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BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM 

Kính gửi: Quý khách hàng 

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Môi trường xanh xin trân trọng báo giá sản 
phẩm như sau:  

Tên sản phẩm Quy cách 
Giá đại lý 

(VND) 
Giá bán lẻ  

(VND) 

Chế phẩm dinh dưỡng vi sinh BIO 
AMINO VIT bón gốc                 

1 kg / túi zip 
10 túi / thùng carton 

Liên hệ 60.000/kg 

Chế phẩm dinh dưỡng vi sinh BIO 
AMINO VIT bón gốc                 10 kg/ bao Liên hệ 580.000/bao 

Chế phẩm vi sinh BIO AMINO 
VIT bón lá            

Chai 500ml 
20 chai/ thùng carton Liên hệ 145.000/chai 

Chế phẩm vi sinh Bio BIO 
AMINO VIT bón lá            

Chai 1000ml 
9 chai / thùng carton Liên hệ 280.000/chai 

Chế phẩm vi sinh bón lá Bio 
Amino Vit HH 100ml 

Chai 100ml 
60 chai/ thùng carton 

Liên hệ 79.000/chai 

Chế phẩm vi sinh bón lá Bio 
Amino Vit HL 100ml 

Chai 100ml 
60 chai/ thùng carton 

Liên hệ 79.000/chai 

Chế phẩm vi sinh ủ thức ăn chăn 
nuôi GEBIO MEN 

1kg/túi 
8 túi/ thùng carton Liên hệ 185.000/kg 

Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải 
hữu cơ GEBIO MEN 

1kg/ túi 
8 túi/thùng carton Liên hệ 160.000/kg 

Chế phẩm trừ sâu vi sinh thảo mộc – 
500ml 

Chai 500ml 
20 chai/ thùng carton Liên hệ 145.000/chai 

Chế phẩm trừ sâu vi sinh thảo mộc – 
1000ml 

Chai 1000ml 
9 chai / thùng carton Liên hệ 280.000/chai 

Chế phẩm xử lý đất Bio Soil – 250gr Đang cập nhật Liên hệ 60.000/túi 

Chế phẩm xử lý đất Bio Soil – 1kg 1kg/túi 
8 túi/ thùng carton Liên hệ 220.000/kg 

Chế phẩm xử lý đầm ao Bio Water Đang cập nhật Liên hệ 165.000/kg 
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Fresher-500gr 

Chế phẩm vi sinh xử lý bể cá cảnh 
Bio Fish Home – 500ml 

Chai 500ml 
20 chai/ thùng carton Liên hệ Đang cập nhật 

Chế phẩm vi sinh xử lý bể cá cảnh 
Bio Fish Home – 1000ml 

Chai 1000ml 
9 chai / thùng carton Liên hệ Đang cập nhật 

Thính câu cá chép / cá trắm đen / cá 
rô – 200gr Đang cập nhật Liên hệ Đang cập nhật 

Thính câu cá chép / cá trắm đen / cá 
rô – 500gr Đang cập nhật Liên hệ Đang cập nhật 

Beta Glucan 
1 lít/chai 
Đóng gói theo yêu cầu 
của khách hàng 

Liên hệ 175.000/ lít 

Ấu trùng sâu can xi sấy nguyên 
con độ ẩm dưới 10% 

Đóng gói theo yêu cầu 
của khách hàng Thỏa thuận 59.000/kg 

Bột ấu trùng sâu can xi chưa tách 
dầu, hàm lượng protein trên 40%, 
lipid trên 15% 

Đóng gói theo yêu cầu 
của khách hàng Thỏa thuận 75.000/kg 

Bột ấu trùng sâu can xi tách dầu, 
hàm lượng protein trên 55%, lipid 
~ 3% 

Đóng gói theo yêu cầu 
của khách hàng Thỏa thuận 85.000/kg 

Dịch đậu tương thủy phân 
(nguyên chất, tỷ lệ thủy phân 1 
nguyên liệu ra 1 lít dịch) 

Đóng chai 1 lít, can 
20lít, tank 1000l.  Thỏa thuận 80.000/lít 

Dịch trứng gà thủy phân (nguyên 
chất, tỷ lệ thủy phân 1 nguyên liệu 
ra 1 lít dịch) 

Đóng chai 1 lít, can 
20lít, tank 1000l.  Thỏa thuận 80.000/lít 

Dịch ấu trùng sâu can xi thủy 
phân (nguyên chất, tỷ lệ thủy phân 
1 nguyên liệu ra 1 lít dịch) 

Đóng chai 1 lít, can 
20lít, tank 1000l.  Thỏa thuận 99.000/lít 

Dịch giun quế thủy phân (nguyên 
chất, tỷ lệ thủy phân 1 nguyên liệu 
ra 1 lít dịch) 

Đóng chai 1 lít, can 
20lít, tank 1000l.  Thỏa thuận 150.000/lít 

Chủng vi sinh giống gốc 
(Trichoderma sp, Bacillus sp, 
Bacillus Subtilis, Bacillus 
Thuringiensis, Bacillus 
licheniformis, Lactobacillus… 
(dùng nhân giống cấp 1) 

Ống nghiệm Hợp đồng 
hợp tác 99.000/ống 

Vi sinh dùng cho các nhà máy sản 
xuất phân bón hữu cơ vi sinh, chế 
phẩm sinh học, thuốc trừ sâu sinh 

Chai 500ml, 1 lít, can 20 
lít. 
(có cả dạng bột) 

Thỏa thuận 99.000/ lít 
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Ghi chú: 

ü Giá trên chưa bao gồm VAT. 
ü Hàng giao tại kho bên bán. 
ü Thanh toán ngay sau khi nhận đủ hàng và Hóa đơn, các đơn bán sỉ có thỏa thuận cụ 

thể tại từng Hợp đồng. 
ü Bảng giá trên có hiệu lực cho đến khi có Bảng giá mới. 

 
Hân hạnh được phục vụ quý khách!!! 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020 
Giám đốc 

Bùi Tuấn Nhã 
 

 

học, ủ thức ăn chăn nuôi, xử lý rác 
hữu cơ, xử lý nước nuôi trồng 
thủy sản (trên 1*109CFU/ml) 

Bộ vi sinh chuyên dùng cho thủy 
phân ấu trùng ruồi lính đen, giun, 
đậu tương, trứng… (trên 
1*109CFU/ml) 

Chai 1 lít, can 10, 20 lít Thỏa thuận 250.000/lít 

Gia công thủy phân protein ra acid 
amin cho các cá nhân, nhà máy 
với số lượng lớn 

500 – 1000l/mẻ Thỏa thuận  


