
Chế phẩm vi sinh



Mục tiêu truyền thông:
Người nghe nắm 

được: cách sử dụng 
chế phẩm vi sinh



Bảng sử dụng CPVS
Sử dụng Mục đích Tỉ lệ Tần suất
Cây trồng Phát triển cây trồng, chất 

lượng rau củ quả
5 muỗng canh (MC) CPVS : 
20 L nước

1 lần/ tuần

Nước
hormon tự 
nhiên

Sớm ra hoa  quả 2k chuối chín 2k đu đủ chín, 
2k bí đỏ chín, 1 chén đường, 
1 chén CPVS+ 20 L nước

1 lần/ tuần
(sau 10
ngày)

Phân bón Cải thiện chất lượng phân 
bón và rút ngắn thời gian

10 L nước + 4 MC CPVS + 4 
MCđường+ 30kg phân bón

1 lần/ tuần
(sau 7 ngày)

Thức ăn 
động vật

Cải thiện thức ăn cho động 
vật

0.5L CPVS, 1L đường, 200g  
muối, 25kg thức ăn cho động 
vật :

Hằng ngày
(sau 5-7
ngày)

Nước cho 
động vật

Cải thiện tiêu hóa và chất 
lượng nước

2 MC đường + 2 MC CPVS+ 
20L nước

Hằng ngày

ắm rửa cho 
động vật

Chống nhiễm trùng da 1,5L CPVS : 100L nước Hằng ngày

Nuôi cá Cải thiện chất lượng nước 
(kích thước ao 4m x 4m)

2 MC CPVS + 2 MC đường +
20 L nước

Hằng tuần

Môi trường Khử trùng và khử mùi hôi 1,5L CPVS : 100 L nước Khi cần thiết



NướcCPVS 
có thểđược
sử để làm gì
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Để tưới cây
5



5 20L 6



Làm phân 
bón 7



4 10 L
84 30 k

7 ngày



Dùng để làm 
hormontựnhiên
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10L
10

2kg chuối chín 2kg 
đu đủ chín
2kg bí đỏ chín
1 chén đường
1 chén CPVS 10 ngày



côn trùng. 11

Dùng để phun 
phòng bệnh và



1L

1 chén giấm
1 chén CPVS
1 chén đường
1 chén rượu gạo
1 chén nước thuốc lá

Có thể sử 
dụng sau 
24 giờ



Cải thiệnchất 
lượng nước
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20L
142

2



Giảm mùi 
hôi thối 15



1.5L 100L
16



nước
uống cho gia 
súc gia cầm

17

Cải thiện



18Sử dụng sau 10 phút
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thức ăn gia 
súc gia cầm

19

Cải 
thiện



0.5L

25kg

20

0.2kg 
muối
1L

Sau 5-7 ngày



Sức khỏe
21
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Sử dụng
cho người
truyền
thông
Gợi ý câu
hỏi ôn
bài:
Sử dụng
phương
pháp hỏi
- đáp
Câu hỏi: 
Mỗi tổ nêu 1 
cách sử dụng
của chế phẩm
vi sinh
Đáp án:
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