HỒ SƠ NĂNG LỰC
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGHIỆP NÔNG

MỤC LỤC
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3-Hồ sơ pháp lý.
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7-Hình ảnh và nội dung sản phẩm tiêu biểu:
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7.1.1-Phân bón hữu cơ vi sinh Saitama JP Bacteria ; HCVS Micro Organic.
7.1.2-Các sản phẩm vi sinh khác.
7.2-Các nhóm sản phẩm phân bón:
7.2.1-Nhóm phân bón trích ly.
7.2.2-Nhóm phân bón hữu cơ, Amino Acid.
7.2.3-Nhóm siêu Bo (Gel Bo – Bo Sữa – Bo Nano).
7.2.4-Nhóm phân bón dạng Sc (Suspensive Concentrate).
7.2.5-Nhóm phân bón tạo hoạt chất mới.
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1-Lời nói đầu: Công ty cổ phần Nghiệp Nông xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức
khỏe, thành công và hạnh phúc.
Chặng đường đã qua từ năm 2009 đến 2020, đánh dấu hơn mười năm Công ty cổ phần Nghiệp
Nông hình thành và phát triển với nhiều thăng trầm. Đến nay với số lượng nhân lực hơn 30 CB-CNV,
công ty đã có Nhà máy sản xuất tại: Lô B218, đường số 5, KCN Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An.
Với đội ngũ cán bộ hiện có công ty đã sản xuất được hơn 60 sản phẩm phân bón, cung ứng cho
nhiều vùng miền, trên hầu hết các loại cây trồng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi trân trọng ghi nhận công sức đóng góp của:
Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nghiệp Nông. Sự ủng hộ, gắn kết, chia sẻ, của
quý khách hàng. Niềm tin yêu, tin tưởng, trung thành của quý nhà nông. Sự giúp đỡ của các cơ quan
ban ngành liên quan. Bạn bè thân hữu và các công ty cùng lĩnh vực.
Nhận được sự quan tâm của mọi người là nguồn động lực to lớn để chúng tôi vững bước trên
con đường phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Tiếp tục là đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa
chất lượng, hợp pháp, hợp nhu cầu, thân thiện với môi sinh, môi trường.

2-Công ty cổ phần Nghiệp Nông chuyên sản xuất, gia công phân bón
-Phân bón lá dạng Gel, SC, Chelate. Amino Acid.
-Phân bón lá có chức năng BVTV như: Lân kép - Zn - Cu - Mn.
-Phân bón lá đa chức năng.
-Đặc biệt với định hướng đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững.
Công ty chủ trương sản xuất, cung ứng các sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, enzyme, chế phẩm
sinh học..v.v.

3-Hồ sơ pháp lý:
3.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:
Mã Số Doanh Nghiệp : 0309350031
Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 09 năm 2009.
Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 20 tháng 12 năm 2019.
3.2. Quyết định lưu hành sản phẩm:
Số: 562/QĐ-BVTV-PB. Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018
3.3. Quyết định phê duyệt “ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án ”.
Số 218/QĐ-BQLKKT
3.4. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy.
Số 421/TD-PCCC.

4-Văn hóa doanh nghiệp, định hướng phát triển công ty:
Khởi xuất từ ham muốn tạo ra giá trị mới cho nông sản Việt Nam trước bối cảnh: Năng suất,
chất lượng và đời sống người dân chưa như mong đợi.
Nghiệp Nông là hành trình thay đổi tư duy về nông nghiệp hướng đến việc phụng sự tự nhiên
thông qua các kỹ thuật mới. Rõ hơn một bức tranh đẹp của nông nghiệp, ở đó phương kế sinh nhai
phải được nâng tầm.

5-Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, nguyên tắc tuân thủ.
Tầm nhìn:
-Tạo ra các giải pháp thiết thực về nông nghiệp sạch.
-Sản xuất các chế phẩm enzyme, hữu cơ, vi sinh, sinh học đạt chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh:
-Tạo sự tử tế – tăng lợi nhuận – tăng giá trị.
Giá trị cốt lõi:
-Trung thực, đáng tin cậy.
-Chất lượng, ổn định.
Nguyên tắc tuân thủ:
Với triết lý kinh doanh “TẠO SỰ TỬ TẾ – TĂNG LỢI NHUẬN – TĂNG GIÁ TRỊ.”, luôn
muốn đem đến sự thành công cho mọi đối tác. Bởi chúng tôi tâm niệm rằng, sự thành công của quý
đối tác sẽ là sự thành công của chính chúng tôi.

6-Năng lực máy móc thiết bị và hình ảnh.
6.1: Nhà máy sản xuất: Lô B218, đường số 5, KCN Thái Hòa, H. Đức Hòa. T. Long An.

6.2: Máy móc thiết bị sản xuất:

7-Hình ảnh, nội dung sản phẩm tiêu biểu:
7.1-Các nhóm sản phẩm hữu cơ – hữu cơ vi sinh
7.1.1:Phân bón hữu cơ vi sinh Saitama JP Bacteria ; HCVS Micro Organic:
a-Thành phần:
Chất hữu cơ: 15%;
Nitrogen fixation microorganissms: 1x106 CFU/g
Phosphate-Solubilzing fertilizer microoganissms: 1x106 CFU/g
Trichoderma sp: 1x106 CFU/g;

b-Qui trình sản xuất:
1- Sinh khối quần xã vi sinh có lợi: Do Cty Cổ phần Nghiệp Nông nhân nuôi, chọn tạo.
2-Nguyên liệu sản xuất gồm: Cơ chất hữu cơ động vật; Khoáng trung vi lượng; Cơ chất hữu cơ
thực vật; Than sinh học; Phụ gia.
3-Trộn đảo đều tất cả nguyên liệu lần 1.
4-Nguyên liệu đã trộn xong đưa vào đống ủ.
5-Đảo trộn đều lại lần 2.
6-Ủ tiếp sau đó đóng bao thành phẩm & xuất xưởng.

c-Tính năng, tác dụng của phân bón HCVS (Gồm các quần xã vi sinh vật có lợi):
Nhóm vi khuẩn và chủng vi sinh có lợi có khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường khắc
nghiệt, giúp phân hủy nhanh các hợp chất hữu cơ, chống lại các tác nhân gây bệnh trên nhiều giống
cây trồng, sản xuất các chất hóa học phân hủy chất thải và các độc tố, kiềm chế các bệnh thực vật sinh
ra từ đất, giúp biến đổi khí độc NH3 thành NO3– thông qua quá trình nitrat hóa. Nấm Trichoderma giết
nhiều loại nấm gây thối rễ chủ yếu như: Pythium, Rhizoctonia và Fusarium.
d-Lĩnh vực áp dụng:
-Dùng ủ phân gia súc, gia cầm, thủy sản, tàn dư thực vật, phân xanh, giúp hữu cơ mau phân hủy,
hoai mục cho cây trồng sử dụng.
-Cải tạo đất trồng do ngộ độc phân hóa học, paclobutrazole, giúp tăng pH đất, làm xốp đất và
kích thích bộ rễ cây phát triển.
-Kiểm soát bệnh cây, diệt một số nấm bệnh gây hại rễ cây như Phytophthora, Pythium và
Fusarium.
-Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây như tổng hợp đạm tự do, phân giải Lân khó
tiêu thành Lân dễ tiêu cho cây sử dụng.

MEN

7.1.2- Các sản phẩm vi sinh khác :
Thành phần:
-Nitrogen fixation microorganissms
Ủ
-Phosphate – Solubilzing fertilizer microorganissms
-Trichoderma sp.
Công Dụng:
-Kích hoạt vi sinh vật đất, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật hữu
ích phát triển mạnh, tăng tính đối kháng, làm giảm mật số các nhóm vi sinh
vật gây hại như: Tuyến trùng. Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia…
-Biến xác bã thực vật, phân chuồng, phế phụ phẩm hữu cơ thành phân bón.
-Cải tạo đất, tăng độ phì , thay đổi kết cấu đất, tăng dung tích hấp phụ đất.
Giảm các tác hại xấu từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tăng cường tính
bền vững của đất, phục vụ sản xuất thâm canh hữu cơ và sản xuất sạch.

TRICHODERMA

Công dụng:
-Dùng để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng, phân xanh, phân chuồng.
-Dùng ủ vỏ cà phê, vỏ bắp, rơm rạ, các loại xác bã thực vật.
-Phân hủy rơm rạ, khử chua, khử mặn, giải độc hữu cơ.
-Bổ sung các chủng vi sinh vật có lợi, cải tạo dung tích hấp phụ của đất.
-Khỏe cây, giảm bệnh hại, tăng sinh trưởng phát triển, giảm chi phí đầu tư.

DANH SÁCH CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÔNG TY ĐANG SẢN XUẤT
1-Vi khuẩn quang hợp:
-Rhodobacter azotoformans
-Rhodobacter capsulatus
-Rhodobacter sphaeroides
-Rhodobacter rubrum
-Rhodopseudomonas palustris
2-Vi khuẩn Bacillus
-Bacillus subtilis
-Bacillus megaterium
-Bacillus licheniformis
-Brevibacillus brevis
-Paenibacillus polymyxa
-Bacillus amyloliquefaciens
-Bacillus thuringinensis
-Bacillus coagulans
-Bacillus niger
-Bacillus megaterium
3-Vi khuẩn axit lactic
-Lactobacillus acidophilus
-Lactobacillus plantarum
-Lactobacillus faecium
4-Vi khuẩn lên men:
-Saccharomyces cerevisiae
5-Vi khuẩn thông thường:
-Kluybera intermedia
-Enterococcus faecium
6-Vi khuẩn Aerobic:
-Pseudomonas putida.
-Pseudomonas Fluorescens

7-Vi khuẩn loại bỏ nitơ:
-Alcaligenes faecalis
8-Nấm Aspergillus oryzae
- Aspergillus oryzae
9-Vi khuẩn Actinomyces:
-Streptomyces griseochromogenes
-Streptomyces asoensis
-Streptomyces vellosus
10-Chủng khuẩn khác:
-Trichoderma harzianum
-Trichoderma hamatum? => Đúng
-Helicosporium nizamabadense
-Chlorella sp.
- Nitrosomonas
- Nitrosobacter
11-Vi khuẩn Trichoderma sp:
- Trichoderma viride
- Trichoderma polysporum
- Trichoderma asperellum
12-Vi sinh vật cố định đạm
- Azotobacter
- Actinomycetes
- Cyanobacteria
- Rhizobium
- Paenibacillus

7.2- CÁC NHÓM SẢN PHẨM PHÂN BÓN:
7.2.1-Nhóm phân bón trích ly:
Sản phẩm đươc thủy phân từ TRÙN QUẾ và RONG BIỂN bằng công nghệ Enzyme, hoạt hóa
oxi đây là kết quả của quá trình nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản - Việt Nam, được công ty
NGHIỆP NÔNG áp dụng sản xuất hiệu quả, chất lượng.
a. Thành Phần: Gồm 17 loại Acid Amin thiết yếu cho cây trồng như: Lysine, Alanine, Arginine,
Aspatic, Cystine, Glutamic, Histidine, Threonine, Valaline, Methionine, Glysine, Isoleucine, Leucine,
Phenylalanine, Proline, Tryptophan, Tyrosine.
b. Quy trình sản xuất: Thủy phân acid amin từ enzyme.
Sơ đồ sản xuất:

Máy sục khí

Định lượng
nguyên liệu
Bồn thủy phân

Lọc bỏ xác
Sang chai, đóng gói
Đóng thùng, bảo
quản, xuất bán
c- Tính năng, tác dụng:
Mỗi loại Acid Amin đều có những tính năng, tác dụng chuyên biệt. Bất kì sự thiếu hụt một axit
amin nào cũng đều là một yếu tố hạn chế quá trình tổng hợp Protein cho cây.
Những tác dụng thực tế của Acid Amin trên cây trồng như:
1.
2.
3.
4.

Làm mát cây, đâm chồi, kéo đọt, dưỡng hoa.
Kích thích cây ra rễ, phục hồi tái tạo hệ rễ, tăng sức đề kháng, giải độc cây.
Giúp hạn chế rụng hoa, rụng trái.
Cung cấp nguồn hữu cơ dồi dào, an toàn, phù hợp sản xuất nông sản hữu cơ.

-Sản phẩm được hợp tác giữa đoàn chuyên gia Nhật Bản –
Nghiệp Nông.
-Sử dụng công nghệ Enzyme mang lại nguồn acid amin, hữu cơ
dồi dào.

7.2.2- Nhóm phân bón hữu cơ, Amino Acid
CÔNG THỨC
ĐẶC TRƯNG
Là sản phẩm phân bón hữu cơ cao cấp hoạt tính mạnh,
Epnon 10-7-3+3HC+TE
hoạt động như chất kích tố tự nhiên, giúp tăng cường các
Epnon 9-4-6+3HC+TE
hoạt động tổng hợp dinh dưỡng trong cây. Giúp cây trồng
Epnon Hu6
hấp thu dinh dưỡng hiệu quả và tăng chất đề kháng.
Epnon Khumate
a. Thành Phần: Gồm đa lượng, trung vi lượng, chất điều hòa sinh trưởng và amino acid tổng hợp từ
nguồn hữu cơ.
b. Quy trình sản xuất: Sơ đồ sản xuất
Định lượng nguyên liệu

Pha A+B

Pha c

Pha D

Pha chung AB+C+D
Sang chai, đóng gói
Đóng thùng, bảo quản, xuất bán
c. Tính năng, tác dụng:
Tùy vào đối tượng và mục đích sử dụng khác nhau, mỗi loại sản phẩm được công ty CP Nghiệp
Nông nghiên cứu, sản xuất sẽ mang đến những tính năng chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của nhà nông,
thị hiếu của đại lý.
SẢN PHẨM

TÍNH NĂNG CHÍNH
Epnon 10-7-3+3HC+TE
-Phát triển thân lá
-Bung hoa cực mạnh
-Giải độc hồi sức cây
-Tăng mùi vị phẩm cấp
Epnon 9-4-6+3.5HC+TE
-Kích thích ra rễ - phục hồi rễ.
-Đâm chồi – kéo đọt
-Mát hoa – trái, hạn chế rụng hoa
-Cây sung sức, chống chịu sương muối
-Kích thích rễ phát triển
-Chống rụng bông, giúp đậu trái, trái bóng đẹp.
-Cải tạo đất và hệ vi sinh trong đất
-Tăng năng suất nông sản.

7.2.3- Nhóm siêu Bo (Gel Bo – Bo Sữa – Bo Nano):
Epnon Bo Sữa 10+, Gel Bo, Kali Sữa, Epnon Bo NaNo
a. Thành Phần: Boron(B) có hàm lượng đến 160gr / lít. Đa Lượng, bổ sung các acid amin, hữu
cơ, vi lương…
b. Quy Trình Sản Xuất

Định lượng nguyên liệu

Pha Boron

Pha đa lượng

Pha chất bổ sung

Pha BTP, tạo Gel

Sang chai,
đóng gói

Đóng thùng, xuất
bán, bảo quản
c. Tính năng, tác dụng
Sản phẩm siêu boron dạng gel
- Tăng tỷ lệ ra hoa –đậu trái
- Tham gia quá trình tổng hợp protein, lipid... giúp
ngăn ngừa thối rữa.
- Giúp giảm rụng hoa và trái non.
- Trái chín đồng loạt, màu đẹp.
Sản phẩm Bo chức năng
* Bo sửa tướng Sầu riêng:
- Tạo hoa dài, phấn nhiều
- Giúp trái tròn đều, chống vẹo, méo trái
- Trái lớn nhanh, nặng ký.
* Bo nano : - Tăng kích thước – trọng lượng
- Chống rụng trái, mỏng vỏ
- Trái lớn nhanh, tăng phẩm cấp

7.2.4-Nhóm phân bón dạng SC (Suspensive Concentrate)
Sản phẩm sản xuất bằng công nghệ SC (Suspensive Concentrate) là một hệ thống gồm pha phân
tán các hạt rắn lơ lửng trong môi trường phân tán lỏng (hỗn hợp dị thể); Các hạt rắn không tan (khó
tan) vào môi trường phân tán. Đặc tính của sản phẩm sản dạng SC là khả năng tác dụng cực nhanh
nhờ được nghiền tới cỡ hạt 5 micromet, mang lại hiệu quả tức thì.
a. Thành Phần: Silic, Cu, Fe, Zn, Mg, CaO, S..v.v. Các sản phẩm như, CMZ, BoCa, Kẽm sữa…
b. Qui trình sản xuất:

Định lượng nguyên liệu,
phụ gia
Pha nhóm

A

Pha nhóm B

Pha nhóm C

Nghiền bán thành phẩm

Pha A+B+C

Sang chai,
đóng gói

Đóng thùng

Xuất bán ,
bảo quản

- Pha nhóm A là những hoạt chất tan trong nước gồm các đa lượng, vi lượng.
- Pha nhóm B là những hoạt chất không tan hoàn toàn trong nước
- Pha nhóm C dung dịch chống lắng, chống tách lớp và chống khuẩn.
c. Tính năng, tác dụng:
SẢN PHẨM
TÍNH NĂNG
Chống: + Rụng hoa, khô đen hoa
+ Nứt trái, rụng trái, thối trái
+ Méo trái, nám trái, đen trái
Giúp: + kích trổ đồng loạt, đậu trái tập trung
+bóng lá, dày lá, cứng thân, ngọt trái
+ Chống nứt trái, ghẻ trái, nám trái
+ Tác dụng trị khuẩn như thuốc bvtv
+ Bí kíp chống rụng trái, neo trái lâu trên cây giúp chủ động
thu hoạch
+ Chống méo trái, thối rữa, giúp bảo quản được lâu.
Có tác dụng thuốc bvtv:
+ Hạn chế đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt, vàng lá, chín sớm...
Tác dụng chức năng:
+ Hạ phèn, chống nghẹt rễ, kích thích ra rễ
+ Duy trì bộ lá xanh cực lâu, tăng năng suất lúa 20-25%

7.2.5-Nhóm phân bón tạo hoạt chất mới:
Là nhóm phân bón được tạo nên từ một hay nhiều phản ứng hóa học giúp tạo nên hoạt chất mới
có tác dụng như thuốc BVTV
a. Thành Phần: Đa lượng, Trung vi lượng, chất hoạt động bề mặt
b. Quy trình sản xuất:

Định lượng nguyên liệu

Tạo phản ứng
hóa học
Pha trộn chung

Pha trung, vi
lượng
Chất hoạt
động bề mặt

Sang chai, đóng
gói

Đóng thùng, bảo
quản, xuất bán

c. Tính năng tác dụng:
+ Phòng trị bệnh: Phytophthora, Pythium,
Plasmopara (nứt thân, xì mủ, sương mai, thối trái...)
trên nhiều đối tượng (sầu riêng, cam quýt, tiêu, cà
chua, cà rốt, rau ăn lá...)
+ Đặc trị thiếu hụt lân, kích thích ra rễ, phục hồi rễ
+ Tăng khả năng phòng vệ cho cây, duy trì cơ chế
chống xâm nhập tự nhiên.

7.2.6- Nhóm phân bón dạng EC (Emulsifiable Concentrate)

Nguyên liệu chính
(Hoạt chất)

Dung môi
Khuấy trộn

Phụ gia 1
Khuấy trộn
Phụ gia 2
Khuấy trộn

Không đạt

Kiểm tra
Đóng gói – Lưu kho
-Khi hòa thuốc vào nước, dung dịch nước thuốc có màu trắng như sữa (nhũ dầu).

7.2.7- Nhóm phân bón dạng WP bột phân tán (Wettable Powder)

Phụ gia
Nguyên liệu chính

Phối trộn

Chất độn

Nghiền
Trộn
Không đạt

Kiểm tra
Đóng gói
Lưu kho
-Khi hòa với nước, hạt thuốc mịn sẽ lơ lửng trong nước tạo thành dạng huyền phù.

7.2.8-Nhóm phân bón dạng EW (Water-based emulsion)
Dung môi

Nước

Nguyên liệu chính

Khuấy trộn
Phụ gia 1

Phụ gia 2

Khuấy trộn

Khuấy trộn
Khuấy trộn

Chất tạo đặc, Chống lắng
Chất kháng khuẩn, kháng bọt

Khuấy trộn
Khuấy trộn
Không đạt

Kiểm tra
Đóng gói - Lưu kho
-Khi hòa thuốc vào nước, dung dịch nước thuốc có màu trắng như sữa (nhũ dầu).
Tính năng tác dụng:

-Sản phẩm giàu năng lượng, giàu khoáng
chất, tác động nhanh, hiệu lực vượt trội.
-Giúp cây tổng hợp Protein, Lipid, làm
tang đường, vitamin, hương vị.

Mọi hình thức hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:
Văn phòng giao dịch: 232/17 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.6260.2365
Email: nghiepnong2009@gmail.com Web: nghiepnong.com

