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CÁCH NHẬN BIẾT CHẾ PHẨM  

CÓ GHI TRICHODERMA.  
 Hiện nay có rất nhiều chế phẩm có chứa Trichoderma được bán trên thị trường, vậy 

làm thế nào bà con nông dân nhận biết sản phẩm nào là tốt, thực sự mang lại lợi ích cao.  

 Công ty CỔ PHẦN NGHIỆP NÔNG giới thiệu đến bà con cách nhận biết nhanh chế 

phẩm có chứa Trichoderma tốt như sau:  

Chuẩn bị nguyên liệu: 1-Bột cám gạo hoặc ngô 1kg 

2-Chế phẩm Trichoderma. 

3-Mật rỉ đường.   10ml hoặc đường cát 10gr 

4-Nước sạch.   200ml  

Đầu tiên lấy khoảng 1gr chế phẩm Trichoderma hoặc 1 muỗng cà phê chế phẩm pha 

vào khoảng 200ml nước, sau đó thêm 10ml mật rỉ đường vào khuấy đều cho tan hoàn toàn, 

sau thời gian khoảng 1-3 phút sẽ thấy lớp váng nổi lên bề mặt, nếu lớp váng này càng dầy thì 

mật độ vi sinh hữu dụng trong sản phẩm càng nhiều, sản phẩm đó có chất lượng và ngược lại. 

 

Lấy hỗn hợp mới khuấy ở trên tưới đều vào bột cám, trộn đều, nếu hỗn hợp khô thì có 

thể thêm nước để đạt độ ẩm khoảng 50-55% (lấy tay nắm chặt hỗn hợp, sau khi buông tay mà 

nắm bột không bị rời ra là được)   

Trải đều hỗn hợp bột cám ra khay, độ dầy khoảng 5cm, dùng vải bạt che lại để tránh 

bị khô. Duy trì độ ẩm 50-55%.  

Sau 2 ngày mở ra thấy bột đã lên meo, kéo màng là chế phẩm Trichoderma phát huy 

tác dụng, thường xuyên đảo đều hỗn hợp để được thoáng khí.  

Ủ sau 7-10 ngày là đạt, có thể mang sử dụng được. 

Bột cám gạo ủ sau 2 ngày đã lên meo 
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1gr chế phẩm 

Tricoderma 

 10ml mật rỉ đường  

khuấy nước  đều 

 Sau 1-3 phút sẽ thấy 

lớp váng nổi lên bề mặt 


