
 
 

A-TECH BIO SCINTIFIC  
                    Được thành lập từ năm 2001 tại Đài Loan, A-tech gồm một nhóm các nhà khoa học ưu tú chuyên 

nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật, ứng dụng cho ngành nông nghiệp. 

 

          Trồng trọt là một quá trình kéo dài từ lúc gieo hạt và chăm sóc cây con cho đến lúc trưởng thành; tốn kém 

nhiều về thời gian và công chăm sóc. Để rút ngắn quá trình sinh trưởng, giảm chi phí cho người làm nông nghiệp 

nhưng vẫn đảm bảo cho hạt giống và cây con phát triển tốt, nhóm tập trung vào kỹ thuật nhân giống nhanh cả về 

chất lượng và số lượng. Sau khi thử nghiệm nuôi mô và hạt giống trong một bình chứa với môi trường dinh dưỡng 

kết hợp với việc cung cấp khí sạch cho bình nuôi theo chu kỳ sinh trưởng của nhiều loại, nhóm thu nhận được kết 

quả tuyệt vời. 

  

          Từ đó, để tăng năng suất nuôi trồng, nhóm đã phát triển thành công và cho ra đời Hệ thống nuôi cấy ngập 

chìm tạm thời. Đến nay, hệ thống đã được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng như người làm nông nghiệp nội 

địa và quốc tế sử dụng rộng rãi. 

 

          Tại Việt Nam, đất nước của ngành nông nghiệp đang phát triển mạnh với sự ra đời của nhiều trung tâm công 

nghệ sinh học, viện nghiên cứu về nông nghiệp, … đã nhận được nhiều thành tựu từ việc đưa vào sử dụng hệ 

thống này. Điển hình là các trung tâm công nghệ sinh học của tỉnh và thành phố như Trung tâm công nghệ sinh 

học TpHCM, Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp, Trung tâm công nghệ sinh học 

An Giang, … 

 

 

HỆ THỐNG NUÔI CẤY NGẬP CHÌM TẠM THỜI  

PLANTIMA 
 

     Là hệ thống các bình nuôi được thiết kế đặc biệt; kết hợp với bộ điều khiển lưu lượng khí, giữ môi trường 

dinh dưỡng cho các loại mô, giống … sinh trưởng và phát triển theo thời gian đặc thù cho từng loại mô. 

 

     Bình nuôi có đầu khí vào và đầu khí thải ra ngoài. Khí trước khi vào bình nuôi sẽ được làm sạch nhờ bộ lọc 

với khả năng loại được các tiểu phân lớn hơn 0.45µm, cung cấp khí sạch và giữ cho môi trường dinh dưỡng đến 

được với các mô. Khí thải ra khỏi bình nuôi cũng làm sạch qua lọc 0.45µm để không ảnh hưởng đến các công 

việc khác. 

 

     Các thành phần của bình nuôi được làm từ nhựa PC, PP kháng hóa chất tốt, bền theo thời gian, có thể hấp 

tiệt trùng ở 121oC, áp suất 15 psi trong 20 phút. 

 

               
 



 
 

Hệ thống nuôi cấy bán ngập chìm tạm thời của hãng A-Tech Bioscientific là một trong những 

hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời được sử dụng phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam.  

 

       Hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời có những bộ phận 

chủ yếu sau: 

 

 Bơm hay máy nén khí tạo áp lực để hút môi trường từ 

ngăn chứa lên ngăn chứa mẫu cấy và ngược lại 

 Hệ thống cài đặt thời gian dùng để điều khiển chu kỳ 

ngập 

 Hệ thống ống dẫn và van điều khiển 

 Các màng lọc 

 Bình nuôi cấy thường bằng nhựa polycarbonate 
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