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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cordyceps militaris là một loài nấm ký sinh trên côn trùng có giá
tri dược liệu quý tương tự như Cordyceps sinensis và được sử dụng nhiều
trong y học cổ truyền trong nhiều năm qua. Trong đông y và các nghiên cứu
hiện đại đều xác định nó hầu như không có tác dụng phụ đối với cơ thể người
và động vật. Các tác dụng chính của vị thuốc quý hiếm bậc nhất này cũng
được các nghiên cứu khoa học hiện đại chỉ ra như: Làm hạ huyết áp ở người
cao huyết áp; Chống lại hiện tượng thiếu máu ở cơ tim; Chống lại tác dụng
xấu của các tân dược đối với thận; Bảo vệ thận trong trường hợp gặp tổn
thương do thiếu máu; Chống lại sự suy thoái của thận, xúc tiến việc tái sinh
và phục hồi các tế bào tiểu quản ở thận; Tăng cường dịch tiết trong khí quản
và trừ đờm; Làm giảm cholesterol trong máu và chống xơ vữa động mạch;
Xúc tiến tác dụng của các nội tiết tố, thúc đẩy tiết insulin; Giữ ổn định nhịp
đập của tim; Tăng cường miễn dịch không đặc hiệu… Thậm chí, C. militaris
còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, hạn chế bệnh tật của
tuổi già, có tác dụng cường dương và chống liệt dương. Gần đây, các nhà y
học còn phát hiện C. militaris có tác dụng ức chế khuẩn lao rất rõ rệt. Ngoài
ra nó còn có tác dụng nâng cao chức năng miễn dịch của tế bào có công hiệu
điều trị nhất định đối với bệnh nhân viêm gan B, ngăn chặn xơ gan. C.
militaris được sử dụng trong y học cổ truyền của Trung Quốc và một số nước
châu Á khác. Khác với C. sinensis có sản lượng rất ít và chỉ mọc trong tự
nhiên, C. militaris có thể được nuôi trồng trong điều kiện nhân tạo. Hiện
nay nhiều loài nấm thuộc chi Cordyceps được nuôi trồng trên quy mô công
nghiệp để tinh chế các chất có dược tính quý góp phần quan trọng trong việc
cung cấp nguyên liệu cho ngành y dược trên toàn thế giới [16].

1

Ở Việt Nam Đái Duy Ban cùng các nhà khoa học uy tín và công ty
Daibio đã tìm ra và nhân nuôi thành công C. militaris tại Việt Nam nhằm phát
triển thành C. militaris Daibio. Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cũng
đã nuôi cấy nhân tạo thành công ĐTHT bằng phương pháp lên men C.
militaris. Đặc biệt, quy trình sản xuất đông trùng hạ thảo (C. militaris và
Cordyceps takaomontana có hoạt tính giống như C. sinensis) trên tằm dâu của
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng, mở ra
một hướng đi mới đầy triển vọng cho tỉnh Lâm Đồng trong việc sản xuất
dược liệu quý trên diện rộng [7], [11], [14].
Khu vực Tây Bắc Việt Nam có nhiều đặc điểm tự nhiên thuận lợi cho
việc trồng và chế biến cây công nghiệp, lâm nghiệp, cây dược liệu, rau quả
cận nhiệt đới… Việc phát triển nguồn dược liệu dựa trên cơ sở vật nuôi, cây
trồng có nguồn gốc từ địa phương cho phép phát triển nền nông nghiệp hàng
hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao có tác dụng đời sống nhân dân. Với giá trị
dược liệu, giá trị kinh tế và t nh khả thi của việc nuôi C. militaris ở quy mô
lớn, việc phát triển các nghiên cứu về nuôi trồng C. militaris nhằm tăng quy
mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và phát huy tiềm
năng thế mạnh của vùng miền đem lại lợi ch kinh tế cho địa phương là hết
sức cần thiết. Tuy vậy cho đến nay trên phạm vi các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc
Việt Nam mới có các sơ sở đặt mẫu mà chưa có cơ sở nuôi trồng C. militaris.
Đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La và các tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc Việt
Nam thường xuyên sử dụng một số loại côn trùng, một số loại sâu và nhộng
sâu quen thuộc của địa phương để chế biến các món ăn như: tằm và nhộng
tằm; nhộng ong mật và các sản phẩm từ ong mật; sâu tre; sâu chít; dế mèn; bọ
xít; châu chấu;... Gần đây nhộng ong, sâu chít, sâu tre đã trở thành đặc sản và
có mặt ở nhiều thành phố lớn ở Việt Nam [2]. Song song với việc sử dụng các
loại côn trùng, sâu và nhộng sâu như trên thì đồng bào trong khu vực còn có
nghề nuôi ong, nuôi tằm,.... Với khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh của
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C.militaris thì nhộng ong, sâu tre, sâu chít có thể sẽ là nguồn giá thể phù hợp
cho sự sinh trưởng phát triển của C.militaris . Trên địa bàn Tây Bắc Việt Nam,
tại Phòng thí nghiệm Khoa Sinh Hóa - Trường ĐH Tây Bắc Việt Nam, TS.
Phạm Văn Nhã và cộng sự đã thành công trong việc nuôi cấy C.militaris trên các
loại giá thể nhân tạo có thành phần tằm và nhộng tằm [5] nhưng chưa có các
nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về sự sinh trưởng và phát triển của C.militaris trên
các giá thể có bổ sung nhộng ong mật nội, sâu chít, sâu tre cũng như các giá thể
là nhộng ong mật nội, sâu chít, sâu tre.
Việc sử dụng các sản phẩm từ ong mật, sâu chít, sâu tre để nuôi cấy C.
militaris có thể sẽ thu được một loại sản phẩm có giá trị cao hơn về giá trị dinh
dưỡng, tính dược liệu cũng như hiệu quả kinh tế. Xuất phát từ những lí do trên
chúng tôi chọn hướng nghiên cứu “Nghiên cứu quy trình nuôi trồng nấm
Cordyceps militaris trên một số loại côn trùng đƣợc sử dụng làm thực
phẩm tại khu vực Tây Bắc Việt Nam”.
2. Mục tiêu
Đánh giá sinh trưởng và phát triển của nấm C. militaris và xây dựng quy
trình kỹ thuật nuôi trồng trên một số loại môi trường đặc trưng khác nhau
(môi trường có bổ sung một số sản phẩm từ ong mật, sâu chít, sâu tre).
3. Nội dung nghiên cứu
+ Nghiên cứu, đánh giá sinh trưởng và phát triển của nấm C. militaris
trên một số loại môi trường có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội (Apis
cerana).
+ Nghiên cứu, đánh giá sinh trưởng và phát triển của nấm C. militaris
trên một số loại môi trường có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít (Brihaspa
atrostigmelle Moore).
+ Nghiên cứu, đánh giá sinh trưởng và phát triển của nấm C. militaris
trên một số loại môi trường có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre (Omphisa
fuscidentalis).
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+ Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm C. militaris trên một số
loại môi trường đặc trưng khác nhau (môi trường có bổ sung một số sản phẩm
từ ong mật, sâu chít, sâu tre).
4. Đối tƣợng nghiên cứu
Chủng nấm Cordyceps militaris NBRC 100741 (NBRC - National Institute
of Technology and Evaluation Biological Resource Center).
5. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển cho thể quả của nấm
C.militaris trên một số loại môi trường có bổ sung một số sản phẩm từ ong mật
nội (A. cerana), sâu chít (B. atrosti gmella) và sâu tre (O. fuscidentalis).
6. Giả thuyết khoa học
Với những điều kiện về giá thể dồi dào trong tự nhiên như của khu vực
Tây Bắc Việt Nam, rất có thể các nghiên cứu sẽ xác định thêm một số nguồn
giá thể phù hợp cho sự sinh trưởng phát triển của C. militaris và bước đầu xây
dựng được quy trình nuôi trồng C. militaris trên các loại giá thể này ở quy mô
phòng thí nghiệm.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Xác định thêm cơ chất có thể nuôi trồng C. militaris tạo thể quả.
- Xây dựng quy trình nuôi cấy C. militaris phù hợp với các môi trường
giá thể sẵn có của khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam.
- Đưa C. militaris gần hơn với người dân Tây Bắc Việt Nam, khai thác
thế mạnh về nguồn cơ chất cũng như điều kiện thiên nhiên ưu đãi của khu vực
Tây Bắc Việt Nam, từ đó tạo thêm cơ hội về sinh kế của người dân.
8. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Phương pháp vi sinh.
- Phương pháp hóa sinh.
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9. Thời gian và địa điểm nghiên cứu:
- Thời gian nghiên cứu: Từ 11/2016 đến 11/2017.
- Địa điểm nghiên cứu: Phòng thí nghiệm Khoa Sinh - Hóa, Trường ĐH
Tây Bắc.
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CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm sinh học của Cordyceps militaris
Cordyceps militaris ký sinh trên bướm và sâu bướm, có màu cam, đầu
thể quả nấm có các đốm màu cam sáng. Thể quả nấm nhô lên từ xác ấu trùng
hoặc nhộng, mặt cắt ngang quả thể có màu nhạt, rỗng ở giữa. Các nang bào tử
dài từ 300-510 m, bề rộng 4 m. Các bào tử nang hình sợi, không màu và
phân đoạn, kích thước 3,5 - 6×1- 1,5 m. Các bào tử nang này trong điều kiện
nghèo dinh dưỡng sẽ đứt ra và nảy chồi tạo các bào tử thứ cấp. Nấm này có
phân bố rộng, ở Bắc Mỹ, châu

u và châu

[31]. C.militaris có môi trường

sống đơn lẻ hoặc kí sinh trên ấu trùng và nhộng của một số loài bướm và là
loài khá phổ biến [11], [25].
Cordyceps militaris thuộc giới
Nấm,

chi

Ascomycota,

lớp

Sordariomycetes, bộ Hypocreales, họ
Cordycipitaceae, giống Cordyceps và
loài Cordyceps militaris. Loài này được
Carl Linnaeus mô tả vào năm 1753 với
tên gọi Clavaria militaris. Cordyceps
Fr

là chi đa dạng nhất trong họ

Clavicipitaceae về số lượng loài và
phổ ký chủ.

ớc tính có hơn 400 loài

trong giống này [11], [22], [23].

C.militaris và mặt cắt dọc thể quả
chứa các bào tử

Mật độ sợi nhiều trong môi trường SDA . Màu sắc khuẩn lạc dao động
từ trắng, vàng, cam nhạt đến cam tùy theo thành phần dinh dưỡng. Các quan
sát cho thấy môi trường có bổ sung pepton và cao nấm men cho khuẩn lạc có
màu sắc đậm hơn. Giống như hầu hết các loài Cordyceps khác, C. militaris là
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một loài nấm ký sinh trên côn trùng và ấu trùng của côn trùng. Loài này
chủ yếu lây nhiễm ở giai đoạn nhộng của các loài bướm khác nhau, rồi
nhân lên trong cơ thể ký chủ vào mùa đông. Bào tử nấm theo gió d nh vào
bên ngoài ký chủ, sau đó từ bào tử h nh thành các ống nảy mầm có các thể
bám. Các ống này tiết ra các enzyme như lipase, chitinase, protease làm tan
vỏ ngoài của ký chủ và xâm nhập vào bên trong cơ thể. Sau đó hê sợi nấm
hút dinh dưỡng và sinh trưởng mạnh mẽ chiếm toàn bộ cơ thể và gây chết
ký chủ. Đến cuối hè hoặc thu, thể quả nhô ra ngoài để phát tán bào tử vào
không khí. Các thể quả nấm C. militaris thường có màu vàng nhạt hoặc
màu da cam. C. militaris có các dạng bào tử khác nhau trong chu tr nh sống
[11], [25].
C. militarisis là loài được nghiên cứu kỹ nhất trong tất cả các loài của
giống Cordyceps. Sự đa dạng về h nh thái và khả năng thích nghi của loài này
ở nhiều sinh cảnh khác nhau có thể là nguyên do khiến chúng có mặt ở nhiều
vùng địa lý và sinh thái trên trái đất. Ký chủ phổ biến của C.militaris trong tự
nhiên bao gồm ấu trùng và nhộng của các loài bướm. Ngoài ra, còn có các ký
chủ khác như các loài côn trùng thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera , bộ cánh
màng (Hymenoptera và bộ hai cánh (Diptera , v dụ như Ips sexdentatus,
Lachnosterna quercina, Tenebrio molitor (thuộc bộ Cánh cứng , Cimbex
similis (thuộc bộ Cánh màng và Tipula paludosa (thuộc bộ Hai cánh . Trong
tự nhiên có nhiều loài Cordyceps có h nh thái tương tự hoặc gần giống loài
C.militaris, bao gồm C. cardinalis G.H. Sung & Spatafora, C. kyusyuensis A.
Kawam., C.pseudomilitaris Hywel-Jones & Sivichai, C. rosea Kobayasi &
Shimizu, C. roseostromata Kobayasi & Shimizu, C.washingtonensis Mains,
và một số loài khác [7], [8], [9], [10], [11], [13], [25].
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ác ạng ào t của n m or yc ps mi itaris. oni ia
ra trên m i trường nu i c y r n.
trường nu i c y

ào t tr n tạo

astospor s chồi ào t tạo ra trên m i

ng. ruiting- o y thể quả. P rith cia thể quả h nh chai.

Asci: nang. Fragmented ascospores: các mảnh nang

ào t . Microcyc

coni iation vi chu k tạo ào t [11], [31].
Cho đến nay ch có một số t nghiên cứu về tế bào học và di truyền của
C. militaris. Các nghiên cứu cho thấy rằng nhân tế bào soma phân chia tương
tự như các tế bào sinh dưỡng khác. Phân tích điện di karyotype cho thấy loài
này có kích thước nhiễm sắc thể dao động trong khoảng 2,0 và 5,7 Mb. Tuy
nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy toàn bộ gen của C. militaris có chiều dài
khoảng 32,2 Mb. Các kết quả phân tích gen cho thấy có sự khác biệt di truyền
đáng kể giữa các chủng hoang dại và chủng thoái hóa. Tuy nhiên, không
giống như sự đa dạng trong di truyền của C. sinensis các khoảng cách di
truyền của C. militaris phân lập từ các khu vực khác nhau là cực k thấp khi
phân t ch dựa trên trình tự nrDNA ITS (khoảng cách K2P ≤0,01) [11], [31].
Các điều kiện ảnh hưởng đến sự hình thành và tái sinh của bào tử trần
của C. militaris đã được nghiên cứu rộng rãi. Một số các nghiên cứu cho thấy
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khi gây đột biến bằng bức xạ lên C. militaris có thể tạo ra các loài đột biến có
đặc điểm vượt trội hơn so với đối chứng, như tạo ra hàm lượng cao hơn các
chất cordycepin, polysaccharide, hoặc cho năng suất thể quả cao hơn. Dựa
trên trình tự biểu hiện Tag (EST cho thấy các mô h nh phiên mã gen khác
nhau ở C. militaris khi nuôi hệ sợi trong môi trường lỏng, môi trường rắn
chứa gạo, và khi tạo thể quả trên môi trường gạo hoặc nhộng tằm. Các phân
tích cho thấy gen tham gia vào quá trình chuyển hóa tế bào, chuyển hóa năng
lượng và đáp ứng stress. Các gen cũng quy định cấu trúc vách tế bào trong
quá tr nh h nh thành bào tử hữu t nh. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh có sự
ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến việc hình thành thể quả và tạo các hợp
chất chuyển hóa (ví dụ cordycepin, polysaccharide , tuy nhiên các cơ sở di
truyền giải thích cho các quá trình này vẫn chưa rõ ràng [11], [28].
1.2. Giá trị dƣợc liệu của Cordyceps militaris
Các hợp chất dược liệu của C.militaris được ứng dụng trong điều
tri bệnh và nâng cao sức khỏe cho con người, do đó loài này có giá tri kinh tế
cao. C.militaris rất khan hiếm trong tự nhiên. Vì vậy, việc sản xuất ở quy mô
lớn các chiết xuất từ nấm phục vụ nghiên cứu và điều tri bệnh từ C. militaris
hiện đang là một vấn đề cấp thiết. Hợp chất cordycepin (3 -deoxyadenosine)
từ C.militaris có hoạt tính kháng vi sinh vật, kháng ung thư, ngừa di căn, điều
hòa miễn dịch...[11], [15], [16], [18], [19], [20], [26], [29].
Hoạt t nh kháng o y h a: Hợp chất chứa trong dịch chiết C.militaris có
t nh kháng gốc tự do 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH , hoạt t nh khử và
tạo phức ở nồng độ (8 mg/ml) là 89% và 85 .
Tăng s

ượng tinh trùng: Các nghiên cứu trên lợn cho thấy khi dùng chế

phẩm từ C. militaris số lượng tinh trùng tăng, số phần trăm tinh trùng di động
và h nh dạng b nh thường tăng. Hiệu quả này được duy tr thậm ch sau 2 tuần
ngưng sử dụng chế phẩm. Lượng cordycepin trong tế bào tăng trong thời gian
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sử dụng chế phẩm nên khả năng chất này đã làm tăng lượng tinh dịch và chất
lượng tinh trùng ở lợn.
Hạn chế virus c m: Acidicpolysaccharide (APS tách chiết từ C.militaris
trồng trên đậu nành nảy mầm có khả năng ứng dụng trong điều tri cúm A.
Chất này góp phần điều hòa hoạt động miễn dịch của các đại thực bào.
háng khuẩn, kháng n m và kháng ung thư: Protein (CMP tách chiết từ
C. militaris có k ch thước 12kDa, pI 5,1 hoạt t nh trong khoảng pH 7-9.
Protein này ức chế nấm Fusarium oxysporum và gây độc đối với tế bào ung
thư bàng quang. Hợp chất cordycepin còn cho thấy khả năng kháng vi khuẩn
Clostridium. Các hợp chất từ C.militaris được mong đợi ứng dụng trong việc
điều tri các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột. Cordycepin ngăn sự biểu hiện
của gen T2D (Type 2 Diabetes chịu trách nhiệm điều hòa bệnh tiểu đường
thông qua việc ức chế các đáp ứng viêm phụ thuộc NF- B, do đó được hy
vọng sẽ ứng dụng được như một chất điều hòa dùng trong điều tri các bệnh
về miễn dịch.
Tan huyết kh i: Enzyme tiêu sợi huyết tách chiết từ C.militaris có hoạt
tính xúc tiến việc phân hủy fibrin. Enzyme này có khả năng sử dụng trong
điều trị tan huyết khối tương tự như các enzym nattokinase và enzyme chiết
từ giun đất. Khi enzyme này có thể sản xuất ở quy mô lớn sẽ là một giải pháp
thay thế hữu hiệu cho các enzym trên (có giá thành cao hiện đang được sử
dụng cho bệnh tim lão hóa ở người .
T nh kháng viêm: Để xác định tác dụng kháng viêm của C.militaris, dịch
chiết từ thể quả nấm C. militaris (CMWE - hot water extract from Cordyceps
militaris fruiting bodies

được thử nghiệm về tác dụng kiểm soát

lipopolysaccharide (LPS (chịu trách nhiệm k ch th ch việc sản xuất nitric
oxide , việc phóng thích yếu tố hoại tử khối u α (TNF-α -tumor necrosis
factor-α và interleukin-6 (IL-6 của tế bào RA
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264,7. Các đại thực bào

được xử lý với nồng độ khác nhau của CM E làm giảm đáng kể LPS, TNF-α
và IL-6 và mức độ giảm theo nồng độ của dịch chiết. Những kết quả này cho
thấy rằng CM E có tác dụng ức chế mạnh đến việc sản xuất các chất trung
gian gây viêm của tế bào.
ác ứng

ng trên

m sàng của . mi itaris: Mặc dù C. sinensis được

sử dụng rộng rãi hơn C. militaris, tuy nhiên các ứng dụng lâm sàng của chúng
cũng khá tương tự nhau. Các chiết xuất từ C. militaris có thể được sử dụng
trong các trường hợp suy giảm chức năng phổi, ho có đờm, chóng mặt.
Theo số liệu nghiên cứu về thành phần hóa học của thể quả C.militaris
cho thấy loài nấm này chứa: 40,69

protein; các loại vitamin: vitamin A

(34,7 mg/gam), vitamin B1 (13,0 mg/gam), vitamin B6 (62,2 mg/gam),
vitamin B12 (70,3 mg/gam , vitamin B3 (42,9 mg/gam ; các nguyên tố
khoáng: Se (0,44 ppm , Zn (130,0 ppm , Cu (29,15 ppm ; hợp chất hóa học và
nhóm hợp chất quan trọng: cordycepin (1,52

, cordycepic acid (11,8%),

polychaccaride (30%). Lượng acid amin tổng số cao (69,32 mg/g trong quả
thể và 14,03 mg/g trong sinh khối nấm . Khối lượng acid amin mỗi loại trong
thể quả và sinh khối nấm có sự chênh lệch, dao động từ 1,15 - 15,06 mg/g và
0,36 - 2,99 mg/g. Thành phần acid amin của mỗi loại trong thể quả bao gồm:
lysine (15,06 mg/g), glutamic acid (8,79 mg/g), prolin (6,68 mg/g , threonine
(5,99 mg/g , arginine (5,29 mg/g , và alanine (5,18 mg/g trong thể quả. Phần
lớn sinh khối C.militaris chứa acid aspartic (2,66mg/g), valine (2,21 mg/g và
tyrosine (1,57 mg/g). Thể quả C. militaris chứa nhiều acid béo không no
(chiếm 70

tổng số acid béo , trong đó lượng acid linoleic chiếm đến 61,3%

trong thể quả và 21,5
palmitic, chiếm 24,5

trong sinh khối. Lượng acid béo no chủ yếu là acid
trong thể quả và 33,0

trong sinh khối. Adenosine và

cordycepin là hai hợp chất có dược tính cao của C.militaris. Adenosine chiếm
0,18% trong thể quả và 0,06

trong sinh khối nấm. Đối với hợp chất
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cordycepin, trong thể quả có hàm lượng cao gấp 3 lần so với sinh khối nấm
(0,97

so với 0,36

. Các polysaccharide CPS-1 và CPS-2 được tách chiết

từ C.militaris cho thấy chúng có thành phần từ các đơn phân là các đường
monosaccharide, mantose và galactose. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai loại
polysaccharide này có khả năng phục hồi các tổn thương gan do ethanol và
tác dụng này tăng lên khi tăng liều dùng chiết xuất, tác dụng này có thể do
chức năng kháng oxy hóa của các polysaccharide.
1.3. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.3.1. Trên thế giới
Những ứng dụng trong hàng nghìn năm nay của đông trùng hạ thảo là cơ
sở cũng như mục tiêu để các nhà khoa học tối ưu hoá quy trình nuôi cấy nhằm
thu được sản phẩm tốt nhất. Đầu thế kỉ XVIII, những người truyền giáo châu Âu
đã đưa đông trùng hạ thảo đến với nước Pháp để nghiên cứu. Đến nay rất nhiều
nước đã nghiên cứu, điều tra và thu thập C. militaris ngoài tự nhiên để làm
nguyên liệu thực phẩm chức năng phục vụ cho con người. Trung Quốc đã phân
lập và xác định được nhiều chủng nấm Cordyceps sp, nghiên cứu được hai
chủng C.sinensis và C.militaris làm nguồn nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức
năng phục vụ sức khỏe cộng đồng, loại thuốc này được Bộ Y tế Trung Quốc cấp
giấy chứng nhận được phép sản xuất và lưu hành rộng rãi từ năm 2000. Trước
đây, các hợp chất sinh học như cordycepin và exopolysaccharides đã được chiết
xuất từ hệ sợi của C. militaris nuôi trong môi trường lỏng [11], [17], [27].
Một vài năm trước, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan đã
tập trung nghiên cứu nuôi trồng tạo thể quả C. militaris trên côn trùng và
trên các cơ chất khác nhau nhằm khắc phục nhược điểm của phương pháp
nuôi cấy lỏng thu hệ sợi và đạt được sản phẩm gần với tự nhiên nhất. Một
số công trình nghiên cứu nuôi cấy thành công C.militaris trong môi trường
gạo lứt. Một số nhà nghiên cứu khác đã liên tục phát triển thể quả
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C.militaris trên nhộng hoặc côn trùng thay thế. Các nghiên cứu về chất
lượng và năng suất thể quả của C.militaris trên 4 loại giá thể khác nhau là
gạo, sắn, ngô và lúa mì. Kết quả cho thấy lúa mì và gạo là nguồn cacbon
tốt nhất, trong khi ngô là kém nhất [21].
1.3.2. Ở Việt Nam
Hiện nay, ở nước ta nghiên cứu về C. militaris đã đạt được một số thành
tựu quan trọng. Bên cạnh những nghiên cứu mang tính chất điều tra, phát hiện
và thu thập trong điều kiện tự nhiên, đã có những nhà khoa học, những doanh
nghiệp nghiên cứu nuôi C. militaris thành công trên môi trường tự nhiên và
môi trường nhân tạo. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại
học Lâm nghiệp, năm 2009 đã tiến hành điều tra thu mẫu và thu được
Cordyceps nutans (khu bảo tồn Tây Yên Tử, Bắc Giang), Cordyceps gunii,
C. militaris (vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai). Nhiều mẫu đã được thu
thập mẫu tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội , Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh
Phúc , Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai, Lai Châu), khu bảo tồn thiên
nhiên Copia (Sơn La , Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế , Vườn
Quốc gia Bi Doup- Núi Bà (Lâm Đồng , có 8/243 mẫu nấm được xác định là
C. militaris [7] ở Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình nguồn C. nutans
(Cúc Phương, Ninh Bình, Tam Đảo Vĩnh Phúc C. militaris ở Vũ Quang (Hà
Tĩnh , Cordycep sp1 ở Sơn Động (Bắc Giang , và đã xác định được một số
giá trị dược liệu của C. militaris gồm chất cordycepin, HEAA (Hydroxy Ethyl
Adenosine Analogs), vitamin và một số nguyên tố vi lượng. Tại Việt Nam
cũng đã hoàn thiện hai quy trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo với 2 sản phẩm
từ C. militaris và Cordyceps takaomontana. Gần đây Việt Nam đã nuôi cấy
thành công C. militaris trên môi trường nhân tạo và nhộng tằm. Kết quả hàm
lượng Cordycepin trong sản phẩm đạt 0,14 mg/g sinh khối và Adenosine là
0,32mg/g sinh khối cao hơn nhiều lần so với sản phẩm cùng loại từ Trung
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Quốc. Với giá trị dược liệu có ý nghĩa rất lớn đối với ngành y học, việc
nghiên cứu C. militaris là rất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức
khỏe của con người, đồng thời là cơ sở để bảo tồn nguồn gen quý và nuôi
trồng tạo thể quả nấm trên giá thể tự nhiên và giá thể nhân tạo [8], [9], [10],
[11], [12], [13], [14].
Tại khu vực Tây Bắc Việt Nam có công trình “Nghiên cứu nuôi trồng
thử nghiệm Đông trùng hạ thảo tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu” trên
giá thể là nhộng tằm cho kết quả tốt [5].
1.4. Đặc điểm các giá thể chính đƣợc sử dụng trong thí nghiệm của đề tài
1.4.1. Đặc điểm của ong mật nội (Apis cerana)
Ong nội hay ong châu Á có tên khoa học là Apis cerana được thấy ở hầu
hết các tỉnh miền núi trong cả nước và một số tỉnh ở Nam Bộ. Ong nội được
nhân dân ta nuôi từ lâu trong các thùng cổ truyền và trong thùng hiện đại.
Mật ong nội thơm ngon được đánh giá rất cao. Ong mật nội thích nghi tốt với
nguồn hoa rải rác, vốn đầu tư ít, nuôi cố định được, phù hợp với qui mô nuôi
gia đình hoặc nuôi ong di chuyển. Đây là các loài ong trong tự nhiên chúng
phân bố rất rộng rãi. Ong mật nội có đặc tính xây một vài bánh tổ song song
với nhau và vuông góc với mặt đất, chúng xây tổ ở những nơi kín đáo như
trong hốc cây, hốc đá… Do đặc điểm này mà người dân châu á nuôi ong trong
các hốc tường, đõ, hộp vuông rỗng. Ở Việt Nam, ong mật nội cũng đã được
người dân nuôi từ hàng nghìn năm nay, chủ yếu là nuôi trong các thùng được
làm bằng gỗ thường chỉ khai thác được 1-2 lần sau đó đàn ong thường bỏ tổ
di chuyển đi nơi khác. Đến nay ở nước ta cũng như một số nước trên thế giới
đã chuyển loài ong này sang nuôi trong thùng di động, do đó mà năng suất
mật tăng lên đáng kể. Hiện nay Việt Nam có khoảng 600.000 đàn ong nội
trong các thùng cổ truyền và thùng nuôi ong hiện đại. Trong đó có hơn 70
tổng số đàn được nuôi trong các thùng hiện đại, năng suất mật đạt trung bình
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khoảng từ 10 - 20g/đàn/năm. Ong mật nội là côn trùng phát triển qua biến thái
hoàn toàn, vòng đời của nó gồm 4 giai đoạn: Trứng → Ấu trùng → Nhộng →
Trưởng thành [1]. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi lựa chọn các giai
đoạn phù hợp trong vòng đời của ong mật nội để tiến hành tạo môi trường
nuôi cấy C. militaris.Thành phần chất dinh dưỡng trong mật ong:
Thành phần chất dinh dưỡng có trong 100g mật ong: năng lượng 1,272kJ
(304kcal); carbohydrat 82,4g; đường 82,12g; chất xơ thực phẩm 0,2g; chất
béo 0g; protein 0,3g; nước 17,1g; vitamin B2 0,038mg (3 ; vitamin B3
0,121mg (1%); vitamin B5 0,068mg (1%); vitamin B6 0,024mg (2%);
vitamin B9 2 g (1 ; vitamin C 0,5 mg (1 ; Canxi 6mg (1 ; Sắt 0,42mg
(3%); Magie 2mg (1%); Phospho 4mg (1%); Kali 52mg (1%); Natri 4mg
(1 ; Kẽm 0,22mg (2 . Với các thành phần dinh dưỡng đa dạng, ấu trùng
ong mật, nhộng ong mật, mật ong cũng như việc kết hợp các thành phần trên
với các giá thể khác có thể trở thành môi trường tốt cho sự sinh trưởng phát
triển của C. militaris [11], [32].
1.4.2. Đặc điểm của sâu chít (Brihaspa atrostigmella Moore)
Sâu chít là ấu trùng của loài bướm Brihaspa astrostigmella phân bố
nhiều ở khu vực miền núi phía bắc Việt Nam như: Lạng Sơn; Điện Biên; Sơn
La. Thành phần chất dinh dưỡng có trong 100g sâu chít: Asparitic 3,41g;
Glutamic acid 3,69g; Serine 1,51g; Histidine 0,64g; Glicine 2,49g; Threonine
1,84g; Alanine 1,38g; Arginine 1,92; Tyrosine 2,07g; Cysteine 0,8g; Valine
1,63; Methyonine 0,82g; Pheninalanine 1,92g; Isoleucine 1,46g; Leucine
2,01g; Lysin 2,74g; Proline 1,13g [2], [11], [33], [34], [35], [36].
1.4.3. Đặc điểm của sâu tre (Omphisa fuscidentalis)
Sâu tre (Omphisa fuscidentalis Hampson) thuộc bộ Cánh vẩy
(Lepidoptera), họ Bướm Cỏ (Crambidae). Sâu tre là thực phẩm ưa thích của
người dân miền núi. Sâu tre non có 13 đốt thân, 3 đôi chân ngực, 5 đôi chân
bụng, miệng nhai, không có mắt kép, có 5 mắt đơn ở gần gốc râu đầu. Râu
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đầu rất ngắn với 2 đốt, loại nhộng màng, trưởng thành dạng ngài, có kiểu
miệng vòi hút. Sâu tre thuộc nhóm côn trùng biến thái hoàn toàn. Vòng đời
kéo dài 12 tháng. Pha sâu non gồm 5 tuổi và kéo dài khoảng 9 tháng. Sâu non
tuổi một xâm nhập vào cây tre bằng cách đục một lỗ trên lóng măng. Thời
gian phát triển của pha nhộng trong vòng 40 - 60 ngày. Kiểu nhộng treo
ngược đầu. Màu sắc của nhộng thay đổi theo thời gian phát triển. Sau khi vũ
hóa được một vài giờ, trưởng thành tìm cặp để giao phối. Quá trình giao phối
diễn ra vào ban đêm. Trứng được đẻ thành cụm, khoảng 80 - 130 trứng lên bẹ
của măng mới mọc. Thời gian phát triển ở giai đoạn trứng khoảng 12 ngày và
tuổi thọ của trưởng thành khoảng 8 ngày. Sâu tre có một lứa trong một năm.
Trưởng thành thường xuất hiện vào tháng 7. Trứng được đẻ từ đầu tháng 8
đến giữa tháng 8 trong năm. Giai đoạn sâu non kéo dài từ cuối tháng 8 năm
trước đến đầu tháng 5 của năm sau. Từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6 sâu non
hóa nhộng. Sâu tre non có một thời gian dài rơi vào trạng thái tạm ngừng phát
dục (diapause), kéo dài từ cuối tháng 10 năm trước đến đầu tháng 5 của năm
sau. Sâu tre có nhiều kẻ thù tự nhiên như chim gõ kiến, thạch thùng và một số
loài kiến ăn sâu. Thành phần sinh hóa trong cơ thể sâu tre rất giàu các chất
Prôtêin (11,26gam/100gam), Lipit (23,82gam/100gam) và các nguyên tố vi
lượng như Kali, Magie, Canxi, Kẽm. Có 7/20 loại axitamin ở Sâu tre, trong
đó có 7/8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể người [2], [3], [4], [36].
1.4.4. Gạo lứt
Gạo lứt còn gọi là gạo rằn, gạo lật là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, chưa
được xát bỏ lớp cám gạo. Đây là loại gạo rất giàu dinh dưỡng đặc biệt là
các sinh tố và nguyên tố vi lượng. Trong 100 gam gạo lứt có thành phần chất
dinh dưỡng như sau: Cacbohidrat: 77,24g; chất béo: 2,92g; chất đạm: 7,94g;
vitamin B1: 0,401mg; vitamin B2: 0,093mg; vitamin B3: 5,091mg; vitamin B5:
1,493mg; vitamin B6: 0,509mg; vitamin B9: 20µg; canxi: 23mg; sắt: 1,47mg;
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magie: 143mg; mangan: 3,743mg; photpho: 333mg; kali: 223mg; natri: 7mg;
kẽm: 2,02mg; nước: 10,37g [6], [37].
Từ lâu, mật ong, sâu tre, sâu chít đã được người dân vùng Tây Bắc Việt
Nam sử dụng như một nguồn thực phẩm hàng ngày, đến các khu chợ hay
vùng nông thôn thuộc khu vực Tây Bắc Việt Nam việc bày bán các món ăn
được chế biến từ ong mật, sâu tre, sâu chít và từ nhiều loại côn trùng khác rất
phổ biến [2]. Nghiên cứu tổng quan cho thấy các cơ chất này có thể làm
nghiên cứu phù hợp cho nuôi trồng C.militaris, nâng cao giá trị cơ chất, từ đó
tạo ra các sản phẩm C.militaris đa dạng hơn.
1.5. Ảnh hƣởng của các điều kiện nu i cấ đến sự sinh trƣởng phát triển
của Cordyceps militaris
1.5.1. Điều kiện giá thể
Nguồn inh ưỡng từ c n tr ng Môi trường nuôi cấy C.militaris có
thể là các loại nhộng và sâu khác nhau, nhưng chủ yếu sử dụng nhộng tằm.
Các nghiên cứu đã cho thấy có khả năng sử dụng các loại côn trùng khác để
nuôi C.militaris như ấu trùng bướm đêm Antherea pernyi và Mamestra
brassicae [5], [11], [24].
Nguồn inh ưỡng từ các ch t h u cơ Việc sử dụng côn trùng trong
nuôi cấy C.militaris ở quy mô lớn xuất hiện nhiều hạn chế về mặt nguyên liệu
sẵn có, sự tạp nhiễm trong quá trình nuôi cao hơn, do đó các hợp chất hữu cơ
đã được sử dụng để thay thế côn trùng, như bổ sung gạo lứt, lúa mạch và đậu
nành vào môi trường nuôi cấy với lượng th ch hợp để thay thế cho côn trùng.
Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng môi trường dinh dưỡng trên thạch
không phù hợp cho việc sản xuất nấm C.militaris. Các hormone thực vật như
2, 4-D, citric acid triamine, colchi-cines cũng cho ảnh hưởng đến năng suất
thể quả. Các muối khoáng như K+, Mg2+, Ca2+ ở nồng độ khoảng 0,1 g/L cũng
có thể tăng năng suất thể quả và hàm lượng các hoạt chất sinh học trong thể
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quả C.militaris .Thời gian tạo thể quả dao động theo loại môi trường sản xuất
thể quả, thường trong khoảng 35-70 ngày 5 , 11 , [14], [17], [21], [26].
1.5.2. Điều kiện vật
nh hưởng của nhiệt độ Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến
việc tạo thể quả trong nuôi trồng C.militaris. Các nghiên cứu cho thấy khoảng
nhiệt độ 18 - 22 C là tối ưu cho sự sinh trưởng sinh khối và năng suất thể quả.
Quá trình này sẽ giảm mạnh khi tăng nhiệt độ trên 25oC [5], [11], [14].
nh hưởng của yếu t ánh sáng Cường độ ánh sáng cũng ảnh hưởng
lớn đến quá trình nuôi cấy tạo thể quả C.militaris. Trong điều kiện che tối,
việc tạo thể quả bi ức chế 5 , [11], 14 . Các nghiên cứu cho thấy cường độ
ánh sáng tối ưu cho sinh trưởng của C.militaris có thể dao động từ 500-1000
lx [5], [11].
nh hưởng của độ thoáng kh và ẩm độ Độ thoáng kh tốt k ch thích
sự sinh trưởng của hệ sợi 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 thể quả nấm C. militaris. Khoảng độ ẩm th ch hợp
cho sự sinh trưởng và phát triển của C. militaris dao động từ 70

- 90 %,

tương đương với độ ẩm không khí trong tự nhiên sẽ phù hợp cho việc tạo thể
quả. Khi độ ẩm thấp sẽ hạn chế sự phát triển của hệ sợi cũng như thể quả.
Ngoài độ thoáng khí và ẩm độ, dịch nuôi cấy C. militaris cần được chú ý
duy tr pH trong khoảng 6,0 – 6,5 và bổ sung các nguồn dinh dưỡng như
carbohydrate, nitrogen và muối khoáng 5 , [11], [14].
1.5.3. Vấn đề thoái h a giống trong nuôi cấ

or c p militaris

Thoái hóa giống là vấn đề cần phải lưu ý khi nuôi trồng C. militaris
trong điều kiện nhân tạo. Sự thoái hóa giống thể hiện ở việc giảm tốc độ sinh
trưởng, giảm mật độ hình thành hệ sợi, màu sắc hệ sợi và năng suất thể quả,
cũng như các thay đổi về h nh dạng và k ch thước thể quả. Ngoài ra, sự thoái
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hóa giống còn thể hiện ở việc giảm hàm lượng các hợp chất có lợi được tạo ra
trong hệ sợi cũng như trong thể quả. Thoái hóa trong tạo thể quả 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.Tuy
nhiên C. militaris t thoái hóa hơn khi được phân lập từ các đơn bào tử. Việc
giảm sắc tố cũng được ghi nhâ khi nuôi trồng C. militaris sau vài lần nhân
giống. Một số nghiên cứu cho thấy việc trữ giống ở 4-100C có thể duy tr khả
năng tạo thể quả đến 6 tháng. 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 C. militaris
tuy nhiên các gen chính xác liên quan đến quá tr nh này vẫn chưa được xác
định . Khi phát triển quy trình nuôi cấy C. militaris các nhà sản xuất cần đáp
ứng các yêu cầu về giống, duy trì năng suất quả thể và hàm lượng Cordycepin
trong thể quả (24,98 mg/g thể quả . C. militaris thường được nuôi trong các
chai nhỏ có thể tích từ 0,5 - 1,0 l t do nấm đòi hỏi độ ẩm cao. Sử dụng các
chai nhựa trong hoặc chai thủy tinh thích hợp cho việc phát triển hệ sợi và thể
quả, đồng thời có thể tái sử dụng làm giảm chi ph trong sản xuất 5 .
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CHƢƠNG 2
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Chủng nấm Cordyceps militaris
Chủng nấm NBRC 100741 Cordyceps militaris được cung cấp từ đề tài
cấp nhà nước “Nghiên cứu nuôi trồng Đông trùng hạ thảo tại 3 tỉnh Sơn La,
Điện Biên, Lai Châu”, Mã số đề tài: KHCN – TB.03C/13-18.
2.1.2. Ong mật nội, sâu chít, sâu tre, gạo lứt
+ Ong mật nội (Apis cerana): Sử dụng pha nhộng.
+ Sâu chít (Brihaspa atrostigmella Moore): Sử dụng pha sâu.
+ Sâu tre (Omphisa fuscidentalis): Sử dụng pha sâu.
+ Gạo lứt.
2.1.3. Hóa chất, thiết bị
+ Hóa ch t: Cao nấm men; Pépton; KH2PO4; MgSO4.7H2O; HCl; KOH;
Cồn 90o; Vitamin B1; Glucose. Các loại hóa chất trên được cung cấp bởi
Phòng thí nghiệm Khoa Sinh Hóa - Trường ĐH Tây Bắc.
+ Thiết bị: Nồi hấp vô trùng Tomy - SS 325 và SA300VF; Buồng cấy vô
trùng; Máy lắc ổn nhiệt SI - 300; Bộ hẹn giờ tắt mở thiết bị điện; Tủ lạnh sâu;
Tủ sấy; Điều hòa; Bình tam giác 250ml; ống nghiệm; Bình thủy tinh loại
500ml; Nhiệt ẩm kế; Máy đo cường độ ánh sáng; Máy đo pH; Cân điện tử;
Máy xay sinh tố; Pipet; Đĩa petri; Túi bóng loại 1000ml; dây chun (dây nịt);
Nút bông, Đèn cồn; Giá để mẫu. Tất cả thiết bị trên được cung cấp bởi Phòng
thí nghiệm Khoa Sinh Hóa - Trường ĐH Tây Bắc. Máy HPLC của Công ty
CP Nam dược và Công ty CP Dược Khoa DK Pharma, Việt Nam.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp vi sinh
2.2.1.1. Nhân gi ng
Cấy giữ giống C. militaris trong ống thạch nghiêng và trong đĩa Petri.
Giống có thể được nhân lên hoặc giữ trong môi trường rắn và môi trường lỏng.
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+ Nh n gi ng n m trên m i trường r n C. militaris được hoạt hóa trên
môi trường PDA (trong đĩa Petri hoặc trong ống nghiệm , trong điều kiện
không có ánh sáng, nhiệt độ nuôi cấy 250C. Sau khoảng 48 giờ, bào tử
C.militaris nảy mầm, sinh trưởng tạo thành dạng như khuẩn lạc màu trắng.
Dùng que cấy vô trùng tách phần hệ sợi của C.militaris cấy chấm điểm lên
các đĩa Petri có chứa môi trường PDA để nhân giống. Đặt các đĩa Petri này
trong điều kiện không có ánh sáng, nhiệt độ nuôi cấy 25 0C. Sau 15 ngày nuôi
cấy, kích thước khuẩn lạc đạt khoảng 55 - 60 mm. Tiếp tục, dùng que cấy vô
trùng, tách phần hệ sợi của C.militaris cấy chuyển sang ống nghiệm có chứa
môi trường PDA để nhân giống. Đặt các ống nghiệm này trong điều kiện
không có ánh sáng, nhiệt độ nuôi cấy 250C, sau 5 - 7 ngày hệ sợi khuẩn lạc
phủ kín bề mặt thạch trong ống nghiệm. Môi trường PAD: H2O (1 lít); Khoai
tây (25g); Glucose (20g); pH = 7; Thạch (16g) [5].
+ Nhân gi ng n m trên m i trường

ng Môi trường lỏng cấy giống

C.militaris được sử dụng là SDA . Dùng que cấy đã vô trùng tách phần hệ sợi
của C.militaris (lưu trữ trong ống nghiệm cấy vào môi trường lỏng. Tiến hành
nuôi lắc trong tủ nuôi vi sinh vật ở 250C, tốc độ lắc 120 vòng/phút. Sau
khoảng 5 ngày, hệ sợi sinh trưởng mạnh trong môi trường lỏng, có thể quan
sát bằng mắt thường môi trường lỏng chuyển từ trong sang đục do có chứa
nhiều hệ sợi nấm cuộn lại với nhau tạo dạng hình cầu. Môi trường SDAY:
H2O (1 lít); Glucose (20g); Peptôn (5g); Cao nấm men (5g); pH = 7 [5].
2.2.1.2. Tạo m i trường nuôi c y Cordyceps militaris
* Môi trường nuôi C. militaris không bổ sung các sản phẩm từ ong mật, sâu
chít, sâu tre (môi trường đối chứng)
- Công thức số 19 (CT19):
+ Thành phần: gạo lứt 750g; nước cất 2L; pH = 7
+ Cách tiến hành thí nghiệm: Cân 250g gạo lứt cho vào một bình thủy
tinh. Đổ 66,6ml nước cất vào bình thủy tinh có chứa sẵn 250g gạo lứt rồi đậy
kín bằng nắp nilon có buộc dây chun. Đưa các lọ thủy tinh chứa gạo lứt hấp ở
121oC trong 25 phút rồi lấy ra để nguội được môi trường cấy giống.
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- Công thức số 20 (CT20):
+ Thành phần: gạo lứt 750g; nước cất 2L; glucose 50g; pH = 7
+ Cách tiến hành thí nghiệm: Cân 250g gạo lứt cho vào một bình thủy
tinh. Đổ 66,6ml dung dịch đường glucose (được pha với tỉ lệ 50gam đường
glucose/2 lít nước cất) vào bình thủy tinh có chứa sẵn 250g gạo lứt rồi đậy kín
bằng nắp nilon có buộc dây chun. Đưa các lọ thủy tinh chứa gạo lứt hấp ở
121oC trong 25 phút rồi lấy ra để nguội được môi trường cấy giống.
* Sự sinh trưởng, phát triển của C.militaris trên các môi trường đối chứng
- Giai đoạn từ 5 ngày đến 10 ngày sau khi c y gi ng:
Chỉ số theo dõi
Tốc độ sinh trưởng của hệ sợi trong tối(1*)
Màu sắc hệ sợi(2*)
Tốc độ thay đổi trạng thái
màu sắc hệ sợi(3*)
Thời điểm xuất hiện mầm thể quả(4*)
Kiểu phân bố mầm thể quả(5*)
Số lượng thể quả
Chiều cao thể quả(mm)
Đường kính thể quả(mm)
Chú thích:
(1*)

C ng thức m i trƣờng nu i
C. militaris
CT19
CT20
Trung bình
Nhanh
Vàng nhạt
Vàng nhạt
Chậm

Chậm

10

7

Đồng đều
35,97±2,18
1,07±0,02
1,11±0,02

Đồng đều
13,63±1,15
1,08±0,02
1,11±0,01

h ng sinh trưởng/ kh ng hình thành hệ sợi; chậm/ hệ sợi chưa phủ k n

1/2 ề mặt m i trường; trung ình/ hệ sợi phủ trong khoảng [50% ,100%) ề
mặt m i trường; nhanh/ hệ sợi phủ k n ề mặt m i trường.
(2*)
(3*)

Tr ng; àng nhạt; àng cam; àng đậm.
h ng thay đổi/gi a nguyên màu tr ng; chậm/chuyển từ màu tr ng sang

màu vàng nhạt; trung ình/ chuyển từ màu tr ng sang màu vàng nhạt, rồi từ
vàng nhạt sang vàng cam; nhanh/ chuyển từ màu tr ng sang vàng nhạt, từ
vàng nhạt sang vàng cam rồi từng vàng cam sang vàng đậm.
(4*)

Sau k ngày ra sáng, k

(5*)

Ngẫu nhiên; đồng đều; th o nh m.

N.
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- Giai đoạn sau 20 ngày và 40 ngày (thời điểm thu hoạch)
Thời
điểm
theo dõi

ông thức môi trường nuôi

Chỉ số
theo dõi
Màu sắc
thể quả

Sau

Hình dạng

20

thể quả

ngày

CT19

CT20

Vàng cam nhạt

Vàng cam nhạt

Hình trụ, đầu chẻ Hình trụ, đầu chẻ
nhiều nhánh, hình nhánh, bắt đầu
thành hệ sợi

Chiều cao
thể quả (*) (cm)
Đường kính thể quả (*) (mm)
Màu sắc
thể quả

hình thành hệ sợi

2,2±0,01

2,19±0,01

1,14±0,007

1,14±0,007

Vàng cam nhạt

Vàng cam nhạt

Sợi mảnh hình Sợi mảnh hình
trụ, đầu chẻ nhiều trụ, đầu chẻ nhiều

Hình dạng

nhánh, hình thành nhánh, hình thành

thể quả
Sau

hệ sợi bông trên hệ sợi bông trên

40

đỉnh của thể quả

ngày

đỉnh của thể quả

Số lượng thể quả

89,8±7,35

129±2,47

Khối lượng một thể quả

0,06±0,01

0,06±0,01

4,5±0,35

7,31±0,11

Chiều cao thể quả (cm

2,18±0,14

2,24±0,13

Đường kính thể quả (*) (mm)

1,13±0,08

1,19±0,08

Khối lượng thể quả trong
một bình nuôi (gam

Ghi chú: (*) giá trị ước ượng; (**): thời gian thu hoạch sau k ngày tính từ
thời điểm ra sáng.
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* Công thức môi trường nuôi C. militaris có bổ sung các sản phẩm từ ong mật
nội, sâu chít và sâu tre
- Công thức môi trường nuôi C. militaris có bổ sung các sản phẩm từ ong mật
nội:
C ng thức

C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris

Thành phần
TT

Thành phần
chất dinh dưỡng

CT0

CT01 CT02 CT03 CT04 CT05

CT06

1

Tổ ong mật (g

200

200

200

200

300

0

0

2

Gạo lứt (g

750

0

750

750

0

0

750

3

Nước (lít

02

0

02

02

02

02

02

4

pH

4,5 - 4,7

(-)

7

7

(-)

(-)

5,5 - 6,5

5

Cao nấm men (g

0

0

20

20

0

0

0

6

Pepton (g)

0

0

20

20

0

0

0

7

MgSO4.7H2O (g)

0

0

01

01

0

0

0

8

K2HPO4 (g)

0

0

03

03

0

0

0

9

NH4NO3 (g)

0

0

01

01

0

0

0

10

NAA (mg)

0

0

04

04

0

0

0

11

B1 (ml)

0

0

02

02

0

0

0

12

Glucose (g)

0

0

0

50

50

50

0

13

Nhộng ong mật (g

0

0

0

0

0

0

200

14

Nhộng ong mật (con

0

0

0

0

0

100

0

30

30

30

30

30

30

30

Số lượng bình nuôi

Chú thích: CT0: công thức s 0; CT01: công thức s 1; CT02: công
thức s 2; CT03: công thức s 3; CT04: công thức s 4; CT05: công thức s
5; CT06: công thức s 6; (-) kh ng ác định độ pH.
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- Công thức môi trường nuôi C. militaris có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít:
C ng thức

C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris

Thành phần
TT

Thành phần chất dinh
dưỡng

1

Sâu chít (g)

2

Sâu chít (con)

3

CT08 CT09 CT10 CT11 CT12

CT13

0

200

200

200

200

200

300

0

0

0

0

0

Gạo lứt (g

0

750

750

750

750

750

4

Nước (lít

02

02

02

02

02

02

5

pH

(-)

6,5 - 7

7

7

7

7

6

Cao nấm men (g

0

0

20

20

20

20

7

Pepton (g)

0

0

20

20

20

20

8

MgSO4.7H2O (g)

0

0

01

01

01

01

9

K2HPO4 (g)

0

0

03

03

03

03

10

NH4NO3 (g)

0

0

01

01

01

01

11

NAA (mg)

0

0

0

0

04

04

12

B1 (ml)

0

0

02

02

02

02

13

Glucose (g)

50

0

50

0

50

0

30

30

30

30

30

30

Số lượng bình nuôi

Chú thích: CT08: công thức s 8; CT09: công thức s 9; CT10: công
thức s 10; CT11: công thức s 11; CT12: công thức s 12; CT13: công thức
s 13; (-) kh ng ác định độ pH.
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- Công thức môi trường nuôi C. militaris có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre:
C ng thức
Thành phần
Tên chất dinh

TT

dưỡng

C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris

CT14

CT15

CT16

CT17

0

200

200

200

300

0

0

0

1

Sâu tre (g)

2

Sâu tre (con)

3

Gạo lứt (g

0

750

750

750

4

Nước (lít

02

02

02

02

5

pH

(-)

4,5 - 5

7

7

6

Cao nấm men (g

0

0

20

20

7

Pepton (g)

0

0

20

20

8

MgSO4.7H2O (g)

0

0

01

01

9

K2HPO4 (g)

0

0

03

03

10

NH4NO3 (g)

0

0

01

01

11

NAA (mg)

0

0

0

0

12

B1 (ml)

0

0

02

02

13

Glucose (g)

50

0

50

0

30

30

30

30

Số lượng bình nuôi

Chú thích: CT14: công thức s 14; CT15: công thức s 15; CT16:
công thức s 16; CT17: công thức s 17; (-) kh ng ác định độ pH.
2.2.1.3. Lây nhiễm chủng Cordyceps militaris vào giá thể
Sử dụng xilanh (khử trùng) lấy một lượng khoảng 5ml dịch nuôi lỏng
có chứa hệ sợi C.militaris từ môi trường SDAY cấy (phun đều) lên môi
trường nuôi cấy hoặc tiêm vào các môi nuôi cấy (trường hợp các môi trường
nuôi cấy là các cá thể côn trùng).
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2.2.1.4. Giám sát sự sinh trưởng và phát triển của Cordyceps militaris tạo thể
quả
Giám sát, kiểm tra, ghi chép những biểu hiện của hệ sợi nấm: xuất hiện,
màu sắc, số lượng mầm, tốc độ sinh trưởng phát triển, kể cả những dấu
hiệu bất thường như nhiễm nấm mốc, nhiễm khuẩn,...để sớm có biện pháp
khắc phục.
2.2.1.5. Thu hoạch
Xác định chiều cao thể quả, hình dạng đầu thể quả, màu sắc thể quả, sau
các khoảng thời gian 5, 10, 20, 40, 60 ngày tính từ khi cấy giống.
2.2.1.6. ảo quản thể quả
Xác định các chỉ tiêu khối lượng (gam , kích thước (cm , màu sắc, trạng
thái thể quả, hàm lượng Adenosin và Cordycepin trước và sau khi bảo quản theo
phương pháp sấy ở nhiệt độ thường ấm (35oC đến 60oC) và sấy thăng hoa (đông
khô ở -50oC , bảo quản trong điều kiện có ánh sáng hoặc không có ánh sáng
2.2.1.7. ảo quản gi ng Cordyceps militaris
- ảo quản gi ng n m . mi itaris trên m i trường r n Các ống nghiệm
chứa giống nấm đã thuần sau 5 - 7 ngày nuôi cấy sẽ được bảo quản ở 4oC
trong tủ lạnh. Cấy truyền định k khoảng từ 2 - 3 tháng một lần.
- ảo quản gi ng n m . mi itaris trong m i trường ng Các bình lỏng môi
trường chứa giống nấm đã nuôi lắc sau 5 - 7 ngày nuôi cấy, nếu chưa được sử dụng
ngay có thể bảo quản ở phòng mát 20 - 250C, trong điều kiện không có ánh sáng.
Sử dụng tốt nhất trong thời gian dưới 7 ngày sau khi kết thúc quá trình nuôi lắc.
- Bảo quản gi ng C.militaris ằng phương pháp ạnh s u - 80oC: Cắt một
miếng nhỏ môi trường chứa cả hệ sợi nấm C. militaris cho vào ống nhựa, phủ
glycerol 10

đã khử trùng lên miếng thạch mẫu, đậy nút và bao băng parafilm,

dán nhãn, trên nhãn ghi tên chủng nấm, thời gian cấy. Làm lạnh từ từ qua các
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mức nhiệt độ 50C, -250C, -550C với tốc độ -10C/phút hoặc -200C trong 3 giờ, sau
đó chuyển sang nitơ lỏng (-1960C . Bảo quản trong tủ lạnh sâu -800C.
2.2.1.8. Thu thập và x lí s liệu
Thu thập s liệu: Các số liệu được tác giả ghi chép tỉ mỉ các quan sát, số
liệu đo đạc, ảnh chụp qua nhật kí nghiên cứu.
X lí s liệu: Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của C. militaris bằng
việc sử dụng các phần mềm thống kê trong Excel và trong

ord như hàm

AVERAGE, STDEV, FTEST, CONFIDENCE.NORM,...Kết quả được trình
bày dưới dạng trung bình ±SD. So sánh đối chứng được sử dụng theo phương
pháp t-student.
2.2.2. Phương pháp hóa sinh
Định lượng Cordycepin và Adenosin trong thể quả C.militaris bằng
phương pháp sắc kí lỏng hiệu lực cao HPLC (High Performance Liquid
Chromatography)
Theo phương pháp được mô tả trước đây với một số thay đổi nhỏ cho
phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm [5].
Định ượng cordycepin
Mẫu chuẩn: cordycepin (C3394, Sigma, Singapore được hòa tan trong
nước cất và pha loãng thành các nồng độ khác nhau bao gồm 5, 10, 12.5, 25,
50 và 100 g /mL để lập đường chuẩn.
Mẫu nghiên cứu (thể quả được làm khô 1h tại 85oC, sau đó nghiền
thành bột. Hòa 1g bột khô vào 20 mL nước cất và siêu âm 1h tại 50oC. Đem
ly tâm tại 4000 rpm trong vòng 15 phút tại 4oC. Lấy dịch nổi, lọc qua màng
lọc 0,45 m và được dùng để tiêm vào hệ thống HPLC.
Nồng độ cordycepin được định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
HPLC Agilent 1260 infinity. Cột phân tích: Cột RP C18 Elipse plus C18 (4,6
x 250 mm, kích thước hạt 5 m). Nhiệt độ cột duy trì ở 25°C.
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Pha động gồm nước cất và methanol (tiêu chuẩn HPLC) với tỷ lệ 87:13
(v/v). Tốc độ dòng: 1ml/phút. Detector UV-VIS, bước sóng 260 nm. Thể tích
tiêm 10 L.
Định ượng adenosin
Mẫu chuẩn adenosin: Adenosin (A9251, Sigma, Singapore được hòa tan
trong MeOH 90% và pha loãng thành các nồng độ khác nhau bao gồm 10, 20,
40, 60, 80 và 100 g/mL để lập đường chuẩn adenosin.
Mẫu nghiên cứu (thể quả được làm khô 1 giờ tại 85oC, sau đó nghiền
thành bột. Hòa 1 g bột khô vào 20 mL nước cất và siêu âm 1 giờ tại 50oC.
Đem ly tâm tại 4000 rpm trong vòng 15 phút tại 4oC. Lấy dịch nổi, lọc qua
màng lọc 0,45 m và được dùng để tiêm vào hệ thống HPLC.
Nồng độ adenosin được định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
HPLC Agilent 1260 infinity. Cột phân tích: Cột RP C18 Elipse plus C18 (4,6
x 250 mm, kích thước hạt 5 m ). Nhiệt độ cột duy trì ở 25°C.
Pha động gồm nước cất và methanol (tiêu chuẩn HPLC) với tỷ lệ 87:13
(v/v). Tốc độ dòng 1ml/phút. Detector UV-VIS, bước sóng 260 nm. Thể tích
tiêm 10 L.
Dựng lần lượt đường chuẩn adenosin và cordycepin (diện tích pic theo
nồng độ). Khảo sát độ đúng của đường chuẩn bằng mẫu chuẩn cordycepin 20
g/ml và mẫu chuẩn adenosin 20 g/ml [5].
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CHƢƠNG 3
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sinh trƣởng của Cordyceps militaris trên m i trƣờng có bổ sung các
sản phẩm từ ong mật nội (Apis cerana)
3.1.1. Sinh trưởng của Cordyceps militaris trong giai đoạn từ 5 đến 10 ngày
sau khi cấy giống
Sau khi thực hiện cấy giống nấm C.militaris trên sáu môi trường dinh
dưỡng khác nhau (các môi trường có bổ sung các thành phần từ ong mật nội),
sau đó theo dõi, giám sát sự sinh trưởng, phát triển của C.militaris trong 10
ngày đầu tiên chúng tôi thu được các kết quả được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 3.1. Sinh trƣởng của C. militaris sau từ 5 - 10 ngày trong các môi
trƣờng nu i cấ có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội
C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris

Chỉ số
theo dõi

CT0

CT01

CT02

CT03

Trung

Trung

bình

bình

CT04

CT05

CT06

Nhanh

Nhanh

Nhanh

Tốc độ
sinh
trưởng

Trung

của hệ

bình

Nhanh

sợi trong
tối(1*)
Màu sắc

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

hệ sợi(2*)

nhạt

cam

nhạt

nhạt

cam

cam

cam

Chậm

Chậm

Chậm

Chậm

Chậm

Chậm

Chậm

Tốc độ
thay đổi
trạng
thái màu
sắc hệ
sợi(3*)
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Thời
điểm
xuất hiện

5

5

5

phân bố

Đồng

Theo

mầm thể

đều

nhóm

5

5

5

7

Đồng

Theo

Theo

Đồng

đều

nhóm

nhóm

đều

mầm thể
quả(4*)
Kiểu
Đồng đều

quả(5*)
Số lượng
thể quả

360±1,80 165±0,90 351±0,60 250±0,60 16±0,75 19,7±2,00 171±1,40

Chiều
cao thể 1,25±0,05 1,25±0,05 1,25±0,04 1,25±0,04 1,24±0,04 1,21±0,03 1,25±0,04
quả(mm)
Đường
kính thể 1,31±0,05 1,31±0,04 1,28±0,04 1,27±0,04 1,26±0,04 1,24±0,04 1,26±0,04
quả(mm)
Chú thích:
(1*)
Kh ng sinh trưởng/ kh ng hình thành hệ sợi; chậm/ hệ sợi chưa phủ k n 1/2 ề
mặt m i trường; trung ình/ hệ sợi phủ trong khoảng [50% ,100%) ề mặt m i
trường; nhanh/ hệ sợi phủ k n ề mặt môi trường.
(2*)

Tr ng; àng nhạt; àng cam; àng đậm.

(3*)

h ng thay đổi/gi a nguyên màu tr ng; chậm/chuyển từ màu tr ng sang màu

vàng nhạt; trung ình/ chuyển từ màu tr ng sang màu vàng nhạt, rồi từ vàng nhạt
sang vàng cam; nhanh/ chuyển từ màu tr ng sang vàng nhạt, từ vàng nhạt sang
vàng cam rồi từng vàng cam sang vàng đậm.
(4*)

Sau k ngày ra sáng, k

N

(5*)

Ngẫu nhiên; đồng đều; th o nh m.

Từ các kết quả thu được ở Bảng 3.1 ta thấy:
Hệ sợi C.militaris phát triển khá tốt trên các môi trường có bổ sung các
sản phẩm từ ong mật nội đặc biệt trong các môi trường có công thức CT04,
CT05, CT06.
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Tốc độ thay đổi màu sắc từ trắng sang vàng nhạt, từ vàng nhạt sang
vàng cam của hệ sợi C.militaris đạt mức độ trung bình và chậm.
Sự phân bố của thể quả C.militaris trong các môi trường nuôi cấy chủ yếu
phụ thuộc vào mức độ đồng đều của các chất dinh dưỡng có trong môi trường
nuôi cấy, mức độ đồng đều của giống khi cấy giống và mức độ cạnh tranh của
các cá thể C.militaris trong quá trình hình thành thể quả. Trong “tổ ong mật” có
những vị trí có ong non và vị trí không có ong non, thể quả được hình thành ở
những vị trí có ong non. Đối với môi trường CT05 việc hình thành thể quả nấm
C.militaris thường hình thành tại vị trí được tiêm giống C.militaris hoặc vị trí
xây xát trên cơ thể nhộng ong (đối với phương pháp cấy giống theo kiểu “cấy
phủ giống” hoặc “nhúng giá thể vào giống” . Trên các môi trường CT0, CT02,
CT03, CT06 thể quả C.militaris thường xuất hiện ở các vị trí có hệ sợi phát triển
ở mức độ vừa phải (ít bông và thường là những vị trí có hệ sợi xuất hiện muộn
trong quá trình sinh trưởng, điều này cho thấy nếu hệ sợi phát triển quá mạnh
(quá bông không thuận lợi cho sự phân hóa hình thành thể quả (H.38PL).
8
7
7
6
5

5

5

5

5

5

5
t (sau k ngày)
4

D1 (mm)

3
2

L1(Cm)
1.31

1.31

1.28

1.27

1.26

1.24

1.26

1
0.125

0.125

0.125

0.125

0.124

0.121

0.125

0
CT0

CT01

CT02

CT03

CT04

CT05

CT06

Hình 3.1. Kích thƣớc, thời điểm xuất hiện mầm thể quả C.militaris trên
môi trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội
Chú thích: t (sau k ngày): sau khi ra sáng k ngày; L1(Cm) chiều cao
của thể quả tại thời điểm u t hiện mầm; D1(mm) đường k nh của thể quả
tại thời điểm u t hiện mầm.
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Biểu đồ trên chỉ ra C.militaris có khả năng sinh trưởng phát triển và
cho thể quả trên môi trường có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội.Thời
gian xuất hiện thể quả ở môi trường CT06 chậm hơn ở các môi trường còn
lại, thời điểm xuất hiện thể quả ở môi trường CT06 là sau 7 ngày từ thời
điểm ra sáng trong khi các môi trường CT0, CT01, CT02, CT03, CT04,
CT05 là 5 ngày. Môi trường CT06 có nồng độ đường glucose thấp hơn so
với các môi trường còn lại, điều này cho thấy đường glucose giữ vai trò
quan trọng trong giai đoạn sinh trưởng chuyển từ hệ sợi sang phát sinh thể
quả. Hàm lượng đường glucose thấp sẽ ảnh hưởng không tốt đến tốc độ phân
hóa hệ sợi để hình thành thể quả C. militaris.
Thể quả C.militaris trong thời điểm mới xuất hiện thường có màu vàng
nhạt, đặc biệt ở môi trường CT05 mầm thể quả có màu vàng rất nhạt, nhiều
mầm thể quả còn có màu trắng ngà.
Thể quả C.militaris tại thời điểm xuất hiện thường có hình trụ ở các môi
trường CT01, CT04, CT05 hoặc dẹt hai bên ở các môi trường CT0, CT02,
CT03 và CT06.
Thể quả C.militaris tại thời điểm xuất hiện có kích thước tương đương
nhau (chiều cao khoảng 1,2 mm, đường kính khoảng 1,2 mm .
Từ những nhận định trên ta thấy màu sắc và hình thái thể quả tại thời
điểm xuất hiện chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện môi trường trong khi
kích thước của thể quả ở thời điểm này ít chịu sự ảnh hưởng của các điều
kiện môi trường.
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400

360

351

350
300
250
250
200

171

165

N1

150
100
50

16

19

CT04

CT05

0
CT0

CT01

CT02

CT03

CT06

Hình 3.2. Số lƣợng thể quả C.militaris tại thời điểm xuất hiện mầm trên
m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội
Chú thích: N1: s

ượng thể quả tại thời điểm xu t hiện mầm thể quả

Đồ thị trên cho ta thấy số lượng mầm thể quả ở các môi trường có
thành phần chất dinh dưỡng khác nhau (công thức chất dinh dưỡng khác
nhau) là không giống nhau. Số lượng mầm thể quả ở các môi trường CT0,
CT02, CT03 lần lượt là khoảng 360, 351 và 250 trong khi ở môi trường CT06
chỉ có khoảng 171 mầm. Từ các kết quả trên ta thấy số lượng mầm thể quả
cũng là một đặc điểm phụ thuộc nhiều vào thành phần chất dinh dưỡng trong
môi trường nuôi cấy, trong môi trường CT06 hàm lượng đường glucose ít hơn
trong các môi trường nuôi cấy còn lại, điều này một lần nữa cho thấy sự ảnh
hưởng của đường glucose không chỉ đến tốc độ hình thành thể quả mà còn
ảnh hưởng đến số lượng thể quả.
3.1.2. Sinh trưởng của Cordyceps militaris sau 20 ngày, 40 ngày, thời điểm
thu hoạch
Sự sinh trưởng, phát triển của C.militaris được thể hiện trong bảng
sau:
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Bảng 3.2. Sinh trƣởng của C. militaris sau 20 ngày, 40 ngày và tại thời
điểm thu hoạch trong m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm
từ ong mật nội
Thời

C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris

điểm

Chỉ số

theo

theo dõi

CT0

CT01

CT02

CT03

CT04

CT05

CT06

Vàng cam

Vàng cam

Vàng cam

Vàng đậm

Vàng đậm

Vàng đậm

Vàng nhạt

Hình dạng

Hình trụ đều,

Hình trụ

Hình trụ,

Hình trụ,

Hình trụ đều,

Hình trụ,

thể quả

đầu tù

đều, đầu tù

nhọn đầu

nhọn đầu

đầu tù

nhọn đầu

2,44±0,05

1,1±0,03

2,09±0,03

2,26±0,07

2,23±0,06

2,01±0,10

3,18±0,10

3,04±0,07

2,13±0,03

2,1±0,05

2,71±0,14

2,0±0,05

2,02±0,07

2,02±0,07

Vàng cam

Vàng cam

phần gốc,

phần gốc,

phần ngọn

phần ngọn

Vàng đậm

Vàng nhạt

nhạt dần

nhạt dần

dõi
Màu sắc
thể quả

Sau 20
ngày

Chiều cao
thể quả (*) (cm)
Đường kính thể
quả (*) (mm)
Màu sắc
thể quả

Sau 40

Hình dạng

ngày

thể quả
Chiều cao
thể quả (*) (cm)
Đường kính thể
quả (*) (mm)
Màu sắc

Thời

thể quả

Vàng cam

Hình trụ đều,

đầu hơi dẹt và đều, đầu chẻ
chẻ nhánh

nhánh

4,38±0,07

3,08±0,07

Vàng cam

điểm
thu
hoạch

Hình dạng
thể quả

Hình trụ

Hình trụ đều,

rộng, đầu
nhọn

Vàng đậm
Vàng đậm

phần gốc,
phần đầu nhạt
dần

Hình trụ,

đầu nhọn và đầu tròn và Hình trụ đều,
chẻ nhiều xuất hiện hệ đầu hơi tròn

Hình trụ,
đầu nhọn
chẻ nhánh ít

Hình trụ đều,
đầu hơi tròn

nhánh nhỏ

sợi

2,12±0,03

2,32±0,14

2,81±0,17

3,04±0,14

3,69±0,30

5,81±0,04

3,08±0,05

2,12±0,05

0,91±0,1

2,02±0,03

2,23±0,24

4,80±0,02

Vàng cam

Vàng cam

phần gốc,

phần gốc,

phần ngọn

phần ngọn

Vàng đậm

Vàng nhạt

nhạt dần

nhạt dần

Hình trụ

đầu hơi dẹt và đều, đầu chẻ
chẻ nhánh

Hình trụ,

Hình trụ, đáy

nhánh

Hình trụ,

Vàng đậm
Vàng đậm

phần gốc,
phần đầu nhạt
dần

Hình trụ,

đầu nhọn và đầu tròn và Hình trụ đều,

Hình trụ,

chẻ nhiều xuất hiện hệ đầu hơi tròn

đầu nhọn

nhánh nhỏ
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sợi

Hình trụ đều

Số lượng
thể quả

88,37±5,06 41,53±5,03

112,47±10,
92,03±5,4
47

Khối lượng
14,47±0,47 5,87±0,20 6,61±0,44 9,53±0,55
thể quả (gam)
Khối lượng
một thể quả 0,37±0,06 0,99±0,02 0,08±0,01 0,22±0,01
(**)
(gam)
Chiều cao
5,00±0,33 2,71±0,19 2,62±0,13 2,92±0,13
thể quả (cm
Đường kính
3,76±0,49 2,11±0,23 2,94±0,11 3,06±0,24
thể quả (mm
Thời gian thu
hoạch thể
41
41
41
41
quả(**)

45,43±1,06

(-)

119,2±0,97

10,30±0,69

(-)

17,42±0,53

0,24±0,05

0,21±0,02

0,48±0,06

3,23±0,23

3,57±0,36

5,74±0,02

2,22±0,22

2,13±0,28

4,79±0,01
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Chú thích: (*): giá trị ước ượng; (**): thời gian thu hoạch sau k ngày tính từ thời điểm ra sáng;
(-) kh ng ác định

Các kết quả ở Bảng 3.2 cho thấy:
C.militaris có khả năng sinh trưởng, phát triển cho thể quả ở các môi
trường nuôi cấy có bổ sung các sản phẩm từ ong mật (Apis cerana). Sự sinh
trưởng, phát triển của C.militaris trong các môi trường có công thức khác
nhau là khác nhau. Khả năng sinh trưởng, phát triển và hình thành thể quả của
C.militris trong các môi trường CT0, CT05 và CT06 là tốt hơn trong các môi
trường CT01, CT02, CT03 và CT04.
C.militaris sinh trưởng trong các môi trường CT01, CT02, CT03, CT04,
CT05 cho thể quả có màu sắc từ vàng cam đến vàng đậm trong khi thể quả
C.militaris thu được trong các môi trường CT0, CT06 có màu từ vàng cam
đến vàng nhạt. Tuy nhiên màu sắc thể quả khi nuôi cấy C.militaris trong các
môi trường CT0 và CT06 có độ ổn định cao, màu sắc thể quả khi nuôi cấy
trong các môi trường CT02, CT03 có ổn định màu kém hơn, chuyển từ vàng
cam sang vàng đậm rồi chuyển sang vàng nhạt và có xu hướng trắng dần trong
vòng 40 ngày sau khi ra sáng. Nhìn chung nếu để kéo dài thời gian nuôi cấy đến
khoảng trên 45 sau khi ra sáng thì màu sắc của thể quả sẽ nhạt dần và có xu
hướng dần đến màu trắng (H.37PL). Sự thay đổi màu sắc thể quả có liên quan
đến sự thay đổi hàm lượng sắc tố trên bề mặt các thể quả, màu sắc của thể quả
thường đạt mức độ đậm nhất (vàng đậm) sau khi ra sáng từ 30 đến khoảng 45
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ngày, khi kích thước của thể quả đạt tối đa và hình dạng của thể quả có hình trụ,
đầu nhọn là lúc màu sắc của thể quả vàng đậm nhất. Sau khi thể quả đạt kích
thước tối đa, đầu của thể quả có hình thái chuyển từ đầu nhọn sang đầu tròn hoặc
chẻ nhánh thì màu sắc của thể quả cũng bắt đầu nhạt dần. Điều này không chỉ có
liên quan đến bản chất di truyền của giống C.militaris mà còn có liên quan đến
môi trường chất dinh dưỡng nuôi cấy giống.
Hình thái của thể quả C.militaris cũng là một đặc điểm chịu ảnh hưởng
nhiều của môi trường, ngoài tính hướng sáng thì thể quả C.militaris có các
hình dạng phổ biến là hình trụ đều, hình trụ nhọn đầu. Khi thời gian nuôi cấy
kéo dài trên 45 ngày sau khi ra sáng phần đầu của thể quả có hiện tượng „tròn
đầu” hình chùy hoặc có hiện tượng chẻ ngọn hình thành nhiều nhánh nhỏ li ti.
Nếu để thời gian kéo dài đến hoặc quá 60 ngày thấy xuất hiện hệ sợi màu
trắng bao phủ phần đầu của thể quả, thân của thể quả có hiện tượng quắt dần
dẫn đến gẫy cong xuống (hiện tượng héo dần).
7
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5

4.79
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4
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3

2.94
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3.062.92

L (Cm)
2.22

2.11
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3.23
2.13
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Hình 3.3. Kích thƣớc của thể quả C.militaris
trên m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội
Chú thích D (mm) Đường kính thể quả tại thời điểm thu hoạch; L (Cm): Chiều
dài thể quả tại thời điểm thu hoạch.
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Đồ thị trên chỉ ra kích thước thể quả C.militaris khi được nuôi trong các
môi trường dinh dưỡng khác nhau là khác nhau. Kích thước của thể quả
C.militaris là một đặc điểm chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, trong
đó yếu tố dinh dưỡng là quan trọng. Thể quả C.militris có kích thước lớn nhất
ở các môi trường CT0, CT05 và CT06 và nhỏ hơn ở các môi trường công
thức CT01, CT02, CT03 và CT04. Kết quả nghiên cứu khẳng định trong
điều kiện hoàn toàn không sử dụng thêm hóa chất tổng hợp, C.militris vẫn có
thể phát triển cho thể quả tốt thậm chí là rất tốt. Điều này có thể mở ra hướng
nuôi trồng C.militris trên các môi trường sẵn có (phong phú, dồi dào) của địa
phương, thúc đẩy quá trình sản xuất thể quả C.militaris với chất lượng đa
dạng đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của người tiêu dùng, đặc biệt có thể góp
phần giải quyết sản phẩm phụ trong quá trình nuôi ong mật tại địa phương
một cách hiệu quả.
0.6
0.48

0.5
0.4

0.37

0.3
0.22

0.24

M1 (gam)

0.21

0.2
0.1

0.09

0.08

CT01

CT02

0
CT0

CT03

CT04

CT05

CT06

Hình 3.4. Khối lƣợng của một thể quả C.militaris trên m i trƣờng
có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội
Chú thích: M1 (gam): kh i ượng một thể quả tại thời điểm thu hoạch.
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Biểu đồ trên cho thấy khối lượng của một thể quả C.militris trong các môi
trường công thức khác nhau là khác nhau. Khối lượng một thể quả cao nhất ở môi
trường CT06 (0,48 gam/thể quả), tiếp đến là môi trường công thức CT0 (0,37
gam/thể quả), các môi trường công thức CT03, CT04, CT05 khối lượng thể quả
tương đương nhau và thấp hơn (đạt khoảng 0,2 gam/thể quả), khối lượng một thể
quả thu được từ môi trường CT02 là thấp nhất (chỉ đạt 0,08 gam/thể quả).
Từ các kết quả nghiên cứu ta thấy khối lượng một thể quả có mối quan
hệ tỉ lệ thuận với kích thước của nó. Kích thước thể quả càng cao thì khối
lượng của nó càng lớn, kích thước của thể quả càng nhỏ thì khối lượng thể
quả càng nhỏ, điều ngày cho thấy khối lượng của thể quả trong một đơn vị thể
tích (đơn vị cấu trúc) của thể quả là một đặc điểm có tính ổn định ít chịu ảnh
hưởng của môi trường, từ đó ta có thể dự đoán cấu trúc của thể quả cũng có
thể là một đặc điểm ít chịu ảnh hưởng của yếu tố môi trường mà chịu ảnh
hưởng nhiều của đặc điểm di truyền.
Kích thước và khối lượng của một thể quả C.militris khi nuôi cấy trong
môi trường công thức CT06 lớn vượt trội so với các môi trường khác điều
ngày chứng tỏ trong môi trường công thức CT06 có chứa các chất cần thiết
phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển thể quả của C.militris. Kết quả nghiên
cứu cũng cho thấy đường glucose có nhiều ảnh hưởng đến quá trình phát triển
phân hóa hệ sợi hình thành thể quả nhưng từ khi thể quả xuất hiện thì đường
glucose có ảnh hưởng ít hơn đến sự sinh trưởng, phát triển của thể quả.
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5.87

6.61

9.53

10.3

M2 (gam)
17.42
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Hình 3.5. Số lƣợng, khối lƣợng của thể quả C.militaris trong một bình
nuôi cấy ở trên m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội
Chú thích: N: s ượng thể quả; M2 (gam): kh i ượng thể quả trong
một bình nuôi c y.
Từ các kết quả ở đồ thị trên cho thấy số lượng và khối lượng của thể quả
C.militris trong một bình nuôi cấy ở các môi trường nuôi cấy khác nhau là
khác nhau. Số lượng và khối lượng của thể quả C.militris trong một bình nuôi
cấy ở môi trường CT06 là lớn nhất (số lượng thể quả /bình nuôi là 119,2 và
khối lượng thể quả/bình nuôi là 17,42 gam) trong khi các giá trị này thấp hơn
nhiều ở các môi trường còn lại, điều này cho thấy năng suất vượt trội của
C.militris khi được nuôi trong môi trường CT06.
Số lượng thể quả C.militris trong môi trường CT0 là khoảng 80,03 thể
quả/bình nuôi cấy, ít hơn so với môi trường CT02 (khoảng 112,47 thể
quả/bình nuôi cấy) và CT03 (khoảng 92,03 thể quả/bình nuôi cấy). Từ kết quả
nghiên cứu kết hợp với các quan sát thực tế chúng tôi nhận thấy, mật độ thể
quả trong môi trường CT0 thấp hơn so với các môi trường có bổ sung hóa
chất tổng hợp (CT02 và CT03 tuy nhiên kích thước của các thể quả khi nuôi
trong môi trường CT0 thì tương đối đồng đều, điều này cho thấy có thể ngay
trong thời điểm phân hóa hệ sợi phát sinh thể quả đã xảy ra sự cạnh tranh khá
mạnh mẽ, sự cạnh tranh này dẫn đến việc xuất hiện thể quả với số lượng thấp
và khoảng cách các thể quả khá đồng đều điều này đã giúp cho kích thước của
các thể quả tương đối đồng đều.
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Hình 3.6. Số lƣợng thể quả C.militaris tại thời điểm nhú mầm đầu tiên
và thời điểm thu hoạch trên m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm
từ ong mật nội
Ghi thích: N1: s ượng thể quả tại thời điểm nhú mầm đầu tiên; N2: s
ượng thể quả tại thời điểm thu hoạch.
Đồ thị trên cho thấy trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển số lượng
thể quả C.militaris có sự biến động, xu hướng biến động chủ yếu là giảm dần
từ thời điểm xuất hiện thể quả đến thời điểm thu hoạch thể quả trừ trường hợp
môi trường CT04 số lượng thể quả tăng lên (trong vòng 45 ngày sau khi ra
sáng) với thời điểm xuất hiện thể quả.
Số lượng thể quả ở môi trường CT06 có sự biến động ít nhất. Sự biến
động về số lượng thể quả thực chất là do sự thay đổi mật độ thể quả
C.militaris trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của C.militaris mà xu
hướng chủ yếu là mật độ thể quả giảm dần. Sự thay đổi về số lượng thể quả
C.militaris do sự cạnh tranh của C.militaris trong điều kiện môi trường bị giới
hạn. Khi bình nuôi cấy có số lượng thể quả đạt đến một số lượng xác định (số
lượng thể quả tối đa thì một số thể quả có xu hướng yếu dần rồi chết, đây là
kết quả của quá trình cạnh tranh cùng loài, sự cạnh tranh này diễn ra do trong
quá trình sinh trưởng, phát triển C.militaris cần được cung cấp một lượng chất
dinh dưỡng cần thiết nhất định, lượng chất dinh dưỡng này được tính toán và
cung cấp ngay từ ban đầu, trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của thể
quả C.militaris lượng chất dinh dưỡng này không được bổ sung thêm vào
bình nuôi cấy, số lượng thể quả có sự giảm mạnh trong suốt quá trình sinh
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trưởng phát triển do sự cạnh tranh giữa các cá thể C.militaris, kết quả dẫn đến
hiện tượng tự tỉa thưa. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra ở môi trường CT06 có
sự ổn định cao về số lượng thể quả, chứng tỏ chất dinh dưỡng trong CT06 đáp
ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho sự sinh trưởng phát triển của C.militaris. Qua
quan sát thực tế chúng tôi nhận thấy, sự tồn tại của thể quả C.militaris trong
các môi trường CT0 và CT06 là rất tốt, tại thời điểm 40 ngày sau khi ra sáng,
thể quả C.militaris ở các môi trường CT0 và CT06 vẫn giữ được sự tươi tắn,
hình thái, màu sắc ổn định trong khi thể quả trong các môi trường khác có
biểu hiện của hiện tượng già hóa (màu sắc thể quả nhạt dần, đầu thể quả phân
nhánh, hệ sợi bắt đầu xuất hiện,...).
Công
thức

Sinh trƣởng của C.militaris trong các m i trƣờng có sự bổ sung
các sản phẩm của ong mật nội
Sau 05 ngày

Sau 10 ngày

Sau 20 ngày

Sau 40 ngày

CT0

ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT0)

CT01
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ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT01)

CT02

ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT02)

CT03

ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT03)
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CT04

ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT04)

CT05

ch thước của thể quả trong một bình nuôi c y, kh i ượng một thể quả (CT05)

CT06
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ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT06)

Hình 3.7. Sự sinh trƣởng của C.militaris ở m i trƣờng có bổ sung
các sản phẩm của ong mật nội
3.1.3. Quy trình nuôi trồng nấm Cordyceps militaris trên các môi trường có
bổ sung các sản phẩm của ong mật nội
Từ các nghiên cứu thực nghiệm trên 6 môi trường khác nhau, chúng tôi
xác định quy trình nuôi trồng C. militaris trên môi trường có bổ sung các sản
phẩm từ ong mật nội được thực hiện qua các bước sau:
Bƣớc 1: Chuẩn bị giống và môi trường nuôi cấy:
Chủng giống: Chủng nấm Cordyceps militaris NBRC 100741 (NBRC –
National Institute of Technology and Evaluation Biological Resource Center).
Môi trường nuôi cấy: Môi trường nuôi cấy được xác định có hiệu quả
cao trong sản xuất là các môi trường có công thức: CT0; CT05; CT06.
Công thức CT0: Cho 200 gam tổ ong mật nghiền hoặc xay cùng 2 lít
nước cất, xay đến khi nhuyễn tức là dịch xay có dạng huyền phù thì được.
Cân 250 gam gạo lứt cho vào một bình nuôi cấy sau đó rót khoảng 66,(6) ml
dịch nghiền cho vào một bình nuôi cấy đã có 250 gam gạo lứt. Tiếp theo dùng
túi nilon và dây nịt đậy kín miệng bình nuôi cấy. Đưa tất cả các bình nuôi cấy
(đã có nắp) vào nồi hấp, hấp khử trùng ở 121oC trong thời gian 25 phút. Lấy
các bình nuôi cấy ra để nguội chuẩn bị cấy giống vào môi trường.
Công thức CT05: Hòa tan 50 gam đường glucose vào 2 lít nước cất.
Dùng panh đưa từng đợt 2 tờ giấy thấm vào dung dịch đường glucose trên cho
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đến khi dịch thấm tối đa vào 2 tờ giấy thấm thì được. Dùng panh đưa 2 tờ
giấy thấm đã thấm đủ dịch glucose vào bình nuôi cấy. Đặt từ 5 đến 10 cá
thể nhộng ong vào trong bình nuôi cấy (đặt lên trên đệm giấy đã thấm
glucose). Tiếp theo dùng túi nilon và dây nịt đậy kín miệng bình nuôi cấy.
Đưa tất cả các bình nuôi cấy (đã có nắp) vào nồi hấp, hấp khử trùng ở
121oC trong thời gian 25 phút. Lấy các bình nuôi cấy ra để nguội chuẩn bị
cấy giống vào môi trường.
Công thức CT06: Cho 200 gam nhộng ong mật nghiền (xay) cùng 2 lít
nước cất, xay đến khi nhuyễn (dịch xay có dạng huyền phù thì được. Cân 250
gam gạo lứt cho vào một bình nuôi cấy sau đó rót khoảng 66,(6) ml dịch
nghiền cho vào một bình nuôi cấy đã có 250 gam gạo lứt. Tiếp theo dùng túi
nilon và dây nịt đậy kín miệng bình nuôi cấy. Đưa tất cả các bình nuôi cấy (đã
có nắp) vào nồi hấp, hấp khử trùng ở 121oC trong thời gian 25 phút. Lấy các
bình nuôi cấy ra để nguội chuẩn bị cấy giống vào môi trường.
Bƣớc 2: Lây nhiễm nấm C.militarisvào môi trường:
Công tác lây nhiễm C.militaris được tiến hành trong bốc cấy vô trùng. Sử
dụng xilanh (đã vô trùng lấy một lượng dịch SDAY chứa hệ sợi C.militaris
(khoảng 10ml dịch chứa hệ sợi C.militarisđối với các công thức CT0 và CT06,
khoảng 1ml dịch chứa hệ sợi C.militaris đối với các công thức CT05 tưới đều
lên bề mặt của môi trường nuôi cấy đã được chuẩn bị ở bước 1. Đối với công
thức CT05 có thể sử dụng phương pháp tiêm trực tiếp vào bên trong cơ thể của
nhộng ong mật. Sau khi lây nhiễm xong đậy kín bình nuôi như cũ.
Bƣớc 3: Ủ giống: Đưa bình nuôi cấy chứa môi trường đã có giống đặt
trong điều kiện thiếu ánh sáng (tối) từ 3 - 5 ngày để tạo điều kiện cho sự phát
triển hệ sợi của C.militaris. Nhiệt độ ủ từ 180C - 250C. Trong thời gian ủ cần
được kiểm tra giám sát định k (1 lần/ngày). Khi hệ sợi phát triển phủ kín bề
mặt môi trường nuôi cấy thì được.
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Bƣớc 4: Ra sáng: Bỏ nắp của bình nuôi cấy đã phủ kín hệ sợi C.militaris
sau đó đặt bình này trong một túi nilon có chứa khoảng 50ml nước cất. Sau đó
sử dụng nút bông và dây nịt tạo nắp cho túi chứa bình nuôi cấy. Toàn bộ công
đoạn này được thực hiện trong bốc cấy vô trùng. Túi nilon, nước cất, nút bông
đều đã được khử trùng. Trên túi nilon cần ghi rõ thông tin: tên giống
C.militaris; thời điểm cấy giống; thời điểm ra sáng.
Chuyển các bình nuôi cấy trênra điều kiện:chiếu sáng (xen kẽ 12 giờ
chiếu sáng liên tục và tối 12 giờ liên tục), cường độ ánh sáng từ 500 - 1000
lx; nhiệt độ từ 180C - 250C.
Trong suốt quá trình sinh trưởng của C.militaris ở điều kiện ra sáng
cần được giám sát định k (sau 5 - 7 ngày , sau 20 ngày, sau 40 ngàyđể kịp
thời phát hiện các sai hỏng, dị tật bất thường của hệ sợi, của thể quả
C.militaris kịp thời can thiệp tránh để ảnh hưởng đến các bình phát triển
bình cũng như chất lượng của C.militaris sau này.Thời gian sinh trưởng
phát triển thường kéo dài từ 35 - 45 ngày.
Bƣớc 5: Thu hoạch, bảo quản:
Thu hoạch: Trong quá trình giám sát sự sinh trưởng phát triển của
C.militaris nếu thấy thể quả có hiện tượng “tròn đầu” thì có thể thu hoạch được.
Đưa bình nuôi đã đến thời điểm thu hoạch ra vị trí sạch sẽ, mở nắp túi,
lấy bình nuôi ra ngoài. Dùng dao mổ (sắc, sạch) rạch môi trường cùng hệ thể
quả thành 4 phần. Dùng panh sạch nhấc từng phần môi trường có thể quả ra
khay sạch. Dùng dao mổ sạch cắt sát gốc thể quả rồi để riêng từng nhóm sản
phẩm (thể quả; đế môi trường).
Bảo quản: Thể quả C.militaris được bảo quản bằng phương pháp sấy ở
nhiệt độ thường ấm (35oC – 60oC) và sấy thăng hoa (đông khô ở -50oC hoặc có
thể bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp (khoảng 4oC trong tủ lạnh (thời gian
bảo quản tối đa 1 tuần .
Lƣu ý: Vì môi trường CT0 có mùi thơm rất đặc trưng của phần mật ong còn
sót lại trong tổ ong nên trong quá trình thao tác cần rất chú ý sự xâm nhập của các
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loại côn trùng đặc biệt là kiến. Sự xâm nhập của kiến có thể kéo theo sự nhiễm các
loại nấm mốc dẫn đến hư hại môi trường cấy giống, ảnh hưởng đến sản xuất.
3.2. Sinh trƣởng của Cordyceps militaris trên m i trƣờng có bổ sung các
sản phẩm từ sâu chít (Brihaspa atrostigmella Moore)
3.2.1. Sinh trưởng của Cordyceps mi itari trong giai đoạn từ 5 đến 10 ngày
sau khi cấy giống
Qua theo dõi, giám sát sự sinh trưởng, phát triển của C.militaris trong
thời gian từ 5 đến 10 ngày trên môi trường có bổ sung các sản phẩm từ sâu
chít chúng tôi thu được:
Bảng 3.3. Sinh trƣởng của C. militaris sau từ 5 - 10 ngày trong môi
trƣờng nu i cấ có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít
CT08

C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris
CT09
CT10
CT11
CT12

Tốc độ sinh
trưởng của hệ sợi
trong tối (1*)

Nhanh

Nhanh

Trung
bình

Trung
bình

Trung
bình

Trung
bình

Màu sắc hệ sợi (2*)

Vàng
nhạt

Vàng
nhạt

Vàng
cam

Vàng
cam

Vàng
cam

Vàng
nhạt

Chỉ số theo dõi

CT13

Tốc độ thay đổi
Trung
Trung
Trung
trạng thái màu sắc
Chậm
Chậm
Chậm
bình
bình
bình
hệ sợi(3*)
Thời điểm xuất
hiện mầm thể
5
5
8
8
8
8
(4*)
quả
Kiểu phân bố
Theo
Theo
Đồng
Đồng
Theo
Theo
(5*)
mầm thể quả
nhóm
nhóm
đều
đều
nhóm
nhóm
Số lượng thể quả 12,9±0,57 2,07±0,30 120±1,70
121±1,10 12,5±0,60 21,1±0,67
Chiều cao
1,2±0,03
1,2±0,04
1,2±0,04
1,19±0,03 1,19±0,03
1,2±0,03
thể quả(mm)
Đường kính
1,19±0,02 1,15±0,03 1,18±0,03 1,18±0,03 1,18±0,03 1,19±0,02
thể quả(mm)
Chú thích:
(1*)
h ng sinh trưởng/ kh ng hình thành hệ sợi; chậm/ hệ sợi chưa phủ k n 1/2 ề mặt m i
trường; trung ình/ hệ sợi phủ trong khoảng [50% ,100%) ề mặt m i trường; nhanh/ hệ
sợi phủ k n ề mặt m i trờng.
(2*)
Tr ng; àng nhạt; àng cam; àng đậm.
(3*)
h ng thay đổi/gi a nguyên màu tr ng; chậm/chuyển từ màu tr ng sang màu vàng
nhạt; trung ình/ chuyển từ màu tr ng sang màu vàng nhạt, rồi từ vàng nhạt sang vàng
cam; nhanh/ chuyển từ màu tr ng sang vàng nhạt, từ vàng nhạt sang vàng cam rồi từng
vàng cam sang vàng đậm.
(4*)
Sau k ngày ra sáng, k N
(5*)
Ngẫu nhiên; đồng đều; th o nh m.
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Các kết quả trong Bảng 3.3 đã chỉ ra C.militaris có khả năng sinh
trưởng phát phát triển hệ sợi với tốc độ trung bình hoặc nhanh ở các môi
trường nuôi cấy có sử dụng các sản phẩm từ sâu chít. Hệ sợi phát triển phủ
kín bề mặt nuôi cấy trong vòng 5 - 7 ngày cấy giống ở các môi trường
CT08 và CT09 trong khi sự sinh trưởng và phát triển của hệ sợi trong các
môi trường CT10, CT11, CT12 và CT13 chậm hơn. Sự phát triển của hệ
sợi có thể phụ thuộc vào lượng dịch cấy được bổ sung vào môi trường và
hàm lượng chất dinh dưỡng có trong môi trường, có khi còn phụ thuộc vào
chất lượng dịch cấy (giống , nếu lượng dịch cấy phù hợp, kỹ thuật cấy
giống tốt, chất lượng giống đảm bảo, hàm lượng chất dinh dưỡng trong môi
trường phù hợp thì khả năng sinh trưởng của hệ sợi đạt tốc độ nhanh.
Tốc độ thay đổi trạng thái màu sắc của hệ sợi C.militaris trong các môi
trường nuôi cấy có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít ở mức độ khá tốt, đặc biệt
trong các môi trường CT10, CT11, CT12. Trong cùng điều kiện sánh sáng, nhiệt
độ, độ ẩm sự chuyển trạng thái màu sắc của hệ sợi có sự khác nhau điều này
chứng minh sự tổng hợp sắc tố không chỉ có liên quan đến các điều kiện nói trên
mà còn có mối quan hệ mật thiết với hàm lượng chất dinh dưỡng có trong các
môi trường nuôi cấy. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa tốc độ
chuyển trạng thái màu sắc hệ sợi và thời điểm xuất hiện mầm thể quả, mối liên
hệ giữa tốc độ sinh trưởng của hệ sợi và tốc thời điểm xuất hiện mầm thể quả.
Theo các kết quả trên cho thấy thời điểm xuất hiện thể quả chịu ảnh hưởng nhiều
từ khả năng sinh trưởng và phân hóa của hệ sợi.
Sự phân bố của thể quả trong các môi trường nuôi cấy phụ thuộc vào mức
độ đồng đều của các chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy và mức độ đồng
đều khi cấy giống, ở môi trường CT08 việc hình thành thể quả nấm C.militaris
thường hình thành tại vị trí được tiêm giống hoặc vị trí xây xát trên cơ thể (cấy
phủ giống hay vị trí giữa các đốt thân, vị trí các lỗ khí. Trong quá trình cấy
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giống nếu lượng giống không đủ định mức (lượng tối thiểu và quá trình cấy
không đều (không phủ kín bề mặt môi trường thì hệ sợi thường phát triển không
đều từ đó dẫn đến việc phân hóa thể quả cũng diễn ra không đều ở các vị trí
trong môi trường nuôi cấy. Thông thường thể quả sẽ xuất hiện tại các vị trí có hệ
sợi già (hệ sợi xuất hiện muộn chính vì thế khi hệ sợi xuất hiện sớm tại vị trí nào
thì mầm thể quả ở vị trí đó thường xuất hiện muộn hơn so với những vị trí mà ở
đó hệ sợi phát triển lan tới trong quá trình sinh trưởng.
9
8

8

8

8

8
7
6
5

5

5

t (sau k ngày)

4

D1(mm)
L1 (Cm)

3
2
1

1.19

1.15

0.12

1.18

0.12

0.12

1.18
0.119

1.18
0.119

1.19
0.12

0
CT08

CT09

CT10

CT11

CT12

CT13

Hình 3.8. Kích thƣớc, thời điểm xuất hiện mầm thể quả C.militaris
trên m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít
Chú thích: t (sau k ngày) sau khi ra sáng k ngày; L1( m) chiều cao
của thể quả tại thời điểm u t hiện mầm; D1(mm) đường k nh của thể quả
tại thời điểm u t hiện mầm.
Từ biểu đồ trên ta thấy C.militaris có khả năng sinh trưởng, phát triển và
cho thể quả trên các môi trường có bổ sung các sản phẩm của sâu chít
C.militaris được nuôi cấy trong các môi trường có công thức CT08, CT09 sau
5 ngày ra sáng đã xuất hiện thể quả, trong khi nuôi cấy trong các môi trường
có công thức CT10, CT11, CT12 và CT13 phải mất 8 ngày ra sáng thể quả
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mới xuất hiện. Sự phát triển và phân hóa hệ sợi hình thành thể quả chịu ảnh
hưởng nhiều của thành phần chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy. Các
kết quả trong biểu đồ cũng chỉ ra rằng sự phát triển của hệ sợi chịu ảnh hưởng
lớn của đường glucose nhưng việc phân hóa hệ sợi phát sinh thể quả thì có thể
đã chịu ảnh hưởng từ một chất khác có tính chất kích thích.
Trong thời điểm xuất hiện thể quả C.militaris, kích thước thể quả ở các môi
trường CT08, CT09, CT10, CT11, CT12 và CT13 là tương đối đều nhau. Điều
này cho thấy kích thước của thể quả vào thời điểm mới xuất hiện phụ thuộc không
nhiều vào thành phần môi trường nuôi cấy mà đặc điểm này phụ thuộc nhiều vào
yếu tố di truyền (giống). Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra thành phần nuôi cấy
trong môi trường ảnh hưởng đến thời điểm xuất hiện thể quả nhiều hơn so với ảnh
hưởng đến kích thước thể quả vào thời điểm mới xuất hiện thể quả.
140
121

120
120
100
80

N1

60
40
21.1
20

12.9

12.5
2.07

0
CT08

CT09

CT10

CT11

CT12

CT13

Hình 3.9. Số lƣợng thể quả C.militaris tại thời điểm xuất hiện mầm
thể quả trên m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít
Chú thích: N1: s ượng thể quả tại thời điểm xu t hiện mầm thể quả
Đồ thị trên chỉ ra số lượng mầm thể quả ở các công thức khác nhau là
không giống nhau, số lượng thể quả trong giai đoạn xuất hiện mầm ở các
công thức CT10, CT11 lớn hơn (trên 120 thể quả ở các công thức CT08,
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CT09, CT12 và CT13 (dưới 25 thể quả/bình nuôi cấy . Khả năng phân hóa hệ
sợi hình thành thể quả ở các môi trường công thức khác nhau là khác nhau.
Số lượng mầm thể quả ở môi trường có công thức CT09 xuất hiện
thấp (khoảng 2,07 mầm/bình nuôi cấy , thấp nhất trong các công thức môi
trường có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít. Nguyên nhân của hiện tượng
này có thể do hàm lượng đường glucose trong môi trường CT09 thấp,
không thuận lợi cho sự hình thành thể quả.
Kích thước thể quả ở các công thức khác nhau tương đương nhau (theo
ước lượng , điều này cho thấy ban đầu kích thước của thể quả là tương đối
đều và ổn định, sự khác biệt về kích thước về sau phần lớn do mức độ phù
hợp của hàm lượng các chất đối với sự sinh trưởng phát triển của thể quả có
trong môi trường.
3.2.2. Sinh trưởng của Cordyceps militaris sau 20 ngày, 40 ngày
Sự sinh trưởng, phát triển của C.militaris được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.4. Sinh trƣởng của C. militaris sau 20, 40 ngày và tại thời điểm
thu hoạch trong m i trƣờng nu i cấ có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít
Thời
điểm
theo
dõi

Chỉ số
theo
dõi
Màu
sắc
thể quả
Hình

Sau
20
ngày

dạng
thể quả

C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris
CT 08

CT09

CT10

CT11

CT12

CT13

Vàng cam

Vàng nhạt

Vàng
cam

Vàng nhạt

Vàng nhạt

Vàng nhạt

Hình trụ,

Hình trụ,

đầu nhọn,

đầu nhọn,

đầu nhọn,

Hình trụ,

Hình trụ,

đáy rộng

đáy rộng

đáy rộng

đầu nhọn

đầu nhọn

2,37±0,1

2,4±0,07

1,74±0,13

1,52±0,1

Hình trụ,
đầu nhọn

Hình trụ,

dẹt ngang

Chiều
cao thể
quả

2,11±0,02

(*)

cm
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2,47±0,07

Đường
kính
thể quả

1,5±0,07

2,06±0,06

2,11±0,05

2,18±0,04

1,66±0,12

1,83±0,1

(*)

(mm)
Vàng

Màu
sắc thể
quả

Vàng cam

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

đậm

nhạt

nhạt

nhạt

nhạt

nhạt, phần
ngọn nhạt
hơn phần
gốc

Hình
dạng
Sau
40
ngày

thể quả

Hình trụ

Hình trụ

đều

đều

5,76±0,20

6,65±0,2

2,08±0,03

Hình trụ,

Hình trụ

Hình trụ

Hình trụ

đều

đều

đều, có

5,12±0,04

5,16±0,04

4,35±0,14

5,09±0,03

3,06±0,05

2,24±0,08

2,64±0,16

2,18±0,06

2,07±0,06

Màu sắc

Vàng cam

Vàng

thể quả

đậm

nhạt

Vàng nhạt

Vàng nhạt

Vàng nhạt

Hình trụ

Hình trụ

Hình trụ

Hình trụ

đều

đều

đều

đều

đầu hình
chùy tròn

Chiều
cao
thể quả
(*)

(cm)

Đường
kính
thể quả
(*)

(mm)
Màu
sắc
Thời
điểm
thu
hoạch

thể quả
Hình

Hình

dạng

dạng

thể quả

thể quả
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Hình trụ,
đầu hình
chùy tròn

Số
lượng

(-)

80,63±4,68 48,1±6,10 48,03±5,93

87,6±8,33

56,1±7,99

(-)

25,58±0,90 7,68±0,73

7,81±0,78

10,54±0,80

8,7±0,79

0,27±0,04

0,53±0,04

0,14±0,01

0,14±0,01

0,11±0,01

0,10±0,01

5,82±0,53

7,25±0,63

5,02±0,32

5,02±0,33

4,74±0,28

5,0±0,34

2,03±0,26

3,81±0,35

2,80±0,23

2,67±0,21

2,62±0,21

2,02±0,21

41

41

41

41

41

41

thể quả
Khối
lượng
thể quả
(gam)
Khối
lượng
một thể
quả
(**)

(gam)
Chiều
cao
thể quả
(cm)
Đường
kính
thể quả
(mm)
Thời
gian
thu
hoạch
thể
quả(**)

Chú thích: (*): giá trị ước ượng; (**): thời gian thu hoạch sau k ngày tính từ thời điểm
ra sáng;(-) kh ng ác định
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Kết quả trong Bảng 3.4 cho thấy sau khi xuất hiện thể quả C.militaris,
thể quả có khả năng sinh trưởng, phát triển trong các môi trường có bổ sung
các thành phần khác nhau của sâu chít. Khả năng sinh trưởng của thể quả
C.militaris trong các môi trường có công thức khác nhau là khác nhau, trong
môi trường CT09 nấm C.militaris có sự sinh trưởng phát triển tốt nhất, sự
sinh trưởng kém hơn ở các môi trường có công thức CT10, CT11 và CT12.
8

7.25

7
6

5.82
5.02

5.02

5

5

4.74

3.81

4

D (mm)
2.8

3

2.67

L (Cm)

2.62

2.03

2.02

2
1
0
CT08

CT09

CT10

CT11

CT12

CT13

Hình 3.10. Kích thƣớc của thể quả C.militaris trên m i trƣờng
có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít
Chú thích: D (mm) Đường k nh của thể quả tại thời điểm thu hoạch; L
( m) hiều ài của thể quả tại thời điểm thu hoạch.
Đồ thị trên chỉ ra tại thời điểm thu hoạch, kích thước thể quả C.militaris
trong các môi trường có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít là không giống
nhau. Điều này cho thấy hàm lượng các chất dinh dưỡng có trông mỗi loại
môi trường có ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của thể quả.
Thể quả có kích thước lớn nhất trong môi trường có công thức CT09 (dài
khoảng 7,25 cm, rộng khoảng 3,81mm , kích thước thể quả bé hơn trong môi
trường nuôi cấy có công thức CT08 (dài khoảng 5,82 cm, rộng khoảng 2,03
mm), chiều dài thể quả trong các môi trường có công thức CT10, CT11, CT12
và CT13 dưới 5,5 cm.
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0.6

0.53

0.5
0.4
0.3

0.27

M1 (gam)

0.2

0.14

0.14

CT10

CT11

0.11

0.1

CT12

CT13

0.1
0
CT08

CT09

Hình 3.11. Khối lƣợng của một thể quả C.militaris trên m i trƣờng có
bổ sung các sản phầm từ sâu chít
Chú thích: M1 (gam): kh i ượng của một thể quả tại thời điểm thu hoạch.
Biểu đồ trên cho thấy khối lượng trung bình của một thể quả C.militaris tại
thời điểm thu hoạch trong các môi trường có bổ sung các sản phẩn từ sâu chít là
khác nhau. Khối lượng một thể quả lớn nhất ở công thức CT09 (khoảng 0,53
gam/thể quả), ở công thức CT08 khoảng 0,27 gam/thể quả, ở các công thức CT10,
CT11, CT12 và CT13 dưới 0,15 gam/thể quả.
100
90

87.6
80.63

80
70
56.1

60

48.1

50

48.03

M2 (gam)

40
30

N
25.58

20

7.68

10

10.54

7.81

8.7

0
CT09

CT10

CT11

CT12

CT13

Hình 3.12. Số lƣợng, khối lƣợng của thể quả C.militaris trong một bình
nuôi cấy ở trên m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít
Chú thích: M2 (gam): kh i ượng thể quả tại thời điểm thu hoạch,trong
một bình nuôi c y; N: s ượng thể quả tại thời điểm thu hoạch, trong một
bình nuôi c y.
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Đồ thị trên cho thấy tại thời điểm thu hoạch số lượng và khối lượng thể
quả C.militaristrong một bình nuôi cấy ở các môi trường CT09 và CT12 là
lớn hơn so với các môi trường CT10, CT11 và CT13.
Khối lượng thể quả trong một bình nuôi cấy phụ thuộc vào số lượng thể
quả trong một bình nuôi cấy và khối lượng trung bình của mỗi thể quả. Số lượng
thể quả trong môi trường CT09 nhỏ hơn trong môi trường CT12 nhưng khối
lượng thể quả lại lớn hơn, trong môi trường CT09 là 25,58 gam/bình trong khi ở
môi trường CT12 là 10,54 gam/bình, gấp hơn 2 lần, điều này do khối lượng của
từng thể quả trong môi trường CT09 lớn hơn trong môi trường CT12.
140
120

121

120
100

87.6

80.63
80
60

48.1

56.1

48.03

N1
N2

40
20

12.9

12.5
1

21.1

2.07

0
CT08

CT09

CT10

CT11

CT12

CT13

Hình 3.13. Số lƣợng thể quả C. militaris tại thời điểm xuất hiện mầm
đầu tiên và thời điểm thu hoạch trên m i trƣờng có bổ sung
các sản phầm từ sâu chít
Chú thích N1 s
N2 s

ượng thể quả tại thời điểm u t hiện mầm đầu tiên;

ượng thể quả tại thời điểm thu hoạch

Qua đồ thị trên ta thấy số lượng mầm thể quả ở các công thức CT10,
CT11 nhiều vượt trội so với số lượng mầm thể quả trong các công thức
CT08, CT09, CT12 và CT13. Trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển số
lượng thể quả có sự biến động, hiện tượng này có thể do trong giai đoạn hình
thành thể quả C.militaris rất cần đường nhưng trong giai đoạn tiếp theo thể
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quả C.militaris cần có thêm những chất khác, mặt khác số lượng thể quả duy
trì, hình thành thêm phụ thuộc vào khả năng đáp ứng về chất dinh dưỡng
trong mỗi loại môi trường, nếu môi trường đáp ứng tốt các điều kiện dinh
dưỡng thì sự tồn tại của thể quả sẽ tốt hơn, sự cạnh tranh của các cá thể ít xảy
ra hoặc xảy ra mức độ thấp, ngược lại nếu điều kiện chất dinh dưỡng trong
môi trường thấp, không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của các cá thể thì
sự cạnh tranh về chất dinh dưỡng càng diễn ra mạnh có thể xảy ra loại trừ
nhau dẫn đến hiện tượng tự tỉa thưa do vậy số lượng cá thể có xu hướng giảm.
Số lượng thể quả ở CT09 có sự biến động nhiều theo chiều hướng số
lượng thể quả vẫn tiếp tục hình thành kể từ khi xuất hiện mầm đầu tiên, sự
xuất hiện muộn nhưng sự tồn tại của thể quả trong môi trường CT09 là rất tốt
điều này cho thấy trong môi trường CT09 còn thiếu các chất cần cho sự hình
thành thể quả nhưng trong môi trường đó có đủ các chất cần thiết cho sự sinh
trưởng của thể quả.
Công
thức

Sinh trƣởng của C.militaris trong các m i trƣờng
có sự bổ sung các sản phẩm của sâu chít
Sau 05 ngày

Sau 10 ngày

Sau 20 ngày

Sau 40 ngày

CT08

ch thước của thể quả trong một bình nuôi c y, kh i ượng một thể quả (CT08)
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CT09

ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT09)

CT10

ch thướ của thể quả trong một bình nuôi c y, kh i ượng một thể quả (CT10)

CT11
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ch thước của thể quả trong một bình nuôi c y, kh i ượng một thể quả (CT11)

CT12

ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT12)

CT13

ch thước của thể quả trong một bình nuôi c y (CT13)

Hình 3.14. Sinh trƣởng của C.militaris ở m i trƣờng
có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít
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3.2.3. Quy trình nuôi trồng nấm Cordyceps militaris trên các môi trường có
bổ sung các sản phẩm của sâu chít
Từ các nghiên cứu thực nghiệm trên 6 môi trường khác nhau, chúng tôi
xác định quy trình nuôi trồng C. militaris trên môi trường có bổ sung các sản
phẩm từ ong mật sâu chít như sau:
Bƣớc 1: Chuẩn bị giống và môi trường nuôi cấy:
Chủng gi ng: Chủng nấm Cordyceps militaris NBRC 100741 (NBRC National Institute of Technology and Evaluation Biological Resource Center).
M i trường nuôi c y: Môi trường nuôi cấy được xác định có hiệu quả
caotrong sản xuất là các môi trường có công thức CT08 và CT09.
Công thức CT08: Hòa tan 50 gam đường glucose vào 2 lít nước cất.
Dùng panh đưa từng đợt các tờ giấy thấm ( mỗi đợt 2 tờ giấy thấm) vào dung
dịch đường glucose trên cho đến khi dịch thấm tối đa vào 2 tờ giấy thấm thì
được. Dùng panh đưa 2 tờ giấy thấm đã thấm đủ dịch glucose vào bình nuôi
cấy. Đặt từ 5 đến 10 cá thể sâu chít vào trong bình nuôi cấy (đặt lên trên đệm
giấy đã thấm glucose). Tiếp theo dùng túi nilon và dây nịt đậy kín miệng bình
nuôi cấy. Đưa tất cả các bình nuôi cấy (đã có nắp) vào nồi hấp, hấp khử trùng
ở 121oC trong thời gian 25 phút. Lấy các bình nuôi cấy ra để nguội chuẩn bị
cấy giống vào môi trường.
Công thức CT09: Cho 200 gam sâu chít nghiền (xay cùng 2 lít nước cất,
xay đến khi nhuyễn (dịch xay có dạng huyền phù thì được. Cân 250 gam gạo
lứt cho vào một bình nuôi cấy sau đó rót khoảng 66,(6) ml dịch nghiền cho
vào một bình nuôi cấy đã có 250 gam gạo lứt. Tiếp theo dùng túi nilon và dây
nịt đậy kín miệng bình nuôi cấy. Đưa tất cả các bình nuôi cấy (đã có nắp) vào
nồi hấp, hấp khử trùng ở 121oC trong thời gian 25 phút. Lấy các bình nuôi cấy
ra để nguội chuẩn bị cấy giống vào môi trường.
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Bƣớc 2: Lây nhiễm nấm C.militaris vào môi trường:
Công tác lây nhiễm C.militaris được tiến hành trong bốc cấy vô trùng.
Sử dụng xilanh (đã vô trùng lấy một lượng dịch SDAY chứa hệ sợi
C.militaris (khoảng 10ml dịch chứa hệ sợi C.militaris đối với các công thức
CT09, khoảng 1ml dịch chứa hệ sợi C.militaris đối với các công thức CT08)
tưới đều lên bề mặt của môi trường nuôi cấy đã được chuẩn bị ở bước 1. Đối
với công thức CT08 có thể sử dụng phương pháp tiêm trực tiếp vào bên trong
cơ thể của nhộng ong mật. Sau khi lây nhiễm xong đậy kín bình nuôi như cũ.
Bƣớc 3: Ủ giống: Đưa bình nuôi cấy chứa môi trường đã có giống đặt
trong điều kiện thiếu ánh sáng (tối) từ 3 - 5 ngày để tạo điều kiện cho sự phát
triển hệ sợi của C.militaris. Nhiệt độ ủ từ 180C - 250C. Trong thời gian ủ cần
được kiểm tra giám sát định k (1 lần/ngày). Khi hệ sợi phát triển phủ kín bề
mặt môi trường nuôi cấy thì được.
Bƣớc 4: Ra sáng: Bỏ nắp của bình nuôi cấy đã phủ kín hệ sợi C.militaris
sau đó đặt bình này trong một túi nilon có chứa khoảng 50ml nước cất. Sau đó
sử dụng nút bông và dây nịt tạo nắp cho túi chứa bình nuôi cấy. Toàn bộ công
đoạn này được thực hiện trong bốc cấy vô trùng. Túi nilon, nước cất, nút bông
đều đã được khử trùng. Trên túi nilon cần ghi rõ thông tin: tên giống
C.militaris; thời điểm cấy giống; thời điểm ra sáng.
Chuyển các bình nuôi cấy trênra điều kiện: chiếu sáng (xen kẽ 12 giờ
chiếu sáng liên tục và tối 12 giờ liên tục , cường độ ánh sáng từ 500 - 1000
lx; nhiệt độ từ 180C - 250C.
Trong suốt quá trình sinh trưởng của C.militaris ở điều kiện ra sáng
cần được giám sát định k (sau 5 - 7 ngày , sau 20 ngày, sau 40 ngày để
kịp thời phát hiện các sai hỏng, dị tật bất thường của hệ sợi, của thể quả
C.militaris kịp thời can thiệp tránh để ảnh hưởng đến các bình phát triển
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bình cũng như chất lượng của C.militaris sau này. Thời gian sinh trưởng
phát triển thường kéo dài từ 35 - 45 ngày.
Bƣớc 5: Thu hoạch, bảo quản:
Thu hoạch: Trong quá trình giám sát sự sinh trưởng phát triển của
C.militaris nếu thấy thể quả có hiện tượng “tròn đầu” thì có thể thu hoạch được.
Đưa bình nuôi đã đến thời điểm thu hoạch ra vị trí sạch sẽ, mở nắp túi,
lấy bình nuôi ra ngoài. Dùng dao mổ (sắc, sạch) rạch môi trường cùng hệ thể
quả thành 4 phần. Dùng panh sạch nhấc từng phần môi trường có thể quả ra
khay sạch. Dùng dao mổ sạch cắt sát gốc thể quả rồi để riêng từng nhóm sản
phẩm (thể quả; đế môi trường).
Bảo quản: Thể quả C.militaris được bảo quản bằng phương pháp sấy ở
nhiệt độ thường ấm (35oC – 60oC) và sấy thăng hoa (đông khô ở -50oC hoặc có
thể bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp (khoảng 4oC trong tủ lạnh (thời gian
bảo quản tối đa 1 tuần .
3.3. Sinh trƣởng của Cordyceps militaris trên m i trƣờng có bổ sung các
sản phẩm từ sâu tre (Omphisa fuscidentalis)
3.3.1. Sinh trưởng của Cordyceps mi itari trong giai đoạn từ 5 ngà đến 10
ngày sau khi cấy giống
Qua theo dõi, giám sát sự sinh trưởng, phát triển của C.militaris trong
thời gian từ 5 – 10 trên môi trường có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre chúng
tôi thu được:
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Bảng 3.5. Sinh trƣởng của C. militaris sau từ 5 - 10 ngày trong môi
trƣờng nu i cấ có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre
C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris

Chỉ số theo dõi
CT14

CT15

CT16

CT17

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Vàng cam

Vàng cam

Vàng nhạt

Vàng nhạt

Nhanh

Trung bình

Trung bình

Trung bình

09

07

08

08

Theo nhóm

Ngẫu nhiên

Đồng đều

Ngẫu nhiên

Số lượng thể quả

0,20± 0,15

1,37±0,21

5,93±0,71

6,07±0,53

Chiều cao thể quả(mm)

0,17±0,13

1,21±0,03

1,21±0,03

1,21±0,03

0,19±0,15

1,20±0,03

1,21±0,02

1,21±0,02

Tốc độ sinh trưởng
của hệ sợi trong tối

(1*)

Màu sắc hệ sợi (2*)
Tốc độ thay đổi trạng
thái màu sắc hệ sợi (3*)
Thời điểm xuất hiện
mầm thể quả(4*)
Kiểu phân bố mầm thể
quả(5*)

Đường kính thể
quả(mm)

Chú thích:
(1*)

h ng sinh trưởng/ kh ng hình thành hệ sợi; chậm/ hệ sợi chưa phủ k n 1/2 ề mặt m i

trường; trung ình/ hệ sợi phủ trong khoảng [50% ,100%) ề mặt m i trường; nhanh/ hệ
sợi phủ k n ề mặt m i trờng.
(2*)
(3*)

Tr ng; àng nhạt; àng cam; àng đậm.
h ng thay đổi/gi a nguyên màu tr ng; chậm/chuyển từ màu tr ng sang màu vàng

nhạt; trung ình/ chuyển từ màu tr ng sang màu vàng nhạt, rồi từ vàng nhạt sang vàng
cam; nhanh/ chuyển từ màu tr ng sang vàng nhạt, từ vàng nhạt sang vàng cam rồi từng
vàng cam sang vàng đậm.
(4*)

Sau k ngày ra sáng, k

(5*)

ngẫu nhiên; đồng đều; th o nh m.

N
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Kết quả trong Bảng 3.5 cho thấy C.militaris có khả năng sinh trưởng,
phát triển trên môi trường có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre, ở giai đoạn hệ
sợi C.militaris phát triển tương đối tốt. Sau từ 7 ngày đến 9 ngày cấy giống hệ
sợi phát triển gần kín môi trường nuôi cấy. Tốc độ thay đổi trạng thái màu sắc
của hệ sợi C.militaris khá chậm, màu sắc phổ biến của hệ sợi sau khi ra sáng là
màu vàng nhạt, đặc biệt trong các môi trường có công thức CT14, CT17.
Sự phát triển, phân hóa hệ sợi phát sinh thể quả của C.militaris ở các
công thức CT14, C15, CT16, CT17 là từ 7 đến 9 ngày, kết quả này cho
thấy quá trình phân hóa hệ sợi phát sinh thể quả ở các môi trường có bổ
sung các sản phẩm từ sâu tre là chậm, khi hàm lượng đường trong các môi
trường ít thì thời điểm xuất hiện mầm thể quả sẽ chậm hơn. Mặt khác trong
sâu tre hàm lượng lipit khá cao, hàm lượng lipit có thể đã ảnh hưởng đến
quá trình phân hóa hệ sợi phát sinh thể quả.
Sự phân bố của thể quả trong các môi trường nuôi cấy phụ thuộc vào
mức độ đồng đều chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy và mức độ đồng
đều của giống khi cấy giống, sự phân bố theo ngẫu nhiên ở công thức CT15,
CT17, nguyên nhân có thể do sự phân bố không đồng đều chất dinh dưỡng
trong môi trường nuôi cấy mà rất có thể hàm lượng chất béo cao trong thành
phần nuôi cấy dẫn đến hiện tượng khó hòa tan hoàn toàn trong quá trình hấp
khử trùng, một lượng chất béo nhất định đã phân bố nhiều ở một số điểm trên
môi trường nuôi cấy và tại các vị trí đó thể quả nấm khó hình thành hơn. Đối
với môi trường CT14 việc hình thành thể quả nấm C.militaris thường hình
thành tại vị trí được tiêm giống hoặc vị trí xây xát trên cơ thể (cấy phủ giống ,
vị trí vách ngăn các đốt thân, vị trí lỗ khí.
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10

9

9

8

8

8

7

7
6

t (sau k ngày)

5

D1 (mm)

4

L1 (Cm)

3
2
1

1.2
0.190.017

1.21

0.121

0.121

1.21
0.121

0
CT14

CT15

CT16

CT17

Hình 3.15. Kích thƣớc thể quả, thời điểm xuất hiện mầm thể quả
C. militaris trên m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre
Chú thích: t (sau k ngày): sau khi ra sáng k ngày; L1( m) chiều cao
của thể quả tại thời điểm u t hiện mầm; D1(mm) đường k nh của thể quả
tại thời điểm u t hiện mầm.
Biểu đồ trên cho thấy trên các môi trường nuôi cấy có bổ sung các sản
phẩm từ sâu tre, hệ sợi C.militaris có khả năng phát triển cho thể quả
C.militaris. Thời điểm xuất hiện thể quả ở các môi trường khác nhau là không
giống nhau, sớm hơn ở môi trường có công thức CT15 (khoảng 7 ngày) và
muộn hơn ở các môi trường có công thức CT14, CT16 và CT17 đặc biệt là
CT14 sau 9 ngày mới xuất hiện thể quả đầu tiên. Khả năng hình thành thể quả
trong môi trường có công thức CT14 là rất thấp (khoảng 16,7%), điều này
chứng tỏ trong thành phần các chất dinh dưỡng của sâu tre còn thiếu chất cần
thiết cho sự hình thành thể quả hoặc chứa chất không thuận lợi cho sự hình
thành thể quả.
Kích thước của thể quả ở giai đoạn xuất hiệ mầm ở các công thức khác
nhau là tương đương nhau (theo ước lượng , điều này cho thấy ban đầu kích
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thước của thể quả là tương đối đều và ổn định, sự khác biệt về kích thước
trong giai đoạn muộn của thể quả phần lớn do mức độ phù hợp của hàm
lượng các chất đối trong môi trường nuôi cấy đối với sự sinh trưởng phát triển
của thể quả.
7
5.93

6

6.07

5
4
N1

3
2
1

1.37
0.2

0
CT14

CT15

CT16

CT17

Hình 3.16. Số lƣợng thể quả C.militaris tại thời điểm xuất hiện mầm trên
m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre
Chú thích: N1: s

ượng thể quả tại thời điểm xu t hiện mầm thể quả

Đồ thị trên chỉ ra số lượng mầm thể quả ở các môi trường khác nhau
là không giống nhau. Ở môi trường có công thức CT17 có khoảng 6,07
mầm/bình nuôi cấy, trong khi ở môi trường CT16 là 5,93 mầm/bình nuôi
cấy, ở môi trường CT15 có khoảng 1,37 mầm/bình nuôi cấy và ở môi
trường CT14 chỉ có 0,2 mầm/ một sâu tre. Sự phân hóa hệ sợi phát sinh thể
quả ở môi trường có công thức CT14 rất kém, gần như là khó hình thành thể
quả, nguyên nhân có thể do hàm lượng lipit cao trong sâu tre đã ngăn cản quá
trình phân hóa hệ sợi phát sinh thể quả, mặt khác việc chậm phân hóa hệ sợi
phát sinh thể quả có thể còn liên quan đến một chất nào đó trong sâu tre, chất
này ít nhiều có liên quan đến việc điều hòa vòng đời ở sâu tre.
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3.3.2. Sinh trưởng của Cordyceps militaris sau 20 ngày, 40 ngày, thời điểm
thu hoạch
Sự sinh trưởng, phát triển của C.militaris được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.6. Sinh trƣởng của C. militaris sau 20, 40 ngày và tại thời điểm
thu hoạch trong m i trƣờng nu i cấ có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre
Thời
điểm
theo
dõi

Sau
20
ngày

C ng thức m i trƣờng nu i C. militaris
Chỉ số
theo dõi

CT14

CT15

CT16

CT17

Màu sắc
thể quả

Vàng đậm

Vàng cam

Vàng cam

Vàng nhạt

Hình dạng
thể quả

Hình trụ

Hình trụ,

Hình trụ,

Hình trụ,

nhọn đầu

nhọn đầu

nhọn đầu

Chiều cao thể
quả(*)cm
Đường kính
thể quả
(*)
(mm)
Màu sắc thể

0,71±0,11

1,58±0,09

1,83±0,09

1,34±0,06

1,72±0,15

0,92±0,10

1,34±0,07

1,56±0,13

Vàng cam

Vàng nhạt

Vàng nhạt

Vàng nhạt

quả

Sau
40
ngày

Hình dạng

Hình trụ

thể quả

đều

Hình trụ
đều, có khi
đầu nhọn

Hình trụ, đầu
Hình trụ

ngọn phát

đều

sinh nhiều
nhánh nhỏ

Chiều cao
thể quả (*)

3,35±0,08

1,97±0,20

2,37±0,18

1,48±0,08

3,09±0,03

2,09±0,04

1,51±0,11

1,57±0,10

(cm)
Đường kính
thể quả (*)
(mm)
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Màu sắc thể
quả

Vàng cam

Hình dạng

Hình trụ

thể quả

đều

Vàng nhạt

Hình trụ
đều, có khi
đầu nhọn

Vàng nhạt

Vàng nhạt
Hình trụ, đầu

Hình trụ

ngọn phát

đều

sinh nhiều
nhánh nhỏ

Số lượng
thể quả
Khối lượng
Thu

thể quả (gam

hoạch

Khối lượng
một thể quả
(**)

(-)

23±2,37

93,63±2,42

10,87±1,06

(-)

2,52±0,18

9,84±0,29

2,97±0,23

0,04±0,04

0,13±0,04

0,14±0,02

0,19±0,06

0,31±0,3

1,91±0,32

2,49±0,17

1,43±0,36

0,47±0,46

1,21±0,08

1,56±0,1

1,91±0,45

41

41

41

41

(gam)

Chiều cao
thể quả (cm
Đường kính
thể quả (mm
Thời gian thu
hoạch thể
quả(**)

Ghi chú: (*) giá trị ước ượng; (**) thời gian thu hoạch sau k ngày tính từ
thời điểm ra sáng; (-)

h ng ác định.
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Kết quả thu được từ Bảng 3.6 cho thấy C. militaris có khả năng sinh
trưởng, phát triển trong các môi trường có bổ sung các thành phần khác
nhau của sâu tre. Khả năng sinh trưởng của C.militaris trong các môi
trường có công thức khác nhau là khác nhau, trong môi trường CT16 nấm
C.militaris có sự sinh trưởng, phát triển tốt hơn so với các môi trường có
công thức còn lại, đặc biệt sự sinh trưởng phát triển ở môi trường có công
thức CT14 là kém nhất.
3
2.49

2.5
1.91

2

1.91
1.56

1.5

1.43

1.21

D (mm)
L (Cm)

1
0.5

0.47

0.31

0
CT14

CT15

CT16

CT17

Đồ thị 3.17. Kích thƣớc của thể quả C.militaris trên m i trƣờng
có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre
Chú thích D (mm) đường kính thể quả tại thời điểm thu hoạch; L
(Cm): chiều dài thể quả tại thời điểm thu hoạch
Kết quả trên đồ thị chỉ ra kích thước của thể quả trong các môi trường
có bổ sung các sản phẩm khác nhau từ sâu tre khác nhau là không giống
nhau. Kích thước thể qủa trong môi trường có công thức CT16 là lớn nhất
(chiều dài 2,49cm; chiều rộng 1,56mm , kích thước thể quả trong môi
trường CT14, CT15 và CT17 có chiều dài dưới 2cm, riêng thể quả trong
môi trường CT14 xuất hiện với tỉ lệ thấp nên kích thước trung bình của thể
quả thấp (chiều dài 0,31cm; chiều rộng 0,47mm).
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0.19

0.2
0.18
0.16

0.14

0.13

0.14
0.12
0.1

M1 (gam)

0.08
0.06

0.04

0.04
0.02
0
CT14

CT15

CT16

CT17

Hình 3.18. Khối lƣợng của một thể quả C.militaris trên m i trƣờng
có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre
Chú thích: M1 (gam): kh i ượng của một thể quả tại thời điểm thu hoạch.
Biểu đồ trên cho thấy khối lượng của một thể quả từ các môi trường có
bổ sung các sản phẩm từ sâu tre lớn nhất ở môi trường có công thức CT17
(khoảng 0,19 gam/thể quả), khối lượng thể quả nhỏ hơn ở các môi trường
CT15 và CT16, đặc biệt khối lượng thể quả rất thấp ở môi trường CT14
(khoảng 0,04 gam/thể quả).
93.63

100
80
60

M2 (gam)
40

N

23
20
2.52

9.84

2.97

10.87

0
CT15

CT16

CT17

Hình 3.19. Số lƣợng, khối lƣợng của thể quả C.militaris trong một bình
nuối cấy trên m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre
Chú thích: M2 (gam): kh i ượng của thể quả C.militaris trong một
bình nuôi c y tại thời điểm thu hoạch; N: s ượng thể quả C.militaris trong
một bình nuôi c y tại thời điểm thu hoạch.
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Đồ thị trên cho thấy khối lượng và số lượng thể quả C.militaris trong
một bình nuôi cấy ở môi trường CT16 (9,8gam/bình nuôi cấy) là lớn hơn so
với trong các môi trường CT15 (2,25gam/bình nuôi cấy) và CT17 (2,97
gam/bình nuôi cấy). Nhìn chung sinh sinh khối thu được từ các môi trường có
bổ sung các sản phẩm từ sâu tre là không cao, điều này cho thấy tính trạng
năng suất thể quả thu được là không lớn.
93.63

100
80
60

N1

40

N2

23
20
0.2 0.16

1.37

5.93

10.87
6.07

0
CT14

CT15

CT16

CT17

Hình 3.20. Số lƣợng thể quả C.militaris tại thời điểm xuất hiện mầm đầu
tiên và thời điểm thu hoạch trên m i trƣờng có bổ sung
các sản phầm từ sâu tre
Chú thích: N1: s
N2: s

ượng thể quả tại thời điểm xu t hiện mầm đầu tiên;

ượng thể quả tại thời điểm thu hoạch.

Đồ thị trên chỉ ra mức độ tồn tại và hình thành thêm của mầm thể quả
sau thời điểm nhú mầm ở của C.militaris ở các công thức môi trường khác
nhau là không giống nhau.Số lượng mầm thể quả ở công thức CT16 nhiều
vượt trội tuy nhiên sự xuất hiện thể quả lại chậm. Trong suốt quá trình sinh
trưởng, phát triển số lượng thể quả có sự biến động. Số lượng thể quả ở các
công thức CT15, CT16, CT17 có sự biến động nhiều theo chiều hướng số
lượng thể quả vẫn tiếp tục hình thành kể từ khi xuất hiện mầm đầu tiên. Sự
biến động về số lượng (mật độ thể quả) thể hiện sự cạnh tranh của C.militaris
trong điều kiện môi trường bị giới hạn. Trong quá trình sinh trưởng, phát triển
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C.militaris cần được cung cấp một lượng chất dinh dưỡng nhất định, lượng
chất dinh dưỡng này được tính toán và cung cấp ngay từ ban đầu với một
lượng nhất định và trong suốt quá trình sinh trưởng của C.militaris lượng chất
này không được bổ sung thêm, số lượng thể quả có sự giảm mạnh trong suốt
quá trình sinh trưởng phát triển do sự cạnh tranh giữa các thể quả, kết quả dẫn
đến hiện tượng thể quả vẫn được hình thành thêm sau khi mầm đầu tiền xuất
hiện. Riêng môi trường CT14 không thuận lợi cho sự hình thành thể quả ban
đầu. Kết quả từ đồ thị số 2 cho thấy chất dinh dưỡng trong CT16 đáp ứng
được nhu cầu dinh dưỡng cho sự sinh trưởng phát triển của C.militaris.
Công
thức

Sinh trƣởng của C.militaris trong các m i trƣờng có sự bổ sung
các sản phẩm của sâu tre
Sau 05 ngày

Sau 10 ngày

Sau 20 ngày

CT14

S

ượng, k ch thước của thể quả n m (CT14)

CT15
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Sau 40 ngày

ch thước, kh i ượng của thể quả n m trong một bình nuôi c y (CT15)

CT16

ch thước, s

ượng thể quả n m trong một bình nuôi c y (CT16)

CT17

ch thước, kh i ượng của thể quả trong một bình nuôi c y (CT17)

Hình 3.21. Sinh trƣởng của C.militaris ở m i trƣờng có bổ sung
các sản phẩm từ sâu tre
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3.3.3. Quy trình nuôi trồng nấm Cordyceps militaris trên các môi trường có
bổ sung các sản phẩm của sâu tre
Từ các nghiên cứu thực nghiệm trên 4 môi trường khác nhau, chúng tôi
xác định quy trình nuôi trồng C. militaris trên môi trường có bổ sung các sản
phẩm từ sâu tre:
Bƣớc 1: Chuẩn bị giống và môi trường nuôi cấy:
Chủng gi ng: Chủng nấm Cordyceps militaris NBRC 100741 (NBRC National Institute of Technology and Evaluation Biological Resource Center).
M i trường nuôi c y: Môi trường nuôi cấy được xác định có hiệu quả
caotrong sản xuất là các môi trường có công thức CT16.
Công thức CT16 chuẩn bị cho 30 bình nuôi cấy: Sâu tre Omphisa
fuscidentalis(200 gam); Gạo lứt (750 gam ; Nước sạch (2 lít); Peptôn (20
gam); Cao nấm men (20 gam); MgSO4.7H2O (1 gam); KHPO4 (3 gam);
NH4NO3 (1 gam); NAA (4 mg); B1 (2ml ; Glucose (50 gam . Môi trường
CT16 được khử trùng trước khi cấy giống.
Bƣớc 2: Lây nhiễm nấm C.militaris vào môi trường:
Công tác lây nhiễm C.militaris được tiến hành trong bốc cấy vô trùng.
Sử dụng xilanh (đã vô trùng lấy một lượng dịch SDAY chứa hệ sợi
C.militaris tưới đều lên bề mặt của môi trường nuôi cấy đã được chuẩn bị ở
bước 1. Sau khi lây nhiễm xong đậy kín bình nuôi như cũ.
Bƣớc 3: Ủ giống: Đưa bình nuôi cấy chứa môi trường đã có giống đặt
trong điều kiện thiếu ánh sáng (tối) từ 3 - 5 ngày để tạo điều kiện cho sự phát
triển hệ sợi của C.militaris. Nhiệt độ ủ từ 180C - 250C. Trong thời gian ủ cần
được kiểm tra giám sát định k (1 lần/ngày). Khi hệ sợi phát triển phủ kín bề
mặt môi trường nuôi cấy thì được.
Bƣớc 4: Ra sáng: Bỏ nắp của bình nuôi cấy đã phủ kín hệ sợi C.militaris
sau đó đặt bình này trong một túi nilon có chứa khoảng 50ml nước cất. Sau đó
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sử dụng nút bông và dây nịt tạo nắp cho túi chứa bình nuôi cấy. Toàn bộ công
đoạn này được thực hiện trong bốc cấy vô trùng. Túi nilon, nước cất, nút bông
đều đã được khử trùng. Trên túi nilon cần ghi rõ thông tin: tên giống
C.militaris; thời điểm cấy giống; thời điểm ra sáng.
Chuyển các bình nuôi cấy trênra điều kiện: chiếu sáng (xen kẽ 12 giờ
chiếu sáng liên tục và tối 12 giờ liên tục , cường độ ánh sáng từ 500 - 1000
lx; nhiệt độ từ 180C - 250C.
Trong suốt quá trình sinh trưởng của C.militaris ở điều kiện ra sáng
cần được giám sát định k (sau 5 - 7 ngày , sau 20 ngày, sau 40 ngày để
kịp thời phát hiện các sai hỏng, dị tật bất thường của hệ sợi, của thể quả
C.militaris kịp thời can thiệp tránh để ảnh hưởng đến các bình phát triển
bình cũng như chất lượng của C.militaris sau này. Thời gian sinh trưởng
phát triển thường kéo dài từ 35 - 45 ngày.
Bƣớc 5: Thu hoạch, bảo quản:
Thu hoạch: Trong quá trình giám sát sự sinh trưởng phát triển của
C.militaris nếu thấy thể quả có hiện tượng “tròn đầu” thì có thể thu
hoạch được.
Đưa bình nuôi đã đến thời điểm thu hoạch ra vị trí sạch sẽ, mở nắp túi,
lấy bình nuôi ra ngoài. Dùng dao mổ (sắc, sạch) rạch môi trường cùng hệ
thể quả thành 4 phần. Dùng panh sạch nhấc từng phần môi trường có thể quả
ra khay sạch. Dùng dao mổ sạch cắt sát gốc thể quả rồi để riêng từng nhóm
sản phẩm (thể quả; đế môi trường).
Bảo quản: Thể quả C.militaris được bảo quản bằng phương pháp sấy ở
nhiệt độ thường ấm (35oC – 60oC) và sấy thăng hoa (đông khô ở -50oC hoặc có
thể bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp (khoảng 4oC trong tủ lạnh (thời gian
bảo quản tối đa 1 tuần .
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3.4. So sánh sự sinh trƣởng của Cordyceps militaris trên các m i trƣờng
có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội, sâu chít và sâu tre
3.4.1. Trên các môi trường giá thể nguyên con
So sánh sự sinh trưởng của C.militaris trên các môi trường CT05; CT08;
CT14. Kết quả so sánh được thể hiện qua đồ thị sau:
7
5.82

6
5
4

3.57

D (mm)
L (Cm)

3
2.13

M1 (gam)

2.03

2
1

0.21

0.27

0.47 0.31

0.04

0
CT05

CT08

CT14

Hình 3.22. Thể quả của C.militaris trên các giá thể nguyên con
từ ong mật nội, sâu chít và sâu tre
Chú thích: D (mm) đường kính thể quả tại thời điểm thu hoạch; L
(Cm): chiều dài thể quả tại thời điểm thu hoạch; M1 (gam): kh i ượng thể
quả tại thời điểm thu hoạch.
Đồ thị trên chỉ ra C.militaris có khả năng sinh trưởng và hình thành thể
quả trên cả ba loại ấu trùng của ba loại côn trùng ong mật nội, sâu chít và sâu
tre. C.militaris sinh trưởng trên môi trường CT08 tốt nhất, tiếp đến là CT05
và phát triển rất yếu trên môi trường CT14. Điều này cho thấy trong ấu trùng
sâu chít chứa các chất dinh dưỡng thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển
của nấm C.militaris.
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3.4.2. Môi trường giá thể có bổ sung gạo lứt và các chất inh ưỡng
So sánh sự sinh trưởng của C.militaris trên các môi trường. Kết quả so
sánh được thể hiện qua đồ thị sau:
30
25.58
25
20
15
10

17.42
14.47
9.53 10.3
5.87 6.61

M2 (gam)

10.54
7.68 7.81

5

9.84

8.7
2.52

2.97

0
CT0 CT01 CT02 CT03 CT04 CT06 CT09 CT10 CT11 CT12 CT13 CT15 CT16 CT17

Hình 3.23. Khối lƣợng thể quả C.militaris trong một bình nuôi cấy trên các
m i trƣờng có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội, sâu chít và sâu tre
Chú thích: M2 (gam): kh i ượng thể quả trong một bình nuôi c y tại thời
điểm thu hoạch.

Biểu đồ trên cho thấy khối lượng thể quả C. militaris trên các môi trường
có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội, sâu chít và sâu tre là không giống
nhau. Khối lượng thể quả thu được từ môi trường CT09 và CT0 là lớn nhất, ở
các môi trường CT01, CT15 và CT17 là thấp nhất. Điều này cho thấy
C.militaris không chỉ có thể phát triển trên các môi trường có các thành phần
chất dinh dưỡng từ (gạo lứt + các sản phẩm từ côn trùng được sử dụng làm
thực phẩm) mà sự phát triển còn vượt trội so với các môi trường có bổ sung
thêm các chất dinh dưỡng nhân tạo. Điều này không chỉ có giá trị chứng minh
về mặt khoa học mà còn mở ra một hướng sản xuất thể quả C.militaris mới,
đơn giản, hiệu quả và an toàn hơn đối với người sản xuất cũng như người tiêu
dùng.
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8
7.25

7
5.74

6
5

3.76

2.11

2.94 3.06
2.92
2.62

5.02

4.74

5

D (mm)

3.81

3.57
2.71

3

5.02

4.79

5
4

5.82

3.23
2.8
2.22

2.13

L (Cm)
2.67

2.62

2.03

2.49
2.02

1.91

2

1.56
1.21

1

1.91
1.43

0.47
0.31

0
CT0

CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 CT06 CT08 CT09 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17

Hình 3.24. Kích thƣớc thể quả C.militaris trên m i trƣờng có bổ sung các
sản phẩm từ ong mật nội, sâu chít và sâu tre
Chú thích: D (mm) đường kính thể quả tại thời điểm thu hoạch; L
(Cm): chiều dài thể quả tại thời điểm thu hoạch.
Kết quả từ biểu đồ trên cho thấy kích thước thể quả C.militaris sinh
trưởng trong các môi trường khác nhau là không giống nhau. Kích thước thể
quả lớn trong các môi trường nuôi cấy có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít,
tiếp đến là các môi trường có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội và thấp
nhất ở các môi trường nuôi cấy có bổ sung các sản phẩm từ sâu tre.
Kích thước của thể quả C.militaris sinh trưởng tốt nhất trong các môi
trường có công thức CT0, CT06 và CT09. Kích thước thể quả C.militaris sinh
trưởng kém hơn trong các môi trường còn lại, đặc biệt trong các môi trường
CT14, CT15, CT16 và CT17. Điều này càng có ý nghĩa về mặt kinh tế bởi các
môi trường CT0, CT06 và CT09 đều là các môi trường chỉ có các thành phần
từ gạo lứt và các sản phẩm trực tiếp từ sâu chít và ong mật.
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0.6
0.53
0.48

0.5

0.4

0.37

0.3

0.27
0.22

M1 (gam)

0.24
0.21

0.2
0.14 0.14
0.1

0.13 0.14

0.11 0.1

0.09 0.08

0.04
0
CT0 CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 CT06 CT08 CT09 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17

Hình 3.25. Khối lƣợng một thể quả C.militaris trên m i trƣờng có bổ sung
các sản phẩm từ ong mật nội, sâu chít và sâu tre
Chú thích: M1(gam): kh i ượng một thể quả tại thời điểm thu hoạch
Từ đồ thị trên ta thấy khối lượng thể quả của C.militaris trên các môi
trường có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội, sâu chít và sâu tre là khác
nhau. Thể quả đạt khối lượng cao nhất trong các môi trường CT0, CT06,
CT09 và thấp nhất trong các môi trường CT01, CT02, CT13 và CT14.
Khối lượng của một thể quả tỉ lệ thuận với kích thước của thể quả trong
các môi trường tương ứng. Điều này phản ánh sự sinh trưởng của C.militaris
trong các môi trường CT0, CT06 và CT09 là tốt hơn so với các môi trường
còn lại. Trong các môi trường CT0, CT06 và CT09 có đầy đủ các chất dinh
dưỡng cần thiết cho sự phát triển của hệ sợi C.militaris, sự hình thành cũng
như sự phát triển của thể quả C.militaris.
3.4.3. Hàm ượng Adenosin và or c pin trong các môi trường có bổ sung
các sản phẩm từ ong mật nội, sâu chít và sâu tre
Hàm lượng Adenosin và Cordycepin có trong thể quả của một số môi
trường nghiên cứu được thể hiện trong hình sau:
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18
16.05
16
14
12
10

Adenosin (mg/g)

8.17
8

Cordycepin (mg/g)
5.46

6

4.84

4
2

0.57

1.72
0.97

0.25

0.17

0.19

0
A

B

CT06

CT09

CT16

Hình 3.26. Hàm lƣợng Adenosin và Cordycepin trong thể quả
đƣợc nuôi cấ trong các m i trƣờng CT06, CT09, CT16
và một số m i trƣờng đối chứng (A và B)
Chú thích: A: Kết quả trong nghiên cứu của TS. Phạm Văn Nhã (Khoa
Sinh Hóa, Trường ĐH Tây Bắc, Việt Nam); B: Kết quả nghiên cứu của Liu et
al. (2014) [5].
Hàm lượng Adenosin và Cordycepin được sử dụng như chỉ thị cho chất
lượng của Cordyceps spp [5]. Kết quả trên biểu đồ chỉ ra hàm lượng của
Adenosin và Cordycepin trên các môi trường có sử dụng các sản phẩm từ ong
mật nội, sâu chít và sâu tre là khác nhau và khác với các hàm lượng về hai
chất này trong môi trường nhân tạo có bổ sung các sản phẩm từ nhộng tằm
dâu kén vàng (A và trong môi trường đã được các nhà khoa học trên thế giới
chỉ ra (B).
Hàm lượng Adenosin trong cả ba môi trường thí nghiệm của đề tài
(CT06, CT09 và CT16 đều thấp hơn so với các đối chứng (A và B), sự khác
biệt này cho thấy hàm lượng Adenosin phụ thuộc vào nguồn chất dinh dưỡng
trong môi trường nuôi cấy. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra hàm lượng này
cũng giảm dần khi chuyển từ giai đoạn hệ sợi sang giai đoạn phát sinh thể quả
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và giảm mạnh khi thể quả đạt kích thước tối đa và chuyển sang già hóa. Các
nghiên cứu của đề tài đã tiến hành phân tích hàm lượng của Adenosin tại thời
điểm thu hoạch (thời điểm thể quả đạt kích thước tối đa và có dấu hiệu của sự
già hóa nên hàm lượng của Adenosin có thể đã giảm mạnh so với các giai
đoạn trước.
Hàm lượng Cordycepin thu được từ các nghiên cứu trong đề tài (CT06,
CT09 và CT16) là khá cao. Trong tự nhiên hàm lượng của Cordycepin còn
gây nhiều tranh cãi, hàm lượng của nó biến động khá lớn trong các nghiên
cứu khác nhau 5 . Điểm chung của các nghiên cứu đều cho rằng hàm lượng
của Cordycepin ở giai đoạn thể quả cao hơn so với giai đoạn hệ sợi và có liên
quan nhiều đến nồng độ oxi trong điều kiện nuôi cấy [5].
Với các kết quả trên có thể khẳng định thể quả được tạo ra (tại thời điểm
thu hoạch) từ các môi trường nghiên cứu trong đề tài (CT06, CT09, CT16) có
chứa các hợp chất quan trọng là Adenosin và Cordycepin, trong đó hàm lượng
Cordycepin tương đối cao trong khi hàm lượng Adenosin trong thể quả tại thời
điểm thu hoạch là thấp. Điều này chỉ ra rằng nếu nuôi cấy C.militaris trên các
môi trường CT06, CT09 và CT16 với mục đích thu Adenosin thì cần tiếp tục
nghiên cứu xác định giai đoạn phù hợp hơn trong vòng đời của C.militaris.
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận
Đề tài nghiên cứu sự sinh trưởng của Cordyceps militaris trên 19 môi
trường (công thức) khác nhau, nhận thấy:
Cordyceps militaris có khả năng sinh trưởng và phát triển trên nhiều loại
môi trường có bổ sung các sản phẩm từ ong mật nội, trong đó nấm sinh
trưởng tốt nhất trên các môi trường CT0 (kích thước 5cm x 3,67mm; khối
lượng một thể quả 0,37g; năng suất trong một bình nuôi 14,47g) và CT06
(kích thước 5,74 cm x 4,79mm; khối lượng một thể quả 0,48g; năng suất
trong một bình nuôi 17,42g) và kém nhất trên môi trường CT01 (kích thước
2,71cm x 2,11mm; khối lượng một thể quả 0,09g; năng suất trong một bình
nuôi 5,87g).
Cordyceps militaris có khả năng sinh trưởng và phát triển trên nhiều loại
môi trường có bổ sung các sản phẩm từ sâu chít, trong đó nấm sinh trưởng tốt
nhất trên các môi trường CT09 (kích thước 7,25cm x 3,81mm; khối lượng
một thể quả 0,53g; năng suất trong một bình nuôi 25,58g) và kém nhất trên
môi trường CT13 (kích thước 5cm x 2,02mm; khối lượng một thể quả 0,1g;
năng suất trong một bình nuôi 8,7g).
Cordyceps militaris có khả năng sinh trưởng và phát triển trên nhiều loại
môi trường có bổ sung các sản phẩm từ và sâu tre trong đó nấm sinh trưởng
tốt nhất trên các môi trường CT16 (kích thước 2,49cm x 1,56mm; khối lượng
một thể quả 0,14g; năng suất trong một bình nuôi 9,84g) và kém nhất trên môi
trường CT15 (kích thước 1,91cm x 1,21mm; khối lượng một thể quả 0,13g;
năng suất trong một bình nuôi 2,52g).
Cordyceps militaris sinh trưởng, phát triển trên các môi trường có bổ
sung các sản phẩm từ ong mật nội và sâu chít tốt hơn trên môi trường có bổ
sung các sản phẩm từ sâu tre.
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Trên môi trường nguyên con (nhộng ong mật nội, sâu chít, sâu tre)
Cordyceps militaris có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trên môi trường
nhộng ong mật nội (kích thước 3,57cm x 2,13mm; khối lượng một thể quả
0,21g) và sâu chít (kích thước 5,82cm x 2,03mm; khối lượng một thể quả
0,27g) nhưng sinh trưởng và phát triển kém trên môi trường sâu tre (kích
thước 0,31cm x 0,47mm; khối lượng một thể quả 0,04g).
2. Đề nghị
+ Tiếp tục nghiên cứu xác định quy trình nuôi trồng C.militaris cho thể
quả có chất lượng tốt nhất trên các giá thể sẵn có ở địa phương.
+ Tiếp tục các nghiên cứu làm rõ mối liên hệ giữa tốc độ phân hóa hệ sợi
hình thành thể quả với các chất trong môi trường dinh dưỡng.
+ Tiếp tục các nghiên cứu xác định thời điểm thu hoạch thể quả cho chất
lượng tốt nhất.
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PHỤ LỤC
1. Một số hình ảnh mô tả các hoạt động, vật liệu được sử dụng trong quá trình
nghiên cứu:

H.2 PL

H.3 PL

H.4 PL

Tổ ong mật

Sâu chít

Sâu tre

H.5 PL

H.6 PL

H.7 PL

H.8 PL

Món ăn từ

Tổ ong

Món ăn từ

Món ăn từ

nhộng ong mật

ngâm rượu

sâu chít

sâu tre

H.9 PL

H.10 PL

H.11 PL

H.12 PL

Cân điện tử

Bếp điện

Hóa chất

Máy lắc

H.14 PL

H.15 PL

H.16 PL

Máy hấp
khử trùng

Môi trường

H.1 PL

Nhộng ong mật

H.13 PL

Dụng cụ (1

Dụng cụ (2

H.17 PL

H.18 PL

H.19 PL

H.20 PL

Bốc cấy và

Giá đặt mẫu

Giống và dụng

Vật dụng đặt mẫu

các vật dụng ra

(ra sáng)

cụ cấy giống

trong tối

H.22 PL

H.23 PL

H.24 PL

sáng

H.21 PL

Giám sát sự sinh

Giám sát sự sinh Giám sát sự sinh

Thu hoạch thể quả

trưởng của

trưởng của

trưởng của

C.militaris (1)

C.militaris (2)

C.militaris (3)

H.25 PL

H.26 PL

H.27 PL

H.28 PL

Kiểm tra chiều

Kiểm tra đường

Kiểm tra cân

Kiểm tra cân nặng

cao thể quả

kính thể quả

nặng của

của thể quả trong

một thể quả

một bình nuôi cấy

C.militaris

H.29 PL

H.30 PL

H.31 PL

H.32 PL

Kiểm tra số

Đóng mẫu thể

Kiểm tra độ pH

Môi trường nuôi

lượng thể quả

quả gửi đi phân

của môi trường

cấy bị nhiễm

trong một bình

tích các chỉ số

nuôi cấy

nấm mốc xanh

nuôi cấy

hóa sinh

H.33 PL

H.34 PL

H.35 PL

H.36 PL

Hiện tượng thoái

Cấy chuyển

Môi trường

Giống trên môi

hóa giống

giống từ môi

SDAY

trường PDA

H.39 PL

H.40 PL

Gạo lứt

Hiện tượng chẻ
ngọn của thể quả

trường PDA
sang môi trường
SDAY

H.37 PL

H.38 PL

Thể quả sau 60

Sự xuất hiện thể

ngày ra sáng

quả chậm vì hệ
sợi quá bông

2. Hình ảnh minh họa quy trình nghiên cứu tạo thể quả C.militaris

1- Giống trong môi

2- Giống trong môi

3- Cấy giống vào

4- Hệ sợi phát triển

trường đặc

trường lỏng

môi trường

trong điều kiện tối

5- Ra sáng tạo điều

6.a- Giám sát thường

6.b- Giám sát

7- Giám sát, thấy thể

kiện để C.militaris

xuyên (mẫu tốt tiếp

thường xuyên

quả đạt kích thước có

hình thành thể quả

tục duy trì)

(mẫu nhiễm bệnh

thể thu hoạch

loại bỏ)

3. Hàm lượng adenosin và cordycepin

Adenosine std

Cordycepin STD

TB sample

Cordycepin
Adenosine

