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Hiện nay trong canh tác nông sản, vấn đề ô nhiễm môi trường, đất trồng do nhiều 

nguyên nhân, trong đó có việc lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón các loại… 

tích lũy nhiều năm đã trở thành tập quán của nhiều người, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe người dân. 

Với mong muốn cùng chung tay hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn qua việc sử 

dụng phân bón hữu cơ vi sinh giúp cho cây trồng có khả năng chống chịu sâu bệnh hại, 

nhằm góp phần nâng cao năng suất, phẩm chất nông sản và tăng độ màu mỡ của đất, bảo 

vệ môi trường bền vững nhằm duy trì sức khỏe cho con người ở mọi lứa tuổi.  

Hiện nay Công ty Cổ phần Nghiệp Nông đã tạo ra các giải pháp thiết thực về nông 

nghiệp sạch, sản xuất các chế phẩm enzyme, sinh học đạt chuẩn quốc tế, phân hữu cơ vi 

sinh SAITAMA JP BACTERIA theo công nghệ tiến tiến trên thế giới đã được bà con nông 

dân sử dụng trên các loại cây trồng, phòng ngừa hữu hiệu bệnh xì mủ thân, thối rễ trên các 

loại cây Sầu riêng; Mít; Xoài; Cây có múi..v.v. 

Phân hữu cơ vi sinh SAITAMA JP BACTERIA được sản xuất từ phân hữu cơ, nhiều 

loại vi sinh đa chức năng qua quá trình ủ đã chuyển hóa hoàn toàn dinh dưỡng đã diệt được 

nhiều loại nấm hại cây trồng, không còn mùi hôi, cung cấp và bổ sung vi sinh hữu ích cho 

đất như:  

-Vi sinh đối kháng, hạn chế nhiều loại nấm gây thối rễ chủ yếu. Khả năng phòng trừ 

cao đối với nấm Phytophthora gây thối rễ, xì mủ trên cây trồng 

-Vi sinh phân hủy, phân giải chất hữu cơ, tàn dư thực vật trong đất. 

-Vi sinh cố định đạm, phân giải Lân cung cấp dinh dưỡng cho cây vừa tăng khả năng 

kháng bệnh của cây. 

-Giải độc cho đất, bảo vệ hệ rễ, tạo nhiều rễ tơ, phục hồi rễ hư tổn, tăng số lượng rễ 

mọc sâu. 

Thời gian qua một số bà con nông dân sử dụng phân hữu cơ vi sinh SAITAMA JP 

BACTERIA vào đất trồng đã giúp đất tơi xốp, bộ rễ cây phát triển mạnh, có bộ lá xanh tốt, 

dày lá, hạn chế nhiều loại nấm gây thối rễ trong đó có nấm Phytophthora gây thối rễ, xì mủ 

trên cây trồng, như vườn Sầu Riêng nhà ông Lý Thọ Tâm ngụ xã Quới Thành, H. Châu 

Thành - Bến Tre, vườn Mít đang cho trái của ông Phạm Tuấn Vũ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao 

Lãnh, vườn trồng Chanh ông Trần Hữu Thạch ngụ xã Lương Bình – Bến Lứt – Long An.  

Đối với vùng đất trồng bị ngộ độc do bón nhiều phân vô cơ, vườn bị ngộ độc paclo 

nếu không có biện pháp bổ sung chất hữu cơ, đất nhanh chóng rơi vào tình trạng nghèo 

chất hữu cơ, lâu ngày đất không còn khả năng tự tái tạo, dễ dẫn đến hiện tượng thoái hóa. 

Dung tích hấp thu ở mức rất thấp làm cho đất rất dễ bị rửa trôi, mất dinh dưỡng khi tưới 

nước hoặc có mưa lớn. 

Vì vậy để bổ sung dinh dưỡng cho đất trồng các loại cây như Sầu Riêng, Mít, Cây 

có múi, bà con nên bón phân hữu cơ vi sinh SAITAMA JP BACTERIA, trong thành phần  

chứa nhiều nhóm vi sinh vật có lợi. Dưới tác dụng của vi sinh vật, chất hữu cơ dần dần 

phân hủy, quá trình này tạo ra các acid hữu cơ như: acid fulvic, acid humic, acid acetic, 

acid n-butyric, acid formic, acid lactic, acid propionic bổ sung nguồn hữu cơ, làm thay đổi 

hóa tính, nâng cao dung tích hấp thu và độ phì của đất, còn có khả năng giết và ngăn chặn 

sự sinh sản của tuyến trùng.  

 


