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NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 

1. Bước đầu thành công trong tạo chế phẩm Biopolyter-Azotobacter bằng 

phương pháp lên men bán rắn chủng Azotobacter vinelandii ATCC 12837 

trên giá thể hạt polyter. Chế phẩm Biopolyter-Azotobacter có dạng hạt, 

đường kính dao động từ 2-3 mm. Bằng phương pháp RSM-CCD, tối ưu tổng 

hợp được 5 giá trị yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình lên men 

bán rắn tạo chế phẩm Biopolyter-Azotobacter là sucrose 2,9%; nhiệt độ 

31,50C; pH là 6,44; độ ẩm là 61,04%; tỉ lệ giống là 1,05%. Mật độ vi khuẩn 

nhận được từ kết quả thực nghiệm là 3,987 × 109 CFU/g, tương thích 97% 

so với mô hình tối ưu hoá. Sự tương quan chặt chẽ giữa hai kết quả tính toán 

giúp khẳng định tính chính xác của mô hình và sự tồn tại của các giá trị tối 

ưu. 

2. Nghiên cứu chế phẩm trong quá trình thực tế ứng dụng trên cây dâu tây, 

mật độ vi khuẩn Azotobacter trong chế phẩm duy trì ở mức 3,20 – 3,92 × 109 

CFU/g trong suốt 6 tháng theo dõi. Cây dâu tây sinh trưởng, phát triển tốt, ra 
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hoa sớm hơn 8 – 9 ngày, năng suất cao 11 – 17%, độ Brix của trái tăng 3 – 

4%, chất lượng trái dâu tươi được tăng lên khi bổ sung Biopolyter-

Azotobacter trong giá thể canh tác thể hiện qua các chỉ tiêu chất khô hoà tan, 

đường tổng và vitamin C. 

3. Các khảo sát về đại thể, vi thể, tính chất cơ bản và mật số Azotobacter cố 

định trong chế phẩm Biopolyter-Azotobacter cho thấy: chế phẩm tạo thành 

vẫn giữ được các tính chất cơ bản của polyter – một chất giữ ẩm trong nông 

nghiệp, và đáp ứng các tiêu chuẩn về phân bón vi sinh vật trong 15 tháng 

bảo quản ở điều kiện nhiệt độ phòng (28-320C) và nhiệt độ mát (15-200C) 

thể hiện qua các chỉ tiêu theo dõi: số lượng vi khuẩn hai điều kiện duy trì ở 

mức 0,30 – 1,28 × 109 CFU/g, hàm lượng nitơ tổng số sinh ra của chế phẩm 

đạt 7,25 mg/ 100 ml, hàm lượng IAA: 70,10 µg/ml, độ ẩm chế phẩm 11,21 – 

11,40%. 

 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 Nghiên cứu thành công cố định vi khuẩn Azotobacter trên giá thể hạt 

polyter truyền thống bằng phương pháp lên men bán rắn để tạo chế phẩm 

Biopolyter-Azotobacter. Chế phẩm Biopolyter-Azotobacter tạo thành có hai 

chức năng,  vừa là chất giữ ẩm trong nông nghiệp vừa cung cấp vi sinh vật 

hữu ích cho cây trồng. Quá trình nghiên cứu được tiến hành qua các giai 

đoạn: từ quá trình cố định, tạo chế phẩm, đánh giá chất lượng chế phẩm tạo 

thành đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng và ảnh hưởng của chế phẩm đến 

cây dâu tây; đến giai đoạn cuối, nghiên cứu ổn định chất lượng chế phẩm. 

 


