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Mô tả học phần: Cố định đạm sinh học là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nhóm vi
sinh vật sơ hạch có khả năng cố định đạm tự do từ không khí để cung cấp cho cây trồng họ đậu cũng cây
không thuộc họ đậu. Cở chế của quá trình cố định đạm sinh học cùng với các phương pháp đo lường
khả năng cố định đạm cũng được cung cấp. Thông qua các phương pháp phân loại cổ điển cũng như
hiện đại, các nhóm vi sinh vật sơ hạch này cũng được định danh. Ngoài ra, quy trình công nghệ sinh học
để sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ cho canh tác nông nghiệp bền vững cũng được đề cập
Học phần tiên quyết: Vi sinh học đại cương A (CS101) và Vi sinh vật chuyên sâu (CS606)
Mục tiêu: Giới thiệu, phân lọai... các nhóm vi khuẩn cố định đạm, Ứng dụng các nhóm vi khuẩn cố
định đạm trong sản xuất nông nghiệp, phương pháp định lượng N tổng số, N sinh học, sản xuất phân vi
sinh ứng dụng trong nông nghiệp thay thế một phần phân đạm hoá học.
Nội dung:
Chương 1: Giới thiệu về cố định đạm sinh học
Chương 2: Vi sinh vật cố định đạm: bao gồm các nhóm Vi khuẩn sống tự do, Vi khuẩn cộng sinh với
cây họ đậu, Vi khuẩn cộng sinh với cây không thuộc họ đậu
Chương 3: Cơ chế cố định đạm. Trình bày các loại cấu trúc nốt rễ, cách xâm nhiễm của vi khuẩn, cơ
chế cố định đạm, các yếu tố ảnh hưởng đến cố định đạm
Chương 4: Các phương pháp đo N sinh học như phương pháp xác định sinh khối, năng suất chất khô,
phương pháp hóa học: phương pháp ureid, phương pháp dùng N đồng vị phóng xạ
Chương : Phân loại vi khuẩn cố định đạm: bao gồm phương pháp cổ điển và phương pháp sinh học
phân tử
Chương 6: Công nghệ sản xuất phân vi sinh vật chủng cho các cây họ đậu: các bước sản xuất phân vi
sinh vật cố định đạm như thu thập, chọn lọc, trắc nghiệm khả năng cố định đạm và xác định
quy trình công nghệ sản xuất phân vi sinh.
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