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TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚCQ Ậ

Định nghĩa Phân loại Hiện trạng Công ước 
R

Theo công ước Ramsar qui định

ị g ạ ệ ạ g
Ramsar

Theo công ước Ramsar qui định
ĐNN là những vùng đầm lầy,
than bùn hoặc vùng nước bất kểthan bùn hoặc vùng nước bất kể
là tự nhiên hay nhân tạo, thường
xuyên hay tạm thời có nướcxuyên hay tạm thời, có nước
chảy hay nước tù, là nước ngọt,
nước lợ hay nước biển kể cảnước lợ hay nước biển, kể cả
những vùng nước biển có độ sâu
không quá 6 m khi triều thấpkhông quá 6 m khi triều thấp



TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC

Định nghĩa Phân loại Hiện trạng Công ước 
R

Q Ậ

ị g ạ ệ ạ g
Ramsar

ĐNN ven biển

ĐNN nội địaĐNN nội địa

ĐNN nhân tạo



TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC

Định nghĩa Phân loại Hiện trạng Công ước 
R

Q Ậ

ị g ạ ệ ạ g
Ramsar

VN là một nước giàu các hệ sinhVN là một nước giàu các hệ sinh 
thái ĐNN

ĐNN VN rất đa dạng về loại hình, 
chức năng…

Các vùng ĐNN phân bố ở tất cả các 
vùng địa lý địa hình khác nhauvùng địa lý, địa hình khác nhau

VN hiện có trên 60 vùng ĐNN có ệ g
tầm quan trọng quốc gia.



TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC

Định nghĩa Phân loại Hiện trạng Công ước 
R

Q Ậ

ị g ạ ệ ạ g
Ramsar

Là hiệp ước đầu tiên trong số
những công ước liên chính phủ về
bảo tồn và sử dụng bền vững các
nguồn tài nguyên thiên nhiên

Sứ mệnh là nhằm bảo tồn và sử
dụng khôn khéo các vùng ĐNN nhằm
góp phần đạt được mục tiêu phát
triển bền vững trên toàn thế giới.



ĐẤT NGẬP NƯỚC TỰ NHIÊNẬ Ự

Là vùng đất có nước ngập quanh năm hay tạmLà vùng đất có nước ngập quanh năm hay tạm
thời, có sự sinh sống của các động, thực vật
dưới nước có thể là nước mặn nước ngọt haydưới nước, có thể là nước mặn, nước ngọt hay
nước lợ. bao gồm cả vùng cửa sông, đầm phá
ven biển và rừng ngập mặnven biển và rừng ngập mặn.



ĐẤT NGẬP NƯỚC TỰ NHIÊNẬ Ự

CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH
Vi sinh vật

CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH

Đất
ộ ậLỚP

NỀN
SINH 
VẬTTrầm tích

Động vật

NỀN VẬTTrầm tích

Thự ật
Bùn

Thực vật



ĐẤT NGẬP NƯỚC TỰ NHIÊNẬ Ự

Cấp nước
Nguồn lợi thủy sản
Nô hiệNông nghiệp
Gỗ, nguồn năng lượng
Tài nguyên động vật hoang dãTài nguyên động vật hoang dã
Giải trí và du lịch

Môi trường

Si h tháiSinh thái

Kinh tế - xã hộiộ



ỨNG DỤNG CỦA ĐNN TỰ NHIÊN Ụ Ự

ủ ậ ố

Thủy sinh vật Thủy sinh vật

Thủy sinh vật sống 
nổi

Thủy sinh vật 
sống chìm

Thủy sinh vật
sống trôi nổi

XỬ LÝ NƯỚC 
THẢI BẰNGTHẢI BẰNG 
THỦY SINH 
THỰC VẬTTHỰC VẬT



Bảng: Một số thủy sinh thực vật tiêu biểu

Loại Tên thông thường Tên khoa học

Thuỷ sinh thực vật
ố hì

Hydrilla Hydrilla verticillata

Water milfoil Myriophyllum
sống chìm

Water milfoil Myriophyllum 
spicatum

Blyxa Blyxa aubertii

Thuỷ sinh thực vật

Lục bình Eichhornia 
crassipes

Bèo tấm Wolfia arrhigaThuỷ sinh thực vật 
sống trôi nổi trôi nổi

Bèo tấm Wolfia arrhiga
Bèo tai tượng Pistia stratiotes

Salvinia Salvinia sppSalvinia Salvinia spp

Thuỷ sinh thực vật 
Cattails Typha spp
Bulrush Scirpus sppỷ ự ậ

sống nổi
p pp

Sậy Phragmites
communis



Bảng: Nhiệm vụ của thuỷ sinh thực vật trong 
các hệ thống xử lýcác hệ thống xử lý

Phần cơ thể Nhiệm vụệ ụ

Rễ và/hoặc thân

Là giá bám cho vi khuẩn phát triển

ắ
Rễ và/hoặc thân

Lọc và hấp thu chất rắn

Hấp thu ánh nắng mặt trời do đó ngăn cản sựHấp thu ánh nắng mặt trời do đó ngăn cản sự 
phát triển của tảo

Làm giảm ảnh hưởng của gió lên bề mặt xử lýThân và /hoặc lá ở 
mặt nước hoặc phía 

trên mặt nước

Làm giảm ảnh hưởng của gió lên bề mặt xử lý

Làm giảm sự trao đổi giữa nước và khí quyểntrên mặt nước Làm giảm sự trao đổi giữa nước và khí quyển

Chuyển oxy từ lá xuống rể



ỨNG DỤNG CỦA ĐNN TỰ NHIÊN Ụ Ự

Xử lý nước thải bằng cây sậyXử lý nước thải bằng cây sậyXử lý nước thải bằng cây sậyXử lý nước thải bằng cây sậy

Hệ sinh vật quanh rễ loại cây này có
ểthể phân hủy chất hữu cơ và hấp thu

kim loại nặng trong nước thải y tế

Xử lý nước thải bằng rau ngổ và lục bìnhXử lý nước thải bằng rau ngổ và lục bìnhXử lý nước thải bằng rau ngổ và lục bìnhXử lý nước thải bằng rau ngổ và lục bình

Rau ngổ, các kim loại nặng có xu
h ớ í h lũ ễ hiề hhướng tích lũy trong rễ nhiều hơn trong
thân lá.Lục bình thì ngược lại.



ỨNG DỤNG CỦA ĐNN TỰ NHIÊN 

Xử lý nước thải bằng cỏ vetiverXử lý nước thải bằng cỏ vetiver

Ụ Ự

Xử lý nước thải bằng cỏ vetiverXử lý nước thải bằng cỏ vetiver

Cỏ Vetiver có thể hấp thụ một lượng chất
dinh dưỡng và kim loại nặng lớn

Khả năng xử lý nước thải của tảoKhả năng xử lý nước thải của tảo

Xử lý nước thải, tái sử dụng chất dinh
dưỡng

Biến năng lượng mặt trời sang năng lượng
trong các cơ thể sinh vật

Tiêu diệt các mầm bệnh



ỨNG DỤNG CỦA ĐNN TỰ NHIÊN Ụ Ự

ễ ể ả ỏ ớ ể á àNhuyễn thể hai mảnh vỏ lọc nước để ăn các loài 
thực vật phù du trong tự nhiên ở đáy

Cải thiện chất lượng nước bằng cách lọc bùn cát
à ấ ỡ ừvà chất dinh dưỡng dư thừa.

ờ ứ ắ ồ ộ ìNhờ phương thức bắt mồi thụ động theo hình
thức lọc nước mà các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ
ã ó ầ ệ à ôđã góp phần quan trọng trong việc làm sạch môi

trường nước.



ỨNG DỤNG ĐNN TỰ NHIÊN TRONG 
XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎXỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ

Chế độ thủy văn và tính chất hóa học của nước

Kim loại thường nằm trong lớp nền của ĐNN

Chế độ thủy văn và tính chất hóa học của nước

Kim loại thường nằm trong lớp nền của ĐNN,
do vậy được giữ lại trong ĐNN

Tốc độ dòng chảy càng tăng thì càng làm tăngTốc độ dòng chảy càng tăng thì càng làm tăng
hàm lượng ô-xy có trong nước
Một số thông số lý hóa học của nước cũngMột số thông số lý - hóa học của nước cũng

ảnh hưởng đến quá trình xử lý



ỨNG DỤNG ĐNN TỰ NHIÊN TRONG 
XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎXỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ

Lớp nền

Lớp đất/trầm tích trên lớp nền thường có tính
khử, giàu chất hữu cơ và độ pH trung tính, g ộ p g
Đây là các nhân tố làm tăng khả năng loại bỏ

kim loại hòa tan trong nướcạ g



ỨNG DỤNG ĐNN TỰ NHIÊN TRONG 
XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎXỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ

Sinh vật

Vi sinh vật có khả năng khử sắt và sunfat có vai
trò quan trọngq ọ g

Các loại thực vật đều có khả năng làm giảm hàm
lượng kim loại trong nước bằng quá trình hút bámợ g ạ g g q
trực tiếp kim loại lên thực vật



NHƯỢC ĐIỂMỢ

Thườ hậ à h th ộ à điề kiệ khí hậ
1

Thường chậm và phụ thuộc vào điều kiện khí hậu

Chỉ xử lý được ô nhiễm ở nồng độ thấp
2

Cần bổ sung chất dinh dưỡng
3

Cần bổ sung chất dinh dưỡng

l à hấ ô h ễ ó hể â độ hệ hố
4

Kim loại và chất ô nhiễm có thể gây độc hệ thống



NHƯỢC ĐIỂMỢ

Nước thải vào hệ thống phải được kiểm soát
5

Các chất ô nhiễm có thể đi vào nước ngầm
hoặc tích lũ ở động ật

6

hoặc tích lũy ở động vật.

Để ử lý hỗ hợ hất ô hiễ ó thể ử d
7

Để xử lý hỗn hợp chất ô nhiễm có thể sử dụng
nhiều phương pháp

Các hệ thống phải đủ lớn
8
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NỘI DUNGỘ

11 CÔNG NGHỆ SINH THÁIỆ

22 BÃI CHÔN LẤP

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI
33

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI 
TRONG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH 

BÃI CHÔN LẤP



ĐẶT VẤN ĐỀ

árác

90%

Bãi hô lấBãi chôn lấp



CÔNG NGHỆ SINH THÁICÔNG NGHỆ SINH THÁICÔNG NGHỆ SINH THÁICÔNG NGHỆ SINH THÁI

Định nghĩa: Các thiết kế dùng cho 
xử lý chất thải

Công nghệ sinh thái

xử lý chất thải

ể
PhátCông nghệ sinh thái

là sự kết hợp các
quy luật sinh thái và

Kiểm soát xói mòn triển 
bền quy luật sinh thái và

công nghệ để giải
quyết những vấn đề

Phục hồi sinh thái vững

quyết những vấn đề
môi trường.

Ứng dụng khác g ụ g



ỨNG DỤNG CNST TRÊN THẾ GiỚI VÀ VIỆT NAM

ậ ặ ời Ủ á thà h hâ tTận dụng as mặt trời
Biến sinh khối thành

Ủ rác thành phân compost

Thu khí từ rác thải
năng lượng sinh học



BÃI CHÔN LẤPBÃI CHÔN LẤP

Là một diện tích hoặc một khu
ấ
. 

đất được quy hoạch, lựa chọn
thiết kế, xây dựng để thải bỏ
CTRCTR.

Đâ là hươ há ổ điể hấtĐây là phương pháp cổ điển nhất
nhưng thường gây ra ô nhiễm do
nước rò rỉ từ rác.nước rò rỉ từ rác.

Vấn đề chính của bãi chôn lấp
vẫn là nước rỉ rác.



KẾT CẤU BÃI CHÔN LẤP

Khu
tiề ử

Khu chôn
ấ

Khu xử
lí nước

Khu phụ
trợtiền xử

lý
lấp lí nước

rác
trợ

Đống
Phân
loại

g
bánh, 
làm
khô

Hệ thống 
thu khí 

Hệ thốkhô
Hệ thống 

iế

Hệ thống 
thoát 

rácHệ thống 
thu gom 
nước rácgiếng 

quan trắc 
nước

nước 
mưa

nước rác
Hệ thống 

chống nước 
ngầmthấm 

nước rác



Hệ thống thoát nước mưaKhu chôn lấp

Hệ thống giếng quan trắc nước 
ngầm

Hệ thống chống thấm 
nước rác





Cây xanh trong BCLy g

N ê ắ ồ â hNguyên tắc trồng cây xanh
Loại cây xanh : cây lá kim hoặc
có tán rộng xanh quanh nămcó tán rộng, xanh quanh năm.
Chiều rộng của dải cây xanh phải
đạt 10 m.

Tác dụng
N ă á h bãi hô lấ ới bê• Ngăn cách bãi chôn lấp với bên 
ngoài. 

• Cách ly chắn gió bụi ảnh hưởng• Cách ly, chắn gió, bụi ảnh hưởng 
đến khu vực xung quanh

• Là đường biên an toàn trongLà đường biên an toàn trong 
trường hợp có sự cố rò rỉ chất thải



Thiết kế bãi lọc ngầm



Hệ thống xử lí nước
rỉ rác bằng VSV

Bãi chôn
lấprỉ rác bằng VSV lấp

Vận

Hệ thống cánh đồng 

Vận
hành

Hệ thống cánh đồng 
tưới và cánh đồng lọcXử lý 

nước rỉ 
rác Một số chế phẩm sinh

học xử lý nước rỉ rác

rác



Hệ thống xử lí nước rỉ rác bằng VSVệ g g



Hệ thống cánh đồng tưới và cánh đồng lọcệ g g g ọ

• Rễ
Chất ô 
nhiễm • Tiết kiệm• Rễ

• lá • Khí thải
• Mùi hôi

• Tiết kiệm
diện tích

• Tăng sinh
ố

Thực vật

Mùi hôi
• Chất hữu cơ khối

Kinh tếThực vật Kinh tế

Môi 
Đồng
hóa

Môi 
trường

hóa





Cỏ voi: bộ rễ lọc nước tốt
Cỏ Vetiver: rễ chứa nhiều 
vi khuẩn và nấm có khả 
ă h ể hó itơ tự d

Cỏ voi: bộ rễ lọc nước tốt, 
giúp chống xói mòn đất, cải 

tạo đất,…cho năng suất, 
hất lượ ó khả ănăng chuyển hóa nitơ tự do 

nitơ sinh học
chất lượng cao, có khả năng 
chịu rét, chịu hạn tốt, chống 

xói mòn có hiệu quả.

ầ
Cỏ Signal: Có tác dụng xử 
lý nước có khả năng xua

Cây dầu mè: có khả năng
chịu đựng và thích nghi với 
nước thải có nồng độ caolý nước, có khả năng xua 

đuổi côn trùng. Sức chống 
chịu không cao.

nước thải có nồng độ cao, 
tốc độ phát triển nhanh, khả 
năng tích lũy đạm trong cây 
caocao.



Chế phẩm sinh học trong vận hành BCL
À Ầ

BIO-S và BIO-EM gồm tổ hợp

THÀNH PHẦN

g p
chủng vi sinh vật được phân lặp
sản xuất lên men từ hệ thống lên

ừ hủ i i h ậmen từng chủng vi sinh vật

TÁC DỤNG

Xử lý nhanh nguồn
nước ô nhiễm

TÁC DỤNG

nước ô nhiễm
Phân giải nhanh chất

thải hữu cơthải hữu cơ
Xử lý làm sạch hệ thống

xử lý nước thải
ấKhử mùi hôi chất thải

hữu cơ



THÀNH PHẦN

GEM-K Gồm các vi sinh vật:
l b il Rh d dlactobacilus, Rhodopseudomonas,
saccharomyces Cerevisiae…

TÁC DỤNG

Giảm mùi hôi thối tại các bãi 
rác, nước rỉ rác. 

Kí h hí h á ì h hâ hủKích thích quá trình phân hủy 
chất thải hữu cơ. 

Tăng khả năng tự làm sạchTăng khả năng tự làm sạch 
nguồn nước bẩn. 

Giảm lượng ruồi nhặng, côn g g
trùng gây hại.



Biện pháp thu khí Meetan: 
Phủ lên các bãi rác thải một lớpPhủ lên các bãi rác thải một lớp 

màng phủ để có thể ngăn cản 
không khí lẫn với khí mêtan.không khí lẫn với khí mêtan.

Màng phủ này gồm 3 lớp: một 
lớp ở giữa có thể thấm nước nằm 

ố ấgiữa hai lớp tương đối không thấm 
nước thường được làm từ đất sét. 

Quy trình được thực hiện bằngQuy trình được thực hiện bằng 
cách bơm khí điôxít cácbon (CO2), 
đồng thời hút  khí mêtan khỏi tầng đồ g t ờ út êta ỏ tầ g
rác thải bên dưới.



Phân hủy rác thải hữu 
cơ thành phân hữu cơ

Lên men hiếu 
khí tốc độ cao cơ thành phân hữu cơ 

vi sinh cao cấp
khí tốc độ cao 

Phân loại được các loại rác sinh hoạtPhân loại được các loại rác sinh hoạt 
nhiều thành phần, độ ẩm cao, chưa 
phân loại từ nguồn

ồCho phép thu hồi được 100/% khí 
CO2 cho hóa hợp với CaO tạo thành 
bột h C CObột nhẹ CaCO3

Chuyển hóa các chất hữu cơ thành 
phân vi sinh hữu cơ, khí carbonicphân vi sinh hữu cơ, khí carbonic 
(CO2) và nước (H2O), không sinh khí 
CH4 và H2S nên không gây cháy nổ, 

ố ễkhông có mùi hôi thối gây ô nhiễm 
môi trường



LOGOLOGO



ấ ẩ

àn
h

p

Cung cấp lương thực thực phẩm

ng
à

hi
ệpCung cấp công ăn việc làm, tạo ra thu nhập

củ
a

g
ngCung cấp nguyên liệu cho CN

it
rò

N
ôn

g

Cung cấp vốn cho các ngành kinh tế khác

Va
i N

Làm phát triển thị trường nội địa



Trước ứng dụng CNST
ThảiThải rara chấtchất thảithải nguynguy hạihại

ÔÔ ễễÔ Ô nhiễmnhiễm
khôngkhông khíkhí

GâyGây độcđộc hạihại chocho
nguồnnguồn nướcnước TrongTrong ggnguồnnguồn nướcnước TrongTrong

trồngtrồng
t tt t

NhiễmNhiễm độcđộc LTLT TPTP

trọttrọt

GiảmGiảm độđộ phìphì nhiêunhiêu

NhiễmNhiễm độcđộc LTLT--TPTP

GiảmGiảm độđộ phìphì nhiêunhiêu
củacủa đấtđất





Ô Ô nhiễmnhiễm khôngkhông khíkhí
Ô Ô nhiễmnhiễm đấtđất

Chăn nuôiChăn nuôi

Ô Ô nhiễmnhiễm nướcnước





Ứng dụng CNST trong phát triển nông nghiệp

Thế nào là ứng dụng công nghệThế nào là ứng dụng công nghệ
sinh thái trong nông nghiệp ???



MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG 
NÔNG NGHIỆPỆ



1 Tạo ra những nông sản phẩm sinh thái

Là h thế hệ ó khả ă
2

Làm cho thế hệ sau có khả năng
chống côn trùng và bệnh tật cao

3
Hạn chế việc sử dụng hóa chất
và thuốc BVTV Lợi ích

4
của CNST

Tăng tính cạnh tranh trên thị
trường

5 Tạo cảnh quan

trường

Thân thiện với môi trường6 Thân thiện với môi trường6

7 Tiết kiệm được chi phí



Mô hình trồng hoa bên bờ ruộng



Mô hình trồng hoa bên bờ ruộng



Mô hình trồng hoa bên bờ ruộng



MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI 
TRONG CHĂN NUÔITRONG CHĂN NUÔI



Lợi ích của đệm lót sinh thái trong chăn nuôi

ă ặ ệ ậ úNgăn chặn bệnh tật cho gia súc

ẩTạo sản phẩm chăn nuôi chất lượng

Mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tránh gây ô nhiễm môi trường



Các chế phẩm sinh học trong nông nghiệp



Các chế phẩm sinh học trong nông nghiệp



Phân bón vi sinh



Lợi ích của việc sử dụng chế phẩm sinh học
trong nông nghiệptrong nông nghiệp

Không gây hại đến sức khỏe con người1

2

Không gây hại đến sức khỏe con người

Không làm ảnh hưởng đến kết cấu đất
2

ấ ấ ẩTăng năng suất và chất lượng sản phẩm3

Có khả năng phân hủy chất hữu cơ
4

g p y



Ứng dụng CNST trong đóng kín
vòng tuần hoàn vật chấtvòng tuần hoàn vật chất





TỐI ƯU HÓA VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG
TRONG NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNGTRONG NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Ngăn ngừaLựa chọn
ưu tiên

hất
Giảm thiểu

nhất

Tái chế

Tái sử dụng

Thu hồi năng lượng

Tái chế

Lựa chọn

Loại thải

Lựa chọn
ít nhất



KẾT LUẬN
Sinh thái ứng dụng hướng đến mục tiêu phát triển bền
vững không độc hại với con người mang lại lợi íchvững, không độc hại với con người, mang lại lợi ích
kinh tế cao và không gây ô nhiễm môi trường

á ứ í ả ấSinh thái ứng dụng mang lại lợi ích cho sản xuất, cho
người tiêu dùng, cho cả hệ sinh thái, và đa dạng sinh
học

3 Sinh thái ứng dụng cần có sự tiếp thu những công

học.

nghệ khoa học tiên tiến trên thế giới một cách hợp lý,
với sự giúp đỡ của những chuyên gia trong và ngoài
nướnước.

3 Cần có hệ thống kiểm định và đánh giá rủi ro; PhânCầ có ệ t ố g ể đị à đá g á ủ o; â
tích chi phí lợi ích mà sinh thái ứng dụng mang lại.



Tài liệu tham khảo

Đất ngập nước là gì?: 
http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_ng%E
1%BA%ADp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%C3%A0_g%C3%AC%3F
Quy định hệ thống phân loại đất ngập nước Việt Nam:Quy định hệ thống phân loại đất ngập nước Việt Nam: 
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=83&NewsId=78416
Công ước Ramsar: http://www.vncreatures.net/conguocramsar.php
Hiện trạng các vùng đất ngập nước Việt Nam: 
http://yeumoitruong.com/forum/archive/index.php/t-6765.html
Phân viện Điều tra Qui hoạch rừng II 2004 Một số giá trị và chức năngPhân viện Điều tra Qui hoạch rừng II, 2004, Một số giá trị và chức năng
của đất ngập nước Việt Nam, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
Bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước Việt Nam - Bộ Tài

ê à Môi t ườ 2004nguyên và Môi trường, 2004.
Nhuyễn thể hai mảnh vỏ: 
http://www.ascworldwide.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=83&iids=99p // g/
&lng=2



Tài liệu tham khảo

• http://sonongnghiep.bentre.gov.vn/tintucsukien/tt/281-mo-
hinh cong ngh sinh thai mt hng phat trin bn ng htmlhinh-cong-ngh-sinh-thai-mt-hng-phat-trin-bn-vng.html
• http://www.khoahoc.com.vn/doisong/moi-truong/giai-
phap/31845 Tai-tao-rung-nhiet-doi-giua-thu-do.aspxphap/31845_Tai tao rung nhiet doi giua thu do.aspx
• http://tonghoidiachat.vusta.vn/Temps/Home/template2/defaul
t.asp?nid=8A51
• http://vnn.vietnamnet.vn/khoahoc/event/12040/201010/Xu-
ly-nuoc-thai-bang-beo-Nhat-Ban-943242/
• http://www baomoi com/Xu ly nuoc ri rac bang cong nghe• http://www.baomoi.com/Xu-ly-nuoc-ri-rac-bang-cong-nghe-
canh-dong-tuoi-va-canh-dong-loc/79/2998837.epi
• http://sonongnghiepbinhdinh.gov.vn/nhip-cau-nha-http://sonongnghiepbinhdinh.gov.vn/nhip cau nha
nong/1089-quy-trinh-ky-thuat-trong-co-voi-vao6.html



Tài liệu tham khảo

http://www.dost-bentre.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thanh-tuu-khcn/2134-mo-hinh.html
http://www.hua.edu.vn:85/cnts/index.php?option=com_content&task=view&id=8
70&Itemid=330
http://tintuc.xalo.vn/001753974340/Chan_nuoi_khong_phan_bang_dem_lot_sinh
_thai.html
http://www.foodcosa.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=447%
3Ang-dng-cong-ngh-sinh-hc-trong-nong-nghip&catid=106%3Akinh-te-xa-g g g g g g g p
hoi&Itemid=2&lang=vi
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/tt_baochi/nr041126171753/ns08092310405
1#6xNJyTKv5vc11#6xNJyTKv5vc1
http://www.vfej.vn/vn/chi_tiet/20171/o_nhiem_moi_truong_trong_nong_nghiep_
_nong_thon
http://khuyennonglamdong gov vn/index php?option=com content&view=articlehttp://khuyennonglamdong.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article
&id=151:-ung-dung-che-pham-sinh-hoc-phuc-vu-cho-cay-trong-huong-di-dung-
dan-cua-phat-trien-nong-nghiep-sinh-thai-ben-vung&catid=41:tin-tuc-su-
ki &I id 7kien&Itemid=7


