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  ) دكمه اي–صدفي (قارچ هاي خوراكي  اصول پرورش) 1
 آنها را جداگانه به صورت قارچها گروه بزرگي را در بين گياهان تشكيل مي دهند تا حدي كه مي توان

علق به محيط خاصي تقارچها در همه جا يافت مي شوند بنابراين اين گياهان م. يك قلمرو گياهي طبقه بندي كرد
قارچها را مي توان در زمين و زباله هايي با . نيستند و مي توانند هر نوع ماده آلي را در بستر كاشت خود قرار دهند

  . حتي داخل آب پيدا نمودمنشا گياهي و جانوري و يا
گياهان داراي رنگ دانه سبز به نام مكروفيل هستند و به همين دليل نيز بر خالف قارچها به گياهان سبز 

قارچها داراي كلروفيل نبوده و بنابراين قادر نيستند عمل فوتو سنتز را انجام دهند به همين دليل براي . معروفند
عنصر اصلي آن را كربن تشكيل مي دهد از كربن موجود در داخل مواد آلي ساخت مواد آلي مورد نياز خود، كه 

يه  در تجز-1: بنابراين. ي آنها باشداين مواد آلي مي تواند از گياهان و يا جانوران زنده و يا از بقايا. ديگر اخذ كنند
ي زندگي قارچها كامال  عامل نور برا-2. قارچها مواد شيميايي مشابه مواد موجود در جانوران را مشاهده كرد

تا كنون بيش از صدهزار نوع قارچ در دنيا وجود دارد كه تنها چندصد نوع آن خوراكي است و . ضروري نيست
 سال گذشته تحقيقات زيادي براي 120از . اكثرا نيز به صور خود رو در جنگلها، كوه پايه ها و مراتع مي رويند

يش يافته و سال به سال نيز از مقدار قارچهاي جنگلي خوراكي نيز كاشت و پرورش قارچهاي خوراكي همواره افزا
به علت نامساعد شدن شرايط اقليمي جنگلها كاسته شده و جمع آوري قارچهاي جنگلي به مراتب گران تر از توليد 

  .توليد قارچهاي پرورشي است
  
 
  ارزش غذايي) 2

اده است از نظر مقدار پروتئين نيز در مقايسه         قارچ خوراكي عالوه بر اينكه در خوراكهاي مختلف قابل استف         
رقابت مي كند، اين گياه داراي مقادير زيادي ويتامينهاي مخلف و امالح معـدني مثـل آهـن و              با ساير سبزيهاي تازه     

  .كلسيم است
نكته قابل توجه اين است كه تعدادي از ويتامينهاي اين گياه، مانند تيامين و بيوتين در موقع پختن قـارچ و                     

عالوه بر ويتامين ها    . نيز در قارچهاي كنسروي و يا نوع خشك شده و يخ زده تقريبا به صورت كامل باقي مي مانند                  
 گرم ماده نشاسته اي وجـود       7 گرم چربي و     3/0 گرم پروتئين،    5 گرم قارچ خوراكي حدود      100و امالح علوفي در     

  .دارد
  

  
  استفاده ازضايعات كشاورزي درپرورش قارج خوراكي) 3

ايعات كشاورزي بدون استفاده مانده و يا استفاده بهينه از آنها نمي شود به طوري               ساالنه مقادير زيادي از ض    
ايعات گاهي مسئله ساز مي شوند در حالي كه مواد زائد حاصـل از عمليـات كـشاورزي و       ضكه تجمع و تراكم اين      

  .تر كاشت قارچ به كار بردصنايع تبديلي را مي توان بعد از انجام فرآيندهايي به عنوان بس
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قارچ خوراكي از گذشته هاي دور به عنوان منبع غذايي و گاه دارويي بين مردم رايج بوده است عـالوه بـر                      
آن بسترهاي غني شده به علت داشتن پروتئين قابل توجه و همچنين ضريب هضمي باال بعد از برداشت قارچ و در                     

  .عنوان غذاي دام به كار روندمراحلي قبل از برداشت قارچ مي توانند به 
  :به كارگيري اين روش داراي مزاياي زير است

 استفاده به موقع و مناسب از مواد زائد كشاورزي  - 1

  جلوگيري از آلودگي محيط زيست حاصل از تجمع مواد زائد كشاورزي - 2
 دسترسي به منبع غذايي مناسب و جديد به نام قارچ خوراكي براي انسان - 3

  شده با كيفيت مناسب هضمي براي دامدسترسي به غذاي غني - 4

 ايجاد اشتغال و درآمد - 5

 كمك به امنيت غذايي و رفاه اقتصادي روستاييان - 6
  
  قارچ دگمه اي -4

قسمتي از قارچ كـه در سـطح        . ها هستند از دسته بازيدوميست  روفيد و   پقارچهاي خوراكي جزئ قارچهاي سا    
 و  يمتر سـانت  3 تا   5/2 قارچ به شكل استوانه به ارتفاع        قسمت پايه . زمين مي رويد از چندين عضو تشكيل شده است        

قسمت پايه كه روي كالهك قرار دارد را، به رنـگ سـفيد طاليـي و شـبيه يـك            .  مي رسند  يمترسانت2 تا   5/1به قطر   
اين صـفحات در اوايـل دوره       . سطح تحتاني داراي صفحاتي است كه در امتداد شعاع چتر قرار مي گيرد            . چتر است 

در بين صفحات اسپور يا هاگهاي قـارچ        .  رنگ بوده و به تدريج با ادامه رشد قهوه اي رنگ مي شوند             رشد، صورتي 
قرار دارند كه در شرايط مناسب توليد ريشه هاي سفيد رنگي به نام ريسه يا ميسيليوم كرده و همانند گياهـان عـالي                       

كرده و مواد غذايي مورد نياز قـارچ را تـامين   عمل مي كنند بدين معني ميسيليوم ها در داخل مواد آلي پوسيده نفوذ     
به مثابه بذر سـاير سـبزيها تلقـي         .  قارچ نيز ناميده مي شود     ليوم قارچ كه در توليد قارچ، مايه      مجموعه ميسي . مي كند 

  .شده و براي توليد قارچ جديد مي توان از شركتهاي مخصوص خريداري كرد
  

  
  محل پرورش قارچ) 4-1

منظور تنظيم دمـا، رطوبـت و تهويـه در اتاقهـاي بـسته و تاريـك و يـا انبارهـاي         محل پرورش قارچ را به      
.  متر انتخاب مي شود    5 متر و ارتفاع حدود      9 متر، طول    6رهاي ويژه به عرض     امخصوص انتخاب مي كنيم ابعاد انب     

نتخاب كرده و    متر ا  5/1عرض بسترها را حدود     .  در دو رديف و در امتداد طول اتاق قرار مي گيرند           بسترهاي كشت 
 درجـه   25 تـا    10ميـزان دمـا در ايـن اتاقهـا بـين            .  بستر به شكل قفسه روي هم قرار مي دهند         6 تا   5در هر رديف    
  .ميزان رطوبت هوا بايد به حد اشباع برسد. سانتيكراد است
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  تهيه بستر كاشت قارچ) 4-2
  .تكميلي استفاده مي شودبراي كاشت قارچ دگمه اي از كمپوست كاه گندم با افزودن مواد مختلف 
حلـه اول مـواد كمپوسـت را در         رفرآيند تهيه كمپوست تقريبا فرآيند زمان بر و پيچيده اي بوده در كل در م              
دمـاي بـستر بـه    در ايـن مرحلـه   . هواي آزاد قرار داد به آن آب و مواد تكميلي افزوده تا عمل تخمير كود آغاز شود      

 درجه سانتي گراد مي رسد در مرحله دوم نيز عمل تهويه و رطوبـت               75 تا   60علت فعاليت ميكروبي زياد تقريبا به       
همـانطوري كـه    . در اين مرحله پاستوريزاسيون براي از بين بردن عوامل بيماري زا انجام مـي شـود               . كنترل مي شود  

ده را در   جاتي وجود دارند كه كمپوست هـاي آمـا        شواري بوده اما هم اكنون كارخان      ها كار د   تگفته شد تهيه كمپوس   
  .اختيار متقاضيان قرار مي دهند

  
  

  ه قارچكاشت ماي) 4-3
براي ازدياد قارچ استفاده شده، كه همان ميسيليوم قارچ است در ماده اي مثـل               ) spain(مايه قارچ يا اسپان     

 3 تـا    2پس از آنكه ميسيليوم هاي قارچ در داخل بستر قرار داده شده، پس از مدتي                . دانه هاي گندم تهيه شده است     
  .سانتي متر خاك روي بستر افزوده مي شود

  
  آبياري) 4-4

خاكدهي توسط دستگاه يا    .  ميزان رطوبت اليه پوششي تحت تأثيريكنواختي ضخامت خاك پوششي است           
موجـب كلوخـه شـدن      زيرا ايـن مـسئله      .به صورت دستي ، خصوصا وقتي كه رطوبت باالباشد ، بسيارمشكل است           

آبيـاري محـصول ، ظريـف تـرين عمليـات      . به تجهيزات توزيع كننده خـاك ميـشود        خاك پوششي يا چسبندگي آن    
يعنـي مقـداري آب   . مقدارآب به طوردائم درسرتاسر دوره محصول دهي كاهش مي يابد   .درفرآيند توليد قارچ است   

خـاك  ازطريق تبخيروتعريق كاهش مي يابد  مقداري هم توسط قارچ ها جذب ميشوند واين آبياري ازطريق آبياري                  
ازمرحله تشكيل پين هد تا مرحله رسيدن كامل بـستگي بـه جـذب              افزايش وزن قارچ ها     . پوششي جبران مي گردد   

متناسب . اندازه قارچها دو روز قبل ازبرداشت به دوبرابر افزايش مي يابد          .سريع آب ازخاك پوششي وكمپوست دارد     
 . مغذي وآب ازبستركمپوست برمي گرددبا رشد قارچها درهنگام آبياري ، اين افزايش وزن به جذب مواد
 دستگاه های مورد نياز جهت تامين رطوبت

 
  دستگاه تمام اتوماتيك روشنگر آوچك

 :است در دو نوع روشنگر يك و دو داراي مشخصه هاي زير

شير دستگاه بدون نياز به تنظيم مجدد و باز و بسته كردن  داراي شناور براي پر و خالي كردن اتوماتيك باك آب (1
 آب
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روشن كردن اتوماتيك دستگاه و تنظيم كردن رطوبت  داراي سنسور ديجيتالي كنترل رطوبت براي خاموش و (2
 .خواهيد سالن روي هر درجه اي كه شما مي

 داراي رطوبت سنج ديجيتالي (3

 
   سال بعد از اتمام گارانتي5 قطعات يدكي تا  تضمين فروش ماهه و12داراي گارنتي  (9

 .دارد ه قابليت سم پاشي محيط بصورت خودكار رادستگا (10

 .را دارد دستگاه قابليت زدن حشره كش به محيط بصورت خودكار (11

 خنك كننده محيط در فصل تابستان (12

قابليت پوشش سالنهاي   متري توصيه مي شود ولي50 تا 30 براي سالنهاي 2 و 1دستگاه روشنگر كوچك نوع 
برق ايده آل براي سالنهايي است كه در داخل شهر  اين دستگاه با توجه به مصرف كم. دبزرگتر را نيز دارا مي باش

استفاده مي كنند همچنين الزم به ذكر است كه دستگاه مذكور كامال ) باال با تعرفه(واقع شده و از برق شهري 
مي كنيد  را به دستگاه وصلو نياز به هيچ وسيله جانبي ديگري نداردبه عبارت بهتر شما آب و برق  اتوماتيك بوده

ديگر اين دستگاه است كه  و درصد رطوبت مورد دلخواه خود را به قسمت ديجيتالي دستگاه وارد مي كنيد و
دستگاه توسط امير هاشمي و جمعي از متخصصين  بصورت هوشمند ميزان رطوبت را در سالن كنترل مي كند اين

است و قارچ صدف آذربايجان مديريت فروش انحصاري آن را بر رسيده  جهاد دانشگاهي طراحي و به توليد انبوه
  .عهده دارد

 تومان مي باشد و تحويل 250000دو   تومان و براي دستگاه نوع290000قيمت فروش اين دستگاه براي نوع يك 
شركت انديشه (.بيشتر با دفتر شركت تماس بگيريد يك هفته بعد از سفارش است لطفا براي كسب اطالعات

 WWW.IRANGHARCH.COM)سبز

 8000 و10000رطوبت ساز مه پاش پر قدرت صنعتي 

 متر 200مي كند به نحوي كه براي سالنهاي تا   متر مربع كفايت400تا 100اين رطوبت سازها براي سالنهاي 
اين .  را انتخاب كنيد10000بزرگتر از آن دستگاه رطوبت ساز   و براي سالنهاي8000رطوبت ساز صنعتي 

  :داراي قابليت هاي زير مي باشند ههاي رطوبت سازدستگا

بدون نياز به تنظيم مجدد و يا هر كار اضافي  داراي شناور براي هر پر و خالي كردن اتوماتيك باك آب دستگاه (1
 .ديگر
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كه دستگاه را ضد )  ميلي1,5 و 1,25ضخامت  با( مرغوب   بدنه داخلي و خارجي ساخته شده با ورق گالوانيزه (2
 .نگ زدگي و ضد خوردگي كرده استز

 سال تضمين فروش 10به مدت   سال خدمات پس از فروش است و10دستگاه داراي گارنتي يك ساله و  (3
 .قطعات يدكي را دارد

  .باشد دستگاه مقاوم در برابر امالح و سختي آب مي (4

 .است دستگاه داراي پوشش رنگ كامل براي كارايي و زيبايي بيشتر (5

 .دارد تگاه قابليت نصب سنسور و هوشمند سازي و تمام اتوماتيك شدن رادس (6

 اسب بخار قدرت 2داراي 1000دستگاههاي   اسب بخار و موتور1/5 داراي قدرت 8000هاي  موتور دستگاه (7
 متر مكعب را مي دهد و دبي آب دهي 5500 تا 3500هوادهي  هستند اين موتور ها به اين دستگاه قابليت

 .در ساعت مي رسد  ليتر120 تا 85ها به  دستگاه

 خنك كننده محيط و سالن كشت در فصل تابستان (8

 داراي خاصيت واترپمپ مي باشند كه امكان سوختن موتور دستگاه را در رطوبتهاي باال به اين دستگاهها باال و (9

  .صفر مي رساند

قارچ و چه در مرغداري ها و يا  ي كشت براي افرادي كه چه در سالنها10000 و 8000دستگاههاي صنعتي 
بسيار ايده آل و مناسب مي باشد و قطعا مي تواند موجب  به رطوبت سازهاي قوي نياز دارند... نساجي هاي و يا

 رضايت آتنها گردد 

  :نمايي از دستگاه هاي رطوبت ساز
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  ظهور پين هاي قارچ) 4-5
اين پين هـدها  . خاك پوششي ، ظاهرميشوند ريسه هاي ضخيم در  بين هدهاي قارچ بالفاصله پس ازتشكيل     

با رشد وتوسعه اين پين هدها      . بسياركوچك بوده ولي به صورت خوشه اي روي ريزومورف ها قابل رويت هستند            
برداشـت  . اين پين هدها رشد كرده ونهايتا به قارچ هاي بالغ تبديل مي شوند            . ، پين هدهاي قارچ تشكيل مي شوند      

 هفته بعد ازآمـاده  8 تا 7 روز پس ازآب پاشي و   12 تا   10ز پس ازخاكدهي ، يعني تقريبا        رو 21 تا   15قارچ ، حدود    
عمليات داشت درطول رشد پين هاي قارچ شامل مـديريت وكنتـرل دمـاي هـواي                . سازي كمپوست ، آغازمي شود    

از پـرورش   كمپوست وهواي سالن وميزان دي اكسيد كربن بوده واغلب بستگي به نژاد وتعداد پـين هـاي مـورد نيـ                    
 .دهندگان دارد

. سيستم هاي كنترل كننده هوا ، ميزان هواي تازه مورد نيـاز درسـالن هـا ودمـاي آنهـا را تنظـيم مـي كننـد                       
جابجايي و گردش يكنواخت هوا براي جلوگيري ازركود هوا وافزايش دي اكسيد كربن درسـالن توليـد كـه باعـث                     

 مرحله ظهور پين ها و محـصول دهـي ، دمـاي هـوا               درطول.كاهش كيفيت محصول مي شود ، ضروري ومهم است        
  . درصد باشد2,5 تا 1 درجه سانتيگراد وميزان گازكربنيك درحدود 17 تا 15بايد درمحدوده 

حله رشد قارچ به منظوربهبود كيفيت ورانـدمان توليـد مطلـوب ، مرحلـه رشـد                 مهمترين وبحراني ترين مر   
  .  ساعت ، دوبرابر ميشود24سريع است كه طي آن اندازه قارچ ها درهر

اندازه قارچها بستگي به تعداد پين هاي توليد شده درهرمقطع ونيزنوع مراقبت ازمحصول ومديريت بستگي               
  .دارد

  برداشت محصول) 4-6
 روزه كـه اصـطالحا فـالش نـام دارد ، برداشـت مـي                10 تا   7 ودرخالل يك مقطع     روز4 تا   2رقارچها دره 

هنگامي كه قارچهاي رسيده برداشت مي شوند ، درواقع يك مانع ازمسير رشد بقيه آنها برداشـت مـي شـود                     . شوند
اري ، دي اكـسيد     زمان بندي دوره برداشت ازطريق كنترل آبيـ       . وديگرقارچ ها به سمت رشد وبلوغ حركت مي كنند        

طي دو فالش اول ، اكثريت محصول برداشت مي شود ودرفالشهاي بعـدي             . كربن و دماي محيط مديريت مي شود      
زمان مناسب برداشت قارچها وقتي است كه كالهك قارچ سفت وداراي           . مقدار كمتري ازمحصول برداشت مي شود     

رعت برداشت عمدتا به ميزان محـصول وانـدازه         س.معموال قارچها با دست برداشت مي شوند      . كيفيت مطلوب باشد  
  . كيلوگرم درساعت متفاوت است36 تا 13,5سرعت برداشت معموال از . قارچ بستگي دارد

برخي مصرف كنندگان ترجيح مي دهند كه از قارچهاي سفت و بـسته اسـتفاده كننـددرحالي كـه عـده اي                      
رسيدگي قارچ را ازميزان بازشدگي پرده غـشايي        . ندندديگرقارچ هاي رسيده تربا كالهك باز وطعم دارتر را مي پس          

سطح زيرين كالهك كه درقارچهاي جوان سبب اتصال كالهك به پايه قارچ  مي شود ونه ازاندازه آن تشخيص مي                    
قارچ رسيده ميتواند بزرگ وكوچك باشد، هرچند كه توليد كننـده ومـصرف كننـده انـدازه هـاي متوسـط تـا           . دهند

ودوره هـاي كوتـاه تـر    .  فالش درهر دوره برداشت مي كنند    4 تا   3توليد كنندگان دقيقا    . سندنددرشت قارچ را مي پ    
  .بيانگر افزايش توليد درسال بوده واز بروز مشكالت وبيماري هاي توليد جلوگيري مي كند

  . درصد وزن كمپوست قارچ خوراكي توليد نمود25 تا 20درنهايت درشرايط مطلوب ميتوان حدود 



 ٨

  سي توجيه اقتصادي پرورش قارچ خوراكيبرر) 4-7

 
 متري ، همانطور كـه      108با توجه به احتساب هزينه ها ودرآمد حاصل از پرورش قارچ دريك سالن              

  .  درصد ميباشد24 سال ونرخ بازده سرمايه 4بازگشت سرمايه حدود درجدول آورده شده دوره 



 ٩

  :نتيجه گيري)  5
كي در ابتداي امر استفاده بهينه ازضايعات محصوالت كشاورزي يكي از مهمترين اهداف توليد قارچ خورا

‘ تهيه كمپوست ؛ اگرچه امروز به يك فرايند صنعتي تبديل گشته و ليكن چه به شيوه سنتي ويا صنعتي .بوده است
در واقع مي توان گفت ضايعات محصوالت .خود عامل مهمي در استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود مي باشد 

كشاورزي كه ظاهرا تهديدي براي اين بخش محسوب ميشود خود به عنوان يك فرصت در توليد و پرورش قارچ 
  .خوراكي جلوه گر شده است

با توجه به افزايش گرايش عموم جامعه به مصرف اين محصول تقاضاي بازار در حال افزايش بوده ظاهرا 
  .فروش و عرضه آن با مشكلي مواجه نمي باشد

بسته بندي و توجه به اين بخش مهم تاثير زيادي ‘ كر است همچون ساير محصوالت كشاورزي الزم به ذ
  .براي جذب مشتري ؛ ايجاد ارزش افزوده و در نهايت سود آوري طرح خواهد داشت

پرورش قارچ خوراكي در  ابتدا نياز به سرمايه گذاري ثابت نسبتا باال و در طول دوره نياز به سرمايه 
سرمايه گذاري متفاوت خواهد بود ليكن با توجه به اينكه ‘ داشته متناسب با تعداد سالن پرورش گذاري جاري 

دوره بازگشت سرمايه در ‘  بار در سال امكان پذير است 6 تا 5پرورش اين محصول با توجه به كوتاه بودن دوره 
  .مدتي نسبتا كوتاه خواهد بود

با قرار گرفتن در سبد خانوار به تغيير و اصالح الگوي در نهايت توليد قارچ حركتي است اقتصادي كه 
  .تغذيه در سطح جامعه كمك مي نمايد
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  ) ازتهيه كمپوست تا برداشت قارچ(مراحل توليد قارچ دكمه اي 
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  روشهای کشت قارچ صدفی

  

بعضی از مزايای آن به شرح . رين روش ها در کشت قارچ در اکثر نقاط جهان استيکی از رايج ت :کشت در کيسه

  .زير است

  . ريسک کمتری نسبت به روشهای ديگر کشت دارد-١

   کنترل آسان آٿات و بيماريها-٢

   امکان کشت در تمام طول سال-٣

   بازگشت سريع سرمايه-۴

   سرمايه گذاری اوليه کم-۵

   امکان کشت در خانه-۶

   ابتدا بستر خود را انتخاب نماييد :ار روش ک

برای ضدعفونی ). کاه های خرد نشده نيز قابل کاشت می باشند( اگر از کاه استٿاده می کنيد بهتر است ابتدا کاه ها را خرد کنيد 

 ۴۵ها را به مدت برای اين کار بهتر است کاه ها را درون کيسه های پالستيکی ريخته و آن. کردن کاه ها بايد آنها را بجوشانيد

 ساعت منتظر ٢۴کاه ها را به مکان تميز برده و ).  دقيقه از زمانی که آب به جوش می آيد۴۵( دقيقه در آب جوش قرا دهيد 

  .بمانيد تا آب اضاٿی آن خارج گردد 

ز ريختن کاه قبل ا. رطوبت مطلوب به نحوی است که وقتی يک مشت کاه را در دست ٿشار می دهيد چند قطره آب از آن بچکد

  .بهتر است چند سوراخ در کٿ پالستيک ايجاد نماييد) پالستيک های خياری( در پالستيک ) بستر (ها 

 سانتيمتر در داخل کيسه های پالستيکی ريخته و با دست خوب فشرده ٣٠ – ٢٠کاههای ضد عفونی شده را تا ارتٿاع حدود 

برای ٿشرده شدن کاه ها بهتر . مل را تا پر شدن کامل پالستيک انجام دهيدنماييد، سپس بر روی آن يک اليه بذر بپاشيد و اين ع

ميزان بذر هر کيسه بستگی به مقدار کاه و . است يک سوراخ در وسط کيسه ايجاد نماييم و در نهايت درب پالستيک را ببنديد

  .ره های رشد بسيار مهم است ميزان رطوبت دما نور و ديگر شرايط در دو.  گرم می باشد ۵٠٠-٢٠٠اندازه کيسه حدود 

ميزان دما در هفته اول بسيار . درجه سانتيگراد برده ٣٠-٢٠کيسه های آماده شده را به مکانی تميز و ٿاقد آلودگی با حرارت 

   .مهم می باشد 

د و يا آنها را به پالستيکها را با تيغ برش دهي)  روز بعد از کاشت ٣٠ تا ٢٠( بعد از سفيد شدن کامل پالستيکها با ميسليومها 

. تامين رطوبت در اين دوره بسيار اهميت دارد. طور کامل از بسته جدا نماييد تا قارچها فضای مناسب برای رشد داشته باشند

   . درصد می باشد ٩٠ تا ٨۵مناسبترين رطوبت هوا 

د روز بزرگ و قابل برداشت حداکثر تا يک هٿته بعد از برش پالستيکها قارچهای کوچک در بدنه بستر ظاهر و پس از چن

برای برداشت قارچ می توانيد ساقه . بهترين زمان برداشت زمانی است که لبه های قارچ به سمت باال بر نگردد . خواهند شد

در صورت رعايت کامل شرايط و حٿظ دما، نور، رطوبت و غيره با روش فوق می توانيد . قارچ را با دست گرٿته و بپيچانيد

 سانتيمتر بايد باشد تا از تداخل کالهکهای قارچ با يکديگر ٣٠فاصله کيسه ها از يکديگر حدود . چ برداشت نماييد هٿته قار۴-٣

  .جلوگيری گردد 

در مکان های کوچک برای حفظ رطوبت می توانيد با اسپری نمودن بدنه بستر از خشک شدن آن جلوگيری کنيد و اگر چنانچه 

برای باال بردن ميزان رطوبت می توانيد کف اطاق را دائما با آب . به آبياری آن اقدام نمودبدنه بستر خشک شد می توان نسبت 

برای تشکيل کالهک و تغيير . خيس نماييد، بهتر است از دستگاه بخار ساز يا در صورت امکان از کتری آب جوش استفاده کنيد



 ١٢

  )مراجعه به درس قبل. (رنگ آن نور کافی الزم است

از ورود حشارت، بيماری ها و آلودگی ها به داخل مکان پرورش حتما ممانعت گردد . ، برای کشت کافی استنور طبيعی اطاق

  .نسبت به مبارزه با آنها اقدام گنيد) مگس سرکه ( و در صورت مشاهده مگسهای ريز 

  :در صورتی که بذر آماده استفاده می کنيد به چند نکته بايد توجه کنيد

  .قارچ سالم بوده و فاقد پارگی يا چسب خوردگی می باشد) اسپان( بذر  کيسه نايلونی حاوی-١

) ناشی از رشد ريسه ها يا ميسليوم قارچ خوراکی(يا سفيد) رنگ غالت(قارچ فقط به رنگ قهوه ای) بذر( دانه های اسپان-٢

  .می باشد) بيماری کپکی( بوده و فاقد رنگ سبز يا سياه يا نارنجی

  .قارچ فاقد هرگونه قطرات آب می باشد) اناسپ( داخل نايلون بذر-٣

   .قارچ حالت دانه بندی داشته و در صورت چسبيدگی با فشار دست به راحتی دانه دانه شود) اسپان( دانه های بذر -۴

   .قارچ سالم بوده و آلوده و کثيف نباشد) اسپان( پنبه درب نايلون بذر-۵

 روز ميسر می ٢١تا )  درجه باالی صفر۶ -۴دمای (گهداری آن در يخچال قارچ مناسب، امکان ن) اسپان(در صورت تهيه بذر 

  .باشد

مرحله قبل از تخمير و آماده کردن بستر، پاستوريزه و پر کردن، بذر ) کشت در قفسه در يک نگاه( :کشت در قفسه يا تاقچه

  زنی، دوره نهفتگی، ميوه دهی، برداشت محصول، تخليه

 درجه سانتی گراد ١٨-١٧آنها را در دمای .  ها را از بستر پر کرده و آن را استرليزه کردهدر اين روش بطری :کشت در بطری

  . روز طول می کشد که به مرحله ميوه دهی برسد٢٠-٢۵حدود .  درصد قرار می دهند٧٠-۶۵و رطوت 

 کشت روی .دو روش اساسی برای کشت قارچ روی قطعات درخت وجود دارد) درمناطق معتدل( :کشت روی کنده درخت

قطعات بزرگ چوب، کشت روی قطعات کوچک چوب در اين روش اسپان را روی قطعات درخت می ريزند و در شرايط 

 .مناسب رشد می دهند

  :نمايي از قارچ صدفي
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