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Tóm tắt nội dung luận án: 

Luận án đã dùng công nghệ sinh học con đường công nghệ sinh học, chuyển 

nguồn phụ phẩm dồi dào, rẻ tiền tại Việt Nam thành nguồn nguyên liệu giàu 

dinh dưỡng, có hoạt tính sinh học cao, cải thiện năng suất và chất lượng sản 

phẩm chăn nuôi gia cầm. Đối tượng cụ thể được nghiên cứu là nấm men 

Rhodotorula sp.3 do tác giả phân lập được trên bề mặt lá lúa, chuột nhắt trắng 

và gà chuyên trứng Isa Brown.  

Các kết quả chính của luận án: 

1. Đã tuyển chọn một chủng giống Rhodotorula sp.3 có khả năng tổng hợp 

sinh khối giàu carotenoid đặc biệt là beta-carotene và có hoạt tính phytase trên 

môi trường nuôi cấy bán rắn.  

2. Đã xác định được điều kiện tách chiết beta-carotene có trong tế bào nấm 

men thu được từ môi trường lên men bán rắn (xử lý thành tế bào theo phương 

pháp kết hợp Lạnh đông -  Rã đông - Siêu âm). 

3. Đã xác định được các thông số tối ưu cho quá trình lên men bán rắn nấm 

men Rhodotorula sp.3 nhằm thu beta-carotene cao trên cơ chất gạo tấm đã qua 

hồ hoá có bổ sung bã đậu nành.  

4. Đã xây dựng được quy trình thu nhận chế phẩm sinh học tử Rhodotorula 

theo phương pháo lên men bán rắn. 
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5. Qua khảo sát tính an toàn của chế phẩm sinh học từ Rhodotorula sp.3 (gọi 

tắt là βCR) chúng tôi đã thử nghiệm dùng βCR để làm thức ăn nuôi gà đẻ 

trứng công nghiệp Isa Brown.  Kết thu được cho thấy năng suất đẻ trứng của 

gà có thể tăng thêm 8-10 % (từ 83 - 85% ở lô đối chứng lên 93 - 95% ở các lô 

thí nghiệm), các chỉ tiêu chất lượng trứng như màu của lòng đỏ, kết cấu 

albumin của lòng trắng trứng đặc, độ dày vỏ cùng với hàm lượng beta-

carotene và vitamin A trong lòng đỏ trứng được cải thiện đáng kể.     

6. Mối quan hệ giữa hàm lượng carotenoid tổng trong thức ăn đến năng suất 

trứng của gà ở giai đoạn gà cho trứng có năng suất cao và ổn định được thể 

hiện qua phương trình y = - 0,0007 x
2
 + 0,1842 x + 82,21 (R

2
 = 0,9976) với x 

là hàm lượng carotenoid tổng (mg/Kg), y là năng suất cho trứng của gà (%). 

Những đóng góp về mặt khoa học của luận án 

- Phân lập và chọn được Rhodotorula có khả năng tổng hợp carotenoid 

giàu beta-carotene, sinh khối và phytase trên môi trường bán rắn.  

- Tối ưu thành phần dinh dưỡng và điều kiện nuôi cấy bán rắn nấm men 

Rhodotorula trên cơ chất chính là gạo tấm và bã đậu nành với hàm mục tiêu 

là hàm lượng beta-carotene, đồng thời đã đề xuất quy trình thu nhận chế 

phẩm sinh học có giá trị dinh dưỡng cao từ nấm men Rhodotorula theo 

phương pháp bán rắn.   

- Thử nghiệm dùng chế phẩm làm nguyên liệu bổ sung nuôi gà đẻ trứng 

công nghiệp cho kết quả tăng năng suất và chất lượng trứng.  

- Tìm ra phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa hàm lượng carotenoid 

tổng trong thức ăn và năng suất cho trứng của gà chuyên trứng thuộc giống 

Isa Brown.  

Hướng phát triển 

Các kết quả nghiên cứu tối ưu về quá trình lên men bán rắn nấm men 

Rhodotorula trong luận án đều được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm. 

Thực tế, quá trình lên men bán rắn ở quy mô công nghiệp còn phụ thuộc vào 

các yếu tố khác, trong đó mức độ thoáng khí có vai trò rất quan trọng. Do đó, 

hướng nghiên cứu tiếp theo mà chúng tôi đề nghị là:   



- Nghiên cứu sử dụ

hay gián tiếp vào thực ph

- Nghiên cứu cải tạ

xuất công nghiệp để gi

thực nghiệm trên gia c

hán, cá hồi, tôm, ...với quy mô l

- Nghiên cứu các thông s

mô lớn để đưa sản phẩ

Các kết quả từ những nghiên c

cấp đủ nguồn thức ăn đáp 

triển của nền kinh tế đất nư
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ụng Rhodotorula sp.3 làm chất màu bổ sung tr

c phẩm và dược phẩm cho người. 

ạo giống, nâng cao độ đậm đặc của chế phẩ

giảm tỷ lệ bổ sung vào thức ăn. Đồng thời, kh

m trên gia cầm chuyên trứng và các vật nuôi cần sắc tố

i quy mô lớn để từng bước thương mại hóa ch

u các thông số kỹ thuật cần thiết và thiết bị sản xuấ

ẩm từ phòng thí nghiệm vào sản xuất công nghi

ng nghiên cứu trên sẽ rất hữu ích, góp phần vào vi

đáp ứng tiêu chuẩn cho ngành chăn nuôi và cho s

t nước trong tương lai.  
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