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مقدمه
وپروتئین،ویتامینداشتنخاطربهصدفیوايدکمههايقارچ

ولی.گیردقرارهاانسانماغذاییرژیمدرتواندمیمعدنیامالح
مندانقعالتعدادبرولینکردپیدازیاديگسترشکشورماندر

.شدافزودههاقارچگونهاینپرورشبراي

تردیدبدونزمینهایندرپیشرفتعدمدلیلترینعمدهازیکی•
تولیدکنندگانتوسطقارچپرورشهايکارگاهکردنانحصاري

کارگاهداخلبهراعالقمندافرادورودحتیکهاستحرفهاین
.نیستطوراینخارجکشورهايدرکهکنندمیمنع

وپروتئین،ویتامینداشتنخاطربهصدفیوايدکمههايقارچ
ولی.گیردقرارهاانسانماغذاییرژیمدرتواندمیمعدنیامالح

مندانقعالتعدادبرولینکردپیدازیاديگسترشکشورماندر
.شدافزودههاقارچگونهاینپرورشبراي

تردیدبدونزمینهایندرپیشرفتعدمدلیلترینعمدهازیکی•
تولیدکنندگانتوسطقارچپرورشهايکارگاهکردنانحصاري

کارگاهداخلبهراعالقمندافرادورودحتیکهاستحرفهاین
.نیستطوراینخارجکشورهايدرکهکنندمیمنع
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تاریخچه
میبازباستانروزگاربهبشرغذايعنوانبهقارچمصرف•

بهقارچیونانوروم،هندچونقدیمیهايفرهنگدر.گردد
.استشدهتوصیفسلطنتیهايردهدرلذیذغذايعنوان

اساسبرفرانسهدر1650سالدرباراولینبرايقارچکشت•
حاويپوسیدهسبیاکودرويبرقارچظهوراتفاقیمشاهدات
.گرفتقرارکشتمبنايروشاین،قارچمیسلیوم

.استبودهسوئدکشورايگلخانهقارچتولیدکنندهاولین•

میبازباستانروزگاربهبشرغذايعنوانبهقارچمصرف•
بهقارچیونانوروم،هندچونقدیمیهايفرهنگدر.گردد
.استشدهتوصیفسلطنتیهايردهدرلذیذغذايعنوان

اساسبرفرانسهدر1650سالدرباراولینبرايقارچکشت•
حاويپوسیدهسبیاکودرويبرقارچظهوراتفاقیمشاهدات
.گرفتقرارکشتمبنايروشاین،قارچمیسلیوم

.استبودهسوئدکشورايگلخانهقارچتولیدکنندهاولین•
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هاقارچارزش غذایی 
هاویتامینوارزشبامالحاپروتئین،ازغنیترکیبیهاچقار•

ازبعدهاقارچغذاییارزشنظرازدیگرسوياز.هستند
.معروفندگیاهیگوشتبهوقراردارندسبزيازقبلوگوشت

می)خشکوزن(چقارگرم200تا100کهدادنشانتحقیقات•
مطلوبحدرادرکیلوگرمی70انسانیکغذایینیازهايتواند

.کندتامین

.دارندکمیکالريولیهستندپروتئینکنندهتامینهاچقار•

هاویتامینوارزشبامالحاپروتئین،ازغنیترکیبیهاچقار•
ازبعدهاقارچغذاییارزشنظرازدیگرسوياز.هستند
.معروفندگیاهیگوشتبهوقراردارندسبزيازقبلوگوشت

می)خشکوزن(چقارگرم200تا100کهدادنشانتحقیقات•
مطلوبحدرادرکیلوگرمی70انسانیکغذایینیازهايتواند

.کندتامین

.دارندکمیکالريولیهستندپروتئینکنندهتامینهاچقار•
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پروتئیندرکهاستلیزینوتریپتوفانمینهآاسیدداراي•
.نداردوجودهاسبزي

.است)لینولئیکاسید(ضروريچربامینهاسیدازسرشار•

کمتريکلسیممیزانوهنآ،فسفر،پتاسیمزیاديمقدارداراي•
.دارند

الغريرژیمودیابتیبیمارانبرايکهاستنشاستهفاقد•
.باشدمیمناسب

پروتئیندرکهاستلیزینوتریپتوفانمینهآاسیدداراي•
.نداردوجودهاسبزي

.است)لینولئیکاسید(ضروريچربامینهاسیدازسرشار•

کمتريکلسیممیزانوهنآ،فسفر،پتاسیمزیاديمقدارداراي•
.دارند

الغريرژیمودیابتیبیمارانبرايکهاستنشاستهفاقد•
.باشدمیمناسب
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بعضی وگرم قارچ خوراکی 100ترکیبات موجود در 
هاسبزي

درصد(پروتئیندرصدکربوهیدراتدرصد چربیدرصد رطوبت)     کالري(انرژي محصولنام
)وزن خشک

1691.10.34.426.9قارچ

9874.30.417.726.1لوبیا سبز 

8373.80.119.17.6سیب زمینی

2492.40.25.318.4کلم
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تجزیه تقریبی قارچ خوراکی بر اساس درصد وزن تر
فیبرخامچربیپروتئینخاکستررطوبتقارچنام 

89.51.253.940.191.09دکمه اي 

900.972.780.651.08صدفی

چینی
)والواریال(

88.41.464.980.741.38
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رچتعریف قا
غذاییمواد،کلروفیلبدون،هتروتروفاستايزندهموجود•

ریسهیاهیفازبدنش،کردهتهیهجذببوسیلهراخودش
میجنسیغیریاجنسیبوسیلهانمثلتولیدوشدهتشکیل

باشد

غذاییمواد،کلروفیلبدون،هتروتروفاستايزندهموجود•
ریسهیاهیفازبدنش،کردهتهیهجذببوسیلهراخودش
میجنسیغیریاجنسیبوسیلهانمثلتولیدوشدهتشکیل

باشد
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هاقارچرده بندي 
قارچها:   سلسله•
مایکوفیت ها:  شاخه•
بازیدیومیست ها:  رده•
هالو بازیدیومیست ها: زیررده•

:گونه:               جنس:                   تیره:                    راسته•

بیسپوروس  و  برونسنس)        قارچ دکمه اي(اگاریکوس اگاریکاسه اگاریکالز •

استراتوس ، فلوریدا، ساجرکاجو)            قارچ صدفی(پلوروتوس •

والواسهوالواریال )قارچ چینی(امانیتاسه 

قارچها:   سلسله•
مایکوفیت ها:  شاخه•
بازیدیومیست ها:  رده•
هالو بازیدیومیست ها: زیررده•

:گونه:               جنس:                   تیره:                    راسته•

بیسپوروس  و  برونسنس)        قارچ دکمه اي(اگاریکوس اگاریکاسه اگاریکالز •

استراتوس ، فلوریدا، ساجرکاجو)            قارچ صدفی(پلوروتوس •

والواسهوالواریال )قارچ چینی(امانیتاسه 
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هاقارچتقسیم بندي 

از نظر نحوه زندگی: الف

مصرفونظر کاربرد از :ب

از نظر نحوه زندگی: الف

مصرفونظر کاربرد از :ب
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زندگینظرنحوه از:الف
موجوداتدیگرازراغذاییموادقارچ،زندگیروشایندر:انگلیزندگی- 1

دروغیسفیدكبیماريمانند.میکنددریافتجانوريیاگیاهیزنده
میخوراکیفالمولینابنامقارچازنوعیفقط.نیستندخوراکیقارچهااین

.باشد

موردغذاییموادهاقارچزندگی،نوعایندر:)ساپروفیت(گندروزندگی- 2
بدستضمندرکه.کندمیتامینجانبیوپوسیدهلیآموادازرانیاز

ايدکمهوصدفیقارچمانند.کندمیتجزیهرانهاآغذاییموادوردنآ

گیاهانسایرباقارچزندگینوعایندر:)سیمبیوتیک(همزیستزندگی- 3
.هاگلسنگماننددهندمیتشکیلمشترکیزندگیجانورانو

موجوداتدیگرازراغذاییموادقارچ،زندگیروشایندر:انگلیزندگی- 1
دروغیسفیدكبیماريمانند.میکنددریافتجانوريیاگیاهیزنده

میخوراکیفالمولینابنامقارچازنوعیفقط.نیستندخوراکیقارچهااین
.باشد

موردغذاییموادهاقارچزندگی،نوعایندر:)ساپروفیت(گندروزندگی- 2
بدستضمندرکه.کندمیتامینجانبیوپوسیدهلیآموادازرانیاز

ايدکمهوصدفیقارچمانند.کندمیتجزیهرانهاآغذاییموادوردنآ

گیاهانسایرباقارچزندگینوعایندر:)سیمبیوتیک(همزیستزندگی- 3
.هاگلسنگماننددهندمیتشکیلمشترکیزندگیجانورانو
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کاربردنظر نوع از :ب

خوراکی- 1
ترشخمیر وبجومخمر آمانند: میکروسکوپی یا مخمرهاهاي قارچ:الف
اي  دکمه وصدفی مانند :میکروسکوپیهاي قارچ: ب
سمی-2
دارویی- 3

هاکورتیزون:قارچ موکورال:الف
)پنی سیلین(ها نتی بیوتیکآ:پنی سیلینکپک :ب
اگزالیک  اسید و) اسید سیتریک(جوهر لیمو:سیاه یا اسپرژیلوس نگراکپک :ج

خوراکی- 1
ترشخمیر وبجومخمر آمانند: میکروسکوپی یا مخمرهاهاي قارچ:الف
اي  دکمه وصدفی مانند :میکروسکوپیهاي قارچ: ب
سمی-2
دارویی- 3

هاکورتیزون:قارچ موکورال:الف
)پنی سیلین(ها نتی بیوتیکآ:پنی سیلینکپک :ب
اگزالیک  اسید و) اسید سیتریک(جوهر لیمو:سیاه یا اسپرژیلوس نگراکپک :ج
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هاقارچرفولوژي ومبیولوژي و 
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هارفولوژي قارچومبیولوژي و 
.کندمیهاگ نر وماده هیفا رشد از .شوندتکثیرمی)اسپور(هاگتوسط ها قارچ•

رشته به سرعت رشد این .کندلوله تندش را تولید میزند مییک اسپورجوانه وقتی 
میسلیومشبکه هیف چند سلولی بنام یک شود ومیدیواره عرضی داراي وکرده 

)primary  mycelium ( دورآمیرا بوجود

فقط .طورمستقل نمی تواند تغذیه کندبه ومیسلیوم اولیه عمرش خیلی کوتاه است •
میسلیومشرایط محیطی مناسب در .کندمیاز موادي که در هاگ وجود دارد تغذیه 

را )secondary mycelium(ثانویهاولیه به  هم پیوسته و شبکه میسلیومی هاي 
.وردآمیبوجود 

.بگیردبسترغذایی را از مواد وتغذیه نموده تواند مستقیماًمیمیسلیوم ثانویه •
.کندزندگی ثانویه چند سال میتواند بطور مستقل میسلیوم 

.کندمیهاگ نر وماده هیفا رشد از .شوندتکثیرمی)اسپور(هاگتوسط ها قارچ•
رشته به سرعت رشد این .کندلوله تندش را تولید میزند مییک اسپورجوانه وقتی 
میسلیومشبکه هیف چند سلولی بنام یک شود ومیدیواره عرضی داراي وکرده 

)primary  mycelium ( دورآمیرا بوجود

فقط .طورمستقل نمی تواند تغذیه کندبه ومیسلیوم اولیه عمرش خیلی کوتاه است •
میسلیومشرایط محیطی مناسب در .کندمیاز موادي که در هاگ وجود دارد تغذیه 

را )secondary mycelium(ثانویهاولیه به  هم پیوسته و شبکه میسلیومی هاي 
.وردآمیبوجود 

.بگیردبسترغذایی را از مواد وتغذیه نموده تواند مستقیماًمیمیسلیوم ثانویه •
.کندزندگی ثانویه چند سال میتواند بطور مستقل میسلیوم 
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)Oyster Mushroom(قارچ صدفی
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با گونه هايشنایی آ
صدفیهاي قارچ

با گونه هايشنایی آ
صدفیهاي قارچ
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استراتوس- 1

قارچ  -درخت صدف یا استراتوس
در طبیعت در کشورهاي  -سرمادوست

پائیز وزمستان که  فصول درمعتدل 
درجه است پرورش می  16حرارت زیر 

سپس  ، سفیدکالهک ابتدا رنگ .یابد
انتها در وبعد زرد پر رنگ ،زرد کمرنگ

.شودمیقهوه اي سوخته یا خرمایی 

قارچ  -درخت صدف یا استراتوس
در طبیعت در کشورهاي  -سرمادوست

پائیز وزمستان که  فصول درمعتدل 
درجه است پرورش می  16حرارت زیر 

سپس  ، سفیدکالهک ابتدا رنگ .یابد
انتها در وبعد زرد پر رنگ ،زرد کمرنگ

.شودمیقهوه اي سوخته یا خرمایی 
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فلوریدا- 2
از نظر شکل ظاهري شبیه استراتوس -گونه اي گرمادوست•

نسبت به استراتوس محصول بیشتري می  – ولی کوچکتر 
دهد

20



ساجرکاجو- 3
صدفچرقایاساجرکاجو•

یادوانیپنجهمرحله-دینگري
خیلیقارچایندوانیریشه
تولیداولینوباشدمیسریع

هفتهدوازپسمحصول
.شودمیبرداشت

صدفچرقایاساجرکاجو•
یادوانیپنجهمرحله-دینگري

خیلیقارچایندوانیریشه
تولیداولینوباشدمیسریع

هفتهدوازپسمحصول
.شودمیبرداشت
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گونه ارینجی- 4
- صدفشاهقارچیاارینجی•

دروبودهمزهبهترینارايد
کشتازمایشگاهیسطح

دفنریشهبرروي.میشود
درحالچوبیدرختانشده

.میکندرشدمردن

- صدفشاهقارچیاارینجی•
دروبودهمزهبهترینارايد

کشتازمایشگاهیسطح
دفنریشهبرروي.میشود

درحالچوبیدرختانشده
.میکندرشدمردن
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گونه سیستیدیوسوس
صدفیاسیستیدیوسوس•

- تندبويداراي-تابستان
و– تیرهکالهکرنگ

افرادرختازبارنخستین
قارچاندیگرنام.شدکشف
- افراصدفی– ابولونصدفی
.میلرمیباشدصدفی

صدفیاسیستیدیوسوس•
- تندبويداراي-تابستان

و– تیرهکالهکرنگ
افرادرختازبارنخستین

قارچاندیگرنام.شدکشف
- افراصدفی– ابولونصدفی
.میلرمیباشدصدفی
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فالبالتوس- 6
زیادي در مورد خصوصیات زراعی و امکان کشت ان  اطالعات •

.  درسح تجاري در دست نیست
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داراي رنگ زرد بوده واز سایر گونه هاي پلوروتوس : کورنوکوپی-7
.قابل تشخیص میباشد

رنگ اسپورها ي ان  –مزه ان شبیه استراتوس : ساپیدوس-8
. بنفش روشن میباشد

داراي رنگ زرد بوده واز سایر گونه هاي پلوروتوس : کورنوکوپی-7
.قابل تشخیص میباشد

رنگ اسپورها ي ان  –مزه ان شبیه استراتوس : ساپیدوس-8
. بنفش روشن میباشد
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قارچ طالیی-9
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همدیگرمقایسه  گونه هاي قارچ صدفی با 
:وامراضاز نظر مقاومت به افات 

ساجرکاجو-3استراتوس        -2فلوریدا          -1

:از نظرعطر وطعم
فلوریدا—3استراتوس        -2ساجرکاجو    -1

:فروشاز نظربازار پسندي و 
ساجرکاجو-3استراتوس        -2فلوریدا          -1

:وامراضاز نظر مقاومت به افات 
ساجرکاجو-3استراتوس        -2فلوریدا          -1

:از نظرعطر وطعم
فلوریدا—3استراتوس        -2ساجرکاجو    -1

:فروشاز نظربازار پسندي و 
ساجرکاجو-3استراتوس        -2فلوریدا          -1

27



:احتیاجات غذایی  قارچ صدفی
اندام باردهی قارچ معموال از  •

موادغذایی موجود درلیگنین،  
سلولز وهمی سلولز موجود در  
کاه برنج، گندم، جو،ساقه هاي  

ذرت، کاغذ،خاك اره، بقایاي 
استفاده ...گیاهی برگ موز و

.میکنند

برگ وساقه برنج،گندم وجو  •
مهمترین مواد براي تهیه بستر  

. قارچ صدفی می باشد

اندام باردهی قارچ معموال از  •
موادغذایی موجود درلیگنین،  
سلولز وهمی سلولز موجود در  
کاه برنج، گندم، جو،ساقه هاي  

ذرت، کاغذ،خاك اره، بقایاي 
استفاده ...گیاهی برگ موز و

.میکنند

برگ وساقه برنج،گندم وجو  •
مهمترین مواد براي تهیه بستر  

. قارچ صدفی می باشد 28



صدفیمشخصات سالن پرورش قارچ 
.سالن ودیوار باید سیمانی باشدکف -1
.سقف سالن با پشم شیشه عایق گردد-2
.عدد فن ورودي وخروجی میباشد2متر سالن نیازمند 50هر -3
.عدد پنجره می باشد4متر سالن سالن نیازمند به 50هر -4
متر مربع نیازمند به یک المپ فلورسنت 10به ازائ  هر -5

.میباشد
.کف سالن باید شیب دار وخروجی اب داشته باشد-6
.داخل سالن باید شیر اب داشته باشد-7
پنجره ها ودرب ورودي وحتی جلوي فن بایستی توري حشره -8

.گیر وصل باشد

.سالن ودیوار باید سیمانی باشدکف -1
.سقف سالن با پشم شیشه عایق گردد-2
.عدد فن ورودي وخروجی میباشد2متر سالن نیازمند 50هر -3
.عدد پنجره می باشد4متر سالن سالن نیازمند به 50هر -4
متر مربع نیازمند به یک المپ فلورسنت 10به ازائ  هر -5

.میباشد
.کف سالن باید شیب دار وخروجی اب داشته باشد-6
.داخل سالن باید شیر اب داشته باشد-7
پنجره ها ودرب ورودي وحتی جلوي فن بایستی توري حشره -8

.گیر وصل باشد
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صدفیوسایل مورد نیاز براي پرورش قارچ 
نخ کاه بند-8
دستکش-9

دمپایی-10
تیغ-11
ریسمان-12
کیسه ارد-13
ظرفشوییو مایع وایتکس -14
فرمالین-16
و جاروتی -17

)اسپان(بذر -1
)کاه برنج یا گندم(کربن منبع -2
یا  50*100پالستیک خیاري به ابعاد  -3

سانتی متر 40*80
میلیمتر براي سوراخ 18سمبه به قطر -4

کردن پالستیک
سنجو رطوبت دماسنج -5
بشکه یا دیگ براي جوشاندن کاه-6
مانندSقالب -7

نخ کاه بند-8
دستکش-9

دمپایی-10
تیغ-11
ریسمان-12
کیسه ارد-13
ظرفشوییو مایع وایتکس -14
فرمالین-16
و جاروتی -17

)اسپان(بذر -1
)کاه برنج یا گندم(کربن منبع -2
یا  50*100پالستیک خیاري به ابعاد  -3

سانتی متر 40*80
میلیمتر براي سوراخ 18سمبه به قطر -4

کردن پالستیک
سنجو رطوبت دماسنج -5
بشکه یا دیگ براي جوشاندن کاه-6
مانندSقالب -7
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مورد نیاز جهت پرورش قارچ صدفی سالن هاي 
صنعتیدرکارگاه هاي 

)تولید کمپوست(سالن تلقیح-1
سالن تاریک-2
)پرورش ( سالن تولید-3

)تولید کمپوست(سالن تلقیح-1
سالن تاریک-2
)پرورش ( سالن تولید-3
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امکانات مورد نیاز جهت پرورش قارچ صدفی 
صنعتیدرکارگاه هاي 

ماشین کاه خرد کن-1
دیگ جوشاندن کاه-2
دستگاه رطوبت ساز-3
)کولر ابی(کننده دستگاه خنک -4
)شوفاژ یا هیتر(حرارتی سیستم -5
سمپاش موتوري-6
دستگاه بسته بندي-7
سردخانه یا یخچال-8

ماشین کاه خرد کن-1
دیگ جوشاندن کاه-2
دستگاه رطوبت ساز-3
)کولر ابی(کننده دستگاه خنک -4
)شوفاژ یا هیتر(حرارتی سیستم -5
سمپاش موتوري-6
دستگاه بسته بندي-7
سردخانه یا یخچال-8
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ضد عفونی سالن قارچ
کامالًظرفشوییمایعباراسالنسقفودیواروکفابتدا-1

.نمائیممیکشیبآخالصبآباوشسته

درصد20نسبتبهوایتکسوبآباعفونیضد-2

فرمالینیادرصد4نسبتبهمایعفرمالینسمباعفونیضد-3
.جامد

کامالًظرفشوییمایعباراسالنسقفودیواروکفابتدا-1
.نمائیممیکشیبآخالصبآباوشسته

درصد20نسبتبهوایتکسوبآباعفونیضد-2

فرمالینیادرصد4نسبتبهمایعفرمالینسمباعفونیضد-3
.جامد
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وایتکسو ب آضد عفونی با روش 
منافذتمامابتداباشیمداشتهمتري50سالناینکهفرضبه•

مخلوطوایتکسلیتر5بارابآلیتر25سپسبستهراسالن
راسالنکفودیوارودروسقفسمپاش،موتورتوسطوکرده

وسپسبودهبستهمنافذکلیهساعت48تامنمائیمیسمپاشی
هايتهویهکردنروشنوپنجرهودربکردنبازبهاقدام

.نماییممیخروجیوورودي

منافذتمامابتداباشیمداشتهمتري50سالناینکهفرضبه•
مخلوطوایتکسلیتر5بارابآلیتر25سپسبستهراسالن
راسالنکفودیوارودروسقفسمپاش،موتورتوسطوکرده

وسپسبودهبستهمنافذکلیهساعت48تامنمائیمیسمپاشی
هايتهویهکردنروشنوپنجرهودربکردنبازبهاقدام

.نماییممیخروجیوورودي
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فرمالینضد عفونی با روش 
کردهمخلوطابلیتر25بارافرمالینسملیتریکمقدار•

بستهمنافذکلیهساعت48تانماییممیسمپاشیبهواقدام
کردنوروشنپنجرهودربکردنبازبهاقداموسپسبوده

.نماییممیخروجیووروديهايتهویه

کردهمخلوطابلیتر25بارافرمالینسملیتریکمقدار•
بستهمنافذکلیهساعت48تانماییممیسمپاشیبهواقدام

کردنوروشنپنجرهودربکردنبازبهاقداموسپسبوده
.نماییممیخروجیووروديهايتهویه
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تهیه بذر قارچ
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روش تهیه مایه قارچ

انتخاببسترازراسالمقارچازنمونهیکقارچمایهتهیهبراي•
عبورشعلهازسرعتبهوبردهفروخالصالکلدررانآکرده
.شودعفونیضدتاداده

ونمودهجدارانآدرونیبافتازنازکیبسیارهايتکهسپس•
.یدآبدستقارچمایهتاقراردادهکشتمحیطدر

انتخاببسترازراسالمقارچازنمونهیکقارچمایهتهیهبراي•
عبورشعلهازسرعتبهوبردهفروخالصالکلدررانآکرده
.شودعفونیضدتاداده

ونمودهجدارانآدرونیبافتازنازکیبسیارهايتکهسپس•
.یدآبدستقارچمایهتاقراردادهکشتمحیطدر
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:قارچمایهسازيآمادهجهتکشتمحیطتهیهطرز•
نمودهاضافهبآلیتریکبهرالیفیگارآیاواگارپودرگرم20•

.شودحلبآدرکامالگارآتازنیممیبهممرتباشعلهرويو
15لیفیگارآبرايودقیقه6تا5گارآپودربرايعملاین

باشدمیدقیقه
وسیلهبهوکنیممیاضافهمخلوطاینبهمالتوزگرم30سپس•

برداشتهضدعفونیجهترامحلولاینازلیترمیلی20سرنگ
.ریزیممیزمایشآلولهدرراوان

:قارچمایهسازيآمادهجهتکشتمحیطتهیهطرز•
نمودهاضافهبآلیتریکبهرالیفیگارآیاواگارپودرگرم20•

.شودحلبآدرکامالگارآتازنیممیبهممرتباشعلهرويو
15لیفیگارآبرايودقیقه6تا5گارآپودربرايعملاین

باشدمیدقیقه
وسیلهبهوکنیممیاضافهمخلوطاینبهمالتوزگرم30سپس•

برداشتهضدعفونیجهترامحلولاینازلیترمیلی20سرنگ
.ریزیممیزمایشآلولهدرراوان
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روش ضدعفونی محیط کشت
میشدهعفونیضدهیدروفیلپنبهبارازمایشآلولهسر•

.بندیم

دروبستهچسبنواریاشفافستیکپالبارانآدورسپس•
درجه121حرارتواتمسفریکفشارتحتاتوکالوداخل

.دهیممیقراردقیقه30مدتبهسانتیگراد

میاستریلکامالًزمایشآلولهداخلغذاییموادترتیببدین•
شود

میشدهعفونیضدهیدروفیلپنبهبارازمایشآلولهسر•
.بندیم

دروبستهچسبنواریاشفافستیکپالبارانآدورسپس•
درجه121حرارتواتمسفریکفشارتحتاتوکالوداخل

.دهیممیقراردقیقه30مدتبهسانتیگراد

میاستریلکامالًزمایشآلولهداخلغذاییموادترتیببدین•
شود

42



مایلصورتبهرازمایشآلولهایناتوکالوازوردنآدرازبعد•
بیشترییغذامادهسطحشدنسفت،ضمنتاداریممینگه

.باشد
شدهضدعفونیکشتمحیطدرراقارچبافتشدنسفتازبعد•

.دهیممیقرار
راانبدرزمایشآلولهداخلدرقارچبافتدادنقرارازبعد•

درجه25حرارتدرهاقارچگذاریممیانکوباتورداخلوبسته
.کنندمیدوانیریشهروز12تا10مدتبهسانتیگراد

احتیاجحسببرودادهقراریخچالدرراامادههايمیسلیوم•
.کنیممیاضافهدومکشتمحیطبه

مایلصورتبهرازمایشآلولهایناتوکالوازوردنآدرازبعد•
بیشترییغذامادهسطحشدنسفت،ضمنتاداریممینگه

.باشد
شدهضدعفونیکشتمحیطدرراقارچبافتشدنسفتازبعد•

.دهیممیقرار
راانبدرزمایشآلولهداخلدرقارچبافتدادنقرارازبعد•

درجه25حرارتدرهاقارچگذاریممیانکوباتورداخلوبسته
.کنندمیدوانیریشهروز12تا10مدتبهسانتیگراد

احتیاجحسببرودادهقراریخچالدرراامادههايمیسلیوم•
.کنیممیاضافهدومکشتمحیطبه
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طرز تهیه محیط کشت دوم
24مدتوبهوشستهکردهپاكراگندمکیلوگرم10مقدار•

رامیانابلیتر15دردقیقه15سپسخیساندهساعت
.جوشانیم

ابهمانداخلدیگردقیقه15وکردهخاموشراشعلهسپس•
.شوندمینرمکامالًهاگندمحالتایندر.بماندباقیجوش

ونماییممیخارجراانبآوریختهصافیدرراهانآسپس•
.شودخنکوخشکتادهیممیقرارتمیزپارچهروي

30وهیدراتهکلسیمسولفاتگرم120مقدارهنگامایندر•
میمخلوطونمودهاضافههادانهبهراکلسیمکربناتگرم

.نماییم
ومیکندجلوگیريهادانهچسبیدنبهمازکلسیمسولفات•

.کندمیفراهممناسبpHکلسیمکربنات

24مدتوبهوشستهکردهپاكراگندمکیلوگرم10مقدار•
رامیانابلیتر15دردقیقه15سپسخیساندهساعت

.جوشانیم
ابهمانداخلدیگردقیقه15وکردهخاموشراشعلهسپس•

.شوندمینرمکامالًهاگندمحالتایندر.بماندباقیجوش
ونماییممیخارجراانبآوریختهصافیدرراهانآسپس•

.شودخنکوخشکتادهیممیقرارتمیزپارچهروي
30وهیدراتهکلسیمسولفاتگرم120مقدارهنگامایندر•

میمخلوطونمودهاضافههادانهبهراکلسیمکربناتگرم
.نماییم

ومیکندجلوگیريهادانهچسبیدنبهمازکلسیمسولفات•
.کندمیفراهممناسبpHکلسیمکربنات
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هايکیسهیالیترينیمهايشیشهدرراشدهآمادههايدانه•
گرم250کیسههردر(ریزیممیحرارتبهمقاومپروپیلنپلی

)ریزیممیگندم
دراتوکالودرراهاآنوگذاشتهراايپنبهپوشدرسپس•

میاستریلساعت2مدتبهگرادسانتیدرجه121حرارت
.نمایم

اتوکالودروکردهزنیمایهراگندمحاويهايشیشهسپس•
آمادههايدانههفته2مدتبهدرجه24تا22حرارتدر

پروپیلنپلیهايکیسهیالیترينیمهايشیشهدرراشده
سطحقارچهايمیسلیومتاکردهنگهداريحرارتبهمقاوم

.بپوشاندراهادانه

هايکیسهیالیترينیمهايشیشهدرراشدهآمادههايدانه•
گرم250کیسههردر(ریزیممیحرارتبهمقاومپروپیلنپلی

)ریزیممیگندم
دراتوکالودرراهاآنوگذاشتهراايپنبهپوشدرسپس•

میاستریلساعت2مدتبهگرادسانتیدرجه121حرارت
.نمایم

اتوکالودروکردهزنیمایهراگندمحاويهايشیشهسپس•
آمادههايدانههفته2مدتبهدرجه24تا22حرارتدر

پروپیلنپلیهايکیسهیالیترينیمهايشیشهدرراشده
سطحقارچهايمیسلیومتاکردهنگهداريحرارتبهمقاوم

.بپوشاندراهادانه
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فرایند اماده سازي کمپوست قارچ صدفی
7تا5قطعاتبهرابرنجکاه•

درونمودهخردمترسانتی
سرودادهقرارآردکیسهداخل

.بندیممیراآن

کیسهاگرکهاستذکرقابل•
.استبهترباشد،سوراخآردهاي
آنداخلراحتیبهآبچون
کندمینفوذ

7تا5قطعاتبهرابرنجکاه•
درونمودهخردمترسانتی
سرودادهقرارآردکیسهداخل

.بندیممیراآن

کیسهاگرکهاستذکرقابل•
.استبهترباشد،سوراخآردهاي
آنداخلراحتیبهآبچون
کندمینفوذ
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داخلراشدهآمادههايکیسهسپس•
واردراآبودادهقراردیگیابشکه
کامالآببطوریکهنماییممیبشکه
جوشاندنعملتاگیردفراراهاکیسه
.گیردصورتبهتر

داخلراشدهآمادههايکیسهسپس•
واردراآبودادهقراردیگیابشکه
کامالآببطوریکهنماییممیبشکه
جوشاندنعملتاگیردفراراهاکیسه
.گیردصورتبهتر

2تا5/1وکردهروشنراشعلهسپس•
راشعلهآبجوشیدنازپسساعت

خارجآبازراهاوکیسهکردهخاموش
ماییمنمی
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دیگازهاکیسهخروجازپس•
ابتاکردهآویزانراآناب،

.شودخارجآناضافی

دیگازهاکیسهخروجازپس•
ابتاکردهآویزانراآناب،

.شودخارجآناضافی

وشدخنککاهکهزمانیسپس•
70تا65میزانبهانرطوبت
راسازيکمپوسترسیددرصد

.نماییممیآغاز
48



هدف از جوشاندن کاه

ضد عفونی کردن کاه•

جذب رطوبت کاه •

ضد عفونی کردن کاه•

جذب رطوبت کاه •
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وشدخنککاهکهزمانیسپس•
70تا65میزانبهانرطوبت
راسازيکمپوسترسیددرصد

.نماییممیآغاز

راکاهزمانیکهتجربیلحاظاز•
رطوبتکاهدهیمفشاردستدر

خارجآنازآبولیباشدداشته
کمپوستبرايمناسبنشود
.باشدمیسازي

وشدخنککاهکهزمانیسپس•
70تا65میزانبهانرطوبت
راسازيکمپوسترسیددرصد

.نماییممیآغاز

راکاهزمانیکهتجربیلحاظاز•
رطوبتکاهدهیمفشاردستدر

خارجآنازآبولیباشدداشته
کمپوستبرايمناسبنشود
.باشدمیسازي
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ابتدا کیسه هاي  پالستیکی    •
40*80خیار  به  ابعاد    

را انتخاب 50*100یا     
میلیمتر   18نموده  وبا سمبه 

سوراخ  60تا40به تعداد 
تعبیه می نماییم

ابتدا کیسه هاي  پالستیکی    •
40*80خیار  به  ابعاد    

را انتخاب 50*100یا     
میلیمتر   18نموده  وبا سمبه 

سوراخ  60تا40به تعداد 
تعبیه می نماییم
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راانکردنسوراخازپس•
وایتکسوابمحلولداخل

قراردرصد20غلظتبه
راانساعت2ازپسوداده

میشستشوخالصاببا
کمپوستبهاقدامودهیم

.نماییممی

راانکردنسوراخازپس•
وایتکسوابمحلولداخل

قراردرصد20غلظتبه
راانساعت2ازپسوداده

میشستشوخالصاببا
کمپوستبهاقدامودهیم

.نماییممی

52



ضدالکلباراهادستابتدا•
.کنیممیعفونی

بازرا40*80پالستیک•
سانتی10مقداربهونموده

داخلراشدهجوشاندهکاهمتر
هایماندستباوریزیممیآن
.نماییممیفشردهراکاه

ضدالکلباراهادستابتدا•
.کنیممیعفونی

بازرا40*80پالستیک•
سانتی10مقداربهونموده

داخلراشدهجوشاندهکاهمتر
هایماندستباوریزیممیآن
.نماییممیفشردهراکاه
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دربذرگرم50مقداربه•
وپالستیکهايکناره

وسطدرهممقداري
ریزیممیپالستیک

دربذرگرم50مقداربه•
وپالستیکهايکناره

وسطدرهممقداري
ریزیممیپالستیک

54



بهرادومالیهپاشیبذرازپس•
ریختهکاهسانتیمتر15مقدار

قبلیروشومانندمکنیموفشرده
میکنیماضافهانبهبذر

سومهايالیهترتیبهمینبه•
.نماییممیپاشیبذرراوچهارم

بهرادومالیهپاشیبذرازپس•
ریختهکاهسانتیمتر15مقدار

قبلیروشومانندمکنیموفشرده
میکنیماضافهانبهبذر

سومهايالیهترتیبهمینبه•
.نماییممیپاشیبذرراوچهارم
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رويبذرمقداريپایاندر•
راانسروریختهکمپوست

بندیممی
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سانتیمتر15اولالیهدرباشد50*100پالستیکابعاداگر•
.ریزیممیکاهسانتیمتر20بعديهايالیهدروکاه

گرم و در  250تا 200حدود 40*80بذر در پالستیک  مقدار •
می  گرم بذر مصرف 350تا 300حدود 50*100پالستیک   

نماییم  

سانتیمتر15اولالیهدرباشد50*100پالستیکابعاداگر•
.ریزیممیکاهسانتیمتر20بعديهايالیهدروکاه

گرم و در  250تا 200حدود 40*80بذر در پالستیک  مقدار •
می  گرم بذر مصرف 350تا 300حدود 50*100پالستیک   

نماییم  
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کمپوستداخلدمايیابدافزیشکمپوستهربذرمقداراگر•
.شودمیهامیسلیومرفتنبینازباعثورفتهباال

میسلیومیشبکهیابدکاهشکمپوستهربذرمقداراگر•
.یابدمیکاهشمحصولمیزانوشودنمیتشکیلخوب

کمپوستداخلدمايیابدافزیشکمپوستهربذرمقداراگر•
.شودمیهامیسلیومرفتنبینازباعثورفتهباال

میسلیومیشبکهیابدکاهشکمپوستهربذرمقداراگر•
.یابدمیکاهشمحصولمیزانوشودنمیتشکیلخوب
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سر پالستیک را توسط نخ کاه بند می بندیم
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کهمانندSقالببهسرانجام•
آویزانسقفازریسمانیتوسط

نماییممیآویزانباشدمی

کهمانندSقالببهسرانجام•
آویزانسقفازریسمانیتوسط

نماییممیآویزانباشدمی
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فواصل کمپوست ها از همدیگر

60از همدیگرردیف ها فاصله •
مترسانتی 

و  ردیف باال کمپوست هاي فاصله •
سانتی متر60از همدیگر پایین 
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-70فاصله  ردیف کمپوستها با دیوار •
سانتی متر60 فاصله کمپوستها با کف زمین حداقل •

سانتی متر30
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40*80کمپوست 
گرم  250تا 200میزان بذر مصرفی •

کیلوگرم10تا 8وزن کمپوست •

کیلوگرم3تا5/2میزان متوسط محصول •

تعداد چین برداشت سه چین•

روز7-10فاصله  دو چین  •

گرم  250تا 200میزان بذر مصرفی •

کیلوگرم10تا 8وزن کمپوست •

کیلوگرم3تا5/2میزان متوسط محصول •

تعداد چین برداشت سه چین•

روز7-10فاصله  دو چین  •
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50*100کمپوست 
گرم  350تا 300میزان بذر مصرفی •

کیلوگرم 15وزن کمپوست  •

کیلوگرم5تا5/4میزان متوسط محصول •

تعداد چین برداشت سه چین•

روز  7-10فاصله هرچین •

گرم  350تا 300میزان بذر مصرفی •

کیلوگرم 15وزن کمپوست  •

کیلوگرم5تا5/4میزان متوسط محصول •

تعداد چین برداشت سه چین•

روز  7-10فاصله هرچین •
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سیکل زندگی قارچ صدفی

از زمان کمپوست سازي تا ایجاد شبکه کامل :ریشه دوانی-1•
.روز طول می کشد14میسلیوم می باشد که معموال 

از ایجاد شبکه کامل میسلیوم تاپیدایش اولین جوانه  :رویش-2•
.روز طول می کشد 5-7هاي قارچ که معمول  

.  از پیدایش اولین جوانه هاي قارچ تا برداشت می باشد:رشد-3•

از زمان کمپوست سازي تا ایجاد شبکه کامل :ریشه دوانی-1•
.روز طول می کشد14میسلیوم می باشد که معموال 

از ایجاد شبکه کامل میسلیوم تاپیدایش اولین جوانه  :رویش-2•
.روز طول می کشد 5-7هاي قارچ که معمول  

.  از پیدایش اولین جوانه هاي قارچ تا برداشت می باشد:رشد-3•
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جدول نیازهاي قارچ صدفی 
مرحله زندگی

شرایط محیطی
رشدرویشدوانیریشه

بسته به گونه 20-2525دما
قارچ متفاوت است

ساعت8-12ساعت2- 3نیازي نیستنور
65-6570-6570-70)کمپوست(رطوبت   

85-8590-8590-90)محیط(رطوبت 

متر 100- 200نیازي نیستهوادهی
مکعب به ازاي هر 

تن کمپوست

متر 500- 1000
مکعب به ازاي هر 

تن کمپوست
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اگر کمپوستها دیر سفید شدند ممکن است مقدار          : 1نکته•
مصرف بذر شما کم باشد

اگر در سالن احتمال الودگی وجود دارد مقدار بذر  : 2نکته•
.مصرفی را کمی  بیشتر میگیریم

اگر کمپوستها دیر سفید شدند ممکن است مقدار          : 1نکته•
مصرف بذر شما کم باشد

اگر در سالن احتمال الودگی وجود دارد مقدار بذر  : 2نکته•
.مصرفی را کمی  بیشتر میگیریم
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شرایط نگهداري کمپوست در اتاق تاریک
تاریکاتاقبهراهاسازي،کمپوستکمپوستمراحلاتمامازپس•

.کنیممیمنتقل
.باشدمیروز14تاریکاتاقدرکمپوستنگهداريزمانمدت•
راهامیسلیومرشدسرعترشد،اولیهمراحلدرتاریکمحیط•

.کندمیبیشتر
.شودمینگهداريثابتدرجه25مرحلهایندردما•
.باشدمیدرصد85-90محیطرطوبت•
.نریزیدآبهاکمپوسترويوجههیچبهرطوبتتامینبراي•

تاریکاتاقبهراهاسازي،کمپوستکمپوستمراحلاتمامازپس•
.کنیممیمنتقل

.باشدمیروز14تاریکاتاقدرکمپوستنگهداريزمانمدت•
راهامیسلیومرشدسرعترشد،اولیهمراحلدرتاریکمحیط•

.کندمیبیشتر
.شودمینگهداريثابتدرجه25مرحلهایندردما•
.باشدمیدرصد85-90محیطرطوبت•
.نریزیدآبهاکمپوسترويوجههیچبهرطوبتتامینبراي•
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)اتاق تاریک(ادامه 
استفادههاسالنکفومحیطآبپاشیازرطوبتتامینبراي•

.کنید

افزایشچوننیستهاتهویهکردنروشنبهنیازيمرحلهایندر•
CO2شودمیمیسلیومرشدسبب.

استفادههاسالنکفومحیطآبپاشیازرطوبتتامینبراي•
.کنید

افزایشچوننیستهاتهویهکردنروشنبهنیازيمرحلهایندر•
CO2شودمیمیسلیومرشدسبب.
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سطحدرصد70اینکهازپس•
وسیلهبهشدسفیدکمپوست

شدهضدعفونیالکلباکهتیغی
برشهاسوراخلبهدراست

قارچتانماییممیایجادضربدر
.شوندخارجترراحتبتوانندها

سطحدرصد70اینکهازپس•
وسیلهبهشدسفیدکمپوست

شدهضدعفونیالکلباکهتیغی
برشهاسوراخلبهدراست

قارچتانماییممیایجادضربدر
.شوندخارجترراحتبتوانندها
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)اتاق تاریک(ادامه 
.شوددر این مرحله فقط در دو صورت هوادهی انجام می 

.باشددر صورتیکه ریشه دوانی سالن باال -1

)درصد5/37بیش از (. رودسالن باال CO2میزان -2

2قابل ذکر است که در اتاق تاریک می توان تراکم کمپوست را تا 
.دادبرابر افزایش 

.می نماییمکمپوست ها را به سالن تولید منتقل 15از روز 

.شوددر این مرحله فقط در دو صورت هوادهی انجام می 
.باشددر صورتیکه ریشه دوانی سالن باال -1

)درصد5/37بیش از (. رودسالن باال CO2میزان -2

2قابل ذکر است که در اتاق تاریک می توان تراکم کمپوست را تا 
.دادبرابر افزایش 

.می نماییمکمپوست ها را به سالن تولید منتقل 15از روز 
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شرایط نگهداري کمپوست در سالن تولید
مرحلهدروساعت2روزيرویشمرحلهدرسالنایندر:روشنایی•

باشدمیساعت8- 12روزيرشد

رشدمرحلهدرودرجه20-25رویشمرحلهدرسالنایندر:دما•
12-16:دوستسرماگونه(استراتوسکندمیفرققارچگونهبهبسته
.باشدمی)درجه25-27دوستگرماگونه(فلوریداو)درجه

.باشدمیدرصد85- 90برداشتپایانتا:محیطرطوبت•

میمراحلسایرازبیشاکسیژنبهمرحلهایندرهاقارچنیاز:تهویه•
.باشدروشنهاتهویهبایستیوباشد

مرحلهدروساعت2روزيرویشمرحلهدرسالنایندر:روشنایی•
باشدمیساعت8- 12روزيرشد

رشدمرحلهدرودرجه20-25رویشمرحلهدرسالنایندر:دما•
12-16:دوستسرماگونه(استراتوسکندمیفرققارچگونهبهبسته
.باشدمی)درجه25-27دوستگرماگونه(فلوریداو)درجه

.باشدمیدرصد85- 90برداشتپایانتا:محیطرطوبت•

میمراحلسایرازبیشاکسیژنبهمرحلهایندرهاقارچنیاز:تهویه•
.باشدروشنهاتهویهبایستیوباشد
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تذکرات در مرحله ریشه دوانی
.رودمیسلیوم هاي قارچ خشک شده و از بین می : دما افزایش •

.می شودسرعت رشد میسلیوم هاي قارچ کم : کاهش دما •

.شودسبب جلب حشرات می : افزایش نور•

.رودمیسلیوم هاي قارچ از بین می : افزایش رطوبت  •

.شودسبب خشک شدن میسلیوم هاي قارچ می : کاهش رطوبت •

.رودمیسلیوم هاي قارچ خشک شده و از بین می : دما افزایش •

.می شودسرعت رشد میسلیوم هاي قارچ کم : کاهش دما •

.شودسبب جلب حشرات می : افزایش نور•

.رودمیسلیوم هاي قارچ از بین می : افزایش رطوبت  •

.شودسبب خشک شدن میسلیوم هاي قارچ می : کاهش رطوبت •
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تذکرات در مرحله رویش
.شوندقارچ هاي کوچک خشک می :  دماافزایش •
.یابدسرعت رشد قارچ کاهش می :  دماکاهش •
به روشنایی زیاد  و نیاز لحاظ اقتصادي ضرر دارد از : افزایش نور•

.نیست
.پوسدی ماضافیرطوبتدرکوچکقارچ هاي : افزایش رطوبت•
قارچ هاي کوچک خشک می شوند و از بین می  : رطوبتکاهش •

.رود
.شودسبب کاهش دما و رطوبت سالن می : هوادهیافزایش •
به علت تجمع دي اکسید کربن قارچ هاي کوچک  : کاهش هوادهی•

.شودشبیه گل کلم ظاهر می 

.شوندقارچ هاي کوچک خشک می :  دماافزایش •
.یابدسرعت رشد قارچ کاهش می :  دماکاهش •
به روشنایی زیاد  و نیاز لحاظ اقتصادي ضرر دارد از : افزایش نور•

.نیست
.پوسدی ماضافیرطوبتدرکوچکقارچ هاي : افزایش رطوبت•
قارچ هاي کوچک خشک می شوند و از بین می  : رطوبتکاهش •

.رود
.شودسبب کاهش دما و رطوبت سالن می : هوادهیافزایش •
به علت تجمع دي اکسید کربن قارچ هاي کوچک  : کاهش هوادهی•

.شودشبیه گل کلم ظاهر می 
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تذکرات در مرحله رشد
.شودمیرنگسفیدونرمقارچ:دماافزایش•
.شودمیوخاکستريسفتقارچ:دماکاهش•
.نیستزیادروشناییبهنیازوداردضرراقتصاديلحاظاز:نورافزایش•
.شودمیکوچکهاکالهکوبلندساقههاقارچ:نورکاهش•
تدومکردهجذبرااضافیبآوشدهاسفنجیهاقارچ:رطوبتافزایش•

.یابدمیکاهشبرداشتازپسماندگاريزمان
مروربهوشدهزردهانآهايلبهوشدهخشکهاقارچ:رطوبتکاهش•

.داردمیبرتركکالهکزمان
.شودمیرطوبتودماکاهشسببحدازبیشهوادهی:هوادهیافزایش•
دهانقیفشبیهوکوچکوکالهکبلندساقههاقارچ:هوادهیکاهش•

باالکربناکسیدديتراکمعلتبهگشاد

.شودمیرنگسفیدونرمقارچ:دماافزایش•
.شودمیوخاکستريسفتقارچ:دماکاهش•
.نیستزیادروشناییبهنیازوداردضرراقتصاديلحاظاز:نورافزایش•
.شودمیکوچکهاکالهکوبلندساقههاقارچ:نورکاهش•
تدومکردهجذبرااضافیبآوشدهاسفنجیهاقارچ:رطوبتافزایش•

.یابدمیکاهشبرداشتازپسماندگاريزمان
مروربهوشدهزردهانآهايلبهوشدهخشکهاقارچ:رطوبتکاهش•

.داردمیبرتركکالهکزمان
.شودمیرطوبتودماکاهشسببحدازبیشهوادهی:هوادهیافزایش•
دهانقیفشبیهوکوچکوکالهکبلندساقههاقارچ:هوادهیکاهش•

باالکربناکسیدديتراکمعلتبهگشاد
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برداشت محصول
ظاهرسنجاقیتهقارچهايسازيکمپوستازپسروز21-17•

برداشتتوانمیراقارچچیناولینبعد،روز5-7کهشودمی
.نمود

اولبرداشتازبعدروز7-10محصول)دومچین(دومبرداشت•
.باشدمی

نمودبرداشتچین3-4توانمیهفته4-5طی•

میکاهشمحصولمقداربعديهايچیندرکهاستذکرقابل•
-6خانگیکنندگانوتولیدچین3تابزرگکنندگانتولید(یابد

)میکنندبرداشتچین5

ظاهرسنجاقیتهقارچهايسازيکمپوستازپسروز21-17•
برداشتتوانمیراقارچچیناولینبعد،روز5-7کهشودمی

.نمود
اولبرداشتازبعدروز7-10محصول)دومچین(دومبرداشت•

.باشدمی
نمودبرداشتچین3-4توانمیهفته4-5طی•

میکاهشمحصولمقداربعديهايچیندرکهاستذکرقابل•
-6خانگیکنندگانوتولیدچین3تابزرگکنندگانتولید(یابد

)میکنندبرداشتچین5
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میزان برداشت محصول
شودمیبرداشتقارچگرم600-900خشککاهکیلوهرازائبه•
مانندغذاییموادسایرافزودن(کمپوستسازيغنی•

میسلیومهايرشددرتسریعباعث)برنجوگندمارد،سویا،سبوس
.شودمی)گرم900-1000(محصولافزایشوباعثقارچ

دومهايچینازبزگترودوماولهايچینمعموالمحصول•
هستند

واستبیشتراولچینمحصولسریعترتجزیهعلتبهبرنجدرکاه•
میبیشتردومچینمحصولکندترتجزیهعلتبهگندمکاهدر

.باشد

شودمیبرداشتقارچگرم600-900خشککاهکیلوهرازائبه•
مانندغذاییموادسایرافزودن(کمپوستسازيغنی•

میسلیومهايرشددرتسریعباعث)برنجوگندمارد،سویا،سبوس
.شودمی)گرم900-1000(محصولافزایشوباعثقارچ

دومهايچینازبزگترودوماولهايچینمعموالمحصول•
هستند

واستبیشتراولچینمحصولسریعترتجزیهعلتبهبرنجدرکاه•
میبیشتردومچینمحصولکندترتجزیهعلتبهگندمکاهدر

.باشد
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نکاتی در مورد برداشت قارچ
ازقبلاستبهترشودمیپراکندهفضادرصدفیقارچاسپورچون•

.نماییداستفادهماسکازبرداشت
بکشیدبیرونسپسوپیچاندهارامیبهراکالهکابتدابرداشتبراي•
تیزچاقويیکتوسطنمودهبیشتريرشدکهکالهکیاستبهتر•

.دادرشداجازههاکالهکسایروبهنمودبرداشت
قطعهاکمپوستآبپاشیقارچ،برداشتازقبلروزیکاستبهتر•

ازپسماندگاريزمانمدتونمودهجذبراآبقارچچونشود
.یابدمیکاهشآنبرداشت

ازقبلاستبهترشودمیپراکندهفضادرصدفیقارچاسپورچون•
.نماییداستفادهماسکازبرداشت

بکشیدبیرونسپسوپیچاندهارامیبهراکالهکابتدابرداشتبراي•
تیزچاقويیکتوسطنمودهبیشتريرشدکهکالهکیاستبهتر•

.دادرشداجازههاکالهکسایروبهنمودبرداشت
قطعهاکمپوستآبپاشیقارچ،برداشتازقبلروزیکاستبهتر•

ازپسماندگاريزمانمدتونمودهجذبراآبقارچچونشود
.یابدمیکاهشآنبرداشت
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بقایاي کمپوست قارچ صدفی پس از برداشت

بقایايقارچ،برداشتپایانازبعد•
غذايتواندمیصدفیقارچبستر

کنندگاننشخواربرايمطلوبی
بهتواندمییاوشودمحسوب

برايمرغوبآلیمادهعنوان
هايوگلخوراکیسبزیجات

.نموداستفادهزینتی

بقایايقارچ،برداشتپایانازبعد•
غذايتواندمیصدفیقارچبستر

کنندگاننشخواربرايمطلوبی
بهتواندمییاوشودمحسوب

برايمرغوبآلیمادهعنوان
هايوگلخوراکیسبزیجات

.نموداستفادهزینتی
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)Button Mushroom(قارچ دکمه اي
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مواد مورد نیاز جهت عمل اوري کمپوست قارچ دکمه  
اي

اصلیمواد- 1

غذاییهايمکمل- 2

کنسانترهغذاییمواد- 3

ازتههايکود- 4

معدنیامالح- 5

اصلیمواد- 1

غذاییهايمکمل- 2

کنسانترهغذاییمواد- 3

ازتههايکود- 4

معدنیامالح- 5
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اصلیمواد -1
عدمصورتدر.آنبدونیااسبیکودباهمراهگندموکلشکاه•

،جونندماسایرغالتساقهازگندموکلشکاهبهدسترسی
.کرداستفادهتوانمینیزذرتوبرنج

وسلولزهمیسلولز،تامینمواداینمصرفازاصلیهدف•
.استقارچنیازموردلیگنین

چونشودمیاستفادهکمترموردایندربرنجکلشوکاهاز•
خارجقارچدسترساززودآنغذاییموادوشودمیتجزیهزود
.شودمی

عدمصورتدر.آنبدونیااسبیکودباهمراهگندموکلشکاه•
،جونندماسایرغالتساقهازگندموکلشکاهبهدسترسی

.کرداستفادهتوانمینیزذرتوبرنج

وسلولزهمیسلولز،تامینمواداینمصرفازاصلیهدف•
.استقارچنیازموردلیگنین

چونشودمیاستفادهکمترموردایندربرنجکلشوکاهاز•
خارجقارچدسترساززودآنغذاییموادوشودمیتجزیهزود
.شودمی
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غذاییمکمل هاي - 2
افزودهآنبهکمپوستکیفیتبهبودوتخمیربهکمکمنظوربه

واسبیکودنظیرحیوانیکودهايهانآمهمترینکهشودمی
.استمتفاوتدرصد5تا1ازهاآنازتمیزانکه.باشدمیمرغی

افزودهآنبهکمپوستکیفیتبهبودوتخمیربهکمکمنظوربه
واسبیکودنظیرحیوانیکودهايهانآمهمترینکهشودمی

.استمتفاوتدرصد5تا1ازهاآنازتمیزانکه.باشدمیمرغی
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:مواد غذایی کنسانتره - 3

هايدانهازحاصلغذاییمواد،جوسبوسگندم،سبوسشامل•

وبودهکربوهیدراتوازتحاويکهاستسویاوذرت

ازتدرصد12تا3وداراينمایدمیتامینراقارچاحتیاجات

.است

هايدانهازحاصلغذاییمواد،جوسبوسگندم،سبوسشامل•

وبودهکربوهیدراتوازتحاويکهاستسویاوذرت

ازتدرصد12تا3وداراينمایدمیتامینراقارچاحتیاجات

.است
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ازتهکودهاي -4
شودمیافزودههامیکروارگانیسمرشددرتسریعمنظوربه•

:شیمیاییکودهايمانند
امونیمسولفات
اوره
کلسیمنیترات

شودمیافزودههامیکروارگانیسمرشددرتسریعمنظوربه•
:شیمیاییکودهايمانند
امونیمسولفات
اوره
کلسیمنیترات
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معدنیامالح - 5
کندمیجلوگیريهاکمپوستچسبیدنهمبهوشدنلزجاز•

وکلسیمکربناتمانندشودمیهاچربیشدنخنثیباعثو
هیدراتهکلسیمسولفات
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گندممشخصات کاه وکلش 
.باشدباران نخورده •

.باشدخود را از دست نداده و براق رنگ زرد •

.باشدنگذشته آن بیش از یک سال از عمر •

.حفظ شده باشدآن ها استحکام بافت •

. نمودچنانچه رشته هاي کاه وکلش طویل باشد باید انها را خرد •

.باشدباران نخورده •

.باشدخود را از دست نداده و براق رنگ زرد •

.باشدنگذشته آن بیش از یک سال از عمر •

.حفظ شده باشدآن ها استحکام بافت •

. نمودچنانچه رشته هاي کاه وکلش طویل باشد باید انها را خرد •
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کمپوستاهداف تهیه 
برايبیشترکهمواديبهگندمکلشوکاهواسبیکودتبدیل- 1

سایرمیکروارگانیسمبراينهباشدمناسباگاریکوسخوراکیقارچرشد
.نمایندمیکمکخوراکیقارچرشدبهکههایی

قارچرشدبهکههاییمیکروارگانیسمرشدبرايمناسبمحیطایجاد- 2
.نمایندمیکمکخوراکی

باعثشودمیایجادکمپوستدرونتخمیرنتیجهدرکهباالییحرارت- 3
.گرددمیمضرافاتوهاپاتوژناغلبرفتنبیناز

وهاپروتئینحیوانی،کوددرونمیکروارگانیسمهايفعالیتاثربر- 4
برايجذبقابلشکلبهآندرموجودمعدنیامالحوهاکربوهیدرات

فراهمقارچنیازموردهايویتامینسلولز،تجزیهازوآیندمیدرقارچ
.شودمی

برايبیشترکهمواديبهگندمکلشوکاهواسبیکودتبدیل- 1
سایرمیکروارگانیسمبراينهباشدمناسباگاریکوسخوراکیقارچرشد
.نمایندمیکمکخوراکیقارچرشدبهکههایی

قارچرشدبهکههاییمیکروارگانیسمرشدبرايمناسبمحیطایجاد- 2
.نمایندمیکمکخوراکی

باعثشودمیایجادکمپوستدرونتخمیرنتیجهدرکهباالییحرارت- 3
.گرددمیمضرافاتوهاپاتوژناغلبرفتنبیناز

وهاپروتئینحیوانی،کوددرونمیکروارگانیسمهايفعالیتاثربر- 4
برايجذبقابلشکلبهآندرموجودمعدنیامالحوهاکربوهیدرات

فراهمقارچنیازموردهايویتامینسلولز،تجزیهازوآیندمیدرقارچ
.شودمی 88



:فرمول بندي کمپوست
بینمناسبتعادلایجادکمپوستبنديفرمولازاساسیهدف•

.باشدمیکمپوستدرموجودازتوکربن

کمپوستشروعمرحلهدرکمپوستدرموجودازتمیزان•
بهکربننسبتاستموادخشکوزندرصد5/1حدودسازي

امادهمراحلپایاندرحالیکهدرباشدمی)30تا1:25(ازت
کربننسبتوبودهدرصد3/2تا2ازتمقدارکمپوستسازي

.باشدمی)17:1(کمپوستدرازتبه

بینمناسبتعادلایجادکمپوستبنديفرمولازاساسیهدف•
.باشدمیکمپوستدرموجودازتوکربن

کمپوستشروعمرحلهدرکمپوستدرموجودازتمیزان•
بهکربننسبتاستموادخشکوزندرصد5/1حدودسازي

امادهمراحلپایاندرحالیکهدرباشدمی)30تا1:25(ازت
کربننسبتوبودهدرصد3/2تا2ازتمقدارکمپوستسازي

.باشدمی)17:1(کمپوستدرازتبه

89



براي پرورش قارچ دکمه اي از دو نوع کمپوست 
.  استفاده می شود 

کمپوست طبیعی) الف 

کمپوست مصنوعی) ب

کمپوست طبیعی) الف 

کمپوست مصنوعی) ب
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:  کمپوست طبیعی ) الف 
کمپوستی که از مخلوط کاه و کود اسبی تهیه شود  به 

.گوینداصطالحا کمپوست طبیعی 
:  عنوان نمونه به 
کیلوگرم1000اسب پهن •
کلیوگرم 3کودهاي ازته اوره •
کیلوگرم350سبوس گندم •
کیلوگرم  40تا 30امالح معدنی سولفات کلسیم هیدراته •

کیلوگرم کود مرغی استفاده  110تا 100به جاي اوره میتوان از : تذکر
.  نمود 

:  عنوان نمونه به 
کیلوگرم1000اسب پهن •
کلیوگرم 3کودهاي ازته اوره •
کیلوگرم350سبوس گندم •
کیلوگرم  40تا 30امالح معدنی سولفات کلسیم هیدراته •

کیلوگرم کود مرغی استفاده  110تا 100به جاي اوره میتوان از : تذکر
.  نمود 
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به کمپوستی که مواد پایه ان  : کمپوست مصنوعی) ب
کاه وکلش می شود

براي تهیه فرمولهاي متعددي ارائه شده است که با بعضی از این •
فرمولهاي آشنا می شویم

براي تهیه فرمولهاي متعددي ارائه شده است که با بعضی از این •
فرمولهاي آشنا می شویم

92



پرورش قارچ در ایران صنعت هاي فرمول کشت و 

کلیوگر م 6000کلش گندم                             •
کیلوگرم 100اوره                                   •
کیلوگرم350کود مرغی                           •
کیلوگرم 100مالس                                 •
کیلوگرم  400سولفات کلسیم هیدارته               •

کلیوگر م 6000کلش گندم                             •
کیلوگرم 100اوره                                   •
کیلوگرم350کود مرغی                           •
کیلوگرم 100مالس                                 •
کیلوگرم  400سولفات کلسیم هیدارته               •
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ایرانیکمپوست هاي فرمول 

کیلوگرم75ساقه گندم                                               •
کیلوگرم2/1کود اوره                                                •
کیلوگرم38کود مرغی                                              •
کیلوگرم4)               جهت حفظ رطوبت ( پودر سنگ گچ •

میتوان از مواد افزودنی مانند مالس چغندر ،پودر سویا وسبوس برنج •
جهت غناي کمپوستها استفاده نمود

کیلوگرم75ساقه گندم                                               •
کیلوگرم2/1کود اوره                                                •
کیلوگرم38کود مرغی                                              •
کیلوگرم4)               جهت حفظ رطوبت ( پودر سنگ گچ •

میتوان از مواد افزودنی مانند مالس چغندر ،پودر سویا وسبوس برنج •
جهت غناي کمپوستها استفاده نمود
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مصنوعیمزایاي کمپوست 

افزایش قابل مالحظه میزان  -یکنواختی باالي بافت کمپوست•
برداشت بعلت هوادهی مطلوب بستر

افزایش قابل مالحظه میزان  -یکنواختی باالي بافت کمپوست•
برداشت بعلت هوادهی مطلوب بستر
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کمپوستتولید کود روش هاي با آشنایی 
می باشد و به  روش قدیمی و اولیه یک : دراز مدتروش -الف•

.منظور کشت در سطح تجاري مناسب  نیست

از  و پیشرفته تر سریع تر که به مراتب :روش کوتاه مدت-ب•
.استدراز مدت روش 

می باشد و به  روش قدیمی و اولیه یک : دراز مدتروش -الف•
.منظور کشت در سطح تجاري مناسب  نیست

از  و پیشرفته تر سریع تر که به مراتب :روش کوتاه مدت-ب•
.استدراز مدت روش 
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:اصول روش دراز مدت تهیه کود کمپوست

:تهیه کمپوست با این روش شامل مراحل زیر است

خیس کردن کاه وکلش -1
مخلوط کردن وقالب زدن کمپوست-2
برگرداندن کمپوست-3

:تهیه کمپوست با این روش شامل مراحل زیر است

خیس کردن کاه وکلش -1
مخلوط کردن وقالب زدن کمپوست-2
برگرداندن کمپوست-3
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کلشخیس کردن ) 1
درباشدمیکلشکردنخیسکمپوستتهیهدرگاماولین•

سولهسطحدرنازكالیهصورتبهرامصرفیکلشروشاین
.نمایدمیپخش

نقطهبهرسیدنبرايابلیتر5000بهنیازخشککاهتنیک•
.دارد)رطوبتدرصد75(اشباع

درباشدمیکلشکردنخیسکمپوستتهیهدرگاماولین•
سولهسطحدرنازكالیهصورتبهرامصرفیکلشروشاین

.نمایدمیپخش

نقطهبهرسیدنبرايابلیتر5000بهنیازخشککاهتنیک•
.دارد)رطوبتدرصد75(اشباع
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کمپوستمخلوط کردن و قالب زدن ) 2
جزءبهغذاییمکملهايتمامکلشوکاهنمودنخیسازپس•

باخوبیبهموادرااین.کنندمیاضافهانبهراگچسنگپودر
ومتریکارتفاعبهتودهیکصورتبهونمودهمخلوطکاه

همروي)کمپوستمقداربهبستگی(طولوبهمتریکعرض
.داردنامزنیقالبعملایناصطالحدرکهنمایندمیانباشته

جزءبهغذاییمکملهايتمامکلشوکاهنمودنخیسازپس•
باخوبیبهموادرااین.کنندمیاضافهانبهراگچسنگپودر
ومتریکارتفاعبهتودهیکصورتبهونمودهمخلوطکاه

همروي)کمپوستمقداربهبستگی(طولوبهمتریکعرض
.داردنامزنیقالبعملایناصطالحدرکهنمایندمیانباشته
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کمپوستبرگرداندن ) 3

درجهتامینومناسب،کمپوستآوردندستبهمنظوربه•
تخمیرعملازجلوگیريبرايو)70-75(مطلوبحرارات

طیبایدنیازموردغذاییموادتامینوکمپوستدرونزیاد
گرداندنبرزنیقالبعملمرحلهچندکمپوستتهیهمراحل

.گیردصورتکمپوست

درجهتامینومناسب،کمپوستآوردندستبهمنظوربه•
تخمیرعملازجلوگیريبرايو)70-75(مطلوبحرارات

طیبایدنیازموردغذاییموادتامینوکمپوستدرونزیاد
گرداندنبرزنیقالبعملمرحلهچندکمپوستتهیهمراحل

.گیردصورتکمپوست
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مراحل عمل آوري کمپوست به روش دراز مدت
نمودنانباشتهوغذاییهايمکملکردنمخلوطکلشوکاهنمودنخیس:اولروز-1

کمپوست
کمپوستمجددزنیقالبوکمپوستکردنزیرورومراحلاولین:چهارمروز-2

کمپوستمجددزنیقالبوکمپوستکردنزیرورومرحلهدومین:هشتمروز-3

کمپوستمجددزنیقالبوکمپوستکردنزیرورومرحلهسومین:دوازدهمروز-4

کمپوستمجددزنیقالبوکمپوستکردنزیرورومرحلهچهارمین:شانزدهمروز-5

پرورشسالنهايقفسهنمودنپروکمپوستکردنزیرورومرحلهاخرین:بیستمروز-6

نمودنانباشتهوغذاییهايمکملکردنمخلوطکلشوکاهنمودنخیس:اولروز-1
کمپوست

کمپوستمجددزنیقالبوکمپوستکردنزیرورومراحلاولین:چهارمروز-2

کمپوستمجددزنیقالبوکمپوستکردنزیرورومرحلهدومین:هشتمروز-3

کمپوستمجددزنیقالبوکمپوستکردنزیرورومرحلهسومین:دوازدهمروز-4

کمپوستمجددزنیقالبوکمپوستکردنزیرورومرحلهچهارمین:شانزدهمروز-5

پرورشسالنهايقفسهنمودنپروکمپوستکردنزیرورومرحلهاخرین:بیستمروز-6
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:نکته
درراغذاییهايمکملکلیهسنگ،پودرجزبهروشایندر1)

راگچسنگپودرونمایندمیاضافهکمپوستبهروزاولین
بهکمپوستکردنزیرورومرحلهچهارمینوسومیندرمعموال
.نمایندمیاضافهکافیمقدار

قارچکشمحلولیکازکمپوست،کردنزیرورومرحلهآخریندر2)
آفاتبردنبینازبرايسمپاشیجهتهزاردر2نسبتبه

.کنندمیاستفاده

درراغذاییهايمکملکلیهسنگ،پودرجزبهروشایندر1)
راگچسنگپودرونمایندمیاضافهکمپوستبهروزاولین

بهکمپوستکردنزیرورومرحلهچهارمینوسومیندرمعموال
.نمایندمیاضافهکافیمقدار

قارچکشمحلولیکازکمپوست،کردنزیرورومرحلهآخریندر2)
آفاتبردنبینازبرايسمپاشیجهتهزاردر2نسبتبه

.کنندمیاستفاده

102



کمپوست به روش کوتاه مدتآوري مراحل عمل 
:این روش شامل دو مرحله می باشد•
:مرحله اول•

خیس نمودن کاه و کلش مخلوط کردن مکملهاي غذایی انباشته : روز اول•
نمودن کمپوست 

اولین مراحل زیرورو کردن کمپوست و قالب زنی مجدد کمپوست: روز سوم•
دومین مرحله زیرورو کردن کمپوست و قالب زنی مجدد کمپوست: روز ششم•

سومین مرحله زیرورو کردن کمپوست واضافه نمودن  سنگ گچ•

:این روش شامل دو مرحله می باشد•
:مرحله اول•

خیس نمودن کاه و کلش مخلوط کردن مکملهاي غذایی انباشته : روز اول•
نمودن کمپوست 

اولین مراحل زیرورو کردن کمپوست و قالب زنی مجدد کمپوست: روز سوم•
دومین مرحله زیرورو کردن کمپوست و قالب زنی مجدد کمپوست: روز ششم•

سومین مرحله زیرورو کردن کمپوست واضافه نمودن  سنگ گچ•

103



:مرحله دوم
)تونل پاستوریزاسیون(مرحله پیک حرارتی•

هدف از این مرحله تامین شرایط مناسب براي فعال شدن  •
میکروارگانیسم هاي گرما دوست وپاستوریزه نمودن 

کمپوست میباشد

)تونل پاستوریزاسیون(مرحله پیک حرارتی•

هدف از این مرحله تامین شرایط مناسب براي فعال شدن  •
میکروارگانیسم هاي گرما دوست وپاستوریزه نمودن 

کمپوست میباشد
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کمپوستنحوه پاستوریزاسیون 
شدانجاممدتکوتاهروشبهکمپوستتهیهاولمرحلهاینکهازپس•

.شودمیپاستوریزهتونلواردکمپوست
آزادهوايوروداز،هاوهواکشهاپنجرهدر،بستنبااتاق،پرشدنازپس•

.شودمیجلوگیريکامالاتاقبه
.رساندمی58-57بهراتونلهوايحرارتوگرم،آببخارورودباسپس•
خواهد63-62حدودبهکمپوستدورنحرارتدرجههنگامایندر•

.رسید
بهحرارتدرجهتانمایندمیاتاقواردراتازههوايساعت8- 4ازپس•

.یابدکاهش48–46بهتدریج
رسیدنمراحلتاشودمیداشتهنگاهحرارتایندرروز6–4مدتبه•

.شودتکمیلکمپوست
دردهندمیکاهش25-24اتاقحراراتدرجهکمپوسترسیدنازپس•

.باشدمیپاشیبذرآمادهکمپوسهنگاماین

شدانجاممدتکوتاهروشبهکمپوستتهیهاولمرحلهاینکهازپس•
.شودمیپاستوریزهتونلواردکمپوست

آزادهوايوروداز،هاوهواکشهاپنجرهدر،بستنبااتاق،پرشدنازپس•
.شودمیجلوگیريکامالاتاقبه

.رساندمی58-57بهراتونلهوايحرارتوگرم،آببخارورودباسپس•
خواهد63-62حدودبهکمپوستدورنحرارتدرجههنگامایندر•

.رسید
بهحرارتدرجهتانمایندمیاتاقواردراتازههوايساعت8- 4ازپس•

.یابدکاهش48–46بهتدریج
رسیدنمراحلتاشودمیداشتهنگاهحرارتایندرروز6–4مدتبه•

.شودتکمیلکمپوست
دردهندمیکاهش25-24اتاقحراراتدرجهکمپوسترسیدنازپس•

.باشدمیپاشیبذرآمادهکمپوسهنگاماین
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آمادهمشخصات کمپوست 
کمپوست قهوه اي تیرهرنگ •
بوي آمونیاك نمیدهد•
فاقد بوي نامطبوع  •
بوي شیرین علف تازه•
•pHآن خنثی
رشته هاي کلش ترد وشکننده•

کمپوست قهوه اي تیرهرنگ •
بوي آمونیاك نمیدهد•
فاقد بوي نامطبوع  •
بوي شیرین علف تازه•
•pHآن خنثی
رشته هاي کلش ترد وشکننده•
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رطوبت کمپوست قارچ دکمه اي
دویکیچنانچهدهیدفشارآنراوگرفتهمشتدرراکمپوست•

رطوبتاگرواستکافیآنرطوبتشدخارجآنازآبقطره
زمینهبایدبودزیاداگروپاشیدآبآنبررويبایدبودکم

.نمودفراهمرااضافیآبتبخیر

دویکیچنانچهدهیدفشارآنراوگرفتهمشتدرراکمپوست•
رطوبتاگرواستکافیآنرطوبتشدخارجآنازآبقطره

زمینهبایدبودزیاداگروپاشیدآبآنبررويبایدبودکم
.نمودفراهمرااضافیآبتبخیر

107



:نکته 
کمپوست آماده شده بال فاصله باید مصرف 

شود زیرا انباشتن کمپوست بمدت طوالنی باعث 
.فساد آن میگردد

:نکته 
کمپوست آماده شده بال فاصله باید مصرف 

شود زیرا انباشتن کمپوست بمدت طوالنی باعث 
.فساد آن میگردد
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)کود آماده نشده(نارس کود 
:کهاستکودي

.دهدمیآمونیاكقويبوي•
.نداردفنریتحالتکودبافت•
.شودنمیفشردهخوبیبه•
.استنشدهتجزیهوزردهنوزکاه•
مایهورفتهباالحرارتدرجهگیردقرارکشتجعبهداخلوقتی•

.دهدمیدستازراخودغذاییارزشوسوزاندمیرابذر
.کنندمیرشدآنرويهمزیتونیسبزهايقارچ•
.دهدنمیهممحصول•

:کهاستکودي
.دهدمیآمونیاكقويبوي•
.نداردفنریتحالتکودبافت•
.شودنمیفشردهخوبیبه•
.استنشدهتجزیهوزردهنوزکاه•
مایهورفتهباالحرارتدرجهگیردقرارکشتجعبهداخلوقتی•

.دهدمیدستازراخودغذاییارزشوسوزاندمیرابذر
.کنندمیرشدآنرويهمزیتونیسبزهايقارچ•
.دهدنمیهممحصول•
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سازي بسترروش هاي آماده 
سازي بستر در سطح  آماده •
روش قفسه اي•
روش جعبه اي•
روش کیسه اي•

سازي بستر در سطح  آماده •
روش قفسه اي•
روش جعبه اي•
روش کیسه اي•
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سازي بستر در سطح زمینآماده -•

نیمحداقلهاقفسهازیکهرفاصلحد:ايقفسهروش-
سانتی20بایدحداقلقفسههرطبقهترینوپایینمتراست

سنگینکمپوستضخامت.باشدداشتهفاصلهزمینمتراز
نبایدسبککمپوستمتوضخامترسانتی20ازبیشنباید

.باشدمترسانتی25-30ازبیشتر

سازي بستر در سطح زمینآماده -•

نیمحداقلهاقفسهازیکهرفاصلحد:ايقفسهروش-
سانتی20بایدحداقلقفسههرطبقهترینوپایینمتراست

سنگینکمپوستضخامت.باشدداشتهفاصلهزمینمتراز
نبایدسبککمپوستمتوضخامترسانتی20ازبیشنباید

.باشدمترسانتی25-30ازبیشتر
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بسیارمناسب100*50*15هاابعادجعبه:ايجعبهروش-•
باشدمیمترسانتی15حدودهاجعبهاینهايپایهاست

استفادهپالستیکیهايکیسهازمیتوان:ايکیسهروش-4•
پهلوياتاقدرکفویاايقفسهبصورتهاکیسهمعموالنمود
.میدهندقرارهم

بسیارمناسب100*50*15هاابعادجعبه:ايجعبهروش-•
باشدمیمترسانتی15حدودهاجعبهاینهايپایهاست

استفادهپالستیکیهايکیسهازمیتوان:ايکیسهروش-4•
پهلوياتاقدرکفویاايقفسهبصورتهاکیسهمعموالنمود
.میدهندقرارهم
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روشهاي بذرکاري
کاشت یک الیه•

الیهکاشت دو •

کاشت مخلوط•

کاشت نقطه اي یالکه اي•

کاشت یک الیه•

الیهکاشت دو •

کاشت مخلوط•

کاشت نقطه اي یالکه اي•
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سطحدرقارچبذرهايدانهروش،ایندر:الیهیککاشت•
میپوشیدهکمپوستازنازکیالیهباآنرويشدهپخشبستر
.شود

ازنیمـــــــهتاهاکیسهیاهاجعبهابتدا:الیهدوکاشت•
آنسطــحدرقارچبذرازايالیهسپسپرشدهکمپوست

پرازپسوریزندمیکمپوستآنرويمجداوشودمیپخش
رويونمایندمیاضافهبذرازدیگريالیهکیسهیاجعبهشدن

.کنندمیپرکمپوستازنازکیالیهباراآن

سطحدرقارچبذرهايدانهروش،ایندر:الیهیککاشت•
میپوشیدهکمپوستازنازکیالیهباآنرويشدهپخشبستر
.شود

ازنیمـــــــهتاهاکیسهیاهاجعبهابتدا:الیهدوکاشت•
آنسطــحدرقارچبذرازايالیهسپسپرشدهکمپوست

پرازپسوریزندمیکمپوستآنرويمجداوشودمیپخش
رويونمایندمیاضافهبذرازدیگريالیهکیسهیاجعبهشدن

.کنندمیپرکمپوستازنازکیالیهباراآن
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مقــــداربهرابذرهاجعبــهنمودنپرازقبل:مخلوطکشت•
تـازنندمیبهمخوبونمایندمیمخلوطکمپـوستباکافی

یاهاجعبهسپسشدهپخشکمپوستنقاطتمامیدربذر
.کنندمیپرامادهکمپوستباراهاکیسه

راهاجعبــهروشایندر:اينقطهیاايلکهکاشتروش•
کنندمیصافراانسطحوکنندمیپرکمپوستباکامال

ازمترسانتی8-12فاصلهبهمتعددهايردیفدرسپس
ایجادانگشتبامترسانتی2.5-5عمقبههاییحفرهیکدیگر
باراآنرويوریزندمیبذرگرم5سوراخهردرونموده

.پوشانندمیکمپوست

مقــــداربهرابذرهاجعبــهنمودنپرازقبل:مخلوطکشت•
تـازنندمیبهمخوبونمایندمیمخلوطکمپـوستباکافی

یاهاجعبهسپسشدهپخشکمپوستنقاطتمامیدربذر
.کنندمیپرامادهکمپوستباراهاکیسه

راهاجعبــهروشایندر:اينقطهیاايلکهکاشتروش•
کنندمیصافراانسطحوکنندمیپرکمپوستباکامال

ازمترسانتی8-12فاصلهبهمتعددهايردیفدرسپس
ایجادانگشتبامترسانتی2.5-5عمقبههاییحفرهیکدیگر
باراآنرويوریزندمیبذرگرم5سوراخهردرونموده

.پوشانندمیکمپوست
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مقدار مصرف بذر

جعبه یا یک  2براي مصرف گرم 200-250مقدار مصرف بذر •
.متر مربع از بستر کافی می باشد
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پرورشروش هاي مختلف 
سطح زمینروي •
قفسه اي•
جعبه اي•
پالستیکی•

سطح زمینروي •
قفسه اي•
جعبه اي•
پالستیکی•
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بهترین روش تولید قارچ  در ایران سیستم پالستیکی می 
باشد 
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پالستیکیمزایاي سیستم 

حفظ رطوبت  -1•
از سالن پرورش قارچ آلوده انتقال سریع کیسه -2•
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مشخصات سالن
تعداد محدودي اطاق پرورش هر کدام باسطح معموالً : ابعاد اطاق پرورش•

. می گیردمترمربع را در بر 200زیر کشت 

متر و در هر ردیف 1.5تقریباً ردیف قفسه با عرض 2در هر اطاق پرورش •
طبقه بستر کشت میشود ابعاد استاندارد اطاق پرورش عبارتست 5قفسه 

.متر3.80متر و ارتفاع 17.5متر،طول 6از عرض 

.  باشدکف زمین و دیوارها باید بتن •

.باشنددیوارهاي اطاق پرورش بایستی عایق کاري شده •

تعداد محدودي اطاق پرورش هر کدام باسطح معموالً : ابعاد اطاق پرورش•
. می گیردمترمربع را در بر 200زیر کشت 

متر و در هر ردیف 1.5تقریباً ردیف قفسه با عرض 2در هر اطاق پرورش •
طبقه بستر کشت میشود ابعاد استاندارد اطاق پرورش عبارتست 5قفسه 

.متر3.80متر و ارتفاع 17.5متر،طول 6از عرض 

.  باشدکف زمین و دیوارها باید بتن •

.باشنددیوارهاي اطاق پرورش بایستی عایق کاري شده •
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وات40فلورسانالمپ14الی11بهتوانمیپرورشاطاقهر:روشنایی•
درراعدد4وکناريدیوارهايبررويالمپعدد10کهنمودمجهز
.نمودنصبسقف

قفسهشودمیساختهسیمانیهايپانلازغالباًسقفپرورشاطاقهر•
وکشتطبقه5شاملکدامهرقفسهردیفدوپرورشاطاقبندي

پروفیلباتوانمیراطبقاتقفسهمیگردرنصباطاقهردرپرورش
.نمودپابرشدهگالوانیزخودهايلولهیاآلومنیمهاي

وات40فلورسانالمپ14الی11بهتوانمیپرورشاطاقهر:روشنایی•
درراعدد4وکناريدیوارهايبررويالمپعدد10کهنمودمجهز
.نمودنصبسقف

قفسهشودمیساختهسیمانیهايپانلازغالباًسقفپرورشاطاقهر•
وکشتطبقه5شاملکدامهرقفسهردیفدوپرورشاطاقبندي

پروفیلباتوانمیراطبقاتقفسهمیگردرنصباطاقهردرپرورش
.نمودپابرشدهگالوانیزخودهايلولهیاآلومنیمهاي
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عملیات داشت
کشتسالنبهوبستهراهاسرکیسهها،کمپوستکاريبذرازبعد•

.کنیممیمنتقل
90سالنرطوبتوگرادسانتیدرجه25کشتسالنحرارتدرجه•

.باشدمیدرصد
ديتابندیممیساعت24بمدتراهاکمپوستسرکاريبذرازبعد•

.شودانجامسریعترزنیریشهعملویابدافزایشآندرکربناکسید
درصد0/5تا0/2سربستهکمپوستدرکربناکسیدديغلظتدرصد•

)باشدمیدرصد0/3معمولیدرهوايCo2میزان(است

کشتسالنبهوبستهراهاسرکیسهها،کمپوستکاريبذرازبعد•
.کنیممیمنتقل

90سالنرطوبتوگرادسانتیدرجه25کشتسالنحرارتدرجه•
.باشدمیدرصد

ديتابندیممیساعت24بمدتراهاکمپوستسرکاريبذرازبعد•
.شودانجامسریعترزنیریشهعملویابدافزایشآندرکربناکسید

درصد0/5تا0/2سربستهکمپوستدرکربناکسیدديغلظتدرصد•
)باشدمیدرصد0/3معمولیدرهوايCo2میزان(است
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خیسهايگونیودیوارهاآبپاشیبابایدهممحیطرطوبت•
رااینکارروزنامهآپاشیباتوانمیلزومموقعولییابدافزایش

.دادانجام

)مناسب،تهویه،رطوبتدما،(محیطیشرایطکنترلبهبستر•
ریسهازدرصد70ازبیشکمپوستبیشترسطحروز15ازبعد

رويپوششیخاكریختنوقتاکنونشودمیپرسفیدهاي
.باشدمیهابستر

خیسهايگونیودیوارهاآبپاشیبابایدهممحیطرطوبت•
رااینکارروزنامهآپاشیباتوانمیلزومموقعولییابدافزایش

.دادانجام

)مناسب،تهویه،رطوبتدما،(محیطیشرایطکنترلبهبستر•
ریسهازدرصد70ازبیشکمپوستبیشترسطحروز15ازبعد

رويپوششیخاكریختنوقتاکنونشودمیپرسفیدهاي
.باشدمیهابستر
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بهشروعبذرتاکنیممیبازراهاکیسهدربساعت24ازبعد•
بازنیریسهکمپوستدرسفیدتارهايرشدبهنمایدرشد

.گویندقارچرانیمیسلیوم

کردآبپاشیمستقیمصورتبهرابسترنبایدزنیمایهازبعد•
بعدوسپسجوشاندهدرآبدقیقه15راروزنامهکاغذبایدبلکه

آبروزنامهکاغذرويوگذاشتبستررويشدنخشکاز
.پاشید

بهشروعبذرتاکنیممیبازراهاکیسهدربساعت24ازبعد•
بازنیریسهکمپوستدرسفیدتارهايرشدبهنمایدرشد

.گویندقارچرانیمیسلیوم

کردآبپاشیمستقیمصورتبهرابسترنبایدزنیمایهازبعد•
بعدوسپسجوشاندهدرآبدقیقه15راروزنامهکاغذبایدبلکه

آبروزنامهکاغذرويوگذاشتبستررويشدنخشکاز
.پاشید
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خاك پوششی
وتولیددراساسیمراحلازیکیپوششیخاكازاستفاده•

توقفمنظوربهپوششیخاكباشدمیايدکمهقارچپرورش
اندامتولیدبهمیسیلیومکردنواداروقارچرویشیرشدکردن

.گیردمیقراراستفادهموردباردهی

وتولیددراساسیمراحلازیکیپوششیخاكازاستفاده•
توقفمنظوربهپوششیخاكباشدمیايدکمهقارچپرورش
اندامتولیدبهمیسیلیومکردنواداروقارچرویشیرشدکردن

.گیردمیقراراستفادهموردباردهی
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پوششیاهداف اصلی مصرف خاك 
میسلیومرويبرمتابولیسمیتغییریکموجبپوششیخاك•

.گرددمیباردهیاندامتشکیلبهمنجروشده

باردهیانداماستقراربرايگاهیتکیهعنوانبهپوششیخاك•
.سازدمیفراهمراقارچ

میفراهمراقارچباردهیاندامرشدوتشکیلبرايالزمرطوبت•
.سازد

.آوردمیعملبهجلوگیريبستررطوبتتبخیراز•

میسلیومرويبرمتابولیسمیتغییریکموجبپوششیخاك•
.گرددمیباردهیاندامتشکیلبهمنجروشده

باردهیانداماستقراربرايگاهیتکیهعنوانبهپوششیخاك•
.سازدمیفراهمراقارچ

میفراهمراقارچباردهیاندامرشدوتشکیلبرايالزمرطوبت•
.سازد

.آوردمیعملبهجلوگیريبستررطوبتتبخیراز•
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پوششیخصوصیات خاك 
برخوردارباالییظرفیتازآبنگهداريدربایدمصرفیخاك•

انرفتنبینازوزیرینهايالیهبهابسریعنفوذازتاباشد
.نمایدجلوگیري

.باشدقلیاییکمییاخنثیpHداراي•
.باشدحشراتوباکتریايقارچی،آلودگیگونههرفاقد•
خاكسطحصورتاینغیردرزیرانباشدسنگینزیادآنبافت•

الیهبهرطوبتوالزماکسیژنرسیدنازوبنددمیسلهزود
.نمایدمیجلوگیريپوششیخاكزیرینهاي

برخوردارباالییظرفیتازآبنگهداريدربایدمصرفیخاك•
انرفتنبینازوزیرینهايالیهبهابسریعنفوذازتاباشد

.نمایدجلوگیري
.باشدقلیاییکمییاخنثیpHداراي•
.باشدحشراتوباکتریايقارچی،آلودگیگونههرفاقد•
خاكسطحصورتاینغیردرزیرانباشدسنگینزیادآنبافت•

الیهبهرطوبتوالزماکسیژنرسیدنازوبنددمیسلهزود
.نمایدمیجلوگیريپوششیخاكزیرینهاي
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موادي که به عنوان خاك پوششی مصرف میشود

درغذاییموادازغنیخاكالزاماًپوششیخاكمورددر•
شرایطبلکهباشدپوششیمناسبخاكتواندنمیکشاورزي

میکههواديمقداروآبجذبقدرتیعنیخاكفیزیکی
.استمهمبسیاردهدعبورخودازتواند

درغذاییموادازغنیخاكالزاماًپوششیخاكمورددر•
شرایطبلکهباشدپوششیمناسبخاكتواندنمیکشاورزي

میکههواديمقداروآبجذبقدرتیعنیخاكفیزیکی
.استمهمبسیاردهدعبورخودازتواند
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پوششیمناسب خاك فرمول هاي 
1-1کود گاوي کامال  پوسیده  به نسبت +خاك رسی لوم •
کمپوست مصرف شده +کود گاوي کامال پوسیده+خاك رسی لوم•

1-1-2سال قبل به نسبت  
-2-1خاك رسی لوم به نسبت + مصرف شدهکمپوست +پرلیت•

2
4-1نسبت خاك رسی لوم به + کمپوست مصرف شده•
خاك رسی لوم به نسبت     + کمپوست مصرف شده+ ورمیکوالیت•

1-2-2

1-1کود گاوي کامال  پوسیده  به نسبت +خاك رسی لوم •
کمپوست مصرف شده +کود گاوي کامال پوسیده+خاك رسی لوم•

1-1-2سال قبل به نسبت  
-2-1خاك رسی لوم به نسبت + مصرف شدهکمپوست +پرلیت•

2
4-1نسبت خاك رسی لوم به + کمپوست مصرف شده•
خاك رسی لوم به نسبت     + کمپوست مصرف شده+ ورمیکوالیت•

1-2-2
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پوششیضد عفونی خاك 
باساعت6مدتبهپوششیخاك:آبگرمبخارازاستفاده-1•

.شودپاستوریزهدرجه60حرارتدرآببخا

بهسیمانیسطحرويپوششیخاك:فرمالینازاستفاده-2•
رويدرصد4فرمالینسپسوشودریختهسانتیمتر15قطر
آنرويپوششیخاكدومالیهمجدداًشودمیپاشیدهآن

روز2-3ازپسپوشانندمیپالستیکباراانسطحوریخته
راهاآنوکردهنفوذخاكهايالیهدرکامالًفرمالینگاز

.نمایدمیاستریل

باساعت6مدتبهپوششیخاك:آبگرمبخارازاستفاده-1•
.شودپاستوریزهدرجه60حرارتدرآببخا

بهسیمانیسطحرويپوششیخاك:فرمالینازاستفاده-2•
رويدرصد4فرمالینسپسوشودریختهسانتیمتر15قطر
آنرويپوششیخاكدومالیهمجدداًشودمیپاشیدهآن

روز2-3ازپسپوشانندمیپالستیکباراانسطحوریخته
راهاآنوکردهنفوذخاكهايالیهدرکامالًفرمالینگاز

.نمایدمیاستریل
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.باشد18-24استریلزماندرپوششیخاكحرارتدرجه

ازاثريگونههیچتاشودتهویهباید،خاكضدعفونیاتمامازپس
.نشوددیدهآندرفرمالین

ایجادقارچدوانیپنجهمرحلهدرپوششیخاكرطوبتکمبود
.کندمیمشکل

دوبینراخاكمقداريپوششیخاكرطوبتگیرياندازهبراي
همبهانگشتدوفشاراثردرخاكچنانچهدادهفشارانگشت

.استمناسبرطوبتنشدخارجانازآبولیچسبیده

.باشد18-24استریلزماندرپوششیخاكحرارتدرجه

ازاثريگونههیچتاشودتهویهباید،خاكضدعفونیاتمامازپس
.نشوددیدهآندرفرمالین

ایجادقارچدوانیپنجهمرحلهدرپوششیخاكرطوبتکمبود
.کندمیمشکل

دوبینراخاكمقداريپوششیخاكرطوبتگیرياندازهبراي
همبهانگشتدوفشاراثردرخاكچنانچهدادهفشارانگشت

.استمناسبرطوبتنشدخارجانازآبولیچسبیده
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زمان مناسب خاکدهی
قارچدوانیپنجهمرحلهکهشودمیانجامخاکدهیعملزمان•

بسترسطحدرصد75حداقلقارچمیسلیوموباشدشدهکامل
.باشدکردهاشغالرا

پوششیخاكازمیتوانبسترها،پاشیبذرازبعدروز14•
.نموداستفاده

.شودمیپخشبستررويcm5-3قطربهپوششیخاك•

قارچدوانیپنجهمرحلهکهشودمیانجامخاکدهیعملزمان•
بسترسطحدرصد75حداقلقارچمیسلیوموباشدشدهکامل

.باشدکردهاشغالرا

پوششیخاكازمیتوانبسترها،پاشیبذرازبعدروز14•
.نموداستفاده

.شودمیپخشبستررويcm5-3قطربهپوششیخاك•
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مراقبت از بسترها پس از  خاکدهی
از دادن خاك پوششی دیگر نیازي به روزنامه نیستپس •

اگر سطح بستر خشک بود روي ان به ارامی اب اسپري کنید•

درجه23-25تنظیم درجه حرارت بستر در حدود •

درصد100تامین رطوبت نسبی درون سالن به حد اشباع •

تهویه مناسب•

از دادن خاك پوششی دیگر نیازي به روزنامه نیستپس •

اگر سطح بستر خشک بود روي ان به ارامی اب اسپري کنید•

درجه23-25تنظیم درجه حرارت بستر در حدود •

درصد100تامین رطوبت نسبی درون سالن به حد اشباع •

تهویه مناسب•
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پوشاندراپوششیخاكسطحکامالمیسلیومشبکهآنکهازپس•
.کرددهیخراشرابسترباید

.دادکاهشدرجه16-18بهروز2ظرفراودما•
.گیردصورتآزادهوايباهوادهیعملو•
تشکیلباباردهیاندامتشکیلنشانهاولینمرحلهایندر•

.شودمیشروعضخیمهايمیسلیوم
ازبعدروز25مرحلهاینکهشدهظاهرسنجاقیتهقارچسپس•

.افتدمیاتفاقپاشیبذرمرحله
حرکتیهیچروز4-6کهشدهايدکمهمرحلهواردقارچسپس•

.شودمیآغازکالهکسریعرشدآنازپسونکرده

پوشاندراپوششیخاكسطحکامالمیسلیومشبکهآنکهازپس•
.کرددهیخراشرابسترباید

.دادکاهشدرجه16-18بهروز2ظرفراودما•
.گیردصورتآزادهوايباهوادهیعملو•
تشکیلباباردهیاندامتشکیلنشانهاولینمرحلهایندر•

.شودمیشروعضخیمهايمیسلیوم
ازبعدروز25مرحلهاینکهشدهظاهرسنجاقیتهقارچسپس•

.افتدمیاتفاقپاشیبذرمرحله
حرکتیهیچروز4-6کهشدهايدکمهمرحلهواردقارچسپس•

.شودمیآغازکالهکسریعرشدآنازپسونکرده
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نکاتی در مورد برداشت محصول
زمانی صورت میگیرد که کالهک در حد مطلوب رشد کرده باشد  برداشت •

).باشد8تا 5/2قطر کالهک(

پائین آن اگر برداشت قارچ بعد از باز شدن کالهک انجام شود کیفیت •
.شودخراب می آید و زود می 

.باشددرجه می 18بهترین درجه حرارت براي رشد قارچ در این مرحله •
و سپس براي چیدن قارچ اول کمی کالهک را به سمت بستر فشار داده •

.آیدرا می پیچانیم و به طرف باال می کشیم تا از خاك بیرون آن 

زمانی صورت میگیرد که کالهک در حد مطلوب رشد کرده باشد  برداشت •
).باشد8تا 5/2قطر کالهک(

پائین آن اگر برداشت قارچ بعد از باز شدن کالهک انجام شود کیفیت •
.شودخراب می آید و زود می 

.باشددرجه می 18بهترین درجه حرارت براي رشد قارچ در این مرحله •
و سپس براي چیدن قارچ اول کمی کالهک را به سمت بستر فشار داده •

.آیدرا می پیچانیم و به طرف باال می کشیم تا از خاك بیرون آن 
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چاقويیکبابودچسبیدهساقهبههاریسهیاخاكذراتاگر•
.بریدبایدراآنتیز

پناهگاهقرارگیردخاكدرداخلپایهیاریشهازقسمتیاگر•
.کردخارجراآنبایستیشودکهمیهابیماريوآفات

پوششیخاكبااستبهتربرداشتیمکهراقارچازمحلی•
.شودپوشاندهشدهپاستوریزه

چینکهگیردمیصورتچین4-3طیايدکمهقارچبرداشت•
.شودمیکمتربعديهايچینوبیشترمحصولاولهاي

چاقويیکبابودچسبیدهساقهبههاریسهیاخاكذراتاگر•
.بریدبایدراآنتیز

پناهگاهقرارگیردخاكدرداخلپایهیاریشهازقسمتیاگر•
.کردخارجراآنبایستیشودکهمیهابیماريوآفات

پوششیخاكبااستبهتربرداشتیمکهراقارچازمحلی•
.شودپوشاندهشدهپاستوریزه

چینکهگیردمیصورتچین4-3طیايدکمهقارچبرداشت•
.شودمیکمتربعديهايچینوبیشترمحصولاولهاي
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.باشدمیروز10حدودتقریباًچینهرفاصله•

فشارتحتچونکنندنمیآوريجمعانبوهبصورتراقارچ•
داخلدربرداشتازپساستبهترآیدمیپائینآنکیفیت
.گیردقراربنديبستهظروف

کهکردتهیهکمپوستتن5/2حدودخشککاهتنیکاز•
.شودمیبرداشتمحصولکیلوگرم450-400مقدار

.باشدمیروز10حدودتقریباًچینهرفاصله•

فشارتحتچونکنندنمیآوريجمعانبوهبصورتراقارچ•
داخلدربرداشتازپساستبهترآیدمیپائینآنکیفیت
.گیردقراربنديبستهظروف

کهکردتهیهکمپوستتن5/2حدودخشککاهتنیکاز•
.شودمیبرداشتمحصولکیلوگرم450-400مقدار
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بسته بنـــدي قـــــارچ
واردکالهکبهحدازبیشفشاربرداشتهنگامدراستبهتر•

.نشود
بستهمخصوصظروفدرازبرداشتپسمستقیماًاستبهتر•

.شودبندي
.شودخودداريبسترآبیاريازمحصولبرداشتازقبل•
نگهداريقابلدرجه20حرارتدرساعت48ازبیشقارچ•

.نیست
.شودمینگهداريدرجه4حرارتدرهفتهیکمدتبه•

واردکالهکبهحدازبیشفشاربرداشتهنگامدراستبهتر•
.نشود

بستهمخصوصظروفدرازبرداشتپسمستقیماًاستبهتر•
.شودبندي

.شودخودداريبسترآبیاريازمحصولبرداشتازقبل•
نگهداريقابلدرجه20حرارتدرساعت48ازبیشقارچ•

.نیست
.شودمینگهداريدرجه4حرارتدرهفتهیکمدتبه•
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