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TÓM T�T. Cordyceps militaris (C. militaris) là loài n�m ký sinh trên sâu non, nh�ng có giá tr� d��c li�u quý và kinh t� cao 
nên b� khai thác quá m�c d�n ��n khan hi�m ngoài t� nhiên. Vì th� nghiên c�u này ���c ti�n hành nh�m xây d�ng ���c quy 
trình nuôi tr�ng �THT (�ông trùng h� th�o) trên giá th� nh�ng t�m (Bombyx mori) t� �ó �áp �ng ���c nhu c�u v� �THT 
trên th� tr��ng. Gi�ng ���c tiêm 0,1ml vào ph�n ��u c�a nh�ng sau khi c�t kén. Sau khi tiêm, ��t nh�ng vào 3 h�p nh�a nuôi 
c�y T0 (không lót gi�y), T1 (lót gi�y không b� sung dinh d��ng), T2 (lót gi�y và b� sung dinh d��ng) sau �ó ��y n�p l�i. 
�i�u ki�n nuôi c�y cho h� s�i n�m phát tri�n, hình thành qu� th� là � nhi�t �� 20 – 25 oC, th�i gian chi�u sáng 12h sáng/12h 
t�i và �� �m không khí là 65 - 85%. K�t qu� cho th�y T1 (lót gi�y nh�ng không b� sung dinh d��ng) cho hi�u qu� nhi�m 
n�m cao nh�t, h� s�i phát tri�n t�t (12 ngày) và th�i gian xu�t hi�n qu� th� nhanh (15 ngày). Hàm l��ng cordycepin c�a qu� 
th� n�m sau 45 ngày nuôi c�y ��t 0,523mg/g.  

T� KHOÁ: Cordyceps militaris; nh�ng t�m; �i�u ki�n nuôi c�y; qu� th� n�m; môi tr��ng d�ch th�; cordycepin 

ABSTRACT. Cordyceps militaris is a parasitic fungus in insects or pupae with valuable medicinal value and high economic 
value, thus overexploitation leads to scarcity in nature. This study was conducted to develop the culture of C. militaris on the 
silkworm (Bombyx mori), thus meets the demand for C. militaris in the market. The strain was injected with 0.1 ml of the 
head of the pupa after the cocoon was cut. After injection, place the capsules in 3 culture methods T0 (without liner paper), 
T1 (liner paper without nutritional supplement), T2 (liner paper and nutritional supplement) and then cover. Cultivation 
conditions for mycelial growth system, fruit development at 20-25 oC, lighting time 12h/12h and air humidity 65 - 85%. The 
results of T1 (liner paper without nutritional supplement) with the highest efficiency for fungal infections. The yarn was well-
developed (12 days) and the appearance of fruit was fast (15 days). Cordycepin content after 45 days cultured was 0,523 mg 
/g. 

KEYWORDS: Cordyceps militaris; Bombyx mori; culture conditions; mushroom fruit; secondary culture medium; 
cordycepin

1. GI�I THI�U  

T� lâu n�m d��c li�u �ã tr� thành m�t ph�n quan tr�ng 
c�a v�n hoá và n�n v�n minh nhân lo�i, ��c bi�t là các loài 
thu�c gi�ng Cordyceps ���c �ánh giá cao do chúng ch�a 
nhi�u d��c ch�t [1]. Trong �ó, loài C. militaris ch�a hàm 
l��ng các ho�t ch�t có ho�t tính sinh h�c cao nh� cordycepin, 
mannitol, axít amin, adenosine,…và nhi�u thành ph�n khác. 
��ng th�i loài này d� dàng nuôi tr�ng thành công trong môi 
tr��ng nhân t�o [2, 3]. Do ch�a nhi�u d��c ch�t quý nên n�m 
�ông trùng h� th�o (�THT) r�t t�t cho c� th�, giúp �i�u tr� 
và b�i b� cho các h� th�ng mi�n d�ch, tiêu hóa, tu�n hoàn, 
th�n kinh, hô h�p và h� sinh d�c c�a c� th� [4, 5, 6]. V�i giá 
tr� d��c li�u cao, n�m �THT ngoài t� nhiên �ang b� khai 
thác quá m�c d�n ��n c�c kì khan hi�m và giá c� vô cùng 
��t ��. Vì th�, vi�c phát tri�n các nghiên c�u v� nuôi tr�ng 
n�m �THT trong �i�u ki�n nhân t�o nh�m ch� ��ng v� công 
ngh� và t�ng quy mô s�n xu�t, nâng cao n�ng su�t, ch�t 
l��ng góp ph�n gi�m giá thành s�n ph�m �� nhi�u t�ng l�p 
ng��i tiêu dùng có th� ti�p c�n ��n s�n ph�m cho vi�c ch�m 
sóc s�c kh�e là r�t c�n thi�t. M�c tiêu c�a nghiên c�u này là 
xây d�ng quy trình nuôi tr�ng n�m �ông trùng h� th�o (C. 
militaris) trên giá th� nh�ng t�m ��t hi�u qu� cao. Tính m�i 
c�a nghiên c�u này ���c th� hi�n � th�i gian nuôi c�y �THT 
trên giá th� nh�ng t�m ng�n ngày (45 ngày), ti�t ki�m và kinh 

t� h�n nh�ng v�n gi� ���c d��c tính v�n có cao và quy trình 
d� th�c hi�n.  

2. N�I DUNG 

2.1 V�t li�u nghiên c�u 

Gi�ng �ông trùng h� th�o: Gi�ng Cordyceps militaris 
���c cung c�p b�i Công ty TNHH �à L�t HQ farm t�i ��a 
ch� 23/2, Quang Trung – P.9 – Tp. �à L�t – T. Lâm ��ng. 

Các lo�i nguyên li�u: Khoai tây, agar, peptone, cao n�m 
men, glucose (các nguyên li�u ���c s�n xu�t t�i Vi�t Nam). 
Nh�ng t�m do c� s� nh�ng t�m Kinh Thành t�i ��a ch� 37/7 
Phan ��ng L�u, Ph��ng 1, TP. B�o L�c cung c�p. 

Các ch�t khoáng và vitamin: MgSO4.7H2O, KH2PO4. 

Các thi�t b� ���c dùng trong nghiên c�u này g�m: T� c�y 
vi sinh, phòng nuôi c�y có thi�t b� �i�u hòa, máy l�nh, kim 
tiêm dùng m�t l�n, h� th�ng �èn. 
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2.2 Nghiên c�u s� sinh tr��ng, phát tri�n h� s�i n�m 
�ông trùng h� th�o (C. Militaris) trong giai �o�n nhân 
gi�ng c�p I 

Chu�n b� môi tr��ng dinh d��ng (môi tr��ng th�ch): 
Ti�n hành nuôi c�y n�m trên 5 lo�i môi tr��ng khác nhau, 

thí nghi�m ���c b� trí l�p l�i 3 l�n, m�i 1 công th�c làm 3 
��a petri. 

P0: PDA 
P1: PDA c�i ti�n 
P2: PDA c�i ti�n + 5% b�t nh�ng t�m 
P3: PDA c�i ti�n + 10% b�t nh�ng t�m 
P4: PDA c�i ti�n + 15% b�t nh�ng t�m 
P5: PDA c�i ti�n + 20% b�t nh�ng t�m 
PDA (Potato dextrose agar) c�i ti�n: 200g/l khoai tây + 

20g/l dextrose + 20g/l agar + 0,1g/l KH2PO4 + 0,1g/l 
MgSO4.7 H2O, pH = 5,5 h�p kh� trùng � nhi�t �� 121°C, 
trong 30 phút. 

Nuôi c�y trong 15 ngày: 
+ Ánh sáng: t�i hoàn toàn 
+ �� �m: 65 - 75%.  
+ Nhi�t ��: 18-20°C 

Ch� tiêu theo dõi: 
T�c �� phát tri�n h� s�i: Là kh� n�ng kéo dài c�a h� s�i 

trên b� m�t th�ch trong m�t ��n v� th�i gian. ��n v�: 
cm/ngày. (K� t� khi n�m hình thành sau 3,6,9,12,15 ngày 
dùng th��c �o, ch�p l�i s� phát tri�n c�a n�m theo th�i gian) 

Hình thái h� s�i: Màu s�c h� s�i n�m, quan sát b�ng m�t 
th��ng và �ánh giá màu s�c c�a h� s�i n�m. 

M�t �� h� s�i n�m: Quan sát b�ng m�t th��ng và �ánh giá 
m�t �� h� s�i n�m theo thang �i�m: 
(+) M�t �� s�i m�ng, (++) M�t �� s�i trung bình,(+++) M�t 
�� s�i dày . 

2.3 Nghiên c�u s� sinh tr��ng, phát tri�n h� s�i n�m 
�ông trùng h� th�o (C. militaris) trong giai �o�n nhân 
gi�ng c�p II 

Chu�n b� môi tr��ng l�ng: 
M�i thí nghi�m ���c b� trí nh� sau:  1 công th�c/2 l�. 

Trong thí nghi�m này kh�o sát 2 ngu�n dinh d��ng h�u c� 
khác nhau ���c chia nh� sau: 

•  L1: 20g/l glucose + 5g/l peptone + 5g/l cao n�m men 
+ 0,5g/l MgSO4.7H2O + 0,25g/l KH2PO4. pH=6 

• L2: 20g/l glucose + 5g/l b�t ��u nành + 0,5g/l 
MgSO4.7H2O + 0,25g/l KH2PO4. pH=6 

H�p kh� trùng � nhi�t �� 121°C, trong 30 phút. 

Nuôi c�y: 
Chai gi�ng sau khi c�y ���c l�c v�i ch� �� 200 vòng/phút. 

Th�i gian nuôi gi�ng 7 ngày. 
Nhi�t ��: 22 - 25°C. 
Ch� �� ánh sáng: Không c�n ánh sáng 
�� �m: 70 – 90% 

Ch� tiêu theo dõi: 
Th�i gian hình thành h� s� n�m: ���c tính b�ng th�i gian 

�� h� s�i n�m hình thành. ��n v�: ngày.  
Hình thái h� s�i: Màu s�c h� s�i n�m, quan sát b�ng m�t 

th��ng và �ánh giá màu s�c c�a h� s�i n�m. 

2.4 Nghiên c�u s� sinh tr��ng, phát tri�n c�a n�m �ông 
trùng h� th�o (C. militaris) trên giá th� nh�ng t�m 
(Bombyx mori)  

    

Cách th�c th�c hi�n: 
   Nh�ng t�m ���c s� d�ng nguyên kén �� ��m b�o tránh 
lây nhi�m vi sinh v�t trong quá trình v�n chuy�n và b�o 
qu�n. 

Chu�n b� giá th� nh�ng t�m: Dùng dao ph�u thu�t nh� r�ch 
1 ���ng bên ngoài kén t�m (không m�nh tay tránh làm t�m 
b� th��ng) thu l�y nh�ng t��i trong t� c�y vô trùng. 

Gi�ng C. militaris ���c tiêm vào ph�n ��u c�a nh�ng 
trong �i�u ki�n vô trùng. Th� tích gi�ng tiêm cho m�t c� th� 
nh�ng s�ng là 0,1ml. S� d�ng kim tiêm vô trùng (���ng kính 
kim 1,2mm), b�m tiêm dùng m�t l�n (dung tích 5mL). Sau 
khi tiêm nh�ng ���c ��a vào trong l� nh� thí nghi�m. 

B� trí thí nghi�m: Thí nghi�m ���c b� trí v�i 3 công th�c 
ti�p gi�ng khác nhau, thí nghi�m l�p l�i 3 l�n, 1 công th�c/ 3 
con nh�ng t�m. T�t c� ���c nuôi trong �i�u ki�n hoàn toàn 
gi�ng nhau. 

T0: ��t nh�ng vào h�p nh�a không có lót gi�y  
T1:��t nh�ng vào h�p nh�a có lót gi�y nh�ng không b� 

sung dinh d��ng 
T2: ��t nh�ng vào h�p nh�a có lót gi�y có b� sung thêm 

ngu�n dinh d��ng bên d��i (ngu�n dinh d��ng d�ch th�) 

Ch� tiêu theo dõi:  
Th�i gian phát tri�n c�a h� s�i: ���c tính b�ng th�i gian 

�� h� s�i phát tri�n kín toàn b� thân nh�ng. ��n v� tính: Ngày 
Th�i gian xu�t hi�n qu� th�: Là th�i gian tính t� khi c�y 

gi�ng ��n khi xu�t hi�n m�m qu� th� ��u tiên. ��n v� tính: 
Ngày. 

S� l��ng qu� th�: Là m�m qu� th� có kh� n�ng sinh tr��ng 
và phát tri�n ti�p �� hình thành qu� th� tr��ng thành. ��n v� 
tính: qu� th�/con. 

T�c �� phát tri�n qu� th�: Là chi�u dài ���c tính t� b� m�t 
c� ch�t ��n ��nh sinh tr��ng c�a qu� th�. ��n v� tính: 
cm/ngày. 

N�ng su�t sinh h�c: Là s� g n�m khô thu ���c trên 100g 
c� ch�t nuôi tr�ng. ��n v� tính: gam (g) 

Phân tích d��c tính: �em nh�ng �i phân tích sau 35 ngày 
nuôi c�y t�i Trung tâm k� thu�t tiêu chu�n �o l��ng ch�t 
l��ng 3 

�i�u ki�n nuôi c�y: 
Giai �o�n nuôi t�: 

+ Ánh sáng: t�i hoàn toàn 

+ Nhi�t ��: 18 – 20°C 

+ �� �m: 65-75% 
Giai �o�n n�y ch�i ��n t�o qu� th�: 

+ Ánh sáng: 12h chi�u sáng 

+ Nhi�t ��: 20 – 25°C 

+ �� �m: 75 – 90% 

Ph��ng pháp x� lý s� li�u: S� d�ng các d�ng c� nh� 
th��c �o, cân phân tích �� xác ��nh kích th��c và tr�ng 
l��ng c�a qu� th�, ��m s� l��ng qu� th�. S� li�u ���c x� lý 
th�ng kê b�ng ph�n m�m Excel 2016 và Statgraphics 
Centurion XVI. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

3.1 K�t qu� s� sinh tr��ng, phát tri�n h� s�i n�m (C. 
militaris) trong giai �o�n nhân gi�ng c�p I 
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Xây d�ng quy trình nuôi tr�ng �ông trùng h� th�o (Cordyceps militaris) trên giá th� nh�ng t�m (Bombyx mori) 

 

Ghi chú: (+): M�t �� s�i m�ng    
               (++): M�t �� s�i trung bình    
               (+++): M�t �� s�i dày 
               KL: Không lan kín h�t 
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 
B�ng 1. K�t qu� �THT ���c nuôi c�y trong giai �o�n nhân 

gi�ng c�p I 

T� k�t qu� B�ng 1 cho th�y trên c� 6 môi tr��ng dinh 
d��ng n�m ��u sinh tr��ng, phát tri�n. Tuy nhiên chúng có 
s� sai khác nhau v� t�c �� lan t�, th�i gian lan kín m�t c�ng 
nh� là hình thái h� s�i. Y�u t� d�n ��n s� khác nhau là do 
thành ph�n dinh d��ng. P0 có thành ph�n dinh d��ng nghèo 
nên m�t �� h� s�i trung bình, P1 thêm khoáng nên n�m lan 
nhanh và �n ��nh h�n (lan kín m�t trong vòng 10 ngày). P2 
và P3 có m�t �� h� s�i không chênh l�ch nhau, nh�ng gi�a 
hai môi tr��ng này n�m l�i có xu h��ng già hóa (chuy�n 
vàng). Cu�i cùng là P4 và P5 m�t �� h� s�i th�p, không th� 
lan kín b� m�t, có xu h��ng chuy�n sang vàng và xù bông 
lên. 

B� sung b�t nh�ng t�m dao ��ng t� 5 – 10% là phù h�p v�i 
nhu c�u c�a n�m. N�m phát tri�n trên môi tr��ng PDA t�t vì 
�ây là môi tr��ng thông d�ng �� nuôi c�y n�m. Tuy nhiên 
Hur và cs vào n�m 2008 �ã ch�ng minh ��i v�i �THT thì 
�i�u �ó v�n ch�a ��t ���c hi�u qu� cao, nên khi b� sung 
thêm khoáng K+, Mg2+ � n�ng �� thích h�p có th� làm t�ng 

kh� n�ng lan t� [7]. Còn khi b� sung vào 15% và 20% t�c �� 
lan t� ch�m rõ r�t, có xu h��ng �i lên và không lan m�nh �ó 
là do n�m C. militaris yêu c�u v� hàm l��ng nito t��ng ��i 
th�p, n�u quá nhi�u s� làm ch�m quá trình lan t� c�ng nh� là 
bi�t hóa. Nh� v�y, môi tr��ng phù h�p cho nhân gi�ng 
�THT là môi tr��ng P1 (PDA c�i ti�n) (Hình 1). 

3.2 K�t qu� s� sinh tr��ng, phát tri�n h� s�i n�m �ông 
trùng h� th�o (C. militaris) trong giai �o�n nhân gi�ng 
c�p II 

B�ng 2. ��c �i�m c�a �THT trong môi tr��ng L1 và L2 

D�a vào k�t qu� có ���c � B�ng 2 và Hình 2 cho th�y c� 
2 môi tr��ng d�ch th� n�m ��u sinh tr��ng t�t, tuy nhiên 
chúng có s� sai khác nhau v� th�i gian t�o h� s�i và ��c �i�m 
d�ch th�. Lý do d�n ��n s� khác nhau là do thành ph�n dinh 
d��ng. Môi tr��ng L1 có màu vàng ��m, d�ch sánh, có s� 
liên k�t gi�a các h� s�i, th�i gian hình thành h� s�i ng�n (4 
ngày), trong khi L2 th�i gian hình thành h� s�i lâu h�n (6 
ngày). Theo Shih và cs (2007), ngu�n nito �nh h��ng t�i s� 
phát tri�n h� s�i và sinh t�ng h�p các ch�t chuy�n hóa và cao 
n�m men ���c xem là dinh d��ng t�i �u nh�t v�i hàm l��ng 
sinh kh�i s�i l�n nh�t (1,5 g/l), sau �ó là peptone [8]. Bên 
c�nh �ó khoáng c�ng �óng vao trò thi�t y�u trong quá trình 
sinh tr��ng c�a s�i n�m d�ch th�. Park và cs (2009) nh�n 
��nh r�ng nhóm h�n h�p ch�a KH2PO4 0,5 g/L và 
MgSO4.7H2O 0,5g/l ���c xác ��nh là t�i �u cho s�i n�m sinh 
tr��ng [9]. Nh� v�y �� rút ng�n ���c th�i gian nuôi tr�ng 
nh�ng v�n ��t hi�u qu� cao thì môi tr��ng d�ch th� L1 ���c 
cho là phù h�p. 

 
Hình 2.  ��c �i�m h� s�i và màu s�c c�a �THT trong môi tr��ng 

L1 và L2 
3.3 K�t qu� nghiên c�u s� sinh tr��ng, phát tri�n c�a 
n�m �ông trùng h� th�o (C. militaris) trên giá th� nh�ng 
t�m (Bombyx mori) 

B�ng 3. ��c �i�m c�a �THT khi c�y vào thân nh�ng  
t�m nguyên con 

NT 
T�c �� phát tri�n h� 

s�i (cm/ngày) 
M�t �� 
h� s�i 

Th�i gian lan 
kín m�t (ngày) 

P0 0,48±0,01de ++ 12 

P1 0,50±0,01e +++ 10 

P2 0,46±0,01d +++ 13 

P3 0,40±0,04c ++ 15 

P4 0,36±0,02b + KL 

P5 0,19±0,01a + KL 

Môi tr��ng 
Th�i gian 

m�c kín 
(ngày) 

Th�i gian xu�t hi�n 
m�m qu� th� ��u tiên 

(ngày) 

T0 11 17 
T1 12 15 
T2 12 16 

Nghi�m 
th�c 

Th�i gian 
hình 

thành h� 
s�i n�m 
(ngày) 

��c �i�m d�ch th� 

L1 4 
D�ch sánh, có s� liên k�t gi�a các h� 
s�i m�nh, ��ng th�i cho ra l��ng l�n 
sinh kh�i, màu vàng ��m 

L2 6 
D�ch sánh, có s� liên k�t gi�a các s�i 
n�m, t�o ���c sinh kh�i t�t, màu 
vàng nh�t. 

Hình 1. K�t qu� t�c �� lan t� c�a �THT 
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Nh�ng nghiên c�u ban ��u ���c th�c hi�n v�i m�c �ích 
�ánh giá �nh h��ng c�a môi tr��ng nuôi c�y trong chu k� 
s�ng c�a t�m Bombyx mori ��n hình thành qu� th� c�a n�m 
C. militaris. Các m�u t� khác nhau a, b bi�u th� s� khác bi�t 
có ý ngh�a v�i P ≤ 0,05 b�ng phép th� LSD. 

B�ng 4. K�t qu� c�a �THT ���c nuôi c�y trên 3  
môi tr��ng khác nhau 

Theo dõi s� sinh tr��ng, phát tri�n nh�ng trùng th�o trong 
45 ngày ���c ghi nh�n � B�ng 3, B�ng 4. 

Hình 3 và Hình 4 cho th�y ph��ng pháp nuôi c�y T0 ��n 
ngày th� 11 h� s�i n�m �n kín thân nh�ng, sau 17 ngày m�m 
qu� th� n�m ��u tiên n�y m�m trên thân nh�ng. � nghi�m 
th�c này t� l� nh�ng nhi�m n�m khá th�p, t�c �� phát tri�n 
chi�u ch�m 0,075cm/ngày, s� l��ng qu� th� ít (45,88 qu� 
th�/con). Ph��ng pháp nuôi c�y T1, sau 12 ngày h� s�i n�m 
lan kín trên thân nh�ng, ��n ngày th� 15 thì qu� th� b�t ��u 
xu�t hi�n trên thân nh�ng. T� l� nh�ng nhi�m n�m nghi�m 
th�c này r�t cao, qu� th� thu ���c có kích th��c l�n (1,52g), 
có màu cam ��m, v�i t�c �� cao trung bình là 0,08cm/ngày. 
Ph��ng pháp nuôi c�y T2, sau 12 ngày h� s�i lan kín và sau 
16 ngày thì b�t ��u xu�t hi�n qu� th�. T� l� nhi�m n�m vào 
thân nh�ng c�ng khá cao, qu� th� thu ���c có s� l��ng t��ng 
��i, qu� th� có màu cam (Hình 5). 

Th�i gian n�m b�t ��u m�c qu� th� dao ��ng t� 15 – 17 
ngày. K�t qu� phân tích c�a b�ng 1 cho th�y không có s� 
khác bi�t ý ngh�a v� m�t th�i gian b�t ��u hình thành qu� th� 
gi�a các nghi�m th�c. Tuy nhiên, � b�ng 2 cho k�t qu� c�a 
s� sai khác nhau v� s� l��ng qu� th� và kích th��c qu� th� 
gi�a 3 nghi�m th�c. Nghi�m th�c T1 cho k�t qu� t�t nh�t so 
v�i các nghi�m th�c còn l�i. 

Nguyên nhân c�a s� khác bi�t là do cách nuôi tr�ng sau 
khi c�y gi�ng có s� khác nhau. T0 không lót gi�y phía d��i 
có bi�u hi�n n�m m�c lan t�a toàn thân nh�ng (Hình 5), 
nh�ng qu� th� l�i không ���c cao, do � nghi�m th�c này 
không có ��m lót d� khi�n cho các qu� th� gãy ��, không 
���c che l�i nên qu� th� m�c theo nhi�u h��ng khi có ánh 
sáng t� nhi�u phía, nên nh�ng t�m không �� dinh d��ng nuôi 
các qu� th� khác cao lên. Nghi�m th�c T1 t�t h�n T2, vì giá 
tr� dinh d��ng c�a nh�ng r�t cao (Theo Hur và cs 2008 thì 
trong 100g nh�ng có 79,7g n��c; 13g protid; 6,5g lipid; 
nhi�u vitamin và ch�t khoáng [7]) không thua kém các lo�i 
th�t cá thông th��ng nên n�m C. militaris sinh tr��ng và phát 
tri�n r�t t�t. D�a trên s� quan sát có ���c trong quá trình 
th�c hi�n, vi�c b� sung thêm d�ch trong quá trình nuôi c�y 
làm phí ngu�n d�ch th�, d� nhi�m m�c xanh (Trichoderma 
spp.) trong giai �o�n nuôi s�i (môi tr��ng T2). T� nh�ng k�t 
qu� trên, nghi�m th�c T1 ���c ch�n �i phân tích và xác ��nh 
hàm l��ng codycepin ��t ���c là 0,523mg/g (��i v�i qu� th� 
���c thu ho�ch sau 45 ngày) khá cao khi so v�i m�t s� 
nghiên c�u khác nh� hàm l��ng cordycepin ngoài t� nhiên 
là kho�ng 0,006 mg/g, c�a ti�n s� Ph�m V�n Nh� là 0,14 
mg/g và c�a Aloha 0,49mg/g (��i v�i qu� th� ���c thu ho�ch 
sau 65 ngày).  

     
Tuy nhiên trong m�t nghiên c�u khác c�a nhóm tác gi� 
Nguy�n Minh ��c (Vi�n Di truy�n nông nghi�p), hàm l��ng 
cordycepin ��t ���c là 10.6mg/g (��i v�i qu� th� ���c thu 
ho�ch sau 65 ngày).  

T� nh�ng s� li�u v� hàm l��ng d��c tính c�a nh�ng 
nghiên c�u trên, k�t qu� nghiên c�u c�a nhóm có cao h�n 
c�ng có th�p h�n so v�i các k�t qu� khác. Nguyên nhân d�n 
��n s� khác nhau này là do trong quá trình nuôi c�y có nhi�u 
y�u t� �nh h��ng ��n hàm l��ng d��c tính, trong �ó th� nh�t 
có th� k� ��n th�i gian nuôi c�y �nh h��ng ��n hàm l��ng 
d��c tính. Theo Wang và cs 2006 nh�n th�y qu� th� th��ng 
���c t�o ra trong kho�ng 35 – 70 ngày, t� �ó các ch�t trong 
qu� th� c�ng b�t ��u ���c chuy�n hóa trong kho�ng th�i gian 
�ó �� hình thành d��c tính và chúng suy gi�m sau 70 ngày 
[6]. Vì v�y, d��c tính có th� t�ng theo th�i gian trong giai 
�o�n ra qu� th� ��n khi qu� th� phóng bào t�. Th� hai, có th� 
k� ��n là gi�ng ban ��u. �ây là y�u t� tiên quy�t �nh h��ng 
��n ch�t l��ng �ông trùng h� th�o nói chung và hàm l��ng 
d��c tính nói riêng. B�n ch�t c�a gi�ng s� quy�t ��nh ��n 
kh� n�ng sinh tr��ng phát tri�n c�ng nh� kh� n�ng t�o d��c 
tính. Theo Sung và cs (2006) m�t gi�ng kh�e s� sinh tr��ng 
thu�n l�i trên các ngu�n c� ch�t khác nhau và kh� n�ng hình 
thành d��c tính trên qu� th� t�t [10]. Trong nghiên c�u này, 
nhóm ch� ph�c v� � quy mô nghiên c�u �� ��a ra quy trình 

NT 
Chi�u cao 
(cm/ngày) 

S� l��ng qu� 
th� (Qu� 
th�/con) 

Kh�i l��ng qu� 
th� (g) 

T0 0,075 ± 0,003a 45,88 ± 1,32a 1,13 ± 0,10a 

T1 0,081 ± 0,002b 51.54 ± 1,66b 1,52 ± 0,05b 

T2 0,077 ± 0,002ab 47,17 ± 1,02a 1,26 ± 0,09a 

Hình 4. K�t qu� kh�i l��ng qu� th� 

Hình 3. K�t qu� t�c �� phát tri�n qu� th� 
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nuôi c�y �THT trên giá th� nh�ng t�m, vì th� nhóm ch� s� 
d�ng gi�ng ���c phân l�p l�i t� qu� th� c�a công ty, nên ch�t 
l��ng gi�ng ��t ���c không cao sau nhi�u l�n c�y chuy�n. 
Tuy nhiên, hàm l��ng d��c tính c�a nghiên c�u c�ng ��t 
���c khá cao (0,523mg/g), cho th�y ph��ng pháp nuôi c�y 
mang tính kh� thi. Vì v�y, nuôi c�y theo nghi�m th�c T1 (lót 
gi�y nh�ng không b� sung ngu�n dinh d��ng d�ch th�) v�a 
d� th�c hi�n, v�a ti�t ki�m ngu�n d�ch th� và rút ng�n th�i 
gian nuôi c�y nh�ng v�n ��t hi�u qu� t�t. 

4. K�T LU�N 

Thành ph�n môi tr��ng nhân gi�ng c�p I là PDA c�i ti�n: 
200g khoai tây + 20g ���ng dextrose + 20g agar + 0,1 g/l 
KH2PO4 + 0,1 g/l MgSO4.7H2O, pH = 5,5. 

Môi tr��ng d�ch th� c�p II phù h�p cho s� sinh tr��ng, 
phát tri�n h� s�i n�m �ông trùng h� th�o (C. militaris) là 
20g/l glucose + 5g/l peptone + 5g/l cao n�m men + 0,5g/l 
MgSO4.7H2O + 0,25g/l KH2PO4. pH=6 

Nuôi c�y �THT trên giá th� nh�ng t�m (Bombyx mori) là 
��t nh�ng vào h�p có lót gi�y nh�ng không b� sung dinh 
d��ng cho hi�u qu� nh�ng t�m nhi�m n�m cao nh�t, qu� th� 
cao, ra ��u, kích th��c qu� th� l�n và phát tri�n qu� th� t�t. 

5. C�M �N 

Chúng tôi xin chân thành c�m �n Ban Giám Hi�u Tr��ng 
��i h�c L�c H�ng,  Lãnh ��o Khoa K� thu�t hóa H�c và Môi 
tr��ng Tr��ng ��i h�c L�c H�ng, Trung tâm Nghiên c�u 
Khoa h�c và �ng d�ng, Tr��ng ��i h�c L�c H�ng �ã t�o 
�i�u ki�n cho chúng tôi hoàn thành nghiên c�u này. 
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