
TT Tên quy trình
Lĩnh 

vực

Xuất xứ quy trình (Đơn vị, đề tài/dự 

án)
Chủ nhiệm quy trình

1
Quy trình sản xuất phân bón sinh học 

hữu cơ đa chức năng từ bã hạt chè
CTR

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất dầu thô 

từ hạt chè và sử dụng phụ phẩm bã hạt 

chè làm phân bón sinh học hữu cơ đa 

chức năng ở quy mô cộng đồng tại tỉnh 

TS. Trần Đình Phả và nhóm đề tài

2

Quy trình sử dụng phân

bón sinh học hữu cơ đa chức năng từ bã 

hạt chè

CTR

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất dầu thô 

từ hạt chè và sử dụng phụ phẩm bã hạt 

chè làm phân bón sinh học hữu cơ đa 

chức năng ở quy mô cộng đồng tại tỉnh 

TS. Trần Đình Phả và nhóm đề tài

3 Quy trình ép dầu thô từ hạt chè NL

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất dầu thô 

từ hạt chè và sử dụng phụ phẩm bã hạt 

chè làm phân bón sinh học hữu cơ đa 

chức năng ở quy mô cộng đồng tại tỉnh 

TS. Trần Đình Phả và nhóm đề tài

4
Quy trình xử lý nước thải chế biến tinh 

bột sắn
NT

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý 

nguồn nước bị ô nhiễm do phế thải chế 

biến tinh bột sắn phục vụ sản xuất NN 

và đời sống của người dân tại tỉnh 

TS. Lê Thị Thủy và nhóm đề tài

5

Quy trình sử dụng phân bón hữu cơ sinh 

học cho một số đối tượng cây trồng(lúa, 

lạc, ngô, đâu tương, rau)

CTR

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi 

sinh để chế biến phế thải chăn nuôi 

làm phân bón hữu cơ sinh học tại các 

nông hộ ở quỳ hợp Nghệ An

ThS. Vũ Thúy Nga và nhóm đề tài

6
Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ 

sinh học bằng chế phẩm vi sinh
CTR

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi 

sinh để chế biến phế thải chăn nuôi 

làm phân bón hữu cơ sinh học tại các 

nông hộ ở quỳ hợp Nghệ An

ThS. Vũ Thúy Nga và nhóm đề tài

7
Quy trình kỹ thuật nhân giống bằng hạt 

Xoan ta
CT

Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và 

trồng cây Xoan ta (Melia azedarach) 

cung cấp gỗ có năng suất cao tại tỉnh 

KS. Đoàn Thị Hoa và nhóm đề tài

8
Quy trình kỹ thuật trồng rừng cây xoan 

ta
CT

Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và 

trồng cây Xoan ta (Melia azedarach) 

cung cấp gỗ có năng suất cao tại tỉnh 

KS. Đoàn Thị Hoa và nhóm đề tài

9

Quy trình sản xuất chế phẩm vsv có 

chức năng phân hủy  thuốc BVTV trong 

đất từ VSV tuyển chọn

VSV

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản 

xuất chế phẩm VSV phân hủy tồn dư 

thuốc BVTV trong đất tại các vùng 

chuyên canh rau ở Lâm Đồng

ThS. Lương Hữu Thành và nhóm đề tài

DANH SÁCH QUY TRÌNH TỪ NĂM 2009-2015



10 Quy trình sản xuất ethanol nhiên liệu NL

Nghiên cứu tuyển chọn một

 số giống cao lương ngọt có năng suất 

cao chất lượng tốt cho sản xuất ethanol 

nhiên liệu

TS. Nguyễn Thị Phượng và nhóm đề tài

11
Quy trình thâm canh cây cao lương

ngọt cho năng suất và chất lượng cao
CT

Nghiên cứu tuyển chọn một

 số giống cao lương ngọt có năng suất 

cao chất lượng tốt cho sản xuất ethanol 

nhiên liệu

TS. Nguyễn Thị Phượng và nhóm đề tài

12

Quy trình công nghệ sản xuất ethanol 

nhiên liệu từ thân, hạt, từ bã ép cao 

lương ngọt

NL

Nghiên cứu tuyển chọn một

 số giống cao lương ngọt có năng suất 

cao chất lượng tốt cho sản xuất ethanol 

nhiên liệu

TS. Nguyễn Thị Phượng và nhóm đề tài

13

Quy trình tổng hợp ứng dụng các sản 

phẩm công nghệ sinh học BVTV trong 

sản xuất rau an toàn

CT

Xây dựng mô hình ứng dụng thuốc trừ 

sâu thảo mộc Anisaf SH01 và một số 

chế phẩm sinh học trong sản xuất rau 

an toàn tại Hà Nội (mã số P2009-08)

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và nhóm dự án

14

 Quy trình sản xuất sạch hơn cho hai 

loại rau cải xanh và rau xà lách trong 

điều kiện nhà lưới có mái che

CT

Nghiên cứu sản xuất sạch hơn rau ăn

lá thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường

được tiến hành trong hai năm 2008 và 

TS. Bùi Thị Lan Hương và nhóm đề tài

15
Chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm nguồn 

nước tại làng nghề chế biến nông sản
NT

16
Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật 

xử lý chất thải có nguồn gốc hữu cơ
CTR

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi

sinh để chế biến phế thải chăn nuôi

làm phân bón hữu cơ sinh học tại các

nông hộ ở Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An”.

Lương Hữu Thành, Đào  Văn Thông, Vũ 

Thúy Nga, Hứa Thị Sơn, Nguyễn  Ngọc 

Quỳnh, Phạm Thị Thanh Huyền, Tống  Hải 

Vân

17
Quy trình xử lý bã dong riềng làm thức 

ăn bổ sung cho lợn
CTR Đề tài Dong riềng - Bắc Cạn

Mai Văn Trịnh,  Bùi Thị Phương Loan, Lê 

Văn Khiêm, Phạm Thanh Hà, Lục Thị 

Thanh Thêm, Lê Thị Quỳnh  Liên

18
Quy trình xử lý bã dong riềng làm phân 

bón hữu cơ sinh học
CTR Đề tài Dong riềng - Bắc Cạn

Mai Văn Trịnh,  Bùi Thị Phương Loan, Lê 

Văn Khiêm, Phạm Thanh Hà, Lục Thị 

Thanh Thêm, Lê Thị Quỳnh  Liên

19
Quy trình xử lý nước thải từ quá trình 

sản xuất và chế biến tinh bột dong riềng
NT Đề tài Dong riềng - Bắc Cạn

Mai Văn Trịnh,  Bùi Thị Phương Loan, Lê 

Văn Khiêm, Phạm Thanh Hà, Lục Thị 

Thanh Thêm, Đào Văn Thông, Nguyễn Văn 

Thiết



20
Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật 

xử lý phế thải chăn nuôi 
CTR

Đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm 

vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi” và 

dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện 

công nghệ sản xuất và sử dụng chế 

phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn 

nuôi dạng rắn làm phân bón hữu cơ 

sinh học qui mô công nghiệp”. 

Đào Văn Thông, Lương Hữu Thành, Vũ 

Thúy Nga

21

Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật 

xử lý phế thải chăn nuôi để sản xuất 

phân bón hữu cơ sinh học

CTR

đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm 

vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi” và 

dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện 

công nghệ sản xuất và sử dụng chế 

phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn 

nuôi dạng rắn làm phân bón hữu cơ 

sinh học qui mô công nghiệp”

Đào Văn Thông, Lương Hữu Thành, Vũ 

Thúy Nga

22
Quy trình xử lý phế thải trồng nấm làm 

phân bón hữu cơ vi sinh vật
CTR

“Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân

bón vi sinh vật chức năng phục vụ

chăm sóc cây trồng cho một số vùng

sinh thái” (Mã số KC,04,04) do Viện

Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt

Nam chủ trì (2001-2004); dự án sản

xuất thử nghiệm cấp Nhà nước:  

“Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm

phân bón vi sinh đa chủng, đa chức

năng ứng dụng cho cây trồng qui mô

công nghiệp”; mã số KC 04 -DA11

thuộc chương trình “Nghiên cứu khoa

học và phát triển công nghệ sinh học 

Đào Văn Thông, Lương Hữu Thành, Vũ 

Thúy Nga

23

Quy trình ứng dụng công nghệ vi sinh 

vật xử lý nước thải trong chế biến cà 

phê ướt

NT

nhiệm vụ: “Xử lý ô nhiễm và tập huấn

quản lý môi trường trong các cơ sở

chế biến cà phê nhằm bảo vệ môi

trường và thúc đẩy quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế”          

Đặng Thị Phương Lan; Lương Hữu Thành; 

Nguyễn Hồng Sơn; Nguyễn Thu Thủy; Hứa 

Thị Sơn; Đào Văn Thông;  Nguyễn Văn 

Thành; Cù Thị Thanh Phúc 

24
Quy trình ứng dụng các sản phẩm sinh 

học BVTV để sản xuất rau ăn lá an toàn
CT

Quy trình đựợc xây dựng dựa trên kết 

quả thực hiện dự án cấp Nhà nước: 

“Ứng dụng các sản phẩm công nghệ 

sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng 

vùng sản xuất rau an toàn”

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Đình Phả; Cù Thị 

Thanh Phúc; Đặng Thị Phương Lan; Hoàng 

Long, Nguyễn Thị Thảo; Hoàng Phú Thịnh; 

Phùng Đắc Lĩnh



25

Quy trình ứng dụng các sản phẩm sinh 

học BVTV để sản xuất rau ăn quả an 

toàn

CT

Quy trình đựợc xây dựng dựa trên kết 

quả thực hiện dự án cấp Nhà nước: 

“Ứng dụng các sản phẩm công nghệ 

sinh học bảo vệ thực vật để xây dựng 

vùng sản xuất rau an toàn”

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Đình Phả; Cù Thị 

Thanh Phúc; Đặng Thị Phương Lan; Hoàng 

Long, Nguyễn Thị Thảo; Hoàng Phú Thịnh; 

Phùng Đắc Lĩnh

26
Quy trình chứng nhận rau, quả, chè theo 

tiêu chuẩn VietGAP
CT

đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng 

quy trình thực hành nông nghiệp tốt ở 

Việt Nam và kết quả xây dựng hồ sơ 

đăng ký được chỉ định là tổ chức 

chứng nhận rau quả chè theo tiêu 

Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Thị Phương Lan, 

Lê Thanh Tùng

27

Quy trình sản xuất sạch hơn rau cải 

xanh và rau xà lách trên nền giá thể 

trong nhà lưới có mái che

CT

đề tài Nghiên cứu sản xuất sạch hơn 

rau ăn lá thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường được tiến hành trong hai năm 

Bùi Thị Lan Hương, Đỗ Thị Thủy, Đỗ Thị 

Hải, Lê Văn Nhạ, Chu Bá Phúc

28

Quy trình thu gom và xử lý bao bì thuốc 

BVTV phát thải trong sản xuất nông 

nghiệp

CTRNH

đề tài: “Nghiên cứu mô hình thu gom 

và xử lý bao bì thuốc BVTV phát thải 

trong sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội”.

Đặng Thị Phương Lan; Nguyễn Hồng Sơn; 

Trần Quốc Việt, Cù Thanh Phúc, Đinh Xuân 

Tùng

29

Quy trình sản xuất vật liệu hấp phụ 

Asen trong nước sinh hoạt bằng hỗn 

hợp vật liệu khoáng biến tính

NC

đề tài: “Đánh giá thực trạng nhiễm bẩn 

Asen trong các nguồn nước giếng 

khoan và đề xuất giải pháp giảm thiểu 

nhiễm bẩn nguồn nước”, thời gian thực 

hiện 2009-2011.

Bùi Thị Phương Loan; Nguyễn Thị Huệ;

Mai Văn Trịnh; Nguyễn Hồng Sơn; Trần

Viết Cường; Nguyễn Thị Hoài Thu

30
Quy trình xử lý nguồn nước mặt bị ô 

nhiễm hữu cơ bằng công nghệ sinh thái
NM

đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu công 

nghệ xử lý nguồn nước mặt bị ô nhiễm 

ở vùng nông thôn bằng công nghệ sinh 

thái”.

Lê Văn Nhạ, Bùi Thị Lan Hương, Đỗ Thị Hải, Phan Văn Minh

31

Quy trình ứng dụng kỹ thuật tổng hợp 

để xử lý nước thải nhà máy chế biến 

tinh bột sắn

NT

đề tài cấp Bộ thuộc dự án Khoa học 

Công nghệ Nông nghiệp vốn vay 

ADB: “Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ xử lý nguồn nước ô nhiễm do phế 

thải chế biến tinh bột sắn phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và đời sống của 

người dân tại tỉnh Kon Tum”.

 Lê Thị Thủy, Đỗ Thị Hải, Chu Bá Phúc, 

Nguyễn Trường Giang

32
Quy trình sản xuất than sinh học từ phụ 

phẩm nông nghiệp
CTR

đề tài "Nghiên cứu sử dụng rơm rạ sản 

xuất than sinh học nhằm cải tạo đất, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Sóc 

Sơn - Hà Nội". 

Mai Văn Trịnh, Trần Viết Cường, Bùi Thị 

Phương Loan, Nguyễn Hoài Thu, Vũ Dương 

Quỳnh



33

Quy trình quản lý tổng hợp sâu đục 

cuống quả vải Conopomorpha sinensis 

Bradley trong sản xuất vải quả hàng hóa 

an toàn

CT

Đề tài: " Nghiên cứu giải pháp quản lý 

tổng hợp sâu đục cuống quả vải 

Conopomorpha sinensis Bradley trong 

sản xuất vải quả hàng hóa an toàn"

Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Liêm, 

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Đình Phả, Trịnh 

Đức Toàn, Nguyễn Huy Mạnh, Nguyễn Văn 

Nghiêm, Trần Thanh Tháp, Trần Thị Liên, 

Nguyễn Kim Hoa, Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn 

Việt Hà

34

Quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ 

đất đối với cây lạc tại vùng đồng bằng 

sông Cửu Long dưới ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Thị Huệ, Bùi 

Thị Phương Loan, Trần Vũ Nam, Lương Hải 

Dương, Mai Văn Trịnh, Vũ Đình Tuấn.

35

Quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ 

đất đối với cây lúa tại vùng đồng bằng 

sông Cửu Long dưới ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Vũ Dương Quỳnh, Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị 

Phương Loan, Mai Văn Trịnh, Phạm Thanh 

Hà, Lương Hải Dương

36

Quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ 

đất đối với cây mía tại vùng đồng bằng 

sông Cửu Long  dưới ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Phương Loan, 

Mai Văn Trịnh, Vũ Đình Tuấn, Lương Hải 

Dương

37

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây lúa tại vùng đồng bằng 

sông hồng trong điều kiện đất ngập 

nước, hạn, mặn và phèn

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Vũ Dương Quỳnh, Bùi Thị Phương Loan, 

Mai Văn Trịnh, Nguyễn Thị Huệ, Lê Văn 

Khiêm, Vũ Thị Hằng, Phạm Thị Minh Ngọc.

38

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây ngô tại vùng đồng 

bằng sông hồng trong điều kiện hạn và 

rét hại

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Vũ Đình Tuấn, Bùi Phương Loan, Phạm 

Quang Hà, Vũ Dương Quỳnh, Lê Văn 

Khiêm, Phạm Thanh Hà, Trần Vũ Nam



39

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây lạc tại vùng đồng bằng 

sông Hồng trong điều kiện hạn hán và 

rét hại

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Nguyễn Văn Thiết, Bùi Thị Phương Loan, 

Nguyễn Thị Huệ, Mai Văn Trịnh, Vũ Dương 

Quỳnh, Vũ Thị Hằng.

40

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây đậu tương tại vùng 

đồng bằng sông Hồng trong điều kiện 

hạn và rét hại

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Bùi Thị Phương Loan, Vũ Dương Quỳnh,  

Mai Văn Trịnh, Lê Văn Khiêm, Nguyễn Thị 

Huệ, Vũ Thị Hằng, Lục Thị Thanh Thêm

41

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây lúa tại vùng đồng bằng 

Duyên Hải Miền Trungtrong điều kiện 

đất ngập nước, hạn và mặn

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Vũ Dương Quỳnh, Bùi Thị Phương Loan, 

Nguyễn Văn Thiết,  Mai Văn Trịnh, Nguyễn 

Thị Huệ, Trần Vũ Nam

42

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây ngô tại vùng đồng 

bằng Duyên Hải Miền Trungtrong điều 

kiện hạn và xâm lấn mặn

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Vũ Đình Tuấn, Bùi Thị Phương Loan, Phạm 

Quang Hà, Vũ Dương Quỳnh, Lê Văn 

Khiêm, Phạm Thị Minh Ngọc, Lục Thị 

Thanh Thêm

43

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây lạc tại vùng đồng bằng 

Duyên Hải Miền Trung trong điều kiện 

hạn

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Nguyễn Văn Thiết, Bùi Thị Phương Loan, 

Nguyễn Thị Huệ, Trần Vũ Nam, Mai Văn 

Trịnh.

44

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây đậu tương tại vùng 

đồng bằng Duyên Hải Miền Trung trong 

điều kiện hạn

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Bùi Thị Phương Loan, Nguyễn Văn Thiết,  

Phạm Quang Hà, Nguyễn Thị Huệ, Lê Văn 

Khiêm, Trần Vũ Nam



45

Quy trình canh tác và bảo vệ đất có triển 

vọng đối với cây mía tại vùng đồng 

bằng Duyên Hải Miền Trung trong điều 

kiện hạn

CT

đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy 

trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất 

cho các cây trồng chủ lực tại các vùng 

đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu”(BĐKH27) , thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Phương Loan, 

Mai Văn Trịnh, Trần Văn Thể, Nguyễn Văn 

Thiết, Trần Vũ Nam, Lục Thị Thanh Thêm, 

Phạm Thị Minh Ngọc

Quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất 

chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải sau 

chế biến tinh bột sắn

SH

Dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất 

và sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý 

phế thải sau chế biến tinh bột sắn

Lương Hữu Thành

Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật 

xử lý phế thải sau chế biến tinh bột sắn 

dạng rắn làm phân hữu cơ sinh học

SH

Dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất 

và sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý 

phế thải sau chế biến tinh bột sắn

Lương Hữu Thành

Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật 

nâng cao hiệu quả xử lý nước thải sau 

biogas tại nhà máy chế biến tinh bột sắn

SH

Dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất 

và sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý 

phế thải sau chế biến tinh bột sắn

Lương Hữu Thành


