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KHAI THÁC TIỀM NĂNG CỦA 
 

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VI SINH 

CHUỒNG 

VƯỜN AO 

RỪNG RUỘNG 

Kinh tế 

Trang trại 

Hỗ trợ Phục hồi 

BIỂN 



Nội dung 

Giới thiệu triết lý & vai trò của các thành tố -VACR-R 1 

Giới thiệu Kỹ thuật hữu cơ vi sinh 
 

2 

Phân lập và nuôi cấy nhóm vi sinh vật bản địa 3 

Mô hình Kinh tế Trang trại VACR-R Bùi Ngọc Châu 4 

& Bộ nguyên liệu hữu cơ vi sinh phục vụ nông nghiệp 

Tháp phát triển tự nhiên và xã hội cho nông nghiệp 5 

Khuynh hướng tái cấu trúc nông nghiệp hiện đại 6 



Sinh ra và lớn lên tại vùng đất huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng Nam, nơi nền nông 

nghiệp hữu cơ truyền thống thuận tự nhiên 

được giữ gìn ở trạng thái tốt, Bùi Ngọc Châu 

luôn cảm nhận được sự tương quan giữa 

các thành tố V-A-C-R-R (vườn–ao–chuồng–

ruộng–rừng). 

TRIẾT LÝ  VACR-R 

Triết lý nông nghiệp thuận tự nhiên VACR-R 

BẢO VỆ SỨC 

KHỎE CỘNG 

ĐỒNG 

KINH TẾ 

NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG 

BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

CÔNG 

NGHỆ VI 

SINH 

Giá trị mang lại của triết lý B-VACR-R 

CHUỒNG VƯỜN 

RỪNG 

AO RUỘNG 

Phục hồi 

BIỂN 

Phục hồi Cung cấp 

CHUỒNG 

VƯỜN AO 

RỪNG RUỘNG 

Kinh tế 

Trang trại 

Hỗ trợ 

Mô hình Kinh tế Trang trại BVACRR Bùi Ngọc Châu 

Phục hồi 

BIỂN 



VAI TRÕ CỦA CÁC THÀNH TỐ B-VACR-R 

VƯỜN 

•Tạo thảm thực vật giữ ẩm. 

•Tạo ra nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi. 

•Nguyên liệu cho nuôi thủy sản. 

•Nguyên  liệu  làm  phân  bón  cho  

rừng,  ruộng, vườn. 

-------------------------------------------- 

CHUỒNG 

•Tạo ra phân bón cho cây trồng, 

ruộng, rừng. 

•Trùn quế tạo ra thực phẩm cho 

chăn nuôi, cho thủy sản. 

-------------------------------------------- 

BIỂN 

•Điều hòa vi khí hậu 

•Cung cấp nguồn đạm và khoáng 

vô tận cho ruộng, rừng, vật nuôi: 

thức ăn gia súc, phân bón từ đạm 

cá. 

RỪNG 

•Giữ lớp đất mặt, giữ ẩm. giữ nguồn 

nước đầu nguồn cho ruộng. 

•Cung cấp ni-tơ cho ruộng. 

•Mùn lá cây tạo ra phân bón cho ruộng, 

vườn. 

---------------------------------------------------- 

RUỘNG 

•Điều hòa không khí, ổn định vi khí hậu. 

•Môi  trường  cho  hệ  thiên  địch: chim, 

cò, ếch nhái, vi sinh vật đất. 

---------------------------------------------------- 

AO (HỒ, SUỐI) 

•Điều hòa vi khí hậu. 

•Giữ nước cung cấp cho vườn. 

•Cung cấp đạm cho ruộng, rừng, vật 

nuôi: thức ăn gia súc, phân bón từ đạm 

cá. 

•Cung  cấp  phân  bón  từ  mùn  đáy  ao  

qua  chế biến vi sinh. 



GIỚI THIỆU KỸ THUẬT HỮU CƠ VI SINH 

• Men vi sinh là loại được tổng hợp các loại vi sinh vật 

hữu ích trong tự nhiên. 

• Vi sinh vật là thể sống nhỏ không thể quan sát bằng 

mắt thường và hiện diện khắp mọi nơi trong thiên 

nhiên. 

• Các nghiên cứu cho thấy việc cấy vi sinh vật hữu ích 

vào đất giúp triệt tiêu các mầm bệnh, tăng tốc phân 

hủy các chất hữu cơ, gia tăng hấp thu các chất vô cơ 

và hữu cơ hữu dụng cho cây trồng… 

VAI TRÕ VÀ LỢI ÍCH CỦA HỆ VI SINH VẬT BẢN ĐỊA 

06 VAI TRÕ 

• Cải thiện môi trường đất về mặt hóa, lý và 

sinh học. 

• Ngăn chặn các mầm bệnh và côn trùng trong 

đất. 

• Tăng cường khả năng quang hợp. 

• Tăng cường sức đề kháng của thực vật và 

động vật. 

• Gia tăng hiệu quả của phân bón hữu cơ. 

• Thúc đẩy nẩy mầm, tăng trưởng, nở hoa, ra 

trái và chín đều. 

05 LỢI ÍCH 

• Lên men các chất hữu cơ thành các chất 

hữu ích. 

• Phân giải nhanh chóng các chất hữu cơ 

trong đất. 

• Phóng thích một lượng lớn chất dinh 

dưỡng để nuôi cây. 

• Hạn chế côn trùng và sâu bọ gây hại cho 

cây trồng và vật nuôi. 

• Phát triển hệ miễn dịch và tăng cường 

sức đề kháng cho cây trồng và vật nuôi. 



Vi  sinh  vật  tham  gia  gián  tiếp  vào  hoạt  động  sản xuất  

thông  qua  sự  hỗ  trợ  cây  trồng  thực  hiện  tốt hơn chức 

năng sản xuất. 

Vi sinh vật tham gia gián tiếp vào hoạt động tiêu thụ thông 

qua sự hỗ trợ tác nhân tiêu thụ thực hiện tốt hơn chức năng 

tiêu thụ. 

Vi sinh vật là tác nhân phân hủy trực tiếp trong hoạt động 

phân hủy 

Để hiểu được sự hoạt động và ảnh hưởng từ hoạt động của vi sinh vật trong ba  quá  trình  sản  

xuất,  tiêu  thụ,  phân  hủy, chúng ta cần “phân lập và nuôi cấy nhóm vi sinh vật bản địa” nhằm 

tạo ra sản phẩm áp dụng vào nông nghiệp giúp tăng năng suất và chất lượng của nông sản. 

Tất cả vật sống trong hệ sinh thái được xếp vào 

một trong 3 loại dựa trên cách lấy năng lượng: 

tác nhân sản xuất, tác nhân tiêu thụ hay tác 

nhân phân hủy. 

NHU CẦU PHÂN LẬP & NUÔI CẤY 

NHÓM VI SINH VẬT BẢN ĐỊA 
SẢN XUẤT 

PHÂN HỦY TIÊU THỤ 



HẠ TẦNG NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG 

PHÂN LẬP & NUÔI CẤY NHÓM VI SINH VẬT BẢN ĐỊA 

A-1: Cá biển 

A-2: Cá nước ngọt 

A-3: Cá bột 

A-4: Vỏ tôm 

A-5: Nang mực 

A-6: Sò 

Nhóm phân lập từ 

Vườn 

V-ĐK1: Bánh dầu phụng 

V-ĐK2: Bánh dầu nành 

V-ĐK3: Bột bắp 

V-ĐK4: Cơm dừa 

V-ĐK5: Rong biển 

V-NS1: Gừng 

V-NS2: Ớt 

V-NS3: Tỏi 

V-NS4: Cam thảo 

V-NS5: Nước dừa 

V-MC1: Thân cây đậu phụng 

V-MC2: Trái chuối chín 

V-MC3: Trái chuối già 

V-MC4: Bắp chuối 

V-MC5: Đu đủ 

V-MC6: Bí đỏ 

V-C1: Phế phụ phẩm 

V-C2: Vỏ cà phê 

V-C3: Thân cây bắp, cùi bắp 

V-C4: Mùn mía 

V-C5: Bùn bả sắn 

V-C6: Mùn dừa 

V-C7: Lục bình 

C-KĐMC1: Xương heo, bò, gà 

C-KĐMC2: Sữa bò 

C-KĐMC3: Trứng gà 

C-KĐMC4: Vỏ trứng gà 

C-KĐMC5: Trùn quế 

C-KĐMC6: Thức ăn thừa 

C-ĐKC1: Phân heo 

C-ĐKC2: Phân bò 

C-ĐKC3: Phân gà 

C-ĐKC4: Phân dê 

C-ĐKC5: Phân dơi 

C-ĐKC6: Phân trùn quế 

C-ĐKC7: Phân thỏ 

Ro-MC1: Gạo 

Ro-MC2: Cám gạo  

Ro-MC3: Hèm bia 

Ro-MC4: Hèm rượu 

Ro-CM1: Rượu 

Ro-CM2: Rơm 

Ro-CM3: Trấu 

Ro-CM4: Than trấu 

R-K1: Đất khoáng 

R-K2: Đá khoáng 

R-K3: Viên củi 

R-K4: Than bùn 

R-K5: Bột than vụn 

R-NS1: Mật đường 

R-NS2: Neem hạt 

R-NS3: Neem lá 

R-NS4: Đương quy 

R-NS5: Quế 

R-M1: Men vi sinh số 1 

R-M2: Men vi sinh số 2 

R-M3: Men vi sinh kháng khuẩn 

R-M4: Men vi sinh kháng nấm 

R-M5: Men vi sinh kháng tuyến trùng 

R-M6: Men vi sinh cố định ni-tơ 

R-PG1: Phụ gia 1 (bộ Sâu) 

R-PG2: Phụ gia 2 (bộ Sâu) 

R-PG3: Phụ gia 3 (bộ Khoáng-VS) 

R-PG4: Phụ gia 4 (bộ Nấm) 

R-PG5: Phụ gia 5 (bộ Nấm) 

R-PG6: Phụ gia 6 (Giấm) 

 

Nhóm phân lập từ 

Rừng 

Nhóm phân lập từ 

Ao 

 

Nhóm phân lập từ 

Vườn 

Nhóm phân lập từ 

Chuồng 

Nhóm phân lập từ 

Ruộng 
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Ro A VACRR 

Hạ tầng nghiên cứu 
Hạ tầng ứng dụng 

Môi trường tự nhiên 

Môi trường bán nhân tạo 

Môi trường nhân tạo 

Nhóm 

phân 

lập 
VACRR 



QUY TRÌNH PHÂN LẬP & NUÔI CẤY 

CÁC NHÓM VI SINH VẬT BẢN ĐỊA 

Bước 1: Quan sát trong thực tiển để biết được 

nơi nào có vi khuẩn có lợi tốt nhất. 

Bước 2: Dùng cơ chất như cơm gạo tẻ, cơm 

gạo lứt … làm môi trường để phân lập, tách 

nhóm có lợi và có hại. 

Bước 3: Dùng kỹ thuật giữ giống và nhân bản 

giống. 

Bước 4: Lưu trữ các chủng phân lập trong nhiệt 

độ phòng từ 15-30 độ hoặc với một số nhóm ưu 

lạnh giữ ở tủ lạnh bình thường 

Sau đây là danh mục các tổ hợp vi sinh đã phân lập & các tác dụng trong hệ sinh thái (VACR-R): 

K-1: Khoáng dạng 

viên K-2: Khoáng 

dạng nước 

K-3: Khoáng dạng 

bột 

K-4: Than hoạt tính 

Nhóm tạo ra 

Thuốc nấm 

N-1:  Trị  nấm  chết  nhanh,  

héo rũ - dạng bột trị gốc 

N-2: Trị nấm trên lá dạng 

nước 

N-3:  Trị  nấm  tuyến  trùng 

dạng bột 

N-4:  Trị  nấm  tuyến  trùng 

dạng nước 

S-1: Thuốc phòng trị sâu 

S-2: Thuốc phòng trị bọ 

S-3: Thuốc phòng trị trứng 

sâu 

VS-1: Men vi sinh số 1 

VS-2: Phụ gia vi sinh 1 

VS-3: Men vi sinh kháng 

khuẩn 

VS-4: Men vi sinh kháng nấm 

VS-5:  Men  vi  sinh  kháng  

tuyến trùng 

VS-6: Men xử lý đất dạng bột 

VS-7: Mật đường 

ĐS-8: Đất sạch 

Đ-1:  Amino  acid  –  dịch  

thủy phân các loại thủy sản 

Đ-2: Viên nén dinh dưỡng 

đạm khoáng 

Đ-3: Đạm dạng bột 

Nhóm tạo ra 

Đạm 

Nhóm tạo ra 

Khoáng 

Nhóm tạo ra 

Thuốc ngừa sâu 

Nhóm tạo ra 

Vi sinh cải tạo đất 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN VI SINH – KHOÁNG CHẤT 

Cơm đầu 

vào (kg) 

THÙNG Ủ 

(40 kg/thùng) 

Vi sinh 1, phụ gia, mật đường 

Ủ KHÔ 

(3-4 ngày) 

DUNG 

DỊCH VI 

SINH Lên men 20 ngày 

DUNG 

DỊCH VI 

SINH 

KHOÁNG 

BỘT 

Nước dừa  

đầu vào 

(lít) 

THÙNG Ủ 

(40 lít/thùng) 

Lên men 14 ngày 

Vi sinh 1 Vi sinh 1, phụ gia, mật đường 



Phân đạm cá 

Amino Acid 

Vi sinh vật 

bản địa 

Chế phẩm thảo mộc, trị nấm, 

héo xanh, tuyến trùng 

Viên nén dinh 

dưỡng cao cấp 

Phân hữu cơ vi 

sinh dạng bột 

Dinh dưỡng ra 

hoa  - đậu trái 

Nhũ tương tinh 

dầu hạt neem 
Thảo mộc tự nhiên 

neem & gạo 

Chế phẩm phòng trị 

nấm bệnh Chitosan 

Bột cá lên men Bột lá neem Phân gà, dê, bò Tinh dầu neem 

hoạt hóa 

Mật rỉ đường 

Enzym gạo Cám gạo Mùn mía Than hoạt tính Bột nang mực 

BỘ NGUYÊN LIỆU HỮU CƠ TỪ VI SINH VẬT BẢN ĐỊA 

PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 
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Xứ Tiên Farm 

– Tiên Phước 

Chăn nuôi 

Hộ gia 

đình 1 

Hộ gia 

đình 2 

Trồng trọt 

Chế biến nông 

sản, thực phẩm 

Chế biến thức 

ăn gia súc 
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Chất thải sinh 

hoạt thu gom 

Phế thải 

Sản xuất phân ủ 
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Lò khí hóa 

Thức ăn 

tái tạo 

Thực phẩm tự cấp 

Xứ Tiên Farm 

– Lâm Hà 

THỊ TRƯỜNG 
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Giống, 

phân, 

thuốc 

Giống, 

thuốc, 

thức ăn 

Xứ Tiên Farm 

– Đắk Nông 

Công ty Cổ Phần 

Vi Sinh Xứ Tiên 

Triết lý 

B-VACR-R 

Xứ Tiên Farm – Lâm Hà 

MÔ HÌNH 

KINH TẾ TRANG TRẠI VACR-R BÙI NGỌC CHÂU 



TIÊU CHÍ 6 KHÔNG 

1. Không sử dụng giống biến đổi gen. 

2. Không sử dụng phân bón hóa học 

3. Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học 

4. Không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng. 

5. Không sử dụng nguồn nước thiếu kiểm soát. 

6. Không sử dụng thuốc diệt mầm, diệt cỏ 

TIÊU CHÍ 7 CÓ 

1. Sử dụng gạo lứt và cám gạo. 

2. Sử dụng sữa bò tươi nguyên chất. 

3.Sử dụng trứng gà chất lượng. 

4. Sử dụng cá biển tươi nguyên chất, rong biển 

5. Sử dụng cây neem trừ sâu trong canh tác 

6. Sử dụng trái cây và thảo mộc thiên Nhiên 

7. Sử dụng phân chuồng: bò, dê, cừu… 

TIÊU CHÍ 6 KHÔNG VÀ 7 CÓ TRONG MÔ HÌNH 

KINH TẾ TRANG TRẠI VACR-R 

SO SÁNH VỚI CÁC LOẠI HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP 

Loại hình 
Nông nghiệp 

vô cơ 
Nông nghiệp 
truyền thống 

Nông nghiệp 
hữu cơ vi sinh 

Sản lượng Trung bình - cao Thấp – trung bình Trung bình - cao 

Chất lượng Thấp – trung bình Thấp Trung bình - cao 

Giá thành Cao Thấp Thấp 

Độc tố Cao Không Không 

Môi trường Nguy hại Bảo vệ Bảo vệ và cải thiện 

Bền vững Không bền Bền Bền 



Bước 5: DU LỊCH 

• Thu hút khách bằng bốn nền tảng bên dưới. 

• Cầu nối để cộng đồng hiểu nông học đã được 

áp dụng trong trang trại như thế nào. 

• Là cách bền vững để xây dựng thương hiệu 

nông sản của trang trại sản xuất. 

Bước 1: NÔNG HỌC 

• Khoa học tự nhiên trong nông nghiệp. 

• Xuất phát từ tập quán canh tác. 

• Đích đến là hoàn thiện kỹ năng B-VACR-R. 

• Sử dụng ngôn ngữ quen thuộc và dễ hiểu. 

Bước 2: CHẾ BIẾN 

• Nấu ăn trong bếp 

• Sơ chế, chế biến để giữ nông sản để 

được lâu.Sản xuất thực phẩm chế biến. 

• Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu sinh học phục 

vụ tại chỗ. 

Bước 3: TÍCH HỢP 

• Tìm hiểu khoa học xã hội hỗ trợ khoa học tự 

nhiên, tích hợp vào tương tác với khách hàng. 

Bước 4: VĂN HÓA 

• Tìm hiểu khoa học tự nhiên và khoa học xã 

hội trong 6 hành vi văn hóa: ở, ăn, chơi, học, 

làm việc, giao lưu. 

• Từ giải quyết nhu cầu đến thưởng thức đời 

sống. 

• Xây dựng chuẩn văn hóa cho trang trại. 

DU 

LỊCH 

VĂN 

HÓA 

TÍCH 

HỢP 

CHẾ 

BIẾN 

NÔNG 

HỌC 

THÁP PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

TRONG NÔNG NGHIỆP 

DU LỊCH 

VĂN HÓA 

TÍCH HỢP 

CHẾ BIẾN 

NÔNG HỌC 1. KHTN + NN 

2. KHTN + CN 

3. KHTN + KHXH 

4. KHTN + KHXH + đời sống 

5. Kinh tế dịch vụ dựa vào 

nhu cầu giao lưu văn hóa 



KHUYNH HƯỚNG TÁI CẤU TRÖC 

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 

KẾT NỐI VẠN VẬT 

NỀN KINH TẾ SỐ 

Sản xuất có lịch sử dữ liệu Nông sản giao dịch trên sàn 

Tái cấu trúc 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

Lộ trình truyền thống 

Bước nhảy vọt 



CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 


