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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tiền Giang,  ngày   27  tháng 7  năm 2015 

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 
Trình độ: Đại học, Cao đẳng 

 
1. Tên học phần: NẤM ĂN                                                                                              Mã học phần: 76552 
2. Loại học phần: Lý thuyết - thực hành 
3. Số tín chỉ: 2  
- Lý thuyết: 15 tiết  
- Thực hành: 30 tiết  
4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không. 
5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức: 
+ Trình bày được các đặc điểm chung về sinh thái học của nấm; các phương pháp bảo quản và chế biến nấm ăn phổ biến; 
+ Xác định được vai trò của nấm trong đời sống và tiềm năng phát triển nghề nuôi trồng nấm nước ta; 
+ Vẽ được sơ đồ tổng quát các bước trong quá trình nuôi trồng nấm từ khâu chọn giống nấm, nhân giống nấm, xử lý nguyên liệu, 
chăm sóc, thu hoạch; 
+ Thuyết minh được các bước thực hiện trong qui trình nuôi trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu phổ biến; 

- Về kỹ năng:  
+ Phân biệt được một số loại nấm phổ biến dựa vào hình thái; 
+ Thực hiện được thao tác xử lý nguyên liệu, tuyển chọn giống, nhân giống nấm, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nấm; 



+ Nhận diện và đề xuất được cách phòng trị các loại côn trùng và bệnh hại thường gặp trên nấm. 
 - Về thái độ:  

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong thao tác thực hành; 
+ Có ý thức vận dụng nội dung của học phần vào thực tiễn sản xuất. 

6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
Học phần nấm ăn bao gồm các nội dung sau: 
- Phần lý thuyết: sinh thái học và giá trị dinh dưỡng của nấm ăn; cơ sở khoa học của trồng nấm; qui trình nuôi trồng một số loại nấm 

ăn phổ biến; tình hình nuôi trồng và phát triển nấm dược liệu; bảo quản và chế biến nấm ăn. 
- Phần thực hành: nhận diện một số loại nấm phổ biến; nhận diện các loại côn trùng và bệnh hại trên nấm; tuyển chọn và nhân giống 

nấm; xử lý nguyên liệu và sản xuất phôi giống; chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nấm. 
6.2. Nội dung chi tiết của học phần 
Phần lý thuyết 
 

Chương Nội dung chi tiết Số 
tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

I. SINH THÁI HỌC 
VÀ GIÁ TRỊ DINH 
DƯỠNG CỦA 
NẤM ĂN 

 

I.1. Sự phân bố và đặc điểm 
sinh thái của nấm. 

3 

- Trình bày được các đặc điểm khí hậu, 
nhiệt độ, độ ẩm,... ảnh hưởng đến sự 
phân bố của nấm; 
- Mô tả được đặc điểm chung về hình 
thái, cấu tạo, dinh dưỡng và tăng trưởng 
của nấm; 
- Phân biệt được sự khác nhau về hình 
thái giữa nấm ăn, nấm dược liệu và nấm 
độc. 

- Thuyết 
giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [1] 
chương 7,8, 
tham khảo tài 
liệu [3] chương 
1 

I.2. Giá trị dinh dưỡng của một - Liệt kê được thành phần các chất dinh 
2 

 



số nấm ăn. dưỡng quan trọng có trong các loại nấm 
ăn phổ biến; 
- Nêu được vai trò của nấm trong đời 
sống con người; 
- So sánh được giá trị dinh dưỡng của 
nấm so với các loại thực phẩm khác. 

I.3. Lợi ích kinh tế và một số 
vấn đề cần quan tâm trong việc 
trồng nấm. 

- Trình bày được thực trạng nghề nuôi 
trồng nấm nước ta; 
- Nêu được các định hướng trong việc 
phát triển nghề nuôi trồng nấm.   

II. CƠ SỞ KHOA 
HỌC CỦA 
TRỒNG NẤM 

II.1. Trồng nấm và khoa học 
trồng nấm.    
II.1.1. Vài khái niệm cần biết.  
II.1.2. Chế biến nguyên liệu 
trồng nấm.    
II.1.3. Chăm sóc và nuôi ủ tơ 
nấm.   
II.1.4. Thu hoạch nấm. 
II.1.5. Vấn đề vệ sinh trong 
nuôi trồng nấm.    
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- Trình bày được các khái niệm liên quan 
đến quá trình nuôi trồng nấm; 
- Liệt kê được các nguyên liệu và các 
bước xử lý từng loại nguyên liệu được sử 
dụng trong nuôi trồng nấm; 
- Nêu và giải thích được các tác nhân gây 
ảnh hưởng xấu đến quá trình chăm sóc 
và nuôi ủ tơ nấm; 
- Mô tả được nguyên tắc chung khi thu 
hoạch nấm.  

- Thuyết 
giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [1] 
chương 10, 11; 
tham khảo tài 
liệu [7],[8]. 

II.2. Meo giống nấm và qui 
trình trồng nấm.    
II.2.1. Meo giống nấm. 
II.2.2. Qui trình trồng nấm. 

- Nêu được các tiêu chuẩn để chọn meo 
giống tốt; 
- Mô tả được phương pháp cấy meo 
giống vào phôi;  
- Vẽ được sơ đồ tổng quát các bước 
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trong quá trình nuôi trồng nấm; 
- Trình bày được các bệnh hại phổ biến 
trong quá trình trồng nấm. 

 
III. QUI TRÌNH 
TRỒNG MỘT SỐ 
LOẠI NẤM ĂN 
PHỔ BIẾN 

III.1. Nấm rơm và qui trình 
trồng nấm rơm.     
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- Trình bày được các loại côn trùng và 
bệnh hại phổ biến trong quá trình trồng 
nấm rơm; 
- Vẽ được qui trình các bước thực hiện 
trồng nấm rơm; 
- Thuyết minh được các bước trong qui 
trình thực hiện trồng nấm rơm. 

- Thuyết 
giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [2] 
chương 2, tham 
khảo tài liệu 
[4],[5],[6]. 

III.2. Nấm mèo và qui trình 
trồng nấm mèo.   

- Trình bày được các loại côn trùng và 
bệnh hại phổ biến trong quá trình trồng 
nấm mèo; 
- Vẽ được qui trình các bước thực hiện 
trồng nấm mèo; 
- Thuyết minh được các bước trong qui 
trình thực hiện trồng nấm mèo. 

III.3. Nấm bào ngư và qui trình 
trồng nấm bào ngư. 

- Trình bày được các loại côn trùng và 
bệnh hại phổ biến trong quá trình trồng 
nấm bào ngư; 
- Vẽ được qui trình các bước thực hiện 
trồng nấm bào ngư; 
- Thuyết minh được các bước trong qui 
trình thực hiện trồng nấm bào ngư. 
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IV. TÌNH HÌNH  
NUÔI TRỒNG VÀ 
PHÁT TRIỂN NẤM 
DƯỢC LIỆU 

 

IV.1. Nấm dược liệu và khả 
năng phát triển. 
 

2 

Nêu được  ứng dụng của một số nấm 
dược liệu phổ biến hiện nay. 

- Thuyết 
giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [2] 
chương 8, tham 
khảo tài liệu [6]. 

IV.2. Giới thiệu về nấm linh 
chi. 

- Trình bày được các chức năng của  nấm 
linh chi; 
- Vẽ được qui trình các bước thực hiện 
trồng nấm linh chi; 
- Thuyết minh được các bước trong qui 
trình thực hiện trồng nấm linh chi. 

V. BẢO QUẢN 
VÀ CHẾ BIẾN 
NẤM ĂN 

V.1. Bảo quản và chế biến nấm 
rơm.  
V.2. Bảo quản và chế biến nấm 
bào ngư.  

2 

Trình bày được các phương pháp bảo 
quản và chế biến nấm rơm, nấm bào ngư. 

- Thuyết 
giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [2] 
chương 2, tham 
khảo tài liệu [3] 
chương 7. 

Phần thực hành 

Bài Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Dụng cụ, thiết 

bị sử dụng 
Định mức vật tư/ 

nhóm 5 SV 
1. NHẬN 
DIỆN MỘT 
SỐ LOẠI 
NẤM PHỔ 
BIẾN 

Quan sát hình thái một số loại 
nấm phổ biến 

5 

- Mô tả được đặc điểm chung về hình 
thái bên ngoài của các loại nấm ăn và 
nấm dược liệu phổ biến; 
- So sánh được điểm giống và khác nhau 
về hình thái bên ngoài 2 loại nấm. 

 
 

 0,2 kg nấm rơm; 
0,2 kg nấm bào ngư 
trắng; 
0,2 kg nấm bào ngư 
Nhật; 
0,1 kg nấm linh chi; 
0,1 kg nấm mèo.   

2. NHẬN 
DIỆN CÁC 
LOẠI CÔN 

Quan sát và nhận diện một số 
loại côn trùng và bệnh hại 
trên nấm 

5 
- Liệt kê được các loại côn trùng và bệnh 
gây hại phổ biến trên từng loại nấm; 
- Mô tả được biểu hiện triệu chứng một 

Kính lúp 1 bịch phôi bị hư, bị 
nhiễm bệnh,  
1 bịch phôi tai nấm 

5 
 



TRÙNG VÀ 
BỆNH HẠI 
TRÊN NẤM 

số loại bệnh phổ biến trên nấm; 
- Nhận diện được loại côn trùng và bệnh 
gây hại trên nấm trong điều kiện nuôi 
trồng cụ thể. 

bị bệnh sinh lý; 
1 bịch phôi do côn 
trùng gây hại. 

3. TUYỂN 
CHỌN VÀ 
NHÂN 
GIỐNG 
NẤM 

3.1. Tuyển chọn giống nấm 
3.2. Nhân giống nấm 
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- Nêu được các đặc điểm yêu cầu của 
nấm khi được tuyển chọn làm giống; 
-  
- Trình bày được các bước trong nhân 
giống nấm; 
- Thực hiện được việc tuyển chọn giống 
nấm đạt yêu cầu và các thao tác trong 
nhân giống nấm. 

Tủ cấy vô 
trùng, bộ dụng 
cụ làm giống 
nấm, ống 
nghiệm 

200 ml môi trường 
PDA; 
 0,1 kg lúa; 
0,2 kg que khoai mì. 

4. XỬ LÝ 
NGUYÊN 
LIỆU VÀ 
SẢN XUẤT 
PHÔI 
GIỐNG 

4.1. Xử lý nguyên liệu 
4.2. Sản xuất phôi giống 10 

 
 

- Trình bày được các bước trong xử lý 
nguyên liệu và sản xuất phôi giống; 
- Thực hiện được xử lý nguyên liệu đạt 
yêu cầu cho nuôi trồng nấm. 

Bộ dụng cụ 
trong xử lý 
nguyên liệu 

5 kg mạt cưa cao su. 

5. CHĂM 
SÓC, THU 
HOẠCH VÀ 
BẢO QUẢN 
NẤM 

5.1. Chăm sóc nấm 
5.2. Thu hái nấm 
5.3. Bảo quản nấm 

5 

- Nhận diện được các loại bệnh hại gặp 
phải trong quá trình chăm sóc nấm; 
- Xác định được điều kiện môi trường 
thích hợp cho sự sinh trưởng của nấm; 
- Thực hiện được thao tác thu hoạch, bảo 
quản nấm đúng kỹ thuật. 
 

Nhà trồng nấm, 
bình xịt nước. 

5 bịch phôi giống 

7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính: 
[1] Nguyễn Lân Dũng. Công nghệ nuôi trồng nấm (Tập I). Nhà xuất bản nông nghiệp, 2012. 
[2] Nguyễn Lân Dũng. Công nghệ nuôi trồng nấm (Tập II). Nhà xuất bản nông nghiệp, 2012. 
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- Sách, tài liệu tham khảo: 
[3] Cao Ngọc Điệp và Nguyễn Văn Thành. Giáo trình Môn nấm học. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2010. 
[4] Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã,  Ngô Xuân Nghiễn và Nguyễn Thị Bích Thủy. Cẩm nang khởi nghiệp từ nghề trồng nấm. Nhà 

xuất bản thông tin và truyền thông, 2014. 
[5] Nguyễn Thị Hồng. Kỹ thuật trồng nấm. Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2014. 
[6] Trần Văn Mão. Sử dụng vi sinh vật có ích, Tập I: Nuôi trồng  chế biến nấm ăn và nấm làm thuốc chữa bệnh. Nhà xuất bản nông 

nghiệp, 2014. 
[7] Peter Oei. Small scale mushroom cultivation. Agromisa Foundation and CTA, 2005. 
[8] Phan Huy Duc. Shiitate cultivation, Part II: Regional studies, Mushroom for Better Life, Chapter 10: Mushroom cultivation of 

mushrooms in Vietnam. Mushroom Growers’ Hanbook, 2005. 
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 
- Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1): Số lần kiểm tra: 1 lần; Hình thức: tự luận + trắc nghiệm; Nội dung: chương I,  II; Thời lượng: 15 

phút; Thời điểm: kết thúc chương II. 
- Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2): Hình thức: trắc nghiệm + tự luận; Nội dung: chương I, II, III, IV; Thời lượng: 50 phút; Thời 

điểm: kết thúc chương IV. 
- Thực hành (hệ số: 2): Điểm trung bình cộng của các bài báo cáo thực hành 
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số 60%  điểm học phần.  
Hình thức trắc nghiệm + tự luận; thời lượng 60 phút. 
9. Điểm đánh giá: 
Điểm đánh giá quá trình  được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tương ứng với B      
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     6,5 – 6,9 tương ứng với C+      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành, nếu vắng 
quá 20% tổng số tiết thực hành không có lý do chính đáng thì điểm thực hành là 0. 
 
      TL. HIỆU TRƯỞNG 
      KT. TRƯỞNG KHOA                               
       P. TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 
                 (Đã ký)                                                                     (Đã ký)                                                          (Đã ký)         
    
            
 Nguyễn Vân Ngọc Phượng                                        Đoàn Thị  Ngọc Thanh       Giảng viên: Huỳnh Thị Huế Trang 

              
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 
- Lưu: VP khoa (file + bản in). 
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