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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xác định môi trường dinh dưỡng và điều kiện nuôi cấy tối ưu trong quá trình 
nhân giống cấp 1, cấp 2 và cấp 3 (cấp thương phẩm) chủng nấm linh chi đột biến DTL1,25 (Ganoderma lucidum). Các 
công thức thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu đã 
chỉ ra trong giai đoạn nhân giống cấp 1, môi trường tối ưu cho sợi nấm sinh trưởng là môi trường nền từ dịch chiết 
200g hạt lúa mạch có bổ sung thêm 2% đường glucose; 0,1% cao mạch nha (malt extract) và 2% agar, với pH môi 
trường trước khử trùng là 6 và nhiệt độ ươm sợi tối ưu cho giai đoạn này là 26 ± 1C. Trong giai đoạn nhân giống 
cấp 2, hệ sợi chủng nấm linh chi DTL1,25 sinh trưởng thuận lợi nhất trên cơ chất gồm 99% thóc hạt + 1% bột CaCO3, 
ở chế độ hấp khử trùng: 121C trong 120 phút. Ở giai đoạn nhân giống cấp 3, thành phần môi trường tối ưu gồm 
99% thóc hạt + 1% bột CaCO3, ở chế độ hấp khử trùng: 121C trong 150 phút.  

 Từ khoá: Nấm linh chi (Ganoderma lucidum), hệ sợi nấm, dinh dưỡng, điều kiện nuôi.  

Favorable Culture Conditions for Mycelial Growth of Mutated Strain DTL1,25  
of Lingzhi Mushroom (Ganoderma lucidum)  

ABSTRACT 

The objective in this study was to determine the optimal nutrient environment and culture conditions for mycelial 
growth of mutated strain DTL1,25 of Lingzhi (Ganoderma lucidum). Each treatment was randommized complete block 
design and replicated three times. The results of the experiment indicated that in the first stage of propagation, the 
optimal medium for mycelial growth was the background medium from the extract of 200g barley seeds 
supplemented with 2% glucose, 0.1% malt extract and 2% agar with medium pH of 6 and temperature at 26 ± 1C. In 
the second stage of propagation, mycelium growth of the mutant strain DTL1,25 was improved on environment 
consisting of 99% rice grain + 1% CaCO3 with autoclaving mode at 121C for 120 minutes. At the third stage, the 
optimal composition included 99% rice grain + 1% CaCO3 with autoclaving mode at 121C for 150 minutes. 

Keywords: Ling Zhi (Ganoderma lucidum), mycelial growth, nutrient environment and culture conditions. 
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