


Đối tác tốt nhất của bạn 

Doanh nghiệp hàng đầu về 

Phân vi sinh hữu cơ 
[         ] 



Doanh nghiệp Hyosung ONB được thành lập vào năm 1984.  

 Hyosung ONB là doanh nghiệp phân bón hữu cơ đầu tiên ở Hàn Quốc và đã phát triển về ngành    

 phân bón hỗn hợp dầu trong 31 năm qua. 

 Hyosung ONB là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc về ngành phân bón hữu cơ. 

 

(2008. 04)  Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong số những doanh nghiệp về ngành phân bón    

                hữu cơ của Hàn Quốcdo KOSDAQ bình chọn. 

(Năm 1994) Nhà phân phối phân bón hữu cơ số 1 trong suốt 22 năm ở Hàn Quốc 

(Năm 2009) Giải thưởng Thương hiệu tăng trưởng Xanh ở Hàn Quốc 

Giải thưởng Công ty xuất sắc về Quản lý chất lượng do Bộ Nông Nghiệp Hàn Quốc cấp 

 

Intro 

Phân bón hữu cơ 6 triệu bao 
Túi phân Compost (cấp đặc biệt) 3,6 triệu bao 

Năng lực sản xuất hàng năm của Hyosung 
ONB (tổng cộng năm nhà máy tại Hàn Quốc) 



Phân bón hữu cơ đầu tiên 

Nhà máy lớn nhất 

Lịch sử lâu đời 

Sản phẩm đẳng cấp hàng đầu  

tại Hàn Quốc 



Nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc 
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Phân bón hữu cơ 20,000 bao 

Túi phân Compost 30,000 bao 
Phân bón hữu 
cơ 20,000 bao 

Nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc 

Phân bón hữu 
cơ 15,000 bao 

Phân bón hữu 
cơ 20,000 bao 

Phân bón hữu 
cơ 15,000 bao 



Thân thiện với môi trường 

          Phòng thí nghiệm nông nghiệp   

  Agricultural laboratory 

Hyosung O&B 

IN KOREA 



01 

Environmentally
friendly  
 
Agricultural 
laboratory 

Chúng tôi đang nỗ lực để sáng tạo tương lai nông nghiệp bằng việc xây dựng 
năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, 
bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp và duy trì hệ thống nông nghiệp cũng như 
hoàn thành phát triển phân bón thân thiện với môi trường nhằm bảo vệ môi 
trường nông nghiệp, phát triển nguồn tài nguyên sinh vật theo định hướng 
tương lai và nghiên cứu môi trường canh tác phù hợp với từng loại sản phẩm. 

R&D Center 

Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường 
 1. Tài nguyên nông nghiệp thân thiện với môi trường 
 2. Quy trình phân bón hữu cơ 
 3. Giống cây trồng phát triển nhanh 

 
Nghiên cứu tài nguyên sinh học 
  1. Vi khuẩn chức năng tổng hợp 
  2. Phát triển công nghệ nuôi cấy vi sinh 
  3. Phát triển sản phẩm vi sinh 
  4. Thuốc trừ sâu sinh học R&D 



02 R&D Center 

Bằng sáng chế 
 
2009. 04  Vi sinh vật trong đất và bao gồm hỗn hợp hóa học xử lý đất để hòa tan phosphate trong đất (Giấy phép số 10-2009-0043016) 
2008. 10  Bacillus Superior để phân hủy chất hữu cơ (Giấy phép số10-2008-0104628)   
2007. 12  Phân bón hữu cơ, có thành phần chính là dầu hỗn hợp Jatropha (Giấy phép số10-2007-0128733)  
2007. 08  Phân vi sinh vi lượng bao gồm khoáng chất hữu cơ (Đăng ký bằng sáng chế số 10-0836091-0000)  
1999. 04  Giảm thiểu chất thải trong chăn nuôi bằng cách sử dụng vi sinh vật (Đăng ký bằng sáng chế số 10-0294742-0000)  

Tiến hành quy trình nghiên cứu 
 
2009. 04  Phát triển giống cây trồng mang lại các sản phẩm vi khuẩn hạt nhỏ nhanh hơn như sử dụng nguồn tài nguyên thân thiện với môi trường- Bộ tri thức kinh tế 
2008. 12  Phát triển hóa chất xử lý đất phù hợp với môi trường cũng như sử dụng sản phẩm nguyên tố vi lượng và vi khuẩn đất - Bộ Lương thực, Nông lâm ngư nghiệp 
2006. 05  Phát triển hóa chất xử lý đất đa chức năng thân thiện với môi trường để hỗ trợ sản xuất nông sản sạch - Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng 

R&D 



Phân hữu cơ 

Hyosung O&B 



- Là một loại phân thực vật sạch được làm từ các loại bánh dầu. 

- Là phân bón hữu cơ tốt nhất cho hiệu quả lâu dài. 

- Có thành phần an toàn sau khi bị phân hủy và rửa trôi 

- Có hiệu quả cao đối với nông nghiệp thân thiện với môi trường do chứa 

nhiều thành phần dinh dưỡng hơn phân chuồng. 

- Các thành phần hữu cơ sẽ giúp phục hồi và cải thiện tình trạng của đất. 

- Hàm lượng độ ẩm thấp của Yubak-Gold làm tăng thêm sự tiện lợi và lợi 

ích kinh tế cho người sử dụng. 

Yubak gold [Pellet] 

Loại: Viên 

Trọng lượng: 20kg 

N-P-K (tổng hợp): hơn 7% 

Thành phần hữu cơ: hơn 70% 

Độ ẩm: dưới 15% 

Đặc tính Hiệu quả 

Organic 
Fertilizer 

- Giúp trái cây và giống cây trồng đạt chuẩn về kích thước, chất  

   lượng, với màu sắc sinh động và giàu dinh dưỡng. 

- Giúp tăng cường hương vị trong mỗi sản phẩm. 

- Thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật, tạo dinh dưỡng cho đất. 



Treatments 

Chlorophyl
l 

Leaf 
number 

Leaf 
legngth 

Leaf 
width 

Fresh 
weight 

Dry 
weight 

(㎍/100㎠) (ea/plant) (cm) (g/plant) 

Control  16.3b* 14.3a 19.7b 11.3b 34.3c 2.55b 

A company  16.5b 14.0a 21.7ab 12.5ab 40.9b 2.66b 

Yubak-Gold  18.1a 14.5a 23.4a 13.5a 48.8a 2.89a 

• Thử nghiệm cho Yubak-Gold 
  

  - Mục tiêu: Xem hiệu quả tăng trưởng rau diếp cải bằng cách áp dụng Yubak-gold 
  - Nguyên liệu: Phân bón (phân bón hóa học, phân bón hữu cơ của công ty A, Yubak-Gold), cây trồng (diếp cải), đất (cát xốp) 
  - Yếu tố kiểm định: Chlorophyll, số lá, chiều dài lá, chiều rộng lá, trọng lượng tươi, trọng lượng khô. 

•Trị số trung bình của cùng một chữ cái trong cột không khác biệt đáng kể theo 
 kiểm định đa dạng của Duncan trong khoảng tin cậy 5%. 

 
 

- Kết quả & Hiệu quả 
So với phân bón hóa học thì các chỉ số của diếp cải sử dụng Yubak-Gold đều tốt hơn  
Tương tự, các chỉ số này của cây diếp cải dùng Yubak-Gold đều tốt hơn dùng phân hữu cơ của công ty A 

 

CF A company Yubak gold 
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Organic 
Fertilizer 



-Là một loại phân hữu cơ hỗn hợp được làm bằng các loại bánh dầu và 
các chất hữu cơ khác nhau. 
 
-Cho thấy hiệu quả nhanh chóng và lâu dài 
 
-Có hiệu quả hơn trong canh tác và thân thiện với môi trường hơn 
phân chuồng. 
 
-Tạo mùn đất, giúp phục hồi độ màu mỡ của đất. 
 
-Hàm lượng độ ẩm thấp của Wuwhang-Gold làm tăng sự tiện lợi và lợi 
ích kinh tế của người sử dụng. 
 
-Sản xuất theo dạng hạt, Wuhwang-Gold dễ sử dụng hơn và đỡ hao phí. 
 

Loại: Viên 

Trọng lượng: 20kg 

N-P-K (tổng hợp): hơn 7% 

Thành phần hữu cơ: hơn 70% 

Độ ẩm: dưới 15% 

Wuhwang-Gold [Pellet] 

Wuhwang-Gold là một phân bón hữu cơ thân thiện với  
môi trường được sản xuất theo tiêu chuẩn khoa học với  
hỗn hợp bánh dầu và các chất hữu cơ (bột xương). 

-Tăng kích thước cho sản phẩm nông nghiệp theo chuẩn  
  chất lượng, màu sắc sinh động và giàu dinh dưỡng. 

 
-Tăng hương vị của mỗi sản phẩm. 

 
- Sự gia tăng hoạt tính của vi sinh giúp phát triển cấu trúc đất. 

 
- Giúp các sản phẩm nông nghiệp chịu được hạn hán, lạnh và ẩm  
  ướt và bảo vệ chúng khỏi các tác nhân gây bệnh. 

Đặc tính Hiệu quả 

Organic 
Fertilizer 



Treatment 
Chlorophyl

l 
Number of 

leaf 

Leaf 
length 

Leaf 
width 

Fresh 
weight 

Dry 
weight 

(㎍/100㎠) (ea/pant) (cm) (g/plant) 

No fertilizer 14.6b* 3.0c 11.8c 4.8b 5.5c 1.25d 

Wuhwang-Gold 18.2ab 5.8b 18.6b 16.1a 23.5b 2.04c 
Improved 

Wuhwang-Gold 
19.5a 8.8a 20.3a 13.1a 45.9a 3.81a 

* Thí nghiệm cho Wuhwang-Gold 

 
   - Mục tiêu: Xem hiệu quả tăng trưởng của rau diếp cải bằng cách áp dụng Wuhwang-Gold hoặc Wuhwang-Gold cải tiến. 

  - Nguyên liệu: Phân bón (Wuhwang-Gold, Wuhwang-Gold cải tiến (có chứa acid humic và vi sinh vật), cây trồng (rau diếp cải), đất (cát xốp) 
  - Yếu tố kiểm định: Chlorophyll, số lá, chiều dài lá, chiều rộng lá, trọng lượng tươi, trọng lượng khô 
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- Kết quả và Hiệu quả 
  1) So với cây trồng 'không dùng phân bón', thì chlorophyll, số lá, chiều dài lá, chiều rộng lá, trọng lượng tươi, và trọng lượng khô của cây    
      trồng có dùng Wuhwang-Gold hoặc Wuhwang-Gold cải tiến tốt hơn. 
  2) Năng suất cây trồng, được đánh giá thông qua trọng lượng khô, thì cây dùng Wuhwang-Gold cải tiến (với axit humic và vi sinh vật) đã  
     được tăng cường đến 80% so với Wuhwang-Gold. 

•Trị số trung bình của cùng một chữ cái trong cột không khác biệt đáng kể theo kiểm định đa  
dạng của Duncan trong khoảng tin cậy 5%. 

None Wuhwang gold Wuhwang gold+mantong Organic 
Fertilizer 



- Tác động nhanh chóng và lâu dài 
- Cung ứng nguồn dưỡng chất hữu cơ dồi dào (hơn 200kg/10a). 
- Tăng tỉ lệ của Mg và K. 
- Chỉ cần dù ng sản phẩm Love-Me một lần trong cả mùa vụ để cung  
   cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cây trồng (không cần thiết bón 
   thêm các loại phân khác). 
- Rất thích hợp cho nông nghiệp hữu cơ do làm hoàn toàn từ thành  
   phần phi hóa học. 

Love-Me [Pellet] 

Love-Me là loại phân bón hữu cơ tổng hợp chuyên dùng cho cây lúa. Nó chứa 
hàm lượng dinh dưỡng vô cơ phong phú và hàm lượng các chất vi sinh thiết 
yếu cho sự phát triển của cây lúa. 

Loại : viên 

Trọng lượng :20kg 

N-P-K (tổng) :hơn 8% 

Thành phần hữu cơ :hơn 70% 

Magnesium : 1.5~2.0% 

Sulfur : 1.0~1.5% 

- Giú p tạo ra thành phẩm với kích cỡ lớn được thị trường ưu  
   chuộng, màu sắc đẹp cũng như tăng độ ngọt. 
- Tăng cường hương và vị cũng như độ chắc của thịt quả. 
- Sự sinh sô i mạnh mẽ của các vi sinh vật có  ích giúp phát triển bộ  
   rễ và cải thiện cấu trúc đất. 
- Giú p các sản phẩm nông nghiệp chống chọi lại khô hạn, lạnh  
   giá, ẩm ướt cũng như bảo vệ khỏi tác hại của sâu bệnh. 

Organic 
Fertilizer 

Đặc tính Hiệu quả 
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Phân bón dành cho cây lúa 

   Thí nghiệm với Love ME 

-- Kết quả & Hiệu quả 

- Việc sử dụng phân bón “Love Me” giảm thành phần protein hay  
  chất tạo tinh bột của hạt lúa, từ đó tăng chất lượng hay hương vị  
  của gạo thông qua việc tăng độ dẻo và độ mềm của hạt. 

- Độ trắng thể hiện mức độ màu trắng của thóc. 

Organic 
Fertilizer 

Treatments 

Maximum tillering 

stage 

Panicle formation 

stage 
Heading stage Ripening period 

Culm 

length 

(cm) 

No. of 

spikelet 

(No/m2) 

Culm 

length 

(cm) 

No. of 

spikelet 

(No/m2) 

Culm 

length 

(cm) 

No. of 

spikelet 

(No/m2) 

Culm 

length 

(cm) 

Ear 

length 

(cm) 

No. of 

panicle 

(개/m2) 

No fertilizer 45.5  253  58.1  260 91.1  281 60.5  20.3  240  

Control 52.7  286  62.4  412 91.4  345 61.7 21.2  321  

Love Me 53.5  289  63.9  436 91.7  357 62.0  21.7  327  

Treatments Protein Amylose Whiteness 

No fertilizer 6.2 17.5 35.6 

Control 6.3 17.4 36.3 

Love Me 6.1 16.9 35.2 



ProFarmer[Pellet] 

Pro-Farmer là sản phẩm phân bón phi hóa học dành cho  
cây ăn quả đầu tiên của Hàn Quốc,  
Là sản phẩm được sản xuất dưới sự nghiên cứu kết hợp  
cùng Liên đoàn Nông nghiệp cây ăn quả Hàn Quốc theo tiêu  
chuẩn CODEX. 

- Chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết và hàm lượng vi khoáng   tối thiểu cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. 

- Đây là loại phân bón tối ưu cho cây ăn trái.  

- Chỉ cần dùng một lần vẫn đảm bào chất lượng thu hoạch tốt nhất. 

- Giúp phục hồi và cải thiện điều kiện đất canh tác.  

- Thích hợp cho nông nghiệp hữu cơ. 

Organic 
Fertilizer 

Loại : Viên 

Trọng lượng : 15kg 

N-P-K (tổng) : hơn 8% 

Thành phần hữu cơ : hơn 70% 

Mg: hơn 1.5%  /  Ca : hơn 0.4% 

S : hơn 2.0%  /  Mn : hơn 0.1% 

Đặc tính 



Sintobuli [Powder type] 

Sintobuli là loại phân bón kỹ thuật cao thân thiện môi trường được  
làm kết hợp từ bánh dầu, phân chuồng và mùn cưa. Đây là loại phân 
bón chất lượng cao bậc nhất ở Hàn Quốc. 

Loại : Bột 

Trọng lượng : 20kg 

Thành phần hữu cơ :hơn 40% 

Độ ẩm : ít hơn 35~50% 

Organic 
Fertilizer 

Đặc tính 

- Thành phần là sự kết hợp tối ưu tỷ lệ giữa bánh dầu và phân chuồng.  

- Chứa một lượng thành phần hữu cơ hiệu quả (hơn 40%) và nhiều  

   chất dinh dưỡng khác.       

- Được sản xuất theo quy trình lên men kép với công nghệ và thiết bị  

   tân tiến nhất Hàn Quốc.  

- Là loại phân bón bền vững và an toàn cho mọi loại cây trồng.  Nhà máy tại Ansung 
 
Nhà máy phân bón lớn có quy mô bằng ba sân vận động tiêu chuẩn 
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Phân bón thân thiện môi trường 

Com- 
post 

A company sintobuli 

-Kết quả & Hiệu quả 

 
Việc dùng phân bón Sintobuli giúp đẩy mạnh  
sự tăng trưởng cũng như năng suất cây cải thìa 
đáng kể so với phân hóa học thông thường.  

 
Tăng cường khả năng cải tạo đất. 

Treatments 
Chlorophyll 

Number 
of leaf 

Leaf 
length 

Leaf 
width 

Fresh 
weight 

Dry 
weight 

(㎍/100㎠) (ea/plant) (cm) (g/plant) 

Control compost 39.3 0.1 7.4 3.6 4.8 0.64 

Sintobuli 42.2 0.2 8.9 4.5 8.3 0.99 

T-test ns * * * ** ** 



Sản phẩm vi sinh 

Hyosung O&B 



Đặc tính 

Lacto-Star [Powder type] 
Lacto-Star là sản phẩm vi sinh giúp mùa màng và đất đai khỏe  
mạnh nhờ vào các vi sinh hiệu quả. 

Loại : Bột 

Trọng lượng : 1kg  

Tiêu chuẩn 

 : Bacillus subtilis  1.7×109cfu/g 

- Rất hiệu quả cho việc phân hủy 

- Các thành phần hữu cơ trong đất và hấp thụ  

- Chất dinh dưỡng cho đất 

- Có tác dụng lớn trong việc phòng chống các loại dịch bệnh. 

- Tăng cường sức sống của mùa màng nhờ sự hoạt động của các vi  

  sinh trong đất. 

 

Microor- 
ganism  

Đảm bảo hàm lượng vi sinh 

Điểm lưu ý !! 
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Antibiosis test 

BC Botrytis cinerea  (잿빛곰팡이병균) 

CG Colletotrichum gloeosporioides (탄저병균) 

CD Cylindrocarpon destructans  (인삼 뿌리썩음병균) 

FO Fusarium oxysporum  (시들음병균) 

FS Fusarium solani  (뿌리썩음병균) 

PCt Phytophthora cactorum  (과수목의 역병균) 

PC Phytophthora capsici  (고추역병균) 

PU Pythium ultimum  (모잘록병균) 

RS Rhizoctonia solani  (밑둥썩음병균) 

SS Sclerotinia sclerotiorum  (균핵병균) 

None /  Lactostar 

Lacto star 

Microo- 
ganism 



Sản phẩm bổ  
sung dinh dưỡng 

Hyosung O&B 



Tăng cường khả năng tăng trưởng của lá, thân, rễ và quả  

Cải thiện năng suất mùa màng cũng như chất lượng rau củ  

Tăng cường khả năng miễn dịch của cây trồng  

Axit Humic : chất có khả năng cải tạo đất và giữ đất ở tình trạng dinh dưỡng tốt nhờ thúc đẩy việc hấp thụ chất dinh 

dưỡng và hạn chế các độc tố  

Nhân tố vi lượng làm giàu đất (vd axit amino, đường và enzyme) được tạo ra từ việc hấp thu các vi sinh vật có lợi. 

Điều này giúp cải thiện điều kiện đất, kích thích sự phân hủy các yếu tố hữu cơ cũng như tăng cường khả năng 

kháng bệnh của cây trồng  

Mantong [Liquid] 

Mantong chứa hàm lượng N. P. K tối ưu,  
các yếu tố vi sinh và axit humic 

Loại : chất lỏng 

Trọng lượng : 500g 

Đỏ : N(5)-P(2)-K(4) 

Vàng : N(7)-P(0)-K(3) 

Xanh : N(1)-P(5)-K(4) 

Nutritional  
Supplement 

Đặc tính 



Treatments 
Chlorophyll 

Number  
of leaf 

Leaf length Leaf width 
Fresh 
weight 

 

Dry weight 
 

(㎍/100㎠) (ea/plant) (cm) (g/plant) 

None 21.0 0.0 11.9 6.4 17.5 2.00 
CF 25.3 9.6 18.1 11.1 50.0 4.73 

Mantong 23.2 10.6 19.1 12.1c 57.1 5.03 

Mantong 703 26.0 10.2 18.1 11.2 50.7 4.66 

Mantong 154 24.4 10.0 19.2 12.1 56.2 5.20 

 - Mục tiêu: Xem hiệu quả tăng trưởng rau diếp cải bằng cách áp dụng Mantong 

Mantong CF 

Mantong       lactostar      CF 

 CF    Mantong  CF   Mantong 

M 
A 
N 
T 
O 
N 

 G  

Humic 
Acid 



Thuốc trừ sâu và Thuốc  
diệt nấm thân thiện môi trường 

Hyosung O&B 



Đặc tính Đối tượng mục tiêu 

Sản phẩm giúp kiểm soát sự sinh trưởng và bùng phát của sâu bướm, 

rầy và rệp hại cây. 

Không có dư lượng hóa học, do đó dùng an toàn cả trong giai đoạn 

tiền thu hoạch. 

Chung-jaba [liquid] 

Chung-Jaba là thuốc trừ sâu thân thiện môi trường được  
chiết xuất từ thực vật 

Loại : Lỏng 

Trọng lượng : 500ml 

Đối tượng mục tiêu :  

     Sâu tơ, sâu cuốn lá, rầy nâu 

Pesticide 

 diamondback moth    Rice leaf roller       Beet armyworm  



-  Được phát triển hợp tác giữa HYOSUNG ONB và Viện nông nghiệp 
   chính phủ Hàn Quốc 
- Có thành phần chitosan (có khả năng tự giải độc), giúp tăng cường  
   khả năng tự miễn dịch của cây trồng, và thành phần copper 
   oxychloride, được chiết xuất từ khoáng tự nhiên. 
- Hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học, làm nền tảng cho  
   nông nghiệp hữu cơ. 

Byung Jaba [powder type] 

Byung-Jaba có hiệu quả cao trong việc kiểm soát các bệnh liên quan 

đến nấm, được ưu chuộng trong nông nghiệp hữu cơ. 

Loại : bột 

Trọng lượng : 500g 

Đối tượng mục tiêu: 

Bệnh nấm lá (nấm lá) 

Fungicide 

phytophthora blight  ginseng blight   Powdery mildew    leaf blast 

Đặc tính Đối tượng mục tiêu 



End 

Thank you 


