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Waarom ben ik er aan begonnen?



Waarom zou jij er aan beginnen?Waarom zou jij er aan beginnen?

• Eenvoudig en leuk om te doen!• Eenvoudig en leuk om te doen!

• Paddestoelen zij lekker en gezond

• Duurzaam; hergebruik materiaal

• Goedkoop:

- eenvoudige gereedschappen

- weinig ruimteg



Geschikt organisch materiaal



Cultivatie technieken



Cultivatie techniek: stam enten



Entmethodes op houtstammen en stobben

deuvelbroed broedpluggendeuvelbroed broedpluggen

graanbroed



Entmethode graanbroed

graanbroed



Entmethode deuvelbroed

A t l d lAantal deuvels = 
diameter (in cm) x 2 x lengte (in m1)

VoorbeeldVoorbeeld:
25 (cm) x 2 x 1.1 (m1) = 55 deuvels

• zaagsel van het hout moet nog• zaagsel van het hout moet nog
‘plakken’
• gat niet te diep boren
• enten in vroege voorjaar shii-takeenten in vroege voorjaar, shii-take
kan heel jaar door



Entmethode deuvelbroed

• deuvels niet uit laten
steken

1

• gebruik bijenwas
of kaarsvet 1



Oesterzwammen op stam

• Kan op iedere loofhoutsoort behalve op:
- eik
- tamme kastanje

• Voorkeur voor:
- popelierp p
- beuk

• groeit snel 4-5 maanden

• oogst vanaf augustus  elke 4 weken zolangoogst vanaf augustus, elke 4 weken zolang
temperatuur boven vriespunt blijft

• Het liefst dikke
stammen > 25cm



Oesterzwammen op stam



Eikenzwammen; Shii-take op stam

• Groeit op:
eik

• Het liefst dunne stammen;
doorsnede 10 tot 20 cm- eik

- beuk
- berk

doorsnede 10 tot 20 cm



Eikenzwammen, Shii-take op stam

• Groeit langzaam; minimaal 10 maanden

• Subtropisch; vruchten vanaf 15 graden

• Oogsttijd mei – oktober; elke 6 weken• Oogsttijd mei oktober; elke 6 weken



Vruchtzetting stimuleren

• Temperatuur verhogen of verlagen tot ideale
waardewaarde

• Water toevoegen; dompelen van de stammen

• Laten schrikken door slaan

• Hoge luchtvochtigheidHoge luchtvochtigheid

• Verlaging CO2



Meer informatieMeer informatie

Internet:
http://www.fungi.com/
http://www mycofun nl/http://www.mycofun.nl/

Leverancier:
http://www mycobois be/http://www.mycobois.be/

email: j.v.duin@ru.nl



Vragen ???g


