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Návod na pestovanie bielych šampiňónov.
Príslušenstvo kartónu na pestovanie šampiňónov: 1 vrece s rašelinou (krycia zemina), 1 vrece s kompostom,
návod na použitie.

1. krok: Vyberte vrece s rašelinou z kartónu. Vrece s kompostom nechajte ležať
v kartóne, ale fóliu vyhrňte na okraje kartónu.
2. krok: Rovnomerne roztrúste priloženú kryciu zeminu na komposte (hrúbka približne
2-3cm). Domácim postrekovačom, alebo krhlou s drobnými dierkami navlhčite kryciu
zeminu. (Prvé šampiňóny sa urodia asi 15-25 dní po zakrytí krycou zeminou.)
Pozor: kryciu zeminu roztrúste po komposte zľahka, aby sa mohla uskutočniť výmena vzduchu!!!

1 krok: fóliu vyhrňte na okraje
kartónu

3. krok: Fóliou zľahka prikryte kompost s krycou zeminou a umiestnime do miestnosti
s izbovou teplotou (asi 20-25°C). Asi po 12-18 dňoch bude krycia zemina pretkaná
bielym podhubím. Počas tohto obdobia si kartón nevyžaduje dodatočné navlhčenie, lebo
vzduch je medzi krycou zeminou a fóliou dostatočne vlhký.
4. krok: Keď malé šampiňóny dosiahnu veľkosť hrášku, fóliu odstráňte a kultúru
umiestnite do vlhkej miestnosti s teplotou 14-20°C (napr. do pivnice, šachty, alebo
komory...). Hoci svetlo v tomto prípade nezohráva žiadnu úlohu, krabicu v žiadnom
prípade nevystavte priamym slnečným lúčom, vyberte si radšej tmavé miesto, alebo tieň.
Aj po odstránení fólie musí byť zemina stále navlhčená. Podmienkou bohatej úrody je
stále vlhká zemina, dobrá výmena vzduchu a teplota vzduchu medzi 14-20°C.
Pozor: keď je krycia zemina príliš vlhká, môže sa utlačiť a šampiňóny sa môžu zadusiť kvôli
nedostatočnému množstvu kyslíka (malé hríby zhnednú a zmäknú). Preto polievajte opatrne! Na
spodku vreca s kompostom nemôže stáť voda, keby sa to predsa stalo (hladina vody by bola vyššia
než 1cm), musíte urobiť dieru na vreci, aby voda mohla vytiecť. Keď je zemina príliš suchá, malé
hríby odumrú v krycej zemine. Polievaním môžete túto chybu opraviť.

2. krok: kryciu zeminu roztrúste
po komposte, potom ju navlhčite

Zber hríbov: Hríby môžete oberať po dosiahnutí očakávanej veľkosti (najchutnejšie sú
vtedy, keď sa ešte neotvoril klobúčik hríba). Hríby musíte opatrne vytočiť z krycej
zeminy (spolu s pňom) tak, aby sme nepoškodili malé hríby. Hríby je možné oberať vo
viacerých vlnách so 7-14 dňovými pauzami. Celková úroda môže byť aj 30% celkovej
hmotnosti kompostu. Najneskôr po 16 týždňoch je kultúra vyčerpaná, môžete ju vyhodiť

Vyťažený kompost je hodnotnou výživou pre pôdu Vašej záhrady!
Nenechajte prezrelé hríby, alebo zvyšky hríbov v komposte, lebo tie hneď prilákajú
hríbových komárov. Objavenie hríbových komárov je aj bez toho možné. Preto je
najlepšie umiestniť kultúru pri teplote 15-16°C, namiesto 20°C, hoci hríby pri nižšej
teplote rastú pomalšie. Proti komárom sa môžete brániť lepiacim pásom na muchy, ktorý
umiestnime podľa možnosti najbližšie ku kompostu. Lepiaci pás môžete zakúpiť
v záhradkárskych potrebách.

3. krok: prikryte fóliou kryciu
zeminu

K pestovaniu šampiňónov Vám želám veľa úspechov Aquaseed s.r.o. !!!

O týchto šampiňónoch s možnosťou domáceho pestovania sa môžete informovať
na internetovej stránke www.aquaseed.sk

4. krok: užite si bohatú
úrodu!

