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ABSTRACT 

Golden Mushroom is prime food for health improvement and is also 
pharmaceutical product. The study was conducted to find out the suitable 
substrates that give high productivity and polysaccharide content. The 
results showed that the medium PDA with mineral supplement (PDA-MK) 
) was the best medium (8 days for fully spreading of mycelia, with the speed 
of 0.95 cm/day), fine and thick mycelia which branched higher than the 
PDA and PDA supplied with coconut juice. The whole-grain medium 
including rice, dehulled rice and corn grains, had the highest rate of 
spreading (0.53 cm/day), fully developed in tubes within 18,6 days. The 
results on the substrates to collect fruit body showed that (1) The treatment 
of mixing corn (11.6%) and straw had the fastest speed of mycelia (17.77 
cm after 30 days of culturing) and had the highest fresh yield (156 g/bag). 

TÓM TẮT 

Nấm Hoàng Kim vừa là thức ăn bồi bổ sức khỏe vừa là dược phẩm. Đề tài 
được thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra các loại môi trường nhân giống và 
loại cơ chất phù hợp để trồng nấm cho năng suất, tiết kiệm thời gian, công 
sức và chi phí đồng thời đảm bảo chất lượng. Kết quả nghiên cứu môi 
trường thạch cho thấy môi trường Potato Dextrose Agar (PDA) bổ sung 
muối khoáng (PDA-MK) là cho tơ lan kín đĩa sớm nhất (kín đĩa 9 cm trong 
vòng 8 ngày, tốc độ 0,95 cm/ngày), sợi tơ tốt, dày, phân nhánh nhiều so với 
các môi trường PDA và PDA bổ sung nước dừa. Ở môi trường các loại 
hạt, qua kết quả nghiên cứu trên 3 môi trường: hạt lúa, hạt gạo và hạt bắp, 
thì môi trường hạt bắp có tốc độ lan tơ cao nhất (0,53 cm/ngày), đầy kín 
ống nghiệm 20 cm trung bình 18,6 ngày. Kết quả nghiên cứu trên cơ chất 
trồng nấm để thu quả thể: (1) Tốc độ lan tơ: nghiệm thức rơm phối trộn 
bột bắp (bột bắp 11,6%) đạt tốc độ lan tơ nhanh nhất (17,77 cm ở giai 
đoạn 30 NSC), (2) Năng suất nấm tươi trên bịch phôi: nghiệm thức rơm 
phối trộn bột bắp (bột bắp 11,6%)  (156 g/bịch). 

Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Thạnh, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Tường Vi và Trần Nhân Dũng, 2019. Nghiên cứu 
môi trường và giá thể phù hợp để sản xuất nấm Hoàng Kim (Pleurotus citrinopileatus Singer). Tạp 
chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 95-102. 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, ngành trồng nấm mới 
được phát triển mạnh mẽ và ngày càng có nhiều 

người biết đến tác dụng của nấm. Sản lượng nấm thu 
hoạch mỗi năm tăng lên rõ rệt. Việc trồng nấm 
không những tạo nên nguồn thức ăn sạch cho người 
dân mà còn góp phần vào việc giải quyết việc làm 
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cho những người lao động. Không những thế, trồng 
nấm còn giúp cho môi trường giảm thiểu sự ô nhiễm 
như hiện nay. Vì việc trồng nấm đã tận dụng các phế 
thải trong nông nghiệp cũng như công nghiệp ví dụ 
như: rơm rạ, bã mía, mạt cưa hay mạt cao su và bông 
vải. Mặt khác, nấm còn là nguồn dược liệu quý hiếm 
mà con người đang dần biết đến (Lê Duy Thắng, 
2006; Musieba et al., 2012). 

Việt Nam có điều kiện thời tiết thuận lợi cho các 
loại nấm phát triển. Với kiểu khí hậu nhiệt đới gió 
mùa ẩm thuận lợi cho việc trồng nấm quanh năm. 
Cùng với việc có nguồn nguyên liệu dồi dào lực 
lượng lao động đông đúc càng giúp cho nghề trồng 
nấm ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. 

Ngoài những loại nấm được trồng phổ biến như 
nấm rơm, nấm mộc nhĩ thì thời gian gần đây việc 
nghiên cứu kỹ thuật trồng, các yếu tố ảnh hưởng đến 
sinh trưởng và phát triển của những loại nấm mới để 
làm đa dạng thêm thị trường nấm cũng như góp phần 
tăng thu nhập thêm cho người nông dân rất được chú 
trọng. Trong đó, nấm Hoàng Kim là một loại nấm 
mới, có giá trị rất cao về dinh dưỡng, nhiều cơ sở 
trong nước cũng đưa vào sản xuất đại trà (Lê Duy 
Thắng, 2006). Tuy nhiên, việc hoàn thiện qui trình 
trồng nấm Hoàng Kim (Pleurotus citrinopileatus) 
vẫn còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu. Trong đó tận 
dụng nguồn giá thể là phụ phẩm nông nghiệp cho 
việc trồng nấm Hoàng Kim cho năng suất cao cũng 
là vấn đề rất được quan tâm. Musieba et al. (2012) 
đã khảo sát các giá thể khác nhau để trong nấm 
Hoàng Kim và đã xác định được giá thể phù hợp 
nhất là xác cây đậu phộng. Tùy thuộc vào nền nông 
nghiệp của địa phương sẽ có các loại phụ phẩm làm 
giá thể khác nhau. Vì vậy, đề tài được thực hiện 
nhằm mục tiêu xác định môi trường nhân giống cấp 
1, cấp 2 và giá thể trồng phù hợp để sản xuất nấm 
Hoàng Kim cho năng suất cao. 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Phương tiện và vật liệu 

Thí nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm 
Sinh học Phân tử Thực vật, Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ 
và Trại nấm ACI Group tại phường Trà Nóc, quận 
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

Nấm Hoàng Kim: dùng để phân lập được cung 
cấp từ Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử Thực vật, 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, 
Trường Đại học Cần Thơ. 

Mạt cưa cây cao su được cung cấp từ cty TNHH 
ACI, bã mía và xơ dừa được cung cấp từ nông dân 
ở phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ. 

Cám gạo, bột bắp: được thu mua từ cơ sở thức 
ăn gia súc Hồng Phúc (thành phố Cần Thơ). 

Hóa chất: D_glucose (Sigma), pepton (Sigma), 
MgSO4 (Sigma), agar môi trường (Hải Long), 
ethanol (Việt Nam), agar điện di (Merck), taq 
polymerase (Biolab), mồi PCR (Polymerase Chain 
Reaction) (Phù Sa Biochem). 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phân lập giống 

Phương pháp này sử dụng kỹ thuật tách đoạn vô 
tính hệ sợi song hạch của mô nấm. Từ quả thể nuôi 
trồng (sử dụng phương pháp nuôi cấy mô) chọn 
những quả thể trưởng thành và không bị úng, mốc, 
tiến hành phân lập. Dùng dao mổ vô trùng tách lấy 
phần mô nấm bên trong, kích thước 4-10 mm2, cấy 
vào đĩa Petri. Các thao tác tiến hành trong điều kiện 
vô trùng và nuôi ủ ở điều kiện nhiệt độ phòng (Lê 
Duy Thắng, 2006). 

2.2.2 Định danh nấm bằng phương pháp sinh 
học phân tử 

Ly trích DNA: DNA được trích theo qui trình 
Gardes and Burns (1993). 

Khuếch đại vùng trình tự ITS: Trình tự ITS được 
khuếch đại với cặp mồi ITS1 và ITS4 dựa theo trình 
tự được công bố của White et al., 1990. Trình tự mồi 
như sau: ITS1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-
3’) – mồi xuôi, ITS4 (5’-
TCCTCCGCTTTATTGATATGC -3’)- mồi ngược. 
Sản phẩm PCR được gửi giải trình tự tại Viện 
Pasteur thành phố Hồ Chí Minh bằng máy giải trình 
tự động CEQ 8.000 (Beckman Coulter). 

2.2.3 Khảo sát môi trường nhân giống cấp 1 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên một nhân tố 
gồm 3 nghiệm thức: môi trường PDA - khoai tây 
(200g), D-Glucose (20g), agar (20g); môi trường 
bán tổng hợp (BTH) - khoai tây (200g), D-Glucose 
(20g), agar (20g), KH2PO4 (3g), MgSO4 (1,5g); môi 
trường PDA + 10% nước dừa. Thí nghiệm được lặp 
lại 3 lần, tất cả môi trường được hấp khử trùng 
121oC/2h, để nguội 50-550C và đổ vào đĩa Petri vô 
trùng; mỗi môi trường đổ vào 10 đĩa; sau 24 giờ, 
mẫu được cấy giống vào môi trường và ủ ở nhiệt độ 

phòng (30 20C). Sự lan tơ ở các môi trường nhân 
giống sau 2, 4, 6, 8, 10, 12 và 14 ngày được ghi nhận 
bằng cách đo đường kính lan tơ của nấm và thời gian 
tơ lan đầy đĩa Petri. Sau đó, môi trường nhân giống 
tốt nhất (môi trường cho tơ nấm phát triển nhanh 
nhất) được chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. 

2.2.4 Khảo sát môi trường nhân giống cấp 2 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên một nhân tố 
gồm 3 nghiệm thức (hạt lúa, hạt bắp và gạo lức) và 
lặp lại 3 lần, mỗi nghiệm thức trên một lần lặp lại 
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với 10 ống nghiệm, tổng cộng có 90 ống nghiệm. 
Các loại hạt được nấu vừa nở, có độ ẩm từ 80-90%. 
Cám gạo (3%) và bột bắp (3%) được trộn cùng với 
hạt đã nấu để làm lớp áo bên ngoài. Sau đó, hỗn hợp 
được cho vào các ống nghiệm với thể tích bằng nhau 
và khử trùng ở 121oC/2h. Sau đó hỗn hợp được để 
nguội và cấy giống từ môi trường thạch sang. Các 
ống nghiệm được ủ tối ở nhiệt độ phòng. 

Số liệu được thu thập sau 4, 6, 8, 10, 12, 14 ngày 
theo các chỉ tiêu gồm: tốc độ tăng trưởng của hệ sợi 
nấm qua các ngày sau khi cấy và thời gian tơ lan đầy 

ống nghiệm. Sau đó, môi trường nhân giống tốt nhất 
(môi trường cho tơ nấm phát triển nhanh nhất) được 
chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. 

2.2.5 Khảo sát môi trường nuôi trồng quả thể 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
gồm 15 nghiệm thức và 6 lần lặp lại với 3 cơ chất 
(rơm, bã mía và mạt cưa) và 4 loại dinh dưỡng bổ 
sung (cám gạo, bột bắp, đậu nành, urê) (10 bịch 
phôi/một lần lặp lại) (Bảng 1), tổng cộng có 900 bịch 
phôi. 

Bảng 1: Bố trí tỉ lệ và thành phần dinh dưỡng bổ sung vào các loại cơ chất 

Cơ chất 
Loại dinh dưỡng bổ sung 

Cám gạo 
(C) 

Bột bắp 
(B) 

Đậu nành 
(ĐN) 

Urê 
(U) 

Không bổ sung 
(ĐC) 

Rơm (R) R+C R+B R+ĐN R+U R+ĐC 
Bã mía (BM) BM+C BM+B BM+ĐN BM+U BM+ĐC 
Mạt Cưa (MC) MC+C MC+B MC+ĐN MC+U MC+ĐC 

Cách tính lượng dinh dưỡng bổ sung 

Lượng dinh dưỡng bổ sung được tính tùy thuộc 
vào hàm lượng đạm (%) có trong cơ chất và được 
trình bày trong Bảng 2. 

(%) *100
NbsX
Ndd

  

Trong đó: Nbs = N30 – NCơ chất , N30 = C/30 

C: lượng carbon  (%) tổng số được xác định 
trong cơ chất 

NCơ chất : Lượng đạm (%) tổng số được xác định 
trong cơ chất 

N30: Lượng đạm (%) cần thiết để đạt C/N=30 

Nbs: Lượng đạm (%) cần thiết bổ sung để có N30 

Ndd: Hàm lượng đạm (%) tổng số trong loại dinh 
dưỡng bổ sung

Bảng 2: Lượng dinh dưỡng bổ sung trên 3 loại cơ chất theo tỉ lệ phần trăm (%) trọng lượng 

Cơ chất 
Loại dinh dưỡng bổ sung 

Cám gạo (C) Bột bắp (B) Đậu nành (ĐN) Urê (U) 
Rơm (R) 17,3 11,6 11,1 1,6 
Bã mía (BM) 10,0 6,7 6,4 0,9 
Mạt cưa (MC) 11,5 7,7 7,4 1,0 

Chuẩn bị cơ chất trồng nấm 

Các loại cơ chất được xử lý với 1,5% vôi, độ ẩm 
khoảng 70-80% trong 3 ngày. Sau đó, hỗn hợp được 
trộn thêm dinh dưỡng theo các nghiệm thức thí 
nghiệm, bổ sung độ ẩm đến khoảng 70-80%. Tiếp 
theo, đưa cơ chất nền đã được trộn đều vào bịch PP 
và trộn nhẹ, đồng thời xoay tròn bịch để cơ chất 
được nén đều vừa chặt. Mỗi bịch cơ chất có trọng 
lượng 1 kg, buộc cổ bịch và đậy nút gòn, dùng que 
nhọn đường kính khoảng 1,5-2 cm xuyên vào miệng 
bịch, cách đáy bịch khoảng 1 cm. Hấp các bịch này 
bằng nồi hấp không có áp suất ở 1000C ở trong 10-
12 giờ, để nguội và tiến hành cấy nấm. Quy trình 
thực hiện dựa trên quy trình của Nguyễn Như Quỳnh 
(2006) có điều chỉnh. 

Sự lan của tơ nấm 

Trong thời gian ủ tơ, thường xuyên quan sát tơ 
nấm lan trên mỗi bịch phôi theo từng nghiệm thức 
cho đến khi tơ nấm lan đầy bịch. 

Đo chiều sâu độ lan tơ (đo từ cổ bịch phôi xuống) 
ở các giai đoạn 2, 4, 6, 10, 14 và 18 ngày sau cấy 
(NSC). 

Thời gian tơ nấm lan kín bịch phôi: tính từ ngày 
cấy nấm đến khi 50 % số bịch phôi ở mỗi lặp lại của 
nghiệm thức lan kín bịch phôi. 

Đánh giá độ dày của tơ nấm lúc phát triển kín 
bịch phôi (thưa, trung bình, dày). 

Chỉ tiêu về năng suất 

Cân trọng lượng nấm thu được trên mỗi bịch 
phôi (g/bịch). 
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Trọng lượng trung bình của các chùm quả thể 
qua các lần thu hoạch. 

Hiệu suất sinh học (BE) (%):  

BE (%) = Trọng lượng nấm tươi/Trọng lượng Cơ chất 

khô 

Thời gian bắt đầu thu hoạch quả thể 

Tính từ bịch phôi đầu tiên cho thu hoạch cho đến 
bịch phôi thứ 10 của mỗi nghiệm thức 

2.2.6 Xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm Microsoft Excel  để xử lý số 
liệu và SPSS để phân tích thống kê. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1  Định danh nấm Hoàng Kim 

Từ kết quả giải trình tự vùng ITS của nấm Hoàng 
Kim như trên Mục 2.2.2 so sánh với các trình tự trên 
ngân hàng gen NCBI cho thấy đồng hình với loài 
Pleurotus citrinopileatus tỉ lệ 99%. 

3.2 Khảo sát môi trường nhân giống cấp 1 

Qua kết quả thí nghiệm cho thấy, sự tăng trưởng 
của tơ nấm giữa các nghiệm thức ở hầu hết các mốc 
thời gian có khác biệt ở mức ý nghĩa 5% (Hình 1). 
Trong đó, nghiệm thức môi trường BTH cho thời 
gian tơ đầy đĩa là nhanh nhất (8,1 NSC), khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với cả 2 môi trường còn lại. 
Độ dài tơ nấm ở môi trường BTH cao hơn độ dài tơ 
nấm ở cả 2 môi trường còn lại ở tất cả các mốc thời 
gian, khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Trong 
khi đó, độ dài tơ nấm trong 4 ngày đầu ở 2 môi 
trường PDA và PDA bổ sung nước dừa (PDA-ND) 
khác biệt không đáng kể. Nhưng ở 2 mốc thời gian 
6 ngày và 8 ngày, độ dài tơ nấm trong môi trường 
PDA-ND cao hơn môi trường PDA, khác biệt có ý 
nghĩa thống kê, do nước dừa chứa nhiều dinh dưỡng. 
Nhìn chung, tốc độ lan tơ trung bình theo môi trường 
Bán tổng hợp (BTH) (0,95 cm/ngày) là cao nhất, 
nguyên nhân chính là do môi trường BTH có chứa 
hàm lượng khoáng đa dạng: Ca, Fe, Na, K, P... 

 
Hình 1: Biểu đồ cột thể hiện độ dài tơ nấm theo thời gian 

Ghi chú: trong cùng 1 mốc thời gian, các giá trị có cùng mẫu tự thì khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê (p =0,05) 

3.3 Khảo sát môi trường nhân giống cấp 2 

Qua kết quả thí nghiệm cho thấy trong khoảng 
12 ngày đầu, tốc độ lan tơ ở cả 3 môi trường đều 
tăng (Hình 2). Tuy nhiên, từ ngày thứ 12, khi tơ nấm 
đã lan được hơn 2/3 ống nghiệm thì tốc độ giảm 
xuống. Đều này có thể giải thích do sau ngày thứ 12 
dinh dưỡng trong môi trường đã được sử dụng gần 
hết, tơ nấm đã già. Ở hầu hết các mốc thời gian, môi 

trường gạo lức đều cho kết quả không có khác biệt 
so với 2 môi trường còn lại. Tuy nhiên, so sánh giữa 
môi trường lúa và môi trường bắp thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%. Qua kết quả xử lý thống 
kê tốc độ lan tơ trung bình thời gian lan tơ của môi 
trường bắp (0,532 cm/ngày) là cao nhất, khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với 2 môi trường gạo lức 
(0,496 cm/ngày) và lúa (0,487 cm/ngày). 
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Hình 2: Biểu đồ cột thể hiện độ dài tơ nấm theo thời gian 

Ghi chú: trong cùng 1 mốc thời gian, các giá trị có cùng mẫu tự thì khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê (p =0,05) 

Quan sát độ dày tơ nấm trên cả 3 loại môi trường, 
có thể thấy được tơ nấm trên môi trường bắp là dày 
nhất, sau đó đến gạo lức và lúa là yếu nhất (Hình 3). 
Có thể do mỗi loại nấm thích hợp với 1 môi trường 
khác nhau, thêm vào đó bắp là môi trường có thành 
phần dinh dưỡng cao. Kết quả này có phần tương 
đồng với nghiên cứu của Vũ Kim Thảo (2014) trên 
nấm Hầu Thủ, đó là môi trường bắp tối ưu cho giai 
đoạn này.  

 
Hình 3: Sự phát triển của nấm trên môi trường 

hạt sau 14 ngày 

Dù bắp với gạo cho kết quả thời gian lan tơ đầy 
ống nghiệm khác biệt không có ý nghĩa thống kê, 
nhưng bắp có ưu điểm là giá thành rẻ hơn gạo. Như 
vậy, dựa vào kết quả thí nghiệm nhận thấy môi 
trường bắp phù hợp làm môi trường nhân giống cấp 2. 

3.4 Khảo sát môi trường nuôi trồng quả thể 

3.4.1 Tốc độ lan tơ 

Chiều dài lan tơ của tơ nấm trên các bịch cơ chất 
giai đoạn 10 ngày sau khi cấy (NSC) ở nghiệm thức 
phối trộn rơm bắp có chiều dài lan tơ dài nhất 4,67 

cm và nghiệm thức phối trộn bã mía và đậu nành cho 
chiều dài lan tơ ngắn nhất là 2,82 cm. 

Ở giai đoạn 20 NSC chiều dài lan tơ của nghiệm 
thức mạt cưa phối trộn ure là dài nhất 12,42 cm và 
nghiệm thức bã mía phối trộn bắp có chiều dài thấp 
nhất là 8,95 cm. 

Chiều dài lan tơ của các nghiệm thức giai đoạn 
30 NSC, hầu hết các nghiệm thức đều có chiều dài 
lan tơ gần khắp cả bịch phôi. Tốc độ lan tơ dài nhất 
là của cơ chất rơm phối trộn với bắp 17,77 cm và 
thấp nhất là nghiệm thức 100% mạt cưa 14 cm. 

Kết quả này có phần tương đồng với các nghiên 
cứu trước đây trên nấm Hoàng Kim. Nghiên cứu của 
Medany (2014) chỉ ra rằng thời gian lan tơ trung 
bình của nấm Hoàng Kim trên rơm là 23 ngày, và 
28 ngày đối với trên mạt cưa. Tuy nhiên kết quả này 
thấp hơn nhiều so với 13 ngày trên rơm và 21 ngày 
trên mạt cưa trong nghiên cứu của Musieba et al. 
(2012). Tốc độ lan tơ tối ưu ở nghiệm thức rơm có 
thể là do rơm xốp hơn so với mạt cưa nên tơ nấm có 
thể dễ dàng phát triển hơn. Ngoài ra, đánh giá độ dày 
tơ nấm trên bề mặt bằng cảm quan thì không có sự 
khác biệt rõ rệt giữa các nghiệm thức. Như vậy, có 
thể thấy môi trường chứa rơm hoàn toàn và rơm phối 
trộn thêm một số cơ chất là tối ưu cho hệ sợi nấm ở 
giai đoạn ủ tơ. Theo Adenipekun and Gbolagade 
(2006), năng suất và chất lượng của tai nấm phụ 
thuộc vào tình trạng dinh dưỡng từ nguồn giá thể 
như: tỉ lệ C/N (carbon/nitơ), các vitamin, hormone 
thực vật, các khoáng vi và đa lượng. Vì vậy, nguyên 
nhân có thể là do dinh dưỡng trong cơ chất mạt cưa 
cao su nấm dễ sử dụng vì chứa nhiều cellulose, ít 
hemicellulose và lignin. Ngoài ra, khả năng giữ ẩm 
của mạt cưa cao su khá tốt nên trong quá trình ủ, 
nhiệt độ và độ ẩm không khí của nhà trồng nấm thay 
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đổi không làm ảnh hưởng nhiều đến độ ẩm của cơ 
chất. Do đó, cơ chất mạt cưa cao su giúp tơ nấm tích 
lũy nhiều sinh khối và tơ nấm dày hơn. Riêng về bã 
mía vẫn còn một lượng đường sucrose cao (đường 
3-8%, nhiều cellulose, ít hemicellulose và lignin), 
nhờ lượng đường thấp còn sót lại sẽ cung cấp năng 
lượng cho tơ nấm bắt tơ vào khối cơ chất tốt hơn, vì 
thế tơ nấm sẽ phát triển tốt hơn. Do vậy, hai loại cơ 
chất này cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào và 
thích hợp hơn nên độ dày của tơ nấm dày hơn và tích 
lũy sinh khối nhiều hơn nên lan tơ chậm hơn. 

3.4.2 Chỉ tiêu năng suất và phẩm chất 

Năng suất nấm tươi trên bịch phôi 

Qua kết quả khảo sát cho thấy nghiệm thức phối 
trộn rơm và bột bắp cho năng suất trung bình cao 
nhất (156 g) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
những nghiệm thức còn lại, nghiệm thức cho kết quả 
thấp nhất là bã mía phối trộn với ure cho năng suất 

trung bình là 95 g (Bảng 3). Các nghiệm thức rơm 
cám, rơm ure và mạc cưa cám cho kết quả tương 
đương nhau lần lượt là: 135 g, 132 g, 133 g. Kết quả 
cho thấy những nghiệm thức có cơ chất rơm cho 
năng suất cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
so với những nghiệm thức có cơ chất là bã mía và 
mạt cưa (Bảng 3). Do mỗi loại nấm thường sinh 
trưởng và phát triển tốt trên một hoặc vài loại cơ chất 
nhất định. Cùng một loại nấm khi trồng trên những 
cơ chất khác nhau sẽ cho năng suất và chất lượng 
khác nhau (Ponmurugan et al., 2007). Bên cạnh đó 
nguồn nguyên liệu không nên có các chất gây ức chế 
sự phát triển cho tơ nấm (chất dầu, chất thơm). Điều 
này hợp lý với nhận định của Nguyễn Lân Dũng 
(2002) khi cho rằng quả thể là sự kết hợp tạo thành 
từ các sợi nấm, chính nhờ có mật độ tơ dày hoặc môi 
trường có nguồn dinh dưỡng thích hợp mà nấm đã 
phát triển tơ nhanh hơn, có hệ khuẩn ty dày và đã 
góp phần hình thành quả thể tốt, từ đó cho năng suất 
cao. 

Bảng 3: Ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng phối trộn đến năng suất và phẩm chất nấm Hoàng Kim 

Nghiệm thức  Trọng lượng quả thể (g) 
Phần trăm trọng 

lượng khô (%) 
Hiệu suất sinh học 

(%) 
Rơm 14411 b 21,71,1 cd 50,13,9 b 
Rơm+Cám 1355 c 22,40,3 b 48,61,8 b 
Rơm+Bắp 1567 a 23,60,4 a 55,22,5 a 
Rơm+Đậu nành 1252 d 21,20,2 def 44,11,0 c 
Rơm+Ure 1326 c 21,20,3 def 47,32,2 b 
Mạt cưa 1204 de 21,50,4 de 38,92,2 de 
Mạt cưa+Cám 1339 c 21,50,8 d 44,13,2 c 
Mạt cưa+Bắp 1255 d 22,20,2 bc 41,21,7 d 
Mạt cưa+Đậu nành 1155 e 20,40,4 g 37,81,6 f 
Mạt cưa+Ure 1162 e 20,50,3 fg 38,60,9 ef 
Bã mía 1074 f 18,80,5 h 35,61,5 g 
Bã mía+Cám 981 gh 20,90,5 efg 32,80,3 h 
Bã mía+Bắp 1063 f 18,80,6 h 35,41,0 g 
Bã mía+Đậu nành 1024 fg 18,00,4 i 34,21,5 gh 
Bã mía+Ure 954 h 19,00,4 h 31,61,4 h 

Các giá trị trong cùng một cột có cùng mẫu tự thì khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê (p =0,05) 

Phần trăm trọng lượng khô 

Như vậy, có thể thấy phần trăm trọng lượng khô 
giữa các nghiệm thức tuy có khác nhau về mặt thống 
kê, nhưng những khác biệt đó là không quá lớn và 
gần như không ảnh hưởng về mặt chất lượng cũng 
như giá trị kinh tế của nấm (Bảng 3).  

Kết quả này có phần tương đồng với nghiên cứu 
về nấm Hoàng Kim của Medany (2014), phần trăm 
trọng lượng khô trung bình được ghi nhận trong 
nghiên cứu này là 12,8%. Crisan and Sands (1978) 
quan sát thấy rằng trong nấm nói chung có chứa 90% 
nước và 10% chất khô. Theo Patil et al. (2010) nhận 
định rằng sự khác biệt về phần trăm trọng lượng khô 

chủ yếu do đặc tính của loài quyết định chứ không 
chịu ảnh hưởng từ nguồn cơ chất. Điều đó đã giải 
thích lí do không có sự khác biệt quá lớn về phần 
trăm trọng lượng khô trên nấm Hoàng Kim giữa các 
nghiệm thức trong nghiên cứu này. 

Hiệu suất sinh học (BE) 

Bảng 3 thể hiện hiệu suất sinh học của nấm 
Hoàng Kim trên các loại cơ chất, hiệu suất sinh học 
dao động từ 31,6%-55,2%. Trong đó, cơ chất phối 
trộn rơm bắp là cao nhất và cơ chất bã mía phối trộn 
ure là thấp nhất. Hiệu suất sinh học của nấm Hoàng 
Kim ghi nhận ở các nghiệm thức khảo sát thấp hơn 
những nghiên cứu trước đây trên nấm bào ngư ghi 
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nhận được BE% là khoảng 56 – 95% (Ahmed et al., 
2013), 85 -149% (Pala et al., 2012), 170g/120g cơ 
chất khô với 141 BE% trên nấm Hoàng Kim 
(Pandey et al., 2008). Musieba et al. (2012) nghiên 
cứu trồng nấm Hoàng Kim trên thân cây đậu đạt hiệu 
suất sinh học 148%. Hiệu suất sinh học cho kết quả 
phân tích tương đồng với năng suất nấm thu được. 
Theo nghiên cứu của Mane et al. (2007), Ingale and 
Ramteke (2010), Frimpong-Manso et al. (2011) 
hiệu suất sinh học có tương quan thuận đến sự phát 
triển của tơ nấm (độ dày và tốc độ lan tơ của nấm), 
dinh dưỡng trong cơ chất và ngoài ra còn phụ thuộc 
vào đặc tính của từng loài.  

Ảnh hưởng của thành phần cơ chất đến thời 
gian bắt đầu và kết thúc thu hoạch quả thể 

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thu hoạch 
quả thể nấm đợt 1 trên các nghiệm thức được ghi 
nhận qua Bảng 4 cho thấy thời gian thu hoạch của 
cơ chất mạt cưa là lâu nhất trong 20 ngày, và thời 
gian thu hoạch ngắn nhất là cơ chất bã mía phối trộn 
ure trong 9 ngày. Thời gian bắt đầu và kết thúc thu 
hoạch quả thể nấm đợt 1 không tương thích với kết 
quả thời gian lan tơ nấm lan khắp khối cơ chất. Một 
trong những nguyên nhân làm chênh lệch thời gian 
thu hoạch có thể là do khác nhau về kích thước bịch 
phôi. Do cấu trúc và khối lượng riêng của từng loại 
cơ chất khác nhau nên trong quá trình cho cơ chất 
vào bịch phôi (800 g) làm cho chiều dài bịch phôi 
của từng loại có chất khác nhau. Cơ chất chứa rơm 
có cấu trúc xốp nhẹ nên chiều dài bịch phôi dài hơn, 
ngược lại cấu trúc hạt mịn của mạt cưa cao su và 
trọng lượng riêng nặng nên cho chiều dài bịch phôi 
ngắn nhất. 

Bảng 4: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc 
thu hoạch quả thể nấm đợt 1 trên từng 
nghiệm thức 

STT Nghiệm thức 
Thời gian 

bắt đầu 
(ngày) 

Thời gian 
kết thúc 

(ngày) 
1 Rơm 60 72 
2 Rơm+Cám 58 70 
3 Rơm+Bắp 55 69 
4 Rơm+Đậu nành 61 71 
5 Rơm+Ure 56 75 
6 Mạt cưa 70 90 
7 Mạt cưa+Cám 71 85 
8 Mạt cưa+Bắp 68 86 
9 Mạt cưa+Đậu nành 68 85 

10 Mạt cưa+Ure 66 83 
11 Bã mía 71 86 
12 Bã mía+Cám 69 85 
13 Bã mía+Bắp 70 87 
14 Bã mía+Đậu nành 70 83 
15 Bã mía+Ure 71 80 

Ngoài ra cũng phải kể đến ảnh hưởng của các 
yếu tố môi trường như độ ẩm thấp, nhiệt độ cao và 
thiếu ánh sáng làm hạn chế việc hình thành quả thể 
nấm. Kết quả cho thấy, nghiệm thức có độ tăng 
trưởng tơ đồng đều thì thu hoạch càng đồng loạt và 
ngược lại. 

4 KẾT LUẬN 

Từ kết quả và những thảo luận trên, rút ra kết 
luận về các môi trường nhân giống phần trăm phối 
trộn cơ chất hiệu quả như sau: Môi trường PDA bổ 
sung muối khoáng (MgSO4, KH2PO4) là tốt nhất cho 
sự phát triển của tơ nấm cấp 1. Môi trường hạt bắp 
là môi trường tốt nhất cho nấm ở giai đoạn nhân 
giống cấp 2. Các bịch phôi với cơ chất là 100% rơm 
và rơm phối trộn với bắp cho năng suất trung bình 
cao hơn so với các nghiệm thức khác.  
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