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TÓM TẮT 

Do có nhiều giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao, nấm đầu khỉ (Hericium erinaceus) được nuôi trồng phổ biến 
trên thế giới và được sử dụng trong điều trị cũng như phòng ngừa nhiều bệnh. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm 
cải tiến môi trường nhân giống và cơ chất nuôi trồng nấm đầu khỉ. Nguồn cacbon phù hợp nhất cho hệ sợi nấm đầu 
khỉ sinh trưởng là glucose. Điều kiện dinh dưỡng được tối ưu theo phương pháp một nhân tố. Nguồn nitrogen tối ưu 
là cao nấm men, ammonium nitrate và ammonium sulfate. Môi trường cải tiến để nấm đầu khỉ tăng tốc độ sinh 
trưởng hệ sợi gồm khoai tây 200g, glucose 20g, cao nấm men 5g, agar 15g cho một lít. Nấm đầu khỉ cho năng suất 
sinh học cao (65-69%) khi được nuôi trồng trên cơ chất (89% mùn cưa, 1% bột CaCO3) bổ sung 10% cám gạo hoặc 
bột ngô. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp thông tin hữu ích trong nhân giống và nuôi trồng nấm đầu khỉ trên 
quy mô công nghiệp. 

Từ khóa: Nấm đầu khỉ, cacbon, nitrogen, nuôi trồng. 

Improvement of Yield Performance and Mycelial Growth of Monkey Head Mushroom 
(Hericium erinaceus (Bull.: fr.) Pers) by Optimizing Nutritional Conditions 

ABSTRACT 

As one of the most precious medicinal and edible mushrooms, monkey head mushroom (Hericium erinaceus) is 
widely cultivated in the world and use for treatment as well as prevention of several diseases. The aim of this study 
was to improve media and substrates for the cultivation of monkey head mushroom. Optimized nutritional conditions 
were set up by one-individual factor-at-a-time. It was found that the most optimal carbon source for mycelial growth of 
monkey head mushroom was glucose. The favorable nitrogen sources were yeast extract, ammonium nitrate, and 
ammonium sulfate. A modified medium containing (ingredient, g/l) potato 200, glucose 20, yeast extract 5, and agar 
15 was proposed to enhance mycelial growth. Monkey head mushroom exhibited the highest biological efficiency 
(65-69%) when cultivated on a basal substrate (89% sawdust and 1% CaCO3 powder) enriched by corn powder or 
rice bran at 10%. The findings in this study will provide useful information in regard to spawn production and monkey 
head mushroom cultivation at the industrial scale. 

Keywords: Monkey head mushroom, carbon, nitrogen, cultivation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nấm đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull.: 

Fr.) Pers.,) thuộc họ Hericiaceae, bộ Rusulales, 

lớp Agaricomycetes (Kirk & cs., 2008) là một 

trong những loại nấm ăn và nấm dược liệu được 

yêu thích nhất. Do chứa nhiều hoạt chất sinh 

học, nấm đầu khỉ được sử dụng phổ biến làm 

thuốc và thực phẩm chức năng trong điều trị 

bệnh ung thư (Gue & cs., 2006), chống oxi hóa 

(Chyi & cs., 2005), bệnh Alzheimer & Parkinson 

(Sokół, 2015). 

Hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả 

năng sinh trưởng hệ sợi và hình thành quả thể 

nấm là môi trường dinh dưỡng và điều kiện nuôi 

trồng. Tuy nhiên, chỉ một số ít các nghiên cứu 

được thực hiện để tối ưu điều kiện dinh dưỡng 

và cơ chất nuôi trồng cho nấm đầu khỉ. pH và 
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nhiệt độ tối ưu để hệ sợi nấm đầu khỉ sinh 

trưởng lần lượt là 5,8-6,2 (Grigansky & cs., 

1999) và 25 ± 1C (Nguyen Thi Bich Thuy & cs., 

2018). Hệ sợi nấm đầu khỉ sinh trưởng tốt trong 

môi trường PGA bổ sung dịch chiết nấm 

(Nguyen Thi Bich Thuy & cs., 2018). Môi trường 

phù hợp để nhân giống cấp 2 nấm đầu khỉ là 

99% thóc luộc và 1% CaCO3 (Nguyen Thi Bich 

Thuy & cs., 2018). Nấm đầu khỉ có thể được 

nuôi trồng theo phương pháp truyền thống trên 

gỗ khúc với ưu điểm đơn giản, không cần nhiều 

trang thiết bị. Tuy nhiên, nhược điểm chính của 

phương pháp này là thời gian nuôi trồng dài 

(Stamets & cs., 1993). Do đó, một số nghiên cứu 

đã được thực hiện để nuôi trồng nấm đầu khỉ 

trên bịch nhằm nâng cao năng suất và rút ngắn 

thời gian nuôi trồng. Cơ chất nuôi trồng nấm 

được sử dụng thường dựa trên các nguồn phế 

phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp sẵn có 

của từng quốc gia. Theo Zhang & cs. (2000), cơ 

chất phù hợp để nuôi trồng nấm đầu khỉ ở 

Trung Quốc là 55% lõi ngô, 20% bông, 20% cám 

mạch, 3% bột ngô, 1% CaCO3 và 1% đường. Độ 

ẩm cơ chất, ánh sáng và độ ẩm không khí cần 

thiết trong giai đoạn ra quả thể nấm đầu khỉ 

lần lượt là 50-70% (Stamets & cs., 1993), 200-

400lx và 85-95% (Wang & cs., 2002).  

Ở Việt Nam, nuôi trồng nấm đầu khi còn 

gặp nhiều khó khăn về chất lượng giống và công 

nghệ nuôi trồng. Do đó, phát triển giá thể nuôi 

trồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước 

ta đóng vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu 

quả nuôi trồng. Bên cạnh đó, để tạo tiền đề cho 

các chương trình lai và chọn tạo giống nấm đầu 

khỉ cho năng suất cao, thiết lập môi trường cải 

tiến giúp rút ngắn thời gian nhân giống và nâng 

cao tốc độ sinh trưởng hệ sợi là việc làm cần 

thiết. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này 

nhằm nâng cao năng suất sinh học và sinh 

trưởng hệ sợi nấm đầu khi thông qua tối ưu điều 

kiện dinh dưỡng môi trường nhân giống và giá 

thể nuôi trồng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Chủng nấm đầu khỉ He-2 được phân lập và 

lưu trữ trên môi trường PGA cải tiến (nguyên 

liệu, g/l): khoai tây 250, glucose 20, agar 20, 

nấm tươi 25 ở 4oC theo Nguyen Thị Bich Thuy & 

cs., 2019. 

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Sinh trưởng hệ sợi nấm đầu khỉ  

trên môi trường bổ sung các nguồn carbon 

khác nhau 

Chủng He-2 được nuôi cấy trên môi trường 

nền nguyên liệu gồm (khoai tây 200g và agar 

15g) có bổ sung 8 nguồn carbon khác nhau gồm: 

dextrin, fructose, glucose, lactose, maltose, 

saccharose, tinh bột tan và xylose với nồng độ 

20 g/l ở 25C. Dựa trên kết quả thu được, 

glucose được sử dụng để tối ưu nồng độ carbon. 

Glucose được bổ sung vào môi trường nuôi cấy 

với các nồng độ khác nhau gồm 0g, 5g, 10g, 15g, 

20g và 30 g/l. 

2.2.2. Sinh trưởng hệ sợi nấm đầu khỉ trên 

môi trường bổ sung các nguồn nitrogen 

khác nhau 

 Chủng nấm đầu khi He-2 được nuôi cấy 

trên môi trường liệu gồm (khoai tây 200g, 

glucose 20g và agar 15g) có bổ sung nitrogen với 

nồng độ 2 g/l . Các nguồn nitrogen được sử dụng 

trong thí nghiệm này gồm cao nấm men, casein, 

peptone, ure, ammonium chloride, ammonium 

nitrate, ammonium sulfate. Căn cứ kết quả thu 

được, cao nấm men được lựa chọn để tối ưu nồng 

độ nitrogen ở các nồng độ khác nhau (0, 1, 2, 3, 

4, 5,6 g/l). 

2.2.3. Nuôi trồng nấm đầu khỉ trên các giá 

thể nuôi trồng 

Chủng nấm đầu khỉ He-2 được nuôi trồng 

trên giá thể với cơ chất nền là mùn cưa (89%) bổ 

sung các chất phụ gia khác nhau gồm cám gạo 

(CT1), cám mạch (CT2), bột ngô (CT3), thóc 

(CT4). Hàm lượng chất phụ gia và bột nhẹ được 

bổ sung lần lượt là 10% và 1%. Nguyên liệu 

được xử lý theo phương pháp của Nguyen Thi 

Bich Thuy & cs. (2018). Sau khi hệ sợi chủng 

He-2 phát triển kín giá thể nuôi trồng ở 25C, 

bịch nuôi trồng được chuyển sang nhà nuôi 

trồng ở nhiệt độ 20C và độ ẩm 85 ± 5%. 
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2.2.4. Đặc điểm sinh trưởng hệ sợi và phát 

triển quả thể 

Đặc điểm sinh trưởng và hình thái hệ sợi 

được nghiên cứu theo Trịnh Tam Kiệt & cs. 

(2012). Mật độ hệ sợi được đánh giá theo ba cấp 

độ: cao (+++), trung bình (++) và thấp (+). Thời 

gian quả thể và hiệu suất sinh học được tính 

theo Ngo Xuan Nghien & cs., (2019). 

2.2.5. Xử lý số liệu 

Kết quả nghiên cứu được phân tích thống 

kê bằng phần mềm GraphPad Prism (version 

8.0, GraphPad Software Inc., Hoa Kỳ), sử dụng 

oneway ANOVA followed by Turkey’s multiple 

comparisons test at P <0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm đầu khỉ 

He-2 trên môi trường bổ sung các nguồn 

carbon khác nhau 

Trong 8 nguồn carbon được khảo sát, chủng 

He-2 có tốc độ sinh trưởng hệ sợi cao ở môi 

trường bổ sung fructose (1,55 ± 0,21 mm/ngày), 

glucose (2,04 ± 0,07 mm/ngày) và saccharose 

(2,28 ± 0,09 mm/ngày). So với các nguồn carbon 

khác, lactose (0,33 ± 0,05 mm/ngày) và tinh bột 

tan (0,33 ± 0,05 mm/ngày) cho tốc độ sinh 

trưởng hệ sợi thấp nhất (P <0,05) (Hình 1a). Sau 

2 ngày nuôi cấy, hệ sợi chủng He-2 bắt đầu 

bung sợi, hệ sợi màu trắng, mảnh. Nguồn 

carbon ảnh hưởng nhiều đến mật độ hệ sợi. Mật 

độ hệ sợi nấm đầu khỉ cao nhất trên môi trường 

bổ sung glucose và maltose (Hình 1b). Dựa trên 

tốc độ sinh trưởng và mật độ hệ sợi, glucose 

được chọn là nguồn carbon tối ưu và sử dụng 

cho thí nghiệm kế tiếp. 

Với vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, môi 

trường nuôi cấy là một trong những nhân tố 

quan trọng nhất trong nuôi trồng nấm (Nguyen 

& Ranamukhaarachchi, 2020). Nấm có thể sử 

dụng nhiều nguồn cacbon để sinh trưởng và phát 

triển như monosaccharide, polysacchardie, acid 

hữu cơ và amino acids (Miles & Chang, 1997). 

Ảnh hưởng của cacbon đến tốc độ sinh trưởng hệ 

sợi phụ thuộc vào chủng giống, điều kiện sinh 

trưởng và môi trường nuôi cấy (Itoo & Reshi, 

2014). Nấm vân chi có thể sử dụng dextrin, 

fructose và mannose làm nguồn carbon cho quá 

trình sinh trưởng hệ sợi trên môi trường nuôi cấy 

thuần khiết (Jo & cs., 2010). Theo Shim & cs. 

(1997), glucose là một trong những 

monosaccharide phù hợp nhất để thúc đẩy sự 

tăng sinh trưởng hệ sợi nấm Grifola umbellata. 

Phần lớn các loại nấm lớn ăn có khả năng sinh 

trưởng hệ sợi tốt trên môi trường có glucose làm 

nguồn cacbon (Chandra & Purkayastha, 1997). 

Glucose được xem là nguồn cacbon tối ưu cho hệ 

sợi sinh trưởng có thể do nấm có khả năng 

chuyển hóa dễ dàng glucose để tạo năng lượng tế 

bào. Kết quả nghiên cứu thu được của chúng tôi 

tương tự với kết quả nghiên cứu của Ahmed & cs. 

(2008), nguồn carbon phù hợp nhất cho sự sinh 

trưởng của nấm đầu khỉ Hericium erinaceus 

trong khoảng nhiệt độ từ 25-30C là glucose. 

Ảnh hưởng của hàm lượng glucose đến tốc 

độ sinh trưởng hệ sợi được thể hiện hình 2. Kết 

quả cho thấy, glucose giúp tăng tốc độ sinh 

trưởng hệ sợi (P <0,0001). Bên cạnh đó, hàm 

lượng glucose ảnh hưởng rõ rệt đến mật độ hệ 

sợi. Môi trường bổ sung glucose với 20 g/l, 25 g/l 

và 30 g/l cho mật độ độ hệ sợi cao nhất (Hình 2). 

Căn cứ vào tốc độ sinh trưởng và mật độ hệ sợi, 

20 g/l được chọn làm nồng độ glucose tối ưu để 

nhân giống nấm đầu khỉ. 

3.2. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm đầu khỉ 

He-2 trên môi trường bổ sung nguồn 

nitrogen khác nhau 

Chủng He-2 có thể sử dụng cao nấm men, 

casein, peptone, ammonium chloride, 

ammonium nitrate và amonium sulfate làm 

nguồn nitrogen cho quá trình sinh trưởng hệ sợi 

(Hình 3). Trong đó, cao nấm men (3,16 ± 0,10 

mm/ngày), ammonium chloride (2,96 ± 0,18 

mm/ngày) và ammonium sulfate (3,08 ± 0,12 

mm/ngày) cho tốc độ sinh trưởng hệ sợi cao 

nhất. Hệ sợi chủng nấm đầu khỉ He-2 phát 

triển nhanh trên môi trường bổ sung cao nấm 

men hoặc ammonium chloride từ ngày thứ 5 đến 

ngày thứ 10 với độ dài hệ sợi lần lượt là 40,3 và 

39,3(mm). Hệ sợi sinh trưởng trên môi trường bổ 

sung cao nấm men, ammonium chloride và 

amonium sulftate có mật độ cao hơn so với các 

nguồn nitrogen còn lại. Bên cạnh đó, Ure ức chế 

khả năng sinh trưởng hệ sợi nấm đầu khỉ, hệ sợi 

phát triển chậm và mật độ thưa. 
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(a) 

 

(b) 

Chi chú: Các công thức thí nghiệm mang các chữ cái khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,05 

Hình 1. Ảnh hưởng của nguồn carbon đến tốc độ sinh trưởng, mật độ (a)  

và đặc điểm hình thái hệ sợi (b) nấm đầu khỉ 

Nitrogen là nguồn dinh dưỡng cơ bản, thiết 

yếu cho quá trình tổng hợp các hợp chất chứa 

nitrogen (DNA, protein) và thành tế bào chitin 

của nấm (Miles & Chang, 1997). Nguồn nitrogen 

vô cơ (muối nitrate, muối ammonium,...), hoặc 

nguồn nitrogen hữu cơ (cao nấm men, pepton,...) 

có thể được bổ sung vào môi trường nuôi cấy cho 

quá trình sinh trưởng của nấm (Miles & Chang, 

1997). Do đó, trong thí nghiệm này, cả 2 nguồn 

nitrogen hữu cơ và vô cơ được sử dụng để tối ưu 

điều kiện dinh dưỡng. Phần lớn các nghiên cứu 

về ảnh hưởng của nguồn nitrogen thu được kết 

 3 

2 

1 

 0 

a 

+ +++ + +++ + + ++ Mật độ hệ sợi 

T
ố
c 

đ
ộ
 s

in
h

 t
rư

ở
n

g
 h

ệ
 s

ợ
i 

(m
m

/n
g

à
y)

 

b 

be 

a 

b 

c c 

ae 

++ 

D
e
xt

ri
n

 

F
ru

ct
o

se
 

G
lu

co
se

 

L
a
ct

o
se

 

M
a

lto
se

 

S
a

cc
h
a

ro
se

 

T
in

h
 b

ộ
t 

ta
n

 

X
yl

o
se

 



Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thu Nhường, Ngô Xuân Nghiễn,  
Nguyễn Thị Luyện, Trần Đông Anh, Nguyễn Thị Bích Thùy 

315 

quả: so với nhóm nitrogen vô cơ, nhóm nitrogen 

hữu cơ phù hợp hơn để hệ sợi nấm sinh trưởng. 

Theo Petre & cs., (2016), nguồn nitrogen vô cơ 

không phù hợp cho quá trình sinh trưởng hệ sợi 

của hầu hết các loại nấm lớn có thể do thiếu hệ 

thống chuyển hóa nitrogen vô cơ thành nguyên 

liệu trong quá trình tổng hợp amino acid. Mỗi 

một loại nấm có nguồn nitrogen tối ưu khác 

nhau. Nguồn nitrogen tối ưu cho sinh trưởng hệ 

sợi nấm đông trùng hạ thảo (Dong & Yao, 2005) 

và nấm rơm (Jonathan & cs., 2004) là peptone và 

cao nấm men. Dựa trên kết quả thu được, ngoại 

trừ ure, 6 nguồn nitrogen đều cho tốc độ sinh 

trưởng hệ sợi tốt. Như vậy, không có sự khác biệt 

rõ rệt về ảnh hưởng của nhóm nitrogen hữu cơ và 

vô cơ đến tốc độ sinh trưởng hệ sợi. Nấm đầu khỉ 

có thể sử dụng đa dạng nguồn nitrogen, tạo điều 

kiện thuận lợi trong quá trình nhân giống phục 

vụ nuôi trồng trên quy mô công nghiệp. 

Dựa trên kết quả đánh giá tốc độ sinh 

trưởng và mật độ hệ sợi, cao nấm men được chọn 

làm nguồn nitrogen phù hợp và sử dụng cho thí 

nghiệm tối ưu nồng độ. Môi trường PGA cải tiến 

(dịch chiết 200g khoai tây, 20g glucose, 15g agar) 

được bổ sung cao nấm men với 6 nồng độ khác 

nhau gồm 0g, 1g, 2g, 3g, 4g, 5g, 6g/l. Sau khi 

nuôi cấy 2 ngày, hệ sợi bắt đầu phát triển rõ rệt 

trên tất cả các môi trường. Tốc độ mọc sợi của 

chủng nấm đầu khỉ He-2 dao động từ 2,73 đến 

3,34 mm/ngày. So với môi trường đối chứng, môi 

trường bổ sung 5 g/l và 6 g/l cao nấm men có tốc 

độ sinh trưởng và mật độ hệ sợi cao hơn (P <0,01) 

(Hình 4).  

Tỷ lệ carbon và nitrogen là một trong 

những nhân tố chính, ảnh hưởng trực tiếp đến 

khả năng sinh trưởng của nấm. Quá trình sinh 

trưởng hệ sợi nấm có thể bị chậm lại trong điều 

kiện môi trường thiếu nitrogen. Kết quả nghiên 

cứu thu được của chúng tôi cho thấy môi trường 

không bổ sung nguồn nitrogen hoặc bổ sung với 

nồng độ thấp (1 g/l) có mật độ hệ sợi và tốc độ 

sinh trưởng kém. Theo Junior & cs. (2018), môi 

trường bổ sung nitrogen với nồng độ quá cao có 

thể ức chế sự phát triển của hệ sợi. Tỷ lệ C/N 

phù hợp cho sự sinh trưởng hệ sợi phu thuộc vào 

từng loài (Junior & cs., 2018). Tỷ lệ C/N phù 

hợp để tăng sinh trưởng hệ sợi nấm Cystoderma 

amianthinum (Shim & cs., 2005a), Macrorepiota 

procera (Shim & cs., 2005b), Oudemansiella 

radicata (Kim & cs., 2005), Paecilomyces 

fumosoroseus (Shim & cs., 2003) và Ganoderma 

applanatum (Jo & cs., 2009) lần lượt là 30:1, 

10:1, 20:1, 40:1, và 2:10. Nồng độ nitrogen tối ưu 

được ứng dụng cho nhân giống nấm đầu khỉ 

trong thí nghiệm này là 5 g/l. Như vậy, từ kết 

quả thí nghiệm tối ưu nguồn carbon và 

nitrogen, môi trường cải tiến gồm khoai tây 

200g, glucose 20g, cao nấm men 5g và agar 15g 

cho một lít có thể được sử dụng để tăng tốc độ 

sinh trưởng hệ sợi nấm đầu khỉ và rút ngắn thời 

gian nhân giống. Kết quả nghiên cứu có tính 

ứng dụng cao, cung cấp các thông tin hữu ích 

phục vụ nhân giống và nuôi trồng nấm đầu khỉ 

trên quy mô công nghiệp. 

 

Ghi chú: **** khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,0001. 

Hình 2. Ảnh hưởng của hàm lượng glucose đến tốc độ sinh trưởng hệ sợi nấm đầu khỉ  
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(a) 

 

(b) 

Ghi chú: Các công thức thí nghiệm mang các chữ cái khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,05. 

Hình 3. Ảnh hưởng của nguồn nitrogen đến tốc độ sinh trưởng, mật độ (a)  

và đặc điểm hình thái hệ sợi (b) nấm đầu khỉ  

3.3. Sinh trưởng hệ sợi, hình thành và phát 

triển mầm quả thể chủng nấm đầu khỉ He-

2 trên nguyên liệu nuôi trồng 

Ảnh hưởng của chất phụ gia đến khả năng 

sinh trưởng và hiệu suất sinh học của nấm đầu 

khỉ được thể hiện ở hình 5 và hình 6. Sau 3-5 

ngày cấy giống, hệ sợi bắt đầu phát triển trên 

giá thể nuôi trồng. CT1 (2,26 ± 0,01 mm/ngày), 

CT3 (2,14 ± 0,06 mm/ngày) và CT4 (2,27±0,12 

mm/ngày) cho tốc độ sinh trưởng hệ sợi cao hơn 

CT2 (1,06 ± 0,04 mm/ngày) (P <0,001) (Hình 5). 

Giá thể nuôi trồng ảnh hưởng đến đặc điểm 

hình thái và mật độ hệ sợi. Hệ sợi nấm đầu khỉ 

sinh trưởng trên CT2 màu trắng, mảnh, hệ sợi 
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có hiện trượng hình thành mầm quả thể khi 

chưa sinh trưởng kín giá thể nuôi trồng. CT1, 

CT3 và CT4 có mật độ hệ sợi dày, sợi mảnh. 

Thời gian hình thành mầm quả thể đợt 1 của 

CT2 là nhanh nhất với 55 ngày nhưng thời gian 

hình thành mầm đợt 2 chậm nhất (116 ngày). 

Trên giá thể nuôi trồng CT1, thời gian xuất hiện 

mầm quả thể nấm đầu khỉ là sớm nhất, khoảng 

106 ngày và sự chênh lệch giữa 2 lần xuất hiện 

mầm quả thể là ngắn nhất khoảng 49 ngày. 

CT3 và CT4 cho thời gian hình thành mầm quả 

thể tương đương nhau với thời gian mầm quả 

thể đợt 1 và đợt 2 lần lượt là 61 và 110 ngày. 

Trong 4 công thức nuôi trồng, CT1 và CT3 cho 

hiệu suất sinh học cao hơn so với CT2 (Hình 6c 

và Hình 7). Vì vậy, cám ngô và cám gạo có thể 

được sử dụng làm chất phụ gia bổ sung vào giá 

thể nuôi trồng nấm đầu khỉ. 

 

Ghi chú: * khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,05, ** khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,01. 

Hình 4. Ảnh hưởng của hàm lượng cao nấm men đến tốc độ sinh trưởng hệ sợi nấm đầu khỉ 

 

Ghi chú: **** khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,0001. 

Hình 5. Ảnh hưởng của công thức nuôi trồng đến tốc độ sinh trưởng  

và mật độ hệ sợi nấm đầu khỉ  
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(a) (b) 

 

(c) 

Ghi chú: * khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,05; ** Khác nhau có ý nghĩa thống kê P <0,01. 

Hình 6. Ảnh hưởng của công thức nuôi trồng đến kích thước quả thể (a, b)  

và hiệu suất sinh học nấm đầu khỉ  

Rơm rạ, mùn cưa, gỗ, bã mía, vỏ hạt bông, 

thân lõi ngô, vỏ bắp… có chứa nhiều 

lignocellulose được sử dụng rộng rãi làm cơ 

chất nuôi trồng nấm. Kế thừa kết quả nghiên 

cứu đã được thực hiện trước đó, mùn cưa được 

chúng tôi lựa chọn làm cơ chất nền giá thể nuôi 

trồng nấm đầu khỉ (Nguyen Thi Bich Thuy & 

cs., 2018). Do cơ chất nuôi trồng nấm có hàm 

lượng nitrogen thấp, các chất phụ gia (cám mì, 

cám gạo, bột ngô) được bổ sung vào cơ chất để 

đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng hệ sợi, rút ngắn 

thời gian nuôi trồng và nâng cao hiệu quả kinh 

tế (Nguyen & cs., 2019). Theo Dzaka & 

Akpesey (2017), bổ sung các chất phụ gia giúp 

tăng tỷ lệ nitrogen trong cơ chất nuôi trồng và 

có lợi cho quá trình sinh tổng hợp enzyme và 

protein. Tuy nhiên, bổ sung chất phụ gia với 

hàm lượng cao có thể dẫn đến các quá trình 

chuyển hóa trong sợi nấm nhanh, sinh nhiệt 

(Fanadzo & cs., 2010), do đó, ức chế sự sinh 

trưởng của nấm (Singer & cs., 2011), tăng tỷ lệ 

nhiễm (Yildiz & cs., 2002) và giảm năng suất 

sinh học (Fanadzo & cs., 2010). Tỷ lệ chất phụ 

gia được bổ sung vào giá thể nuôi trồng trong 

thí nghiệm này là 10%. Chất phụ gia có ảnh 

hưởng rõ rệt đến thời gian hình thành, đặc 

điểm hình thái mầm quả thể và năng suất sinh 

học. Trong đó, cám ngô và cám gạo cho hiệu 

suất sinh học nấm đầu khỉ cao nhất đạt 65-69%. 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu 

của Ahmed & cs. (2008). Theo Ahmed & cs. 

(2008), mùn cưa được bổ sung 10-20% cám gạo 

cho nuôi trồng nấm đầu khỉ H. erinaceus có tốc 

độ sinh trưởng hệ sợi tốt nhất. 
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CT1 CT2 

  

CT3 CT4 

Hình 7. Quả thể nấm đầu khỉ nuôi trồng trên cơ chất bổ sung các chất phụ gia khác nhau 

4. KẾT LUẬN 

Điều kiện dinh dưỡng đóng vai trò 

quyếtđịnh đến tốc độ sinh trưởng và năng suất 

nuôi trồng nấm đầu khỉ. Dựa trên kết quả tối 

ưu nguồn carbon và nitrogen, tốc độ sinh trưởng 

nấm đầu khỉ được tăng lên khi hệ sợi phát triển 

trên môi trường cải tiến gồm: khoai tây 200g, 

glucose 20g, cao nấm men 5g và agar 15g cho 

một lít. Bổ sung chất phụ giá giúp tăng năng 

suất sinh học nấm đầu khỉ. Trong các chất phụ 

gia được nghiên cứu, cám ngô và cám gạo là hai 

chất phụ gia tối ưu nhất để nấm đầu khỉ cho 

năng suất sinh học cao (65-69%). 
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