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TÓM TẮT 
Nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris là loại nấm dược liệu quý, có giá trị kinh tế rất cao nên bị khai 

thác quá mức dẫn đến khan hiếm ngoài tự nhiên. Nuôi trồng nấm C. militaris trên giá thể tổng hợp và nhộng 

tằm trong điều kiện nhân tạo đã được nghiên cứu thành công. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nuôi cấy nấm C. 

militaris trên môi trường tổng hợp gồm 30g Gạo lứt/bình + 4% bột nhộng khô + 50 ml dịch khoáng (100 ml/l 

nước dừa + 200 g/l Khoai tây + 1 g/l vitamin B1 + 0,5 g/l MgSO4.7H2O + 0,25 g/l KH2PO4) cho số lượng quả 

thể cao (trung bình 55 quả thể/bình), hệ sợi phát triển nhanh (ăn kín bề mặt môi trường sau 7 ngày nuôi cấy), 

thời gian hình thành quả thể ngắn (sau 12 ngày nuôi cấy) và quả thể có kích thước lớn. Nhộng tằm nguyên con 

đặt trên cơ chất (15 g gạo lứt/bình + 25 ml dịch khoáng) và phun dịch giống nấm lên bề mặt, cho hiệu quả 

nhộng tằm nhiễm nấm cao nhất (90%), hệ sợi phát triển nhanh và hình thành quả thể tốt. Điều kiện nuôi cấy 

cho hệ sợi nấm phát triển và hình thành quả thể là ở nhiệt độ không khi 22oC, cường độ chiếu sáng 1000Lux, 

thời gian chiếu sáng 14 giờ/ngày và độ ẩm không khí 85%. Kỹ thuật này có thể áp dụng để sản xuất quả thể 

nấm C. militaris đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo hiện nay. 

Keywords: Cordycep militaris, môi trường tổng hợp, nhộng tằm, nuôi trồng, quả thể nấm.  
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nấm Đông trùng hạ thảo là các loài nấm ký 

sinh trên sâu non, nhộng hoặc sâu trưởng thành 

của một số loài côn trùng. Đến nay, đã phát 

hiện được hơn 400 loài nấm Đông trùng hạ 

thảo thuộc chi Cordyceps nhưng chỉ có 2 loài 

được chú trọng nghiên cứu nhiều nhất là 

Cordyceps sinensis và Cordyceps militaris do 

có giá trị dược liệu cao. Ngoài tự nhiên, nấm 

Đông trùng hạ thảo thường được tìm thấy vào 

mùa hè, loài nấm C. sinensis phân bố chủ yếu 

ở các vùng núi cao thuộc dẫy núi Hymalaya có 

độ cao trên 4000 m so với mực nước biển như 

vùng Tây Tạng (Trung Quốc), một số vùng 

Nepan và Butan; loài nấm C. militaris tìm thấy 

ở vùng núi thấp hơn, có độ cao 2000 – 3000 m, 

phân bố rộng (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam 

Á) (Wang, 1995; Sung, 1996; Li et al, 2006).  

Loài nấm C. sinensis chỉ nuôi trồng thành công 

ở điều kiện hoang dã, đến nay vẫn chưa được 

nuôi trồng thành công trong điều kiện nhân 

tạo, do đó sản lượng nấm rất ít không đáp ứng 

đủ nhu cầu thị trường (Li et al. 2006; Stone 

2008; Dong et al. 2012). Loài C. militaris có 

hàm lượng các hoạt chất có hoạt tính sinh như 

cordycepin, mannitol, cordypolysaccarid, 

superoxide dismutise, axít amin, adenosine và 

nhiều thành phần khác tương đương, thậm chí 

còn cao hơn của loài C. sinensis, nhưng dễ 

dàng nuôi trồng thành công trong môi trường 

nhân tạo (Li et al. 1995; Dong et al., 2012).  

Nấm Đông trùng hạ thảo (C. militaris) chứa 

rất nhiều hoạt chất dược liệu quý nên rất tốt 

cho cơ thể con người, giúp điều trị và bồi bổ 

cho các hệ thống miễn dịch, tiêu hóa, tuần 

hoàn, thần kinh, hô hấp và hệ sinh dục của cơ 

thể (Ahn et al., 2000; Nan et al., 2001; Wang et 

al., 2006; Kim et al., 2006; Das et al., 2010). 

Với giá trị dược liệu cao, nấm Đông trùng hạ 

thảo ngoài tự nhiên đang bị khai thác quá mức 

dẫn đến cực kì khan hiếm và giá cả vô cùng đắt 

đỏ. Do bí mật về công nghệ mà đến nay có rất 

ít công bố về nuôi trồng nấm C. militaris, vì 

vậy việc phát triển các nghiên cứu về nuôi 

trồng nấm Đông trùng hạ thảo (C. militaris) 

trong điều kiện nhân tạo nhằm chủ động về 

công nghệ và tăng quy mô sản xuất, nâng cao 

năng suất, chất lượng góp phần giảm giá thành 

sản phẩm để nhiều tầng lớp người tiêu dùng có 
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thể tiếp cận đến sản phẩm Đông trùng hạ thảo 

cho việc chăm sóc sức khỏe là rất cần thiết. 

Trong bài báo này, công bố kết quả nghiên 

cứu nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (C. 

militaris) trên giá thể tổng hợp và nhộng tằm 

đạt hiệu quả cao.  

II. VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Giống nấm Đông trùng hạ thảo: chủng 

nấm C. militaris C1.1 do Viện Công nghệ sinh 

học Lâm nghiệp cung cấp. 

- Các loại nguyên liệu: Khoai tây, nước dừa, 

bột nhộng khô, nhộng tươi nguyên con, gạo lứt, 

glucose,  pepton, cao nấm men và agar; các 

nguyên liệu được sản xuất tại Việt Nam. 

- Các chất khoáng và vitamin: 

MgSO4.7H2O, KH2PO4, vitamin B1. 

- Môi trường rắn nhân giống: 

(1) Môi trường PGA: 20 g/l glucose; 200 g/l 

khoai tây; 0,5 g/l MgSO4.7H2O; 0,25 g/l 

KH2PO4; 14 g/l agar.  

(2) Môi trường TH: 20 g/l glucose; 2,5 g/l 

pepton; 2,5 g/l cao nấm men; 0,5 g/l 

MgSO4.7H2O; 0,25 g/l KH2PO4; 14 g/l agar. 

- Môi trường dịch lỏng nhân giống:  

TH1: 20g/l glucose + 5 g/l pepton + 5 g/l 

cao nấm men + 0,5 g/l MgSO4.7H2O + 0,25 g/l 

KH2PO4. 

- Môi trường tổng hợp nuôi quả thể: 

CT1: 30 g Gạo lứt/bình + 50 ml dịch 

khoáng; 

CT2: 30 g Gạo lứt/bình + 10% dịch xay 

nhộng tươi + 50 ml dịch khoáng; 

CT3: 30 g Gạo lứt/bình + 15% dịch xay 

nhộng tươi + 50 ml dịch khoáng; 

CT4: 30 g Gạo lứt/bình + 20% dịch xay 

nhộng tươi + 50 ml dịch khoáng; 

CT5: 30 g Gạo lứt/bình + 3% bột nhộng khô 

+ 50 ml dịch khoáng; 

CT6: 30 g Gạo lứt/bình + 4% bột nhộng khô 

+ 50 ml dịch khoáng; 

CT7: 30 g Gạo lứt/bình + 5% bột nhộng khô 

+ 50 ml dịch khoáng. 

Ghi chú: 

+ Dịch khoáng gồm các thành phần: 100 

ml/l nước dừa + 200 g/l Khoai tây (lấy dịch 

chiết) + 1 g/l vitamin B1 + 0,5 g/l 

MgSO4.7H2O; 0,25 g/l KH2PO4. 

+ Bình nuôi cấy có thể tích 400 ml. 

+ Tất cả các môi trường nuôi cấy được khử 

trùng ở 121oC trong 20 phút.   

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường 

rắn đến sinh trưởng, đặc điểm của hệ sợi nấm 

chủng C. militaris C1.1: Tiến hành nuôi cấy 

nấm trên 2 loại môi trường nhân giống là PGA 

và TH. Sau khi cấy giống nấm vào môi trường, 

nuôi trong điều kiện 22oC, độ ẩm 80%,  theo 

dõi và thống kê sự phát triển của hệ sợi nấm 

theo các mốc thời gian: 2 ngày, 7 ngày, 10 

ngày, 30 ngày. 

- Nhân giống trên môi trường dịch lỏng: 

Dùng que cấy lấy giống cấp I trên môi trường 

thạch, kích thước miếng thạch chứa sợi nấm 

(0,2 x 0,2 mm) cho vào bình môi trường lỏng 

TH1 (400 ml); nuôi ở điều kiện 22oC, nuôi lắc 

(150 vòng/phút) trong 5 ngày.  

- Nghiên cứu sự phát triển quả thể chủng 

nấm C.militaris C1.1 trên giá thể tổng hợp: 

Thí nghiệm được bố trí trên 7 công thức (CT1- 

CT7). Mỗi công thức được tiến hành với 200 

bình nuôi cấy và lặp lại 3 lần, các điều kiện 

trong nuôi cấy đảm bảo ổn định và giống nhau. 

Cấp lượng giống như nhau cho mỗi bình (5% 

giống), sau khi cấy giống tiến hành ủ tối để hệ 

sợi nấm phát triển kín bình môi trường. Tiếp 

theo chuyển các bình sang giai đoạn chiếu sáng 

kích bật mầm quả thể và chăm sóc quả thể với 

điều kiện chiếu sáng 1000 Lux, độ ẩm 85%, 

22oC. Theo dõi và thống kê sự sinh trưởng của 

nấm ở các thời điểm: hệ sợi ăn lan kín bình 

môi trường, bắt đầu xuất hiện quả thể, số lượng 

và kích thước quả thể ở mỗi bình trong các 

công thức nuôi cấy. 

- Nghiên cứu phương pháp cấy giống trên 

thân nhộng tằm nguyên con: Thí nghiệm được 
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bố trí với 3 công thức tiếp giống khác nhau: 

TG1: Tiêm dịch giống (100 µl) vào thân nhộng 

đã khử trùng bằng kim tiêm, sau đó đặt vào 

hộp nhựa có lót một lớp giấy lọc khử trùng 

phía dưới; TG2: Phun dịch giống (100 µl/con) 

lên bề mặt nhộng đã khử trùng, sau đó đặt vào 

hộp nhựa có lót một lớp giấy lọc khử trùng 

phía dưới; TG3: Đặt nhộng vào bình thủy tinh 

có lót một lớp cơ chất bên dưới (15 g gạo 

lức/bình + 25 ml dịch khoáng) và phun dịch 

giống (5%) lên trên bề mặt nhộng và lớp cơ 

chất. Sau khi cấp giống, nuôi ở điều kiện 22oC, 

độ ẩm 85%. Tiến hành theo dõi và thống kê sự 

sinh trưởng của nấm trong các công thức qua 

các chỉ tiêu: thời gian hệ sợi ăn kín thân nhộng, 

thời gian xuất hiện quả thể, số lượng và kích 

thước quả thể. 

- Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Sử 

dụng các dụng cụ như thước đo, cân phân tích 

để xác định kích thước và trọng lượng quả thể, 

đếm số lượng quả thể. Mỗi công thức nhắc lại 

3 lần. Số liệu được xử lý thống kê bằng phần 

mềm SPSS (version 16.0) và phương pháp 

Duncan’s test (Duncan, 1995) với mức sai 

khác có ý nghĩa p = 0,05. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm đặc điểm sinh trưởng của 

chủng nấm C.militaris C1.1 trong môi 

trường rắn nhân giống 

Chủng nấm C.militaris C1.1 được nuôi cấy 

để phát triển hệ sợi trên 2 loại môi trường khác 

nhau là môi trường PGA và TH. Kết quả cho 

thấy trên các môi trường dinh dưỡng khác 

nhau thì sinh trưởng và phát triển của hệ sợi 

nấm khác nhau rất rõ rệt. Sự khác nhau đó thể 

hiện rõ ở các chỉ tiêu như thời gian để nấm 

mọc kín môi trường dinh dưỡng, đặc diểm hệ 

sợi nấm mọc qua từng khoảng thời gian xác 

định (bảng 1). 

 

Bảng 1. Sự sinh trưởng, phát triển của hệ sợi chủng C.militaris C1.1 trên môi trường nhân tạo 

Môi 
trường 

Thời gian 
mọc kín 
(ngày) 

Đặc điểm hệ sợi nấm 

Sau 2 ngày Sau 7 ngày Sau 10 ngày Sau 30 ngày 

PGA 10 

Từ mô hệ sợi cấy 
ban đầu, hệ sợi bắt 
đầu ăn lan ra xung 
quanh, tạo khuẩn lạc 
có đường kính 1 cm. 
hệ sợi mỏng, màu 
trắng bông. 

Hệ sợi phát triển 
mạnh ăn lan ra 
bề mặt môi 
trường, dày, dai, 
màu trắng bông, 
bề mặt hệ sợi 
mịn. 

Hệ sợi ăn kín 
bề mặt môi 
trường, dày, 
dai, màu 
trắng bông, 
bề mặt hệ sợi 
mịn. 

Hệ sợi ngừng 
phát triển, lớp hệ 
sợi dày, dai, bề 
mặt mịn, màu 
trắng bông. 

TH 5 

Từ mô hệ sợi cấy 
ban đầu, hệ sợi bắt 
đầu ăn lan ra xung 
quanh, tạo khuẩn lạc 
có đường kính 
1,5cm. hệ sợi mỏng, 
màu trắng bông. 

Hệ sợi ăn kín bề 
mặt môi trường, 
dày, dai, màu 
trắng bông, bề 
mặt hệ sợi mịn 

Hệ sợi bắt 
đầu chuyển 
sang màu 
vàng. 

Hệ sợi ngừng 
phát triển. Bề mặt 
hệ sợi bông xốp, 
hệ sợi có màu 
vàng cam. 

 

Hệ sợi nấm trên cả 2 môi trường đều phát 

triển tốt nhưng có sự khác biệt về thời gian ăn 

lan cũng như hình thái. Yếu tố dẫn đến sự khác 

biệt của hệ sợi nấm trong 2 môi trường trên 

chính là do thành phần dinh dưỡng. Ở môi 

trường PGA nghèo dinh dưỡng nên hệ sợi 

chậm phát triển. Ở môi trường TH, trong thành 

phần chứa nhiều dinh dưỡng (pepton, cao nấm 

men) nên hệ sợi phát triển nhanh (chỉ 5 ngày 

hệ sợi đã ăn kín bề mặt môi trường, hình 1), 

phù hợp cho nhân giống chủng C.militaris 

C1.1. 
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Hình 1. Sự phát triển của hệ sợi nấm chủng C.militaris C1.1. sau 5 ngày nuôi cấy 
 

3.2. Sự sinh trưởng, phát triển và khả năng 

tạo quả thể của chủng nấm C.militaris C1.1 

trên môi trường tổng hợp 

 

Bảng 2. Khả năng sinh trưởng, phát triển và hình thành quả thể của chủng nấm C.militaris C1.1. 

trên các công thức môi trường khác nhau 

 

Khi nuôi cấy nấm trên 7 công thức môi 

trường dinh dưỡng khác nhau thì sự sinh 

trưởng và phát triển của hệ sợi nấm cũng như 

khả năng hình thành quả thể là khác nhau. Sự 

khác nhau đó thể hiện rõ ở các chỉ tiêu như 

thời gian để hệ sợi nấm mọc kín môi trường, 

thời gian xuất hiện quả thể, số lượng quả thể và 

kích thước quả thể (bảng 2). Tốc độ ăn lan hệ 

sợi kín bề mặt môi trường từ 5 – 10 ngày, 

nhanh nhất là ở công thức CT4 (5 ngày) và 

chậm nhất là CT1 (10 ngày). Nguyên nhân là 

do thành phần và hàm lượng dinh dưỡng trong 

Công 

thức 

môi 

trường 

Thời gian 

hệ sợi ăn 

kín bề mặt 

(ngày) 

Thời gian 

bắt đầu  

xuất hiện 

quả thể 

(ngày) 

Số lượng 

quả thể 

trung bình 

Kích thước quả thể  

trung bình 
Đặc điểm  

quả thể nấm Chiều dài 

(mm) 

Đường kính 

(mm) 

CT1 10 19 40 ± 5,5 30 ± 3,0 1,8 ± 0,1 

Quả thể nấm mảnh, 

nhỏ, thấp, màu vàng 

cam 

CT2 6,5 16 40 ± 4,0 40 ± 1,5 2,5 ± 0,2 

Qủa thể nấm mảnh, dài 

vừa phải, màu vàng 

cam 

CT3 6 15 45 ± 3,7 55 ± 2,1 3,3 ± 0,2 

Qủa thể nấm to vừa 

phải, dài vừa phải, 

màu vàng cam 

CT4 5 14 42 ± 4,5 50 ± 1,0 4,0 ± 0,1 
Qủa thể nấm to, dài 

vừa phải, màu cam 

CT5 8 13 45 ± 3,5 55 ± 1,4 3,0 ± 0,1 
Quả thể nấm to vừa 

phải dài, màu cam 

CT6 7 12 55 ± 3,7 70 ± 1,7 4,5 ± 0,1 
Quả thể nấm to đậm, 

dài, màu cam đậm 

CT7 7 12 35 ± 5,6 40 ± 2,0 7,0 ± 0,3 
Quả thể nấm mập, 

ngắn, màu cam 

TH PGA 
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môi trường nuôi cấy ở các công thức có sự 

khác biệt. Nguồn dinh dưỡng là dịch xay 

nhộng tằm tươi chứa hàm lượng dinh dưỡng 

cao và dễ sử dụng hơn so với bột nhộng khô 

nên hệ sợi nấm có thể sử dụng trực tiếp, dẫn 

đến tốc độ sinh trưởng nhanh hơn với các công 

thức không bổ sung nhộng tằm và bổ sung bột 

nhộng tằm khô; tùy vào hàm lượng dịch nhộng 

tằm xay được bổ sung vào môi trường mà tốc 

độ sinh trưởng của hệ sợi khác nhau. Thời gian 

bắt đầu xuất hiện mầm quả thể của các công 

thức cũng có sự khác biệt nhau rõ rệt, công 

thức CT6 và CT7 có thời giải xuất hiện mầm 

quả thể nhanh nhất (12 ngày) và chậm nhất là 

công thức CT1 (19 ngày). Số lượng, chiều dài 

và đường kính quả thể đạt cao nhất ở công 

thức môi trường CT6 (55 quả thể/bình) và thấp 

nhất ở công thức CT7 (35 quả thể/bình). 

Kích thước quả thể nấm cũng phụ thuộc rất 

nhiều vào lượng dinh dưỡng có trong môi 

trường nuôi cấy. Môi trường càng nhiều dinh 

dưỡng thì kích thước quả thể càng lớn. Nếu 

trong môi trường có quá nhiều dinh dưỡng thì 

chiều cao của quả thể nấm sẽ kém phát triển và 

chỉ phát triển về đường kính thân quả thể nấm 

(như ở công thức CT7). Vì thế cần phải lựa 

chọn môi trường cung cấp vừa đủ dinh dưỡng 

để nấm có thể phát triển kích thước một cách 

cân đối nhất, cho năng suất, chất lượng tốt nhất 

lại có thể giảm chi phí nguyên liệu đầu vào. Từ 

các công thức môi trường nghiên cứu, nhận 

thấy công thức môi trường CT6 là thích hợp 

nhất cho sự sinh trưởng và phát triển hệ sợi 

cũng như hình thành quả thể chủng nấm 

C.militaris C1.1 (hình 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Sự sinh trưởng, phát triển và khả năng 

hình thành quả thể của chủng nấm 

C.militaris C1.1 trên thân nhộng tằm 

Theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của hệ 

sợi trong toàn bộ quá trình nuôi cấy. Kết quả 

thu được cho thấy, phương pháp tiếp giống 

TG1, sau khi tiêm dịch giống vào thân nhộng, 

nuôi cấy trong điều kiện nhiệt độ 22oC và duy 

trì độ ẩm 85%, đến ngày thứ 6 nấm bắt đầu ăn 

lan mạnh bên trong thân nhộng và đến ngày 

thứ 30 hệ sợi nấm ăn kín thân nhộng. Sau 40 

ngày quả thể nấm bắt đầu nảy mầm trên thân 

nhộng. Ở công thức này tỷ lệ nhộng nhiễm 

nấm khá thấp (tỷ lệ nấm ăn lan kín thân nhộng 

chỉ đạt 25%), thời gian để nấm ăn lan kéo dài 

nhưng quả thể được hình thành mới chỉ ở dạng 

mầm nhỏ (hình 3). 

Hình 2. Quả thể chủng nấm C.militaris C1.1  
trên các công thức môi trường dinh dưỡng khác nhau 

 

CT2 CT3 CT4 

CT5 CT6 CT7 
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Hình 3. Sự phát triển của nấm C.militaris C1.1. trên thân nhộng tằm trong công thức tiếp giống TG1  

A - hệ sợi nấm ăn kín thân nhộng; B và C – mầm quả thể nấm trên thân nhộng 
  

Phương pháp tiếp giống TG2, sau 2 ngày hệ 

sợi nấm bắt đầu ăn lan trên thân nhộng, đến 

ngày thứ 40 thì hệ sợi ăn kín toàn bộ thân 

nhộng. Sau 44 ngày quả thể bắt đầu xuất hiện 

trên thân nhộng. Tỷ lệ nhộng nhiễm nấm trong 

công thức thí nghiệm này khá cao (78% nhộng 

tằm), quả thể có màu cam, đường kính lớn (4 - 

5 mm) (hình 4). 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 4. Sự phát triển của nấm C.militaris C1.1. trên thân nhộng tằm trong công thức tiếp giống TG2  

A - hệ sợi nấm ăn kín thân nhộng; B và C – quả thể nấm phát triển trên thân nhộng 
  

Phương pháp tiếp giống TG3, chỉ 2 ngày 

sau khi cấy giống hệ sợi đã bắt đầu ăn lan và 

sau 14 ngày hệ sợi nấm đã ăn lan kín bề mặt 

môi trường và thân nhộng, 18 ngày sau khi cấy 

giống thì bắt đầu xuất hiện quả thể. Tỷ lệ 

nhiễm nấm vào thân nhộng trong công thức 

này rất cao (90% nhộng tằm có hệ sợi nấm ăn 

lan phát triển tốt), quả thể thu được có kích 

thước lớn với chiều dài trung bình 5 cm, đường 

kính 3 - 4 mm, quả thể có màu cam đậm (hình 

5). Từ kết quả thu được có thể nhận thấy nuôi 

cấy nấm trên thân nhộng tằm theo công thức 

tiếp giống TG3 cho hiệu quả tốt nhất. 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sự phát triển của chủng nấm C.militaris C1.1  

trên thân nhộng tằm trong công thức tiếp giống TG3 

 A- hệ sợi nấm bắt đầu ăn lan trên cơ chất và thân nhộng; B - hệ sợi ăn lan kín môi trường;  

C, D - quả thể nấm trên thân nhộng 
 

IV. KẾT LUẬN 

- Thành phần môi trường rắn phù hợp cho 

nhân giống chủng nấm C.militaris C1.1 là 20 

g/l glucose + 2,5 g/l pepton + 2,5 g/l cao nấm 

men + 0,5 g/l MgSO4.7H2O + 0,25 g/l KH2PO4 

+ 14 g/l agar. 

- Môi trường tổng hợp gồm: 30 g Gạo 

lứt/bình + 4% bột nhộng tằm khô + 50 ml dịch 

A B C 

A B C 

A B C D 
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khoáng (100 ml/l nước dừa + 200 g/l khoai tây 

(lấy dịch chiết) + 1 g/l vitamin B1 + 0,5 g/l 

MgSO4.7H2O + 0,25 g/l KH2PO4) phù hợp cho 

nuôi cấy chủng nấm C.militaris C1.1, cho số 

lượng quả thể nhiều nhất; hệ sợi phát triển 

nhanh, thời gian hình thành quả thể ngắn, quả 

thể có kích thước lớn. 

- Phương thức tiếp giống: Đặt nhộng tằm 

vào bình có lót một lớp cơ chất bên dưới (15 g 

gạo lứt/bình + 25 ml dịch khoáng) và phun 

dịch giống lên trên bề mặt nhộng tằm và lớp cơ 

chất, cho hiệu quả nhộng tằm nhiễm nấm cao 

nhất (90%) và phát triển quả thể tốt. 
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CULTIVATION OF Cordyceps militaris ON ARTIFICIAL SUBSTRATES 

AND SILKWORM PUPAE 
Nguyen Thi Minh Hang1, Bui Van Thang2 

1,2Vietnam National University of Forestry 

SUMMARY 
Cordyceps militaris is a precious medicinal mushroom with high economic value that is over-exploited leading 
to scarcity in nature. The cultivation procedure of C. militaris on artificial substrates and silkworm pupae under 
in vitro condition has been carried out successfully. The results showed that cultivation of C. militaris on the 
medium containing 30g brown rice/flask, 4% dry powder of silkworm pupae, and 50 ml of mineral fluid (100 
ml/l coconut water + 200 g/l potato + 1 g/l vitamin B1 + 0.5 g/l MgSO4.7H2O + 0.25 g/l KH2PO4) produced 
high numbers of fruit bodies (average 55 fruit bodies / 400ml flask), fast growing mycelium, shorter fruit body 
producing period, and large fruit boby size. Whole silkworm pupae were put on the substrates (15 g brown 
rice/flask + 25 ml mineral fluid) and then they were sprayed by hyphal body suspension of C. militaris. 90% of 
silkworm pupae was infected after 14 days and development of fruit bodies was greater. The best conditions for 
mycelial growth and fruit body development were at 22oC, light intensity 1000 lux for 14 hours/day, and 
humidity 85%. This technique could be applied to produce the fruit body of C. militaris to meet the demand of 
the market. 
Keywords: Artificial substrates, Cordyceps militaris, cultivation, fruit boby, silkworm pupa. 

 

Ngày nhận bài : 24/7/2017 
Ngày phản biện : 31/7/2017 
Ngày quyết định đăng : 11/8/2017 


