
  

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PREBIOTIC 

MANNOOLIGOSACCHARIDE TỪ BÃ CƠM DỪA 

 

1./ Mô tả công nghệ 

      Mannooligosaccharide đƣợc sản xuất từ bã cơm dừa (phế phụ phẩm 

của cơ sở chế biến dầu dừa, kem dừa) theo quy trình công nghệ thủy phân nhờ 

endo-ß-1,4-mannanase Aspergillus niger BK01 tái tổ hợp có độ tinh khiết cao, 

thể hiện hoạt tính prebiotic tốt, có khả năng tăng sinh các chủng vi khuẩn có lợi 

Lactobacillus amylovorans, L. acidophilus, L. plantarum, do đó làm giảm số 

lƣợng vi khuẩn có hại trong đƣờng ruột. Hoạt tính prebiotic của hỗn hợp MOS 

bền ở pH 6-7 khi gia nhiệt 85oC trong thời gian 30 phút, bền 1-2 giờ phản ứng 

Maillard; có thể sử dụng MOS để bổ sung tạo thực phẩm chức năng. MOS từ 

bã cơm dừa cũng có tiềm năng ứng dụng tạo thức ăn bổ sung cho thủy sản. Sau 

30 ngày thử nghiệm cho tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn chứa MOS (0,2-0,8%): 

trọng lƣợng tôm tăng 1,8 lần so với đối chứng; FCR giảm còn 1,17-1,03. Trong 

điều kiện nhiễm Vibrio harveyi tỉ lệ sống của tôm thẻ sử dụng MOS đạt 89% 

trong khi tôm thẻ không ăn MOS chỉ đạt 65%. 

2./ Tính ƣu việt 

Sản xuất thức ăn có chất lƣợng cho nuôi trồng thủy sản từ phụ phế phẩm 

của ngành sản xuất khác. 

3./ Hình thức chuyển giao 

- Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4./ Liên hệ chuyển giao 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):     Đặng Thị Thu; TS. Đỗ Biên Cƣơng; 

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

- Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):  +84-4 3868 2470 - 4 3868 2452 

- Email: dangthudhbk@yahoo.com; dobiencuong-ibft@mail.hut.edu.vn 
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