Jedlé a léčivé houby

Specifika pěstování u jednotlivých
druhů
Obsahové látky

Agaricus blazei
• Himematsutake
• 37-48% proteinů (nejvyšší obsah v
rámci rodu Agaricus)
• β-glukany (14%)
• Cytotoxické účinky proti rakovinným
buňkám
• Mycelium – protirakovinné látky
• Na mycelium žluté exudáty s
baktericidními účinky
• agaritin

Agaricus brunnescens syn. A. bisporus
bílá forma A. hortensis
Agaricus bitorquis
• 25-35% proteinů
• Obsahují látky inhibující enzym aromatázu (způsobuje zhoubné
bujení)
• A.brunnescens může obsahovat hydraziny (karcinogenní látky) –
agaritin (mutagen) – vaření je odbourává

Pěstování žampionu dvouvýtrusého
1.

In vitro kultura (viz protokol ke cvičení)

2.

Matečná kultura na zrní a dceřinné kultury vhodné k inokulaci substrátu – sadba (viz protokol ke cvičení)

3.

Substrát – musí být dobře přístupný žampionové kultuře, měl by obsahovat 0,4% NH3 a 1,6-2,1%
organického N ve formě aminokyselin – správná fermentace substrátu

Hlavní složkou je sláma obohacená o N (C:N) – (70-80:1) s přídavkem sádry (regulace pH), obsah vody v
substrátu tvoří (70-75%). Fermentace probíhá na hromadách pod plachtou nebo v krechtech –
odvětrávání CO2.
Fermentační fáze 1: - bakterie a aktinomycety (20-30°C), a posléze se tep lota zvyšuje na 75-82°C dochází k
intenzivnímu úbytku C (C- jako CO2 a n jako NH3) – vysoký obsah volného čpavku (vlhkost 72-76%)
Fermentační fáze 2: termofilní aktinomycety – (45-49°C), d ělí se na pasterizaci (60°C) a úprava podmínek
(40-50°C) Osazujeme schlazený substrát na 24°C – 6 kg sadby na 1T substrá tu
Substrát: koňský hnůj, sláma,drůbeží podestýlka, kejda a přídavky jako sójová moučka.
Fermentace – fermentovny, jímky, tunely pro I a II fermentační fázi
Tvorba plodnic:
Je podmíněna dostatečně prorostlým substrátem myceliem (20-25°C). Iniciace tvorby plodnic je podmíněna
pokrytím substrátu krycí zeminou (rašelina s upraveným pH 7,2-7,6), snížením teploty (18°C),
odvětrávání a regulace vlhkosti (rosný bod). Krycí zemina se se substrátem prohrabuje.
CACing (keking) – k rašelině se přidává prorostlý substrát (zkracuje se tak doba prorůstaní)

Primordia – indikují se snížením t a RV. – udržovat a regulovat odpar vody
Sklizeň a třídění probíhá v 1-3 sklizňových vlnách

Pěstební systémy:
•Policový systém
•Bednový systém
•Pytlový systém
•Pěstování v blocích
•Vysoké záhony

Coprinus comatus
•
•

25- 29% proteinů
Antibiotické účinky proti některým karcinomům

Flamulina velutipes (Penízovka sametonohá)
• 17-31%
• Rozpustný polysacharid – flamulin (učinky proti některým nádorům)
•Kláty, pařezy, piliny (dub, olše, topol, vrba
etc.)
•matečná myceliární kultura – zrní a piliny
(10-15%)
•pH 4-5
•Pokud se pěstuje na pilinách – v
polypropylenových lahvích

Hypholoma (Třepenitky)
• H.capnoides a H. sublateridium

•Třepenitky se dají pěstovat nejlépe na dřevěných klátech nebo špalcích jehličnanů
•Snáší nižší teploty (mycelium – 21-24°C, RV 90 -100 % , 20-28dní, primordia –7-13°C,
10-14dní, plodnice 10-16°C, 10-14 dní
•U nás se nepěstují, není to příliš oblíbená houba
•Lze ji bez problémů najít v hojném množství v přírodě

Hypsizygus sp. (Shimeji)
• H. tessulatus – Líhovec moučný
(protirakovinné účinky)
• H. ulmarius (upravuje zažívání) (Líha jimová)
•Pěstuje se na kládách a pařezech, nebo na záhonech s
pilinami a štěpky (tvrdé dřevo)
•V kontainerech (plastové lahve)
•Matečné mycelium – tekuté kultury a následně matečná
kultura na zrní

Lentinula edodes –Shiitake (Houževnatec)
•
•
•
•
•
•
•

13-18% proteinů (thiamin, riboflavin,
niacin)
9 základních aminokyselin hlavně
lysin a leucin
Lentinan – rozpustný polysacharid –
prevence proti karcinomu
KS-2- polysacharid
Extrakt z mycelia – protivirové účinky
(Herpes) a zpomaluje HIV virus
Serin- proteinázové inhibitory – léčba
leukemie
Snižuje krevní tlak a obsah
cholesterolu – eritadenin (nebrání
syntéze, ale urychluje vylučování
cholesterolu, lentinacin)

pěstování
Přirozeně se vyskytují na mrtvých nebo odumírajících listnáčích

Pěstování na klátech (Fagaceae) – extenzivní způsob pěstování
•Za dva měsíce po pokácení se do klátů navrtají otvory a vyplní se špalíčky prorostlými
myceliem nebo stlačenými pilinami prorostlými myceliem, kůra musí být suchá
•matečná sadba se pěstuje na směsi pilin a plev (4:1), nebo na dřevěných špalíčkách o
průměru 8,5mm
•Špalíky se zatloukají do vyvrtaných otvorů na klátu (řádky 5-8cm, mezi otvory 15-20cm)
zatloukají se a zavoskují
•Kláty se mohou uložit do lesa, nebo do přístřešku kde jsou mlženy, podhoubím prorostou
během 6-18 měsíců (22-25°C), vlhkost d řeva –35-55% (mlžení, kropení, větrání)
•Mycelium proroste klát asi za 6-12 měsíců (bílé paprsčité mycelium na řezu klátu)
•Plodnost klátu v závislosti na podmínkách trvá 2-6 let
•K indukci primordií dochází na rozhraní dřeva a kůry (myceliární pelety)
•Plodnost je indukována tak, že vystavíme klát světlu, sníží se náhle teplota nebo se sníží
náhle vlhkost dřeva
•V době nasazování primordií je optimální vlhkost dřeva 55-65% a T – 13-20°C (3-5 dní)
•Po nasazení primordií je nutné zvýšit vlhkost klátu (kritické období)

Plodnost
Teplota rozhoduje o kvalitě plodnic (nižší T – intenzivnější vůně, tlustší dužnina, trvanlivost)
Světlo – při vyšší teplotě je třeba více světla (rychlejší vývoj plodnic)
Sklizeň -Plodnice se sklízí 1-2 dny po prasknutí vela na spodu plodnice RV – 60-80%
Období regenerace: vlhkost dřeva –30-40%, T 15-25°C, obnovení r ůstu – 3-5 týdnů
(mycelium čerpá nové živiny rozkladem dřeva), obsah vody v klátech se obnovuje máčením

Intenzivní pěstování
Substrát:
•Piliny různých dřevin (s přídavky šrotů a obilných mouček, otruby
•pH nad 4 – Ca(CO3)2, nasáknou se vodou, sterilují a lisují do bloků (konteinery, sáčky.. etc.)
•Pěstební substrát se steriluje nebo pasterizuje
Očkování substrátů:
saba na pilinách, sadba na zrnu - mísení, submerzní tekuté inokulum – nalije se nebo postřik a mísení
Inkubace:
Optimální T (25°C), trvá 2-4 m ěsíce
Růst mycelia prochází 5 stádii: 1-2. tvorba silné vrstvy mycelia na povrchu bloku
3. Tvorba zárodků plodnic, 4.-5. Pigmentace a ztvrdnutí pigmentované vrstvy
Iniciace:
Stimulace tvorby zárodků – poranění mycelia, krátkodobé namočení substrátu do vody, osvětlení,
teplotní šoky
Období plodnosti:
•Bloky se umisťují do polic a po chladovém šoku se teplota upraví na 13-20°C, RV – 60-70%
• sklizeň trvá (sklizňová vlna) trvá 2-3 týdny (7-30 dní období klidu – vyschnutí a namáčení před další
fruktifikací)
Délka pěstební ho cyklu může být 3-6 měsíců

Pholita nameko
• 20% proteinů
• Thiamin, riboflavin, niacin
• Antibakteriální účinky proti
bakteriím rodu Staphylococcus
Tropická a subtropická Asie (jinak podobná s
penízovkou sametonohou)
Pěstuje se na špalcích listnatých dřevin ve vrstvě
vlhké rašeliny
Kultura je náročná na vlhkost 95-100%
Větrání, a rozptýlené světlo
Výhradními producenty jsou Číňané a Japonci

Pleurotus sp.

Hlívy

• Pleurotus citrinopileatus
•
•

Redukuje obsah cholesterolu v krvi
Lečí plicní emphysema

•
•
•
•
•

P.cystidiotus
P.djamor (P.flabellatus)
P.eryngii
P.euosmus
P.tuberregium

•
•

(kožní onemocnění, prevence proti infarktu,
diabetes a zažívacím potížím)

• P.ostreatus
• 10-30% proteiny, vit. C. niacin, kys.listová
• Lovastatin – snižuje obsah cholesterolu v
krvi
• Protirakovinné účinky
• P. pulmonarius

Pleurotus citrinopileatus

•P.eryngii (hlíva máčková)

P.djamor (P. flabellatus)

•P.euosmus

P.tuberregium

P. pulmonarius

Pěstování hlívy (viz. protokol)
Extenzivní pěstování – kláty, pařezy
Intenzivní pěstování – organické substráty (sláma, piliny)

•Teplotní podmínky: mycelium – 28°C,
primordia 8-12°C
•pH 5,5-6,5

1.

Výběr kmene

•Osvětlení: 12 h 100-400 luxů

2.

in vitro kultura

•Výměna vzduchu

3.

Matečná kultura na zrní – dceřinné

4.

Příprava substrátu-115u (sláma s vlhkostí kolem 14%)
se nechá nasáknout vodou (měla by obsahovat 7276% vody) a sterilizuje se při 110 –115°C (klávování,
sterilizace parou etc.)

5.

Očkuje se inokulem co nejdříve po zchladnutí - dávka
– 2-3 % hmotnosti substrátu a promíchá se
rovnoměrně se substrátem

6.

Substrát s naočkovanou sadbou se pytluje (balíkuje
do folie) a perforuje se

7.

Růst podhoubí: (22-24°C)-14-18 dní

8.

Tvorba plodnic: zvýší se RV na 85% a teplota 1318°C

Agrocybe aegerita syn. Pholiota aegerita
(Polnička topolová)
•V přírodě ji najdeme na odumřelých topolových,
olšových,vrbových a javorových kmenech nebo
pařezech
•Intenzivní pěstování: směs pilin (olše, javor, topol)
pšeničného šrotu – pytluje se do pytlů (3kg).
•Po prorostení mycelia se část pytle odstraní a
primordia se zakládají při teplotě 10-16°C
•Plodnice se vyvíjejí při 15-22°C, RV 85-90%
•Během tvorby primordií je kultura citlivá na
kolísání vlhkosti (zakrývání zeminou)
•Itálie -Piopino

Stropharia rugosoannulata
(límcovka vrásčitoprstená)
•Jednoduchý pěstební postup, bez náročných
pěstírenských podmínek
•Výnos – 30Kg/m2 (průměr klobouku až 20 cm)
•V přírodě se často nevyskytuje
•Roste na čerstvém rostlinném, nerozloženém substrátunejlépe na čerstvé pšeničné nebo žitné slámě
(nefermentovaný substrát)
•Pokud se pěstuje v krechtech, nedoporučuje se je
sterilovat ano substrát, z důvodů nároků houby na
mikrobiální aktivitu, lze pěstovat i na záhonech (80cm –
šířka) a pařeništích (zakrývat folií)
•Sláma se namáčí, tak , aby obsah vody byl 70-75%
(máčet se mohou celé balíky slámy)
•Na 1m2 pěstební plochy uložíme 20cm vrstvu slámy
•Ve volné přírodě zakládáme kulturu na záhony po
15.květnu (teplota, folie vlhkost, stínovky, větrání) – plodí
od léta do podzimu. K sázení se používá sláma prorostlá
kulturou, nebo kultury na obilkách.

•Sadbu vkládáme do hloubky 8cm pod
povrch máčené slámy (asi 20cm hrudky
v průměru)
•Podhoubí proroste substrátem za 6-8
týdnů, odstraní se folií nadále
udržujeme záhon vlhký (mlžení,
kropení)
•Pro vývoj plodnic je ideální teplota v
rozmezí 15-20°C
•Sklizeň můžeme získat i příští rok, ale
přes zimu je třeba záhony chránit –
(sláma, listí)

http://www.messiah.edu

•26-32% proteiny
•Vitamíny řady B a vitamín C
• tropická houba, pěstební teploty – 30°-33°C,
chladnomilné druhy 25-28°C
• historie a tradice pěstování subtropická a tropická Asie
•K pěstování se používají nerozložené celulózové substráty
(rýžová sláma, bavlníkový odpad (tobolky) etc.) – vlhkost
75%
•Tradiční způsob: Pěstuje se na záhonech 90x90cm s
dřevěným rámem (110 cm vysoký) na upěchovaných
vrstvách slámy a bavlníkových tobolek a do každé vrstvy se
přidá sadba a překryje se folií. Plodnice se objevují do 14
dní.
•Moderní způsob: kombinace substrátu a přesné poměry,
namočený materiál se pasterizuje horkou
parou(pasterizační tunely) po dobu 5-6 dní. Schladí se na
35-38°C a osází se sadbou
•Větrání, osvětlení 12 h denně (500Lx)
•Plodnice se objevují od sedmého dne – sklízí se ve fázi
vajíčka

Volvariella volvacea
(Kukmák sklepní)

Kuehneromyces mutabilis
(Opeňka měnlivá)
•V přírodě roste na pařezech odumřelých listnáčů od května do zimy (bílá hniloba)
•Nejvhodnější pro extensivní pěstování je tvrdé dřevo, které je nasáklé vodou (50-60%)
•Půdu kolem zapuštěných špalků zalévát, vhodné je také pařeniště a stínění
•První plodnice se objevují za 2-4 měsíce

.

http://www.myco-vaud.ch/albums/smv2003/kuehneromyces_mutabilis_danay_DSCN2750.sized jpg

Hericium erinaceus
(Korálovec ježatý)
•Pěstování korálovce pochází z Číny (opičí
hlava)
•Nejvyšší výnosy houba poskytuje při
pěstování na dřevě ořešáku (špalky)
•Jinak lze pěstovat v širokohrdlých lahvích
nebo v pytlích na pilinách, otrubách etc.
•Substrát se steriluje a po sterilizaci se
nainokuluje 1-4% sadby
•Prorůstání mycelia probíhá 20-70 dní s
ohledem na teplotu (25-28°C)

• pozitivní účinky na trávení

•Při nasazení primordií se z lahví sundají
uzávěry, teplota se udržuje kolem 24°C a RV
85-90%

• obsahuje erynacin (povzbuzuje nervový
systém)

•Sklizeň probíhá ve dvou vlnách po 2-3
týdnech

•Bílkoviny 31,7%

Pěstované chorošovité houby
Reishi - Ganoderma lucidum (Lesknokorka lesklá)
•Léčivé účinky jsou známe přes dvě tisíciletí
•Stopkaté krustothecium na dřevě listnáčů (piliny)
•Na agarech (MEA) tvoří typické zonátní mycelium a produkuje
chlamydospory
•Podobné druhy: G.tsugae a G. oregonense (jehličnany)
•Pěstování na kládách – kolonizace myceliem trvá 6 měsíců-2roky a sklizeň
probíhá během 5 let. (venkovní pěstování)
•Pěstování v pěstírnách probíhá na pilinách z tvrdého dřeva (Sterilizace a
chlazení) – kolonizaci nastává během 14-21 dní při 24°C.
•První plodnice se objevují během 30-50 dní po inokulaci.

•Komplex polysacharidů zejména B glukany pozitivně stimulují imunitní systém
•Polysacharidy stimulují tvorbu T lymfocytů
•Kyselina ganoderická (triterpenoidy z aktivní glukany) – pozitivně ovlivňuje
srážlivost krve a snižuje obsah cholesterolu v krvi
•Alkoholový extrakt z Reishi může zbrzdit tvorbu T4 leukocytů při leukémii
•Protizánětlivé účinky podobné hydrokortizonům – zvyšuje a podporuje imunitní
reakce
•Antivirové látky proti HIV
• - tinktury, nálevy, čaje, polévky a syrupy

Rychlý způsob venkovní kultivace
•

Substrát: Piliny a drť dřeva (tvrdé dřevo l dub, buk) se nechají nasáknou roztokem vody a melasy
(20ml melasy a 20L vody) 3-4 dny

•

Substrát se před tím napytluje do polyethylenových pytlů

•

Pytle se sterilují (autoklávují)

•

Po schlazení se otevrou v očkovací místnosti a inokulují se myceliem

•

Mycelium se pěstuje jako kultura na zrní nebo na pilinách nebo na směsi pilin a zrní

•

Kolonizace substrátu trvá podle teploty 14-21 dní (24°C)

•

30-40 dní po inokulaci se začínají objevovat – parůžky (T –18-24°C, RV95-100%) Rozptýlené
světlo (200-500Lx –4-8 h denně). Později se začnou objevovat jazýčky (21-27°C) (v uzav řeném
pytli). Rozptýlené světlo (200-500Lx –12 h denně).

•

Po otevření pytle dochází k intenzivní výměně vzduchu a tvorbě krustothecia

•

Dvě varianty k indukci jazýčku: 1-jakmile se tvoří parůžky pěstitel sundá celou folii z kultury a
intenzivně se mlží. 2- v Asii používají na pěstování lesknokorky 1-2 litrové cylindrické pytle a lahve
a po inokulaci je uloží do polic v horizontální poloze. Do pytlů se navrtají malé otvory (výměna
CO2 stimuluje prodlužovací růst) ze kterých vyrůstají prstovitá primordia ze kterých se později
tvoří celá plodnice.

•

Dvě sklizně během 90-120 dní

Grifola frondosa (Maitake)
•

•
•
•
•

Obsahové látky: beta glukan - grifolan, antivirální účinky proti HIV viru,
protirakovinné účinky, redukuje vysoký krevní tlak, snižuje hladinu krevního
cukru a cholesterolu.
V přírodě se vyskytují na listnáčích jako duby, buky nebo i na borovicích a
modřínech a způsobuje bílou hnilobu dřeva
Extenzivně se pěstuje na klátech a pařezech
Intenzivně na směsi pilin a dřevěné drti
Inokulum se připravuje na zrní nebo na pilinách (směs pilin a rýžových plev)

Trametes versicolor
(Outkovka pestrá)

•

Velmi často se vyskytující choroš v naší přírodě

•

Extenzivně se dá pěstovat na klátech, pařezech

•

Intenzivně na pilinách či směsi pilin a drtě

•

Matečné kultury se připravují na zrní, stejně tak i kultury pro inokulaci

•

Nenáročný choroš s vysokou lignolytickou aktivitou

•

Obsahuje látku KRESTIN (protirakovinné tablety - Asie), redukuje metastáze
(PSK)

•

PSK stimuluje produkci interleukinu, odbourává volné radikály skrze produkci
Mg-superoxid-dismutázy

•

PSK (rozpustný ve vodě) inhibuje replikaci HIV viru

•

PSK působí také jako antibiotikum proti Staphylococcus aureua,
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans a Cryptococcus neoformans.

Jidášovo ucho – Auricularia polytricha, Auricularia
auricula - judae
•

V naší přírodě se většinou vyskytuje na odumřelém dřevě bezu

•

Plodnice mají velkou schopnost rehydratace

•

Ve gelatinózním stavu se nachází ve chladnějším a vlhčím období

•

V Asii se pěstují podobně jako Shiitake – na klátech (akácie), které se
potahují folií a umisťují se na vlhké a stinné místo

•

Před inokulací se kláty namáčejí na 24h do vody

•

Nutriční hodnoty: 8-10% proteiny, beta glukany

•

Léčivé účinky: pozitivní účinky proti Ehrlichovu nádoru a Sarkoma 180

Tremella fuciformis
Obsahové látky: vysoce rozpustné kyselé hetero-polysacharidy obsahující glukózu,
mannózu, kyselinu glukouronovou tec.
Látky indukují produkci interleukinu-1 a interleukinu-6 – protirakovinné účinky

•

Kvasinkovitá a myceliární fáze během vývoje

•

Vhodným hostitelem je askomyceta Hypoxylon archeri(dřevní
saprofyt)

•

Tradiční metody pěstování : na klátech, na pilunách

•

Houba obsahuje 90% vody, je schopná rehydratace

•

Myceliární kultury: mix kultrur Tremella fuciformis a Hypoxylon archeri
(PDYA) – tekuté půdy. Pouze v takové kultuře lze dosáhnout
vláknitého růstu rosolovky. (1: 1.000) – 1 ml kultury hypoxylonu.

•

Pro namnožení mycelia se používá zrní

•

Substrát: piliny a drtě (listnáče) s přídavkem rýžových plev, sádry(1%)
a cukru.

•

Substrát se pasterizuje, sterilizuje nebo autoklávuje

Sparassis crispa – Kotrč kadeřavý
V přírodě roste na bázi jehličnatých stromů
Pěstovat se dá na pilinách jehličnanů v polyethylenových pytlích
T (21-25°C), 20-25 dní – intenzivní tvorba mycelia
Primordia: T -10-16°C, 7-14 dní, rozptýlené sv ětlo
Plodnice: 13-18°C, 7-14 dní, rozptýlené sv ětlo

Obsahové látky jsou neznámé.

smrže
•Specifická ekologie a biologie smržů – Morchella angusticeps
•Záhony na spáleništích ( ne čerstvých), mycelium lze smíchat s popelem a borkou
(případně rašelinou)
•V kultuře můžeme získat mikrosklerocia a sklerocia
•Pro myceliární kulturu používáme žitná vodou saturovaná zrna s 5% obsahem CaSO4
•Substrát: piliny, rašelina se sklerociemi na hlubších tácech

Smrže – Morchella esculenta, M.conica
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