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Tóm tắt  

Việc nghiên cứu ứng dụng bã thải cà phê làm cơ chất trồng nấm Hoàng đế 

(Calocybe indica) đã giảm bớt vấn đề ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế 

cao. Kết quả sau 50 ngày thực nghiệm nuôi trồng nấm ở 15 thùng (40 x 30 x 25cm) với 

5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được bố trí lặp lại 3 lần cho thấy, nấm Hoàng đế sinh 

trưởng và phát triển tốt ở tất cả các nghiệm thức. Đặc biệt, nấm Hoàng đế hoàn toàn 

sinh trưởng và phát triển được trên nguồn cơ chất 100% bã thải cà phê có khối lượng 

nấm (0,337
c 
± 0,055) thu hoạch tương đương với nghiệm thức 100% mùn cưa (0,347

c 
± 

0,023). Khối lượng nấm trung bình cao nhất là nghiệm thức 75%CP và 25%MC (0,793
a 

± 0,067) có khác biệt thống kê với các nghiệm thức còn lại. Việc áp dụng quy trình 

trồng nấm Hoàng đế từ bã thải cà phê sẽ hiệu quả hơn nhiều ở những nơi gần các công 

ty chế biến cà phê hòa tan bởi tận dụng được nguồn cơ chất sẵn có. 

Từ khóa: bã thải cà phê, khối lượng nấm tươi, mùn cưa cao su, nấm Hoàng đế 

Abstract 

THE RESEARCH ON THE APPLICATION OF COFFEE RESIDUE FOR 

CALOCYBE INDICA 

The research on the application of coffee residue for Calocybe indica has reduced 

environmental pollution and got high economic efficiency. After 50 days, experimental 

results of growing mushrooms in 15 box (40 x 30 x 25cm) with 5 treatments, each treatment 

was repeatedly arranged 3 times showed that the Milky mushroom grows and develops well 

in all treatments. In particular, milky mushroom was fully grown and developed on the 

source of 100% coffee residue with the weight of fungus (0.337
c
 ± 0.055) harvested 

equivalent to 100% sawdust treatment (0.347
c
 ± 0.023). The highest average fungal weigh 

was 75% CP and 25% MC (0.793
a
 ± 0.067). It was statistically different from the other 

treatments. The application of the method growing milky mushrooms from coffee residues 

will be much more effective in places near instant coffee processing companies by taking 

advantage of the available substrate. 
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1. Đặt vấn đề 

Nấm Hoàng đế là một loại nấm ăn phổ biến ở các nước châu Á, có giá trị dinh 

dưỡng cao, giàu protein, chất béo, khoáng chất, chất xơ, carbohydrate và đầy đủ các axit 

amin thiết yếu (Alam, 2008; Sumathy et al., 2015), đồng thời có hương vị ngon và kết 

cấu độc đáo (Purkayartha and Nayak, 1979). Trong những năm gần đây con người đã sử 

dụng phế thải nông nghiệp để trồng nấm Hoàng đế như rơm rạ (Amin et al., 2010); vỏ 

lạc, lá rơi của cây, lá mía, lá chuối và các loại cỏ khác nhau (Amin et al., 2010; 

Lakshmipathy et al., 2012; Kerketta, 2017). Ở Việt Nam, hằng ngày một lượng lớn bã 

thải cà phê từ các quán cà phê rang xay nhỏ lẻ đến các công ty lớn sản xuất cà phê hòa 

tan đã thải ra ngoài môi trường. Một phần rất nhỏ bã thải cà phê được dùng để trồng cây 

cảnh còn phần lớn bị đổ xuống cống rãnh hoặc đốt gây ô nhiễm (Pelupessy, 2003). Hiện 

nay, có nhiều nghiên cứu đánh giá bã thải cà phê có tiềm năng để tái sử dụng cho các 

mục đích khác nhau bởi thành phần chủ yếu của nó chứa một lượng lớn protein, lipid và 

các khoáng chất (Mussatto et al., 2011).  uất phát từ th c tế trên, ch ng tôi đã nghiên 

cứu ứng dụng bã thải cà phê để trồng nấm Hoàng đế nhằm góp phần bảo vệ môi trường, 

đồng thời tạo ra mô h nh trồng nấm với chi phí thấp và đem lại hiệu quả kinh tế. 

 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Vật liệu: Nguồn bã thải cà phê được thu nhặt tại các quán cà phê rang xay tại 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh B nh Dương. Giống nấm Hoàng đế (Calocybe indica) 

được phân lập từ quả thể nấm mua ở cửa hàng trồng nấm sạch tại nhà (số 4, đường 15, 

phường Hiệp B nh Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Mùn cưa cao su được mua tại 

trang trại trồng nấm Cô Hoa phường Hiệp Thành, tỉnh B nh Dương. 

Phương pháp nghiên cứu 

Xử lý bã thải cà phê và mùn cưa cao su: Bã thải cà phê (CP) và mùn cưa cao su 

(MC) được làm ẩm với nước vôi (pH: 12 – 13), sau đó ủ thành từng đống riêng, che đậy 

bằng bạt nilon ít nhất 5 - 7 ngày, đảm bảo duy tr  độ ẩm đống ủ từ 65 – 75% (hình 1). 

Cứ 3 ngày tiến hành đảo trộn và kiểm tra độ ẩm, sau 7 ngày tiến hành vào bịch phôi 

theo tỷ lệ phối trộn bảng 1. 

Bảng 1. Tỉ lệ phối trộn mùn cưa cao su và bã thải cà phê trồng nấm Hoàng đế 

NT 1 2 3 4 5 

Tỉ lệ 

phối trộn 

100% 

MC 

25% CP 50% CP 75% MC 100%  

CP 75% MC 50% MC 25% CP 

Bố trí và tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn 

ngẫu nhiên. Nấm Hoàng đế được trồng thử nghiệm ở 15 ô (thùng) tương ứng cho 5 

nghiệm thức (NT) và mỗi NT được th c hiện lặp lại 3 lần. Khối lượng bịch phôi đưa 
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vào mỗi nghiệm thức đảm bảo giữa các thùng nuôi trồng tương đối đồng đều như nhau 

(thùng xốp với kích thước 25cm x 40cm có đục lỗ phía đáy, mỗi thùng 3 kg cơ chất 

tương đương 3 bịch phôi, mỗi bịch 1 kg). Mỗi nghiệm thức tuân theo tỉ lệ phối trộn giữa 

bã thải cà phê và mùn cưa cao su đã xử lý như Bảng 1. Các yếu tố khách quan như nhiệt 

độ, độ ẩm, ánh sáng, độ an toàn không có các vi sinh vật xâm hại là như nhau. 

a)  b)  

Hình 1. Xử lý mùn cưa và bã thải cà phê (a. Đống ủ mùn cưa; b. Đống ủ bã thải cà phê) 

Chỉ tiêu đánh giá: Khối lượng tươi của nấm Hoàng đế sau 50 ngày nuôi trồng trên 

mỗi nghiệm thức. 

Xử lý số liệu: Các số liệu thu thập sau thời gian nghiên cứu được xử lý bằng phần 

mềm Excel 2010 và phần mềm Minitab 16.  

Thu hoạch: Tai nấm nào có mũ nấm lớn xèo thẳng thu hoạch hết, nấm nhỏ để lại 

tiếp tục phát triển b nh thường và thu hoạch vào lần sau (Bokaria et al., 2014). 

 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của bã thải cà phê đến sự gia tăng khối lượng nấm Hoàng đế 

Sau 50 ngày nuôi trồng nấm tại các nghiệm thức (NT) khác nhau, kết quả ở bảng 

2 cho thấy, nấm Hoàng đế hoàn toàn sử dụng được bã thải cà phê làm cơ chất trồng nấm 

Hoàng đế, điều này thể hiện qua NT sử dụng 100% CP. Đặc biệt, khối lượng nấm tươi 

trồng ở NT 100% bã cà phê tương đương so với trồng trên 100% MC. 

Bảng 2: Ảnh hưởng của bã thải cà phê đến sự gia tăng khối lượng nấm Hoàng đế  

Nghiệm thức 100% MC 100% CP P-value 

KL cơ chất (kg)/thùng 3
 

3
 

0.000 KL nấm tươi sau 50 nuôi trồng 

(kg/thùng) (Mean ± SD) 
0,347

c  
± 0,023   0,337

c 
 ± 0,055  

 

abc 
Trong cùng một hàng không có cùng mẫu tự thì có sự khác biệt thống kế ở mức ý nghĩa (P<0.05) . 
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Hình 2. Nấm Hoàng đế trồng trên cơ chất 100% bã thải cà phê 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bã thải cà phê đến khối lượng nấm 

Bảng 3. Ảnh hưởng của bã thải cà phê lên sự gia tăng khối lượng nấm Hoàng đế  

sau 50 ngày nuôi trồng 

 
Tỷ lệ phối trộn giữa CP và MC  

P-value 

Nghiệm thức 
100%MC 

25%CP 

75%MC 

50%CP 

50%MC 

75%CP 

25%MC 
100%CP 

0.000 
KL cơ chất 

 (kg/thùng) 
3 3 3 3 3 

KL sau 50 trồng 

(Mean ± SD) 
0,347

c
±0,023   0,257

c
±0,038

 
0,490

b
±0,036 0,793

a 
±0,067

 
0,337

c 
±0,055   

abc 
Trong cùng một hàng không có cùng mẫu tự thì có sự khác biệt thống kế ở mức ý nghĩa 5% (P<0.05). 

 

Hình 3. Khối lượng trung bình nấm Hoàng Đế (kg/thùng) 
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Bảng 3 và hình 3 cho thấy, ở tất cả các nghiệm thức nấm đều sinh trưởng tốt sau 50 

ngày nuôi trồng và có các giá trị khối lượng trung b nh có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). Đặc 

biệt, nấm Hoàng đế hoàn toàn sinh trưởng và phát triển được trên nguồn cơ chất 100% bã 

thải cà phê có khối lượng nấm (0,337
c 

±0,055) thu hoạch tương đương với nghiệm thức 

100% mùn cưa (0,347
c 

± 0,023). Khối lượng nấm trung bình cao nhất là nghiệm thức 

75%CP và 25%MC (0,793
a 
± 0,067) có khác biệt thống kê với các nghiệm thức còn lại. Do 

vậy, nhằm mục đích vừa mang lại hiệu quả kinh tế lẫn bảo vệ môi trường nên chọn trồng 

nấm Hoàng đế ở nghiệm thức sử dụng 75%CP và 25%MC làm cơ chất là tốt nhất.
  

 

4. Kết luận 

Nấm Hoàng đế hoàn toàn sinh trưởng và phát triển tốt trên môi trường chứa 100% 

bã thải cà phê. Môi trường tốt nhất để trồng nấm Hoàng đế là môi trường chứa 75%CP 

và 25%MC đạt được 0,793 + 0,067kg nấm tươi trên tổng 3kg cơ chất. trung bình thu 

được khoảng 0,264 kg nấm Hoàng đế tươi/kg cơ chất. Sản phẩm sau quá trình nuôi 

trồng nấm Hoàng đế là nấm ở dạng tươi sử dụng làm th c phẩm và nguồn bã thải sau 

khi trồng nấm lại được tái sử dụng để trồng rau mầm phục vụ cho con người.  
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