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ABSTRACT 

The experiment was carrried out in randomized complete block design 
with 8 treatments and 5 replications. The treatments were the beds made 
by hand or using wood frame and supplimented with different amount of 
spawn. The results indicated that the temperature and pH of the bed were 
within the allowable range for rice straw mushroom growth. The bed 
temperature affected the weight of mushroom fruit body. The average 
temperature of frame bed was lower by 2.20C than that of the hand-made 
bed.The length, width and width/length ratio of the first 30 mushroom fruit 
bodies are not affected by the way of making bed. The hand-made bed 
supplimented with 160 g/m of spawn gave the highest total weight of 
mushroom fruit body (2.86 kg) and number of mushroom fruit body 
(347.6). 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được thực hiện ngoài trời, bố trí khối ngẫu nhiên hoàn toàn 
với 8 nghiệm thức (NT): NT1:Xếp mô+ meo 40 g, NT2: Xếp mô + meo 80 
g, NT3:Xếp mô + meo 120 g, NT4:Xếp mô + meo 160 g, NT5: Đóng khuôn 
+ meo 40 g, NT6: Đóng khuôn + meo 80 g, NT7: Đóng khuôn + meo 120 
g, NT8: Đóng khuôn + meo 160g và 5 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho 
thấy nhiệt độ và pH mô nấm nằm trong khoảng cho phép nấm rơm phát 
triển. Nhiệt độ mô nấm làm giảm tổng trọng lượng quả thể nấm. Biên độ 
chênh lệch nhiệt độ mô nấm ở cách chất xếp mô so với đóng khuôn là 
2,20C. Chiều dài, chiều rộng và tỷ lệ dài/rộng của 30 quả thể xuất hiện 
đầu tiên đều không bị ảnh hưởng của cách chất xếp mô hay đóng khuôn. 
Tổng trọng lượng quả thể (2,86 kg/1,5 m dòng) và tổng số lượng quả thể 
(347,6 quả/1,5 m dòng) cao nhất ở phương pháp xếp mô kết hợp lượng 
meo 160 g/1,5 m dòng. 

Trích dẫn: Nguyễn Hửu Quí, Nguyễn Hồng Huế và Lê Vĩnh Thúc, 2018. Khảo sát phương pháp xếp mô và 
liều lượng meo đến sinh trưởng và năng suất nấm rơm (Volvariella volvacea) trong điều kiện ngoài 
trời. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 98-105. 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nấm rơm (Volvariella volvacea) được trồng 
nhiều phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (Li 
and Oberlies, 2005), giữ vai trò quan trọng trong 
việc làm giảm các chất thải nông nghiệp như rơm rạ, 

vỏ bông vải, xác mía, lá chuối và một số vật liệu 
khác (Wang, 2014). Nấm rơm có chứa 89-91% độ 
ẩm, 0,97-1,26 hàm lượng tro, 2,78-3,93% protein, 
0,25-0,65% chất béo, 0,09-1,67% dầu, 5,3-6,28% 
carbohydrate và 24,4-34,4 kcal (Beluhan and 
Ranogajec, 2011; Gamoclija et al., 2015). 
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Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có truyền 
thống sản xuất nấm rơm theo phương thức ngoài trời 
từ những năm 1980 (Ngô Thị Thanh Trúc và 
Nguyễn Thị Quế Hương, 2017), do nơi đây có 
nguồn rơm rạ dồi dào và khí hậu phù hợp cho nấm 
phát triển (Nguyễn Lân Dũng, 2002). Tuy nhiên, 
trong sản xuất có nhiều cách xếp mô chủ yếu là do 
kinh nghiệm người trồng. Ngoài ra, lượng meo sử 
dụng trong sản xuất tùy theo nguồn vốn của người 
dân. Điều này cũng là yếu tố làm cho năng suất nấm 
rơm không ổn định và lợi nhận chưa cao. Theo 
Ahlawat and Tewari (2007), ở điều kiện thuận lợi, 
chu kỳ phát triển của nấm rơm diễn ra trong thời 
gian 4 đến 5 tuần và là loại nấm sử dụng chủ yếu 
nguyên liệu carbohydrate từ nguyên liệu trồng có tỷ 
lệ carbon/nitơ (C/N) từ 40-60. Chính vì thế, phương 
pháp xếp mô hay đóng khuôn đều được xem là rất 
quan trọng trong trồng nấm, quyết định năng suất vì 
liên quan trực tiếp đến nhiệt độ và nguồn dinh dưỡng 
cho nấm sinh trưởng (Thiribhuvanamala et al., 
2012). Ngoài ra, để hình thành quả thể nấm cần phải 
cung cấp nguồn giống nhất định đó chínhlà meo 
giống. Meo giống nấm rơm làhệ sợi nấm của nấm 
rơm phát triển trong giá thể và chuẩn bịcho mục đích 
nhân giống sản xuất nấm rơm, hay là một nơi sinh 
sản trung gian với hệ sợi tơ nấm rơm được dùng như 
là hạt giống cho trồng nấm (Ahlawat and Tewari, 
2007). Tuy nhiên, thực tế hiện nay chưa có nghiên 
cứu về ảnh hưởng của cách chất mô và lượng meo 

giống nào là phù hợp với sản xuất nấm rơm ở 
ĐBSCL và đây là vấn đề mang tính khoa học mới 
cần được quan tâm. Chính vì thế, đề tài được thực 
hiện nhằm tìm ra cách chất mô và liều lượng meo 
giống phù hợp cho phát triển nghề trồng nấm rơm 
ngoài trời ở ĐBSCL. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Vật liệu 

Bể xử lý rơm bằng cao su với kích thước là dài 
x rộng x cao là 2 x 1 x 1 m. Khuôn gỗ có kích thước 
dài x rộng x cao là 1,5x 0,3 x 0,3 m. Rơm cuộn (15 
kg/cuộn) được mua từ ruộng sản xuất giống lúa 
OM5451 tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Meo 
giống nấm rơm sử dụng trong thí nghiệm là 5 Sài 
Gòn và 9 Sài Gòn phối trộn theo tỷ lệ 1:1 được mua 
từ doanh nghiệp tư nhân Hai Thiêm, tại huyện Tam 
Bình tỉnh Vĩnh Long. 

2.2 Phương pháp thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện ngoài trời, bố trí theo 
thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm 
thức (NT) (Bảng 1) và 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 
được xếp thành dòng dài 1,5 m với NT1 đến NT4 
được xếp mô (Hình 1A), NT5 đến NT8 được đóng 
khuôn (Hình 1B), meo rải được chia làm 3 lớp đều 
trong khuôn. Tất cả NT có cùng khối lượng rơm sau 
khi ủ. 

Bảng 1: Các NT trong thí nghiệm 

NT Phương pháp chất mô Lượng meo/m dòng Kí hiệu NT 
1 Xếp mô 40 Xếp mô + meo 40 g 
2 Xếp mô 80 Xếp mô + meo 80 g 
3 Xếp mô 120 Xếp mô + meo 120 g 
4 Xếp mô 160 Xếp mô + meo 160 g 
5 Đóng khuôn 40 Đóng khuôn + meo 40 g 
6 Đóng khuôn 80 Đóng khuôn + meo 80 g 
7 Đóng khuôn 120 Đóng khuôn + meo 120 g 
8 Đóng khuôn 160 Đóng khuôn + meo 160 g 

 

Hình 1: Kiểu xếp mô (A); Kiểu đóng khuôn (B) 

Nguyên liệu rơm được xử lý với nước vôi CaCO3 

(tỷ lệ: 1 kg/1.000 lít nước sạch) ngâm trong thời gian 

15 phút. Sau đó vớt rơm đặt lên vỉ tre5 phút cho ráo 
nước rồi tiến hành ủ đống. Kệ lót đống ủ được đặt 
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nơi khô ráo, cho từng lớp rơm rạ đã làm ướt lên kệ 
và nén thật chặt. Tiếp theo đặt cọc không khí vào vị 
trí giữa kệ đống ủ hình vuông cân đối, có độ dày lớp 
rơm 2 m, ngang 1,5 m. Cuối cùng, phủ bạc nilon kín 
quanh đống ủ để hở phần chân và phần mặt quanh 
cột thông khí. Tiến hành đảo đóng ủ 3 lần vào ngày 
thứ 7, 10 và 13 ngày sau khi ủ đóng. Đảo đống ủ đều 
(trên xuống dưới, dưới lên trên, trong ra ngoài, ngoài 
vào trong). Sau 10-13 ngày ủ, kiểm tra độ ẩm bằng 
cách vắt chặt nước chỉ ướt vân tay là được, sau đó ủ 
lại đến hết thời gian. Tưới đẫm bằng nước máy sau 
mỗi lần đảo đống ủ. 

Sau 14 ngày ủ đống, tiến hành chất mô nấm. Các 
mô nấm được chất đồng nhất về kích thước, khoảng 
cách giữa các dòng là 0,3 m. Chất mô và cấy meo 
giống theo yêu cầu từng NT thí nghiệm theo hai 
cách: (1) Xếp mô: rơm được gối lại thành từng cuộn 
dài x rộng x cao là 0,3 x 0,2 x 0,2 m, sau đó chất nối 
tiếp nhau, rải meo giống lên bề mặt và phủ một lớp 
rơm mỏng 2 cm; (2) Đóng khuôn: rơm được cho vào 
khuôn nén chặt lại thành từng lớp sau đó rải meo 
giống và phủ một lớp rơm mỏng 2 cm để giữ nhiệt 
cho mô. Sau đó, tiến hành tưới nước và để mô ngoài 
trời 2 ngày thì đậy áo mô bằng lưới nilông cách 
nhiệt. Sau10 ngày tơ nấm bắt đầu phát triển và hình 
thành đinh ghimtiến hành tưới đón nấm. Thu hoạch 
nấm rơm sau 15 ngày chất môvào hai buổi sáng (7 
giờ) và chiều (17 giờ) khi nấm có dạng hình trứng. 

Các chỉ tiêu theo dõi 

Trị số pH và nhiệt độ đống ủ được thu thập liên 
tục trong thời gian 14 ngày của quá trình ủ đống, đo 
ngẫu nhiên 03 điểm bất kỳ trên đống ủ vào 03 buổi 
sáng (06 giờ), trưa (11 giờ) và chiều (16 giờ) trong 
ngày. Nhiệt độ mô nấm được thu thập liên tục trong 
thời gian 15 ngày bắt đầu khi chất mô đến khi thu 
hoạch nấm, đo từng mô nấm vào 02 buổi sáng (06 
giờ) và chiều (16 giờ) trong ngày. Chiều dài và chiều 
rộng trung bình của 30 quả thể xuất hiện đầu tiên 
(Chiều dài và chiều rộng quả thể đầu) được thu thập 
bằng cách chọn 30 quả thể nấm hình trứng xuất hiện 
đầu tiên trên mô nấm, đo và lấy trung bình. Tỷ lệ 
dài/rộng quả thể đầu được tính bằng cách lấy chiều 
dài chia cho chiều rộng quả thể. Khối lượng của 30 
quả thể xuất hiện đầu tiên (khối lượng 30 quả thể 
đầu) được đo bằng cách cân 30 quả thể nấm rơm đầu 
tiên. Tổng số lượng quả thể được thu thập bằng cách 
đếm tổng số lượng quả thể ở tất cả các lần thu hoạch. 
Tổng khối lượng quả thể được thu thập bằng cách 
cân tổng số quả thể ở các lần thu hoạch. Khối lượng 
trung bình/quả thể được tính bằng cách lấy tổng khối 
lượng quả thể/tổng số lượng quả thể. 

Phân tích số liệu 

Số liệu thu thập được phân tích phương sai và 
kiểm định Duncan ở mức ý nghĩa 5% để so sánh sự 
khác biệt giữa các nghiệm thức bằng chương trình 
SPSS 20.0. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Nhiệt độ và giá trị pH đống ủ trong thời 
gian 14 ngày ủ đống rơm rạ 

Hình 1 cho thấy, nhiệt độ buổi sáng (7giờ) và 
buổi chiều (17 giờ) có xu hướng tăng lên rồi giảm 
xuống liên tục trong 14 ngày ủ đống, trong đó nhiệt 
độ buổi sáng có xu hướng cao hơn nhiệt độ buổi 
chiều dao động từ 36,3-77,3⁰C đồng thời gia tăng từ 
ngày bắt đầu ủ đống đến ngày thứ 5 của quá trình ủ, 
sau đó có xu hướng giảm dần qua 3 lần đảo ủ (ngày 
thứ 7, 10 và 13 sau khi ủ). Nhiệt độ buổi sáng đạt 
cao nhất vào ngày thứ 5 (78,7⁰C) và nhiệt độ buổi 
chiều thấp nhất vào ngày thứ 14 (45⁰C) sau khi ủ. 
Tại mỗi thời điểm đảo đống ủ, nhiệt độ buổi sáng 
cao hơn so với nhiệt độ buổi chiều là do quá trình 
thu thập nhiệt độ, nhiệt độ buổi sáng được lấy trước 
khi tiến hành đảo đống ủ và nhiệt độ buổi chiều được 
thực hiện sau khi đảo đống ủ. Kết quả này phù hợp 
với nghiên cứu của Nguyễn Thị Xuân Thu và 
ctv.(2010), nhiệt độ đống ủ gia tăng từ ngày thứ nhất 
cho đến ngày thứ 6 của quá trình ủ với mức độ gia 
tăng từ 35⁰C đến 65⁰C.   

Mục đích của việc ủ đống là giúp các hệ vi sinh 
vật trong rơm có điều kiện tham gia phân giải 
nguyên liệu, phân hủy một số độc chất trong rơm khi 
canh tác lúa có sử dụng nông dược (Nguyễn Hữu 
Đống và Đinh Xuân Linh, 2003) và cũng để rơm 
chín đều (Nguyễn Minh Khang, 2009). Ngoài ra, 
trong quá trình ủ, nước vôi được tưới đều đóng ủ là 
để diệt nấm tạp, tẩy rửa chất phèn và chất mặn trong 
rơm rạ (UNESCO, 2002). Mặt khác, tỷ lệ C/N trong 
rơm rạ là một trong những yếu tố quan trọng quyết 
định năng suất nấm. Theo Lê Duy Thắng và Trần 
Văn Minh (1996), tỷ lệ C/N của rơm rạ khoảng 
84,03, muốn nâng cao năng suất nấm thì cần phải 
giảm tỷ lệ này xuống phù hợp với nhu cầu của nấm 
là 40-60 (Ahlawat and Kumar, 2005). 

Giá trị pH đống ủ có xu hướng tăng giảm liên tục 
trong 14 ngày ủ đống, trong đó giá trị pH dao động 
trong giá trị từ 7-8. Trong 4 ngày đầu ủ đống, giá trị 
pH không thay đổi và có giá trị là 7,5 (Hình 2). Đến 
ngày thứ 5, pH tăng và đạt giá trị cao nhất (pH=8). 
Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Meeting 
(1995), khi bắt đầu ủ, quá trình phân hủy ở đống ủ 
diễn ra mạnh, quá trình này tạo ra NH4

+ và tiêu thụ 
H+ giảm dần làm cho giá trị pH giảm. Theo Akinyele 
and Adetuyi (2005), nấm rơm có thể phát triển trong 
khoảng pH = 5,5 – 8,5 và phát cho năng suất cao 
nhất ở pH = 6,5.  
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Hình 2: Nhiệt độ và pH đống ủ qua 14 ngày ủ nguyên liệu 

3.2 Nhiệt độ mô nấm theo phương cách xếp 
mô và đóng khuôn trong thời gian 15 ngày từ 
chất mô đến thu hoạch nấm 

Hình 3 cho thấy, nhiệt độ mô nấm ở cả hai 
phương cách chất đều có xu hướng tăng từ khi chất 
dòng (ngày thứ 1) cho đến khi thu hoạch nấm (ngày 
thứ 15). Trong đó, nhiệt độ ở dòng nấm xếp mô biến 
thiên trong khoảng 30,7-39,4⁰C, càng về sau thì 
nhiệt độ càng cao, đặc biệt từ ngày thứ 12 là 
36,69⁰C, đến ngày thứ 15, nhiệt độ tăng cao nhất với 
39,38⁰C. Trong khi đó, nhiệt độ mô nấm đóng 
khuôn biến thiên trong khoảng 30,8-37,2⁰C, có biên 

độ nhiệt thấp hơn ở cách chất xếp mô, tuy nhiên, cả 
hai phương cách chất không có sự chênh lệch nhiệt 
độ quá lớn. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Quimio (2002), sợi nấm có thể phát triển trong 
khoảng 32-36⁰C, quả thể nấm rơm có thể phát triển 
tốt ở nhiệt độ thấp hơn khoảng 2-3⁰C so với nhiệt độ 
cho sự phát triển của sợi nấm. Tuy nhiên, nấm rơm 
phát triển mạnh nhất ở nhiệt đồ từ 25-30⁰C 
(Akinyeleand Adetuyi, 2005).Nhiệt độ thích hợp 
cho sự hình thành quả thể là 32-38⁰C, bào tử nảy 
mầm ở 40⁰C (Trần Văn Mão, 2014).

 
Hình 3: Nhiệt độ mô nấm ở giai đoạn ủ tơ và hình thành quả thể 

3.3 Ảnh hưởng của cách xếp mô và liều 
lượng meo đến các yếu tố năng suất nấm rơm  

3.3.1 Chiều dài (cm), chiều rộng (cm) và tỷ lệ 
dài/rộng của 30 quả thể xuất hiện đầu tiên trên 
dòng nấm 

Bảng 2 cho thấy, chiều dài, chiều rộng và tỷ lệ 
dài/rộng của 30 quả thể xuất hiện đầu tiên của các 

nghiệm thức thí nghiệm đều không có sự khác biệt 
ý nghĩa thống kê khi so sánh với nhau. Trong đó, 
chiều dài của 30 quả thể đầu dao động từ 3,39-3,61 
cm, chiều rộng dao động từ 2,66-2,92 cm và tỷ lệ 
dài/rộng biến thiên từ 1,19-1,33. Quả thể nấm xuất 
hiện đầu tiên trên dòng nấm là dấu hiệu nhận biết 
tình trạng dinh dưỡng cũng như điều kiện nhiệt độ, 
ẩm độ ngoài trời có thích hợp cho nấm phát triển, 
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nếu quả thể đầu tiên xuất hiện sớm, kích thước to thì 
khả năng nấm cho năng suất cao và ngược lại. Kết 
quả này cho thấy, cả hai cách chất xếp mô và đóng 
khuôn kết hợp với 4 lượng meo khác nhau 40, 80, 

120 và 160 g/m dòng không làm ảnh hưởng đến 
chiều dài cũng như chiều rộng quả thể xuất hiện đầu 
tiên trên dòng nấm trong điều kiện canh tác ngoài 
trời. 

Bảng 2: Chiều dài, chiều rộng và tỷ lệ dài/rộng của 30 quả thể xuất hiện đầu tiên  

Nghiệm thức 
Chiều dài 

quả thể đầu (cm) 
Chiều rộng 

quả thể đầu (cm) 
Tỷ lệ dài/rộng 

NT1: Xếp mô + meo 40 g 3,39 2,69 1,26 
NT2: Xếp mô + meo80 g 3,52 2,76 1,27 
NT3: Xếp mô + meo 120 g 3,61 2,92 1,23 
NT4: Xếp mô + meo 160 g 3,55 2,67 1,33 
NT5: Đóng khuôn + meo 40 g 3,43 2,70 1,28 
NT6: Đóng khuôn + meo 80 g 3,40 2,66 1,28 
NT7: Đóng khuôn + meo 120 g 3,39 2,81 1,20 
NT8: Đóng khuôn + meo 160 g 3,35 2,81 1,19 
F ns ns ns 
CV (%) 14,12 8,44 10,09 

Ghi chú: ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê 

3.3.2 Tổng trọng lượng 30 quả thể đầu (g) và 
trọng lượng trung bình/quả thể (g) 

Kết quả cho thấy, trọng lượng trung bình/quả thể 
của các NT thí nghiệm đều không có sự khác biệt ý 
nghĩa thống kê khi so sánh với nhau và dao động từ 
7,48-8,26 g (Hình 4). Ngược lại, trọng lượng 30 quả 
thể đầu giữa các NT thí nghiệm có khác biệt thống 
kê ở mức ý nghĩa 5% khi so sánh với nhau. Trong 
đó, trọng lượng 30 quả thể đầu đạt cao nhất ở 3 NT 
không khác biệt khi so sánh với nhau là NT2, NT3, 
NT4 với trọng lượng lần lượt là 12,03 g, 13,74 g và 
11,47 g. Thấp hơn là các NT5, NT6, NT7 và NT8với 

trọng lượng tương ứng là 10,87 g, 10,08 g, 10,41 g, 
10,95 g. Và thấp nhất là NT1 với trọng lượng 30 quả 
thể đầu là 9,35 g. Kết quả thí nghiệm cho thấy giữa 
hai cách chất mô xếp dòng và đóng khuôn kết hợp 4 
lượng meo khác nhau 40, 80, 120 và 160 g/m dòng 
không làm ảnh hưởng đến trọng lượng trung 
bình/quả thể nhưng ảnh hưởng đến trọng lượng 30 
quả thể đầu, đặc biệt là cách xếp mô cho trọng lượng 
30 quả thể đầu cao hơn so với cách đóng khuôn. Ở 
cùng liều lượng meo 80, 120 và 160 g/m dòng cách 
xếp mô, trọng lượng 30 quả thể đầu cao hơn cách 
đóng mô lần lượt là 1,95, 3,06 và 0,52 g.

 

Hình 4:Trọng lượng 30 quả thể đầu và trọng lượng trung bình/quả thể 
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3.3.3 Tổng số lượng quả thể/m dòng (quả thể) 
và nhiệt độ (⁰C) trung bình mô nấm trong giai 
đoạn ủ tơ và hình thành quả thể 

Kết quả trình bày trong Hình 5 cho thấy, tổng số 
lượng quả thể/m dòng của các NT thí nghiệm có 
khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Tổng số lượng 
quả thể/m dòng đạt cao nhất ở 5 NT không khác biệt 
khi so sánh với nhau là NT2, NT3, NT4, NT6 và 
NT7 với trung bình tổng số lượng quả thể lần lượt là 
305,07, 305,20, 347,60, 309,33, 313,60 quả thể, 
thấp nhất ở NT5 trung bình chỉ có 202,13 quả thể. 
Nhiệt độ trung bình mô nấm trong thời gian 15 ngày 
thí nghiệm nhìn chung biến động không nhiều, mức 
chênh lệch không quá 1⁰C và dao động 31,37-

31,90⁰C giữa các NT. Nhiệt độ là yếu tố quan trọng 
ảnh hưởng rất lớn sinh trưởng phát triển nấm có 
nghĩa là nó chi phối sự hình thành quả thể nấm. 
Chang and Hayes (1978), Chang and Miles (2004) 
cho rằng nấm rơm phát triển tốt trong điều kiện nhiệt 
độ 28-35⁰C.Ngoài ra, yêu cầu nhiệt độ 26-30⁰C cho 
sợi nấm phát triển và 34-37⁰Ccho ra quả thể (Biswas 
and Layak, 2014). Như vậy, kết quả thí nghiệm cho 
thấy cách xếp dòng hay đóng mô, nhiệt độ sinh 
racủamô nấm trong thời gian 15 ngày sau khi chất 
mô cũng có nghĩa là trung bình nhiệt độ mô nấm ở 
giai đoạn ủ tơ và hình thành quả thể trong chu trình 
phát triển đều thích hợp cho nấm phát triển nên 
không làm ảnh hưởng đến tổng số lượng quả thể.

 
Hình 5: Số lượng quả thể và nhiệt độ trung bình mô nấm thời gian 15 ngày sau khi xếp mô 

3.3.4 Tổng trọng lượng quả thể/mdòng (kg) và 
nhiệt độ (⁰C) trung bình mô nấm trong giai đoạn ủ 
tơ và hình thành quả thể  

Hình 6 cho thấy, tổng trọng lượng quả thể/m 
dòng của các NT thí nghiệm có sựkhácbiệt thống kê 
ở mức ý nghĩa 1% khi so sánh với nhau. Trong đó, 
NT4 có tổng trọng lượng quả thể cao nhất đạt 2,86 
kg. Thấp hơn là 5 NT, NT2, NT3, NT6, NT7, NT8, 
tổng trọng lượng quả thể lần lượt là 2,34, 2,43, 2,32, 
2,50 và 2,36 kg, tuy nhiên không có sự khác biệt ý 
nghĩa thống kê khi so sánh giữa 5 NT này với nhau. 
NT1 và  NT5 có tổng trọng lượng quả thể/m dòng 
thấp nhất và không khác biệt ý nghĩa khi so sánh 2 
NT này với nhau với giá trị lần lượt là 1,81 và 1,64 
kg. Kết quả này cho thấy việc sử dụng các liều lượng 
meo cách chất mô khác nhau có ảnh hưởng đến tổng 
trọng lượng quả thể/m dòng.  

Phương pháp xếp mô kết hợp với lượng meo 160 
g cho tổng trọng lượng quả thể/m dòng cao nhất và 
thấp nhất khi áp dụng lượng meo 40 g/m dòng trên 
cả 2 phương pháp chất là xếp mô và đóng khuôn. 
Ngoài ra, kết quả cho thấy nhiệt độ mô nấm trong 
thời gian 15 ngày thí nghiệm của các NT dao động 
31,37-31,90⁰C (Hình 5). Đây là khoảng nhiệt độ 
thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Samajpati et 
al. (1977), nấm rơm phát triển tốt và cho năng suất 
cao trong điều kiện nhiệt độ 32⁰C và 
Thiribhuvanamala et al. (2012) cho rằng nấm rơm 
cho năng suất cao ở khoảng nhiệt độ từ 34-36⁰C. 
Chính vì vậy, cả hai phương pháp chất mô và đóng 
khuôn đều có khả năng làm ảnh hưởng đến năng suất 
nấm. Như vậy, trong sản xuất nấm rơm, áp dụng 
phương pháp đóng khuôn sẽ tiết kiệm thời gian và ít 
tốn công lao động so với phương pháp xếp mô. 
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Hình 6: Tổng khối lượng quả thể và nhiệt độ trung bình mô nấm thời gian 15 ngày sau khi chất mô 
của từng NT thí nghiệm 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Nhiệt độ, pH đống ủ đều thích hợp cho sinh 
trưởng nấm ở cả hai phương pháp đóng mô. Nhiệt 
độ mô nấm có ảnh hưởng đến tổng trọng lượng quả 
thể nấm. Biên độ chênh lệch nhiệt độ mô nấm ở hai 
cách chất xếp mô và đóng khuôn là 2,20C. 

Chiều dài, chiều rộng và tỷ lệ dài/rộng của 30 
quả thể xuất hiện đầu tiên đều không bị ảnh hưởng 
của cách chất xếp mô hay đóng khuôn. Phương pháp 
xếp mô kết hợp lượng meo 160 g/m dòng cho số 
lượng (347,6 quả) và tổng trọng lượng quả thể (2,86 
kg) cao nhất và có thể dùng làm cơ sở khoa học cho 
các nghiên cứu tiếp theo. 

4.2 Đề xuất 

Thử nghiệm mô hình sản xuất nấm rơm sử dụng 
phương pháp xếp mô kết hợp lượng meo 160 g/m 
dòng trong điều kiện ngoài trời để hoàn thiện quy 
trình sản xuất nấm rơm hiệu quả ở ĐBSCL. 
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