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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng xử lý rác thải hữu cơ bằng đệm lót sinh học theo 

phương thức Takakura Compost - được phát minh bởi nhà khoa học Takakura Kouji, Nhật Bản. 

Ở phương pháp này, rác hữu cơ được ủ và tạo thành phân compost nhờ đệm lót sinh học. Vi sinh 

vật (VSV) có lợi được sinh ra trong đệm lót sẽ giúp giảm thời gian ủ phân và hạn chế mùi hôi. 

Tỷ lệ phối trộn 1:1 của đệm lót sinh học và rác hữu cơ là điều kiện tối ưu mà vi sinh vật hoạt 

động mạnh mẽ. Trong điều kiện này, hầu hết rác hữu cơ sẽ bị phân hủy và mất đi hình dạng ban 

đầu chỉ trong vòng 1-2 ngày. Kỹ thuật thực hiện đơn giản, hiệu quả, chi phí thấp, an toàn với hệ 

sinh thái, thân thiện với môi trường là những ưu điểm nổi bật có thể áp dụng để xử lý rác hữu cơ 

từ các hộ gia đình, chợ. 

         Từ khóa : Compost; Takakura; Rác hữu cơ; Đệm lót sinh học; Xử lý rác. 

Abstract: 

This paper presents the results of the possibility to treating organic waste by biological pads of 

Takakura Compost method which was invented by Takakura Kouji, Japan. In this method, 

organic waste is composted and created compost by biological pads. Beneficial microorganisms 

are produced from biological pads which will help to reduce the composting time, less the odours. 

The mixing ratio between biological pads and organic waste is the optimum condition which 

microorganisms are active. Under this condition, most of organic waste will decompose and lose 

its original shape within 1 - 2 days. Takakura method has outstanding advantages like simplicity, 

efficiency, low cost, friendly environment, ecosystem safety that can be applied to the organic 

waste treatment in households, markets. 

         Key words: Compost; Takakura; Organic waste; Biological pads; Waste treament. 

 

mailto:letxthuy@gmail.com

