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پرورش قارچ دکمه ای و صدفی

:  تهیه کننده       
مهندس ناصر رنجبر                                



مقذمه

زر ز٘یبی پٟٙبٚر أزٚس ٞشاراٖ ٘ٛع لبرچ زر ا٘دساسٜ ٞدب ٚؽدىّٟبی       

ٔرتّف ٚجٛز زارز لبرچٟب جشءجسایی ٘بپذیزس٘دسٌی ا٘غدبٖ ٔدی    

ثبؽٙس ٚ یىی اس ٟٕٔتزیٗ ػٛأُ چزذٝ ػٙقز زرعجیؼد  ثدٛزٜ ٚ   

اعتفبزٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی زار٘س ٔثال ا٘دٛاع ن٘تدی ثیٛکیىٟدبی ٟٔدٓ     

پشؽددىی را لبرچٟددب کِٛیددس ٔددی وٙٙددسٚػالٜٚ ثددز نٖ اس نٟ٘ددب   

کٟیٝ ٘ٛؽدبثٝ  , فٙبیغ وبغذعبسی,زرکرٕیزا٘ٛاع ٔٛازنِی ٚ غذایی

.اعتفبزٜ ٔی ؽٛز



ٌٛ٘ٝ ای اسلبرچٟب ٔٙجغ غذایی ثزای ا٘غبٖ ٔی ثبؽدٙس  

لبرچٟبی فسفی ٚ زوٕٝ ای اسا٘ٛاع لبرچٟبی والٞدسار  

ذٛراوی ٞغتٙس ایٗ لبرچٟب زارای ٔشٜ ٚ عؼٓ  ٔغّٛثی 

 ٝ -ثٛزٜ ٚ أالح لبثُ جذة نٟ٘ب ؽبُٔ اعیسٞبی نٔیٙد

ودزْ   -ٔدظ -ٍٔٙٙش-فغفز-پتبعیٓ-وّغیٓ-پزٚکئیٗ

ٔی ثبؽس ذٛران لبرچ ثزای افزازی وٝ زچدبر ثیٕدبری   

لٙس ٚ وّغتزَٚ ٚافزاز چبق ثغیبر ٔفیس ٔی ثبؽس



تاریخچه
  اس عپظ وزز پیسا رٚاج چیٗ وؾٛر زر اثتسا لبرچ پزٚرػ•

  ا٘تمبَ ایزاٖ ٚ پبوغتبٖ-ٞٙس وؾٛرٞبی ثٝ اثزیؾٓ جبزٜ عزیك
-کبیٛاٖ-ّٞٙس-نرصا٘تیٗ وؾٛرٞبی ثٝ ایزاٖ عزیك اس ٚ یبف 

  ٘ظز اس لبرچٟب یبف  پزٚرػ ثّضیه وؾٛر ذقٛؿ نٔزیىبٚثٝ
  ٘ٛع3000 ؽىُ ٘ظز اس ثبؽٙس ٔی ٔتفبٚت ٔشٜ ٚ ثٛ,رً٘,ؽىُ
  رً٘ ٞٓ ٚ ؽىُ ٞٓ نٖ ٘ٛع800 ٔمسار ایٗ اس وٝ زارز ٚجٛز
  ٕ٘ٛزٖ ٔؾرـ جٟ  ثبؽٙس ٔی ذٛراوی ٍٕٞی وٝ ثبؽس ٔی
  رٚػ ٚ زارز ٚجٛز نسٔبیؾٍبٞی رٚػ عٕی غیز ٚ عٕی لبرچ
  کؾىیُ نة را لبرچٟب ٚسٖ%90 ؽٛز ٕ٘ی کٛفیٝ ظبٞزی ؽىُ
  لزار حّٕٝ ٔٛرز را ػقجی عِّٟٛبی لبرچٟب عْٕٛ ٚ زٞس ٔی
زٞٙس ٔی



انواع قارچها
عدبپزٚفی  ثدٛزٜ ودٝ    Agaricusلبرچ زوٕدٝ ای اس ذدب٘ٛازٜ   

اسثمبیبی 
ٔب٘سٜ ٌیبٞی ٚ ریؾٝ ٌیبٞبٖ اعتفبزٜ وززٜ وٝ ثٝ ٘بْ ٞبودبَ  

وٝ  Agaricus bispurus٘بْ زارز ا٘ٛاع ٔرتّف ذٛراوی ثٙبْ 
ٞب Xٚ ٌٛ٘ٝ  381-516-649ا٘ٛاع ٔرتّف ؽبُٔ ٌٛ٘ٝ ٞبی 

ٔی ثبؽٙس  X1ٚF50ٚF40ٚ42Fکب22Xوٝ اس 
 F62ٚF64ا٘ٛاع وٙغزٚی ؽبُٔ 

ٔی ثبؽس Amanita varaٌزٜٚ لبرچٟبی عٕی اس ذب٘ٛازٜ 



:فواید پرورش قارچ

اٌز وُ پظ ٔب٘سٜ ٞبی :اعتفبزٜ اس ثمبیبی ٌیبٞی•
ٔبٜ  6ٌیبٞی جٕغ نٚری ؽٛز ٔی کٛا٘ٙس ثب نٟ٘ب لبرچ 

وُ وؾٛر را کبٔیٗ وزز
افشایؼ کِٛیس زر ٚاحس عغح•
لبثّی  وٙتزَ ثیٕبریٟب•
اعتفبزٜ اس عغٛح ٔحسٚز•
لبثّی  جبثجبیی ٔحیظ زر فٛرت نِٛزٌی ٔحیظ •

پزٚرػ



تفاوت قارچهای صذفی و دکمه ای

 ثٝ ٘یبس ٚ ثٛزٜ اِٚیٝ ٞبی وٙٙسٜ جشءکجشیٝ فسفی لبرچ•
 جشٚکجشیٝ ای زوٕٝ لبرچٟبی ِٚی ٘سارز وٕپٛع 
 وٕپٛع  ثٝ ٘یبس پزٚرػ جٟ  ٚ ثٛزٜ ثب٘ٛیٝ ٞبی وٙٙسٜ
زارز

زارز پٛؽؾی ذبن زازٖ ثٝ ٘یبس ای زوٕٝ لبرچ پزٚرػ•
 ثیؾتزی ٌذاری عزٔبیٝ ثٝ ٘یبس ای زوٕٝ لبرچ پزٚرػ•

زارز
 ثبیغتی ای زوٕٝ لبرچ ثزای عبسی وٕپٛع  ٔزحّٝ زر•

 ٔحیظ اس ویّٛٔتز یه عبسی وٕپٛع  کٟیٝ ٔحُ
ثبؽس زاؽتٝ فبفّٝ سیغ 



:کمپوست
 وٝ پٛعیسٜ نِی کزویجبت اس ٔرّٛعی اس ػجبرکٙس وٕپٛع •

ٔیتٛاٖ
 کٟیٝ جٟ  وٝ وٕپٛعتی نٚرز ثسع  ٔرتّف ٔٛاز اس را نٖ    

  زارای وٝ ٌیبٞی اسثمبیبی ؽٛز ٔی اعتفبزٜ فسفی لبرچ
 ٚ اع  وزثٗ ٞیسرات ٚ ِیٍٙیٗ عِّٛشی ٔٛاز ٔمسارسیبزی

 وٝ وٕپٛع  أب ٌززز ٔی کٟیٝ ؽٛز ٔی نٔبزٜ پرتٗ زراثز
 وٛز اضبفٝ ثٝ ٌیبٞی اسثمبیبی ای زوٕٝ لبرچ پزٚرػ ثزای

 ٘غج  ثٝ ٌچ عًٙ عٗ اسکٝ وٛز(ٔزؽ یب اعت) حیٛا٘ی
 کٙظیٓ جٟ  ٌچ عًٙ) ؽٛز ٔی کؾىیُ ٔرتّف ٞبی
PHؽٛز ٔی اعتفبزٜ(7/5 حسٚز.



:مکان مناسة تهیه کمپوست
 کٟیٝ عزپٛؽیسٜ یب نساز ٞٛای زر کٛاٖ ٔی را وٕپٛع •

 زارای ٚ کٕیش ثبیس وٕپٛع  کٟیٝ ٔحُ ٞزفٛرت زر وزز
 اس وٕپٛع  کٟیٝ فضبی زارثٛزٖ عمف ثبؽس ثتٛ٘ی وف

 زر غذایی ٔٛاز ؽغتؾٛی اس جٌّٛیزی ٚ رعٛث  ٘ظزحفظ
 ثٝ کٛجٝ ثب زارز سیبزی إٞی  ؽسیس ثبر٘سٌیٟبی سٔبٖ
 غذایی ٔٛاز حبٚی وٕپٛع  کٛزٜ اس ؽسٜ ذبرج نة ایٙىٝ
 عبسی وٕپٛع  ٔجبٚر ٔحُ زر وٝ اع  السْ ثبؽس ٔی

 ایجبز نة ٔجسز ٔقزف ٚ نٚری جٕغ جٟ  ای حٛضچٝ
 عالٔ  حفظ جٟ  عبسی وٕپٛع  کٟیٝ ٔحُ ٕ٘ٛز
  ثبیغتی سیغ  ٔحیظ
ثبؽس زاؽتٝ فبفّٝ ٔغىٛ٘ی ٔٙبعك اس ویّٛٔتز یه حسالُ



:نحوه تهیه کمپوست

ایٗ ٔزحّٝ زٜ رٚس عَٛ ٔی وؾس •
رٚس 3ٔزعٛة وززٖ کٛزٜ ثمبیبی ٌیبٞی ثٝ ٔست •
 600ٔرّٛط وززٖ وٛز ٔزغی ثٝ اسای ٞز کٗ وبٜ ذؾه •

ٔزح2ّٝویغّٛ زر 
ویّٛ پظ اس ٔزعٛة وززٖ 400ٔزحّٝ اَٚ ( اِف•
رٚس ثؼس اس ٔزحّٝ اَٚ 5ویّٛ پظ اس  200ٔزحّٝ زْٚ (  ة•

ویّٛ وٝ ایٗ  25اضبفٝ وززٖ وٛز اٚرٜ ثٝ ٔیشاٖ  -3 •
ٔزحّٝ را افغالحب فبیُ وززٖ ٌٛیٙس



 ثٝ اَٚ ٔزحّٝ زر زٞٓ رٚس اس پظ وبٜ کٛزٜ وززٖ لبِت -4
ٔتز 5/1-2 ارکفبع

 اس ثؼس رٚس 2-3 زْٚ ٔزحّٝ زر وبٜ کٛزٜ وززٖ لبِت -5
  ویّٛ 100 ٔیشاٖ ثٝ عًٙ پٛزر وززٖ اضبفٝ ٚ اَٚ ٔزحّٝ
  را لبِت زْٚ ٔزحّٝ اس ثؼس رٚس2زٚ ٔزحّٝ زر کٗ اساءٞز ثٝ
 را ٔرّٛط ٚ ؽٛز ٔی  ا٘جبْ عْٛ س٘ی لبِت ٚ سزٜ ثٟٓ
وٙٙس ٔی حُٕ پبعتٛریشٜ کُٛ٘ ثٝ وززٖ پبعتٛریشٜ جٟ 



:پبعتٛریشٜ وززٖ وٕپٛع 
ٗوؾس ٔی عَٛ رٚس 8 ٔست ای.
حُٕ کُٛ٘ زاذُ ثٝ را ٔرّٛط عْٛ اسٔزحّٝ ثؼس رٚس یه 

  وٙٙس ٔی
 ارکفبع ثٝ ٚکٛزٜ ثبؽس زارٔی ؽیت ٚ ثتٛ٘ی کُٛ٘ وف    
عیّٝ پظ ریش٘س ٔی کُٛ٘ زرزاذُ  ٔتززرزاذ2ُ  ٛث

 عب٘تی زرجٝ 60 ثٝ را ؽٛفبصحزارت یب وٙٙسٜ ٌزْ زعتٍبٜ
.رعب٘ٙس ٔی ٌزاز

12-15 ٔست ثٝ ٌزاز عب٘تی زرجٝ 60 ثٝ کٛزٜ حزارت 
ٝ عبػ    ٞب وٙٝ ٚ لبرچ –اٍُ٘ کرٓ وّیٝ کب زار٘س ٔی ٍ٘
 رٚ٘س ثیٗ اس



زرجٝ عبػ  8 ٞز اسای ثٝ (عبػ  12) ٔست ایٗ اس ثؼس 
  نٚر٘سکب ٔی پبییٗ ٌزاز عب٘تی زرجٝ یه وبٜ کٛزٜ حزارت
 3-4 ٔست پظ ثزعس ٌزاز عب٘تی زرجٝ 55 ثٝ وٝ سٔب٘ی
 ٍ٘ٝ ٌزاز عب٘تی زرجٝ 55 ثٝ را کٛزٜ حزارت زرجٝ رٚس
  ؽٛز ٌیزی نٔٛ٘یبن کب زار٘س ٔی

را حزارت زرجٝ وبٜ کٛزٜ ٞٛازٞی جٟ  ٞفتٓ رٚس اس ثؼس  
  کٛزٜ سٔبٖ ایٗ زر رعب٘ٙس ٔی ٌزاز عب٘تی زرجٝ 26 ثٝ
زارز رعٛث 70%



:ثذر لبرچ یب اعپبٖ
 اعپبٖ نٖ ثٝ وٝ ثذرلبرچ•

 ای ٔجٕٛػٝ ٌٛیٙس
 یب جٙغی غیز اسا٘سأٟبی
 ثبؽس ٔی لبرچ ٔیغیّیْٛ

 غٙی غذایی ٔٛاز ثزرٚی وٝ
 ؽسٜ ػمیٓ ٌٙسْ ٘ؾبعتٝ اس

 نسٔبیؾٍبٞی زرؽزایظ
ؽٛز ٔی کِٛیس



:(س٘ی ثذر یب س٘ی ٔبیٝ)وبؽ  ٔزحّٝ•
  وززٖ پبعتٛریشٜ اس پظ را ؽسٜ نٔبزٜ وٕپٛع  :اِف•

  30 ارکفبع کب ٔتز عب٘تی 55 لغز ثب ؽفبف پالعتیه زاذُ
  ٌزْ 12 وٕپٛع  ویٌّٛزْ ٞز اسای ثٝ ٚ ریرتٝ ٔتز عب٘تی
  ٞز اسای ثٝ ٘یش ثذر ٌزْ 3 ػالٜٚ ثٝ ٚ وززٜ ٔرّٛط ثذر

 رٚی وٕپٛع  کٛزٜ رٚیی عغح جٟ  ویّٛوٕپٛع 
 ویغٝ ٞز کزکیت ایٗ ثب ٌیز٘س ٔی ٘ظز زر پالعتیه زٞب٘ٝ
ثبؽس ٔی ٘یبس ٔٛرز ثذر ٌزْ 150 حبٚی ویٌّٛزٔی 10



:مشخصات مکان پزورش قارچ

  اس وٙتزَ ٚ ضسػفٛ٘ی لبثُ ثبیس ای زوٕٝ لبرچ پزٚرػ ٔىبٖ•
ثبؽس رعٛث  ٚ زٔب ٘ظز

  لبرچ پزٚرػ ٞبی عبِٗ ثٙبثزایٗ ٘سارز ٘ٛر ثٝ ٘یبس ای زوٕٝ لبرچ•
ؽٛز عبذتٝ پٙجزٜ ثسٖٚ ثبیغتی

  ثٝ ٔجٟش عبِٗ ٚ ثٛزٜ ػبیك ثبیس لبرچ پزٚرػ عبِٗ زیٛارٞبی•
  ٚ ٔغّٛة ٞٛای زعتٍبٜ)ارٚاؽز یب ٚ عبس رعٛث  زعتٍبٜ
 ثبؽس کٟٛیٝ ٚ(ٔزعٛة



زر ِٚی ؽٛز ٔی لبرچ رؽس ٔب٘غ عبِٗ زرCo2 وزثٙیه ٌبس ٔیشاٖ
  کبحس ٚ ثٛزٜ اوغیضٖ اس ثیؼ ٌبسوزثٙیه ثبیغتی رؽس اِٚیٝ ٔزاحُ 

  حزارت ثبؽسزرجٝ ٔی عزیؼتز لبرچ ٔیغیّیْٛ رؽس ثبؽس ذفتٍی
اع  26-28 ثٝ ٔزحّٝ ایٗ زر وٕپٛع 



٘ظز زر سیبز عجمبت ثقٛرت ثبیغتی ٞب رزیف لبرچ پزٚرػ عبِٗ زر  
  90 عجمبت راٞزٚ رزیف ثیٗ یبثس افشایؼ سیزوؾ  عغح ٌیز٘سکب ٔی

  زر عزف زٚ راٞزٚ اس وٝ فٛرکی زر ٚ 70 عجمبت ػزك ٚ ٔتز عب٘تی
.ٌیز٘س ٔی ٘ظز زر ٔتز عب٘تی 140 ثبؽس زعتزط



:طزیقه نگهذاری کمپوست تذرسده شذه قارچ دکمه ای
ٝوٙبر ٔتؼسز عجمبت رٚی پزٚرػ اکبق زر وٕپٛع  ٞبی ویغ  

 لزار ٔزثغ ٔتز یه زر ویغٝ 11 ٞز وٝ ثغٛری زٞٙس ٔی لزار ٞٓ
 ٌیزز ٔی

 زٔبی ٚ%90 رعٛث  زر رٚس 10 ٔست ثزای ؽسٜ سزٜ ثذر وٕپٛع  
زار٘س ٔی ٍ٘ٝ ٌزاز عب٘تی 28-26



  لزارزازٜ رٚس٘بٔٝ وبغذ وٕپٛع  ویغٝ عغح رٚی ٔست ایٗ زر
  ؽٛز ٔی ا٘جبْ اعپزی فٛرت ثٝ نثیبری زٚثبر یب یه ٚرٚسی
  زازٜ وبٞؼ 4-5 را وٕپٛع  حزارت زرجٝ رٚس 10 پبیبٖ اس ثؼس
  ثب ذبوسٞی ٔتز عب٘تی 3 ضربٔ  ثٝ وٕپٛع  عغح رٚی ٚ

  ٚ ٔبعٝ زرفسی یب ذشٜ ذبن,پی  ذبن ٔب٘ٙس اعتزیُ ذبن
 ٚ وززٜ پٟٗ رٚس٘بٔٝ نٖ رٚی ثؼس ٚ ریرتٝ اعتزیُ ٌچ عًٙ
  وززٜ پٟٗ رٚس٘بٔٝ زٚثبرٜ اَٚ رٚس٘بٔٝ رٚی ثؼس وٙٙس ٔی نثیبری
وٙٙس ٔی ٚنثیبری



وززٜ ثبس پزٚرػ عبِٗ زرة ثبر یه رٚسی, رٚس 7 ٔست ثزای ٚ  
  زرجٝ 26-28 حزارت زرجٝ عٛری ثٝ ٚ ؽٛز ٔی ا٘جبْ نثیبری
  ؽٛز وٙتزَ %85 رعٛث  ٚ ٌزاز عب٘تی

وزثٙیه ٌبس ٔیشاٖ ٚ ؽسٜ عبِٗ ٚارز وٕتز ٞٛا ٔزحّٝ ایٗ زر
 Co2ؽٛز ٔی ایجبز عبِٗ زر ذفٍی حبِ  وٝ ؽسٜ سیبز
عفیس ذبن عغح ٚ وززٜ نٚری جٕغ را ٞب رٚس٘بٔٝ ٞجسٞٓ رٚس زر  

  3 ٚ زٞٙس ٔی ذزاػ ٔتز عب٘تی 2 ػٕك ثٝ وٕپٛع  رٚی ؽسٜ
  زعتٍبٜ ٚ وٙٙس ٔی ذیظ را عبِٗ وف زٞی ذزاػ اس ثؼس رٚس

  2 رٚؽٗ عبػ 2) وٙٙس ٔی رٚؽٗ رٚس 5 ثٕست عبس رعٛث 
(ذبٔٛػ عبػ 

حس کب نٚر٘س ٔی پبییٗ زٔب زٞی  ذزاػ ػُٕ اس ثؼس ٞفتٓ رٚس زر  
ثزعس 10-17



  ٞٛاعبس زعتٍبٜ ٚ ذبٔٛػ عبس رعٛث  زعتٍبٜ رٚس 7 اس ثؼس
 یه ٔزثغ ٔتز ٞز اسای ثٝ ثغتز رٚی نثیبری ٚ وٙٙس ٔی رٚؽٗ
  زار٘سکب  ٔی ٍ٘ٝ ٔزعٛة عبِٗ وف ٚ ؽٛز ٔی ا٘جبْ نة ِیتز
  ٚ ٌزاز عب٘تی زرجٝ 17-20 حزارت ٚ ؽسٜ ایجبز لبرچ ٞب ٌزٜ

ٌززز کٙظیٓ 83-90 رعٛث 
  فٛرت زر سیزا ؽٛز لغغ ثبیس نثیبری ٞب ٌزٜ ؽسٖ پیسا اس ثؼس

  ثبیغتی عبِٗ ٔحیظ ٚ ؽٛز ٔی ایجبز ٔززٌی ٌزٜ نثیبری
  اِٚیٝ فّؼ ٚ ؽسٜ ثشري ٞب ٌزٜ کب ؽٛز زاؽتٝ ٍ٘ٝ ٔزعٛث 
ٌززز کىزار رٚس ؽجب٘ٝ اس ٔزحّٝ 2 زر نثیبری پظ ؽٛز چیسٜ



:تزداشت قارچ 

رٚس اس ذبوسٞی لبرچٟبی کٝ عٙجبلی رٚی وٕپٛع  ظبٞز  14ثؼس اس •
رٚس ثؼس لبرچ لبثُ ثززاؽ  کجسیُ ٔی ؽٛز 8-10ؽسٜ وٝ 

زرایٗ ٔزحّٝ ثبیغتی ٔزالت ثٛز وٝ عجشذؾه ٘ؾٛز ٚ رعٛث  نٖ •
ثبؽس ٚ نثیبری کٛعظ وبرٌز ِیتزی ا٘جبْ ؽٛز70%

زر ٔحیظ وٙتزَ ؽٛز% 83-90ٚ رعٛث   17-20زرجٝ حزارت •

ثبؽس لبرچ زرؽ  ٚ عف    50زر 50ٚ اوغیضٖ Co2چٙب٘چٝ ٔیشاٖ •
عب٘تی ٔتز ٔی رعس وٝ ٔغّٛة ثززاؽ   6ؽسٜ ٚ لغز والٞه ثٝ 

اع 



 ؽسٜ ثبس والٞه ٌیزز فٛرت کبذیز ثززاؽ  زر چٙب٘چٝ•
 وٝ فٛرکی زر ٘سارز ثبسار ارسػ ٚ ؽسٜ نساز ٚاعپٛرٞب
 جٟ  ٚ ٌززز ٔی وٓ نٖ ٚسٖ ؽٛز ثززاؽ  سٚزکز
 کٝ ٚ پیچب٘سٜ عغح رٚی ٚ ٌزفتٝ را لبرچ ثبیغتی ثززاؽ 

 عززذب٘ٝ زر عزٔبیی ؽٛن جٟ  ن٘زا ٚ ثزیسٜ چبلٛ ثب نٖ
 زار٘س ٔی ٍ٘ٝ عب٘تیٍزاز زرج1ٝ-5 ثٝ عبػ  یه ٔست ثٝ
ٌززز ٔی ثٙسی ثغتٝ ز ثٝ

 ٞز زر ٚ ویّٛ 5/1-2 وٕپٛع  ویغٝ ٞز ثززاؽ  ٔیشاٖ•
-30 ٔزثغ ٔتز زر ٚ ثبؽس ٔی ویٌّٛزْ 18-22 ٔزثغ ٔتز
ثبؽس ٔی ویّٛ 28

 رٚس 30 چیٗ نذزیٗ کب چیٗ اِٚیٗ اس ثززاؽ  زٚرٜ  عَٛ•
  اع 



پزورش قارچ صذفی یا کثاتی

است بخش لذت و ساده بسیار قارچ این پرورش•

 میسر قارچ بذر و کشاورزی زائد مواد از استفاده•

است

ندارد کمپوست تهیه به نیاز قارچ این پرورش•

است زیاد محصول این سطح واحد در عملکرد•

باشد می روز 15-20 برداشت اولین تا کاشت فاصله•



موادسائذ کشاورسی

  غالت وکلش کاه•

  پنبه بازنشده های وغوزه شاخه مانده باقی•

آفتابگردان های شاخه•

خرما برگ•

نیشکر بقایای•

 وهمی سلولز توجهی مقدارقابل مقدارداشتن داشتن دلیل به•
باشد می قارچ پرورش جهت مناسبی بستر عنوان به سلولز

 وعوامل ودورازباران ازآلودگی عاری موادبایستی این•
شوند نگهداری نورآفتاب دوراز حتی نامساعدجوی



انتخاب محل پزورش

ؽٛز ا٘جبْ وٙٙسٜ نِٛزٜ ػٛأُ ٚزٚراس عزثغتٝ زرٔحُ لبرچ وؾ •
ثبؽس وٙتزَ لبثُ ثبیغتی ٔىبٖ ایٗ ٚکٟٛیٝ رعٛث ,زٔب•
 اع  السْ وؾ  ٞبی کٛزٜ ٕ٘ٛزٖ نٚیشاٖ  جٟ  ٞبیی لفغٝ ٚجٛز•

ثبؽٙس ٘ساؽتٝ کٕبط اکبق ٞبثبوف کبکٛزٜ
 وٝ وٙس ٔی (اوغیسوزثٗ زی) ٌبسوزثٙیه رؽسکِٛیس زرحیٗ لبرچ•

 ِذازاؽتٗ ؽٛ٘س ٔی کٛزٜ ؽسٖ ٚکیزٜ ٚکغییزرً٘ رؽس وبٞؼ ثبػث
 ٚجّٛ اع  ضزٚری کٟٛیٝ جٟ  لبرچ پزٚرػ زرٔحُ ( پٙجزٜ) زریچٝ
 اسٚرٚز جٌّٛیزی جٟ  ٌیزز لزار لزارٌیزز کٛری ثبیغتی پٙجزٜ
 ٌززز ضسػفٛ٘ی لجال ثبیغتی پزٚرػ عبِٗ ػالٜٚ ٚثٝ حؾزات
لزارٌیزز ٔٛازضسػفٛ٘ی ٚرٚزی ٚزرٔسذُ



  :روش های کشت قارچ صذفی
 -جعبه ای–کشت کیسه ای –شامل رشدطبیعی قارچ درطبیعت •

قفسه ای 



کار انجام مزاحل                     
 عب٘تی 5-6 ٞبی ا٘ساسٜ راثٝ ٚوّؼ وبٜ -1 :ثغتز کٟیٝ : اِف
 کب٘بذبِقی وٙٙس ٔی ؽغتؾٛ ٚعپظ وٙٙس ٔی ذزز ٔتز

  ٌززز ثزعزف نٖ ٚسرزی
 ٔست ثٝ را نٖ وبٜ رعٛث  ٚافشایؼ ضسػفٛ٘ی جٟ 
 ثٝ جٛؽب٘ٙس ٔی ثؾىٝ یب لبثّٕٝ –زیً زاذُ زلیم30ٝ

ٌززز ذؾه وبٜ ٚسٖ ثزاثز4 نٖ ٚسٖ وٝ عٛری
 ذبرج نٖ نة کب ریرتٝ فبفی ثزرٚی را ثؾىٝ ٔحتٛای
ؽٛز ٚذؾه



          کاشت تذر

  ٔی اعتفبزٜ ثذر ٌزْ 25-50 ٔزعٛة ٚوّؼ ٞزویّٛوبٜ اسای ثٝ•
وٙٙس

  الیٝ الیٝ فٛرت ثٝ را ٚثذر پرتٝ وبٜ پالعتیىی ویغٝ زاذُ•
پزؽٛز ویغٝ حجٓ 3/2 کب ریرتٝ (ثذر الیٝ یه وبٜ الیٝ یه)

 ٘قف ا٘ساسٜ ٚثٝ (فؾبرزٞیس)رافؾززٜ پالعتیه زاذُ حجٓ•
  ویغٝ ٚزٞب٘ٝ ثپبؽیس کٛزٜ ثزرٚی جٛؽیسٜ وبٜ نة ِیٛاٖ

  ثجٙسیس رأحىٓ
  نساز ٞٛای اس زٚر ٚ ثٟساؽتی وبٔال ٔحّی زر فٛق ػّٕیبت وّیٝ•

ٌززز رػبی  وبر اثشار ٚ زعتٟب ضسػفٛ٘ی ٚ



نگهذاری کیسه های حاوی کاه و تذر

ویغٝ ٞبی نٔبزٜ ؽسٜ را زر ٔحّی کبریه وٝ زٔبی نٖ •
ٝ ٔی زار٘س ٚ رٚسی یه یب زٚ ثبر  20 زرجٝ ثبؽس ٍ٘

ویغٝ ٞب را جبثجب ٔی وٙٙس 



 ایجبز ویغٝ اعزاف زر عٛراخ چٙس رٚس 3-4 اس ثؼس -2
 حزارت زرجٝ افشایؼ اس جٌّٛیزی ٚ کٟٛیٝ ػُٕ کب وززٜ
 عٛراذٟب زاذُ زر ٚ ٌززز جٌّٛیزی ویغٝ زاذُ کٛزٜ
زٞٙس ٔی لزار وؼ نف  عْٕٛ یب اِىُ ثٝ نغؾتٝ پٙجٝ
 فٛرت ثٝ ویغٝ زاذُ ٔحتٛای رٚس 10 حسٚز اس ثؼس -3
 را(ٞب ویغٝ)عفیس کٛزٜ ٚ نیس ٔی زر عفیس کٛزٜ یه
 عب٘تی زرجٝ 20-25 حزارت زرجٝ ثب ٌزْ ٔحُ زر ثبیس
 زٚر ٘د ثب عپظ ؽٛز زازٜ ا٘تمبَ%75 رعٛث  ٚ ٌزاز
 وٙٙس ٔی نٚیشاٖ را نٖ کٛزٜ



 ٔی جسا کٛزٜ زٚر اس ؽىبف چٙس ثب را پالعتیىی ویغٝ -4
(ٔٛس وٙسٖ پٛع  ٔب٘ٙس) وٙٙس
 نثپبؽی اعپزی ثب کٛزٜ رٚی زٚثبر رٚسی حبِ  ایٗ زر -5
 کٝ ثقٛرت لبرچٟب رٚس 1-2 ٔست اس ثؼس ٚ وٙٙس ٔی

ؽٛز ٔی نؽىبر کٛزٜ ثزٚی عٙجبق
-4 اس پظ ٚ وززٜ رؽس ثغزػ  عٙجبلی کٝ لبرچٟبی -6
ثبؽس ٔی ثززاؽ  لبثُ رٚس 3



 ٘ٛر ٚ ٘سارز سیبز ٘ٛر ثٝ ٘یبس لبرچ کٛزٜ وٝ ٕ٘ٛز کٛجٝ ثبیس -7
 ٔغتمیٓ ٘ٛر اس ٚ اع  وبفی نٖ ثزای ٟٔتبثی یب اکبق زاذُ
ٌززز پزٞیش نفتبة
 والٞه ؽسٖ وٛچه ثبػث وبفی کٟٛیٝ ػسْ ٚ ٘ٛر وبٞؼ -8
ٌززز ٔی لبرچ ٔیّٝ ؽسٖ ثّٙس ٚ
 ٔی کِٛیس ویّٛلبرچ8 لبرچ ثذر ٞزویّٛ اسای ثٝ ثغٛرٔتٛعظ -9

ؽٛز ٔی کِٛیس لبرچ ٌزْ 800 ذؾه ٞزویّٛوبٜ اسای ثٝ ٚ ؽٛز



تزداشت

 ِجٝ ثزٌؾ  لجُ فسفی لبرچ ثززاؽ  ٔٙبعت سٔبٖ -•
  ثبؽس ٔی اعپٛر کِٛیس اس لجُ یب ثبال ثغزف لبرچ ٞبی

 ثززاؽ  اس لجُ رٚس یه اس لبرچٟب رٚی نثپبؽی اس -2•
ٌززز ذٛززاری

 چٙس وٝ پالعتیىی زاذُ را ؽسٜ ثززاؽ  ٔحقَٛ -3•
 یرچبَ زاذُ رٚس 19 ثٕست ثبؽس زاؽتٝ عٛراخ
ؽٛز ٍٟ٘ساری



:رعایت نکات ایمنی

 ٔی نٔس ٚ رف  لبرچ پزٚرػ عبِٗ زاذُ وٝ افزازی•
 جٟ  ذٛز ثیٙی ٚ زٞبٖ رٚی حتٕب ثبیغتی وٙٙس

  اعپٛر اس اس حبفُ کٙفغی حغبعی  اس جٌّٛیزی
ثش٘یس ٔبعه

 را ثغتز عغح ثبیغتی لبرچ ٔتٛاِی ثززاؽ  اس ثؼس•
زٞٙس فؾبر لبرچ ٔجسز کِٛیس جٟ 

  ٞز ثغتز زر نِٛزٌی ٘ٛع ٞز ٔؾبٞسٜ فٛرت زر•
  ٔؼسْٚ ٚ ثززٜ ثیزٖٚ عبِٗ اس را نٖ ٞب ویغٝ اس وساْ
ٕ٘بئیس


