
1. Lợi ích: 
Sử dụng vi khuẩn cố định đạm và 

hòa tan lân giúp gia tăng hoạt động vi sinh 
vật có ích và cải tạo đất, cung cấp thêm 
phân đạm, lân cho cây trồng ngay cả ở pH 
thấp. 

Tiết kiệm chi phí mua phân bón  
khoảng 100-150kg/ha và giảm phun thuốc 
bảo vệ thực vật 2-3 lần trên vụ do ít sâu 
bệnh đồng thời giảm được nguồn nước 
tưới khi mùa khô. 

Thu nhập tăng lên nhờ việc giảm chi 
phí đầu tư. 

Giảm gây ô nhiễm môi trường. 
   Tạo ra sản phẩn an toàn, tăng chất 

lượng nông sản. 
2. Chuẩn bị nguyên vật liệu: 
Để nuôi 50 lít vi khuẩn cố định đạm và 50 
lít vi khuẩn hòa tan lân cần chuẩn bị: 

- 2 thùng nhựa hoặc khạp sành chứa 
được 50 lít nước.   

          
- Vi khuẩn nguồn cố định đạm 0,5 lít  

và vi khuẩn nguồn hòa tan lân  0,5 lít. 

  
- Đường cát (1kg), giấm ăn (1/2 xị  

=125ml) và 100g tro bếp (1 tô đầy). 
3. Cách thực hiện: 

- Nấu nước sôi để khử trùng thùng 
nhựa hoặc khạp sành. Sau đó  cho 49 lít 
nước sạch vào mỗi thùng. 

                                                                                                                                                      
- Cho 1 kg đường vào 2 lít nước nấu 

cho tan và chia đều vào 2 thùng trên. 

       
- Thùng nuôi vi khuẩn hòa tan lân: tiếp 

tục cho 0,5 lít vi khuẩn nguồn hòa tan lân 
và tro bếp (khoảng 1 tô) vào thùng. Sau 

đó, khuấy đều và dùng bạt sạch đậy miệng 
thùng (hay khạp), sau đó đậy nắp và dằn 
gạch lên nắp để không bị bung, cho đến khi 
đem ra sử dụng (không cần khuấy). 

              
Đổ tro bếp vào thùng 

             
Khuấy đều trước khi đậy nắp 

- Thùng nuôi vi khuẩn cố định đạm: cho 
0,5 lít vi khuẩn nguồn cố định đạm và  giấm 
ăn (1/2xị =125ml) vào thùng. Khuấy đều và 
đậy nắp kín lại và dùng bạt sạch đậy miệng 
thùng (hay khạp), sau đó đậy nắp và dằn 
gạch lên nắp để không bị bung. 
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Cho giấm ăn và vi khuẩn cố định đạm 

vào thùng 

              
- Mỗi ngày khuấy đều 1 lần để cung 

cấp Oxy giúp vi khuẩn mau lên men. 

  
Ghi ngày tháng sản xuất,                               

tên vi khuân lên thùng 
 
 

4. Cách sử dụng: 
- 7 – 10 ngày sau khi nuôi có thể đem 

ra sử dụng. 

   
- Cách sử dụng cho hoa màu: Pha 1 lít 

vi khuẩn vào 20 lít nước khuấy đều, tưới 
thấm cho hoa màu. 

- Cách sử dụng cho lúa: tưới 20 lít vi 
khuẩn cho 1000m2. (không pha nước). 

- Tưới và đóng ủ phân hữu cơ vi sinh 
trước khi phân đã hoai (60-80 ngày sau ủ) 
5. Nhân nuôi lại lần 2,3: Sau khi nuôi lần 
1 chừa lại mỗi loại vi khuẩn 5 lít để nuôi 
lại lần 2,3 (cách làm tương tự lần 1)  

 
Chú ý: 1.Viết chữ lên nắp thùng để dễ  
phân biệt loại vi khuẩn đạm (N) và lân 
(P). 

2. sau 3 lần nuôi phải mua vi khuẩn 
nguồn mới. 

 
Chân thành cám ơn Trung Tâm Khuyến 
Nông và Chương trình Khuyến nông có 
sự tham gia (PAEX) hỗ trợ để thực hiện 
tờ bướm này. 
 

 
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 

KHUYẾN NGƯ TỈNH SÓC TRĂNG 
----------------------- 

CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG 
BƯNG CHỤM 

KỸ THUẬT  
NUÔI VI KHUẨN CỐ ĐỊNH 
ĐẠM VÀ HÒA TAN LÂN 

 

 
 

Điện thoại: 0944.176142 
Địa chỉ: số 177, ấp Bưng Chụm, xã Tham 
Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh  Sóc Trăng. 
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