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BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

SH03055: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU  

(BIOTECHNOLOGY OF EDIBLE AND MEDICINAL MUSHROOMS) 

 

 

   I. Thông tin về học phần   

o Học kì: 7 

o Tín chỉ: 3,0 (Lý thuyết: 2 - Thực hành: 1 - Tự học: 9) 

o Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

+ Học lý thuyết trên lớp: 30 tiết 

+ Thuyết trình và thảo luận trên lớp: 0 tiết 

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 15 tiết chuẩn, qui đổi tương đương 

với 30 tiết thực hành thực tế  

o Tự học: 135 tiết 

o Đơn vị phụ trách: 

 Bộ môn: Công nghệ Vi sinh 

 Khoa: Công nghệ Sinh học 

 

o Học phần thuộc khối kiến thức: (Tích dấu X vào các ô tương ứng)  

Đại cương □ Cơ sở ngành □ Chuyên ngành   

Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn  

 

o Học phần học song hành: Không 

o Học phần tiên quyết: SH01002 - Vi sinh vật đại cương 

o Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh □ (TA)      Tiếng Việt    ⌧ (TV) 

II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi   

* Mục tiêu:  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức như sau: 

+ Khái niệm nấm ăn, nấm dược liệu; Các kiến thức cơ bản về sinh học của nấm ăn, nấm dược 

liệu;  

+ Công nghệ nhân giống (phân lập giống nấm, nhân giống nấm cấp 1, nhận giống nấm cấp 2, 

giống nấm thương phẩm) và ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống nấm;  

+ Công nghệ nuôi trồng và ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng một số loài nấm ăn, 

nấm dược liệu; Các phương pháp bảo quản sản phẩm nấm; phương pháp quản lý sâu bệnh hại 

nấm.  

Học phần nhằm rèn cho sinh viên kỹ năng như sau: 
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+ Thực hiện được các công đoạn trong nhận giống và nuôi trồng nấm (sử dụng các thiết bị nhân 

giống nấm; biết cách chọn nguyên liệu phù hợp, thực hiện được các thao tác nhân giống và nuôi 

trồng nấm). 

Học phần rèn luyện cho sinh viên các thái độ sau: 

+ Chủ động học tập, tích lũy kiến thức; 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện nội qui trong học lý thuyết và thực hành. 

* Kết quả học tập mong đợi của chương trình cử nhân Công nghệ sinh học: 

 

Kết quả học tập mong đợi của chương trình Cử Nhân CNSH 

Sau khi hoàn tất chương trình sinh viên có thể: 

Kiến thức 

tổng quát 

CĐR 1: Áp dụng kiến thức toán, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, luật pháp và 

sự hiểu biết về các vấn đề đương đại vào ngành CNSH. 

CĐR 2: Phân tích nhu cầu và yêu cầu của các bên liên quan về sản phẩm CNSH 

phục vụ quản lý, sản xuất và kinh doanh. 

Kiến thức 

chuyên 

môn  

CĐR 3: Đánh giá chất lượng các sản phẩm CNSH theo các tiêu chuẩn an toàn sinh 

học, bảo vệ môi trường, luật pháp và đạo đức. 

CĐR 4: Phát triển ý tưởng các sản phẩm CNSH dựa trên nền tảng kiến thức về 

khoa học tự nhiên, khoa học sự sống và sự phân tích nhu cầu xã hội. 

CĐR 5: Thiết kế các mô hình sản xuất các sản phẩm CNSH 

Kỹ năng 

tổng quát 

CĐR 6: Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo vào giải quyết các vấn đề về nghiên 

cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất trong ngành CNSH một cách hiệu quả. 

CĐR 7: Làm việc nhóm đạt mục tiêu đề ra ở vị trí là thành viên hay người lãnh đạo.  

CĐR 8: Giao tiếp đa phương tiện trong các bối cảnh đa dạng của nghề nghiệp một 

cách hiệu quả; đạt chuẩn tiếng Anh theo qui định của Bộ GD&ĐT. 

Kỹ năng 

chuyên 

môn 

 

 

CĐR 9: Sử dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị phục vụ hiệu quả quản lý, sản 

xuất và kinh doanh trong ngành CNSH. 

CĐR 10: Vận dụng phù hợp các phương pháp, kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý 

thông tin trong NCKH và khảo sát các vấn đề của thực tiễn nghề nghiệp. 

CĐR 11: Thực hiện thành thạo các qui trình kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu trong 

ngành công nghệ sinh học 

CĐR 12: Tư vấn về các sản phẩm công nghệ sinh học cho khách hàng và đối tác với 

quan điểm kinh doanh tích cực. 

Thái độ 

CĐR 13: Tuân thủ luật pháp về CNSH và các nguyên tắc về an toàn nghề nghiệp 

trong môi trường làm việc. 

CĐR 14: Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm nâng cao sức khoẻ 

cho con người và bảo vệ môi trường. 

CĐR 15: Thực hiện thói quen cập nhật kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn 

 

  

* Kết quả học tập mong đợi của học phần: 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:  
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I – Giới thiệu (Introduction); P – Thực hiện (Practice); R – Củng cố (Reinforce); M – Đạt được 

(Master) 

Mã HP Tên HP Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

SH03055 

 

Công nghệ 

sinh học 

nấm ăn và 

nấm dược 

liệu 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 CĐR7 CĐR8 

    I    

CĐR9 CĐR10 CĐR11 CĐR12 CĐR13 CĐR14 CĐR15  

  P   P   

 

Ký hiệu KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức  

K1 Trình bày được các khái niệm về nấm ăn và nấm dược liệu; cấu trúc 

sợi nấm, hình thái quả thể, sinh trưởng của hệ sợi, sự hình thành quả 

thể nấm 

CĐR5 

K2 Trình bày được các bước trong công nghệ nhân giống nấm ăn, nấm 

dược liệu  

CĐR5 

K3 Trình bày được các bước trong quy trình công nghệ nuôi trồng một 

số loại nấm ăn và nấm dược liệu; sơ chế và bảo quản nấm; quản lý 

dịch bệnh trong trồng nấm 

CĐR5 

Kỹ năng  

K4 Áp dụng tốt công nghệ nhân giống nấm và nuôi trồng nấm ăn, nấm 

dược liệu 

CĐR11 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

 

K5 

Tuân thủ nội quy trong học thực hành và lý thuyết; trung thực trong 

báo cáo, làm bài thi và kiểm tra; tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. 

CĐR14 

 

III. Nội dung tóm tắt của học phần  

SH03055. Công nghệ sinh học Nấm ăn và nấm dược liệu (Biotechnology of edible and 

medicinal mushroom). (3: 2-1- 9) 

Học phần gồm các chương sau:  

Chương 1: Tổng quan về sinh hoc̣ của  nấm ăn và nấm dược liệu; 

Chương 2: Kỹ thuật nhân giống nấm ăn, nấm dược liệu; 

Chương 3: Công nghệ nuôi trồng một số loài nấm ăn, nấm dược liệu; 

Chương 4: Sơ chế và bảo quản sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu; 

Chương 5: Quản lý sâu bệnh trong nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu. 

Các bài thực hành: 

Bài 1: Nhân giống nấm sò 

Bài 2: Nuôi trồng nấm sò 

 

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập 

1. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết giảng trên lớp;  
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- Dạy học dựa trên vấn đề (đưa ra chủ đề để sinh viên thảo luận, giải quyết các vấn đề, giảng 

viên nhận xét góp ý);  

- Giảng dạy thông qua thực hành; 

- Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy; 

- Giảng dạy trực tuyến. 

2. Phương pháp học tập 

- Sinh viên tiếp thu bài giảng; giải đáp vấn đề thầy cô đưa ra trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm sau 

đó thảo luận nhóm, tự đưa ra các ý kiến nhận xét, lắng nghe góp ý của giáo viên, sinh viên xem 

tư liệu liên quan đến môn học sau đó trả lời các câu hỏi; thực hiện những công việc liên quan đến 

báo cáo mà giáo viên giao; thực hành theo chỉ dẫn của thày cô; tự học theo hướng dẫn của thầy 

cô; 

- Sinh viên tham gia học trực tuyến. 

V. Nhiệm vụ của sinh viên  

Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự ít nhất 2/3 tổng số giờ học lý 

thuyết của học phần và 100% số giờ thực hành. 

- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải chuẩn bị bài theo theo kế 

hoạch học tập của học phần mà giảng viên đã thống nhất. 

- Thảo luận: Theo các câu hỏi mà giảng viên nêu ra trong các buổi học và các tiết thảo luận. 

- Thực hành: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự đầy đủ các buổi thực hành. 

- Thi giữa kì: Sinh viên không dự thi giữa kì sẽ bị tính điểm không.  

- Thi cuối kì: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự thi cuối kì. 

- Đối với hình thức học tập trực tuyến: sinh viên cần cài đặt phần mềm học tập, thực hiện các yêu 

cầu của GV về học tập trực tuyến. 

            VI. Đánh giá và cho điểm 

1.Thang điểm: 10 

2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những rubric sau khi nhân với trọng số của từng 

rubric 

- Điểm tham dự lớp:  10% 

- Điểm thực hành:   10%  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20% 

- Thi hết học phần:  60% 

 

3. Phương pháp đánh giá 

 

Rubric đánh giá học phần 

 

Rubric đánh giá KQHTMĐ được đánh giá Trọng số (%) 
Thời 

gian/Tuần học 

Đánh giá quá trình 40 1-15 

Rubric 1 – Đánh giá tham 

dự lớp 

K4, K5 

10 



5 

 

Rubric 2. Thực hành 

K2, K3, K4, K5  

 

10 

 

 

 

      5 -8 

Rubric 3- Đánh giá giữa 

kỳ 

K1, K2 

20 

 6- 8  

Thi cuối kì 60  

Rubric 4 - Kiểm tra cuối 

kì 

K1, K2, K3 

60 

 

Theo lich 

 

Rubic 1: Tham dự lớp 

Tiêu chí Trọng 

số 

Tốt 

8.5 - 10 điểm 

(A) 

Khá 

6.5 - 8.4 điểm 

(C+, B, B+) 

Trung bình 

4.0 – 6.4 điểm 

(D, D+, C) 

Kém 

0 – 3.9 điểm 

(F) 

Thời gian 

tham dự  

50% Tham dự ≥ 34 

tiết ( 4. 2 -5.0 đ) 

Tham dự từ 30 33 

tiết (3.2 - 4.2đ) 

Tham dự từ 26 – 

29 tiết (2.0 - 3.2đ) 

Tham dự ≤ 26 

tiết (0 - 1.9đ) 

Thái độ 

tham dự  

50% Tích cực đóng 

góp ý kiến 

(4.3 - 5.0đ) 

Chưa thật tích cực 

đóng góp ý kiến  

(3.3 - 4.2đ) 

Thỉnh thoảng 

đóng góp ý kiến 

 (2.0 - 3.2đ) 

Rất ít đóng 

góp ý kiến 

(0- 2 đ) 

 

Rubric 2: Thực hành  

Tiêu chí Trọng 

số 

Tốt 

8.5 - 10 điểm 

(A) 

Khá 

6.5 - 8.4 điểm 

(C+, B, B+) 

Trung bình 

4.0 – 6.4 điểm 

(D, D+, C) 

Kém 

0 – 3.9 điểm 

(F) 

Thái độ 

tham gia  

20% Tuân thủ nội qui; 

Tích cực đóng 

góp ý kiến 

 (1.7- 2.0 đ) 

Tuân thủ nội 

qui; Thỉnh 

thoảng đóng 

góp ý kiến 

 (1.3- 1.6 đ) 

Tuân thủ nội qui; 

Rất ít đóng góp ý 

kiến 

 (0.8- 1.2 đ) 

Tuân thủ nội 

qui; Không 

đóng góp ý 

kiến 

(0- 0.7 đ) 

Kỹ năng 

thực hành  

40%  Thao tác đúng 

kỹ thuật, đúng 

thời gian qui định 

(85-100%) 

(3.4- 4.0 đ) 

Thao tác đúng 

kỹ thuật, đúng 

thời gian qui 

định 70-84% 

(2.6 -3.4 đ) 

Thao tác đúng kỹ 

thuật, đúng thời 

gian qui định 50-

69% 

(1.6-2.6 đ) 

Thao tác không 

đúng kỹ thuật, 

quá thời gian 

qui định <50% 

 (0-1.6 đ) 

Báo cáo 

thực hành  

40% Đúng, đủ 85-

100% (3.4 -4.0đ) 

Đúng, đủ 70-

84% (2.6 -3.4đ) 

Đúng, đủ 50-69%  

(1.6-2.6 đ) 

Đúng, đủ <50% 

(0-1.6 đ) 

 

Rubric 3: Kiểm tra giữa kỳ 

Hình thức thi: tự luận 

KQHTMĐ của học phần 

được đánh giá qua đề thi 

kiểm tra giữa kỳ 

Nội dung 

kiểm tra 

 

Chỉ báo thực hiện 

(SV được yêu cầu thực hiện và được đánh 

giá) 

K1. Trình bày được các khái 

niệm về nấm ăn và nấm dược 

liệu; cấu trúc sợi nấm, hình 

thái quả thể, sinh trưởng của 

Sinh học nấm ăn 

và nấm dược liệu 

Chỉ báo 1: Trình bày khái niệm nấm ăn, 

nấm dược liệu; sự khác nhau cơ bản giữa 

nấm và thực vật 

Chỉ báo 2: Trình bày cấu trúc cơ thể dinh 
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hệ sợi, sự hình thành quả thể 

nấm 

dưỡng của nấm; Đặc điểm hình thái và giải 

phẫu quả thể nấm 

Chỉ báo 3: Trình bày sự mọc và hình thành 

quả thể của nấm . 

K2. Trình bày được các 

bước trong công nghệ nhân 

giống nấm ăn, nấm dược liệu  

 

 Công nghệ nhân 

giống nấm ăn và 

nấm dược liệu 

Chỉ báo 4: Phân lập và lưu giữ giống nấm 

Chỉ báo 5: Các phương pháp nhân giống 

nấm? 

Chỉ báo 6: Vận dụng nhân giống nấm gốc 

Chỉ báo 7: Thiết kế được môi trường  nhân 

giống nấm và cấy giống nấm. 

 

Rubric 4: Thi cuối kỳ 

Hình thức thi: tự luận 

 

KQHTMĐ của học 

phần được đánh giá 

qua câu hỏi 

Nội dung 

kiểm tra 

Chỉ báo thực hiện 

(SV được yêu cầu thực hiện và được đánh giá) 

K1. Trình bày được 

các khái niệm về 

nấm ăn và nấm dược 

liệu; cấu trúc sợi 

nấm, hình thái quả 

thể, sinh trưởng của 

hệ sợi, sự hình thành 

quả thể nấm  

 

 

K2. Trình bày được 

các bước trong công 

nghệ nhân giống 

nấm ăn, nấm dược 

liệu  

 

Sinh học nấm 

ăn và nấm 

dược liệu 

Chỉ báo 1: Trình bày và giải thích khái niệm nấm ăn, 

nấm dược liệu; sự khác nhau cơ bản giữa nấm và thực 

vật 

Chỉ báo 2: Trình bày và giải thích cấu trúc cơ thể dinh 

dưỡng của nấm; Đặc điểm hình thái và giải phẫu quả 

thể nấm 

Chỉ báo 3: Trình bày và giải thích sự mọc và hình thành 

quả thể của nấm 

 

 

 

 Công nghệ 

nhân giống 

nấm ăn và nấm 

dược liệu 

Chỉ báo 4: Vận dụng kiến thức giải quyết vần đề của 

thực tiễn (phân lập và lưu giữ giống nấm) 

Chỉ báo 5: Vận dụng kiến thức từ phương pháp nhân 

giống nấm để vận dụng nhân giống nấm? 

Chỉ báo 6: Vận dụng nhân giống nấm gốc  

Chỉ báo 7: Thiết kế được môi trường  nhân giống nấm 

và cấy giống nấm. 
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K3. Trình bày được 

các bước trong quy 

trình công nghệ nuôi 

trồng một số loại 

nấm ăn và làm 

thuốc; sơ chế và bảo 

quản nấm; quản lý 

dịch bệnh trong 

trồng nấm 

 

 

 

 

Công nghệ 

nuôi trồng nấm 

ăn và nấm 

dược liệu 

Chỉ báo 8: Trình bày đặc tính sinh học của các loại nấm 

( nấm sò, nấm mỡ, nấm linh chi) 

Chỉ báo 9: Vận dụng kiến thức xử lý nguyên liệu phù 

hợp để nuôi trồng từng loại nấm (nấm sò, nấm mỡ, nấm 

linh chi) 

Chỉ báo 10: Trình bày phương pháp cấy giống nấm 

(nấm sò, nấm mỡ, nấm linh chi)  

Chỉ báo 11: Vận dụng kiến thức để nuôi sợi nấm (nấm 

sò, nấm mỡ, nấm linh chi) 

Chỉ báo 12: Vận dụng kiến thức chăm sóc giai đoạn ra 

quả thể, thu hái quả thể nấm( nấm sò, nấm mỡ, nấm 

linh chi) 

Chỉ báo 13: Giải thích sự biến đổi của nấm sau thu 

hoạch và nguyên lý của quá trình bảo quản; nguyên lý 

bảo quản nấm tươi 

Chỉ báo 14: Vận dụng kiến thức sấy nấm ăn và nấm 

dược liệu 

Chỉ báo 15. Trình bày một số sâu, bệnh hại chính trong 

nuôi trồng nấm; Nguyên nhân và một số biện pháp 

phòng trừ. 

 

4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần  

Nộp bài tập chậm: Tất cả các trường hợp nộp bài tập chậm đều bị trừ điểm chuyên cần (thái độ) 

Tham dự các bài thi:  Phải tham gia bài thì giữa kì và cuối kỳ đúng quy định 

- Lễ phép với thày cô, thực hiện văn hóa ứng xử trên giảng đường  

 

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo  

 * Sách giáo trình/Bài giảng: 

 

1. Trịnh Tam Kiệt (2011), Nấm lớn ở Việt Nam, Tập 1, NXB Khoa học tự nhiên & Công nghệ, 

Hà Nội. 

2. Trịnh Tam Kiệt (2012), Nấm lớn ở Việt Nam, Tập 2, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 

Hà Nội 

3. Trịnh Tam Kiệt (2013), Nấm lớn ở Việt Nam, Tập 3, NXB Khoa học tự nhiên & Công nghệ, 

Hà Nội. 

4. Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Duy Trình, Ngô Xuân Nghiễn 

(2012), Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu, Nhà Xuất bản Nông nghiệp, Hà 

Nội 

5. Mark stengler ND (2005),The health benefits of medicinal mushrooms, Basic health 

publications, Inc. 

6. Steven L Stephenson (2010) The Kingdom fungi: the biology of mushrooms, molds, and 

lichens 

7. John Webster and Roland Weber (2007), Introduction to Fungi, Cambridge University. 

8. Peter C.K. Cheung (2008), Mushrooms as Function Food, Jonhn Wiley &Sons. Inc. 

9. Marian Petre (2016).Mushroom Biotechnology Developments and applications, Elsevier Inc. 

* Tài liệu tham khảo khác: 

1. Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thế Thắng, Trần Đông Anh, Nguyễn 

Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào (2016), Đánh giá sinh trưởng và năng suất 
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của nấm sò vua (Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quel) trên nguyên liệu nuôi trồng khác nhau, 

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Học viện Nông nghiệp Việt Nam , số 11 –  năm 

2016, tr 1817 - 1824  

2. Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Luyện,, Trần Đông Anh, Nguyễn 

Văn Giang,  Nguyễn Thị Ngọc (2017), Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất một số 

chủng nấm sò ( Pleurotus spp.) trên rơm rạ, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam , số 11 –  năm 2017, tr 1547 - 1555 

3. Nguyễn Thị Bích Thùy,Ngô Xuân Nghiễn, Lê Văn Vẻ , Nguyễn Thị Luyện, Trần Đông Anh, 

Nguyễn Thị Lâm Hải (2018) , Identification of Optimal Culture Conditions for Mycelial 

Growth and Cultivation of Monkey Head Mushrooms (Hericium erinaceus (Bull.: fr.) Pers), 

Vietnam Journal of Agricultural Sciences, Vol 1 No 2 (2018), p 117-126  

4. Bich Thuy Thi Nguyen, Nghien Xuan Ngo, Ve Van Le, Luyen Thi Nguyen, Ry Kana, Huy Duc 

Nguyen (2019), Optimal culture condictions for mycelia growth and fruiting body formation 

of Ling Zhi mushroom Ganoderma lucidum strain Ga3, Vietnam Journal of  Sciences, 

Technology and Engineering. 61 (1). 62-67 

5. Ngo Xuan Nghien, Nguyen Thi Bich Thuy, Le Van Ve, Nguyen Thi Luyen, Nguyen Thi Thu & 

Nguyen Dinh Quan  (2019), Morphological Characteristics, Yield Performance, and Medicinal 

Value of Some Lingzhi Mushroom (Ganoderma lucidum) Strains Cultivated in Tam Dao, 

Vietnam, Vietnam Journal of Agricultural Sciences, VJAS 2019; 2(1): 321-331 

6. Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thị Luyện,, Nguyễn Thị 

Huyền Trang, Phan Thu Huyền (2019), Sinh trưởng  hệ sợi và hình thành quả thể của nấm sò 

vua Pleurotus eryngii chủng E2, Tạp chí Khoa Học Công nghệ Việt Nam. 

 

VIII. Nội dung chi tiết của học phần  

Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

1, 2 

Chương 1: Tổng quan về sinh hoc̣ của  nấm ăn và nấm dược liệu  

A/ Các nội dung chính trên lớp: ( 4 tiết) 

Nội dung giảng dạy lý thuyết: 

1.1. Khái quát về nấm ăn và nấm dược liệu 

- Khái quát chung về nấm (mushroom) 

- Giá trị dinh dưỡng và giá trị dược liệu của nấm 

1.2. Cấu trúc cơ thể dinh dưỡng của nấm 

- Cấu trúc sợi nấm 

- Cấu trúc tế bào nấm 

1.3. Đặc điểm hình thái và giải phẫu quả thể nấm 

- Đặc điểm mũ nấm, cuống nấm và các bộ phận hợp thành 

1.4. Sự mọc của nấm 

- Cơ chế mọc của nấm 

- Yêu cầu dinh dưỡng và ngoại cảnh cho sự mọc của nấm 

1.5. Sự hình thành quả thể của nấm 

- Các giai đoạn hình thành quả thể nấm 

- Yêu cầu dinh dưỡng và ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự hình 

thành quả thể nấm 

 

K1; K4; K5 

https://vjas.vnua.edu.vn/index.php?journal=vjas&page=%20issue%20&op=view%20&path%5B%5D=2
https://vjas.vnua.edu.vn/index.php?journal=vjas&page=%20issue%20&op=view%20&path%5B%5D=2
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Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết) 

a.  Chu kỳ sinh trưởng của nấm Đảm 

b. Đặc điểm chung của nấm lớn 

c. Các loài nấm ăn và nấm dược liệu đã nuôi trồng được 

d. Cơ chế hình thành quả thể nấm 

K1 

3,4,5,6 

 

Chương 2: Kỹ thuật nhân giống nấm ăn, nấm dược liệu  

A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (14 tiết) 

Nội dung giảng dạy lý thuyết: ( 9 tiết) 

2.1. Tổng quan về sản xuất giống nấm 

 Sơ lược lịch sử quá trình nhân giống nấm, các phương pháp nhân 

giống trên thế giới 

Các loại môi trường nhân giống nấm 

   Các yếu tố ảnh hưởng đến nuôi dưỡng giống nấm 

 . Vai trò của giống nấm và các cấp giống nấm 

Giới thiệu các phương pháp chọn tạo giống nấm 

2.2. Phân lập và lưu giữ giống nấm 

     - Phương pháp phân lập giống nấm 

     - Phương pháp lưu giữ giống nấm 

2.3. Các phương pháp nhân giống nấm hiện nay 

Giới thiệu quy trình nhân giống nấm thể rắn 

- Nhân giống nấm cấp 1 

     - Nhân giống nấm cấp 2 

     - Nhân giống nấm thương phẩm 

Giới thiệu quy trình nhân giống nấm thể lỏng 

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: 5 tiết qui đổi 

-  Nhân giống nấm sò  

K2; K4; K5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 42 tiết) 

Tìm hiểu công nghệ nhân giống nấm của các nước trên thế giới, phân 

tích các lý do tại sao họ áp dụng công nghệ đó? 

K2 

 Chương 3: Công nghệ nuôi trồng một số loài nấm ăn, nấm dược 

liệu 
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Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

 

7,8 

9,10,11, 

12 

A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: ( 20 tiết) 

Nội dung giảng dạy lý thuyết:  10 tiết 

3.1.Các nguyên tắc cơ bản trong nuôi trồng nấm 

3.2. Kỹ thuật nuôi trồng một số loài nấm ăn và nấm dược liệu 

3.2.1.  Kỹ thuật nuôi trồng nấm sò  

       - Xử lý nguyên liệu: Tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào và nguyên 

liệu sau khi xử lý để nuôi trồng. 

       - Phương pháp cấy giống 

       -  Chăm sóc và nuôi ươm sợi 

       - Chăm sóc thu hái quả thể 

 3.2.2.  Kỹ thuật nuôi trồng nấm mỡ 

       - Xử lý nguyên liệu: Tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào và nguyên 

liệu sau khi xử lý để nuôi trồng. 

       - Phương pháp cấy giống 

       -  Chăm sóc và nuôi ươm sợi; 

       - Chăm sóc thu hái quả thể 

3.2.3.  Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi 

       - Xử lý nguyên liệu: tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào và nguyên 

liệu sau khi xử lý để nuôi trồng. 

       - Phương pháp cấy giống 

       -  Chăm sóc và nuôi ươm sợi 

       - Chăm sóc thu hái quả thể 

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: ( 10 tiết qui đổi ) 

-  Nuôi trồng nấm sò 

K3; K4; K5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 40 tiết) 

Đọc phương pháp nuôi trồng nấm trên thế giới, các phương pháp đó có 

áp dụng được tại Việt Nam không? Lý do tại sao. 

K3 

13,14 

Chương 4: Sơ chế và bảo quản sản phẩm nấm ăn và nấm dược 

liệu 

A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: ( 4 tiết) 

Nội dung giảng dạy lý thuyết: ( 4 tiết) 

4.1. Sự biến đổi của nấm sau thu hoạch và nguyên lý của quá trình bảo 

quản 

4.2. Nguyên lý sơ chế, bảo quản nấm tươi 

4.3. Nguyên lý sấy nấm 

4.4. Nguyên lý muối nấm 

 

K3; K5 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 12 tiết) 

Tìm hiểu về phương pháp chế biến các sản phẩm nấm ăn liền trên thế 

giới. 

K3 

15 
Chương 5: Quản lý sâu bệnh trong nuôi trồng nấm ăn và nấm 

dược liệu 
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Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết) 

Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết) 

4.1. Một số sâu, bệnh hại chính trong nuôi trồng nấm 

4.2. Nguyên nhân và một số biện pháp phòng trừ 

K3; K5 

 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 9tiết) 

Tìm hiểu các loại sâu bệnh hại nấm và biện pháp phòng sâu bệnh hại 

nấm trong mùa nóng? 

K3 

 

IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần 

- Phòng học: thoáng mát, có hệ thống điện, nước tốt, kê bàn có lối cho giảo viên đi lại trong lớp học. 

- Phương tiện phục vụ giảng dạy: đầy đủ trang thiết bị như máy chiếu, micro…phải đảm bảo chất 

lượng. 

- E- learning: phần mềm dạy trực tuyến (MS Teams…), máy tính, hệ thống máy chủ và hạ tầng 

kết nối mạng Internet với băng thông đáp ứng nhu cầu người dùng, không để xẩy ra nghẽn mạng 

hay quá tải. Phòng học trực tuyến đầy đủ ánh sáng, cách âm tốt, thông thoáng, ngăn nắp, gọn 

gàng, sạch sẽ. 

X. Các lần cải tiến (đề cương được cải tiến hàng năm theo qui định của Học Viện): 

Lần 1: 25/7/2016  

- Lần 2: 31/7/2017  

- Lần 3: 30/7/2018 

- Lần 4: 29/7/2019 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(Ký và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

Hà Nội, ngày    tháng     năm   

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thùy 

 

TRƯỞNG KHOA   

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 
 

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN 

 

Giảng viên phụ trách học phần (Chọn GV có trình độ tiến sĩ trở lên) 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thùy Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Công nghệ Sinh học, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 
Điện thoại liên hệ: 0379171187 

Email: thuy_chat@yahoo.com.vn  

Cách liên lạc với giảng viên: Sinh viên có thể liên lạc với giảng viên theo điện thoại, địa chỉ 

email, lịch tiếp sinh viên tư vấn học tập mà giảng viên thông báo hoặc đặt lịch gặp trực tiếp với 

giảng viên. 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Ngô Xuân Nghiễn Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Công nghệ Sinh học, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 
Điện thoại liên hệ: 0912397476 

Email: xuannghien2006@yahoo.com  

Cách liên lạc với giảng viên: Sinh viên có thể liên lạc với giảng viên theo điện thoại, địa chỉ 

email, lịch tiếp sinh viên tư vấn học tập mà giảng viên thông báo hoặc đặt lịch gặp trực tiếp với 

giảng viên. 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Trần Đông Anh Học hàm, học vị: Nghiên cứu sinh 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Công nghệ Sinh học, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 
Điện thoại liên hệ:0987434870 

Email: tdanh21@gmail.com  

Cách liên lạc với giảng viên: Sinh viên có thể liên lạc với giảng viên theo điện thoại, địa chỉ 

email, lịch tiếp sinh viên tư vấn học tập mà giảng viên thông báo hoặc đặt lịch gặp trực tiếp với 

giảng viên. 

 

 

 

 
 

 


