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Hạt trữ nước chống hạn ERISORB 

(AQUASORB) 

Hạt trữ nước chống hạn ERISORB là sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp của Pháp. NHÀ SẢN 

XUẤT SNF tùy khu vực phân phối sản phẩm còn có tên khác AQUASORB. 

Sự biến đổi khí hậu hiện nay đang ảnh hưởng rất lớn đến ngành nông nghiệp, đặc biệt là vấn đề 

hạn hán. Sự gia tăng hạn hán làm thiệt hại rất nhiều cho bà con nông dân, các vùng đất trước đây 

vốn là khu vực bờ xôi ruộng mật trở nên cằn cỗi chuyển dần qua sa mạc hóa. 

Để bảo vệ các vùng đất nông nghiệp và cải tạo đất đang bị sa mạc hóa, các nhà khoa học đã tạo 

ra sản phẩm hạt polyme siêu giữ nước SAP (super absorben polymer). 

Hạt trữ nước chống hạn ERISORB được sản xuất bởi tập đoàn SNF. Sản phẩm tinh khiết 

99.99%, lượng nước hút tối đa 400 lần khối lượng hạt (1kg có thể hút được 400L nước). Sản 

phẩm đã qua kiểm định của Bộ Nông Nghiệp Pháp và Mỹ, an toàn với môi trường không hóa 

chất độc hại, Thời gian lưu lại trong đất lâu từ 1,5-3 năm.(sản phẩm khác trên thị trường chưa 

được kiểm định và chỉ tồn tại trong đất được 6 tháng) 

Hạt siêu giữ nước này sẽ lưu lại lượng nước dư thừa trong quá trình tưới  hoặc từ nước trong môi 

trường như mưa, sương. sau đó sẽ phân giải từ từ theo nhu cầu của cây trồng. Hoạt động này sẽ 

được lặp lại suốt quá trình tồn tại trong đất. 

Ngoài ra hạt này khi có nước ở dạng gel sẽ hỗ trợ hệ rễ sinh trường khỏe mạnh hơn.Sản phẩm 

thân thiện với môi trường khi tự động phân hủy thành chất hữu cơ cho đất 

Hạt trữ nước chống hạn ERISORB giúp tiêt kiệm nước tối đa, Đảm bảo sự cân bằng nước cho 

đất nông nghiệp. Sử dụng hiệu quả hơn khi kết hợp với hệ thông tưới nhỏ giọt, trông với phân vi 

sinh. 

THÀNH PHẦN CẤU TẠO Hạt siêu trữ nước Erisorb 

Erisorb là chất polime Polyacrylamide siêu hấp thụ. Được liên kết polyme giữa Acrylamide và 

Potassium acrylate không tan trong nước. 
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Công thức hóa học 

CÁCH HOẠT ĐỘNG 

Hạt siêu giữ nước Erisorb có chức năng hấp thụ nước 400 lần khối lượng bản thân hạt (1kg hút 

được 400l nước), sau khu hút nước trở thành dạng gel. 

 
Hình trước và sau hút nước trên kính hiển vi 

Khi tiếp xúc vơi nước mạng lưới polymer sẽ trương nở ra nhờ quá trình thẩm thấu và giữ nước 

lại trong cấu trúc. Khi ở trong đất trồng Hạt siêu giữ nước Erisorb sẽ nở ra trong môi trường ẩm 

ướt (mưa, hoạc khi tưới,  gặp sương…) và luôn sẵn sàng nhả nước ra khi điều kiện môi trường 

khô hạn. Vòng tuần hoàn hút/nhả nước này sẽ lặp lại và tồn tại rất lâu tại khu vực rễ cây, giúp 

giảm áp lực thiếu nước. 
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Hoạt động Erisorb giúp bảo vệ bộ rễ không bị thiếu nước. 

Sản phẩm đang được phân phối bởi: 

CÔNG TY TNHH CHỚP NGAY 
ĐC: 158/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh. Tp.HCM 
Website: www.chopngay.com – www.nongdan.pro 
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Lợi ích rõ ràng nhất của Hạt trữ nước chống hạn ERISORB : 

 Tăng cường khả năng giữ nước của đất trồng. 

 Cây tăng trưởng nhanh hơn. 

 Giảm tình trạng thiếu nước của cây trồng trong thời gia khô hạn. 

 Hỗ trợ phát triể bộ rễ. Nước và chất dinh dưỡng luôn tập trung tại khu vực rễ giúp cây 

hấp thụ dễ dàng 

 Giảm 50% lượng nước tưới. 

 Ngăn ngừa sự thay đổi có hại của biến đổi khí hậu. Cải tạo và ngăn ngừa các vùng đất sa 

mạc hóa. 

ỨNG DỤNG Hạt siêu trữ nước Erisorb: 

 Nông nghiệp: hỗ trợ giữ đất, nước. tăng chất dinh dưỡng cho đất 

 Lâm nghiệp: làm cây giống, trồng rừng, vận chuyển di dời cây 

 Khai khoáng, mỏ v.v 
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MỘT SỐ HIỆU QUẢ KHI DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP 

1.1 Tăng tỷ lệ sống của cây bạch đàn tại Brazil 

 

Tỷ lệ Control 0gr: không dùng Erisorb/ Dry 2g&4g sử dụng Erisorb khô/ Hydrated 2g&4gr sử dụng Erisorb 

Khi đã cho hút đủ nước. 

1.2 Sử dụng trên canh đồng ngô lớn  (large scale plots) – trộn lúc gieo hạt ở Hungari.  thu hoạch Tấn/ha

 

Control 0: không dùng/ 10kg/ha/ 20kg/ha 
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1.3 Hiệu quả khi sử dụng trên ngô ( Kết quả thí nghiệm Đại Học Nông Nghiệp Trung Quốc) 

Thu hoạch Tấn/ha 

 

Control 0: không dùng/ 5.5kg/ha/ 11.3kg/ha / 15kg/ha 

1.4 Ứng dụng khi trồng cà chua ở  PAKISTAN 
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