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Tóm tắt:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu quy trình công nghệnuôi trồng nấm ăn và sản xuất phân
hữu cơ vi sinh từ nguyên liệu bông vụn thải của Nhà máy Dệt may Hoà Thọ, TP. Đà Nẵng. Việc
áp dụng quy trình nghiên cứu vào thực tiễn giúp giải quyết triệt để nguồn bông vụn thải từ nhà
máy sau quá trình tái sử dụng 2 bậc và tạo ra các nguồn lợi kinh tế. Mặt khác, kỹ thuật trồng nấm
trên bông vụn khá đơn giản, nguồn nguyên liệu bông vụn có sẵn và tương đối dồi dào nên đầu
vào khá ổn định, tiết kiệm được chi phí trồng nấm. Kết quả phân tích chất lượng nấm bào ngư
trắng thành phẩm đạt chuẩn đầu ra, cụ thể protein (3,66%), độ ẩm (88,67%), âm tính với
aflatoxin (B1, B2, G1, G2). Nghiên cứu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
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Abstract:
This study presents the results of research on the technology of edible mushrooms cultivation
and microorganic fertilizers from waste cotton of Hoa Tho textile factory, Danang city. Applying
the research technology in practice has completely solved the problem of waste cotton from
garment factories after two steps of reusing and generating economic resources. Moreover, the
technique of growing mushrooms on cotton is quite simple; the cotton source is available and
relatively abundant, so inputs are relatively stable, saving the cost of mushroom cultivation.
Results of quality analysis of the white abalone mushroom reach the quality criteria: protein
(3.66%), moisture (88.67%), negative for Aflatoxin (B1, B2, G1, G2). The research not only
brings economic efficiency but also contributes to environmental protection and sustainable
development.
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