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مقدمه
به تعبیر یکی از کارشناسان هلندی ،فرایند برداشت  %05از کل فرایند (%05
کمپوستتت %05 ،کاشتتت و داشتتت و  %05برداشتتت) تولید قارچ را تشتتکیل
میدهد و اگر شما برنامهریزی منا سب قارچ چینی ندا شته با شید هرچقدر
هم عملیات پرورش شما با کیفیت و کمیت باشد شما  %05از محصول خود
را از دستتت خواهید داد .در بستتتهی تکنیکهای پیشتترفتهی پرورش قارچ
دکمهای از زبان کار شناس هلندی به طور کامل به برر سی تکنیکهای ر شد
و پرورش قارچ تا برداشت آن میپردازیم.
آموزش کارکنان بردا شت یک م سئله ب سیار مهم ا ست که متأ سفانه ما در
ک شورمان بهای چندانی نمیدهیم ،درحالیکه در هلند برنامهای مدرن برای
آموزش کارکنان برداشت در نظر گرفته می شود و بر عملکردشان به شدت
نظارت میشود .مثالً هر دو ساعت یک بار به قارچچینها سر زده میشود که
آیا برنامهریزی مدون را دقیقاً رعایت مینمایند یا نه.
در یک برداشت عالی و مناسب ،ابتدا باید قارچهای درشت برداشت شوند و
قارچهای دیگر برای دور بعدی گذاشته شوند و در یک برداشت بد ،گویا بستر
جارو شده است.
همانطور که میدانید قارچ در هر ساعت حدود  4تا  %0رشد میکند و یعنی
اگر ما قارچ با سایز  6-0سانتیمتر نیاز داریم و آن را  0-0ساعت زودتر
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برداشت کنیم ،یعنی ما محصول کمتری برداشت کردهایم ،بنابراین نیاز است
که یک سالن در روز چندین نوبت (با توجه به سایز قارچ) برداشت شود که
تأثیر قابلتوجهی روی عملکرد خواهد داشت.
این مسئله آنقدر مهم است که در واحدهای تولیدی پیشرفته دستگاههایی
زیر قفسهها طراحی و ساختهشده است که اندازه قارچهای موردنظر به دستگاه
داده میشود و دستگاه بهوسیله نور لیزر قارچهای با همان اندازه را جهت
برداشت نشانهگذاری کرده و برداشت میکند.
اگر یکباره قارچها را از سطح بستر برداشت کنیم  0-4کیلوگرم در مترمربع
تفاوت در عملکرد خواهیم داشت که میتواند خیلی خسارت زا باشد.
سؤال دیگر این است که ساقه قارچ چه مقدار بریده شود .این بستگی به
تقاضای بازار شما دارد ولی در حالت معمول ساقه باید نصف کالهک قارچ
باشد مثالً اگر قارچ  0سانتیمتر باشد باید پایه  0/0سانتیمتر باشد و قارچ
چین باید آموزش ببیند که پایه قارچ را از کجا ببرد که هرچه از میزان
استاندارد بیشتر برش بخورد از وزن محصول شما کم خواهد شد.
افزایش عملکرد  %05تنها در گروی داشتتتن کمپوستتت و بذر خوس نیستتت،
بلکه با رعایت نکات و اصتتول صتتحیح برداشتتت نیز میتوان به این افزایش
عملکرد رستتید لیکن از طرفی با رعایت صتتحیح اصتتول طالیی قارچ چینی،
مسئولیت کاهش عملکرد که ناشی از کمپوست نامطلوس و یا عدم ایجاد
www.datagharch.com
2

چگونه با قارچ چینی صحیح عملکرد خود را تا  %03افزایش دهیم؟

شرایط محیطی مناسب است ،را نمیتوان نادیده گرفت .بدین منظور برای از
بین بردن تمامی احتماالت نا شی از کاهش عملکرد ب ستهی آموزش جامع و
پیشتترفته پرورش قارچ دکمهای  1را برای شتتما در نظر داریم تا با شتتناخت
همهی عوامل مربوط به پرورش قارچ دکمهای خودتان بتوانید علت کاهش
عملکردتان را دریابید.

نکات طالیی قارچ چینی
 .1جهت چیدن قارچها ،از چاقوهای تیز استتتتفاده شتتتود ،چاقوهای کند
عالوه بر کم کردن ستتترعت قارچ چینی ،کیفیت قارچها را نیز کاهش
میدهد.

 .0لباسهای قارچ چینها هر روز باید ش سته شود؛ زیرا با رفت و آمد به
سالنهای قدیم و جدید ،آفات و بیماریها را منتقل میکنند.
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 .0لباسهای قارچ چینی به رنگ ستتتفید انتخاس شتتتوند تا در صتتتورت
آلودگی به وضوح مشخص باشد.
 .4دقت در قارچ قابل برداشتتت بستتیار مهم استتت و میتواند عملکرد را تا
حد زیادی افزایش دهد .برخی از قارچ چینهای حرفهای ،از اصطالحی
به نام «بار سااان ن» استتتفاده میکنند به این معنی که در زمان
برداشاات د قت میکن ند و به قارچ هایی که کمی کو چکتر
هس ند و هنوز بافت کالهک محکمی دارند اجازه رشد میدهند
تا وزن بیشاا رب بریر ند و از این طریق عملکرد را افزایش
میدهند.
 .0اگر کارگران تازهوارد جهت قارچ چینی ا ستخدام کردهاید ،سعی کنید
از سالنهای فلش  0شروع به کار کنند و پس از آموزش کامل ،آنها
را به ستتتالنهای فلش  1جابجا کنید .یک قارچ چین ناشتتتی میتواند
خستتارتهای جبرانناپذیری به بستتتر وارد نماید ،بنابراین از کارگران
ناشی در سالنهای برداشت فلش  1استفاده نکنید.
 .6در زمان برداشتتتت ،روشتتتنایی کافی برای دید بهتر قارچ چین ها در
سالنها ایجاد کنید و سالن تاریک نباشد.
 .7در حین برداشت ،دستگاه هواساز روشن باشد.
 .8قبل از برداشتتت ،آبیاری صتتورت نگیرد زیرا منجر به کثیفی قارچها و
کاهش کیفیت آنها میشود.
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 .9ستتعی شتتود برنامه دورههای تولید به صتتورتی پیش رود که روزهای
بردا شت قارچ با روزهای تعطیل م صادف ن شود ،در این شرایط نهتنها
ممکن است کارگر قارچ چین نباشد بلکه شرایط بازار هم سکون است.
زمان برداشتتت ،ستتطح کالهک قارچها مرطوس نباشتتد ،چهبستتا

.15

منجر به ایجاد و شیوع بیماری لکه باکتریایی میشود.
.11

اگربیماری لکه باکتری در سالن خود دارید ،سعی کنید قارچهای

آلوده را جدا بردا شت کنید زیرا در صورت بردا شت قارچهای سالم و
آلوده با همدیگر ،بیماری سریعاً به قارچهای سالم سرایت میکند .برای
شنا سایی دقیق و مبارزه با آفات و بیماریها منتظر ب ستهی شناخت
اصتتتولی آفات و بیماریهای قارچ دکمهای و روشهای مبارزه با آنها
باشید.
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بیماری لکه باکتریایی
.10

چیدن قارچها از ستتالنهای تمیز به ستتمت ستتالنهای آلوده و

کثیف صورت گیرد.
.10

فن اصتتلی در چیدن قارچ ،بیرون آوردن آن از خا پوشتتشتتی

بهوستتیله چرخاندن آن استتت؛ در این حالت هیفهای موجود در پایه
قارچ ،بهراحتی از هیفهای موجود در خا پوششی جدا میشوند.

www.datagharch.com
6

چگونه با قارچ چینی صحیح عملکرد خود را تا  %03افزایش دهیم؟

www.datagharch.com
7

چگونه با قارچ چینی صحیح عملکرد خود را تا  %03افزایش دهیم؟

فن اصلی در چیدن قارچ دکمهای
.14

فلش حدواسط ،شامل قارچهایی است که در انتهای فلش اول و

ق بل از فلش دوم تول ید می شتتتو ند .معموالً قارچ های این مرح له از
کیفیت خوبی برخوردارند.
.10

پس از بردا شت فلش اول ،به دلیل فعالیت کمپو ست ،دمای آن

باال میرود و منجر به رشتتد ستتریع قارچها و پشتتتباز شتتدن آنها در
فلشهای بعدی میشتتود ،بنابراین در فلش  1دمای کمپوستتت را 05
درجه ستتتانتی گراد و در فلشهای  0و  0دمای کمپوستتتت روی 19
درجه سانتی گراد حفظ میشود.
.16

در یک مدیریت بردا شت صحیح ،اجازه افزایش دمای کمپو ست

را در فلشهای  0و  0نمیدهند.
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.17

دمای هوا در طول فلشهای یک تا سه ممکن ا ست در محدوده

 17-16درجه ستتتانتی گراد مت یر باشتتتد ولی آنیه برای ما در دوران
برداشت معیار است ،دمای کمپوست است.
.18

میزان رطوبتتت و  Co2در طول فلش دوم ،کمتر از فلش اول

ا ست .آبیاری فقط زمانی انجام می شود که قارچها به حد کافی بزرگ
شدهاند و قبل از آن ،در مرحله پیندهی انجام نمیگیرد.
.19

دا شتن قارچهای خوس و با کیفیت در فلش  ،0نیازمند دو عامل

مهم یکی عدم وجود آفات و بی ماری ها در ستتتطح بستتتتر و دیگری
کمپوستتتت با کیفیت از نظر موادیذایی و میزان فعالیت کمپوستتتت
میباشد.
.05

برای قارچهای با کیفیت در فلش  ،0کنترل آفات بستتیار اهمیت

دارد.
.01

ضعف مدیریت در کنترل آفات و بیماریها ،باعث می شود سالن

دار نتواند بار فلش  0را بگیرد.
.00

برای داشتن قارچهای با کیفیت در فلش  ،0در انتهای فلش دوم

هوادهی کمتر شود ،با این کار خروج  Co2کمتر خواهد شد و کیفیت
قارچها افزایش مییابد.
.00

از نشانههای زمان برداشت قارچ دکمهای این است که:
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 ز مان
برداشتتتت طوری تنظیم شتتتود که پرده زیر کالهک (پرده آنالوس) باز
نشتتود و تی ههای زیر کالهک نیز نمایان نگردد .در صتتورت پشتتتباز
شتتدن استتپورها رها شتتده و در ستتطح بستتتر ،مانع رشتتد دیگر پینها
میشوند و همینین کیفیت خود قارچها نیز بهشدت کاهش مییابد.
 قطر کالهک  6-0/0ستتانتیمتر باشتتد ،ولی بهطورکلی بستتتگی به نیاز
بازار شما دارد و هرچه فرصت بدهید تا قبل از باز شدن پردهی آنالوس
قارچ رشد کند ،عملکرد شما افزایش مییابد.
.04

همیشه برداشت را از کنارههای بستر به سمت مرکز انجام دهید؛

چهب سا اگر از و سط ب ستر شروع کنید خا

قارچهای مرکز ،قارچهای

کناری را آلوده میکند.
.00

در زمان برداشت ،سعی گردد کمترین آسیب فیزیکی به قارچها

وارد شود؛ زیرا با زخمی شدن و پارگی ،آنزیمی در قارچ فعال می شود
که منجر به قهوهای شدن آن میگردد.
.06

قارچهایی که خوشهایی هستند ،پایه مشتر

دارند و بایستی از

هم جدا شوند در این صورت قارچها از قسمت پایه از هم جدا میشوند.
.07

هرچه زمان کمتری جهت برداشتتتت قارچ طی شتتتود ،کیفیت و

ماندگاری آن باالتر خواهد بود.
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.08

با برداشتتت قارچها ،اگر چاله در ستتطح بستتتر ایجاد گردید ،با

اندکی خا پوششی محل آن را پرکنید.
.09

قارچ به ضربه و ف شار ح ساس ا ست و ا ستفاده از سبدهای با

ارتفاع کم به حفظ کیفیت قارچ چیده شده کمک خواهد کرد ،بنابراین
تا جایی که امکان دارد سبدهایتان ارتفاع کمی داشته باشند.
.05

از پرتاس کردن قارچ ها به داخل ستتتبدها خودداری کنید ،این

عمل منجر به شکستگی ،کثیف شدن و کاهش کیفیت قارچ میگردد.
.01

بالفاصله پس از برداشت ،قارچها به سردخانه منتقل شوند.

.00

قارچ های با مصتتترف تازه خوری باید در مدت زمان بیشتتتتری

نگهداری شتتوند ،لذا شتتو

دمایی  0-0درجه ستتانتیگراد به مدت 8

ساعت اعمال گردد تا ماندگاری باالتری داشته باشند.
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.00

در هنگام برداشتتتت از انباشتتتتن قارچ های زیاد روی همدیگر

خودداری کن ید ،چرا که قارچ با ید تنفس ک ند و همینین قارچ های
آلوده ،آلودگی را به قارچهای سالم منتقل میکنند.
.04

قارچها پس از بردا شت بر ا ساس شکل ظاهری به سه د سته

تقسیم میشوند:
 قارچ درجهیک :قارچی تمیز ،ستتفید ،بدون لک و بیماری با قطر
کالهک  0-0سانتیمتری که پرده آنالوس باز نشده است.
 قارچ درجهدو :کالهک لکدار و کثیف استتتت ولی پرده آنالوس
همینان باز نشده است.
 قارچ درجه سه :به دلیل ر شد زیاد قارچ پرده آنالوس پاره شده
است از طرفی با باز شدن پرده آنالوس ،کالهک رطوبت از دست
میدهد بنابراین وزن این قارچ سبکتر هم خواهد بود.
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.00

معموالً قارچ های در جه یک و دو برای تازه خوری مصتتترف

میشوند.

.06

در مورد قارچهایی که پشتتتباز شتتدهاند ،زمانی که آنها را در

جعبههای بستتتهبندی قرار میدهند ،از انتقال آنها به دیگر ستتالنها
جداً جلوگیری شود ،زیرا ممکن ا ست ا سپورهای قارچها بر جعبههای
بستتتهبندی قرار گیرند و همان استتپورها آلوده به ویروس باشتتند که با
انتقال جعبهها به دیگر سالنها درواقع ویروسها هم منتقل میشوند.
.07

جعبههای برداشت قارچ به صورت دورهای شسته شوند و پس از

هر بار استفاده ضدعفونی کنید.
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.08

پس از برداشت ،بقایای قارچ باید جمعآوری گردد ،سالنها و زیر

قفسهها تمیز شود و پسماندهها با سطلهای زباله به بیرون از سالنها
انتقال داده شود .این نکته بسیار مهم است و سهلانگاری نشود.

.09

قارچهای با کیفیت متو سط به صورت فلهای وارد بازار می شوند؛

ولی اگر نکات الزم رعایت نگردد همین قارچها کیفیت خود را از دست
میدهد و نامطلوس خواهد شتتتد ،برای ماندگاری این قارچ ها ،جهت
تنفس قارچ ،ستتورا های تهویه روی پالستتتیکهای آنها ایجاد شتتود
ولی بهترین روش برای قارچهای فلهای استفاده از کارتنهایی است

www.datagharch.com
14

چگونه با قارچ چینی صحیح عملکرد خود را تا  %03افزایش دهیم؟

که رطوبت اضتتتافه قارچ را به خود میگیرد و از تعریق آن جلوگیری
میکند.

.45

قارچ ماندگاری کمی دارد بنابراین جهت جلوگیری از فستتاد و از

بین رفتن آن پس از برداشتتتت ،روش های مختلفی ج هت ت بد یل و
نگهداری آن وجود دارد که میتوان استفاده نمود.

نویسنده :محمدرضا الماسی
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