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XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA RƠM VÀ PHÂN TRÙN QUẾ 
ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ 

KHI TRỒNG NẤM RƠM (Volvariella volvacea) TRONG BỊCH 
Hồ Minh Hưng1, Nguyễn Thị Ý Nhi1, 

Trần Ngọc Hữu2, Lê Vĩnh Thúc2 

TÓM TẮT
Trồng nấm rơm trong bịch là mô hình mới và bổ sung phân trùn quế cho trồng nấm rơm sẽ nâng cao năng suất 

nấm rơm. Mục đích của nghiên cứu là xác định tỷ lệ phối trộn giữa rơm với phân trùn quế cho cải thiện năng suất 
nấm rơm và tăng hiệu quả kinh tế cho trồng nấm rơm trong bịch. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn 
ngẫu nhiên có 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Các nghiệm thức thí nghiệm gồm: (i) đối chứng (không bổ sung phân 
trùn quế), (ii) rơm + 2% phân trùn quế, (iii) rơm + 4% phân trùn quế và (iv) rơm + 6% phân trùn quế. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy tỷ lệ phối trộn 2% phân trùn quế trên bịch cho năng suất là 98,1 g nấm/bịch cao hơn so với các tỷ lệ 
phối trộn 4% phân trùn quế, 6% phân trùn quế. Bên cạnh đó, trồng nấm rơm trong bịch có phối trộn 2% phân trùn 
quế đạt hiệu quả kinh tế là 557 đồng/bịch.

Từ khóa: Nấm rơm, phân trùn quế, trồng nấm rơm trong bịch, tỷ lệ phối trộn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nấm rơm có tên khoa học là Volvariella volvacea 

và thuộc họ nấm Pluteaceae. .Theo Nguyễn Dư Hiến 
và Phạm Văn Dư (2013) cho rằng nấm rơm được 
trồng phổ biến ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và 
Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với sản lượng đạt 
64,5 tấn/năm. Nấm rơm là loại thực phẩm có giá trị 
dinh dưỡng cao (Oei, 2003). Trong 100 gram nấm 
rơm chứa 1,59 gram glutamic acid và 335,5 mg valine, 
ngoài ra còn chứa 42,3 - 49,3 gram carbohydrate,
36,2 - 43,2 gram đường, 32,9 - 38,9 gram protein, 
3,9 - 4,9 gram chất béo, vitamins và acid hữu cơ 
(Eguchi et al., 2015). Vì vậy mà nấm rơm đang được 
canh tác phổ biến trên thế giới và được các nhà khoa 
học nghiên cứu để nâng cao năng suất. Năm 2005, 
hai nhà khoa học Belewu và Belewu đã nghiên cứu 
sử dụng lá chuối cho việc trồng nấm rơm, kết quả 
cho thấy ngoài việc lá chuối là thức ăn gia súc còn 
là nguyên liệu thích hợp trồng nấm rơm, qua đó đẩy 
mạnh sự cải tiến mới trong kỹ thuật sản xuất nấm. 
Ở Sri Lanka, nấm rơm được nghiên cứu và cải tiến 
cách trồng bên trong nhà trồng thay vì ngoài trời 
nhằm nâng cao năng suất cũng như hiệu quả kinh 
tế (Rajapakse, 2011). Theo Lê Duy Thắng (1997) 
cho rằng bổ sung phân trùn quế giúp nấm rơm phát 
triển tốt hơn so với không bổ sung, vì phân trùn quế 
có chứa hệ vi sinh vật có lợi như vi khuẩn cố định 
đạm, vi sinh vật phân giải xác bã thực vật và vô số vi 
sinh vật có lợi khác (Vũ  Thị Quyên, 2015). Nhưng  
đến nay kỹ thuật trồng nấm rơm trong bịch vẫn chưa 
được nghiên cứu. Thí nghiệm nhằm xác định tỷ lệ 

phối trộn giữa rơm với phân trùn quế cho cải thiện 
năng suất nấm rơm và tăng hiệu quả kinh tế cho 
người trồng nấm.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Rơm rạ được thu từ phường Long Hòa, quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Meo giống Thần Nông được mua từ cơ sở sản 

xuất meo giống Thần Nông tại khu vực Bình An, 
phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Phân trùn quế: SFARM có thành phần 100% là 
phân trùn quế nguyên chất.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 4 bịch 
phôi tương ứng với 4 nghiệm thức gồm: Nghiệm 
thức 1: Đối chứng (không phân trùn quế); Nghiệm 
thức 2: Rơm + 2% phân trùn quế; Nghiệm thức 3: 
Rơm + 4% phân trùn quế; Nghiệm thức 4: Rơm + 
6% phân trùn quế. 

2.2.2. Thực hiện ủ rơm và vô bịch
Tưới nước cho ướt đều cuộn rơm đã bung dây. 

Đặt rơm đã đạt yêu cầu chất lên nhau và nén thật 
chặt tạo thành đống ủ rơm vuông cân đối. Cuối 
cùng, phủ tấm nilong kín quanh đống ủ (kích thước 
1,6 m ˟  0,7 m ˟  1,1 m). Sau 5 ngày kiểm tra độ ẩm rơm.
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Nguyên liệu rơm sau ủ được nén chặt hình tròn và 
trộn với phân trùn quế theo tỷ lệ của từng nghiệm 
thức (khối lượng rơm là 1.200 gram/bịch), dùng bịch 
nilong bao phía ngoài, đồng thời tiến hành hấp khử 
trùng ở 121°C (1 atm) trong thời gian 45 phút. Bịch 
phôi được để nguội và tiến hành cấy meo đã được 
xé tơi (75 gram meo trên bịch), cột cao su nilong lại 
chuẩn bị cho quá trình ủ tơ. Các bịch rơm sau khi 
chuẩn bị được treo lên giàn, sau 7 ngày tiến hành mở 
bịch tưới đón nấm bằng cách phun sương nhẹ trên 
phôi nấm tránh làm tổn thương tơ nấm phát triển, 
điều chỉnh nhiệt độ (31 - 34oC) và ẩm độ (74 - 79%).

2.2.3. Chỉ tiêu thu thập
Các chỉ tiêu thu ảnh hưởng đến năng suất và sinh 

trưởng: Tỷ lệ C/N, nhiệt độ và ẩm độ nhà trồng nấm, 
thời gian ra quả thể, tổng số lượng quả thể trong một 
nghiệm thức, chiều dài và chiều rộng quả thể (cm), 
trọng lượng của 10 quả thể đầu (g), trọng lượng nấm 
trong một nghiệm thức (g), hiệu suất sinh học, hiệu 
quả kinh tế.

2.2.4. Phân tích mẫu
Các chỉ tiêu phân tích % Carbon được xác định 

bằng phương pháp cân trọng lượng. Hàm lượng đạm 
tổng số được thực hiện theo phương pháp của Jones 
và cộng tác viên (1973) như sau: Tráng cốc sành 
bằng nước cất, cho vào tủ sấy ở 105°C trong một giờ, 
lấy ra để nguội trong bình hút ẩm 30 phút, cân cốc. 
Cho mẫu đã sấy khô vào cốc, cân trọng lượng mẫu. 
Đem mẫu nung ở 105°C trong 3 giờ. Sau đó, cho vào 
bình hút ẩm khoảng 30 phút, đem cân trọng lượng 
mẫu ở 105°C. Sau đó cho vào tủ đun 800°C trong 
1 giờ, để nguội cân trọng lượng mẫu ở 800°C.

%CHC = 
Wmẫu.105°C- W mẫu.800°C ˟  100

Wmẫu.105°C

% C = %CHC
1,724

Hàm lượng N trong mẫu: Vô cơ mẫu bằng 6 g 
salicylic acid + 18 ml nước khử khoáng + 100 ml 
H2SO4 96%. H2O2 được sử dụng để oxy hóa. Chưng 
cất Kjeldhal.

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm Excel để tính toán số liệu. Sử 

dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích phương sai, 
so sánh khác biệt giữa các nghiệm thức thí nghiệm 
ở mức 0,01.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ C/N của nguyên liệu rơm sau ủ 
Đối với trồng nấm rơm cho năng suất hiệu quả 

thì phụ thuộc rất nhiều vào hàm lượng carbon và 
nitrogen trong cơ chất. Kết quả phân tích hàm lượng 
C và N cho thấy tỷ lệ C/N của cơ chất dùng trong 
thí nghiệm đạt 40,7. Theo Biswas and Layak (2014) 
cho rằng nấm rơm cần tỷ lệ C/N khá cao so với các 
nấm khác. Thí nghiệm đạt tỷ lệ C/N ở mức 40,7 nằm 
trong khoảng thích hợp để trồng nấm rơm. Theo 
Umor và cộng sự (2020) cho rằng nấm rơm sinh 
trưởng và phát triển tốt nhất ở điều kiện cơ chất có 
tỷ lệ C/N khoảng 40 - 60.

3.2. Diễn biến kết quả nhiệt độ và ẩm độ nhà trồng 
nấm rơm

Kết quả trình bày ở hình 1 cho thấy nhiệt độ trong 
nhà trồng nấm đạt từ 31 - 34°C. Ẩm độ có sự dao 
động 74 - 79%. Sau khi mở bịch 12 ngày ẩm độ đạt 
mức cao nhất (79%), sau đó giảm thấp nhất chỉ 74% 
ở những ngày sau. Trần Văn Mão (2011) cho rằng 
nấm rơm ưa nhiệt cao và nhiệt độ cho sợi nấm sinh 
trưởng khoảng 20 - 40°C thích hợp nhất là 30 - 34°C 
thấp hơn 5°C và cao hơn 45°C sợi nấm sẽ chết. Nhiệt 
độ thích hợp cho sự hình thành thể quả 32 - 38°C, 
bào tử nảy mầm ở 40°C. 

Hình 1. Diễn biến kết quả nhiệt độ và ẩm độ nhà trồng nấm rơm 
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3.3. Kết quả diễn biến thời gian ra quả thể 
Kết quả bảng 1 cho thấy các nghiệm thức khác 

nhau có thời gian ra quả thể khác nhau từ 8 - 9 ngày 
sau khi cấy meo. Trong đó, nghiệm thức đối chứng 
(không phân trùn quế), bổ sung 2% phân trùn quế 
có cùng thời gian xuất hiện đinh ghim sớm ở ngày 8
sau khi cấy meo, theo sau là nghiệm thức bổ sung 
4% phân trùn quế có thời gian xuất hiện đinh ghim 
là 9 ngày sau khi cấy meo. Sau khi cấy meo 10 ngày 
thì nghiệm thức có bổ sung 6% phân trùn quế xuất 
hiện đinh ghim. Nguyễn Lân Dũng và cộng tác viên 
(2011) cho rằng việc bổ sung nguyên liệu phối trộn 
tạo ra hàm lượng dinh dưỡng cao cho nấm phát triển.

Bảng 1. Kết quả thời gian xuất hiện đinh ghim 
của nấm khi thay đổi tỷ lệ phân trùn quế

STT Nghiệm thức

Thời gian xuất 
hiện đinh ghim 
sau khi cấy meo 

(ngày)

1 Đối chứng (không phân 
trùn quế) 8 ± 1

2 Rơm + 2% phân trùn quế 8 ± 1
3 Rơm + 4% phân trùn quế 9 ± 1
4 Rơm + 6% phân trùn quế 10 ± 2

Mức ý nghĩa 
CV (%)

ns
14,6

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ số theo 
sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê; 
ns khác biệt không ý nghĩa; ± độ lệch chuẩn.

3.4. Kết quả số lượng quả thể trong thí nghiệm 
Kết quả hình 2 cho thấy số lượng quả thể đạt 

cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 2% phân trùn quế 
(87 quả thể) và khác biệt ý nghĩa thống kê ở mức 
5% so với các nghiệm thức còn lại. Các nghiệm thức 

đối chứng và bổ sung 4%, 6% phân trùn quế cho số 
lượng quả thể khác biệt không có ý nghĩa thống kê, 
tương ứng với số lượng quả thể của các nghiệm thức 
lần lượt 72, 73 và 63 quả thể trên bịch. Ngoài ra, bổ 
sung nhiều phân trùn quế sẽ làm tăng tỷ lệ C/N của 
cơ chất (Nguyen Thi Thu Phuong et al., 2018), vì thế 
nếu bổ sung tăng dần phân trùn quế sẽ tăng tỷ lệ 
C/N của cơ chất vượt mức tối hảo.

3.5. Kết quả chiều dài, chiều rộng quả thể 
Kết quả bảng 2 cho thấy chiều dài và chiều rộng 

của quả thể nấm thu được có sự thay đổi theo tỷ lệ 
phối trộn với phân trùn quế. Tuy nhiên, không có 
sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. 
Trong đó, chiều dài và chiều rộng của quả thể dao 
động lần lượt là 2,64 - 2,80 cm và 1,74 - 1,84 cm. Bổ 
sung phân trùn quế không làm thay đổi kích thước 
của quả thể (Trần Nhân Dũng và ctv., 2018).

Bảng 2. Kết quả chiều dài và chiều rộng quả thể 
khi thay đổi tỷ lệ phân trùn quế

Nghiệm thức
Chiều dài 

quả thể 
(cm)

Chiều 
rộng quả 
thể (cm)

Đối chứng (không phân 
trùn quế) 2,64 1,74

Rơm + 2% phân trùn quế 2,80 1,76
Rơm + 4% phân trùn quế 2,65 1,83
Rơm + 6% phân trùn quế 2,68 1,84
Mức ý nghĩa ns ns
CV (%) 6,00 3,53
Giá trị LSD 0,37 0,15

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ số theo 
sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê; 
ns: khác biệt không ý nghĩa.

Hình 2. Kết quả số lượng quả thể nấm rơm khi thay đổi tỷ lệ phân trùn quế

3.6. Kết quả trọng lượng nấm rơm 
Kết quả bảng 3 cho thấy nghiệm thức đối chứng, 

nghiệm thức bổ sung 2% phân trùn quế, 4% phân 
trùn quế và 6% phân trùn quế có trọng lượng trung 

bình 10 quả thể đầu khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê. Năng suất nấm của các nghiệm thức khác 
biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% và dao động trong 
khoảng 62,6 g/bịch đến 98,1 g/bịch. Nghiệm thức 
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bổ sung 2% phân trùn quế cho năng suất nấm cao 
nhất (98,1 g/bịch). Theo Trần Nhân Dũng và cộng 
tác viên (2018), bổ sung phân trùn quế sẽ làm tăng 
tổng khối lượng quả thể.

Bảng 3. Kết quả trọng lượng trung bình 
10 quả thể đầu và trọng lượng nấm trong mẫu

 khi thay đổi tỷ lệ phân trùn quế

Nghiệm thức

Trọng lượng 
trung bình 
10 quả thể 

đầu (g)

Năng 
suất nấm 
(g/bịch)

Đối chứng (không phân 
trùn quế) 2,37 74,9b

Rơm + 2% phân trùn quế 2,10 98,1a

Rơm + 4% phân trùn quế 2,35 76,8b

Rơm + 6% phân trùn quế 2,62 62,6c

Mức ý nghĩa ns **
CV (%) 22,9 1,13
Giá trị LSD 0,43 2,03

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ số theo 
sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê; 
ns khác biệt không ý nghĩa; **khác biệt ý nghĩa 1%.

3.7. Kết quả hiệu suất sinh học 

Hình 3. A- đối chứng, B-2% trùn quế, 
C-4% trùn quế và D-6% trùn quế 

Kết quả bảng 4 cho thấy bổ sung 2% phân trùn 
quế đạt hiệu suất sinh học cao nhất với 8,01% và có 
sự khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% giữa các 
nghiệm thức thí nghiệm.

Nghiệm thức phối trộn bổ sung 4% phân trùn 
quế và đối chứng cho hiệu suất sinh học lần lượt 

là 6,14% và 6,25% , không có sự khác biệt ý nghĩa 
thống kê giữa hai nghiệm thức này (Bảng 4).

Bảng 4. Kết quả hiệu suất sinh học
của nấm rơm khi thay đổi tỷ lệ phân trùn quế

STT Nghiệm thức Hiệu suất 
sinh học (%)

1 Đối chứng (không phân 
trùn quế) 6,25b

2 Rơm + 2% phân trùn quế 8,01a

3 Rơm + 4% phân trùn quế 6,14b

4 Rơm + 6% phân trùn quế 4,92c

Mức ý nghĩa **
CV (%) 1,12
LSD 0,16

Ghi chú: Những số trong cùng một cột có chữ số theo 
sau giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê; 
**khác biệt ý nghĩa 1%.

3.8. Hiệu quả kinh tế
Giá nấm rơm trên thị trường 70.000 đồng/kg 

(tháng 12/2019). Qua bảng 5 cho thấy bổ sung 2% 
cho lợi nhuận cao hơn so với các nghiệm thức còn 
lại, kế tiếp là đối chứng và bổ sung 4% phân trùn quế 
không cho lợi nhuận với lần lượt -107 đồng/bịch và 
-1.89 đồng/bịch. Thấp nhất là bổ sung 6% phân trùn 
quế (-3.85 đồng/bịch).

Bảng 5. Hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm rơm 
trong bịch ở các thí nghiệm

Nghiệm thức

Vốn đầu 
tư ban đầu 

(đồng/
bịch)

Tổng thu 
(đồng/
bịch)

Lợi 
nhuận 
(đồng/
bịch)

Đối chứng (không 
phân trùn quế) 5.350 5.243 -107

Rơm + 2% phân 
trùn quế 6.310 6.867 557

Rơm + 4% phân 
trùn quế 7.270 5.376 -1.89

Rơm + 6% phân 
trùn quế 8.230 4.382 -3.85

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Khi trồng nấm rơm trong bịch có bổ sung 2% 

phân trùn quế trong cơ chất cho năng suất nấm trên 
bịch, hiệu suất sinh học và hiệu quả kinh tế cao hơn 
so với không bổ sung phân trùn quế hay bổ sung 4% 
và 6% phân trùn quế. 

A
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B
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Determination of the mixing ratio of paddy straw with vermicompost 
to enhance yield and economic efficiency in the cultivation 

of straw mushroom (Volvariella volvacea) in plastic bag
Ho Minh Hung, Nguyen Thi Y Nhi,

 Tran Ngoc Huu, Le Vinh Thuc 
Abstract
Cultivation of straw mushroom Volvariella volvacea using vermicompost as a supplement in the plastic bag is 
considered a novel method to increase yield performance. This study aimed to identify the optimal mixture ratio 
of paddy straw with vermicompost for enhancing the yield and economic efficiency of straw mushroom cultivation 
in plastic bag. The experiment was conducted in randomized complete block design with 4 treatments and 
4 replications, including (i) control (without vermicompost), (ii) paddy straw + 2% vermicompost, (iii) paddy straw 
+ 4% vermicompost and (iv) paddy straw + 6% vermicompost. The results indicated that paddy straw supplemented 
with 2% vermicompost exhibited the highest yield performance (98.1 gram mushroom/bag) and improved economic 
efficiency (557 VND/bag).
Keywords: Straw mushroom, vermicompost, plastic bag, economic efficiency 
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