
         
 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
-  Nghiên cứu tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp trồng nấm ăn và 
nấm dược liệu. 
-  Xử lý nguyên liệu sau khi trồng nấm bằng mô hình nuôi trùn quế. 
-  Xử lý nguyên liệu sau trồng nấm thành phân hưu cơ vi sinh. 

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN  VÀ CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM 

-  Chuyển giao công nghệ sản xuất giống, kỹ thuật nuôi trồng và chế biến 
nấm theo quy trinh sản xuất sạch VIETGAP dưới các hình thức : 
+ Mở các lớp đào tạo kỹ thuật tại Viện Nghiên cứu CNSH và MT 
+ Cử các chuyên gia đến tận các địa phương để hướng dẫn, đào tạo ,tư 
vấn về tổ chức sản xuất nấm . 
-  Tư vấn và thiết kế nhà xưởng, trang trại, nhà trồng nấm. 

Sử dụng bã mía trồng nấm  
Linh Chi và Bào ngư Nấm Linh Chi trồng trên bã mía Nấm Bào ngư trồng trên bã mía 

Nấm rơm trồng trên bông thải Nấm rơm trồng trên mạt cưa 

Xử lý nguyên liệu sau khi trồng nấm bằng mô hình nuôi trùn quế 

Nấm Linh Chi trồng trên mạt dừa 

Quan sát sợi nấm Phân lập giống Hệ thống đóng bịch phôi nấm  

Chuyển giao quy trình trồng nấm Linh Chi từ bã mía cho Công ty Dược Hùng Thịnh tại Tây Ninh 

Nấm Bào ngư Kim Đỉnh 

Nấm  hương 

Tập huấn kỹ thuật trồng nấm cho cán bộ 
khuyến nông tỉnh Đắk Nông  

Tập huấn kỹ thuật trồng nấm tại Công ty TNHH Vườn MAYA 

Nấm mối đen   

Nấm hầu thủ 

Tập huấn kỹ thuật trồng nấm tại Công ty CP 
Bông Việt Nam 

Nấm kim phúc Nấm Linh chi sừng hưu 

PHÒNG THÍ NGHIỆM NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU  
I.  Nhiệm vụ 
1.1. Phòng thí nghiệm Nấm ăn và nấm dược liệu phục vụ cho việc giảng dạy các môn học thực hành như sau: 

  - Thực hành công nghệ nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu 
 - Thực hành ứng dụng nấm trong xử lý môi trường 

1.2. Phục vụ các đề tài nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ: 
 - Nghiên cứu, phát triển quy trình nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu 
 - Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm từ nấm ăn và nấm dược liệu 
 - Chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu 

1.3. Phục vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên 
1.4. Đào tạo các khóa học ngắn hạn về kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu 

Liên hệ: 
 - Phan Hữu Tín 
  + Email: phtin@hcmuaf.edu.vn                -  Điện thoại: 0389.604889 
 - Nguyễn Minh Quang 
  + Email: minhquang@hcmuaf.edu.vn      -  Điện thoại: 0908.388407 


