí tiền của cá nhân, gia đình và các
doanh nghiệp, rác thực phẩm có tác động tiêu cực
đến môi trường. Thực phẩm bị vứt bỏ trong thùng
rác là ổ của ruồi, mùi khó chịu và nguy cơ của các
căn bệnh. Và một khi đã ở bãi rác, chất thải thực
phẩm sẽ sản xuất khí methane, một khí nhà kính
mạnh.
Mặc dù có rác thải thực phẩm ở mức độ nào đó là
không thể tránh khỏi trong hầu hết các hộ gia
đình và nhà bếp, đó là những thực phẩm sót lại
thân thiện với môi trương, thậm chí dùng trong
trang trại và làm vườn rất có ích. Ví dụ:
• Thêm thức ăn thừa không béo/nhờn thích
hợp, chẳng hạn như trái cây và rau quả đã hết hạn
làm phân ủ để các nguyên liệu giàu dinh dưỡng
này có thể được tái chế để sản xuất nhiều trái cây
và rau quả. Tuy nhiên, thức ăn thừa là dầu mỡ và
thịt thì không thích hợp để đem đi ủ. Chúng có
thể thu hút ruồi, chuột bọ và những sâu bệnh
•

•
•

khác, cũng như gây ra mùi hôi thối.
Phân trùn quế Vermicompost (dùng giun đất để làm mục rác thải); đây là một phương
pháp sản xuất chất cải tạo đất tuyệt vời cho các trang trại và các khu vườn, mặc dù các
thức ăn thừa dầu mỡ, thịt nói chung là không thích hợp.
Chăn nuôi bằng các loại thức ăn thừa thích hợp cho gia súc như gà và lợn. Dùng thức ăn thừa
làm nguyên liệu cho các hệ thống biogas gia đình.
Dùng những vật liệu thích hợp, chẳng hạn như trái cây và vỏ rau quả cũng như cơm và rau thừa,
nên xay hoặc pha trộn và trộn với nước tạo thành bùn có thể được đưa vào hầm khí sinh học
(Vig, trang 23). Để biết thêm thông tin về hệ thống biogas hộ gia đình có thể dùng chất thải thực
phẩm và nguyên liệu xem các địa chỉ sau:

 Trang web Viện Công nghệ Nông thôn Phù hợp (ARTI) – Thực vật Biogas ARTI : Một hệ
thống phân hủy gọn nhẹ để sản xuất khí sinh học từ chất thải thực phẩm http://www.artiindia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45
 Hướng dẫn về Khí Sinh học Quốc tế của Heifer (PDF)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/Biogas_-_Heifer_International.pdf
 Hệ thống phân hủy khí biogas quy mô nhỏ của Baron (liên kết từ trang web của đội Năng
lượng Màu xanh Biên phòng)http://www.habmigern2003.info/biogas/Barondigester/Baron-digester.htm
Một phương pháp thiết thực của việc đưa tất cả các loại thực phẩm không sử dụng vào sử dụng
là bằng cách biến nó thành Bokashi từ bếp, loại thứ hai của Bokashi. Bokashi từ bếp là chất cải
tạo đất sản xuất bằng cách lên men các chất thải thực phẩm trong điều kiện yếm khí. Quá
trình lên men giữ các vật liệu khỏi bị mục nát và trở nên thối rữa, như sẽ xảy ra trong điều
kiện hiếu khí bình thường.

Việc sản xuất Bokashi từ bếp mang đến cho các hộ gia đình và các tổ chức những điều sau đây:
• Một cách giảm khối lượng chất thải đem vào các bãi rác thuận tiện và dễ quản lý, bằng
cách tái chế các tàn dư thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm có dầu mỡ, cũng như những
mẩu thịt và mỡ) mà không có mùi khó chịu và lộn xộn.
• Tiếp cận liên tục với chất cải tạo đất tuyệt vời để cải thiện cấu trúc đất vườn và độ màu
mỡ, đem lại lợi ích vi sinh vật đất hữu ích.
Để sản xuất Bokashi từ bếp, thức ăn thừa được thu gom trong các thùng kín khí và được ghép
với chất mang, chẳng hạn như gạo hoặc cám lúa mì, có chứa vi sinh vật lên men (ví dụ vi khuẩn
axit lactic tự nhiên, nấm men, vi khuẩn quang hợp Phototrophic). Một nguồn của các vi sinh vật
như vậy là một sản phẩm thương mại được gọi là các vi sinh vật hữu hiệu Effective
Microorganisms (EM) thường được bán với các công thức khác nhau.
Nguồn các vi sinh vật tương tự phi thương mại là IMO-1 hoặc -2, được mô tả trong Bản phụ lục
của người viết cho bài viết của Berkelaar
http://www.echonet.org/repository#938:d:Issue110Supplement.
Mỗi lớp thức ăn thừa cạn được rắc vật mang cám cấy rộng rãi, tiếp tục với nhiều lớp cho đến khi
thùng chứa đầy. Được lưu trữ trong điều kiện yếm khí gần, vi khuẩn sẽ lan rộng khắp các các đồ
thừa của bếp và lên men các nguyên liệu.
Nếu làm đúng, sẽ không có sự hư hỏng hoặc mùi thối rữa. Chất thải thực phẩm lên men có thể
được thu gom và lưu trữ trong thời gian dài, thậm chí trong nhiều tháng, cho đến khi chôn
xuống. Cuối cùng, nhiều tuần sau khi hòa quyện vào các khu vườn, Bokashi sẽ trở nên giống đất,
cung cấp cả vật chất hữu cơ và dinh dưỡng cây trồng cho đất.
Tại Đại học Mae Jo, phân tích trong phòng thí nghiệm của một loạt Bokashi từ bếp cho thấy mức
độ N-P-K được so sánh đầy triển vọng so với các loại phân bón tự nhiên và phân chuồng khác
(Silva và Uchida):
2.39 – 0.77 – 0.97
• Bokashi từ bếp
• Phân trùn
0.5 - 0.5 – 0.3
• Bột huyết
13 – 2 – 0
• Phân gà
4.4 – 2.1 – 2.6
• Phân bò
2.4 – 0.7 – 2.1
Chế tạo cám chứa khuẩn cấy cho Bokashi từ bếp

Cám chứa khuẩn cấy, là cám gạo thường được xử lý bằng EM ((Effective Micro-organism - các
vi sinh vật hữu hiệu), được dùng để cấy vào chất thải thực phẩm các vi sinh vật lên men cần thiết
để chế tạo Bokashi từ bếp. Các thành phần và phương pháp sau đây được sử dụng rộng rãi để cấy
một lô nhỏ (5 kg / 11 lb.) chất chứa khuẩn Bokashi:
• 5 kg (11 lb.) cám gạo
• 20 ml (1.4 muỗng canh) EM•1® (Công thức thương mại cơ bản không mở rộng của EM)
hoặc IMO-1/IMO-2.
• 20 ml (1,35 muỗng canh) mật đường
• 1 lít nước (1,05 lít Anh)

Quá trình sản xuất cám chứa khuẩn cấy như sau
1. Để kích hoạt và mở rộng một lượng đủ các vi sinh EM để sản xuất 5kg cám gạo cấy
khuẩn, hòa tan 20ml mật đường vào 1 lít nước (khuyến cáo nước không có clo) với 20ml
EM•1® hay IMO-1/IMO-2. Giữ dung dịch trong một chai nhựa đậy nắp trong 5-7 ngày
tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Mỗi ngày nhanh chóng loại bỏ khí thừa (nếu cần thiết)
2. Sau nhiều ngày, pha trộn các dung dịch EM tăng thêm hay IMO-1 / IMO-2 kỹ bằng 5 kg
cám trong một cái xô. Tránh thêm quá nhiều chất lỏng, bởi độ ẩm 40-50 phần trăm là
thích hợp. Để theo dõi hàm lượng độ ẩm khi thêm vào các EM mở rộng hoặc dung dịch
IMO-1, thỉnh thoảng siết cám thành một cục tròn. Như với phân bón Bokashi lên men,
nếu không có chất lỏng vắt ra từ nắm cám, và các vật liệu giữ nguyên hình dạng sau khi
thả tay ra nhưng vỡ ra khi vỗ nhẹ, thì cám đã chứa một lượng độ ẩm thích hợp. Có thể
không cần thiết phải thêm vào hết 1 lít dung dịch mở rộng để làm ẩm 5 kg cám.
3. Nếu dùng một túi nhựa dày để lên men chất chứa khuẩn ở trong, nén vật liệu ẩm xuống
để loại bỏ bất kỳ túi khí nào ở trong và sau đó buộc chặt bao sau đã loại bỏ hết lượng khí
dư. Để túi cám gạo chứa khuẩn cấy yên không đụng vào trong hai tuần hoặc lâu hơn.
4. Sau khi bảo quản yếm khí gần hai tuần hoặc hơn, chất chứa khuẩn sẽ có một một mùi
giống như mạch nha lên men. Cũng có thể có một số nấm mốc màu trắng mọc trên đó,
chỉ ra sự hiện diện của vi sinh vật lên men có lợi. Tuy nhiên, sự hiện diện của nấm mốc
màu đen hoặc màu xanh lá cây không mong muốn có thể có nghĩa rằng chất trung gian đã
được tiếp xúc với quá nhiều không khí hoặc chất gây ô nhiễm hoặc cám cấy ghép quá ẩm
khi nó được lưu trữ. Không sử dụng chất trung gian cám gạo nếu có nấm mốc màu đen
hoặc màu xanh lá cây đang phát triển trên nó.

5. Đập vỡ chất trung gian lên men ẩm bằng tay bạn và trải chúng ra trên một tấm bạt ở một
nơi có nắng để phơi khô. Mỗi nửa giờ hoặc cỡ đó, sử dụng một cái cào để trải đi trải lại
cám cấy ghép cho đến khi các vật liệu khô hoàn toàn.
6. Sử dụng một cán lăn để đập vỡ bất kỳ cục cám khô nào, cả lớn và nhỏ.
7. Bảo quản cám cấy ghép khô, đập mịn trong một túi nhựa hoặc bao gói kín khác để lưu trữ
lâu dài. Dưới các điều kiện khô, yếm khí, các chất trung gian cấy ghép có thể được lưu
trữ khoảng một năm hoặc nhiều hơn.
Đối với những lô chất chứa khuẩn cấy lớn hơn dùng trong trang trại hoặc các cơ quan, tất cả các
vật liệu được liệt kê ở trên có thể được trộn với tỷ lệ lớn hơn. Ngoài ra, các biến thể khác của
chất chứa khuẩn cấy Bokashi cũng được sản xuất và sử dụng. Keith Mikkelson tại Aloha House
ở Palawan, Philippines sử dụng hỗn hợp chất trung gian sau:
• 1 bao tải bột cơm dừa sấy khô.
• 3 bao tải trấu thành than.
• 3 bao tải của cám gạo loại kém.
• 200 ml (6.8 oz Mỹ.) EM mở rộng (EME) là một dung địch EM. đã được kích hoạt và mở
rộng, nó sẵn sàng để sử dụng ngay.
• 200 ml mật đường
Tại Aloha House, một bao tải bột dừa được trộn với ba bao tải cám gạo loại kém và ba bao tải
trấu thành than [Ed: để biết thêm thông tin về trấu thành than, tham khảo các liên kết sau đây về
Máy làm than loại mở PhilRice, http://terrapreta.bioenergylists.org/philricecarbhull]. Các thành
phần được trộn khô bằng xẻng trên sàn xi măng.
Sau khi trộn các nguyên liệu khô, dung dịch EM (làm từ 200 ml EME và 200 ml mật đường trộn
trong 10 lít / 2,6 gallon Hoa Kỳ trong nước) được tưới vào và trộn với các thành phần khô để đạt
hàm lượng độ ẩm 40-50 phần trăm như mong muốn. Chất chứa khuẩn cấy được lên men và chứa
trong thùng kín (ví dụ thùng PVC hoặc thùng nhựa 20 lít) cho đến khi sử dụng.
Lên men phế liệu thực phẩm

Khi chất chứa khuẩn cấy đã sẵn sàng, việc sản xuất Bokashi từ bếp có thể bắt đầu. Sử dụng một
chiếc xô nhựa với nắp đạy kín khí, dùng một lớp báo hoặc bìa cứng để phía dưới để giúp hấp thụ
chất lỏng dư thừa (bước này không bắt buộc). Sau đó rắc một nắm cám chứa khuẩn cấy dưới đáy
của thùng.
Từ lúc đó, thức ăn thừa (không thối) có thể được đặt lớp bên trong xô với một lớp mỏng cám cấy
ghép rắc trên lớp vật liệu trên cùng. Cám chứa khuẩn cấy không cần phải thêm dầy. Ở mức tối
thiểu, cám nên được rắc trên đỉnh mỗi 1-2 inch (2.5-5cm) lớp thức ăn thừa. Để tăng điều kiện
yếm khí, ép thức ăn thừa trong thùng xuống để loại bỏ khoảng trống không khí. Tiếp tục xếp các
lớp theo theo cách đó cho đến khi thùng đầy.
Nếu các thùng chứa không hoàn toàn kín, túi nhựa có thể được sử dụng như một cái nắp kín bổ
sung giữa các thùng và nắp. Để giảm bớt hơn nữa tiếp xúc với không khí, bạn có thể đặt một lớp
túi nhựa trên đầu các vật liệu nén và đè chúng xuống với một vật nặng, chẳng hạn như là một
khối thớt gỗ.
Để giảm tối đa thể tích khối, bạn có thể cố gắng loại bỏ chất lỏng từ thùng. Tuy nhiên, một số xô
Bokashi từ bếp được bán có trang bị với những đầu vòi cho phép chất lỏng "trà Bokashi" dễ dàng
được loại bỏ, pha loãng với nước và được sử dụng để nuôi dưỡng cây trồng.
Khi thùng đầy, nó nên được bọc kín với nắp đậy kín. Cho phép các hàm lượng lên men ít nhất là
hai tuần ở nơi mát mẻ, vị trí bóng râm. Với quá trình lên men axit lactic, sẽ có ít hoặc không có
áp suất vì việc sản xuất khí là tối thiểu. Tuy nhiên, mốc trắng có thể xuất hiện phía trên các sản
phẩm, cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn có lợi. Như đã nói ở trên, nếu chủ yếu là nấm mốc màu
xám, đen hoặc xanh lá cây và một mùi hôi thối, quá trình lên men có lẽ không thành công và các
vật liệu cần được xử lý. Trong điều kiện thích hợp, Bokashi từ bếp có thể được lưu trữ trong
nhiều tháng.
Bất chấp những nỗ lực để bịt kín các thùng chứa Bokashi lên men, bằng cách nào đó, những con
ruồi lính đen trưởng thành (Hermetia illucens) thường tìm cách để đột nhập vào những thùng
chứa Bokashi và đẻ trứng. Khối lượng những quả trứng dài 1mm màu vàng hoặc kem hình bầu
dục, có thể được tìm thấy đọng trong các tấm nhựa che Bokashi. Vài ngày sau khi trứng được đẻ,
một khối lượng của ấu trùng sẽ nổi lên. May mắn thay, không phải những con ruồi trưởng thành
hoặc ấu trùng là sâu bệnh; ấu trùng thực sự là một nguồn cung cấp protein cho gà hoặc cá. Ấu
trùng có thể cho cho gà và/hoặc cá ăn hoặc chuyển đến các khu vực sản xuất phân chuồng / phân
trùn quế nơi có nguồn thức ăn dồi dào thích hợp cho sự phát triển củ chúng. Ở đó, chúng có thể
tiếp tục được thu hoạch khi còn có.
Dùng Bokashi từ bếp Lên men như một Chất cải tạo đất
Sau khi đã lên men đầy đủ, phân Bokashi hoàn tất nên được chôn trong các hố hoặc rãnh trong
vườn dưới ít nhất 15-20 cm (6-8 in.) đất để giữ cho nó khỏi bị quấy rầy bởi những con chuột
hoặc động vật khác. Trộn đất với phân bón Bokashi sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy cuối
cùng.
Những con ruồi lính đen có thể chui sâu xuống đất tới bất kỳ phân bón Bokashi nào cạn và đẻ
trứng, ấu trùng có thể nhìn thấy một vài ngày sau đó. Một lần nữa, đây không phải là một điều

đáng ngại. Tuy nhiên, nếu Bokashi chôn bị quấy rầy trước khi nó đã hoàn tất ủ trong đất, có thể
có mùi khó chịu.

Sau vài tuần (tùy thuộc vào điều kiện), Bokashi từ bếp lên men sẽ có thay đổi thành một vật liệu
mùn, giống như đất. Khi quá trình ủ hoàn tất, các thức ăn bỏ trước kia sẽ không có bất cứ mùi
hôi thối nào nào.
Khi hòa vào đất, các Bokashi từ bếp đã hoàn tất sẽ thêm chất dinh dưỡng và các vi khuẩn có lợi,
và đóng góp cải thiện kết cấu đất. Trùn đất, động vật chân đốt và các sinh vật nhỏ - những chỉ số
khác của đất tốt sẽ phát triển mạnh trong phân Bokashi ủ. Các cây trồng cũng sẽ được hưởng lợi.
Kết luận
Cả phân bón Bokashi lên men và Bokashi từ bếp đều tương đối dễ dàng sản xuất và đem lại
nhiều lợi ích. Việc dùng cả hai loại phân bón Bokashi đã lan rộng ra ngoài Nhật Bản và khắp thế
giới. Mặc dù khác nhau về thành phần và ứng dụng, cả hai loại phân bón Bokashi lên men và
Bokashi từ bếp đều dễ dàng sản xuất để sử dụng trên các trang trại nhỏ và trong các khu vườn hộ
gia đình.
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