
HEUKSALIM 
 
"HEUKSALIM" có nghĩa là “phục hồi đất” và hàm ý bảo vệ nông nghiệp và môi trường.  
 
 
Lời nói đầu 
 
Đất là nền tảng của sự sống trong suốt lịch sử của chúng ta. Tuy nhiên, trong giai đoạn 
phát triển kinh tế, đất đã bị ô nhiễm nặng nề bởi các hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật 
từ các hoạt động nông nghiệp chạy theo lợi nhuận. Với phong trào nông nghiệp hữu cơ, 
chúng tôi đang cố gắng phục hồi đất trở về với trạng thái nguyên bản của nó. 
 
Việc bảo tồn và bảo vệ đất không thể chỉ được đảm bảo bởi nông dân. Tiết kiệm đất là 
cách duy nhất để thực hành nông nghiệp đúng đắn và để sản xuất ra các thực phẩm 
hữu cơ.  
 
Sản xuất các sản phẩm hữu cơ đòi hỏi đất tốt. Đất tốt đòi hỏi suy nghĩ và thái độ đúng 
đắn. 
 
Để mang lại cuộc sống mới cho nền nông nghiệp đang chết dần chết mòn và để bảo 
tồn các cộng đồng nông thôn, chúng ta phải sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp an 
toàn và giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận tích cực với các sản phẩm an toàn đó. Đây 
là bước đầu tiên để cứu nền nông nghiệp đang trên bờ vực của cái chết.  
 
Mục đích của Heuksalim là đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi đất, nền 
nông nghiệp và phục hồi môi trường.  
 
Xin cảm ơn. 
 
Chủ tịch Lee Tae Geun 
 
 



Vai trò của Heuksalim 
Mục tiêu của Heuksalim là phục hồi đất, phục hồi nền nông nghiệp và môi trường bằng 
việc không ngừng nghiên cứu và phát triển.  
 
Bối cảnh thành lập 
... Trong bối cảnh môi trường nông nghiệp thay đổi vào đầu những năm 1990, hầu hết 
các hoạt động nông nghiệp đều tập trung vào việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân 
bón và thuốc kháng sinh. Việc sử dụng tập trung các loại hóa chất và máy móc đã làm 
suy giảm chất lượng đất và cây trồng, lấy đi cuộc sống hài hòa của môi trường và làm 
suy thoái hệ sinh thái. Trong thập kỷ 90, chúng tôi cũng chứng kiến sự di dân ồ ạt của 
nông dân và sự già nua của những cộng đồng nông thôn. 
 
... Trong bối cảnh đó, những người nông dân, những nhà nghiên cứu và những người 
tiêu dùng tận tâm đã cam kết chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp hài hòa với môi 
trường, để sản xuất ra các sản phẩm an toàn và tạo điều kiện cho việc giao thương 
trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, từ đó lập nên “Viện Vi khuẩn Goesan” 
 
Mission 
 ▪  Phát triển nông nghiệp hữu cơ mà không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa 
học. 
 ▪  Bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và nông dân bằng cách sản xuất các sản 
phẩm nông nghiệp an toàn. 
 ▪  Bảo vệ đất bằng cách sử dụng vi khuẩn và các vật liệu hữu cơ. 
 ▪  Nghiên cứu, phát triển và truyền bá các phương pháp nông nghiệp phù hợp với 
đất và khí hậu của chúng tôi. 
 
 



Các hoạt động của Heuksalim 
 
Nghiên cứu về Nông nghiệp Hữu cơ 
 ▪  Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp hữu cơ 
 ▪  Các dịch vụ phân tích (đất, vi sinh vật, thuốc bảo vệ thực vật, biến đổi gien, v.v…) 
 ▪  Các phương pháp canh tác truyền thông, Canh tác không dùng đất v.v… 
 
Chứng nhận các Sản phẩm Hữu cơ 
 ▪  Hội đồng cấp chứng nhận đầu tiên ở Hàn Quốc 
 ▪  Dịch vụ cấp chứng nhận về sản phẩm hữu cơ/thực phẩm được xử lý hữu cơ 
 ▪  Thành viên của Liên minh Chứng nhận (CertAll) 
 ▪  Đào tạo cấp chứng nhận ở Myanmar 
 
Hỗ trợ nền Nông nghiệp Hữu cơ 
 ▪  Sản xuất vật liệu cho Nông nghiệp Hữu Cơ 
 ▪  Phân bón hữu cơ, các sản phẩm vi sinh, Trừ sâu sinh học, Trừ nấm sinh học, Thức 
ăn hữu cơ và các sản phẩm lợi khuẩn probiotic 
 ▪  Training programs for organic farmers 
 
Nông nghiệp Đô thị 
 ▪  Cung cấp nguyên vật liệu cho nông nghiệp đô thị 
 ▪  Phát triển một mô hình làm vườn hữu cơ ở đô thị 
 ▪  Nông dân, hãy chinh phục thành phố! Dự án hợp tác với Thành phố Seoul về nông 
nghiệp đô thị. 
 
Tiết kiệm hạt giống 
 ▪  Thu thập và tiết kiệm hạt giốngCollecting and saving land race seeds 
 ▪  Khởi phát Mạng lưới Hạt giống Hữu cơ Châu Á 
 
Tiếp thị các sản phẩm hữu cơ 
 ▪  Hệ thống Giao hàng tận nhà đối với các sản phẩm hữu cơ 
 ▪  Tiếp thị theo số đông tại các Cửa hàng Giảm giá 
 ▪  Tiếp thị trực tiếp tại các cửa hàng của Heuksalim 
 
Xuất bản sách và báo 
 ▪  Bộ sách Nông nghiệp Hữu cơ – 13 cuốn về nông nghiệp hữu cơ 
 ▪  Tin tức Heuksalim số ra hàng tháng – tờ báo phát hành trên toàn quốc về nông 
nghiệp hữu cơ 
 ▪  Bản tin Heuksalim 
 
Các dự án hợp tác 
 ▪  Phát triển các dự án hợp tác với các nước châu Á và châu Phi 
 
 



Lịch sử của Heuksalim 

1991 • Thành lập dưới tên ban đầu là Viện Vi khuẩn Goesan 

1993 • Thành lập Viện nghiên cứu Heuksalim  

1996 • Được LGU chỉ định là “Viện Danh dự về Nông nghiệp Hữu cơ”  
• Được MIFAFF ủy quyền là một cơ quan liên kết 
• “Giải thưởng Môi trường” của Công giáo 

1997 • Giải thưởng của Bộ Môi trường 
• Giải Đặc biệt về “Ý tưởng Triển lãm về Nông nghiệp” của Hợp tác xã Nông 
nghiệp tỉnh Chungcheongbuk-do  

1998 • Giải "Vì Môi trường của tỉnh Chungcheongbuk-do” 

2000 • Thành lập Trung tâm đào tạo Nông nghiệp thân thiện với Môi trường  
Heuksalim 
• Trở thành công ty liên doanh 
• Bằng khen Chính thức của Tổng thống Hàn Quốc 
• Giải "Niềm tự hào của Nông dân”( Chủ tịch LEE Tae Geun) 
• Cuốn "Lý thuyết và Thực hành Nông nghiệp thân thiện với Môi trường” 
được chọn là Cuốn sách vì Môi trường tốt nhất của năm 2000.  

2001 • Được RDA chỉ định là Trung tâm Thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp  

2002 • Cơ quan Chứng nhận Hữu cơ đầu tiên ở Hàn Quốc (được công nhận bởi 
NAQS) 
• Thành viên của IFOAM(Viện Nghiên cứu Đất Heuksalim) 

2003 • Thành lập “Viện Ốc Táo vàng”  
• Mở Trung tâm bán hàng qua Internet 

2004 • Thành lập Viện Ochang   
• Được RDA chỉ định làm Viện Phân tích Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật  
• Giải nhất "Nông nghiệp sinh học” 

2005 • Giải thưởng "Tự hào Doanh nhân” 

2006 • Ipsalim được đăng ký là thuốc trừ sâu vi sinh 
• Giải Viện Danh dự của tỉnh Chungcheongbuk-do   

2007 • Giải “Nông nghiệp Hàn Quốc” (lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển) 

2008 • Được chỉ định là Viện Kiểm định và Nghiên cứu Phân bón” 
• Chứng nhận bởi MIFAFF là Công ty Tư vấn Quản lý Nông nghiệp 
• Chứng nhận bởi Bộ Lao động là Công ty hoạt động xã hội  

2009 • Đội dự án Trang trại thân thiện với Môi trường được thành lập với tư cách 
là đơn vị hoạt động xã hội  

2010 • Thăm và hỗ trợ một ngôi làng ở Myanmar  
• Ký Biên bản ghi nhớ với Green Trust để khởi động các hoạt động của trang 
trại hữu cơ ở đô thị  

2011 • Viện nghiên cứu Heuksalim về Hạt giống đi vào hoạt động  
• Tổ chức tiền hội nghị về hạt giống hữu cơ là một phần của Đại hội Hữu cơ 
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Đối tác và Hợp tác 
 
Heuksalim công ty phi chính phủ về nông nghiệp hữu cơ lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. 
Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bất cứ tổ chức nông dân nào có cùng mục đích và tầm 
nhìn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!  
 
 
642-6 Gak-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gun,  
Chungcheongbuk-do Province 
363-883 Republic of Korea 
T +82-43-216-8179 F +82-43-216-2959 
 
http://heuk.or.kr 
http://www.heuksalim.com 


