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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VH-FARM

VH FARM (Vegetable Hydroponics 

Farm) là đơn vị chuyên ứng dụng công 

nghệ thuỷ canh sản xuất rau an toàn. 

Xây dựng nền tảng mới hướng đến nền 

nông nghiệp công nghệ cao. Là một 

doanh nghiệp thuần Việt chúng tôi cam 

kết sẽ đem đến những công nghệ mang 

nét riêng của người dân Việt. Dựa trên 

nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện 

nay nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

và cung cấp rau an toàn đến người tiêu 

dùng.

Thông điệp chúng tôi: Công nghệ 

“xanh” sản phẩm “sạch” tạo sự “an” 

tâm cho người tiêu dùng.

h t t p s : / / v h f a r m . v n

0901 788 344 / 0989 275 411

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM VHF

299 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, TP HCM
Trang trại: Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
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CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1.Cung cấp vật tư –
thiết bị thủy canh

2.Tư vấn – chuyển 
giao công nghệ

3.Phân phối rau thủy 
canh
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PHẦN 2

NỘI DUNG



Hệ thống tổng quan thủy canh NFT

Canh tác thủy canh là gì?

Dinh dưỡng được chứa trong bể, máy bơm lưu chuyển dinh dưỡng lên hệ 

thống và quay về bể chứa. 

VH - FARM

N



DUNG DỊCH THỦY CANH

Dung dịch A

Dạng dinh dưỡng phức hợp chứa 

các thành phần đa lượng 

như: N, P, K  theo tỉ lệ thích hợp

cho nhu cầu dưỡng chất cung 

cấp cây trồng.

Dung dịch B

Dạng dinh dưỡng phức hợp chứa 

các thành phần trung và vi lượng 

như: , Ca, S, Mg, Cu, Fe, Mn, 

B, Mo,.. 

- Dung dịch A và dung dịch B là 2 dạng muối khoáng cung cấp cho cây trồng. Đảm 

bảo các thành phần đa, trung và vi lượng cần thiết để cây trồng phát triển.
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Châm dinh dưỡng bằng thủ công. 

VH - FARM

NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI ĐIỀU TIẾT DINH DƯỠNG 

TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH
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TỐT ĐỘ RAU PHÁT 

TRIỂN CHẬM

ẢNH HƯỞNG CHẤT 

LƯỢNG RAU

Hình ảnh Hình ảnh
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Châm dinh dưỡng bằng thiết bị FaTech . 
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TỐT ĐỘ RAU PHÁT TRIỂN 

NHANH ĐỒNG ĐỀU

RAU ĐƯỢC BẢO QUẢN 

TỐT HƠN

Hình ảnh Hình ảnh



Thiết bị kiểm soát EC/TDS - pH

➢ Thiết bị kiểm soát nồng độ dinh
dưỡng dung dịch trồng cây thủy
canh theo thông số TDS hoặc EC
theo 02 thành phần A-B

➢ Kiểm soát nồng độ pH - bổ sung
lượng kiềm trung hòa dung dịch

• Hiển thị thông tin thông số đo, wifi, 
trạng thái ngõ ra

• Kết nối internet thông qua wifi, 3G
• Hiển thị biểu đồ đo trên website
• Calib đơn giản, thuận tiện
• Truy cập nhận dữ liệu thông qua hệ 

lưu trữ đám mây số



Thiết bị giám sát pH

➢ Chỉ tiêu pH là một yếu tố quan trọng trong trồng cây thủy canh. Chỉ tiêu pH cần
kiểm soát liên tục để đảm bảo chu kì sinh trưởng phát triển phù hợp cho cây
trồng, vật nuôi. Thiết bị cho phép đo thông số pH liên tục, tin cậy với chi phí
hợp lý.

• Nguồn cung cấp: 220VAC
• Dải đo: 0 - 14
• Độ chính xác: 0.1

• Nhiệt độ hoạt động: -20 -:- 60oC
• Ngõ ra điều khiển: 03 ngõ ra 10A
• Màn hình LCD hiển thị trạng thái thiết bị 

cũng như các thông số đo
• Kết nối internet thông qua wifi, 3G
• Hiển thị biểu đồ đo trên website

• Calib đơn giản, thuận tiện
• Truy cập nhận dữ liệu thông qua hệ lưu 

trữ đám mây số

• Tính năng điều khiển: theo cảm biến, 
định thời theo ngày đêm



Thiết bị giám sát EC/TDS
➢ Cảm biến đo độ dẫn điện TDS dùng để xác

định tổng chất rắn hòa tan trong nước. Dùng
thiết bị này để xác định chất nồng độ chất dinh
dưỡng trồng cây thủy canh.

• Nguồn cung cấp: 220 VAC
• Nhiệt độ hoạt động: -20 -:- 60oC
• Sai số: 0.01 ppm
• Ngưỡng đo: 0 -:- 1999 ppm
• Ngõ ra điều khiển: 03 ngõ ra 10A
• Màn hình hiển thị độc lập 128 x 64 pixel
• Hiển thị thông tin thông số đo, wifi, trạng thái 

ngõ ra
• Kết nối internet thông qua wifi, 3G
• Hiển thị biểu đồ đo trên website
• Calib đơn giản, thuận tiện
• Thay đổi đơn vị đo linh hoạt
• Truy cập nhận dữ liệu thông qua hệ lưu trữ 

đám mây số
• Tính năng điều khiển: theo cảm biến, định thời 

theo ngày đêm



HÌNH THÀNH CÁO CẶN TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH
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Thiết bị Ewater sử dụng sóng VFL để tạo ra 

một trường điện từ cảm ứng trong lòng ống, với 

tần số thay đổi liên tục từ 2,2 – 22 kHz. Điện từ 

trường dao động sẽ cung cấp năng lượng để 

phân tách các phân tử nước, giải phóng các 

Electron.. Đây là chất xúc tác khiến các chất 

gây cáu cặn trong nước dễ gây kết tủa, không 

bám dính trên bề mặt ống, không gây cáu cặn 

mới mà sẽ trôi theo dòng nước xả ra ngoài.
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THIẾT BỊ XỬ LÝ CÁO CẶN TRONG HỆ THỐNG THỦY CANH
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CƠ CHẾ XỬ LÝ CÁO CẶN

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
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CÁC FARM LẮP ĐẶT

Hình ảnh
Hình ảnh





XIN CẢM ƠN


