
QUÁ TRÌNH AMÔN HÓA MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ THƯỜNG GẶP 

 

Trong chương trình sinh học lớp 11, “Trao đổi khoáng và nittơ ở thực vật” là 

một bài có kiến thức rộng và khó. Giáo viên thường gặp lúng túng trong một số 

phần kiến thức khi đi sâu vào cơ chế, học sinh rất ngại học vì có nhiều công thức 

và phương trình hóa học. Người giáo viên cần phải biến những công thức hóa học 

đó thành những ví dụ cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Giáo viên cần phải trang bị đủ 

kiến thức cần thiết để có thể dạy tốt bài này. Amôn hóa là một trong những phần 

kiến thức khó, đó là quá trình phân hủy và chuyển hóa các hợp chất hữu cơ có chứa 

N dưới tác dụng của các loài vi sinh vật thành NH4
+ (NH3) cung cấp dinh dưỡng 

cho cây trồng. Dưới đây là một số quá trình amôn hóa, hy vọng sẽ hỗ trợ phần nào 

cho cả người day và người học 

1. Quá trình amôn hóa ure 

a. Khái niệm 

Urê là một loại hợp chất hữu cơ đơn giản chứa 46,6% N, được sản xuất trong 

các nhà máy phân bón bằng cách tổng hợp: 

Lượng hữu cơ được vùi vào đất rất lớn, hàm lượng dinh dưỡng các chất này 

nằm trong đất khá nhiều nhưng cây trồng không thể hấp thụ được trực tiếp từ các 

chất hữu cơ đó, mà phải thông qua quá trình phân hủy và chuyển hóa của các loài 

vi sinh vật để thành các chất dinh dưỡng dễ tiêu cây trồng mới hấp thụ được. Nếu 

không có quá trình amôn hóa  thì dù có giàu hữu cơ đến đâu cũng đều vô hiệu với 

cây trồng và càng gây độc hại cho môi sinh. 

Đơn giản nhất đó là lượng ure chứa trong nước tiểu. Người ta đã tính rằng, trong 

nước tiểu có khoảng 2% ure. Mỗi ngày một người lớn thải ra khoảng 1,2 lít nước tiểu, 

chứa khoảng 30g ure. Vậy nhân loại mỗi ngày thải ra hàng vạn tấn ure, đó là chưa kể 

lượng ure do các loại động vật thải ra. Nếu không có các loài vi sinh vật phân giải và 

chuyển hóa, khi đó cây trồng sẽ ra sao, Trái Đất sẽ bị hủy diệt như thế nào? 

b. Cơ chế của quá trình amôn hóa ure 

Dưới tác dụng của menureaza do các loài vi sinh vật tiết ra làm xúc tác cho 

quá trình chuyển hóa ure. 

CO(NH2)2 + 2H2O   VSV       (NH4)2CO3 



 (NH4)2CO3        ureaza         2NH3 + CO2 + H2O 

Vi khuẩn ure có khả năng phân giải axit uric và xianamit canxi. Sau đó các sản 

phẩm ure lại được phân giải như phương trình trên để giải phóng ra NH3. 

c. Các loại vi sinh vật phân giải ure 

Paxtơ là người đầu tiên đã phát hiện ra vi khuẩn phân giải ure (1862). Cho đến 

nay người ta đã phát hiện và phân lập được rất nhiều chủng vi khuẩn: Planosarcina 

ureae, Micrococcus eurae, Sarcina hansenii, Bacillus pasteurii, Bac.hesmogenes, 

Bac.psichrocatericus, Bac.amylovorum, Pseudobacterium eruolyticum, 

Chromobacterium, Proteus vulgaris. 

Nhiều loại nấm mốc và xạ khuẩn cũng có khả năng phân giải urê. 

Vi khuẩn ure thường thuộc loại háo khí hoặc kỵ khí không bắt buộc, chúng 

phát triển tốt ở pH = 6,5 – 8,5. 

2. Quá trình amôn hóa protein 

a. Khái niệm chung 

Protein là thành phần cơ bản của chất nguyên sinh, hàng năm protein được 

đưa vào đất với số lượng rất lớn (cùng với xác hữu cơ, phân chuồng, phân xanh, 

phân rác). Trong protein chứa khoảng 15 – 17% nitơ. 

Quá trình phân hủy và chuyển hóa các hợp chất hữu cơ (protein) để tạo ra 

NH3 cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng dưới tác dụng của các loài sinh vật được 

gọi là quá trình amôn hóa protein. 

b. Cơ chế của quá trình 

Dưới tác dụng của proteaza, các protein được phân giải thành các hợp chất 

đơn giản hơn (polypeptit, olygopeptit). Các chất này tiếp tục được phân giải thành 

axit amin nhờ tác dụng của men peptidaza ngoại bào. Các chất này cũng có thể trực 

tiếp hấp thụ vào tế bào vi sinh vật, sau đó tiếp tục chuyển hóa thành axit amin. Các 

axit amin này sẽ được sử dụng một phần vào quá trình sinh tổng hợp protein của vi 

sinh vật, một phần được tiếp tục phân giải để tạo thành NH3, CO2 và nhiều sản 

phẩm trung gian khác. 

Khi phân giải các axit amin chứa S (như metionin, xistin, xistein) vi sinh vật 

giải phóng ra H2S và nếu tích lũy nhiều trong đất sẽ làm thối rễ cây trồng. 



Khi phân giải tryptophan, một số vi sinh vật có thể sinh ra chất có mùi thối là 

indon và scaton. 

Một số amin sinh ra trong quá trình khử cacboxyl của các axit amin có thể độc 

với người và gia súc, đáng chú ý là histamin, acmatin, putrexin, cadavein. 

c. Vi sinh vật 

Vi khuẩn gồm: Bacillus mycoides, B.mesentercus, B.subtilis, Ptoteus vulgaris, 

Chromobacterium prodigiosum, Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli, 

Clostridium sporogenes. 

Xạ khuẩn gồm: Streptomyces griseus, S.rimesus. 

Nấm gồm: Aspergillus oryzae, A.flavus, A.terricoda, A.niger, Penicillum 

camomberli, Mucor. 

Các vi sinh vật này đều có thể sản sinh vào môi trường men proteaza, 

proteinaza, peptidaza, chúng xúc tác quá trình thủy phân liên kết peptit và một số 

liên kết khác. 

3. Quá trình amôn hóa kitin 

a. Khái niệm chung 

Kitin là hợp chất cao phân tử bền vững. Cấu trúc của kitin gần với cấu trúc 

của xenlulo, nhưng trong phân tử các gốc gluco, người ta thấy gốc hydroxin ở 

nguyên tử C thứ hai được thay thế bằng những gốc amin đã được axetin hóa. 

Kitin có mặt trong thành tế bào của nhiều loại nấm (nhất là Acomycetes và 

Basidimomycetes), trong vỏ của nhiều loại côn trùng. 

Hàng năm có tới hàng triệu tấn kitin của giáp xác hình thành trong các đại 

dương. Kitin cũng có số lượng không nhỏ trong đất. 

Với khối lượng lớn như vậy, nhờ có các loài vi sinh vật, kitin được phân giải 

và chuyển hóa để thành các chất hữu cơ đơn giản, sau đó lại tiếp tục phân giải để 

cho ra các dịnh dưỡng cung cấp cho cây trồng. 

b. Những vi sinh vật phân giải kitin 

Có rất nhiều loài vi sinh vật phân giải kitin như: 

- Vi khuẩn gồm: Achromobacter, Flavobacterium, Bacillus, Cytophaga, 

Pseudomonas, Nocardia, Micromonospora. 

- Nấm gồm: Aspergillus, Mortierella. 



- Xạ khuẩn: Streptomyces gricecus. 

4. Quá trình phân giải chất mùn 

a. Khái niệm về mùn 

Mùn là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá độ phì của đất, là chất vô định 

hình, màu tối, khi bị vi sinh vật phân giải nó cho các chất  hữu cơ như lipit, sáp, 

gluxit, protein,... 

Cứ 1 ha đất canh tác ở tầng 0 – 20cm có khoảng 30 – 300 tấn mùn, tương ứng 

với mùn chứa khoảng 1,5 – 15 tấn nitơ. Loại đất hữu cơ có tới 20% mùn, loại đất 

bạc màu, đất đồi feralit chỉ có 0,3 – 0,5% mùn. Đất ở vùng thung lũng, rừng núi 

thường chứa hàm lượng mùn cao hơn ở vùng đồng bằng, trung du. 

Song hàm lượng mùn nhiều hay ít mà không được các loài vi sinh vật phân 

giải, chuyển hóa thì không có ý nghĩa đến dinh dưỡng của cây trồng. 

b. Thành phần mùn 

Theo D.Z. Nikitin (1960) thì trong chất mùn tự nhiên của đất Secnozem (đất 

xám) có chứa các thành phần sau: 

Hydratcacbon: 1,3% 

Hemixenlulo: 3,0% 

Xenlulo: 0,4% 

Lignhin: 4,2% 

Axit humic: 29,6% 

Axit funvic: 22,0% 

Humin: 36,5% 

c. Cơ chế phân giải mùn 

                 Chất mùn + O2             
Vi sinh vật                  NH3 + CO2 + Q 

 d. Các loài vi sinh vật đất phân giải mùn 

Phân giải chất mùn có rất nhiều các loài sinh vật đất tham gia, kể cả háo khí 

và yếm khí: vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc; nguyên sinh động vật (các loại trùng). 

Việc chọn lọc những phần kiến thức nào để đem vào bài dạy là điều quan trọng, 
quyết định sự thành công của tiết dạy. Chúng tôi rất vui khi các bạn thành công! 


