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Mục đích đề tài: Tìm kiếm các môi trường nuôi trồng thích hợp đối với vân chi đen 

Trametes versicolor. Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên, lặp lại 3 lần. Qua quá trình 
thực hiện đề tài, chúng tôi đã thu nhận được một số kết quả như sau: 

Quan sát hình thái giải phẫu quả thể và hệ sợi nấm vân chi dưới kính hiển vi nhận 
thấy rằng: Quả thể nấm vân chi không cuống, hình quạt, cứng, mỏng xếp xen kẽ chồng 
chất đan xen nhau như ngói lợp, mặt trên tai nấm có nhiều đường đồng tâm có màu sắc 
thay đổi từ xám tro, nâu đen đến đen, mặt dưới tai nấm màu trắng hay trắng kem, có nhiều 
lỗ rất nhỏ, thịt nấm mỏng màu trắng. Hệ sợi nấm vân chi trong suốt có vách dày, không 
hoặc ít khi phân nhánh gồm 3 loại: Sợi dinh dưỡng, sợi bện và sợi cứng. Bào tử trong suốt, 
nhẵn, vách mỏng, thon dài hơi cong. 

Khảo sát môi trường nhân giống cấp một trên các môi trường PSA, BTH, CRA, PSA 
+ Nước dừa 10%, PSA + Nước chiết giá 10%; môi trường BTH ở hai mức nhiệt độ; môi 
trường BTH ở các pH khác nhau. Kết quả cho thấy hệ sợi lan nhanh nhất trên môi trường 
PSA + Nước dừa 10%, hệ sợi lan tốt ở nhiệt độ phòng (30 ± 2oC ) và ở pH 5 – 5,5 trên môi 
trường BTH (khoai tây + muối khoáng). 

Khảo sát môi trường nhân giống cấp hai với các cơ chất lúa, bắp xay, mùn cưa có bổ 
sung các thành phần dinh dưỡng khác nhau. Kết quả thu được có sự khác biệt giữa các 
nghiệm thức và công thức gồm Lúa (80%), Mùn cưa (5%), Cám bắp (5%) là công thức tốt 
nhất thích hợp cho sự lan của hệ sợi. 

Thí nghiệm môi trường nuôi trồng ra quả thể vân chi trong điều kiện tại TpHCM với 
cơ chất mùn cưa có bổ sung cám gạo, cám bắp và các loại phân hữu cơ như Urea, DAP, 
SA, NPK…Qua quá trình khảo sát nhận thấy môi trường Mùn cưa + Cám gạo 10% và 
Mùn Cưa + Cám bắp 10% có sự hình thành quả thể sớm nhất, tương đối đồng đều và nhiều 
hơn cả. 

Thí nghiệm khả năng tạo sinh khối nấm vân chi trong môi trường nuôi cấy lỏng qua 
các nghiệm thức PSA, BTH, CRA, PSA + Nước chiết bắp, PSA + Nước chiết giá, PS + 
Nước dừa với các nồng độ khác nhau. Kết quả cho thấy trong tất cả môi trường thí nghiệm, 
môi trường BTH có lượng sinh khối cao nhất. 

Ly trích và định lượng các hợp chất trích từ sinh khối thu được ở thí nghiệm trên bằng 
phương pháp chiết nóng và tủa bằng cồn 96o. Kết quả cho thấy sinh khối từ môi trường 
PSA + Nước dừa 10% có tỉ lệ polysacharide thô thu được cao nhất qua các lần chiết. Khi 
tiến hành chiết và định lượng các hợp chất thô từ quả thể và hệ sợi trong môi trường nuôi 
cấy lỏng BTH cho kết quả: tỉ lệ chất chiết từ sinh khối hệ sợi cao hơn so với chiết từ quả 
thể nấm. 
 

 


