
       

 

 

  Trang 1 

Phương pháp nhân ủ giống Trichoderma  

(Sử dụng các loại nguyên liệu phổ biến): 

 

Bước 1: Chuẩn đầy đủ các loại nguyên vật liệu. 

- 1 tấn bột cám (gạo hoặc ngô);  hoặc 1 tấn phân chuồng, hữu cơ  + rơm rạ, tàn dư thực 

vật. (tỉ lệ 1 phân chuồng, hữu cơ  + 2 rơm rạ, tàn dư thực vật). 

- 1 kg sản phẩm Trichoderma ; - 10 kg mật rỉ đường ; - 200 lít nước sạch 

    

-1.000kg bột cám 

(gạo hoặc ngô) 

1 kg sản phẩm 

 Trichoderma 

10 kg mật 

rỉ đường 

200 lít nước sạch 

 

Bước 2: Tiến hành trộn đống ủ. 

-Đổ 1 kg sản phẩm Trichoderma vào phuy có 200 lít nước khuấy đều 15 phút 

 

 

+ 
 

-Thêm 10 kg mật rỉ đường vào khuấy thêm 15 phút 
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  Trang 2 

Bước 3: Tiến hành ủ. 

a- Ủ bột cám: Tưới đều hỗn hợp mới khuấy ở trên vào 1 tấn 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 sân, độ dầy khoảng 5-10 cm, dùng vải bạt che lại để tránh 

bị khô. Thường xuyên đảo đều hỗn hợp để được thoáng khí. Duy trì độ ẩm 50-55%. Ủ sau 7-

10 ngày là đạt, có thể mang sử dụng được. 

b- Ủ phân chuồng, phân xanh: Trải đều 1 lớp rơm rạ, tàn dư thực vật chặt nhỏ (dầy 

20cm) xong rải đều 1 lớp phân chuồng lên trên (dầy 10cm) (tỉ lệ 1 phân chuồng, hữu cơ  + 2 

rơm rạ, tàn dư thực vật) tưới đều hỗn hợp mới khuấy lên và tiếp tục làm nhiều lớp ủ nhưng 

không nên cao quá 1m. 

Cần đảo trộn các lớp ủ sau thời gian 20-30 ngày để thoáng khí, vi sinh hoạt hóa tốt hơn 

để mau sử dụng 

Hình ảnh sau ủ từ 6 – 10 ngày. 

   

 

 


