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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
NGHỀ KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN NẤM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 377/QĐ-CĐKTKT  ngày 11 tháng 6 năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

Tên nghề: Kỹ thuật trồng và chế biến nấm
Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh: Người lao động có nhu cầu. 
Số lượng môn học đào tạo: 4
Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ:
a. Kiến thức:

+ Mô tả được cách chuẩn bị lán trại, làm giá thể, cấy giống, nuôi sợi, sơ chế
và bảo quản nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ.

+ Hạch toán hiệu quả kinh tế và mô tả một số mô hình tổ chức sản xuất nấm
phổ biến hiện nay.

b. Kỹ năng:

+ Thực hiện bố trí nhà xưởng; lựa chọn, vệ sinh, sử dụng các thiết bị, dụng 
cụ, vật tư, nguyên liệu nuôi trồng nấm đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Thực hiện các bước làm giá thể, cấy giống, chăm sóc, thu hái nấm và sơ 
chế, bảo quản các loại nấm: nấm sò, nấm rơm, nấm mộc nhĩ theo đúng trình tự, 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Phát hiện kịp thời bệnh sinh lý, bệnh nhiễm ở nấm và tìm được biện 
pháp khắc phục;

+ Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nấm mang tính khả thi.

c. Thái độ: 

+ Có lòng yêu nghề, cầu tiến, tinh thần học tập tích cực vì sự phát triển của 
nghề trong tương lai;

+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại 
khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.
2.  Cơ hội việc làm: 

Sau khóa học người học có thể tự tổ chức sản xuất nấm ở quy mô hộ gia
đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã, làm việc tại các cơ sở sản xuất nấm.
II.  THỜI  GIAN  CỦA KHÓA HỌC  VÀ  THỜI  GIAN  THỰC  HỌC  TỐI
THIỂU:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 2 tháng
- Thời gian học tập:   8 tuần
- Thời gian thực học: 280 giờ, trong đó
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+ Thời gian thực học tối thiểu: 240 giờ
+ Thời gian ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 280 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 60  giờ;  Thời gian học thực hành:  220 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC ĐÀO TẠO VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Mã Tên môn học, 

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng
số

           Trong đó

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra

MĐ1 Trồng và chế biến nấm rơm 100 18 70 12
MĐ2 Trồng và chế biến nấm sò 110 18 80 12
MĐ3 Trồng và chế biến nấm mộc nhĩ 70 16 44 10

Tổng cộng 280 52 194 34

Ghi chú: Thời gian kiểm tra đầu khóa học và hết môn học được tính vào giờ thực hành

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Hướng dẫn sử dụng chương trình: 

Chương trình dạy nghề “Kỹ thuật trồng và chế biến nấm” được sử dụng
cho các khóa dạy nghề bồi dưỡng cho nông dân hoặc những người có nhu cầu
học nghề. Khi học viên học đủ các  trong chương trình này và đạt kết quả trung
bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ nghề.

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc dạy một số môn
học (MH01, MH02, MH03) cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề
là đã hoàn thành các môn học đó.

Chương trình gồm 4 môn học như sau:

- Môn học  01 “Trồng và chế biến nấm rơm” gồm 06 bài, được giảng dạy
trong thời gian 100 giờ trong đó có 18 giờ lý thuyết, 70 giờ thực hành và 12 giờ
kiểm tra. Là môn học chuyên môn nghề , mang tính tích hợp giữa kiến thức và
kỹ năng thực hành trồng nấm rơm; nội dung môn học trình bày các đặc điểm
sinh học của nấm rơm, cách thực hiện chuẩn bị lán trại, dụng cụ, nguyên liệu để
trồng nấm rơm,  quy  trình  và  cách tiến hành trồng nấm rơm trên rơm  và  trên
bông hạt; cách phòng trừ sâu bệnh  và cách sơ chế, bảo quản nấm rơm.  Đồng
thời môn học cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài
dạy và bài thực hành khi kết thúc môn học. Học xong môn học này, học viên có
được những kiến thức cơ bản về các bước công việc trồng nấm rơm trên nguyên
liệu rơm và bông hạt và có kỹ năng thực hiện xử lý nguyên liệu, đóng mô, cấy
giống, chăm sóc và thu hái nấm rơm theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật, an toàn; phát hiện và xử lý được các hiện tượng sâu bệnh hại nấm rơm; sơ
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chế và bảo quản nấm rơm sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn
thực phẩm.

- Môn học 02: “Trồng và chế biến nấm sò” gồm 07 bài, được giảng dạy
trong thời gian 110 giờ trong đó có 18 giờ lý thuyết, 80 giờ thực hành và 12 giờ
kiểm tra. Môn học trình bày khái quát đặc điểm sinh học của nấm sò, cách xây
dựng lán trại, cách chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho việc trồng nấm sò; trình
bày quy trình và cách tiến hành trồng nấm sò trên nguyên liệu mùn cưa, rơm và
bông hạt; phương pháp phòng trừ sâu bệnh  và  cách sơ chế, bảo quản nấm sò.
Đồng thời môn học cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng
bài dạy và bài thực hành khi kết thúc môn học. Đây là một môn học tích hợp giữa
lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. Học viên sau khi học xong
môn học này học viên có được những kiến thức cơ bản về cách trồng nấm sò và
kỹ năng thực hiện các bước công việc trong quy trình trồng nấm sò.

- Môn học 03:“Trồng và chế biến nấm mộc nhĩ” gồm 06 bài, được giảng
dạy trong thời gian 70 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 44 giờ thực hành và 10
giờ kiểm tra. Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm
là thực hành. Môn học giới thiệu một số đặc điểm sinh học nấm mộc nhĩ, cách
xây dựng lán trại, cách chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho việc trồng nấm; trình
bày quy trình và cách tiến hành trồng nấm mộc nhĩ trên nguyên liệu mùn cưa và
trên thân cây gỗ; phương pháp phòng trừ sâu bệnh và cách sơ chế, bảo quản nấm
mộc nhĩ. Đồng thời môn học cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành
cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc môn học. Sau khi học xong môn
học này, học viên có được những kiến thức cơ bản về cách trồng nấm mộc nhĩ và
có kỹ năng thực  hiện các bước công việc trong quy trình trồng nấm mộc nhĩ.

2. Hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện dạy học và phương pháp dạy học
2.1. Chuẩn bị các điều kiện dạy học: 

- Phòng học, máy vi tính, máy chiếu

- Vật tư cần thiết ( rơm, vôi, giống nấm…. )
2.2. Phương pháp dạy học: 

Thuyết giảng kết hợp hướng dẫn thực hành; tham quan và trực tiếp thực
hành trồng nấm.
3. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học

TT  kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1 Lý thuyết nghề Vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 60 phút

2 Thực hành nghề
Bài thực hành kỹ năng 
nghề Không quá 8 giờ
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PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số…..  /QĐ-CĐKTKT ngày       
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTKT Điện Biên)



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Mã số môn học: MH 01 
Thời gian môn học: 100 giờ (Lý thuyết: 18 giờ, Thực hành: 70 giờ, kiểm tra 

hết môn học 12 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1.Vị trí: Môn học Trồng và chế biến nấm rơm là môn học chuyên môn nghề
trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “Kỹ thuật trồng và chế
biến nấm”; giảng dạy độc lập với các môn học  kỹ thuật trồng các loại nấm.
Môn học cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.
2.Tính chất: Trồng và chế biến nấm rơm là môn học tích hợp giữa kiến thức
và kỹ năng thực hành trồng nấm rơm; được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc
tại địa phương có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
  1. Kiến thức

   - Biết được các bước công việc trồng nấm rơm trên nguyên liệu rơm và
bông hạt
- Phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng sâu bệnh hại nấm rơm;
- Sơ chế và bảo quản nấm rơm sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh

an toàn thực phẩm;
     2. Kỹ năng: 

- Thực hiện chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; lựa chọn và xử lý nguyên liệu,
đóng mô, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm rơm theo đúng trình tự, đảm
bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn.

       3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập. Nhận thức được tầm quan
trọng của việc trồng nấm rơm trong phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

TT Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Trong đó
Lý

thuyết
Thực
hành

Kiểm
tra

1 Bài 1: Đặc điểm sinh học của 
nấm rơm

2 2 0 0

2 Bài 2: Chuẩn bị lán trại, dụng 
cụ trồng nấm rơm

10 3 5 2

3 Bài 3: Trồng nấm rơm trên 
rơm

41 4 33 4

4 Bài 4: Trồng nấm rơm trên 
bông hạt

35 4 29 2

5 Bài 5: Sâu bệnh hại nấm rơm 
và biện pháp phòng trừ

4 2 2 0

6 Bài 6: Bảo quản và sơ chế nấm
rơm

4 4 2 0
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Kiểm tra hết môn học 4 0 0 4

Cộng 100 18 70 12

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Đặc điểm sinh học của nấm rơm                                  Thời gian: 2 

giờ 

Mục tiêu
- Mô tả được chu trình sống của nấm rơm;
- Nêu được các nguồn dinh dưỡng cần thiết để trồng nấm rơm;
- Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng 

và phát triển của nấm rơm.
Nội dung
1. Đặc điểm hình thái của nấm rơm
1. Chu trình sống của nấm rơm
2. Các nguồn dinh dưỡng cho nấm rơm
2.1. Chất đường
2.2. Chất đạm
2.3. Chất khoáng và vitamin
2.4. Nước
3. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng và phát triển của 
nấm rơm
1.1. Nhiệt độ
1.2. Độ ẩm
1.3. pH
1.4. Ánh sáng
1.5. Độ thông thoáng
Bài 2. Chuẩn bị lán trại, dụng cụ trồng nấm rơm              Thời gian: 10 giờ
 Mục tiêu

- Thực hiện bố trí và vệ sinh, khử trùng lán trại trồng nấm rơm đúng tiêu 
chuẩn kỹ thuật;

- Lựa chọn được các dụng cụ đúng yêu cầu kỹ thuật để trồng nấm rơm;
- Sử dụng các dụng cụ theo đúng quy định;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

Nội dung
1. Lán trại nuôi trồng nấm rơm

1.1. Chọn địa điểm trồng nấm rơm

1.2. Chuẩn bị nền đất, lán trại trồng nấm rơm

1.3. Khử trùng, vệ sinh nền đất, lán trại
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2. Chuẩn bị dụng cụ trồng nấm rơm

2.1. Dụng cụ đo sử dụng trong trồng nấm rơm
2.2. Dụng cụ dùng để xử lý nguyên liệu và trồng nấm rơm
Bài 3. Trồng nấm rơm trên rơm                                              Thời gian: 41 giờ 

Mục tiêu
- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong quy 

trình trồng nấm rơm từ rơm;
- Chọn và xử lý rơm để trồng nấm rơm theo đúng quy trình kỹ thuật;
- Lựa chọn được giống nấm rơm đạt tiêu chuẩn;
- Thực hiện đóng mô, cấy giống nấm rơm theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật;
- Thực hiện tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện phù hợp với sự 

sinh trưởng và phát triển của nấm rơm;
- Lựa chọn nấm rơm đúng độ tuổi và thực hiện thao tác thu hái đúng kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.

Nội dung:
1. Quy trình trồng nấm rơm trên rơm
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn nguyên liệu rơm
2.2. Xử lý rơm
2.3. Đóng mô và cấy giống nấm rơm
2.4. Nuôi sợi
2.5. Chăm sóc và thu hái nấm rơm

Bài 4. Trồng nấm rơm trên bông hạt                        Thời gian: 35 giờ 
Mục tiêu

- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong quy 
trình trồng nấm rơm từ bông hạt;

- Chọn và xử lý bông hạt để trồng nấm rơm theo đúng quy trình kỹ thuật;
- Lựa chọn được giống nấm rơm đạt tiêu chuẩn;
- Thực hiện thành thạo thao tác đóng mô, cấy giống nấm rơm theo đúng trình 

tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế;
- Thực hiện thành thạo thao tác tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện 

phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nấm rơm;
- Lựa chọn nấm rơm đúng độ tuổi, thực hiện thao tác thu hái nấm đúng kỹ 

thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.

Nội dung
1. Quy trình trồng nấm rơm trên bông hạt
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn nguồn bông hạt
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2.2. Xử lý bông hạt
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2.3. Đóng mô và cấy giống nấm rơm
2.4. Nuôi sợi
2.5. Chăm sóc và thu hái nấm rơm
Bài 5. Sâu bệnh hại nấm rơm và biện pháp phòng trừ           Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu

- Nhận biết được các loại bệnh sinh lý, bệnh do vi sinh vật, bệnh do côn trùng 
gây ra trong sợi nấm và quả thể nấm rơm;

- Xác định đúng nguyên nhân, đưa ra các biện pháp phòng trừ phù hợp với các
loại bệnh.

Nội dung
1. Bệnh hại sợi nấm rơm
1.1. Bệnh sinh lý và biện pháp phòng trừ
1.2. Bệnh nhiễm vi sinh vật và biện pháp phòng trừ
1.3. Bệnh do động vật hại và cách phòng trừ
2. Bệnh hại quả thể nấm rơm
2.1. Bệnh sinh lý ở quả thể nấm rơm
2.2. Bệnh nhiễm vi sinh vật ở quả thể nấm rơm và biện pháp phòng trừ
2.3. Bệnh do động vật hại quả thể và cách phòng trừ

Bài 6. Bảo quản và sơ chế nấm rơm                                         Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu

- Mô tả các bước bảo quản lạnh nấm rơm; phơi, sấy nấm rơm; muối nấm rơm 
theo đúng trình tự kỹ thuật;

- Thực hiện được các thao tác bảo quản lạnh nấm rơm; phơi, sấy nấm rơm; 
muối nấm rơm;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
Nội dung
1. Bảo quản lạnh nấm rơm
1.1 Nguyên tắc bảo quản lạnh nấm rơm tươi
1.2. Bảo quản nấm rơm tươi ăn tại gia đình
2. Phơi, sấy nấm rơm
2.1. Nguyên tắc phơi, sấy nấm rơm
2.2. Phơi nấm rơm
2.3. Sấy nấm rơm
3. Muối nấm rơm
3.1. Tác dụng của muối ăn trong quá trình muối nấm
3.2. Quy trình muối nấm rơm
3.3. Cách tiến hành muối nấm rơm
3.4. Kiểm tra, xử lý các hiện tượng hư hỏng của nấm muối

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
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1. Tài liệu h ọ c  t ậ p : Giáo trình dạy nghề môn học “Trồng và chế biến nấm
rơm” trong chương trình môn học của nghề “Kỹ thuật trồng và chế biến nấm”.
Tài liệu phát tay cho học viên.

1. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, đĩa CD hướng
dẫn kỹ thuật nuôi trồng và sơ chế, bảo quản nấm rơm.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng  học  lý thuyết  có trang bị bảng ,  máy
projector, máy vi tính , màn hình . Xưởng thực hành có trang bị dụng cụ, thiết bị
dùng trong trồng nấm rơm (theo bảng danh mục, dụng cụ thiết bị).

3. Điều kiện khác: bảo hộ lao động; nhân viên phục vụ, trợ giúp cho giáo viên
trong quá trình giảng dạy  thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1.Phương pháp đánh giá

Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra  và công nhận tốt nghiệp trong dạy
nghề hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH,
ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội. Đây là một môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, vì vậy khi đánh
giá cần lưu ý:

- Đánh giá kết quả thông qua hệ thống các bài thực hành trong từng bài dạy
và bài thực hành khi kết thúc môn học

- Học viên phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình
học tập và bài kiểm tra kết thúc môn học

2. Nội dung đánh giá

- Lý thuyết: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển
của nấm rơm; quy trình trồng nấm rơm; cách chuẩn bị lán trại, dụng cụ để trồng
nấm; các bước công việc trồng nấm rơm trên các loại giá thể (rơm, bông hạt);
bệnh hại nấm rơm và cách phòng trừ, các phương pháp sơ chế và bảo quản nấm
rơm.

- Thực hành: lựa chọn nguyên liệu; chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; xử lý
nguyên liệu, làm giá thể và cấy giống nấm mộc rơm trên giá thể; chăm sóc, thu
hái, sơ chế  và bảo quản nấm mộc rơm; phát hiện  và xử lý các hiện tượng sâu
bệnh hại nấm rơm. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1.Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình này có thể áp dụng cho các địa phương trong cả nước
- Ngoài người lao động nông thôn,  có  thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến

thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu,

- Là  môn học thực hành đòi hỏi tỷ  mỉ,  cẩn thận, tránh các nguy hiểm  khi
thao tác trên với các loại hóa chất.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học 

- Phần lý thuyết: giáo viên cần sử dụng các mẫu vật, dụng cụ trực quan, mô
hình, videoclip trồng nấm rơm trong quá trình giảng dạy để người học nắm bắt
những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.
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- Phần thực hành: phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên
vật liệu theo yêu cầu của các bài trong . Giáo viên hướng dẫn mở đầu  làm mẫu
một cách chuẩn xác, học viên quan sát từng bước một theo thao tác mẫu của giáo
viên và sau đó thực hành theo nhiều lần để đạt đến kỹ năng thành thạo. Trong quá
trình học viên thực hiện các thao tác giáo viên cần quan sát thật kỹ để chỉ rõ
những thao tác chưa chuẩn xác và uốn nắn kịp thời, đồng thời thảo luận với học
viên về những thiệt hại mang lại do thao tác sai hoặc không chuẩn xác.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Kỹ thuật trồng nấm rơm trên rơm
- Kỹ thuật trồng nấm rơm trên bông hạt

       

 Điện Biên, ngày    tháng    năm 2018

    TRƯỞNG KHOA KH - KT                                          GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN            

      Nguyễn Thị Vân Anh           Nguyễn Hoàng Yến
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Mã số môn học: MH 02
Thời gian môn học: 110 giờ (Lý thuyết: 18 giờ, Thực hành: 80giờ, kiểm tra hết 
môn học 12 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1.Vị trí: Môn học Trồng và chế biến nấm sò  là môn học chuyên môn nghề
trong chương trình dạy nghề “Kỹ thuật trồng và chế biến nấm”; giảng dạy độc
lập với các môn học kỹ thuật trồng các loại nấm. Môn học cũng có thể giảng
dạy độc lập theo yêu cầu của người học.
2.Tính chất: Trồng và chế biến nấm sò là môn học tích hợp giữa kiến thức và
kỹ năng thực hành trồng nấm sò; được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc tại địa
phương có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
  1. Kiến thức

   - Biết được các bước công việc trồng nấm sò trên nguyên liệu mùn cưa, rơm
và bông hạt
- Phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng sâu bệnh hại nấm sò
- Sơ chế và bảo quản nấm sò sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ sinh

an toàn thực phẩm;
     2. Kỹ năng: 

- Thực hiện chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; lựa chọn và xử lý nguyên liệu,
đóng mô, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm sò theo đúng trình tự, đảm
bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn.

       3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong học tập. Nhận thức được
tầm quan trọng của việc trồng nấm sò trong phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa
phương.
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

TT Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Trong đó
Lý

thuyết
Thực
hành

Kiểm
tra

1 Bài 1: Đặc điểm sinh học của 
nấm sò

3 3 0 0

2 Bài 2: Chuẩn bị lán trại, dụng
cụ, vật tư và nguyên liệu 
trồng nấm sò

7 3 2 2

3 Bài 3: Trồng nấm sò trên mùn
cưa

22 2 18 2

4 Bài 4: Trồng nấm sò trên 
bông hạt

20 2 18 0
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5 Bài 5: Trồng nấm sò trên rơm 42 2 38 2

6 Bài 6: Sâu bệnh hại nấm sò 
và biện pháp phòng trừ

8 4 2 2

7 Bài 7: Sơ chế và bảo quản 
nấm sò

4 2 2 0

Kiểm tra hết 4 0 0 4

Cộng 110 18 80 12

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Đặc điểm sinh học của nấm sò                                      Thời gian: 3 giờ 

Mục tiêu
- Nhận biết được một số loại nấm sò phổ biến;
- Mô tả được chu trình sống của nấm sò;
- Nêu được các nguồn dinh dưỡng cần thiết cho nấm sò;
- Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng 

và phát triển của nấm sò.
Nội dung
1. Đặc điểm hình thái của nấm sò
1. Chu trình sống của nấm sò
2. Các nguồn dinh dưỡng để nuôi trồng nấm sò
2.1. Chất đường
2.2. Chất đạm
2.3. Chất khoáng và vitamin
2.4. Nước
3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm 
sò
1.1. Nhiệt độ
1.2. Độ ẩm không khí
1.3. Độ pH
1.4. Ánh sáng
1.5. Độ thông thoáng

Bài 2. Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu trồng nấm sò
Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu

- Thực hiện được cách bố trí và vệ sinh, khử trùng lán trại trồng nấm sò  đúng
tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Lựa chọn được các dụng cụ, vật tư, nguyên liệu đúng yêu cầu kỹ thuật để 
trồng nấm sò;

- Sử dụng và vệ sinh các dụng cụ theo đúng quy định;

14



- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
Nội dung
1. Lán trại nuôi trồng nấm sò
1.1. Chọn địa điểm xây dựng lán trại
1.2. Bố trí lán trại nuôi trồng nấm
1.3. Khử trùng, vệ sinh lán trại
2. Thiết bị thanh trùng giá thể
3. Dụng cụ sử dụng để trồng nấm sò
3.1. Dụng cụ cấy giống
3.2. Dụng cụ đo dùng để trồng nấm sò
3.3. Dụng cụ dùng để xử lý nguyên liệu
4. Vật tư, nguyên liệu dùng trong nuôi trồng nấm sò
4.1. Vật tư
4.2. Nguyên liệu

Bài 3. Trồng nấm sò trên mùn cưa Thời gian: 22 giờ

 Mục tiêu
- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong  quy

trình trồng nấm sò từ mùn cưa;
- Chọn, xử lý và làm giá thể mùn cưa trồng nấm sò theo đúng quy trình kỹ 

thuật;
- Lựa chọn được giống nấm sò đạt tiêu chuẩn;
- Thực hiện cấy giống nấm sò vào túi giá thể mùn cưa theo đúng trình tự, 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện môi trường nhà 

trồng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nấm sò;
- Lựa chọn nấm sò đúng độ tuổi và thực hiện thao tác thu hái đúng kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.

 Nội dung
1. Quy trình trồng nấm sò trên mùn cưa
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn mùn cưa
2.2. Xử lý mùn cưa
2.3. Làm giá thể
2.4. Thanh trùng túi giá thể
2.5. Cấy giống
2.6. Nuôi sợi
2.7. Chăm sóc và thu hái
1. Quy trình trồng nấm sò trên mùn cưa
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn mùn cưa
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2.2. Xử lý mùn cưa
2.3. Làm giá thể
2.4. Thanh trùng túi giá thể
2.5. Cấy giống
2.6. Nuôi sợi
2.7. Chăm sóc và thu hái

Bài 4. Trồng nấm sò trên bông hạt                              Thời gian: 20 giờ 

Mục tiêu
- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong 

quy trình trồng nấm sò từ bông hạt;
- Chọn và xử lý bông hạt trồng nấm sò theo đúng quy trình kỹ thuật;
- Lựa chọn được giống nấm sò đạt tiêu chuẩn;
- Thực hiện đóng túi và cấy giống nấm sò trên giá thể bông hạt theo đúng 

trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện môi trường nhà 

trồng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nấm sò;
- Lựa chọn nấm sò đúng độ tuổi và thực hiện thao tác thu hái đúng kỹ  

thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

Nội dung
1. Quy trình trồng nấm sò trên bông hạt
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn bông hạt
2.2. Xử lý bông hạt
2.3. Đóng túi và cấy giống nấm sò
2.4. Nuôi sợi
2.5. Chăm sóc và thu hái

Bài 5. Trồng nấm sò trên rơm                                     Thời gian: 42 giờ 

Mục tiêu

- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong quy
trình trồng nấm sò trên rơm;

- Chọn và xử lý rơm để trồng nấm sò theo đúng quy trình kỹ thuật;
- Lựa chọn được giống nấm sò đạt tiêu chuẩn;
- Thực hiện đóng túi và cấy giống nấm sò trên giá thể rơm theo đúng trình  

tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện môi trường nhà 

trồng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nấm sò;
- Lựa chọn nấm sò đúng độ tuổi và thực hiện thao tác thu hái đúng kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, chịu khó.

Nội dung
1. Quy trình trồng nấm sò trên rơm
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2. Cách tiến hành
2.1. Chọn nguồn rơm
2.2. Xử lý rơm
2.3. Đóng túi và cấy giống nấm sò
2.4. Nuôi sợi
2.5. Chăm sóc và thu hái

Bài 6. Sâu bệnh hại nấm sò và biện pháp phòng trừ             Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu
- Nhận biết được các loại bệnh sinh lý, bệnh do vi sinh vật, bệnh do côn  

trùng gây ra trong sợi nấm và quả thể nấm sò;
- Xác định đúng nguyên nhân, đưa ra các biện pháp phòng trừ phù hợp với 

các loại bệnh.
Nội dung
1. Bệnh sinh lý và biện pháp phòng trừ
1.1. Bệnh hại sợi nấm mộc nhĩ
1.2. Bệnh hại quả thể nấm mộc nhĩ
2. Bệnh nhiễm vi sinh vật và biện pháp phòng trừ
2.1. Bệnh nhiễm do nấm mốc
2.2. Bệnh nhiễm do vi khuẩn
2.3. Bệnh nhiễm do vi rút
3. Bệnh nhiễm do các loại nấm dại
3.1. Nấm mực
3.2. Nấm chân chim
4. Bệnh do động vật hại và cách phòng trừ
4.1. Chuột, kiến, gián, ốc
4.2. Nhện nấm
4.3. Rệp (Bọ mạt)
4.4. Ruồi nấm
4.5. Tuyến trùng

Bài 7. Sơ chế và bảo quản nấm sò                                   Thời gian: 4 giờ 

Mục tiêu
- Mô tả các bước bảo quản lạnh nấm sò, sấy nấm sò theo đúng trình tự kỹ 

thuật;
- Thực hiện được các thao tác bảo quản lạnh nấm sò, sấy nấm sò;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Bảo quản lạnh nấm sò
1.1. Nguyên tắc bảo quản lạnh nấm sò tươi
1.2. Quy trình bảo quản nấm sò tươi
1.3. Cách tiến hành

2. Phơi, sấy nấm sò
2.1. Nguyên tắc phơi, sấy nấm sò
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2.2. Phơi nấm sò
2.3. Sấy nấm sò

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
    1.Tài liệu h ọ c  t ậ p : Giáo trình dạy nghề môn học “Trồng và chế biến
nấm sò” trong chương trình bồi dưỡng của nghề “Kỹ thuật trồng và chế biến nấm”.
Tài liệu phát tay cho học viên.

 2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, đĩa CD
hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng và sơ chế, bảo quản nấm sò.

3.Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học lý thuyết có trang bị bảng , máy
projector, máy vi tính , màn hình . Xưởng thực hành có trang bị dụng cụ, thiết bị
dùng trong trồng nấm sò (theo bảng danh mục, dụng cụ thiết bị).

4.  Điều kiện khác: bảo hộ lao động; nhân viên phục vụ, trợ giúp cho giáo
viên trong quá trình giảng dạy thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1.Phương pháp đánh giá

Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra  và công nhận tốt nghiệp trong dạy
nghề hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH,
ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội. Đây là một môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, vì vậy khi đánh
giá cần lưu ý:

- Đánh giá kết quả thông qua hệ thống các bài thực hành trong từng bài dạy
và bài thực hành khi kết thúc môn học

- Học viên phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình
học tập và bài kiểm tra kết thúc môn học

2.Nội dung đánh giá

- Lý thuyết: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển
của nấm; quy trình trồng nấm sò, cách chuẩn bị lán trại, dụng  cụ  sử dụng để
trồng nấm sò; các bước công việc trồng nấm sò trên các loại nguyên liệu (mùn
cưa, rơm và bông hạt); bệnh hại nấm sò và cách phòng trừ; các phương pháp sơ
chế và bảo quản nấm sò.

- Thực hành: lựa chọn nguyên liệu; chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; xử lý
nguyên liệu, làm giá thể và cấy giống nấm sò trên các loại giá thể (mùn cưa, rơm
và bông hạt); chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản nấm sò; phát hiện và xử lý
các hiện tượng sâu bệnh hại nấm sò.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1.Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình này có thể áp dụng cho các địa phương trong cả nước
- Ngoài người lao động nông thôn,  có  thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến

thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu,

- Là  thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm khi thao tác trên
với các loại hóa chất.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học 

- Phần lý thuyết: giáo viên cần sử dụng các mẫu vật, dụng cụ trực quan, mô
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hình, video clip trồng nấm sò trong quá trình giảng dạy để người học nắm bắt
những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.

- Phần thực hành: phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên
vật liệu theo yêu cầu của các bài trong . Giáo viên hướng dẫn mở đầu  làm mẫu
một cách chuẩn xác, học viên quan sát từng bước một theo thao tác mẫu của giáo
viên và sau đó thực hành theo nhiều lần để đạt đến kỹ năng thành thạo. Trong quá
trình học viên thực hiện các thao tác giáo viên cần quan sát thật kỹ để chỉ rõ
những thao tác chưa chuẩn xác và uốn nắn kịp thời, đồng thời thảo luận với học
viên về những thiệt hại mang lại do thao tác sai hoặc không chuẩn xác.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Quy trình kỹ thuật trồng nấm sò trên
mùn cưa, rơm và bông hạt.

Điện Biên, ngày    tháng    năm 2018

    TRƯỞNG KHOA KH - KT                                          GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN            

      Nguyễn Thị Vân Anh           Nguyễn Hoàng Yến

19



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Mã số môn học: MH 03 
Thời gian môn học: 70 giờ (Lý thuyết: 16 giờ, Thực hành: 54 giờ, kiểm tra hết 
môn: 10 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1.Vị trí : Môn học trồng và chế biến nấm mộc nhĩ  là môn học chuyên môn
nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề “Kỹ thuật trồng và
chế biến nấm”; giảng dạy độc lập với các  môn học kỹ thuật trồng các loại
nấm. Môn học cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.
2.Tính chất: Trồng và chế biến nấm mộc nhĩ  là mô học tích hợp giữa kiến
thức và kỹ năng thực hành trồng nấm mộc nhĩ; được giảng dạy tại cơ sở đào
tạo hoặc tại địa phương có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
  1. Kiến thức

   - Biết được các bước công việc trồng nấm mộc nhĩ trên nguyên liệu mùn
cưa và thân cây gỗ
- Phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng sâu bệnh hại mộc nhĩ
- Sơ chế và bảo quản nấm mộc nhĩ sau thu hoạch đảm bảo chất lượng và vệ

sinh an toàn thực phẩm;
     2. Kỹ năng: 

- Thực hiện chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư; lựa chọn và xử lý nguyên liệu,
đóng mô, cấy giống, chăm sóc và thu hái nấm mộc nhĩ theo đúng trình tự,
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn.

       3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong học tập. Nhận thức được
tầm quan trọng của việc trồng nấm mộc nhĩ trong phát triển sản xuất nông nghiệp
tại địa phương.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

TT Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Trong đó
Lý

thuyết
Thực
hành

Kiểm
tra

1 Bài 1: Đặc điểm sinh học của 
nấm mộc nhĩ

3 3 0 0

2 Bài 2: Chuẩn bị lán trại, dụng 
cụ, vật tư và nguyên liệu trồng
nấm mộc nhĩ

7 3 2 2

3 Bài 3: Trồng nấm mộc nhĩ trên
mùn cưa

25 3 20 2

4 Bài 4: Trồng nấm mộc nhĩ trên
thân cây gỗ

22 2 18 2

5 Bài 5: Sâu bệnh hại nấm mộc 
nhĩ và biện pháp phòng trừ

5 3 2 0

20



6 Bài 6: Sơ chế và bảo quản 
nấm mộc nhĩ

4 2 2 0

Kiểm tra hết môn học 4 0 0 4

Cộng 70 16 44 10

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Đặc điểm sinh học của nấm mộc nhĩ

Thời gian: 3 giờ 

Mục tiêu
- Nhận biết được một số loại nấm mộc nhĩ phổ biến;
- Mô tả được chu trình sống của nấm mộc nhĩ;
- Nêu được các nguồn dinh dưỡng cần thiết cho nấm mộc nhĩ;
- Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng 

và phát triển của nấm mộc nhĩ.
Nội dung
1. Đặc điểm hình thái của nấm mộc nhĩ
1. Chu trình sống của nấm mộc nhĩ
2. Các nguồn dinh dưỡng cho nấm mộc nhĩ
2.1. Chất đường
2.2. Chất đạm
2.3. Chất khoáng và vitamin
2.4. Nước
3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm
mộc nhĩ
1.1. Nhiệt độ
1.2. Độ ẩm
1.3. Độ chiếu sáng
1.4. Độ pH
1.5. Độ thông thoáng
Bài 2. Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu trồng nấm mộc nhĩ

Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu 
- Thực hiện được cách bố trí và vệ sinh, khử trùng lán trại trồng nấm mộc 

nhĩ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Lựa chọn được các dụng cụ, vật tư, nguyên liệu đúng yêu cầu kỹ thuật để 

trồng nấm mộc nhĩ;
- Sử dụng và vệ sinh các dụng cụ theo đúng quy định;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
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Nội dung
1. Lán trại trồng nấm mộc nhĩ
1.1. Chọn địa điểm xây dựng lán trại
1.2. Bố trí lán trại trồng nấm
1.3. Khử trùng, vệ sinh lán trại
2. Thiết bị sử dụng để trồng nấm mộc nhĩ
2.1. Nồi hấp thanh trùng ở áp suất thường
2.2. Nồi hấp thanh trùng ở áp suất cao
3. Dụng cụ sử dụng để trồng nấm mộc nhĩ
3.1. Dụng cụ cấy giống
3.2. Dụng cụ đo dùng trong trồng nấm mộc nhĩ
3.3. Dụng cụ dùng để xử lý nguyên liệu
4. Vật tư, nguyên liệu dùng nuôi trồng nấm mộc nhĩ
4.1. Vật tư
4.2. Nguyên liệu

Bài 3. Trồng nấm mộc nhĩ trên mùn cưa Thời gian: 25 giờ 

Mục tiêu
- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong  quy

trình trồng nấm mộc nhĩ trên mùn cưa;
- Chọn, xử lý và đóng túi giá thể mùn cưa để trồng nấm mộc nhĩ theo đúng 

quy trình kỹ thuật;
- Lựa chọn được giống nấm mộc nhĩ đạt tiêu chuẩn;
- Thực hiện cấy giống nấm mộc nhĩ vào túi giá thể mùn cưa theo đúng trình 

tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện môi trường nhà 

trồng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nấm mộc nhĩ;
- Lựa chọn nấm mộc nhĩ đúng độ tuổi và thực hiện thao tác thu hái đúng kỹ 

thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.

Nội dung
1. Quy trình trồng nấm mộc nhĩ trên mùn cưa
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn mùn cưa
2.2. Xử lý mùn cưa
2.3. Làm giá thể
2.4. Cấy giống
2.5. Nuôi sợi
2.6. Chăm sóc và thu hái
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Bài 4. Trồng nấm mộc nhĩ trên thân cây gỗ                           Thời gian: 22 giờ 

Mục tiêu
- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong quy

trình trồng nấm mộc nhĩ trên thân cây gỗ;
- Chọn và xử lý các khúc gỗ để trồng nấm mộc nhĩ theo đúng quy trình kỹ 

thuật;
- Lựa chọn được giống nấm mộc nhĩ đạt tiêu chuẩn;
- Thực hiện đục lỗ và cấy giống nấm mộc nhĩ vào khúc gỗ theo đúng trình tự,

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện môi trường nhà 

trồng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nấm mộc nhĩ;
- Lựa chọn nấm mộc nhĩ đúng độ tuổi và thực hiện thao tác thu hái đúng kỹ 

thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.

Nội dung
1. Quy trình trồng nấm mộc nhĩ trên thân cây gỗ
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn gỗ
2.2. Xử lý gỗ
2.3. Xếp gỗ để ráo nhựa
2.4. Đục lỗ
2.5. Cấy giống
2.6. Xếp ủ gỗ nuôi sợi
2.7. Ra giàn gỗ
2.8. Chăm sóc và thu hái

Bài 5. Sâu bệnh hại nấm mộc nhĩ và biện pháp phòng trừ Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu
- Nhận biết được các loại bệnh sinh lý, bệnh do vi sinh vật, bệnh do  côn 

trùng gây ra trong sợi nấm và quả thể nấm mộc nhĩ;
- Xác định đúng nguyên nhân, đưa ra các biện pháp phòng trừ phù hợp với 

các loại bệnh.
Nội dung
1. Bệnh sinh lý và biện pháp phòng trừ
1.1. Bệnh hại sợi nấm mộc nhĩ
1.2. Bệnh hại quả thể nấm mộc nhĩ
2. Bệnh nhiễm vi sinh vật và biện pháp phòng trừ
2.1. Bệnh nhiễm do nấm mốc
2.2. Bệnh nhiễm do nấm nhầy
2.3. Bệnh nhiễm do vi khuẩn

2.4. Bệnh nhiễm do vi rút
3. Bệnh nhiễm do các loại nấm dại
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3.1. Nấm mực
3.2. Nấm chân chim

4. Bệnh do động vật hại và cách phòng trừ
4.1. Chuột, kiến, gián, ốc
4.2. Nhện nấm
4.3. Rệp (Bọ mạt)
4.4. Ruồi nấm
4.5. Tuyến trùng

Bài 6. Sơ chế và bảo quản nấm mộc nhĩ                     Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu

- Mô tả các bước sấy nấm mộc nhĩ theo đúng trình tự kỹ thuật;
- Thực hiện được các thao tác sấy nấm mộc nhĩ;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

Nội dung
1. Nguyên tắc phơi, sấy nấm mộc nhĩ
2. Phơi nấm mộc nhĩ

2.1. Thu nhận và chọn lựa nấm mộc nhĩ
2.2. Xử lý sơ bộ nấm mộc nhĩ trước khi phơi
2.3. Xếp nấm vào giàn phơi
2.4. Kiểm tra độ ẩm
2.5. Đóng gói

3. Sấy nấm mộc nhĩ
3.1. Quy trình sấy nấm mộc nhĩ
3.2. Cách tiến hành sấy nấm mộc nhĩ

IV.ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Tài liệu h ọ c  t ậ p : Giáo trình dạy nghề  “Trồng và chế biến nấm mộc nhĩ”
trong chương trình bồi dưỡng của nghề “Kỹ thuật trồng và chế biến nấm”. Tài liệu
phát tay cho học viên.
2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, đĩa CD hướng
dẫn kỹ thuật nuôi trồng và sơ chế, bảo quản mộc nhĩ.
3.  Điều  kiện  về  cơ  sở  vật  chất: Phòng  học  lý  thuyết  có  trang  bị  bảng  ,  máy
projector, máy vi tính , màn hình . Xưởng thực hành có trang bị dụng cụ, thiết bị
dùng trong trồng mộc nhĩ (theo bảng danh mục, dụng cụ thiết bị).
4. Điều kiện khác: bảo hộ lao động; nhân viên phục vụ, trợ giúp cho giáo viên trong
quá trình giảng dạy  thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
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1.Phương pháp đánh giá
Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ

chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH, ngày 24 tháng 5
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là một  tích hợp
giữa lý thuyết và thực hành, vì vậy khi đánh  giá cần lưu ý:

- Đánh giá kết quả thông qua hệ thống các bài thực hành trong từng bài dạy và bài
thực hành khi kết thúc 

- Học viên phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ trong quá trình học tập
và bài kiểm tra kết thúc 

2.Nội dung đánh giá
- Lý thuyết: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng  và  phát triển của

nấm mộc nhĩ; quy trình trồng nấm mộc nhĩ; cách chuẩn bị lán trại, dụng cụ sử dụng để
trồng nấm mộc nhĩ; các bước công việc trồng nấm mộc nhĩ trên mùn cưa; bệnh hại nấm
mộc nhĩ và cách phòng trừ; các phương pháp sơ chế và bảo quản nấm mộc nhĩ.

- Thực hành: lựa  chọn  nguyên liệu;  chuẩn bị  lán trại,  dụng cụ,  vật  tư;  xử lý
nguyên liệu, làm giá thể và cấy giống nấm mộc nhĩ trên giá thể mùn cưa; chăm sóc, thu
hái, sơ chế và bảo quản nấm mộc nhĩ; phát hiện và xử lý các hiện tượng sâu bệnh hại
nấm nhĩ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1.Phạm vi áp dụng chương rình

- Chương trình này có thể áp dụng cho các địa phương trong cả nước
- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ

năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu,
- Là  thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm khi thao tác trên với

các loại hóa chất.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học 

- Phần lý thuyết: giáo viên cần sử dụng các mẫu vật, dụng cụ trực quan, mô hình,
videoclip trồng nấm mộc nhĩ  trong quá trình giảng dạy để người học nắm bắt những
kiến thức liên quan một cách dễ dàng.

- Phần thực hành: phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu
theo yêu cầu của các bài trong . Giáo viên hướng dẫn mở đầu  làm mẫu một cách chuẩn
xác, học viên quan sát từng bước một theo thao tác mẫu của giáo viên và sau đó thực
hành theo nhiều lần để đạt đến kỹ năng thành thạo. Trong quá trình học viên thực hiện
các thao tác giáo viên cần quan sát thật kỹ để chỉ rõ những thao tác chưa chuẩn xác và
uốn nắn kịp thời, đồng thời thảo luận với học viên về những thiệt hại mang lại do thao
tác sai hoặc không chuẩn xác.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
- Trồng nấm mộc nhĩ trên mùn cưa, trên thân cây gỗ
- Một số sâu bệnh hại mộc nhĩ và biện pháp phòng trừ

Điện Biên, ngày    tháng    năm 2018

    TRƯỞNG KHOA KH - KT                                          GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN                     

      Nguyễn Thị Vân Anh           Nguyễn Hoàng Yến
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	Bài 2. Chuẩn bị lán trại, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu trồng nấm sò

