Giải pháp nhà vệ sinh bằng Vetiver
Đây là tài liệu hướng dẫn chi tiết cách làm một nhà vệ sinh dùng cỏ Vetiver

Nhà vệ sinh kết hợp cỏ Vetiver (Chrysopogon zizanioides) tiết kiệm nhiều chi phí, tạo sự riêng tư và tự
phân hủy chất thải. Cỏ Jiji (Achnatherum splendens) là một sự lựa chọn thay thế trong điều kiện thời tiết
lạnh và khắc nghiệt hơn. Chuối và đu đủ có thể được trồng bao quanh hàng rào Vetiver để cho trái tốt hơn.
Vetiver cũng được tận dụng cho nhiều mục đích khác.
Đọc tài liệu bằng những ngôn ngữ khác tại:
http://www.healthy-mind-body.com/humanitarian/vetiver_latrine.html
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Điểm mạnh:
- Chi phí tiết kiệm (chỉ 500.000 – 1.000.000 đồng thay vì 10.000.000 – 20.000.000 để làm một nhà vệ sinh
thông thường);
- Dễ dàng thay đổi tùy theo nhu cầu: bệ cao hay thấp, có ống thông khí hay không, có che chắn hay
không,…;
- Vật liệu xây dựng đơn giản, dễ tìm thậm chí ở những vùng núi xa xôi nhất;
- Rễ Vetiver bảo vệ nhà vệ sinh;
- Chuối và đu đủ trồng xung quanh sai quả hơn;
- Nước thải nhà bếp, tắm rửa và giặt giũ có thể dùng để tưới Vetiver hoặc chuối;
- Vetiver mọc cao tạo sự kín đáo nhưng lá cỏ vẫn có thể cắt định kỳ cho nhiều mục đích như làm chất đốt,
thức ăn gia súc, phân bón hữu cơ, làm đồ thủ công mỹ nghệ, mái nhà sinh học, tường sinh học,…);
- Rễ Vetiver giúp phân hủy và giảm lây lan chất thải ra ngoài khu vực vệ sinh;
- Dễ thực hiện, các hộ gia đình có thể tự làm cho gia đình mình;
- Có khả năng tự làm sạch nhờ nước mưa. Vetiver nếu bị lụi thì cũng tự mọc trở lại.
Lưu ý:
- Cỏ Vetiver có những yêu cầu tối thiểu cần phải đáp ứng như sau: 1) tưới nước nếu được trồng trong mùa
khô; 2) phải được phơi đủ dưới ánh sáng mặt trời; 3) không cho gia súc phá hoại cho đến khi cỏ mọc ổn
định;
- Cỏ Vetiver cần thời gian 1-2 năm để đạt đến độ cao mong muốn;
- Nhà vệ sinh Vetiver có thể không đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn của một vài quốc gia.
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Vetiver ngăn chặn xói mòn thậm chí trong điều kiện
khắc nghiệt. Hình ảnh cho thấy bờ đất ở những nơi
có Vetiver bảo vệ thì đứng yên, phần mô đất không
có Vetiver thì hoàn toàn bị mất.

Bộ rễ Vetiver đồ sộ, đâm sâu đến 4-5 mét. Trong
hình là một bụi cỏ Vetiver (lá và thân đã được chặt
bớt) được đào lên bởi ba người đàn ông và được hỗ
trợ bởi một đòn bẩy để kéo ra khỏi mặt đất.

Địa điểm thích hợp:
Có 04 yếu tố quan trọng cần xem xét khi chọn vị trí làm nhà vệ sinh Vetiver:
1. Khu vực hứng ánh nắng mặt trời: Vetiver chỉ phát triển tốt khi hấp thụ đủ ánh nắng. Cần dọn
dẹp cỏ dại và các bụi cây lùm xung quanh trước khi trồng Vetiver.
2. Vấn đề vệ sinh: Điều quan trọng là phải đảm bảo chất thải không bị rò rỉ và tiếp cận mạch nước
ngầm. Vì vậy, nhà vệ sinh tốt hơn nên đặt ở các sườn đồi cách xa nguồn nước như suối hoặc
giếng ít nhất 30m, cao hơn mạch nước ngầm 2m, và nằm trên mực nước lũ trong mùa mưa. Như
vậy, thiết kế của nhà vệ sinh cần điều chỉnh để phù hợp với địa điểm.
3. Sự thuận tiện: Nhà vệ sinh nên đủ gần nơi ở để tiện cho người ốm lúc giữa đêm, nhưng cũng
cần đủ xa để không bị ảnh hưởng mùi. Vì vậy, khoảng cách thích hợp từ nhà vệ sinh đến nhà ở
là khoảng 6m.
4. Nền đất bằng phẳng: Dù là ở trên sườn đồi thì tấm bê tông đậy cũng phải được kê bằng phẳng.
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Sự vệ sinh:
Một số bệnh gây ra do vi khuẩn lây lan qua đường ăn uống từ nước, đất, ruồi bọ, và tay. Sự kết hợp của
việc sử dụng nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh hợp lý và rửa tay đúng cách có thể ngăn chặn hoàn toàn các
đường lây lan của vi khuẩn và tăng cường sức khỏe.
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Cách thực hiện
Làm hố xí:
Đào hố trên mặt đất thăng bằng và đào xuống như hình phễu ngược để giảm nguy cơ sụp hố. Hình dạng,
chiều rộng và chiều sâu của hố có thể điều chỉnh tùy theo từng hộ. Bảng dưới đây chỉ ra các yếu tố khi xem
xét lựa chọn hình dạng đúc tấm bê tông mặt trên hố xí. Nếu ưu tiên giảm chi phí hoặc cần di chuyển trong
khoảng cách từ 100m hoặc hơn, thì hố tròn là một lựa chọn tốt vì cần ít vật liệu hơn và có thể lăn đến vị trí
đặt hố. Tuy nhiên nếu được đúc ngay tại chỗ và đủ chi phí để làm hố xí lớn dùng cho thời gian dài hơn thì
khối bê tông hình vuông sẽ là lựa chọn thích hợp. Dù là vuông hay tròn thì tấm bê tông phải được đúc theo
hình của hố xí, nếu hố được đào hình tròn, thì bê tông lấp trên cũng phải hình tròn, nếu hố vuông thì tấm
bê tông cũng phải vuông. Như vậy, khi trồng Vetiver theo mé của lớp bê tông, rễ sẽ phát triển dọc theo hố
và bảo vệ thành hố.
Hình tròn
Điểm mạnh:
1) Thành hố chắc hơn
2) Tiết kiệm vật liệu xây dựng
3) Dễ dàng di chuyển vì có thể lăn
Điểm yếu:
1) Khó đúc tấm bê tông hình tròn
2) Thể tích ít hơn nên hố xí được dùng trong
thời gian ngắn hơn

Hình vuông
Điểm mạnh:
1) Dùng được lâu hơn vì thể tích chứa nhiều
hơn
2) Dễ làm
Điểm yếu:
1) Khó di chuyển, 1 tấm bê tông vuông nặng
khoảng 200kg
2) Cần nhiều vật liệu nên tốn chi phí hơn
3) Thành hố không chắc bằng hình tròn
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Chiều rộng và chiều sâu của hố có thể tùy chỉnh. Thể tích chứa của hố xác định được tuổi thọ của nó. Một
hố vuông rộng 1 mét và sâu 2-3 mét sẽ phục vụ một gia đình sáu người trong năm năm, trong đó nửa trên
của hố sẽ được lấp đất để tránh làm ô nhiễm lớp đất bề mặt. Để xác định tuổi thọ của một hố, ước lượng ít
nhất 0,06 mét khối cho mỗi người/năm hoặc 0,1 mét khối trong trường hợp có chứa cả vật lau chùi. Tuy
nhiên nhà vệ sinh Vetiver có thể kéo dài lâu hơn vì chất thải đã được phân hủy một phần nhờ rễ cỏ. Kinh
nghiệm cho thấy một hố sâu ít hơn 1,2 mét sẽ chỉ kéo dài khoảng một năm.
Công thức tính dung tích hố xí
Dự kiến: 6 người x 0,06 m3 x 5 năm = 1,8 m3
Sức chứa: 1m x 1m x 1.8m (2,3 m – 0,5 m lấp đất ở trên) = 1.8 m3
Nếu thay đổi chiều rộng của hố thì kích thước của tấm bê tông và của dầm cũng phải thay đổi cho phù hợp.
Tấm bê tông nên rộng hơn so với đáy hố 20 cm và dầm dài hơn so với hố 70 cm.
Tấm bê tông mặt trên:
Một tấm bê tông đủ chắc được làm theo tỷ lệ: 3 phần cát, 3 phần sỏi và 1 phần xi măng. Nếu được làm ở
vùng xâu vùng xa với nguồn vật liệu khan hiếm thì có thể tận dụng nguồn cát, sỏi ngay tại địa phương. Sỏi
có kích thước bằng ngón tay cái hoặc nhỏ hơn. Cát không bị trộn lẫn đất hoặc các mảnh vỡ. Có thể dùng
một tấm lưới để tách cát khỏi tạp chất hoặc dùng nước để làm sạch cát. Tỷ lệ cát, sỏi, xi măng có thể linh
hoạt thay đổi tùy theo khả năng vật liệu của địa phương. Ví dụ: 2 phần cát, 4 phần sỏi, 1 phần xi măng;
hoặc 4 phần cát, 2 phần sỏi và 1 phần xi măng thì vẫn đủ. Cần ít nhất 3 xô nước để trộn hỗn hợp và để rửa
dụng cụ.
Tấm bê tông và dầm có khuôn đúc làm từ gỗ đặt trên đất nền bằng phẳng, phía trong có cốt thép 3/8" (9,5
mm). Một miếng gỗ hoặc một xô tròn có thể được dùng để tạo hình lỗ hố xí (tượng tự hình lỗ khóa như
trong minh họa ở dưới). Đường kính lỗ không lớn hơn 25 cm để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Lấy xô ra
khi xi măng bắt đầu cứng lại (sau khoảng 3 giờ), sau đó đậy tấm bê tông mới bằng túi xi măng, cỏ khô, giấy
các-tông,…cho đến khi khô hoàn toàn. Cuối cùng, cẩn thận đặt tấm bê tông trên miệng hố sao cho không
bị chênh.
Cũng có thể làm bệ ngồi bằng xi măng, gạch và gỗ nhưng phải đảm bảo lỗ xí được che đậy cẩn thận để
tránh ruồi bọ và các côn trùng mang bệnh khác. Nắp đậy lỗ xí có thể được làm đơn giản bằng một tấm gỗ
nhỏ, dễ dàng dùng chân dịch chuyển thay vì dùng tay để đảm bảo yếu tố vệ sinh.
Gỗ hoặc tre chống mọt có thể được dùng thay thế cho tấm bê tông đúc bằng cách phủ một lớp bùn hoặc
vữa xi măng bên ngoài. Những vật liệu này ít tốn kém, nhưng không bền bằng bê tông cốt thép và cũng
không thể tái sử dụng.
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Danh sách vật liệu có thể tái sử dụng
4 - gỗ 5 cm x 10 cm (2x4 inch), mỗi cây dài 1,2m để đúc tấm tấm đậy hình vuông
1 – Tấm sợi thủy tinh mỏng 6,3 cm (2,5"), dài 377cm để đúc tấm đậy hình tròn
3 - gỗ 5 cm x 10 cm (2x4 inch), mỗi cây dài 1,8m để đúc dầm
4 - gỗ 5 cm x 10 cm (2x4 inch), kích thước 40 cm x 30 cm để làm nắp hố xí hình vuông
1 – Tấm sợi thủy tinh mỏng 6,3 cm (2,5"), dài 125cm để làm nắp hố xí hình tròn
1 - gỗ khối cắt theo hình lỗ khóa để tạo hình lỗ xí. Nếu không có thì có thể dùng xô đường kính 25cm
để thay thế.
Công cụ trộn hồ (bay, xẻng)
Đồ dùng làm sạch cát
Dụng cụ cắt thép
Đinh, búa hoặc ốc vít gỗ và tuốc nơ vít
Danh sách vật liệu không thể tái sử dụng
50 – Tép cỏ Vetiver slips
2 – Thép 9,5 mm (3/8”), dài 6m
1 – Túi xi măng 50kg
3 – Xô nước 12 lít để trộn xi măng và vệ sinh sau khi xây
3 – Xô cát
3 – Xô sỏi
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Hố xí được đào rất đẹp

Sử dụng chân để đậy nắp hố xí

Xô và gỗ để định hình tấm bê tông. Xô này đường kính hơi lớn, dùng xô có đường kính 30cm
thay vì 25cm
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Trồng Vetiver:
Trồng Vetiver cây cách cây 10-15cm (khoảng 1 gang tay), trồng 3 hàng quanh hố xí, mỗi hàng cách nhau
30-40 cm, riêng hàng trong cùng cách mép hố 10cm để rễ cỏ có thể bảo vệ thành hố. Rễ Vetiver phát triển
theo chiều dọc, không theo chiều ngang. 50 tép Vetiver là số cỏ cần được tính theo kích thước của tài liệu
hướng dẫn này. Tốt nhất là trồng cỏ trong mùa mưa vì tiết kiệm được nước tưới. Nếu trồng ngay trước mùa
khô thì 4-5 ngày tưới một lần cho đến khi bắt đầu nứt chồi mới. Nước thải hộ gia đình (gồm nước từ nhà
bếp, nhà tắm, giặt giũ) có thể được sử dụng để tưới cho cây. Lưu ý: Vetiver trong những tháng đầu tiên có
thể nhìn khô và yếu vì chúng đang tập trung hết dưỡng chất để phát triển rễ. Che phủ gốc Vetiver với rơm
và mùn hữu cơ, điều này rất quan trọng vì nó ngăn chặn cỏ dại và giúp đất giữ độ ẩm. Vetiver mới trồng
cần được bảo vệ khỏi động vật ăn cỏ. Sau 4-6 tháng, có thể cắt cỏ cho dê ăn để kích thích Vetiver mọc
nhanh và tốt hơn.

Một điểm đáng lưu ý là Vetiver cần được trồng dọc theo mé tấm bê tông và sẽ không làm hư hại công
trình vì rễ Vetiver đâm thẳng xuống đất chứ không phát triển theo chiều ngang.
Chăm sóc Vetiver
Trong năm đầu tiên, Vetiver sẽ mọc sát với nhau tạo thành một hàng rào kín đủ dày, kéo dài vững chắc đến
hàng thập kỷ. Lá cỏ nên được cắt hàng năm hoặc 3 lần mỗi năm sau mùa khô (chừa 30cm kể từ gốc lên) để
kích thích nảy mầm mới. Lá cỏ sau khi cắt có thể được tận dụng làm thức ăn cho gia súc, ủ làm phân hữu
cơ, làm chất đốt, nhồi với đất sét để ép thành gạch xây nhà, làm đồ thủ công mỹ nghệ, mái nhà sinh học và
gia cố tường đất. Sau 1 năm, thân Vetiver mọc thẳng, cứng, cao 1-2m và nở hoa, vì vậy có thể cắt để làm
đồ thủ công như dệt thảm, thay thế cho lau sậy.
Bảo trì nhà vệ sinh
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Giữ cho tấm bê tông sạch sẽ bằng xà bông và nước. Không sử dụng clo hoặc thuốc tẩy vì sẽ ảnh hưởng xấu
đến bộ rễ của Vetiver và hạn chế khả năng xử lý ô nhiễm của Vetiver. Nếu không làm tường bao hoặc mái
che thì mưa sẽ giúp làm sạch.
Việc sụp hố rất hiếm khi xảy ra nhưng vẫn cần bảo trì để ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ này. Ở Haiti, trong
vòng 2 năm rưỡi, 365 nhà vệ sinh Vetiver đã được làm trong một dự án nông thôn, nhưng chỉ 2 hố (0,5%)
bị sụp. Biện pháp tối ưu nhất để ngăn sụp hố, ngoài chọn vị trí bằng phẳng còn là chủ tâm trồng những
hàng rào Vetiver khỏe mạnh. Dấu hiệu sụp hố thường xuất hiện rất sớm vì vậy nếu theo dõi và sớm khắc
phục thì sẽ ngăn chặn được tình trạng này. Nếu các lỗ sụt lún bắt đầu xuất hiện xung quanh tấm bê tông thì
lấp lỗ bằng một cây gỗ, đổ đầy đất, sau đó trồng Vetiver vào vị trí đó. Rễ Vetiver sẽ giúp ổn định và ngăn
chặn việc sụt lở thêm. Ngoài ra, những tảng đá có thể dùng để kê đỡ tấm bê tông không bị nghiêng chênh.
Nếu miệng hố đã bị sạt đến mức không thể sửa được thì đào hố mới, chuyển tấm bê tông và Vetiver sang
vị trí mới.

Vetiver khi đã phát triển đủ cao để tạo sự kín đáo

Nhà vệ sinh có ống thông hơi và bệ ngồi cao

Tái sử dụng
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Khi hố xí đầy, tấm bê tông và Vetiver có thể được di chuyển đến vị trí hố mới. Đào khoảng 30cm để nhổ
các bụi Vetiver lên; chặt bớt rễ, chỉ chừa lại 15-20cm; tỉa bớt thân lá đến độ cao 15-20cm; rễ mới sẽ mọc
lại từ nhân. Dùng dao tách mỗi khóm cỏ thành 3-5 tép khỏe mạnh rồi đem trồng ở hố xí mới theo quy cách
như cũ. Lấp đất lại cho hố xí cũ và sau 2 năm có thể trồng rau hoặc cây ăn trái trên khu vực đó.

Vetiver được trồng thành hàng

Tép Vetiver với nhân rễ

Những biến đổi:
Nâng cấp:
Nhà vệ sinh Vetiver cơ bản được trình bày trong hướng dẫn này có thể dễ dàng nâng cấp. Sự điều chỉnh
còn tùy vào mỗi địa phương. Có thể xây thêm tường hoặc mái che để tạo sự kín đáo hoặc làm bệ ngồi
cao hơn. Một ống nhựa tổng hợp PVC đường kính 4-inch có thể nối với tấm bê tông, nếu có mái che
thì đường ống nhô ra khỏi mái che 1,5 mét để giảm mùi hôi. Bịt đầu ống bằng lưới dày để ngăn côn
trùng tiếp cận hố.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết thiết kế và lắp đặt các tường che chắn phù hợp với đặc điểm văn hóa và
ngân sách có thể được tìm thấy tại: http://www.clean-water-for-laymen.com/privy-privacy-shelter.
html.

Cỏ Jiji:
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Tại các vùng cỏ Vetiver không thể phát triển thì có thể dùng cỏ Jiji (Achnatherum splendens) để thay
thế. Vetiver ưa thời tiết ấm áp và mọc nhiều ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tuy nhiên cỏ Jiji có thể
chịu đựng được mùa đông khắc nghiệt, mùa hè nóng cũng như ở những vùng đất mặn và nghèo dinh
dưỡng. Cấu trúc rễ của cỏ Jiji lớn và có thể ổn định đất giống như cỏ Vetiver. Cỏ Jiji là một sự thay
thế cho cỏ Vetiver khi cần thiết.

Rễ cỏ Jiji cũng ngăn xói mòn như cỏ Vetiver
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Trồng chuối xung quanh:

Trồng
chuối
xung
quanh
cũng
mang
theo
lợi ích
và
cũng
là
cách

khuyến khích cộng đồng chấp nhận trồng và chăm sóc Vetiver vì thấy được lợi ích trước mắt. Trồng năm
cây chuối cách đều nhau ngoài hàng rào Vetiver, đu đủ có thể trồng xen với chuối và nhớ chừa một lối nhỏ
để vào nhà vệ sinh. Nước thải hộ gia đình có thể được dùng để tưới chuối cũng như Vetiver trong suốt mùa
khô cho đến khi các cây phát triển tốt. Lưu ý là không trồng các loại cây quá thấp hoặc rau để đảm bảo yếu
tố vệ sinh.
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Cách diệt ký sinh trùng hạt đu đủ:
Nhiễm trùng do ký sinh trùng phổ biến hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ, ngay cả ở các nước phát triển.
Ngoài gây ra các bệnh về đường ruột và làm giảm cân, nó cũng ảnh hưởng đến sự tập trung và cảm xúc
tinh thần của người bị bệnh. Một nghiên cứu cho thấy hạt giống đu đủ (Carica papaya) có đặc tính chống
ký sinh trùng đường ruột, và không hề có tác dụng phụ1. Như vậy, có thể lấy hạt của đu đủ hoặc các loại
trái cây địa phương trồng xung quanh Vetiver để làm thuốc chống ký sinh trùng.
Theo nghiên cứu, chỉ cần một liều hạt đu đủ cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Hai muỗng cà phê đầy hạt khô đã
được nghiền nát đã trộn với mật ong. Với những người không thể ăn tươi hạt thì có thể thêm mật để làm
dịu độ đắng dù mật ong không thể giúp át mùi; bơ đậu phộng có thể át bớt mùi nhưng chưa rõ có làm giảm
hiệu quả của hạt đu đủ hay không. Mỗi lần điều trị chỉ cần dùng 1 lần, nhưng nếu nghi ngờ đã bị nhiễm ký
sinh trùng thì có thể dùng hàng ngày trong vòng 1 tuần, nghỉ 2 tuần, sau đó lặp lại trong vòng 1 tuần. Hạt
đu đủ tươi đã được sử dụng cách đây hàng mấy thế hệ để diệt ký sinh trùng. Hạt tươi có lớp phủ trơn, và
có thể nuốt nếu không nhai. 4 muỗng cà phê hạt tươi tương đương với 2 muỗng bột khô được sử dụng trong
nghiên cứu.
Có một số lưu ý cần được thực hiện khi sử dụng những hạt giống này. Tác dụng phụ thường gặp nhất là
đau bụng. Nếu gặp phải vấn đề này, có thể giảm liều lượng để cơ thể thích nghi. Tuy nhiên đau bụng cũng
có thể là do ký sinh trùng hoặc ký sinh trùng chết. Vô sinh ở cả nam và nữ có thể xảy ra nếu uống quá
thường xuyên và liên tục trong nhiều tháng. Điều này có thể là tạm thời và những lo ngại không nên ngăn
cản việc sử dụng phương pháp này để diệt ký sinh trùng. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai không nên dùng
hạt đu đủ. Hiếm có trường hợp bị dị ứng các loại hạt. Tuy nhiên, cần theo dõi các dấu hiệu của dị ứng như
phát ban, ngứa, sưng môi và miệng, tốt nhất là thử một lượng nhỏ trước.

Một quả đu đủ kích thước thế này có thể đủ cho 3 lần uống (12 muỗng café hạt tươi hoặc 6 muỗng hạt
khô để diệt ký sinh trùng)
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Cách chữa bệnh bằng hạt đu đủ:
Cùng liều cho người lớn và trẻ em: 4 muỗng đầy hạt tươi hoặc 2 muỗng bột khô
Phòng Ngừa: Lấy liều một lần
Điều trị: Uống hàng ngày trong 1 tuần, nghỉ uống 2 tuần, sau đó dùng lại hàng ngày trong vòng 1 tuần.
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