Kỹ thuật trồng nấm rơm kiểu mới
1. Chọn địa điểm:
Trồng nấm không đậy chỉ cần ánh sáng rất ít meo nấm vẫn phát triển tốt, nên chọn nơi đất
thoáng mát, thoát nước tốt khi mưa lớn, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp sẽ làm ảnh hưởng
đến tơ nấm. Không nên chọn đất chất mô nấm trước đó trước sáu tháng tránh mầm bệnh lây lan,
100 công rơm chỉ cần 1.500 m2 đất là đủ.
2. Ủ rơm - chọn rơm:
Không nên chọn loại rơm quá mục nát, ruộng lúa bị cháy rầy... còn lại tất cả đều dùng
được.
Ủ rơm: đây là khâu quan trọng để nấm cho năng suất cao, mục đích làm rơm chín, phân
hủy một số độc có trong rơm khi ta canh tác có sử dụng 1 số nông dược.
Kích thước mô ủ: chiều ngang 2 m, chiều cao 1,5 m, chiều dài tùy thuộc vào lượng rơm ủ.
Ta tiến hành chất thành từng lớp cao 2-3 tấc tưới nước dậm dẻ, sau đó tiếp tục chất rơm đến khi
có chiều cao 1,5 m là được. Sau đó khoảng 7 ngày tiến hành đảo rơm, ủ cho rơm chín đều có thể
rải vôi bột trong lúc ủ rơm xử lý đất và cho rơm mau chín.
Chú ý: Khi chất rơm ủ, nên dậm xung quanh đống rơm, còn ở giữa đống rơm nên dậm sơ
và tưới nước, chủ yếu làm tăng nhiệt độ giữa đống rơm ủ.
3. Chọn meo giống:
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại meo nấm được bán do nhiều cơ sở sản xuất khác
nhau. Khi chọn meo cần chú ý các đặc điểm sau:
- Quan sát thấy tơ mọc thẳng, nhánh tơ phân phối đều khắp bịt có màu trắng, có hình lông
chim.
- Mật độ đóng tơ dày.
- Ngửi có mùi nấm rơm.
Không nên chọn bịt meo có đặc điểm sau:
- Bịt meo nhiễm mốc xanh, đen, mốc vàng cam...
- Đáy bịt meo ướt nhảo.
- Ngửi có mùi chua.
Một bịt meo có thể chất từ 3-4 mét mô. Nếu thấy 2 bịt meo tốt như nhau, ta bóp thấy bịt
meo nào cứng thì có thể rải dài hơn, còn bịt mềm nên rải khoảng 2 mét mô.
Chú ý: Nên bẻ meo nhẹ nhàng, không nên vò mạnh làm tơ bị dập ảnh hưởng đến sự phát
triển của meo.

4. Chất mô nấm:
Sau khi rơm ủ đã chín, thì tiến hành chất mô. Loại bỏ lớp rơm ngoài xung quanh đống rơm.
Rơm ủ lấy ra cuộn tròn, tém gọn 2 đầu như cái gối, đường kính cuộn rơm 2-3 tất, chất thành
giồng nối tiếp nhau sau đó ém rơm xung quanh gọn gàng tưới nước và rải meo, rồi đậy lại 1 lớp
rơm mỏng 0,5 em phủ lớp meo lại, nên rải meo ở giữa giồng. Nếu trong mùa mưa ta nên dựng
đứng lọn rơm để nước thoát dễ cân đối nước trong giồng nấm.
Chú ý: Khi tiến hành chất mô nên xem hướng gió, ta sẽ chất mô dọc theo chiều gió để khi
gặp mưa dầm gió làm cân đối được lượng nước trong giồng mô.
5. Chăm sóc:
a) Tưới nước ngày 1 lần có thể tưới bằng máy bơm, moter, hoặc bằng thùng có gắn búp
sen.
- Nếu tưới thừa nước giồng sẽ bốc hơi tự điều chỉnh.
- Nếu tưới ít nước nấm sẽ mọc sâu trong giồng.
b) Sử dụng thuốc dưỡng nấm:
- Sử dụng HVP (dùng cho nấm), liều dùng: 3 lít/1.000 mét mô tưới vào 3 giai đoạn:
+ Tưới trước khi rải meo.
+ 5 ngày sau khi rải meo.
+ chuẩn bị có nấm: 9-10 ngày.
- Phun thuốc kích thích: HQ 201, Atonik lên nấm lúc nấm trứng cá để nấm lớn nhanh (liều
dùng như hướng dẫn ở bao bì).
- Có thể sử dụng thuốc trừ mạc, nên sử dụng thuốc mau phân hủy để tránh độc hại, nên
dùng thuốc Sumithion để phun trước khi rải meo.
6. Thu hoạch:
- Thu hoạch ngày 2 lần lúc sáng và chiều mát.
- Sau khi chất mô từ 10-13 ngày là thu hoạch, thu hoạch nấm không đậy khó hơn có đậy,
nấm có màu đen nên thu hoạch dễ để sót.
- Năng suất bình quân từ 1,8-2 kg/m mô, còn tùy thuộc vào kỹ thuật và tùy loại rơm ủ. Nếu
rơm ủ chín đều, đúng kỹ thuật thì năng suất sẽ cao hơn./.
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