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STT Tên thương mại Thành phần

1
ALGINURE

(Tilco Biochemie – Đức)

Chiết xuất từ tảo biển Ascophyllum

nodosum và Laminaria sp. 3,2% N, 19% 

P2O5, 16% K2O

2
BOMI-BEST

(Biocont laboratory – CH Séc)
K2O (>46%)

3
PREV-B2

(Oro Agri International – Mỹ)
Tinh dầu cam + 2.1% Boron

4
PREV-MAG

(Oro Agri International – Mỹ)
Tinh dầu cam + 5% MgO

5
ORO STAR

(Oro Agri International – Mỹ)

4% Bo + 2% K + 1.8% Mn + 3% Mo + 

1.9% Zn

6
BẪY DÍNH CÔN TRÙNG MÀU VÀNG

(Biocont laboratory – CH Séc)

7
BẪY DÍNH CÔN TRÙNG MÀU XANH

(Biocont laboratory – CH Séc)

THÔNG TIN VỀ CÁC SẢN PHẨM

DO CÔNG TY BIOCONT VIỆT NAM PHÂN PHỐI
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Alginure là phân bón lá rong biển có tác dụng hỗ trợ cây phòng ngừa nhiều nhóm bệnh: mốc

sương, phấn trắng, thán thư… Trong đó, hiệu quả nhất là phòng trừ nhóm bệnh mốc sương

(Peronospora sp.) trên nhiều đối tượng cây trồng như: Cà chua, Khoai tây, Xà Lách, Bó xôi,

Hoa hồng, Hoa cúc…

Alginure được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu trong canh tác nông nghiệp sạch. Các khảo nghiệm

tại Pháp và Đức đã chứng minh hiệu quả phòng bệnh sương mai của Alginure trên nhiều đối

tượng cây trồng cao hơn hẳn so với các loại thuốc hóa học thông thường.

Thành phần:
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Alginure giúp tăng cường sức đề kháng của cây trồng. Đẩy nhanh tốc độ đáp ứng đề kháng của

cây khi nấm bệnh xâm nhiễm – từ đó giúp cây trồng kịp thời sản sinh ra các kháng thể để ngăn

ngừa sự phát triển của bệnh.

Cây được phun với Alginure (liều lượng từ 3-5 l/ha) giúp hình thành nhiều loại kháng thể trong

đó có Oxi già – hợp chất kháng khuẩn và kháng nấm cực mạnh. Oxi già hình thành nhiều ở khí

khổng, ngăn không cho nấm bệnh xâm nhập vào trong cây. Thêm vào đó, xử lý Alginure với

nồng độ cao (5 l/ha) còn giúp cô lập hoàn toàn vết bệnh, ngăn không cho bệnh tiếp tục phát

triển bên trong cây – điều này giúp chặn đứng hoàn toàn bệnh sương mai ngay cả khi bệnh đã

vào bên trong cây trồng.

Alginure hoàn toàn không cần thời gian cách ly, tuyệt đối an toàn với người sử dụng, thiên địch,

vật nuôi và môi trường. Alginure có thể kết hợp với hầu hết các loại thuốc BVTV và phân bón

lá khác

Về mặt lý thuyết: Alginure có thể sử dụng cho tất cả các loại cây trồng, tất cả các mùa vụ.

Trên thực tế khảo nghiệm: Alginure cho kết quả rất tốt trên cây Cà chua, khoai tây (ngừa nấm bã

trầu), nho (ngừa mốc sương), cây trà (ngừa bệnh thán thư), cây xà lách, bó xôi (ngừa mốc

sương), cây dâu tây (ngừa thán thư, cao su…), cây ớt chuông, ớt sừng (ngừa phấn trắng), hoa

cúc (tuột lá chân), hoa hồng (rụng lá do nấm sương mai), đặc biệt là phòng bệnh chết nhanh và

chết chậm trên cây Tiêu

Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiến hành khảo nghiệm hiệu quả của Alginure trong phòng trị

bệnh mốc sương trên cây Pó xôi. Kết quả khảo nghiệm cho thấy: hầu hết các cây được xử lý với

Alginure đều khỏe mạnh, cây sinh trưởng tốt.

Chi tiết về sản phẩm và các khảo nghiệm: http://www.alginure.de/english
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nhau và khi xử lý với nước
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Một số bệnh trên cây có thể phòng/trị với Alginure

Nấm bã trầu (Phytophthora infestans) Nấm bã trầu (Phytophthora infestans)

Sương mai (Peronospora sp.) Sương mai (Bremia lactucae)

Chết nhanh (Phytophthora parasitica) Thối rễ (Phytophthora sp)

Sương mai (Peronospora sp.) Héo vàng (Fusarium sp.)
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phun phòng / trị:

Liều sử dụng khuyến cáo: 3-5 L / ha

Tốt nhất nên phun thuốc bắt đầu từ giai đoạn cây còn non.

Có thể phun kết hợp với các thuốc gốc đồng để tăng hiệu quả bảo vệ

Thời gian cách ly: 0 ngày

Xử lý rễ trước khi trồng:

Ngâm rễ với dung dịch chứa 1% Alginure (100ml Alignure / 10 lít nước) để cải thiện khả năng

ra rễ và khả năng thích nghi của cây sau khi trồng
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BOMI-BEST

Thành phần: K2O > 46%

Bomi-best là phân bón lá có hàm lượng Kali hợp chất cao (>99%) trong đó Kali hoạt hóa

>46%

Công thức đặc biệt của Bomi-best giúp làm giảm tối đa độ ẩm bề mặt lá, từ đó tạo điều kiện

bất lợi cho sự xâm nhập và gây hại của bào tử nấm, đặc biệt là nấm phấn trắng.

Nấm phấn trắng chủ yếu sinh trưởng và phát triển trong điều kiện môi trường axit nhẹ. Xử lý

với Bomi-best giúp làm tăng độ pH trên bề mặt lá, gây ra stress môi trường (thay đổi pH đột

ngột), tạo điều kiện bất lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của nấm phấn trắng.

Sợi nấm phấn trắng khi tiếp xúc với Bomi-best sẽ chết khô do ảnh hưởng của sự chênh lệch

áp suất thẩm thấu giữa bên trong và ngoài sợi nấm.

Sản phẩm có hiệu quả trong cả phòng và trị bệnh.

Bomibest gia tăng độ pH bề mặt lá, bảo vệ lá khỏi nấm phấn trắng

Nấm phấn trắng trước khi xử lý Bomi-best Nấm phấn trắng sau khi xử lý Bomi-best
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Bomi-best được khuyến cáo sử dụng rộng rãi tại Châu Âu trong canh tác nông nghiệp hữu

cơ.

Về lý thuyết: Bomi-best có thể sử dụng cho tất cả các loại cây chịu ảnh hưởng của nấm phấn

trắng như: nho, dâu tây, ớt, cao su, thanh long, chanh dây, cây họ bầu bí…

Trên thực tế khảo nghiệm: Bomi-best cho hiệu quả rất cao trong phòng trị phấn trắng trên

cây ớt ngọt, hoa hồng, nho, chanh dây, dưa leo, cà rốt…

Bomi-best có thể được sử dụng để cung cấp Kali cho cây

trồng, đặc biệt là các loại cây lấy củ như Cà rốt, Khoai tây,

Khoai lang, Củ cải…

Hàm lượng Kali cao trong Bomibest giúp củ to, chắc. Thêm

vào đó, Bomi-best còn có khả năng kiềm hãm sự phát triển

của chồi non, giúp tập trung chất dinh dưỡng để nuôi củ.

Bomi-best cho hiệu quả rất cao khi phun kết hợp với Sumi-

eight trên cây lấy củ

SỬ DỤNG BOMIBEST LÀM PHÂN BÓN KALI

*Bomi-best sử dụng hiệu quả để kích nở cây hoa, giúp hoa nở nhanh, đều, chuẩn màu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều sử dụng: 1kg / 200 Lít nước

Lượng nước phun: 400-600 lít / hecta

Đối với Dâu tây, không phun quá 3g/ lít nước

Thời điểm xử lý:

Phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát

Phun ngay khi phát hiện vết nấm phấn trắng trong vườn.

Tốt nhất nên kết hợp với Prev-B2 (nồng độ 1,5 ml / L nước)
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Một số bệnh trên cây có thể phòng/trị với Bomi-Best

Leveillula taurica Oidium lycopersici

Oidium geberathium Sphaerotheca pannosa

Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca macularis

Alternaria dauci Cây lấy củ các loại – giúp củ to, chắc
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PREV-B2

Prev-B2 là sản phẩm độc quyền, được cấp bằng sáng chế của công ty

Oro Agri. Sản phẩm được chiết xuất từ tinh dầu cam, bổ sung hàm

lượng Boron cần thiết. Điều này tạo nên những đặc tính độc đáo, duy

nhất của PREV-B2 so với các sản phẩm đang có mặt trên thị trường.

PREV-B2 được đăng ký dưới dạng phân bón lá với thành phần Boron

2.1% và chiết xuất tinh dầu thực vật (tinh dầu cam). Ngoài cung cấp

lượng Boron cần thiết cho quá trình sinh trưởng, phát triển của cây,

hoạt chất tinh dầu cam còn có các hiệu quả sau:

 Bám dính, loang trải trên bề mặt và thẩm thấu tốt giúp tăng hiệu quả của các loại

sản phẩm phun kèm như các loại phân bón lá, thuốc bảo vê ̣ thực vật...

 Phòng, trị nhóm nấm phấn trắng trên các đối tượng cây trồng.

 Phòng, trị hiệu quả các loài côn trùng thân mềm gây hại như: Bọ phấn, rệp, bọ trĩ,

nhện.

PREV-B2 hoàn toàn không có dư lượng khi sử dụng và được chứng nhận có thể sử dụng

trong nông nghiệp hữu cơ ở nhiều nước Châu Âu.

CÔNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

Cung cấp lượng Boron cần thiết cho cây trồng

Boron đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, đậu quả, tăng hàm lượng đường

trong trái cây và tinh bột trong củ. Boron còn giúp hạn chế sự rụng hoa và trái non.

PREV-B2 có chứa 2.1% Boron, giúp cân bằng những thiếu hụt Boron ở nhiều đối tượng cây

trồng. Thành phần dầu cam có trong PREV-B2 giúp chất dinh dưỡng thẩm thấu tốt hơn vào

trong cây và giúp đáp ứng nhanh sự thiếu hụt Boron trong cây

Triệu chứng thiếu Boron trên Lơ, nho và Lúa
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Chất dàn trải bề mặt và thẩm thấu

Nồng độ sử dụng: 1.25 – 1.5 ml / L nước

Tác động:

Các sản phẩm chứa tinh dầu cam có đồng thời ba tác động: (1) bám dính, (2) loang trải bề

mặt và (3) thẩm thấu. PREV-B2 làm giảm sức căng bề mặt của nước, giúp các sản phẩm

phun kèm có khả năng bám dính và loang trải tốt hơn trên bề mặt lá, đồng thời giúp kéo các

sản phẩm này vào bên trong, làm tăng khả năng hấp thu qua lá. Tác dụng này đặc biệt hữu

hiệu đối với các cấu trúc lá trơn, láng, ít bám dính như hành, chuối, một sô ́ loại rau, hoa,

quả như xú lơ, cát tường… và các cấu trúc lá thẳng đứng như lúa, hành.

Khi phun PREV-B2 đi kèm với các sản phẩm có tác dụng bảo vệ như Đồng hoặc Mancozeb,

giúp làm tăng hiệu quả che phủ, đồng thời hạn chế sự rửa trôi khi gặp mưa.

Với khả năng bám dính và dàn trải, PREV-B2 giúp tiết kiệm lượng nước và sản phẩm đi

kèm đến 20% mà vẫn làm tăng hiệu quả của sản phẩm.

Hình. Lá không được phun kèm PREV-B2 và với PREV-B2 (1.5 ml/L), PREV-B2 làm

thuốc lan trải tốt hơn, tăng hiệu quả che phủ và nhanh khô sau khi phun

Phòng, trị nhóm nấm phấn trắng trên các đối tượng cây trồng:

Nồng độ sử dụng: 4-5 ml / L nước.

Tác động:

Theo các nghiên cứu trên thế giới, tinh dầu cam khi tiếp xúc với các sợi nấm phấn trắng

phát triển trên bề mặt lá, có khả năng rút nước trong hệ sợi nấm, làm các tế bào nấm khô và

chết. Bên cạnh đó, Tinh dầu cam có trong sản phẩm còn giúp cho bề mặt lá khô nhanh sau

khi phun, hạn chế sự phát triển của nấm bệnh.
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Hình. Sợi nấm trước (trái) và sau khi (phải) xử lý với Prev-B2 (4ml / 1L nước)

Phòng, trị hiệu quả các loài côn trùng thân mềm gây hại

Nồng độ sử dụng: 4-6 ml / L nước

Tác động:

Tinh dầu cam làm phá hủy lớp cấu trúc bảo vệ trên cơ thể côn trùng và thẩm thấu vào bên

trong cơ thể. Mất cơ quan bảo vệ, côn trùng không thể kiểm soát sự mất nước, và chết khô.

Các sản phẩm từ tinh dầu cam đặc biệt có hiệu quả trên bọ phấn trắng (white fly), Aphid,

nhện, bọ trĩ, rệp sáp và các loài côn trùng thân mềm khác.

Tinh dầu cam khi kết hợp với các loại thuốc BVTV khác còn làm tăng hiệu quả tác động của

sản phẩm, giúp sản phẩm dễ dàng lan trải đến các nách lá, khe hẹp, dễ dàng tiếp xúc và đi

vào cơ thể côn trùng.

10 phút

2 tiếng 24 tiếng
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Tại Châu Âu và những nước nông nghiệp phát triển, bẫy dính côn

trùng đã được biết đến như một công cụ hiệu quả trong giám sát và

kiểm soát một số loài côn trùng gây hại. Loại bẫy dính côn trùng

được sử dụng rộng rãi nhất là bẫy dính nhựa, có phủ keo ở hai mặt.

Bẫy có thể có màu vàng hoặc xanh da trời, tùy thuộc đối tượng côn

trùng gây hại cần giám sát. Bẫy dính côn trùng thường được sử

dụng để giám sát các loài côn trùng thân mềm như: bọ phấn, ruồi

hại lá, ruồi đục quả, bọ trĩ, bọ nhảy… từ đó có phương pháp phòng

trừ hợp lý, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạn chế tối đa lượng thuốc

BVTV sử dụng.

BẪY DÍNH CÔN TRÙNG

Tại Lâm Đồng, Công ty cổ phần Biocont Việt Nam là đơn vị đầu tiên nhập khẩu và phân phối

chính thức bẫy dính côn trùng có nguồn gốc từ Châu Âu. Bẫy đã được khảo nghiệm trong thời

gian dài trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả cho

thấy, Bẫy có độ bền cao trong mọi điều kiện thời tiết, keo không bị rửa trôi dưới mưa và nước

tưới, keo bền dưới tác động của phân bón, hóa chất và thuốc BVTV, thời gian sử dụng tối

thiểu 3 tháng trong điều kiện thời tiết Lâm Đồng.

Bẫy dính côn trùng do công ty Biocont Việt Nam phân phối gồm hai màu xanh và vàng, mỗi

màu sắc sẽ thu hút các loài côn trùng khác nhau. Đây là loại tấm dính có khả năng bắt sáng

tốt, thu hút tối đa sự chú ý của côn trùng. Màu sắc sử dụng trên tấm dính đã được các nhà

khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng, và đảm bảo độ đồng đều trên tất cả sản phẩm. Keo sử dụng

trên bẫy cũng là loại keo độc quyền do tập đoàn Biocont phát triển, keo bền dưới mọi điều

kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, không khô và không bị rửa trôi.
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Đối tượng côn trùng Cây trồng

Bọ phấn Cà chua, Hoa đồng tiền

Ruồi hại lá Hoa Cúc, Bó Xôi, Xà Lách

Ruồi đục trái Dưa leo, khổ qua

Bọ nhảy Cây họ thập tự

Rầy, rệp Hoa hồng

Bẫy dính côn trùng màu vàng

Bẫy dính côn trùng màu vàng đã được khảo nghiệm và cho kết quả tốt trong giám sát các đối

tượng côn trùng gây hại sau:

Đối tượng côn trùng Cây trồng

Bọ trĩ

Hoa các loại

Nho

Chanh dây

Dâu tây

Cà chua, ớt chuông

Bẫy dính côn trùng màu xanh

Khác với bẫy dính côn trùng màu vàng, bẫy dính màu xanh được sử dụng chuyên để giám sát

bọ trĩ trên nhiều loại đối tượng cây trồng:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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