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XÂY D�NG QUY TRÌNH TR�NG N�M MILKY (CALOCYBE INDICA) 

Establishing the process for cultivating Milky mushroom (Calocybe indica) 

Nguy�n Mai Minh Tuy�n1,a*, Nguy�n Th� Thanh Nhã 1, �� T�n Phát1, �oàn Th� Tuy�t Lê 1  
1Khoa K� thu�t Hóa H�c và Môi Tr��ng; Tr��ng ��i h�c L�c H�ng, ��ng Nai, Vi�t Nam 

TÓM T�T. Nghiên c�u này ���c th�c hi�n nh�m xây d�ng quy trình tr�ng n�m Milky (Calocybe indica). Nghiên c�u �ã 
kh�o sát �nh h��ng c�a vi�c b� sung các ngu�n ��m h�u c� nh�: cám g�o, cám b�p, phân trùn qu� lên m�t s� c� ch�t nh� 
r�m r�, mùn c�a, x� d�a và theo dõi sinh tr��ng, phát tri�n c�a n�m Milky (Calocybe indica) �� tìm ki�m t� l� ph�i tr�n t�t 
nh�t giúp t�ng n�ng su�t n�m thu hái và ti�t ki�m chi phí nguyên li�u ��u vào. �i�u ki�n nuôi tr�ng là nhi�t �� 25 - 35oC, �� 
�m 80 - 85%. K�t qu� cho th�y nghi�m th�c CBG5: ph�i tr�n r�m r� v�i 5% cám g�o, cám b�p cho t�c �� lan t� 0,43cm/ngày, 
th�i gian ra qu� th� 25 ngày, n�ng su�t n�m t��i thu ���c 435,25g/kg trên môi tr��ng c� ch�t và hi�u su�t sinh h�c (BE%) 
là 87,87%. Ngoài ra vi�c ph�i tr�n mùn c�a v�i 45% phân trùn qu� (CQ45) cho t�c �� lan t� 0,883 cm/ngày, th�i gian ra qu� 
th� kho�ng 26 ngày, nh�ng n�ng su�t sinh h�c th�p h�n so v�i nghi�m th�c CBG5. 

T� KHOÁ: calocybe indica; phân trùn qu�, cám g�o, cám b�p 

ABSTRACT. This study was establishing the process for cultivating Milky Mushroom (Calocybe indica). The study 
investigated the effect of supplementation of organic nitrogen sources such as rice bran, maize powder, vermicompost on 
some substrates such as paddy straw, sawdust, coconut fiber and monitoring of growth and development of Milky mushroom 
(Calocybe indica) to find the best mixing ratio to increase yield of mushrooms and save raw material costs. Cultivation 
temperature is 25 - 35oC, humidity 80 - 85%. The results showed that CBG5: mixed rice straw with 5% rice bran, maize 
powder at mycelial growth rate of 0.43 cm / day, fruit yield 25 days, biological yield 435,25g / kg on the substrate medium 
and the biological efficiency (BE%) was 87.87%. In addition, the mixing of sawdust with 45% vermicompost (CQ45) gave 
mycelial growth rate of 0.883 cm / day, fruit yield about 26 days, but biological efficiency was lower than that of CBG5.  

KEYWORDS: calocybe indica, vermiproducts, rice bran, maize power

1. GI�I THI�U 

N�m Milky (Calocybe indica) là th�c ph�m giàu ch�t dinh 
d��ng, có th� thay th� ��m ��ng v�t. N�m Milky có nhi�u 
protein, ch�t béo, ch�t x�, khoáng ch�t, carbonhydate và 
ch�a m�t l��ng l�n acid amin thi�t y�u [1]. Ngoài ra, n�m 
Milky giàu hàm l��ng ch�t ch�ng oxy hóa, tác d�ng b�o v� 
và làm tr� hóa c� th�, ng�n ch�n s� hình thành các ch�t béo 
g�c t� do có h�i cho c� th� (�ây là ch�t béo b� oxy hóa có 
kh� n�ng tiêu di�t enzyme quan tr�ng c�a c� th�, ��y nhanh 
quá trình lão hóa, phá h�y t� bào não làm m�t trí nh�...) [2]. 

Các ph��ng pháp nuôi c�y c�ng nh� k� thu�t tr�ng n�m 
Milky t��ng ��i ��n gi�n và r� ti�n. Trên th� gi�i, n�m 
Milky ���c tr�ng ch� y�u � châu Á ��c bi�t là � �n �� trên 
c� ch�t r�m r� [3]. � Vi�t Nam hi�n nay v�n ch�a có công 
trình nghiên c�u c� th� nào ���c công b� v� nuôi tr�ng n�m 
Milky ch�t l��ng, hi�u qu�. H�n n�a, nh�m t�ng n�ng su�t 
và rút ng�n th�i gian thu ho�ch, m�t s� c� s� tr�ng n�m �ã 
b� sung nhi�u lo�i phân hóa h�c giàu ��m nh� urea, sulfat 
ammon… mang l�i m�i lo ng�i v� an toàn th�c ph�m ��i v�i 
ng��i tiêu dùng. Do �ó, m�t trong nh�ng h��ng nghiên c�u 
m�i �� gi�i quy�t v�n �� này �ang ���c các nhà tr�ng n�m 
quan tâm �ó là vi�c thay th� s� d�ng các ngu�n ��m vô c� 
b� sung trong n�m b�ng các ngu�n dinh d��ng h�u c� nh� 
cám g�o, cám b�p, phân trùn qu� lên các c� ch�t t� nhiên 
nh� mùn c�a, r�m, x� d�a. 

Nghiên c�u này ���c th�c hi�n v�i m�c tiêu tìm ra t� l� 
c�a các ngu�n dinh d��ng h�u c� t� cám g�o, cám b�p, phân 
trùn qu� ph�i tr�n phù h�p v�i c� ch�t mùn c�a, r�m, x� d�a 
�� tr�ng n�m Milky cho n�ng su�t cao, ch�t l��ng t�t, ��t 
hi�u qu� kinh t�, cung c�p s�n ph�m giàu dinh d��ng và an 
toàn th�c ph�m. 

2. V�T LI�U VÀ PH��NG PHÁP 

2.1 V�t li�u nghiên c�u  

Qu� th� n�m Milky Calocybe indica do công ty Meo 
Gi�ng Tr�ng Bình, 327 Man Thi�n- P.T�ng Nh�n Phú A- Q9 
cung c�p; Mùn c�a cao su cung c�p b�i công ty TNHH Vi�t 
Khanh Food s� 314 ���ng H� Th� H��ng, kp5, ph��ng 
Xuân An, th� xã Long Khánh t�nh ��ng Nai; R�m ���c l�y 
t� h� nông dân � Tân An, Long An; X� d�a cung c�p b�i 
Công Ty TNHHMTV d�a M��i Hi�n, s� 18B, khu ph� 1, 
Ph��ng 8, Thành ph� B�n Tre, B�n Tre; Phân trùn qu� cung 
c�p b�i Công ty CP Trùn Qu� C� Chi, 1A ���ng 29, �p Tân 
��nh, xã Tân Thông H�i, huy�n C� Chi, Tp H� Chí Minh; 
��t th�t cung c�p t�i  Ông H��ng, xã Thi�n Tân, huy�n V�nh 
C�u, ��ng Nai; Cám b�p cung c�p t�i s� 12, Hu�nh V�n 
Ngh�, B�u Long, Biên Hòa, ��ng Nai; Cám g�o cung c�p 
t�i 12, Hu�nh V�n Ngh�, B�u Long, Biên Hòa, ��ng Nai. 

2.2 Ph��ng pháp nghiên c�u 

Nguyên li�u tr�ng n�m là mùn c�a cao su ���c b� sung 
1% CaCO3 và �i�u ch�nh �� �m ��n 60% sau �ó � ��ng trong 
vòng 5 - 7 ngày. R�m ���c � tr�n v�i n��c ch�a CaCO3, 
trong 10 - 15 ngày. X� d�a ���c b� sung 2% CaCO3 trong 
vòng 5 – 7 ngày. Sau khi � xong, ti�n hành ph�i tr�n mùn 
c�a, r�m r�, x� d�a v�i các ngu�n ��m h�u c�: phân trùn 
qu�, cám b�p, cám g�o (cám b�p và cám g�o ���c b� sung 
thêm CaCO3 1%) theo các t� l� ��m h�u c� khác nhau và 
riêng bi�t. �óng b�ch PE 500g. Kh� trùng c� ch�t � 121 0C 
trong 1 gi�. B�ch sau khi c�y gi�ng ���c chuy�n vào n�i nuôi 
� t� n�m. Khi t� n�m lan ��y b�ch, h� s�i n�m dày tr�ng, 
b�ch ���c chuy�n xu�ng nhà tr�ng �� m� b�ch ph� 1 l�p ��t 
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và t��i sàn thu hái qu� th�. Nhi�t �� nhà tr�ng n�m kho�ng 
25 – 35 0C. Ánh sáng khu�ch tán 200 - 300 lux. �� �m nhà 
tr�ng 80 - 85%. Nhà tr�ng ��m b�o �� thông thoáng và tránh 
gió lùa tr�c ti�p [4][5]. 

2.2.1 Kh�o sát s� lan t� c�a n�m trên m�t s� lo�i giá th� 
Thí nghi�m b� trí theo ��n y�u t�, 3 l�n l�p l�i, s� li�u 

���c ghi nh�n m�t cách ng�u nhiên. C� ch�t mùn c�a, r�m 
r�, x� d�a ���c ti�n x� lý v�i CaCO3. Các thí nghi�m ���c 
b� trí theo các t� l�: MC: 100% mùn c�a, R: 100% r�m, XD: 
100% x� d�a 

Ch� tiêu theo dõi g�m s� t�ng tr��ng (t�c �� lan t�, ngày 
lan t�), các s� li�u ���c ghi nh�n sau 7 ngày k� t� lúc c�y 
gi�ng vào b�ch. 

2.2.2 Kh�o sát �nh h��ng c�a phân trùn qu� ��n s� lan 
t� và hình thành qu� th� n�m 

Thí nghi�m ���c b� trí theo ��n yêu t�, 3 l�n l�p l�i, s� 
li�u ���c ghi nh�n m�t cách ng�u nhiên. C� ch�t mùn c�a, 
r�m r�, x� d�a ���c ti�n x� lý v�i CaCO3. Các thí nghi�m 
���c b� trí theo các t� l�:  
CQ25/RQ25/DQ25: 25% phân trùn qu�, 
CQ330/RQ30/DQ30: 30% phân trùn qu�, 
CQ35/RQ35/DQ35: 35% phân trùn qu�, 
CQ40/RQ40/DQ40: 40% phân trùn qu�, 
CQ45/RQ45/DQ45: 45% phân trùn qu�, 
CQ50/RQ50/DQ50:      50%        phân         trùn         qu�. 

Trong �ó: Ngu�n ��m t��ng �ng v�i vi�c b� sung CQ: 
mùn c�a + phân trùn qu�, RQ: r�m + phân trùn qu�, DQ: x� 
d�a + phân trùn qu�. 

Ch� tiêu theo dõi g�m s� t�ng tr��ng (t�c �� lan t�, ngày 
lan t�) và s� phát tri�n (tr�ng l��ng qu� th�, ngày ra qu� th�), 
các s� li�u ���c ghi nh�n sau 7 ngày k� t� lúc c�y gi�ng vào 
b�ch. 

2.2.3 Kh�o sát �nh h��ng c�a cám b�p và cám g�o ��n 
s� lan t� và hình thành qu� th� n�m 

Thí nghi�m ���c b� trí theo ��n y�u t�, 3 l�n l�p l�i, s� 
li�u ���c ghi nh�n m�t cách ng�u nhiên. C� ch�t mùn c�a, 
r�m r�, x� d�a ���c ti�n x� lý v�i CaCO3. Các thí nghi�m 
���c b� trí theo các t� l�: 

CBG5/RBG5/XBG5: 5% cám b�p, cám g�o; 
CBG10/RBG10/XBG10: 10% cám b�p, cám g�o; 
CBG15/RBG15/XBG15: 15% cám b�p, cám g�o; 
CBG20/RBG20/XBG20: 20% cám b�p, cám g�o; 
CBG25/RBG25/XBG25: 25%    cám      b�p,     cám     g�o. 

Trong �ó: CBG: mùn c�a + cám b�p và cám g�o; RBG: 
r�m + cám b�p và cám g�o, XBG: x� d�a + cám b�p và cám 
g�o. 

Ch� tiêu theo dõi g�m s� t�ng tr��ng (t�c �� lan t�, ngày 
lan t�) và s� phát tri�n (tr�ng l��ng qu� th�, ngày ra qu� th�), 
các s� li�u ���c ghi nh�n sau 7 ngày k� t� lúc c�y gi�ng bào 
b�ch. 

Các ph��ng pháp phân tích  
Phân tích thành ph�n dinh d��ng n�m theo các ch� tiêu 

nh� B�ng 2. 
·  Hi�u su�t sinh h�c 

T� nghi�m th�c t�t nh�t trong các thí nghi�m, áp d�ng 
tr�ng trên b�ch 1 kg và thu nh�n k�t qu� tr�ng l��ng qu� th� 
thu ���c trong su�t quá trình thu ho�ch. Hi�u su�t sinh h�c 
(BE) c�a n�m là t� l� gi�a tr�ng l��ng qu� th� n�m thu ���c 
trên l��ng c� ch�t khô [6]. 

Hi�u su�t sinh h�c (BE%) b�ng tr�ng l��ng n�m t��i trên 
l��ng c� ch�t khô nhân 100 
 

* X� lý s� li�u 
S� li�u ���c thu nh�n, x� lý và phân tích b�ng ph�n m�m 

Microsorf Exel 2013 và Statgraphics Centurion XVI. 

B�ng 2.2 Các ch� tiêu phân tích và ph��ng pháp phân tích 

Tên ch� tiêu 
Characteristic 

Ph��ng pháp th� 
Test method 

Protein 
QTTN/KT3 140:2016 

Kjeldahl method 

Lipid 
QTTN/KT3 139:2016 (có 

th�y phân) 

Carbonhydrate US-FDA 21 CFR 101.9 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

3.1 Kh�o sát s� lan t� c�a n�m trên m�t s� lo�i giá th� 

B�ng 3.1 �nh h��ng c�a m�t s� lo�i giá th� ��n s� lan t� n�m 

C� ch�t 
T�c �� lan t� 

(cm/ngày) 

Th�i gian lan t� 

(ngày) 

Mùn c�a 0,40 ± 0,01b 35,3 ± 1,5a 

R�m r� 0,34 ± 0,01a 38,0 ± 1,0b 

X� d�a 0,33 ± 0,01a 39,3 ± 0,6b 

*Các m�u t� khác nhau a, b, c, d…bi�u th� s� khác bi�t có ý ngh�a 
v�i P ≤ 0,05 b�ng phép th� LSD 

 

Bi�u �� 3.1 Bi�u �� �nh h��ng c�a giá th� ��n s� lan t� n�m 
Milky 

A: Bi�u �� th� hi�n t�c �� lan t�,  
B: Bi�u �� th� hi�n th�i gian  lan t� 
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Hình 3.1 S� lan t� n�m trên 3 c� ch�t mùn c�a, r�m r�, x� 
 d�a trong 15 ngày 

K�t qu� � B�ng 3.1 cho th�y t�c �� lan trên c� ch�t mùn 
c�a là nhanh nh�t (0,40 cm/ngày) nhanh h�n so v�i t�c �� 
lan t� c�a r�m (0,34 cm/ngày) và x� d�a (0,33 cm/ngày). 
Ngoài ra th�i gian lan t� c�a mùn c�a c�ng nhanh h�n r�m 
và x� d�a. Theo Frimpong-Manso [7], mùn c�a cao su ch�a 
nhi�u cellulose, ít hemicellulose và lignin, c�u trúc h�t nh�, 
��ng th�i mùn c�a c�ng có �� thoáng khí và kh� n�ng gi� 
�m t��ng ��i t�t nên t� n�m lan nhanh. R�m giàu cellulose 
nh�ng c�ng có c�u trúc d�ng s�i nên enzyme c�a t� n�m khó 
th�y phân các h�p ch�t cao phân t� c�a c� ch�t và �� thoáng 
khí kém nên t� n�m phát tri�n ch�m h�n so v�i mùn c�a. X� 
d�a có c�u trúc d�ng s�i và ch�a nhi�u ch�t chát lignin khó 
x� lý h�t nên t� n�m phát tri�n ch�m và không hình thành 
qu� th�. 

3.2 Kh�o sát �nh h��ng c�a phân trùn qu� ��n s� lan t� 
và hình thành qu� th� n�m 

B�ng 3.2 �nh h��ng c�a phân trùn qu� ��n s� lan t� và hình 
thành qu� th� n�m 

NT 

 

T�c �� lan t� 

(cm/ngày) 

Th�i gian 

ra qu� th� 

(ngày) 

Tr�ng l��ng 

n�m (g) 

CQ25 0,673±0,02c 31,67±0,6d 74,02±1,50a 

CQ30 0,843±0,04de 29,67±0,6c 88,86±3,02b 

CQ35 0,533±0,02b 28,33±0,6b 90,70±1,52b 

CQ40 0,797±0,02d 28,0±1,0b 91,54±1,31bc 

CQ45 0,883±0,04e 25,33±0,6a 147,18±6,17d 

CQ50 0,430±0,04a 30,67±0,6cd 96,59±1,26c 

RQ25 0,367±0,01a 31,0±1,0c 74,31±1,91a 

RQ30 0,353±0,01a 28,0±1,0b 76,01±3,06ab 

RQ35 0,383±0,01ab 27,67±1,5ab 94,29±2,24cd 

RQ40 0,41±0,01b 27,33±1,5ab 86,29±5,6abc 

RQ45 0,496±0,04d 25,67±0,6a 87,70±2,2bc 

RQ50 0,457±0,01c 27,72±1,2ab 106,16±14,81d 

XDQ25 0,403±0,06a - - 

XDQ30 0,433±0,06b - - 

XDQ35 0,413±0,06a - - 

XDQ40 0,463±0,06e - - 

XDQ45 0,457±0,06c - - 

XDQ50 0,437±0,06b - - 

*Các m�u t� khác nhau a, b, c, d…bi�u th� s� khác bi�t có ý ngh�a 
v�i P ≤ 0,05 b�ng phép th� LSD 
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Bi�u �� 3.2 Bi�u �� th� hi�n �nh h��ng c�a cám b�p ��n s� 
lan t� và hình thành qu� th� n�m Milky 

A: bi�u �� th� hi�n t�c �� lan t�, B: bi�u �� th� hi�n th�i 
gian lan t�, C: bi�u �� th� hi�n tr�ng l��ng qu� th�, D: bi�u 

�� th� hi�n th�i gian b�t ��u thu hái qu� th� 

 

Hình 3.2a �nh h��ng c�a phân trùn qu� trên giá th� mùn c�a ��n 
s� lan t� n�m 

 

Hình 3.2b �nh h��ng c�a phân trùn qu� trên giá th� r�m r� ��n 
s� lan t� n�m 

K�t qu� � B�ng 3.2 cho th�y � các nghi�m th�c ph�i tr�n 
phân trùn qu� v�i các giá th� mùn c�a, r�m r�, x� d�a cho 
th�y h� s�i n�m Milky có th� phát tri�n t�t. Nh�ng � nghi�m 
th�c ph�i tr�n các t� l� phân trùn qu� v�i x� d�a thì không 
có s� hình thành qu� th� n�m là do c� ch�t x� d�a nghèo 
dinh d��ng giàu lignin và tanin nh�ng ít cellulose nên t� n�m 
v�n lan kh�p trên b� m�t c� ch�t, nh�ng t� phát tri�n ch�m 
và y�u (t� m�nh), không �n sâu vào trong c� ch�t, khi �ó h� 
s�i t� không �� dày �� k�t ch�t l�i v�i nhau t�o qu� th� [7], 
[8]. Bên c�nh �ó, khi b� sung phân trùn qu� v�i các t� l� khác 
nhau v�i r�m r� và mùn c�a, t�c �� lan t� ��u có s� chênh 
l�ch gi�a các nghi�m th�c. C� th�, t�c �� lan t� c�a mùn c�a 
b� sung 45% phân trùn qu� có t�c �� lan t� cao nh�t (0,883 
cm/ngày), ti�p ��n là mùn c�a b� sung 30% phân trùn qu� 
(0,843 cm/ngày) cao h�n h�n so v�i các nghi�m th�c khác. 

Theo Bi�u �� 3.2, khi b� sung phân trùn qu� v�i các t� l� 
khác nhau, th�i gian ra qu� th� và tr�ng l��ng n�m t��i ��u 
có s� chênh l�ch gi�a các nghi�m th�c. Trong �ó, nghi�m 
th�c mùn c�a b� sung 45% phân trùn qu� có th�i gian ra qu� 
th� ng�n nh�t (25 ngày, s�m h�n 3-5 ngày so v�i các nghi�m 
th�c khác). Xét v� tr�ng l��ng n�m t��i sau thu ho�ch thì 
các nghi�m th�c khác ��u có tr�ng l��ng n�m t��i th�p h�n 
so v�i nghi�m th�c CQ45. B� sung 45% phân trùn qu� v�i 

mùn c�a cho tr�ng l��ng n�m t��i l�n nh�t (147,18 g) g�p 
1,3~1,9 l�n so v�i các nghi�m th�c khác. K�t qu� c�a nghi�m 
th�c CQ45 cho th�y có s� t��ng ���ng so v�i k�t qu� nghiên 
c�u k�t qu� t�t nh�t c�a Rakesh S. Yadav [9]. 

3.3 Kh�o sát �nh h��ng c�a cám b�p và cám g�o ��n s� 
lan t� và hình thành qu� th� n�m 

 

 

 

Bi�u �� 3.3. Bi�u �� th� hi�n �nh h��ng c�a cám b�p và cám g�o 
��n s� lan t� và hình thành qu� th� n�m Milky 

A: bi�u �� th� hi�n t�c �� lan t�, B: bi�u �� th� hi�n th�i gian lan 
t�, C: bi�u �� th� hi�n tr�ng l��ng qu� th�, D: bi�u �� th� hi�n 

th�i gian b�t ��u thu hái qu� th� 

D 

A 

D 

C 
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B�ng 3.3 �nh h��ng c�a cám b�p và cám g�o ��n s� lan 
t� và hình thành qu� th� n�m 

Nghi�m 

th�c 

T�c �� lan t� 

(cm/ngày) 

Th�i gian ra 

qu� th� 

(ngày) 

Tr�ng l��ng 

n�m (g) 

CBG05 0,38±0,01c 29,0±1,0b 77,94±2,5a 

CBG10 0,35±0,01c 27,67±0,6b 83,24±1,8a 

CBG15 0,377±0,01c 28,67±0,6b 91,00±1,2b 

CBG20 0,31±0,01a 30,67±1,1c 77,44±0,9a 

CBG25 0,357±0,01b 25,67±0,6a 118,55±6,3c 

RBG05 0,43±0,01d 25,0±1,73a 179,18±7,3d 

RBG10 0,33±0,01b 30,33±0,6cd 81,37±6,7ab 

RBG15 0,36±0,02c 27,33±0,6b 98,6±11,9b 

RBG20 0,293±0,01a 31,67±0,6d 79,08±1,6a 

RBG25 0,317±0,01b 29,33±0,6c 119,4±17,8c 

XBG05 0,383±0,01c - - 

XBG10 0,367±0,01b - - 

XBG15 0,347±0,01a - - 

XBG20 0,337±0,01a - - 

XDBG25 0,35±0,01a - - 

*Các m�u t� khác nhau a, b, c, d… bi�u th� s� khác bi�t có ý ngh�a 
v�i P ≤ 0,05 b�ng phép th� LSD 

 

Hình 3.3a. �nh h��ng c�a cám b�p cám g�o trên giá th� mùn c�a 
��n s� lan t� n�m 

 

Hình 3.3b. �nh h��ng c�a cám b�p cám g�o trên giá th� r�m r� 
��n s� lan t� n�m 

Theo k�t qu� � B�ng 3.3 cho th�y t�c �� lan t� c�a 
nghi�m th�c RBG5 cao nh�t (0,43cm/ngày), ngoài ra th�i 

gian lan t� c�a nghi�m th�c RBG5 (30,0 ngày) nhanh h�n 
4,5 ngày so v�i các nghi�m th�c khác. 

Theo Bi�u �� 3.3 thì khi b� sung cám b�p và cám g�o v�i 
các t� l� khác nhau, th�i gian ra qu� th� và tr�ng l��ng n�m 
t��i ��u có s� chênh l�ch gi�a các nghi�m th�c. Trong �ó, 
nghi�m th�c mùn c�a b� sung 5% cám b�p và cám g�o có 
th�i gian ra qu� th� ng�n nh�t (25 ngày, s�m h�n 3-5 ngày 
so v�i các nghi�m th�c khác). Xét v� tr�ng l��ng n�m t��i 
sau thu ho�ch thì các nghi�m th�c khác ��u có tr�ng l��ng 
n�m t��i th�p h�n so v�i nghi�m th�c RBG5%. B� sung 5% 
cám b�p và cám g�o v�i r�m cho tr�ng l��ng n�m t��i l�n 
nh�t (179,18 g) g�p 1,5~2 l�n so v�i các nghi�m th�c khác. 

K�t qu� phân tích và tính toán 
Hàm l��ng dinh d��ng có trong n�m sau khi phân tích 

thì cho ���c k�t qu� sau: 

B�ng 3.4. B�ng k�t qu� hàm l��ng dinh d��ng có trong n�m 

Ch� tiêu phân 

tích 
K�t qu� phân tích 

Protein 2,29% 

Lipid 0,54% 

Carbonhydrate 5,31% 

K�t qu� phân tích ���c tính theo tr�ng l��ng t��i c�a n�m. 
D�a vào b�ng cho th�y hàm l��ng protein trong n�m ��t 
2,29%. So v�i hàm l��ng cao nh�t ���c xác ��nh b�i nghiên 
c�u c�a Alam Nuhu (2.25%) thì cao h�n 0,04%. Hàm l��ng 
ch�t béo chi�m 0,54% th�p h�n so v�i k�t qu� nghiên c�u 
c�a Alam Nuhu (0,59%). Hàm l��ng carbohydrate phân tích 
là 5,31% th�p h�n so v�i nghiên c�u Aham (6,3%) t�m 
0,99%. Cho th�y quy trình xây d�ng n�m Milky mang tính 
kh� thi. 
* Hi�u su�t sinh h�c 

B�ng 3.5 B�ng hi�u su�t sinh h�c c�a n�m Milky 

 Tr�ng l��ng qu� 
th� thu ���c (g) 

Hi�u su�t sinh h�c 
BE% 

Trung 
bình 

435,25 87,87% 

Tr�ng l��ng n�m t��i thu hái khi tr�ng trên b�ch 1 kg v�i 
ph�i tr�n cám g�o và cám b�p lên r�m sau 3 l�n thu hái s� 
cho tr�ng l��ng là 435,25 g trên t�ng tr�ng l��ng n�m t��i 
1 kg t��ng �ng v�i hi�u su�t sinh h�c BE ��t 87,87%. K�t 
qu� này cho th�y có s� t��ng ���ng so v�i nghiên c�u c�a 
Nuhu Alam là 173,8 – 459,3 g n�m t��i trên 1 kg môi tr��ng 
c� ch�t và BE thu ���c là 35 - 92%. Nh� v�y, vi�c s� d�ng 
c� ch�t r�m b� sung 5% cám g�o và cám b�p là ngu�n dinh 
d��ng b� sung t�t nh�t �� cho n�m có kh� n�ng h�p th� 
chuy�n hóa t� c� ch�t thành qu� th� cao làm t�ng hi�u su�t 
sinh h�c BE lên nhi�u l�n.  

N�ng su�t thu hái c�a n�m c�ng ��t trung bình là 435,25 
g trên b�ch 1 kg sau thu khi thu hái nhi�u ��t, n�ng su�t này 
t��ng ���ng so v�i nghiên c�u Nuhu Alam. 

4. K�T LU�N 

Quy trình tr�ng n�m Milky ���c xây d�ng nh� sau: N�m 
Milky ���c tr�ng trên giá th� r�m ph�i tr�n v�i thành ph�n 
cám g�o và cám b�p 5% làm rút ng�n th�i gian thu ho�ch 
cho n�ng su�t cao, th�i gian lan t� nhanh nh�t kho�ng t� 25 
��n 30 ngày, th�i gian ra qu� th� c�ng nhanh nh�t kho�ng t� 
25 ��n 30 ngày và tr�ng l��ng qu� th� thu ���c cao nh�t, 
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hi�u su�t sinh h�c BE ��t cao nh�t. Ngoài ra v�i nh�ng n�i 
không có r�m ta có th� s� d�ng giá th� mùn c�a ph�i tr�n 
v�i thành ph�n phân trùn qu� 45% c�ng cho th�i gian thu 
ho�ch ng�n và n�ng su�t cao ch� th�p h�n so v�i ph�i tr�n 
r�m v�i cám g�o và cám b�p 5%. 

5. CÁM �N 

Nhóm nghiên c�u xin c�m �n Ban Giám hi�u Tr��ng ��i 
h�c L�c H�ng, quý th�y cô Khoa k� thu�t Hóa h�c và Môi 
tr��ng, và Trung tâm Nghiên c�u Khoa h�c và �ng d�ng 
Tr��ng ��i h�c L�c H�ng. 
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