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"Hãy trồng quanh nhà bạn các loại cây cối. Chúng không 

chỉ mang lại giá trị kinh tế khi phát triển mà chúng sẽ cung 

cấp cho bạn sức khoẻ và sinh lực". 

Oshawa 
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Gwall cung cấp phụ kiện, giải 

pháp trồng cây với công nghệ tiên tiến, 

phối hợp với các công ty cùng ngành tạo nên một xu 

hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, sạch, thân thiện với 

môi trường. Gwall có tham vọng làm sôi động thị 

trường, phát triển công nghệ canh tác, đa dạng ngành 

nông nghiệp vốn thô sơ của Việt Nam. 

          

 

Giá trị cốt lõi: Sức khỏe và sự thư giãn của 

khách hàng là động lực phát triển của công ty. Gwall 

luôn luôn đổi mới, chú trọng đầu tư cho nghiên cứu 

phát triển với phương chân “ Ý tưởng sáng tạo đột 

phá cùng công nghệ hiện đại là nền tảng cho 

thành công”. 
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Giải pháp công nghệ… 

Hệ thống của công ty hoạt động chủ yếu dựa trên nguyên lí thủy canh phổ biến 

trên toàn thế giới, nguyên lí hệ thống NFT ( Nutrient Film Tech-nique). Dinh dưỡng 

được cung cấp liên tục và tuần hoàn bởi dòng dung dịch được bơm từ thùng chứa, 

tạo thành một lớp màng dung dịch, rễ cây phát triển dài, và rậm rạp, phần dưới hút 

chất dinh dưỡng, phần trên hấp thụ không khí, giúp cây phát triển hoàn chỉnh mà 

không bị ngập úng.  

Hệ thống sản xuất rau sạch thủy canh bao gồm các ống trồng cây chuyên dụng 

kết hợp hệ thống truyền dẫn dinh dưỡng; với điều kiện đảm bảo sao cho dung dịch 

dinh dưỡng tiếp xúc trực tiếp đến từng rễ cây trong hệ thống trước khi hồi lưu trở lại 

về thùng chứa.  
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Dung dịch dinh dưỡng Gwall bao gồm các nguyên tố đa lượng (như N, 

P, K, Ca, Mg…) và vi lượng (Fe, Zn, Cu, B, Mn, Mo…) với thành phần phù hợp với 

các quy trình hiện nay trên thế giới. 

Rau quả, cây cối trồng bằng hệ thống Gwall được hỗ trợ bởi những loại dinh 

dưỡng đặc thù cho từng loại cây.  

 

1.Hydro Greens :  

Hydro Greens tối ưu cho sự phát triển của 

rau ăn lá, là sự kết hợp của 11 nguyên tố đa 

lượng, vi lượng, cung cấp dinh dưỡng giúp cho 

cây trồng tăng trưởng, phát triển tối ưu nhất 

trong môi trường nước. Hydro Greens tối ưu 

nhất cho quá trình tạo thành amino acid, co 

enzymes, diệp lục tố, lượng đường, sự phát triển 

rễ,…của cây trồng. 

 

2. Hydro Bee: 

Hydro Bee tối ưu cho việc trồng rau ăn quả, 

củ. Hydro Bee giúp cây dễ dàng hấp thu và sử 

dụng các chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình ra 

hoa đậu quả, đem lại những nụ hoa lớn, nhiều 

hơn và năng suất cao. 
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Chúng tôi đang có những gì ? 

Với những kiến thức và kinh 

nghiệm trong trồng trọt thủy canh, 

Gwall đã và đang cung cấp đa dạng 

các giải pháp thủy canh, hỗ trợ 

những người làm nông nghiệp dư 

thành những “ nông dân chuyên 

nghiệp” với quan điểm làm đúng 

ngay từ đầu.  

 

   

Một trong những phương diện quan 

trọng của hệ thống này là dễ dàng 

lắp đặt, đơn giản, bền và phù hợp 

với bất kì địa điểm hay khí hậu nào. 

Khung hệ thống được thiết kế tùy 

theo địa hình và mục đích sử dụng, 

khá chắc nhưng không nặng lắm 

nên dễ dàng di chuyển. Ống trồng 

bằng nhựa bền, có thể tháo ra để làm sạch, cũng như xếp gọn nếu không sử dụng.  
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: 

Dù bạn là ai, với mục đích tự trồng trọt hay mục đích giáo dục với thủy canh, ngay 

khi bạn đang có ý định tìm hiểu về thủy canh, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách 

gọi vào số (08) 39747047, hay ghé thăm website của công ty : www.gwall.vn. 

Chúng tôi sẵn lòng tư vấn và trao đổi với bạn về những gì bạn thắc mắc, và các mô 

hình hệ thống trồng  phù hợp với bạn. 
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Những khách hàng là hộ gia đình, cá thể 

 

 

 

 

 

 

Gwall sẵn sàng:  

- Tư vấn, cung cấp những kiểu dáng sản phẩm phù hợp với không gian từng gia 
đình.  Sản phẩm đặc biệt thích hợp với các căn hộ ở những khu đô thị, thành phố 
lớn. Một giàn hoặc một tháp rau 10 ống (diện tích 2,0m x 0,5m x 2,1m) sẽ cho 
lượng rau tương đương trồng trên 10m2 đất. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp 
diện tích tùy theo ý thích của gia đình bạn 

- Cung cấp thiết bị, vật tư cho các hoạt động trồng trọt thủy canh. 
- Hướng dẫn trồng cây thủy canh từ khâu lựa chọn hạt giống phù hợp với điều kiện 

nhà bạn, pha lượng dinh dưỡng thích hợp, đến việc thu hoạch và duy trì mảng 
xanh trong nhà cho bạn.  

- Đồng hành cùng  bạn trong từng quá trình sinh trưởng của rau quả: tư vấn, xử lí 
những thắc mắc trong những vấn đề của rau quả. 
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Những khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh 

: Bạn đam mê kinh doanh, nông trại thủy canh là mảnh đất màu mỡ cho bạn doanh
đầu tư trong khi thị trường rau đang diễn biến phức tạp hiện nay. 

Chúng tôi luôn đi cùng bạn trong các khâu:  

- Lựa chọn  địa điểm xây dựng nông trại phù hợp. 
- Xây dựng nông trại với đầy đủ các cơ sở vật chất hiện đại. 
- Huấn luyện, hướng dẫn trồng cây thủy canh với năng suất cao mà không tốn 

nhiều chi phí. 
- Cùng bạn xây dựng uy tín thương hiệu bằng thành phẩm với chất lượng cao, đầy 

đủ dinh dưỡng, đảm bảo tiêu chí “ xanh, sạch”, duy trì lợi thế cạnh tranh. 
- Ở Gwall, bạn có thể tìm thấy sự tận tâm trong quan hệ khách hàng, bất cứ yêu cầu 

hỗ trợ nào cũng được đáp ứng kịp thời. 

 

 -  Mô hình này sẽ tạo sự chuyển biến tích cực cả về 
nhận thức, hành động của người nông dân, giúp họ 
hiểu được rằng, trong sản xuất, kinh doanh, chất lượng 
sản phẩm mới là điều kiện tiên quyết và sống còn để 
duy trì và phát triển.  
  - Những mảng xanh ven đô thị mà bạn đầu tư vừa là 
nơi sản xuất rau sạch cho chính thành phố, không chịu 
nhiều chi phí vận chuyển, vừa đảm bảo không gian 
xanh đô thi mà còn là điểm thu hút du khách muốn tìm 
hiểu mô hình trồng rau thủy canh này. 
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Hệ thống trồng có những đặc tính ưu việt: 

 • Thích hợp trồng các loại rau quả.  

 • Thích hợp đặt để ở bất kì khoảng trống 
thích hợp cho sự phát triển của rau, nhất là 
ở lan can, sân thượng, sân vườn... 

 • Kiểu dáng tiết kiệm diện tích, dễ dàng 
chăm sóc cây trồng  

 • Tiết kiệm được thời gian. 

 • Năng suất cao. 

 • Cải thiện môi trường sống, gần gũi với 
thiên nhiên.  

 

 

Các ống tròn 8li kết hợp với hệ thống ống 
trồng, ống thoát vừa có vai trò như những 
dãy kênh mương, đưa dinh dưỡng đi khắp 
dãy trồng rau. Hệ thống được lưu chuyển 
tuần hoàn, tránh tình trạng thâm hụt dinh 
dưỡng, thoáng khí cho rễ cây

Ống bằng nhựa PVC 100x60x60 là giá đỡ 
trực tiếp cho cây, tạo không gian thích hợp 
cho rễ cây phát triển trong ống. Ống có cấu 
tạo đặc biệt với các rãnh nhỏ bên trong, tạo 
điều kiện cho màng dung dịch chảy đều, liên 
tục
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Hai lỗ trồng cách rau đường 
kính 16mm, tạo không gian thích 
hợp để cây trồng sinh trưởng

Thùng chứa dinh dưỡng với dung tích 
50l, cung cấp dinh dưỡng liên tục cho 
cây trồng, thời gian phụ thuộc vào từng 
giai đoạn của cây

Máy bơm hoạt động liên tục với công suất 
cao, tùy thuộc vào áp suất tưới, có thể lắp 
đặt máy bơm với công suất khác nhau
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Kệ gắn tường HD-A1

� Cao 1,2m  
� Dài 2m 
� Rộng 0,6m 
� 3 Ống trồng cây 
� 36 lỗ trồng 
� 36 rọ nhựa 
� Hệ thống dẫn nước hồi 

lưu 
� Thùng chứa dung tích 50 

lít 
� 2 thanh giá đỡ chịu 

lực                       
 

“Vườn treo” xanh tại nhà, tiết kiệm 
diện tích, tăng tính thẩm mĩ và cung 

cấp đầy đủ rau cho gia  đình

Do tính cố định nên tường cây 
phải đặt ở nơi có đầy đủ nhiệt độ 
ánh sáng thích hợp cho cây trồng 
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Kệ trồng cây đứng HD-B1

• Cao 1,2m 
• Dài 2m 
• Rộng 0,6m 
• 6 ống trồng cây 
• 72 lỗ trồng 
• 72 rọ nhựa 
• Hệ thống dẫn nước 

hồi lưu 
• Thùng chứa dung 

tích 50 lít 
• Khung kệ đỡ ống 

 
 

Hệ thống nhỏ gọn, chiều cao phù hợp 
để chăm sóc cây trồng

Hệ thống tương đương với trồng rau 
trên 5m2 diện tích đất, đủ dùng cho 1 

hộ gia đình, có để đặt linh hoạt ở bất kì 
nơi nào.
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Hệ thống mái che HD-
B2

• Cao 2,2m 
• Dài 2m 
• Rộng 1,1m 
• 8 Ống trồng cây 
• 96 lỗ trồng 
• 96 rọ nhựa 
• Hệ thống dẫn nước hồi 

lưu 
• Thùng chứa dung tích 50 

lít 
• Khung kệ có mái đỡ ống 

                                          
      

Ưu điểm của hệ thống này 

là mái che có chức năng bảo vệ 

rau quả, giảm nhiệt, che mưa 

lớn, giảm thiểu những tác động 

thường thấy của thời tiết mưa 

nắng thất thường ở thành phố 

Hồ Chí Minh 
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Hệ thống ăn khớp 

với tường tạo thành 

“ bức tường xanh”. 

Hệ thống này có thể 

dễ dàng di chuyển, 

diện tích rau khá 

lớn nhưng hệ thống 

này không chiếm 

nhiều không gian. 

 

 

 

 

Kệ áp tường HD-B3

• Cao 1,3m 
• Dài 2m 
• Rộng 0,6m 
• 6 Ống trồng cây 
• 72 lỗ trồng 
• 72 rọ nhựa 
• Hệ thống dẫn nước 

hồi lưu 
• Thùng chứa dung 

tích 50 lít 
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Nông trại thủy canh là giải 

pháp canh tác được ứng dụng 

từ mô hình hệ thống thủy canh 

thông thường với quy mô và kĩ 

thuật cải tiến, đảm bảo năng 

suất cây trồng cao, đồng bộ 

hơn nhằm mục đích thương 

mại. Nông trại thủy canh với 

Gwall sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam và góp phần ổn 

định thị trường rau quả đang diễn biến phức tạp. 
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Để thiết lập một mô hình nông trại rau sạch thủy 

canh.  

Trước hết, phía công ty sẽ phối hợp với bạn xây dựng nhà kính bằng cách 

liên hệ với nhà thầu hoặc trực tiếp với các nhà sản xuất nhà kính. Sau khi nhà kính 

được dựng lên, chúng tôi giúp quý vị hoặc nhà thầu đưa ra các chi tiết cài đặt cho hệ 

thống thủy canh.  

Nếu bạn muốn một chuyến thăm mô hình nông trại mẫu trước,  vui lòng liên 

hệ ngay chương trình hỗ trợ từ chúng tôi.  

Tất cả các hỗ trợ hướng dẫn cho bạn  bắt đầu duy trì và kéo dài trong một 

năm. Sau một năm, những gì bạn  có là  các kỹ năng cần thiết để quản lý một nông 

trại thủy canh phát triển thành công với năng suất cao. Mô hình nông trại thủy canh 

sẽ là nơi mà bạn nhận ra lợi nhuận lớn hơn trên cả vốn đầu tư ban đầu.  
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Hệ thống trồng rau ăn lá :  

Sử dụng công nghệ NFT (kỹ thuật màng dinh dưỡng) là hệ thống tốt nhất 

từng được phát minh cho cây trồng phát triển xum xuê. Hệ thống thủy canh NFT 

của chúng tôi bao gồm các tiêu chuẩn  phát triển phù hợp trong hầu hết các cấu hình 

nhà kính. 

Những tiêu chuẩn  này bao gồm:  

- Các kênh trồng ( ống trồng) có nhiệm vụ vừa là giá đỡ , là nơi cây sinh trưởng cũng 

như đóng vai trò như các kênh mương dẫn chất dinh dưỡng cho cây. Các ống trồng 

có độ bền cao, dễ dàng để xử lý, ngăn xếp và rửa sạch. 
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-  Khung  có trọng lượng nhẹ và được làm từ thép mạ kẽm, Chúng bao gồm các lỗ 

khoan, bu lông và niềng răng, người dùng dễ dàng lắp ráp theo  hướng dẫn nên rất 

dễ lắp đặt  và tháo rời. 

- Thiết kế hệ thống NFT của chúng tôi sử dụng phương pháp luân chuyển thực vật 

giúp tối ưu hóa tối đa sản xuất nông nghiệp. 

-  Hệ thống truyền dẫn dinh dưỡng: Mỗi chuẩn phát triển bao gồm một ống dẫn với 

ống chứa dung dịch nuôi cây, van điều khiển, (để điều chỉnh dòng chảy chất dinh 

dưỡng và dễ dàng ngắt kết nối từ hệ thống). Hệ thống thu hồi tuần hoàn và chính 

xác, cho phép chuyển động của các kênh  trong và ngoài hệ thống dễ dàng giúp hệ 

thống thoát nước nhanh chóng quay trở lại thùng chứa chất dinh dưỡng. 

Quản lí dinh dưỡng và hỗ trợ trồng cây :  

Chúng tôi phân tích nước và nguồn lực của bạn, cung cấp dinh dưỡng phù 

hợp nguồn nước và cây trồng, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đề nghị xử lý nước. Bạn 

nhận được hỗ trợ của chúng tôi về mọi mặt trong  năm đầu tiên. 

Gwall cung cấp chất dinh dưỡng hỗ trợ tùy 

chỉnh 

Với thổ canh, khá khó khăn khi  điều chỉnh lượng dinh dưỡng cho đất bằng các chất 

hóa học khác nhau. Nhưng với thủy canh, chúng ta dễ dàng loại bỏ các phỏng đoán 

dinh dưỡng bằng cách sử dụng dinh dưỡng Gwall. Dinh dưỡng này được pha chế 

bởi một lượng chất dinh dưỡng và độ pH phù hợp, dễ dàng điều chỉnh. Bằng cách 

này, bạn đạt được  

 Với mỗi loại cây trồng, ta biết được chính xác những gì chúng cần và pha 

vào lượng dinh dưỡng phù hợp. 

• Năng suất cây trồng cao hơn, khỏe mạnh và chất lượng 
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• Phân tích định kỳ, đảm bảo tính 

liên tục làm cây khỏe hơn qua các mùa 

khác nhau 

• Tích lũy các chất khoáng, lưu dẫn 

liên tục và hồ chứa được đổ đầy thường 

xuyên. Kết quả là bảo tồn được chất dinh 

dưỡng, tránh những thiếu hụt không cần 

thiết, tiết kiệm tiền và tăng năng suất của cây trồng.

   Mô tả: 

- Tất cả các thành phần được lựa 
chọn xây dựng để nâng cao hiệu 
quả sử dụng năng lượng, sử dụng 
nước, và tăng tuổi thọ. 

- Các kênh NFT giúp bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên và giảm lượng 
khí thải carbon dioxide với cấu trúc 
bằng nhựa HDPE, PVC.  

- Bộ điều khiển chất dinh dưỡng là 
chìa khóa để bảo tồn chất dinh 
dưỡng và nước. Điều chỉnh và giữ 
mức độ dinh dưỡng , độ pH thích 
hợp, do đó khi ta trực tiếp pha chế 
dinh dưỡng cho cây cũng ko lo sợ 
pha không đúng tiêu chuẩn .  

- Dịch vụ Gwall hỗ trợ việc trồng 
trọt. 

 

 

Các thông số: 

- Ống trồng 100x60x60mm 

- Ống trồng cây con ( vườn ương) 
100x60x60 có 576 lỗ trồng . 

- Khung thép mạ kẽm đỡ ống 

- Giá thể trồng sơ dừa+perlit qua xử 
lý đi kèm hệ thống 

- Bộ ngắt nguồn tự động (timer)  

- Máy điều chỉnh dinh dưỡng với 
máy bơm tự động. 

- Bình dự trữ dinh dưỡng và pH 

- Hệ thống gieo mầm, bộ dinh dưỡng. 

- Bút đo độ dẫn điện  

- Đồng hồ đo pH 

- Thùng chứa  

- Tất cả các hệ thống ống dẫn nước 

- Bơm chìm 
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Các gói sản phẩm: 

Gói 1: 

• Sách: Hướng dẫn sản xuất cây trồng thủy canh  

• Phân tích nước (gửi cho chúng tôi một nửa lít nước của bạn để chúng tôi có thể 
cho bạn thấy những gì trong đó.) 

• 6 tháng hỗ trợ người trồng.  

• Xây dựng  hệ thống rau đầy đủ dưới 1000 m
2 

Gói 2: 

• Sách: Hướng dẫn sản xuất cây trồng thủy canh  

• Hỗ trợ nghiên cứu thị trường sản phẩm, địa điểm xây dựng nông trại. 

• Phân tích nước (gửi cho chúng tôi một nửa lít nước bạn để chúng tôi có thể cho 
bạn thấy những gì trong đó.) 

• 1 năm hỗ trợ người trồng. 

• Xây dựng hệ thống trồng rau đầy đủ trên 1000 m2 
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