
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH Azotobacterin 

 
1./  Mô tả sản phẩm: 

- Đặc tính kỹ thuật của dây chuyền thiết bị: Hệ thống thiết bị nhân nuôi 

giống 10.000 lít/.mẻ, sản xuất chế phẩm phân bón vi sinh Azotobacterin 

quy mô 5000 tấn sản phẩm/năm. 

- Chất lượng sản phẩm tạo ra: Phân bón vi sinh chứa 108 CFU/g vi khuẩn 

Azotobacter vinelandii (vi khuẩn cố định nitơ)  và 108 CFU/g vi khuẩn 

Bacillus subtilis đối kháng và chất mang 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Tạo ra đạm sinh học và các chất dinh dưỡng cho cây trồng, vì vậy làm 

giảm 50% đến 100% lượng đam ure hoặc từ 50% đến 100% lượng NPK 

hoặc hơn nữa so với công thức bón đại trà, tùy vào lượng phân bón ít hay 

nhiều. 

- Phân bón Azotobacterin có tác dụng kích thích sinh trường cây trồng, vì 

vậy tăng năng suất cây trồng từ 15% đến 30% hoặc hơn nữa tùy vào lượng 

phân bón ít hay nhiều; 

- Tăng sức đề kháng của cây, giảm sâu bệnh và cải tạo đấtm cho đất tơi xốp, 

giảm ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ trong đất… 

- TBKT đã làm chủ được công nghệ và thiết bị trong nước với giá thành chỉ 

bằng 30% giá trị nhập khẩu. 

- Giá trị tăng thêm khi sử dụng sản phẩm phân bón vi sinh Azotobacterin 

đối với cây trồng từ 15 – 30% 

3./ Hình thức chuyển giao: 

- Tư vấn,  Hơp đồng phụ, và Cung cấp thiết bị 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Nhóm tác giả: GS.TS. Nguyễn Thùy Châu; Ths. Lê Thiên Minh; TS. Phạm Anh 

Tuấn; Ths. Nguyễn Văn Nguyện; Ths. Nguyễn Tuấn; Ths. Nguyễn Hương Trà; 

Ths. Nguyễn Hồng Hà. 

Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch 

- Địa chỉ: Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 

- Điện thoại: 04 38689181                - Fax: 0438689131 

- Email: viaep2004@yahoo.com   - Website: http://www.viaep.org.vn   
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