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	Đặc điểm sinh học của nấm rơm
	Nguyên liệu dùng để nuôi trồng nấm 
	Xử lý rơm dạ
	Phương pháp ủ đống
	Phương pháp đóng mô
	Phương pháp bó rơm dạ
	Thu hái và bảo quản nấm rơm
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