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1. GIỚI THIỆU 

Nấm đông trùng hạ thảo, Cordyceps militaris, là một loài nấm ký sinh trên côn trùng có 

giá trị dược liệu quý tương tự như nấm Cordyceps sinensis và được sử dụng nhiều trong y 

học cổ truyền trong nhiều năm qua. Khác với nấm Cordyceps sinensis với sản lượng rất ít 

và chỉ mọc trong tự nhiên, loài nấm Cordyceps militaris có thể được nuôi trồng trong 

điều kiện nhân tạo.Do đó việc tìm hiểu thông tin kỹ thuật và nghiên cứu về quy trình nuôi 

trồng sẽ giúp cho việc sản xuất nấm C.militaris thương phẩm tại Việt Nam, đáp ứng nhu 

cầu thị trường trong và ngoài nước. Nghiên cứu này đánh giá vai trò của nấm đông trùng 

hạ thảo Cordyceps militaris trong y học hiện đại trên cơ sở tổng hợp nhiều kết quả nghiên 

cứu khoa học, đồng thời đánh giá các đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của các điều kiện 

nuôi trồng lên loại nấm Cordyceps militaris nhằm phục vụ cho phát triển các quy trình 

nuôi trồng ở nước ta, đem lại những lợi ích kinh tế thiết thực cho các nhà sản xuất ở các 

địa phương. Kết quả nghiên cứu từ các công bố khoa học cho thấy nấm C.militaris được 

nhiều nghiên cứu khẳng định tiềm năng ứng dụng trong điều trị bệnh, đồng thời cũng 

được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dược phẩm hiện nay, ví dụ như trong 

điều trị ung thư, điều hòa miễn dịch, suy giảm chức     năng gan, thận.v.v. (Seulmee et 

al., 2009; Shonkor, 2010). Đối với việc sản xuất nấm C.militaris ở trong điều kiện nhân 

tạo, việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố điều kiện môi trường nuôi trồng nấm như giống, 

nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, và dinh dưỡng là hết sức cần thiết để duy trì sản lượng và chất 

lượng nấm C.militaris. 

Nấm dược liệu từ lâu đã là một phần quan trọng của văn hóa và nền văn minh nhân 

loại, và đặc biệt  các loài trong giống Cordyceps được đặc biệt đánh giá cao do chứa 

nhiều hợp chất dược liệu (McKenna et al., 2002).  Giống Cordyceps có hai loài hiện nay 

đang được nghiên cứu rất nhiều về chiết xuất và sản xuất do có giá trị dược liệu và giá trị 

kinh tế cao (Liu et al., 2001; Li et al., 2006). Nấm đông trùng hạ thảo Ophiocordyceps 

sinensis (hay còn gọi là Cordyceps sinensis) là một loại nấm dược liệu có phân bố rất hạn 

chế trong tự nhiên và được nuôi trồng trong điều kiện hoang dã, loài nấm này hiện tại vẫn 

chưa được nuôi trồng thành công trong môi trường nhân tạo, do đó sản lượng nấm thu 

được không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường (Li et al. 2006; Stone 2008; Zhang et al. 

2012). Loài đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris (thường được gọi nấm cam sâu 



bướm), chứa các hợp chất hóa học tương tự như của O.sinensis, nhưng có thể dễ dàng 

nuôi trồng trong môi trường nhân tạo (Li et al. 1995; Dong et al., 2012). Hiện nay đã có 

nhiều nghiên cứu về quy trình nuôi trồng nấm C. militarisis nhằm thay thế cho loài O. 

sinensis. Đã có nhiều nghiên cứu quan trọng về gen, nhu cầu dinh dưỡng, môi trường 

nuôi cấy, các đặc tính sinh hóa và dược lý của nấm C. militaris. Gần đây, bộ gen hoàn 

chỉnh của C. militaris cũng đã được giải trình tự làm cơ sở cho nhiều nghiên cứu sâu hơn 

về loại nấm này (Zheng et al, 2011).  

Có hơn 400 phân loài Cordycepss đã tìm thấy và mô tả, tuy nhiên chỉ có khoảng 36 

loài được nuôi trồng trong điều kiện nhân tạo để sản xuất quả thể (Wang, 1995; Sung, 

1996; Li et al, 2006). Trong số những loài này, chỉ có loài C. militaris đã được trồng ở 

quy mô lớn do nó có dược tính rất tốt và có thời gian sản xuất ngắn (Li et al, 2006). 

Quả thể của nấm Cordyceps militaris dùng làm thực phẩm, dùng trong các món 

hầm, súp, trà, v.v. ở các nước Đông Nam Á như Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc. 

Lượng an toàn ít hơn 2.5 g/kg thể trọng (Che et al, 2003). Quả thể và sinh khối nấm cũng 

được sử dụng làm thuốc và bồi bổ sức khỏe như nước uống, viên nhộng, rượu, dấm, trà, 

yogurt, và nước chấm (Wang et al, 2006). Các loại thuốc từ nấm này dùng duy trì chức 

năng thận, phổi, chống lão hóa, điều hòa giấc ngủ, viêm phế quản mãn tính (Das et al., 

2010). Hiện có hơn 30 loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ C. militaris trên thị trường 

(Huang et al., 2010). 

Theo kết quả điều tra của công ty Công nghệ Baoli Laoning (Trung Quốc) cho thấy 

thực phẩn chức năng từ nấm có tiềm năng rất lớn tại Trung Quốc đạt doanh thu 70 tỷ 

nhân dân tệ, Nhật Bản đạt 3,6 tỷ USD năm 1990, Mỹ đạt 3,5 tỷ USD năm 1990 (Wang và 

Yang, 2006). Các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng từ nấm Cordyceps militaris 

chiếm thị trường rất lớn trên thế giới. Giá thị trường của các sản phẩm như Công ty 

Zeolite bán 41,95USD/ lọ 90 viên (650mg/viên), Cordygen 19,95 USD/lọ 90 viên.  

Do giá trị dược liệu, giá trị kinh tế cao và tính khả thi của việc nuôi nấm Cordyceps 

militaris ở quy mô lớn, việc phát triển các nghiên cứu về nuôi trồng nấm Cordyceps 

militaris nhằm tăng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và 

chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất để đem lại lợi ích kinh tế cho địa phương 

là hết sức cần thiết. 

Nấm dược liệu từ lâu đã là một phần quan trọng của văn hóa và nền văn minh 

nhân loại, đặc biệt  các loài trong giống Cordyceps được đánh giá cao về dược tính 

(McKenna et al., 2002). Hầu hết các loài Cordyceps ký sinh trên ấu trùng côn trùng hoặc 



các loài chân đốt (Kobayasi et al 1941; 1982). Loài nấm Đông trùng hạ thảo có giá trị 

kinh tế cao nhất trong giống này là Cordyceps sinensis (Berk.), là loài ký sinh trên sâu 

bướm (Wang Yao et al., 2011), phân bố ở cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc và đồng 

cỏ trên cao của Nepal, Bhutan và Ấn Độ (Shrestha et al, 2010; Zhang et al, 2012]. O. 

sinensis là một loại nấm dược liệu có giá trị cao, được thu hái và giao dịch từ lâu đời 

(Jones et al, 1997; Halpern, 1999). Do bị khai thác triệt để, số lượng của O. sinensis trong 

tự nhiên giảm mạnh (Li et al, 2006;. Stone, 2008; Zhang, 2012). Sự khan hiếm và giá bán 

trên thị trường cao đã dẫn đến việc xuất hiện nhiều nấm giả bán trên thị trường dưới 

nhiều dạng như dùng những loài nấm có hình thái quả thể giống với loài O. sinensis, hoặc 

ép khuôn tạo hình dáng tương tự O. sinensis từ các loại bột và dược liệu. 

Một loài trùng thảo phổ biến khác là loài Cordyceps militaris (. L: Fr.) Link, có 

phân bố trên toàn thế giới ở độ cao từ 02.000 m trên mực nước biển (Kobayasi et al, 

1941; Mains, 1958; Panigrahi et al, 1995; Shrestha và Sung, 2005; Ma et al, 2007). Loài 

này thường được gọi là nấm cam sâu bướm, có thể dễ dàng nuôi nhân tạo bằng cả hai 

phương pháp rắn và lỏng trong môi trường có nhiều nguồn carbon và nitơ. C. militaris 

được xem như một nguồn thay thế cho O. sinensis do nó chứa các hợp chất hóa học và 

dược tính tương tự như nấm O. sinensis như hoạt tính chống oxy hóa, ức chế tế bào ung 

thư, v.v. (Gong et al, 2006a,b ; Huang et al, 2006; Yu et al, 2006; Ni et al, 2007; Gao et 

al, 2008; Yue et al, 2008; Zhou et al, 2009; Das et al, 2010; Khan et al, 2010; Li et al, 

2010; Zheng et al, 2011; Dong et al, 2012). Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu dược 

lý sâu hơn nhằm xác định các hợp chất tinh khiết khác ngoài cordycepin để xác định  và 

so sánh chính xác giá trị dinh dưỡng của hai loài này (Paterson et al, 2008). 

Khác với loài O. sinensis không nuôi trồng được hoàn chỉnh để tạo quả thể trong 

môi trường nhân tạo,  nấm C. militaris có vòng đời hoàn chỉnh khi nuôi cấy trong môi 

trường nhân tạo, do đó loài này được sử dụng làm mô hình để nghiên cứu các loại nấm 

thuộc giống Cordyceps khác (Shrestha et al, 2004; Gao et al, 2008; Zhong et al, 2009; 

Xiong et al, 2010). Không phân bố ở các điều kiện địa lý nghiêm ngặt như O. sinensis, 

loài nấm C. militaris có phân bố rộng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mật độ trong tự nhiên 

của nấm lại không đáng kể, và sản lượng quả thể nấm này trong tự nhiên rất thấp, do đó 

trong những năm gần đây đã có nhiều nghiên cứu trên việc nuôi cấy quy mô lớn quả thể 

và tơ nấm này cho ứng dụng trong dược liệu (Dai et al, 2007; Gu et al, 2007). 

Từ cuối thế kỷ 19, các nhà khoa học đã công bố các nghiên cứu tạo quả thể nấm 

trên côn trùng (de Bary et al, 1887; Shanor et al, 1936; Müller-Kögler et al, 1965; 

Leatherdale, 1970) và sau đó là các nghiên cứu nuôi trồng thành công nấm trên các hợp 

chất hữu cơ trong quy mô phòng thí nghiệm (Kobayasi et al, 1941; Basith và Madelin, 



1968; Yue et al, 1982). Nguyên do lý giải cho khả năng nuôi trồng nấm C.militaris trên 

môi trường không chứa dịch chiết côn trùng vẫn chưa được lý giải thỏa đáng nhưng thành 

quả của các nghiên cứu này đã đóng góp to lớn cho việc phát triển quy mô nuôi cấy cỡ 

lớn hơn.  

Nấm Cordyceps militaris khi nuôi trên các môi trường khác nhau sẽ có các hình 

thái khác nhau (Hình 3). Các số liệu nghiên cứu tại Đại học Thủ Dầu Một cho thấy trên 

môi trường rắn bổ sung đạm hữu cơ từ bột nhộng, nấm tạo quả thể dạng sợi, chiều dài 5-6 

cm sau 9 tuần.  

2. QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT VỚI NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬC 

Các nghiên cứu định tính và định lượng của các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguyên 

liệu dược liệu chủ yếu dựa vào việc lựa chọn phương pháp chiết xuất thích hợp (Smith, 

2003; Sasidharan et al., 2011). Chiết xuất là bước đầu tiên đóng một vai trò quan trọng 

trong việc ứng dụng cây dược liệu trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm sức khỏe.  

Sự phát triển của sắc ký hiện đại và Kỹ thuật đo phổ giúp phân tích hợp chất hoạt tính 

sinh học dễ dàng hơn trước nhưng thành công vẫn phụ thuộc vào phương pháp chiết, 

thông số đầu vào và tính chất chính xác của các bộ phận của dược liệu (Poole et al., 

1990). Các yếu tố phổ biến nhất ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất là sự phối hợp giữa 

mẫu chiết, dung môi, nhiệt độ, áp suất và thời gian (Hernández et al., 2009). Sự hiểu biết 

ngày càng tăng về bản chất hóa học động của các phân tử hoạt tính sinh học là cơ sở cho 

tiến trình phân tích hoạt tính sinh học trong thập kỷ qua (Torssell, 1997). Các hợp chất 

hoạt tính sinh học có thể được xác định và đặc trưng từ các bộ phận khác nhau của nấm 

dược liệu như mũ nấm, đế nấm, sinh khối nấm với thành phần và hàm lượng dao động. 

Chiết xuất nguyên liệu nấm dược liệu có thể được thực hiện bằng cách khác nhau. Các 

phương pháp ứng dụng trong tạo cao chiết nấm dược liệu cho Innocare có các ưu điểm 

như: 

-Dung môi chiết xuất thân thiện với sức khỏe và môi trường do không sử dụng hóa chất 

tổng hợp và hữu cơ, chỉ dùng cồn thực phẩm 96% 

- Nhiệt độ chiết xuất trong khoảng 50-60
o
C đảm bảo duy trì hàm lượng và hoạt tính của 

các hợp chất sinh học dễ phân hủy bởi nhiệt. 

- Hệ thống chiết xuất hiện đại ứng dụng chân không trong quá trình chiết đảm bảo chất 

lượng và năng suất dịch chiết ổn định 



- Hàm lượng nước trong dịch chiết nấm dược liệu được loại bỏ tối đa (ẩm 30%) qua các 

hệ thống cô đặc chậm chân không và hoàn toàn khép kín theo tiêu chuẩn GMP nhằm đảm 

bảo cấu trúc sản phẩm cao Cordy X khi sản xuất không cần sử dụng thêm chất độn và 

phụ gia để giữ cấu trúc và tính chất sản phẩm 

- Quá trình chiết đặc biệt được tăng cường bằng công nghệ siêu âm để tăng khả năng ly 

trích các vi dược chất quý giá có trong nấm dược liệu. 

Quy trình chiết xuất 

Nấm dược liệu dạng khô sau kiểm định 

 

Xay nghiền 

 

Ngâm trước chiết 

 

Chiết hồi lưu chân không 

 

Hệ thống cô đặc chân không nhanh nhiệt độ thấp 

 

Hệ thống cô đặc chân không chậm nhiệt độ thấp 

 

Đóng gói khép kín 

 

Kiểm định các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh theo tiêu chuẩn quốc gia 

 

Bảo quản lạnh 

3. CÁC ƯU ĐIỂM TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI TRỒNG TẠO NGUYÊN 

LIỆU NẤM ĐTHT 



Ưu điểm về tự động hóa trong công nghệ nuôi trồng nấm 

Tất cả các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất nguyên liệu nấm được kiểm soát 

và lập chương trình tự động online để quản lý sản xuất, có camera giám sát và các máy 

phát điện tự động để duy trì độ lạnh của phòng nuôi. 

Phòng nuôi trồng khép kín và đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nguyên 

liệu đến sản xuất 

Ưu điểm về hệ thống kiểm soát chất lượng nuôi trồng nấm đtht 

Các phòng thí nghiệm hiện đại bao gồm: phòng phân lập giống, phòng trữ giống, 

phòng nuôi cấy giống lỏng, phòng ủ đông nấm, phòng phát triển nấm với các trang thiết 

bị cao cấp như phòng phân tích lý hóa, phòng vi sinh, phòng sinh học phân tử tại ĐH 

TDM được phục vụ cho việc kiểm soát chất lượng giống nấm. 

Các máy móc hiện đại như: HPLC, Elisa, Gel electrophoresis, ly tâm lạnh, tủ âm 

sâu, cô quay chân không sấy lạnh, máy đo hàm lượng đạm tự động, reactor, máy lắc ổn 

nhiệt. 

Ưu điểm về đội ngũ nghiên cứu tri thức cao trong duy trì, phát triển chất lượng nuôi 

trồng nấm đtht 

Các chuyên gia là PGS, TS, ThS, DS chuyên viên có chuyên môn về Sinh học phân tử, Y 

Dược, Hóa Sinh, Hóa Lý 

Liên tiếp thực hiện các đề tài trong và ngoài nước nghiên cứu tác động của nấm dtht trên 

quy mô tế bào, tế bào ung thư, mô hình động vật, đánh giá hàm lượng dinh dưỡng, phát 

triển công thức sản phẩm tạo ra độ tin cậy và sức cạnh tranh cho sản phẩm về công nghệ 

cao 

Các kiến thức mới nhất về quy trình sản xuất , công nghệ được ứng dụng trong quy trình 

từ các công bố trên thế giới và các nghiên cứu của ĐH TDM 

Ưu điểm về điều kiện môi trường trong quá trình nuôi trồng nấm 

Có 4 giai đoạn chính trong sự phát triển của nấm, bao gồm: giai đoạn tạo hệ sợi, giai 

đoạn tạo sắc tố, giai đoạn nảy chồi, và giai đoạn tạo quả thể (Lu et al., 2005). Các quá 

trình này đòi hỏi việc kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng (Ren et al., 



2009). 

Nguồn nuôi trồng nấm cho sản xuất Cordy X có sự kiểm soát toàn diện về điều kiện nuôi 

cấy, lập trình tự động trong hệ thống kiểm soát các thông số như sau: 

- Nhiệt độ: 16
o
C ở giai đoạn ngủ đông, 18

o
C ở giai đoạn lên chồi và 22

 o
C ở giai 

đoạn nuôi dưỡng quả thể nấm 

- Chế độ chiếu sáng: giả lập theo điều kiện tự nhiên với chế độ 12 giờ chiếu sáng, 

12 giờ tối cho các giai đoạn tạo ra các hợp chất thứ cấp quy định dược tính của 

nấm 

- Cường độ chiếu sáng: ánh sáng trong phòng nuôi dao động từ 200-1000 lux theo 

giai đoạn sinh trưởng của nấm để duy trì năng suất và dược tính trong sợi nấm 

- Độ ẩm: Khoảng ẩm độ thích hợp cho nấm dao động từ 70–90 %, tương đương với 

độ ẩm không khí trong tự nhiên sẽ phù hợp cho việc tạo quả thể. Khi độ ẩm thấp 

sẽ làm môi trường khô nhanh hạn chế sự phát triển của tơ nấm cũng như quả thể. 

Do đó trong phòng nấm có bổ sung ẩm bằng máy phun ẩm với nguồn nước sạch 

khuẩn và cảm biến đo ẩm tự động để điều chỉnh độ ẩm trong phòng nuôi 

- Độ thông khí: độ thoáng khí tốt kích thích sự sinh trưởng của tơ nấm và tổng sinh 

khối nấm.  Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng màng bao HFM (hydrophobic 

fluoropore Membrane) cho kết quả tốt nhất về hiệu suất quả thể nấm C. militaris 

(Zhang et al, 2010). Không khí được xử lý lọc sạch và cung cấp cho phòng nuôi 

qua hệ thống tự động, duy trì tỉ lệ O2 trong phòng nuôi sử dụng các máy lọc khí. 

Ưu điểm về điều kiện dinh dưỡng trong quá trình nuôi trồng nấm 

Cordyceps militaris được trồng trong môi trường nhân tạo giả lập điều kiện tự nhiên để 

thu quả thể. Nấm được sản xuất quy mô lớn về số lượng quả thể nấm. Việc nuôi cấy các 

loại nấm trên môi trường rắn đã được nghiên cứu tại ĐH Thủ Dầu Một trong nhiều năm 

qua. Trong tự nhiên nấm C. militaris sinh trưởng rất hạn chế ký sinh trên côn trùng. Khi 

nuôi trồng trong điều kiện nhân tạo nấm có thể phát triển trong điều kiện tối ưu như độ 

thoáng khí giúp cho việc phát triển tơ nấm và quả thể, nhất là chủ yếu quả thể chứa nhiều 

hợp chất có hoạt tính sinh học hơn (Sung et al., 2006; Zhang et al., 2008). Quy trình 

trồng nấm kế thừa các kết quả nghiê cứu của quốc tế như Choi và cộng sự, 1999; Sung và 

cộng sự, 2002).  

Yêu cầu về nguyên liệu: nhộng tằm, đạm pepton, gạo lứt, nước chiết khoai tây, nước 

chiết bắp, khoáng vi lượng, nước tinh khiết 



Nguyên liệu đạt chuẩn quốc gia QCVN về nguyên liệu thực phẩm. 

 C. militaris hiện nay sử dụng môi trường gạo chứa nguồn đạm từ ấu trùng tằm B. Mori 

và các khoáng chất bổ sung dinh dưỡng như Kali, Magie,vv.. Các môi trường dùng cho 

nuôi cấy bao gồm môi trường nhân giống, môi trường tiền nuôi cấy hệ sợi và môi trường 

sản xuất quả thể nấm. Thành phần các môi trường này khác nhau phù hợp với sự phát 

triển của nấm ở trong từng giai đoạn.  

 

Hình 1. Cordyceps militaris nuôi trồng trên các điều kiện khác nhau (Dữ 

liệu nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Nấm dược liệu, Đại học Thủ Dầu 

Một); (a) Nấm Cordyceps militaris nuôi trồng trên môi trường rắn có bổ 

sung gạo và bột nhộng (1-9 tuần); (b) Nấm Cordyceps militaris nuôi trên 

môi trường lỏng SDAY; (c) Nấm Nấm Cordyceps militaris mọc trên môi 

trường thạch agar bổ sung đạm hữu cơ.  

Ưu điểm về không sử dụng chất tăng trưởng, kháng sinh, chất bảo vệ thực vật trong 

quá trình nuôi trồng nấm 

Quy trình nuôi kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng và không sử dụng bất kỳ chất tăng 

trưởng, kháng sinh, chất bảo vệ thực vật nào trong quá trình nuôi trồng nấm để chất 

lượng nấm đông trùng hạ thảo nguyên liệu cho sản xuất Cordy X ở mức cao nhất. 

Ưu điểm về kiểm soát vấn đề thoái hóa giống trong nuôi cấy nấm C. militaris 

Thoái hóa giống là vấn đề quan trọng trong việc nuôi trồng nấm C. militaris trong 



điều kiện nhân tạo. Sự thoái hóa giống thể hiện ở việc giảm tốc độ sinh trưởng, giảm mật 

độ tơ nấm, màu sắc tơ và năng suất quả thể, cũng như các thay đổi về hình dạng và kích 

thước quả thể. Ngoài ra, sự thoái hóa giống còn thể hiện ở việc giảm hàm lượng các hợp 

chất có lợi tạo ra trong môi trường nuôi cấy và trong quả thể nấm. Các nghiên cứu trên 

gen cũng chỉ ra rằng có sự liên hệ giữa các biến đổi ở mức độ gen và sự thoái hóa giống 

của nấm C. militaris (Li et al, 2003), tuy nhiên các gen chính xác liên quan đến quá trình 

này vẫn chưa được xác định. 

Thoái hóa trong tạo quả thể thường có liên quan đến vật liệu dùng phân lập. Nếu 

giống được phân lập từ đa bào tử hoặc mô, việc thoái hóa giống sẽ xảy ra ở lần nuôi cấy 

thứ hai hoặc ba (Shrestha et al., 2004). Tuy nhiên giống nấm C. militaris ít thoái hóa hơn 

khi được phân lập từ các đơn bào tử (Shrestha et al., 2004; Sung et al., 2006). Việc giảm 

sắc tố cũng được ghi nhận khi nuôi trồng nấm sau vài lần nhân giống (Sung et al, 2006). 

Hoạt tính của enzyme dehydrogenase và sắc tố giảm như trong nghiên cứu của Lin và 

cộng sự (Lin et al., 2010). 

ĐH Thủ Dầu Một kiểm soát được chất lượng giống chú trọng lưu giữ giống ở 

nhiệt độ âm 60
o
C để có thể duy trì khả năng tạo quả thể đến 6 tháng (Sung et al, 2006; 

Geng et al, 2009). Khi phát triển quy trình nuôi cấy hiệu quả nấm C. militaris đáp ứng 

các yêu cầu về giống nấm, duy trì năng suất quả thể và hàm lượng cordycepin trong quả 

thể cao. Không sử dụng các biện pháp gây đột biến giống hay chuyển gien mà sử dụng 

các phương pháp lai tạo gần gũi với tự nhiên để tạo ra chất lượng giống tốt nhất. 

Nguồn giống được làm thuần và sản xuất chủ động tại ĐH TDM, giúp duy trì sản 

xuất quy mô ổn định và đủ sản lượng cho việc sản xuất sản phẩm từ nấm.  

3.  

 


