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Lêi nãi ®Çu
C«ng nghÖ vi sinh vËt (Microbial Technology) lµ mét bé phËn quan träng trong C«ng nghÖ
sinh häc, lµ mét m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ nh÷ng ho¹t ®éng sèng cña vi sinh vËt, nh»m khai
th¸c chóng tèt nhÊt vµo quy tr×nh s¶n xuÊt ë quy m« c«ng nghiÖp. Nh÷ng tiÕn bé cña c«ng nghÖ
sinh häc vi sinh vËt ngµy cµng x©m nhËp s©u trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña con ngêi. Víi
môc tiªu lµm sao cho sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ vi sinh nãi riªng vµ c«ng nghÖ sinh häc nãi
chung ph¶i thùc sù phôc vô cho Êm no h¹nh phóc cña toµn nh©n lo¹i, nghÜa lµ ph¶i ng¨n chÆn
th¶m häa chiÕn tranh vò khÝ sinh häc. §iÒu nµy phï hîp víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc thÓ hiÖn
trong nghÞ quyÕt 18 CP ngµy 11/3/1994 cña Thñ tíng chÝnh phñ vÒ “Ph¬ng híng ph¸t triÓn
c«ng nghÖ sinh häc ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010”.
Gi¸o tr×nh “C«ng nghÖ vi sinh vËt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ xö lý « nhiÔm m«i
trêng” ®îc biªn so¹n víi môc ®Ých trang bÞ cho sinh viªn khèi N«ng - L©m nghiÖp nãi chung,
®Æc biÖt lµ sinh viªn c¸c ngµnh C©y trång, N«ng ho¸ - Thæ nhìng, B¶o vÖ thùc vËt, Lµm vên,
Thuû n«ng c¶i t¹o ®Êt vµ M«i trêng... nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng sèng cña vi sinh vËt,
tÝnh ®a d¹ng cña chóng trong tù nhiªn vµ mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a vi sinh vËt víi c¬ thÓ sèng
kh¸c, nh»m c©n b»ng hÖ sinh th¸i häc, t¹o ra nhiÒu cña c¶i cho x· héi, ph¸t triÓn nÒn n«ng
nghiÖp sinh th¸i s¹ch, bÒn v÷ng vµ chèng « nhiÔm m«i trêng.
Gi¸o tr×nh gåm 7 ch¬ng, ®îc ph©n c«ng biªn so¹n nh sau:
Ch¬ng 1, 2, 3 vµ 7

PGS. TS. NguyÔn Xu©n Thµnh

Ch¬ng 4, 5

PGS.TS. NguyÔn Xu©n Thµnh,
TS. Ph¹m V¨n To¶n

Ch¬ng 6

TS. Lª V¨n Hng,
PGS.TS. NguyÔn Xu©n Thµnh

LÜnh vùc C«ng nghÖ vi sinh vËt rÊt réng vµ rÊt ®a d¹ng, ë ®©y míi chØ ®Ò cËp ®îc mét phÇn
cña c«ng nghÖ vi sinh vËt trong th©m canh c©y trång, b¶o vÖ thùc vËt vµ xö lý « nhiÔm m«i
trêng.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®îc nhiÒu
ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ c¸c ®éc gi¶ ®Ó chÊt lîng gi¸o
tr×nh ngµy cµng cao h¬n.
Chóng t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n.

TËp thÓ t¸c gi¶

MỤC LỤC
Lời nói đầu
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ VI SINH VẬT TRONG NÔNG NGHIỆP
I. Khái niệm chung
II. Lịch sử của công nghệ sinh học và chế phẩm sinh vật
III. Ứng dụng của công nghệ vi sinh vật
IV. Vấn đề CNSH để phát triển kinh tế xã hội và triển vọng của công nghệ vi sinh vật trong
thế kỉ 21
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ HÓA SINH VÀ DI TRUYỀN HỌC CỦA CÔNG NGHỆ SINH
HỌC VI SINH VẬT
I. Phân loại các sản phẩm
II. Mối quan hệ giữa sinh trưởng của vi sinh vật và sự tạo thành sản phẩm
III. Những nguyên tắc điều hòa trao đổi chất
IV. Những sai hỏng di truyền của điều hòa trao đổi chất và hiện tượng siêu tổng hợp
V. Ý nghĩa của kĩ thuật di truyền
VI. Những hiểu biết về chuyển tải gen.
CHƯƠNG 3: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA NUÔI CẤY VI SINH VẬT
CÔNG NGHIỆP
I. Quy trình lên men.
II. Dinh dưỡng của vi sinh vật và nguyên liệu nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp
CHƯƠNG 4: CÁC DẠNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT (VSV) DÙNG TRONG NÔNG
NGHIỆP
I. Chế phẩm vi khuẩn
II. Chế phẩm nấm
III. Chế phẩm vi rút
IV. Các phương pháp sử dụng chế phẩm VSV trong trồng trọt và bảo vệ thực vật
CHƯƠNG 5: CHẾ PHẨM VI SINH VẬT LÀM PHÂN BÓN VÀ CẢI TẠO ĐẤT
A. Chế phẩm vi sinh vật cố định nito phân tử ( Phân vi sinh vật cố định đạm, phân đạm sinh
học)
I. Khái niệm chung về quá trình cố định nito phân tử

II. Quá trình cố định phân tử vá cơ chế
B. Phân vi sinh vật phân giải phosphat khó tan (Phân lân vi sinh)
I. Quá trình phân giải phosphat khó tan
II. Phân vi sinh vật phân giải phosphat khó tan (phân lân vi sinh)
C. Phân hữu cơ sinh học
I. Khái niệm chung về phân hữu cơ sinh học (compost)
II. Phân hữu cơ sinh học với sự trợ giúp của chế phẩm vi sinh vật
III. Phân hữu cơ sinh học có bổ sung vi sinh vật trợ lực và làm giàu dinh dưỡng (Phân hữu cơ
vi sinh vật)
D. Chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất
CHƯƠNG 6: CHẾ PHẨM VI SINH VẬT DNGF TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT
I. Virut gây bệnh cho côn trùng
II. Vi khuẩn gây bệnh cho côn trùng và chuột
III. Nấm gây bệnh côn trùng
V. Vi sinh vật đối kháng với các sinh vật gây bệnh cây
CHƯƠNG 7: CHẾ PHẨM VI SINH VẬT DUNG TRONG XỬ LÝ VÀ CẢI TẠO MÔI
TRƯỜNG
A. Nguồn gốc phế thải và biện pháp xử lý
I. Nguồn gốc phế thải
II. Biện pháp xử lý phế thải
B. Chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp sao
thu hoạch
I. Xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải đô thị bằng công nghệ vi sinh vật
II. Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ sinh học
C. Chế phẩm vi sinh vật xử lý nước thải chống ô nhiễm môi trường
I. Nguồn nước thải
II. Khu hệ vi sinh vật và các tác nhân gây bệnh trong nước thải
III. Vai trò làm sạch nước thải của vi sinh vật
IV. Các phương pháp xử lý nước thải
Tài liệu tham khảo

