
Phương pháp bón cây đạt 
giải thưởng!



Không chỉ chứa NPK mà còn có cả Ca, Mg và vi chất dinh dưỡng

Tốn rất ít công sức và rất dễ sử dụng

Đây là một loại phân bón vi sinh “ALL - IN - ONE” chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây

Cải thiện chất lượng đất.

Không tích tụ muối trong giá thể

Đòi hỏi điều chỉnh độ pH ít hơn

Cải thiện hệ miễn dịch của cây trồng một cách tự nhiên

Rễ phát triển tốt hơn

Đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật trong đất

Sản phẩm có dạng bột, rất dễ trộn vào trong giá thể

Có thể dùng được với nước thường (EC 0,0 dS/cm đến 1,0 dS/cm)

Có chứa nấm và vi khuẩn có lợi

Chỉ cần bón một lần sẽ cung cấp dinh dưỡng cho 8 tuần

BioBloom
 (N - P - K: 4 - 9 - 9)

Công thức đặc biệt cho giai đoạn ra hoa 
của tất cả các loại cây trồng.

BioGrow
 (N - P - K: 7 - 2 - 4)

Công thức đặc biệt cho giai đoạn tăng trưởng 
sinh dưỡng của tất cả các loại cây trồng.

Phân bón hữu cơ và khoáng chất đã được sử dụng trong nông nghiệp từ hàng nghìn năm 
trước, vậy nhưng các kỹ thuật và tài nguyên nông nghiệp vẫn không có nhiều thay đổi.
Nhờ công nghệ và kiến thức hiện đại ngày nay, chúng tôi đã tạo nên Dòng sản phẩm Bio 
Feeding mang lại kết quả chưa từng có một cách dễ dàng nhất.
Dòng sản phẩm hiệu quả cao này đáp ứng cả các tiêu chuẩn cao cũng như khái niệm của 
chúng tôi:

Thật đơn giản! 
 
Sự đơn giản chính là bí quyết thành công của chúng tôi.

Phân bón Green House Bio Feeding “ALL - IN - ONE” là sự kết hợp giữa các khoáng chất 
tự nhiên và chất dinh dưỡng hữu cơ, mang đến cho cây trồng tất cả các vi chất và đại 
lượng dinh dưỡng cần thiết mà chỉ cần một lần bón. Green House Bio Feeding cũng có 
chứa các loại nấm và vi khuẩn có lợi góp phần đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật 
trong đất, thúc đẩy quá trình phân hủy các chất hữu cơ.

Tốn ít công sức, dễ sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

Powder Feeding

CẢNH BÁO! 

Hệ sợi từ loại nấm có lợi có thể xuất hiện trên mặt giá thể.
Hệ sợi này giúp cải thiện hoạt động của vi sinh vật bên trong giá thể và sẽ không gây 
hại cho người, động vật hoặc cây trồng.

Nấm là tác nhân chính giúp phân hủy các chất hữu cơ như đường đơn, amino axit, v.v.
Đồng thời, nấm cũng giúp hòa tan các khoáng chất không có trong cây trồng từ đầu.

KHÔNG LOẠI BỎ LỚP NẤM NÀY! LỚP NẤM NÀY SẼ TỰ BIẾN MẤT SAU VÀI NGÀY

Sản phẩm của chúng tôi có gì độc đáo?



BioGrow là phân bón vi sinh “ALL - IN - ONE” ở dạng bột, có công thức đặc biệt dành cho 
giai đoạn tăng trưởng sinh dưỡng ở tất cả các loại cây trồng. 

Tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết được cung cấp nhờ các khoáng chất tự nhiên và nguyên 
liệu thô hữu cơ. 

BioGrow phù hợp cho nông nghiệp sinh học.

Các chất dinh dưỡng là khoáng chất tự nhiên sẽ được cây trồng hấp thụ ngay còn các 
chất dinh dưỡng hữu cơ sẽ giải phóng từ từ sau khi được vi sinh vật phân hủy trong đất.

Các loại nấm và vi khuẩn có lợi trong BioGrow giúp cải thiện hoạt động của vi sinh vật trong 
đất bằng cách bổ sung các thành phần sinh mùn.*

Quá trình này phụ thuộc vào điều kiện của đất (ví dụ: độ ẩm, nhiệt độ, 
giá trị pH, hoạt động của vi sinh vật, hàm lượng chất hữu cơ, v.v.).

BioGrow
     N - P - K: 7 - 2 - 4

* cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb

CÁCH SỬ DỤNG:

BioGrow needs to be mixed into the substrate. It can be used in soil, coco or similar 
substrates. It can be mixed at the time of transplantation or added later as top 
dressing (mixed into the top layer of the soil).

Các chất dinh dưỡng sẽ được giải phóng liên tục trong giai đoạn 8 tuần.*

Nếu giai đoạn tăng trưởng kéo dài dưới 8 tuần hoặc giá thể đã được bón phân từ trước thì cần giảm liều lượng. 
Sử dụng một nửa liều lượng cho cây mầm và cây non (2-3 tuần tuổi).
Nếu giai đoạn tăng trưởng kéo dài hơn thì cần phải bón lần hai (dưới dạng bón thúc).

LIỀU LƯỢNG:

Tăng trưởng sinh dưỡng:
Cây mẹ:

3g/L giá thể
2 - 3g/L giá thể mỗi hai tháng (dưới dạng bón thúc)

* 

* 



* cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb

BioBloom là phân bón vi sinh “ALL - IN - ONE” ở dạng bột, có công thức đặc biệt dành cho giai 
đoạn ra hoa ở tất cả các loại cây trồng.

Tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết được cung cấp nhờ các khoáng chất tự nhiên và nguyên 
liệu thô hữu cơ. 

BioBloom phù hợp cho nông nghiệp sinh học.

Các chất dinh dưỡng là khoáng chất tự nhiên sẽ được cây trồng hấp thụ ngay còn các chất 
dinh dưỡng hữu cơ sẽ giải phóng từ từ sau khi được vi sinh vật phân hủy trong đất.

Các loại nấm và vi khuẩn có lợi trong BioBloom giúp cải thiện hoạt động của vi sinh 
vật trong đất bằng cách bổ sung các thành phần sinh mùn.*

Quá trình này phụ thuộc vào điều kiện của đất (ví dụ: độ ẩm, nhiệt độ, giá trị pH, hoạt động của vi sinh vật, hàm 
lượng chất hữu cơ, v.v.) 

BioBloom
    N - P - K: 4 - 9 - 9

CÁCH SỬ DỤNG:

BioBloom cần được trộn vào trong giá thể. Có thể sử dụng sản phẩm trong đất, xơ dừa 
hoặc giá thể tương tự. Có thể trộn phân bón vào thời điểm cấy hoặc bổ sung sau dưới 
dạng bón thúc (trộn vào lớp mặt của đất).

Các chất dinh dưỡng sẽ được giải phóng liên tục trong giai đoạn 8 tuần.*

* Chỉ cần bón một lần sẽ cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho giai đoạn ra hoa kéo dài đến 8 tuần.
Nếu giai đoạn ra hoa kéo dài hơn thì cần phải bón lần hai trong chu kỳ (dưới dạng bón thúc).

LIỀU LƯỢNG:

- Giảm liều lượng đối với cây trồng không ưa bón và đất đã bón phân từ trước -

* 

* 

 Giai đoạn ra hoa 8 tuần:
Giai đoạn ra hoa 10 tuần:

                                                  
Giai đoạn ra hoa 12 tuần:

Tuần 1 = 3g/L giá thể 
Tuần 1 = 2 - 3g/L giá thể 
Tuần 3 = 1g/L giá thể  
Tuần 1 = 3g/L giá thể
Tuần 5 = 1g/L giá thể 



Sau khi sáng tạo dòng sản phẩm Green House Bio Feeding, chúng tôi quyết định phát triển 
một sản phẩm chuyên dụng thực sự cho phép người trồng cây duy trì cây trồng luôn khỏe 
mạnh và phát triển tốt.

Một hệ thống rễ khỏe mạnh không nhiễm mầm bệnh và không mắc bệnh chính là yếu 
tố quan trọng để có được cây trồng tươi tốt và vụ mùa bội thu.

Sản phẩm Additive Enhancer của chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu này và còn 
rất dễ tan, dễ sử dụng và dễ hấp thụ.

Keep it simple! 
 

Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Bio Additive mới:

Additive
Tăng khả năng mọc mầm.

Tăng độ thông khí của đất và nâng cao chất lượng đất.

Tăng khả năng giữ nước của đất.

Kích thích phát triển rễ và hoạt động của vi sinh vật.

Giúp giảm tích tụ muối trong giá thể.

Nâng cao khả năng hấp thụ phân bón.

Sản phẩm của chúng tôi có gì độc đáo?

Tăng cường cơ chế bảo vệ của cây trồng.

Bảo vệ cây trồng trước các loại nấm gây bệnh như Phytophthora, 
Pythium, Rhizoctonia và Fusarium. 

Đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật trong đất.

Enhancer
Axit humic & chiết xuất tảo biển

Enhancer là sự kết hợp của axit humic, chiết xuất tảo biển, 
nấm Trichoderma harzianum* và Trực khuẩn cỏ khô*.
Sản phẩm giúp tăng cường sức sống của cây trồng, 
nâng cao khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và cải 
thiện chất lượng đất.

*TRICHODERMA HARZIANUM:

Loại nấm này được dùng để kiểm soát dịch bệnh do các loại nấm ký sinh khác gây ra, 
đồng thời góp phần cải thiện sự phát triển của rễ và tăng khả năng hấp thụ chất dinh 
dưỡng nhờ hệ rễ được duy trì khỏe mạnh cũng như không bị nhiễm nấm ký sinh.

*TRỰC KHUẨN CỎ KHÔ:

Loại vi khuẩn này được dùng để kiểm soát sinh học các mầm bệnh trong giá thể.
Vi khuẩn này khống chế được rất nhiều mầm bệnh nhờ khả năng giành chất dinh 
dưỡng và không gian. Nó cũng hòa tan Ni tơ và Phốt pho bằng cách phân hủy chất hữu cơ.



Enhancer
Axit humic & chiết xuất tảo biển

khô. Sản phẩm giúp tăng cường sức sống của cây trồng, 
nâng cao khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và cải 
thiện chất lượng đất.

* cũng có dạng túi 25 kg / 55 lb

CÁCH SỬ DỤNG:

Mix Enhancer with water and apply to the plants when watering, once every two weeks. 
Can be used during the whole cycle (vegetative growth and flowering). 
Use the Enhancer after transplant for better root development.

LIỀU LƯỢNG:

Sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi trộn!
Xơ dừa: Điều chỉnh độ pH của nước đến giá trị 5,0 trước khi bổ sung BioEnhancer

Tưới nước:
Bón lá:
Xử lý hạt để nảy mầm:

0,5 -1g/L nước, hai tuần một lần
3 - 5g/10L
0,5 -1g/L nước




