ข้ อมูลเห็ดขอนขาว เห็ดบด
เห็ดขอนขาวเห็ดบด
เป็ นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเพาะในถุงพลาสติกซึ่ งมีวธิ ี การดูแลรักษาและการเพาะเลี้ยงคล้ายกับเห็ด
นางฟ้ าภูฏาน เป็ นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเพาะในถุงพลาสติกซึ่ งมีวธิ ี การดูแลรักษาและการเพาะเลี้ยง
คล้ายกับเห็ดนางฟ้ าภูฏาน เพียงแต่ความชื้นที่ใช้ในการกระตุน้ ให้เกิดดอกจะมีสูงกว่า และจะต้องมีการพักตัว
เพื่อสะสมอาหารของก้อนเห็ด ก่อนจะนาไปเปิ ดดอกเหมือนเห็ดหอม และในปัจจุบนั เห็ดขอนขาวและเห็ด
บดกาลังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดทั้งในลักษณะของการจาหน่ายดอกเห็ดสด หรื อเห็ดขอนขาวและเห็ดบด
แปรรู ปมีราคาที่ค่อนข้างสู งทีเดียวในบรรดาเห็ดที่สามารถเพาะได้ในถุงพลาสติกเรี ยกได้วา่ ไม่ถูกไปกว่า
ราคาของเห็ดหอมเลยทีเดียวซึ่งรสชาดของเห็ดจะเป็ นเอกลักษณะเฉพาะตัวการพัฒนาสายพันธุ์มา
ยาวนาน จนในปั จจุบนั นี้สายพันธุ์ที่ส่งเสริ ม หรื อ แนะนาให้เพาะจึงง่ายต่อการดูแลรักษาแต่ ให้ผลผลิตสู ง
ซึ่ งเป็ นเห็ดที่ใช้ประกอบอาหารได้ดีโดยเฉพาะก้านดอกซึ่ งมีเนื้อเยือ่ ยาวและแน่นเวลาเคี้ยวจะได้รสชาติดี
ทาอาหาร ได้ท้ งั ผัดและต้มแกง ให้คุณค่าทางอาหารสู งเช่นเดียวกับเห็ดชนิดอื่นๆปั จจุบนั เริ่ ม มีการเพาะ
เห็ดนี้กนั มากขึ้น แต่ผลผลิตยังน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
สิ่ งสาคัญทีเ่ ห็ดขอนขาว เห็ดบดต้ องการทัว่ ไป
1.ธาตุอาหาร (Nutrition)
เห็ดเป็ นพืชชั้นต่าไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้( Hetrotroph)จึงจาเป็ นต้องอาศัยอาหาร
สาเร็ จรู ปจากแหล่งต่างๆเช่นไม้ผหุ รื อปุ๋ ยหมักเป็ นต้น เป็ นเห็ดที่มีน้ าย่อยที่สามารถย่อยอาหาร
เชิงซ้อน โดยเฉพาะ พวกที่ให้พลังงานได้เช่นธาตุคาร์ บอนที่อยูใ่ นรู ปเชิงซ้อน ได้แก่
พวกลิกนิน (Lignin) ฮิมิเซลลูโลส (Hemicellulouse) โดยเส้นใยเห็ดมีน้ าย่อยทาการย่อยธาตุอาหารด้วยตัว
มันเองได้ และนาเอาไปใช้พลังงานที่ใช้ในการเจริ ญเติบโต และแบ่งเซลของมันจากเหตุผลดังกล่าว จึง
สามารถใช้วสั ดุเพาะโดยตรงได้เลย โดยไม่จาเป็ นต้องทาการหมัก
เสี ยก่อนยกเว้น วัสดุบางชนิดที่มียางที่ยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของเส้นใยเห็ด หรื อ เป็ นวัสดุที่แข็งยาว ยากต่อ
การนาเอาไปบรรจุในถุง เช่น ฟางข้าวต้น ข้าวโพด ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ เป็ นต้น ควรทาการหมักให้นิ่ม
ก่อน หรื อ ให้จุลินทรี ย ์ ช่วยย่อยให้ระดับหนึ่งก่อน แต่ไม่ถึงกับหมักจนเน่าสลายเหมือน การหมักปุ๋ ยเห็ด
ฟาง เห็ดแชมปิ ญอง
ธาตุอาหารเกลือแร่ และวิตามินหลัก ที่เห็ดต้องการมีเช่นเดียวกับพืชโดยทัว่ ไปจะต่างกันเพียงแต่
รู ปร่ างของธาตุอาหารเท่านั้นเห็ดต้องการมากแต่มกั จะขาดแคลนในปุ๋ ยหมัก ได้แก่ คาร์ บอน ไนโตรเจน
ออกซิ เจน เกลือแร่ และวิตามิน
ธาตุคาร์ บอน (Carbon) สามารถใช้คาร์บอนที่สลับซับซ้อนได้ ดังนั้นการใช้วสั ดุเพาะที่เป็ นขี้

เลื่อย จากไม้เนื้ออ่อนเหมือนเห็ดที่เพาะในถุงพลาสติกชนิดอื่น ได้แต่ถา้ มีการเติมแหล่งคาร์ บอนที่อยูใ่ นรู ป
ง่ายเช่นเซลลูโลสแป้ งและน้ าตาลเข้าเสริ มในวัสดุเพาะ
ในปริ มาณที่พอควร เส้นใยของเห็ดก็จะเจริ ญได้ดี
ธาตุไนโตรเจน (Nitrogen ,N.) เป็ นเห็ดที่มีโปรตีนสู งมาก ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของ โปรตีนโดยมีอยูป่ ระมาณ 16% ดังนั้นการเจริ ญเติบโตของเส้นใยเห็ดจะต้องอาศัย ไนโตรเจนเป็ น
อาหารที่สาคัญด้วย ไนโตรเจน ที่เห็ด
สามารถนาไปใช้ได้ดีน้ นั คือ ไนโตรเจนในรู ปอินทรี ยส์ ารที่ให้ผลต่อการเจริ ญเติบโตของเส้นใยเห็ดมาก
ที่สุด คือ โปรตีนที่มีอยูใ่ นส่ าเหล้าราละเอียด ใบกระถิ่นป่ น แต่จากการศึกษาการใช้ไนโตรเจนในรู ปของ
อาร์จินีน (Arginine) จะช่วยในการกระตุน้ ให้เห็ดออกดอกมากขึ้น และดีข้ ึน
เกลือแร่ (Minerals) เกลือแร่ ก็เป็ นอาหารที่สาคัญของเห็ดโดยแบ่งเป็ นกลุ่มคือ: ที่ตอ้ งการมาก ได้แก่ ฟอสฟอรัส (P) โปรแตสเซียม (K) กามะถัน (S) แคลเซียม (Ca) แมกนีไซด ์์(Mg) ที่
ต้องการน้อย ได้แก่ โมลิปตินมั (Mb)
โบรอน (B) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) และอื่นๆ
ฟอสฟอรัส จากดับเบิลฟอตเฟสมีผลทาให้เส้นใยเห็ดแข็งแรงเพิ่มจานวนได้อย่างรวดเร็ ว ส่ วน
ธาตุแมกนีเซี ยมที่อยูใ่ นรู ปของดีเกลือ(MgSo4 7 H2O) และฟอสเฟตใน
รู ป Potassium dihydrogen phosphate มีผลทาให้เส้นใยของเห็ดเจริ ญเติบโตเข้าไปในวัสดุเพาะ และ
รวมตัวกันเป็ นดอกเห็ดได้เร็ วยิง่ ขึ้น แต่หากใส่ มากเกินไปดอกเห็ดจะมีกา้ นยาวสี ซีดดอกเห็ดมีขนาดเล็ก ไม่
ค่อยสมบูรณ์ หากนาไปผสมน้ ารดตอนที่ดอกเห็ดเกิดเป็ นดอกแล้ว ดอกเห็ดจะฝ่ อตายได้ง่าย นอกจากนี้ยงั
พบว่าธาตุบางอย่าง เช่น โวเดียมที่มีอยูใ่ นรู ปเกลือแกง NaCl มีผลยับยั้ง
การเจริ ญเติบโตของเส้นใยเห็ด เป็ นการยืนยันว่าพื้นที่ใดที่มีอิทธิ ผลของน้ าทะเลเข้ามาถึงน้ าที่มีความ
เค็ม เช่นน้ ากร่ อยหากนามารดในวัสดุเพาะเห็ดจะให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของ
น้ าทะเล หรื อจานวนเกลือแกง
วิตามินหรือฮอร์ โมน Vitamins จากการศึกษาพบว่ามีวติ ามินบี (Thiamine) ในระดับความเข้มข้น
0.5มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถเร่ งการเจริ ญเติบโตของเส้นใยเห็ดได้ ฮอร์โมน กิบเบอราอิค แอ
ซิค Giberellic Acid ที่สกัดจากเชื้อราที่เรี ยกว่า Gibberella ferjikuroi (Saw) Wollen ขนาดความ
เข้มข้น 0.001% มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของดอกเห็ดการใช้ปุ๋ยยูเรี ยจานวนน้อย รดที่วสั ดุเพาะหรื อดอกเห็ด
จะทาให้เส้นใยหนา ดอกเห็ดมีน้ าหนักดี
2.อุณหภูมิ Temperature
อุณหภูมิก็นบั ว่ามีส่วนสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของเส้นใยเห็ดอยูไ่ ม่นอ้ ย อุณหภูมิ 24 - 30 C เป็ น
อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของเส้นใยและดอกเห็ด

3.ความชื้น Humidity
องค์ประกอบเห็ดทุกส่ วน ไม่วา่ เส้นใยเห็ดหรื อดอกเห็ด จะมีน้ าเป็ นองค์ประกอบอยูม่ าก
ถึง 90% ยกเว้นสปอร์ น้ ามีความจาเป็ นต่อกระบวนการต่างๆ และการรักษาสภาพอุณหภูมิภายใน
เซลล์ ดังนั้นทุกขั้นตอนของการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ นช่วงของการเจริ ญ
เติบโตของเส้นใยเห็ด การเกิดดอกการเจริ ญเติบโตของดอกเห็ดล้วน แต่ตอ้ งการความชื้นสู ง โดยปกติแล้ว
เว้นเสี ยแต่ระยะที่ทาให้เกิดดอกต้องเปิ ดปากถุงให้สัมผัสกับบรรยากาศ โดยจะต้องควบคุมบรรยากาศให้มี
ความชื้นสัมพัทธ์อยูร่ ะหว่าง 80-90 %
4.อากาศ (Air)
คาว่าอากาศในที่น้ ี หมายถึง ก๊าซออกซิ เจนหรื ออากาศบริ สุทธิ์ จากภายในวัสดุเพาะหรื อโรงเรื อน
เพาะเห็ด ทุกระยะของการเจริ ญเติบโตของเห็ด ล้วนแล้วแต่ตอ้ งการอากาศในการหายใจทั้งสิ้ น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ระยะของการสร้างและการเจริ ญเติบโตของดอกเห็ด
5.แสง (Light)
ช่วงที่เส้นใยเห็ดเจริ ญเติบโต ไม่ตอ้ งการแสง ช่วงที่เส้นใยสะสมอาหารและกาลังจะรวมตัวเป็ น
ดอกเห็ด พบว่าแสงมีความจาเป็ นในการกระตุน้ ให้เกิดเส้นใยของเห็ด รวมตัวกันเป็ นดอกเห็ดแสงราไรที่
ส่ องเข้าไปในโรงเรื อนอย่างสม่าเสมอ และทัว่ ถึงจะทาให้ดอกเห็ดพัฒนาได้สมบูรณ์ดียงิ่ ขึ้นหากแสงไม่
เพียงพอ ดอกเห็ดจะโน้มไปหาแสงที่มีความเข้มข้นสู ง ในทางตรงข้าม หากแสงมากเกินไป ดอกเห็ดจะสี คล้ า
และแห้งง่าย
6.ความเป็ นกรด-ด่ าง (PH)
ระดับความเป็ นกรดเป็ นด่าง ที่เห็ดโคนญี่ปุ่นต้องการอยูใ่ นระดับค่าเป็ นกลาง 6.5-7.5
7.สารพิษ
ไม่ควรใช้สารเคมี หรื อสารประกอบที่มีพิษกับการเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดบด
วัสดุ อุปกรณ์ ทีส่ าคัญในการเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดบด
วัสดุเพาะ วัสดุเพาะที่นิยมมากที่สุด คือขี้เลื่อยจากไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยางพารา ไม้งิ้ว ไม้นุ่น ไม้
ก้ามปู ไม้กระถินณรงค์ กากเป็ นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะขาม ไม้ทุเรี ยน ไม้ขนุน ต้องทาการหมักสลายยางไม้
เสี ยก่อน วัสดุเพาะที่นิยมกรณี ที่ไม่มีข้ ีเลื่อย คือ ฟางข้าว ต้นข้าวโพดต้นข้าวฟ่ าง วัสดุเพาะดังกล่าวนี้หาก
นาไปเพาะเห็ด จะทาให้ผลผลิตค่อนข้างสู งคุณภาพดี ไม่มีกลิ่นไม้ รสชาติดีกว่า แต่ตอ้ งทาการหมัก
จนกว่าวัสดุเพะจะนิ่มและหอม จึงจะสามารถนาไปเพาะเห็ดได้

สู ตรอาหาร เป็ นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสู ง ดังนั้น การที่จะเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตสู ง คุณภาพดี ก็ควร
ทาการเสริ มหรื อเติมธาตุอาหารที่เห็ดต้องการเข้าไปให้ครบถ้วน
สู ตรอาหารสาหรับเห็ด
.สู ตรทัว่ ๆไป
ขี้เลื่อยแห้ง
100 กก.
ราละเอียด
10 กก.
ใบกระถิ่นป่ น
3 กก.
ข้าวโพดป่ นหรื อแป้ ง
1 กก.
ส่ าเหล้า
1 กก.
หินฟอสเฟต
1 กก.
ปูนโดโลไมท์หรื อปูนขาว 1 กก.
ดีเกลือ
0.1 กก.
การบรรจุถุงพลาสติก ถุงพลาสติกที่นามาบรรจุวสั ดุเพาะเห็ดนิยมใช้ถุงกันร้อน พับก้นเรี ยบร้อย
แล้ว สาหรับวัสดุเพาะที่เป็ นขี้เลื่อย นิยมใช้ถุง ขนาด 6.5 x 12.5 นิ้ว หนา 0.10 มม. ถ้าเป็ นฟางใช้ 9x13 นิ้ว
หนา. 10มม. การบรรจุวสั ดุเพาะลงในถุงนั้นควรบรรจุประมาณ 3 ใน 4 ของความสู ง กด ทุบ เพื่อให้วสั ดุ
เพาะแน่นพอสมควรหรื อพยายามให้อากาศเหลือน้อยที่สุดในถุง แล้วจึงใส่ คอขวด อุดด้วยจุกประหยัดสาลี
การนึ่งฆ่ าเชื้อจุลนิ ทรีย์
การนึ่งฆ่าเชื้อนั้นจะนึ่งด้วยหม้อนึ่งแบบไหนก็ได้ สิ่ งที่สาคัญที่สุดที่ควรระวัง คือ
1. อุณหภูมิที่ใช้ คืออุณหภูมิน้ าเดือดธรรมดา 98-100 องศาเซลเซียส
2. ต้องไล่อากาศออกให้สม่าเสมอ เพราะนอกจากนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้ว จะต้องไล่ก๊าซพิษออกให้
หมด ด้วยวิธีการทดสอบว่าไล่ก๊าซพิษออกหมดหรื อยังให้สังเกตจากกลิ่นด้วยการผ่าก้อนเชื้อและดมดูหรื อ
ดมกลิ่นไอที่ระบายออกมาจากหม้อนึ่ง ขณะที่ทาการนึ่ง ใช้เวลาการนึ่งนับตั้งแต่น้ าเดือดพ่นออกจากปาก
ท่อระบายไอออกอย่างสม่าเสมอ จึงทาการจับเวลา การจะใช้เวลานานเท่าไหร่ ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดและขนาดของ
หม้อนึ่งโดยปกติหากเป็ นหม้อนึ่งขนาดเล็กที่น่ ึงได้ไม่เกิน 100 ก้อน ใช้เวลานึ่งประมาณ 2 - 3 ชม. ขนาดไม่
เกิน 1,000 ก้อน ใช้เวลานึ่ง 3 - 4 ชม.หากใหญ่กว่านั้นให้ใช้เวลา 4-6 ชม.
3. เมื่อนึ่งสุ กแล้ว เอาออกจากหม้อนึ่งไว้ในที่สะอาด จะให้ดีควรคลุมด้วยมุง้ ผ้าฝ้ าย เพื่อกันไม่ให้ฝนุ่
หรื อเชื้อโรคตกลงไป
การเขี่ยเชื้อ
สาหรับหัวเชื้อที่ใช้ควรเป็ นเชื้อบริ สุทธิ์ ไม่มีการถ่ายเชื้อหลายครั้งก่อนเขี่ยเชื้อควรทาการเขย่าเมล็ดข้าว
ฟ่ างแยกออกจากกันก่อน 1-2 วัน เพื่อ
1. สะดวกแก่การนาไปใช้
2. เพื่อให้เมล็ดข้าวฟ่ างแยกออกจากกัน เส้นใยเห็ดยังได้รับความบอบช้ าอยู่ หากนาเอาไปใช้

เลย อาจถูกเชื้อโรคเข้าไปทาลายหรื อแข่งขันได้
3. เพื่อให้เชื้อเห็ดเจริ ญเข้าไปในเนื้อเมล็ดข้าวฟ่ างมากขึ้น เพราะระยะแรกเส้นใยเห็ดเจริ ญเฉพาะ
บริ เวณรอบๆเมล็ดนั้นจะทาให้ประหยัดและเชื้อเห็ดพุง่ แรงมาก
4. ลดความเสี่ ยงทั้งนี้เนื่องจาก หากเชื้อไม่บริ สุทธิ์ หลังจากทาการเขย่าแล้วเชื้อคู่แข่งที่แฝงติดอยูจ่ ะ
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วกว่า เชื้อเห็ดจะไม่เจริ ญหรื อเจริ ญไม่สม่าเสมอ ก็คดั ทิ้งออกก่อนที่จะนาไปใช ์้
เพราะหากเชื้อไม่บริ สุทธิ์ เมื่อเอาไปใช้กอ้ นเห็ดที่ใช้หวั เชื้อขวดนั้นก็คงเสี ยทั้งชุดหัวเชื้อเห็ดที่ยงั ไม่นาไปใช้
เมื่อเชื้อเห็ดเจริ ญเต็มเมล็ดข้าวฟ่ างแล้ว หากยังไม่นาเอาไปใช้ควรทาการเขย่า แล้วเก็บไว้ในตูเ้ ย็นชั้นแช่ผกั ที่
อุณหภูมิประมาณ 8 - 10 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานเป็ นเดือนก่อนใช้นามาเขย่าเก็บไว้อีก 2 3 วัน เพื่อให้เส้นใยเห็ดฟื้ นตัวเสี ยก่อน วิธีการเขี่ยเชื้อหลังจากที่กอ้ นวัสดุเพาะที่ผา่ นการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ให้
นาเอาเข้ามาในห้องที่สะอาดหรื อสถานที่ที่ทาการเขี่ยเชื้อ ถ้าเป็ นห้องเขี่ยเชื้อควรเป็ นห้องที่สะอาด ก่อนและ
หลังการนาเอาของเข้ามาในห้องเขี่ยเชื้อ ควรทาความสะอาดพื้นห้องทุกครั้ง ด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาคลอรี น
ผสมน้ าเช็ดหรื อถูพ้นื ข้างฝาทุกๆ 10 - 15 วัน ควรปิ ดห้องเพื่อทาการอบฆ่าเชื้อในบรรยากาศหรื อ
ตามซอกตามมุม โดยใช้ด่างทับทิมผสมฟอร์ มาลิน อบทิง้ ไว้ 24 ชัว่ โมง หากไม่มีหอ้ งเขี่ยเชื้อ ให้ใช้มุง้ ผ้า
ฝ้ ายที่สะอาดคลุมกองก้อนวัสดุเพาะแล้ว จึงทาการเขี่ยเชื้อเห็ดลงไปก่อนที่จะทาการเขี่ยเชื้อลงไปนั้นให้
ใช้ แอลกอฮอล์ หรื อ น้ ายาคลอรี น เช็ดปากขวดหัวเชื้อเสี ยก่อน จากนั้นจึงเทหัวเชื้อใส่ เข้าไปยังปากถุง
อย่างรวดเร็ วโดยการเปิ ดจุกประหยัดสาลีออก ใส่ หวั เชื้อลงไป 15 - 20 เมล็ด ก็พอ รี บปิ ดปากถุงตามเดิม
ทันที จากนั้นจึงทาการเทหัวเชื้อในถุงต่อไปทันที หากเป็ นไปได้ อย่าพยายามตั้งขวดหัวเชื้อขึ้น เพราะ
เท่ากับเป็ นการดูดเอาอากาศที่สกปรกเข้าไป หัวเชื้อเห็ด 1 ขวด เขี่ยได้ 50 ถุง

การบ่ มเชื้อ
หลังจากการใส่ หวั เชื้อเห็ดลงไปแล้ว นาเอาไปบ่มในห้อง สาหรับการบ่มเชื้อ หรื อ โรงเรื อน
สาหรับเปิ ดดอกเลยในระยะที่ทาการบ่มเชื้อนั้น ไม่มีการรดน้ า ไม่ตอ้ งการแสง ดังนั้นภายในโรงบ่มมีเพียง
แสงสลัวๆก็พอ เพราะถ้าหากแสงมากเกินไปเส้นใยเห็ดจะเจริ ญช้า และต้องการอุณหภูมิหอ้ ง
ธรรมดา ประมาณ 24-28 องศา
- ในการบ่ มก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว เห็ดบดจะใช้ เวลาประมาณ 50 วัน เชื้ อจะเดินเต็มถุง แล้ วจึงจะนาไปเปิ ด
ปากถุง -

การกระตุ้นให้ ออกดอก
เมื่อเส้นใยเห็ดเจริ ญเต็มวัสดุเพาะแล้ว สามารถนาไปกระตุน้ ให้เกิดดอกได้ โดยเห็ดโคนญี่ปุ่น
ต้องการปัจจัยในการออกดอก ดังนี้
1. ต้องการพักตัวในการสะสมอาหารก่อนการเปิ ดดอก
2. อากาศในโรงเรื อนมีการถ่ายเทของอากาศ ปานกลาง
3. อุณหภูมิในช่วงของการเปิ ดดอก 24-30 องศาเซลเซียส
4. ความชื้นที่ตอ้ งการ 80 - 85 %
5. ออกดอกรุ่ นแรก 10 วัน
6. อายุดอก 1 วัน
7. เว้นระยะแต่ละรุ่ น 15-20 วัน
8. จานวนครั้งที่มีดอก 12-18 ครั้ง
9. ผลผลิตเฉลี่ย/รอบ 20-25 กรัม
10. ผลผลิตเฉลี่ย/ก้อน 200-250 กรัม
11. ราคาประกันรับซื้ อ 120 บาท/กก.

การดูแลรักษาสาหรับช่ วงทีท่ าให้ เกิดดอกเห็ดนี้ ควรศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยทีม่ ี
ผลกระทบต่ อดอกเห็ดให้ ถ่องแท้เพราะจะทาให้ การแก้ปัญหา ได้ ดียงิ่ ขึน้
ส่ วนประกอบของเห็ดขอนขาว เห็ดบดทีไ่ ด้ จากการเพาะ 100 กรัม (ดอกสด)
ความชื้น
คาร์โบไฮเดรต
แคลเซี่ยม
วิตามินบี 1
.

89.90
5.08
6.44
0.006

โปรตีน
เยือ่ ใย
เหล็ก
วิตามินบี 2

2.73
0.487
1.60
0.15

ไขมัน
เถ้า
ฟอสฟอรัส
ไนอาซิน

0.048
0.677
83.56
3.11

อุปสรรค ปัญหาและการแก้ไข ของเห็ดขอนขาว เห็ดบด (บางส่ วน)
เขี่ยเชื้อเห็ดลงไปแล้ว เส้ นใยเห็ดไม่ เจริญออกมาเป็ นดอกเห็ด
มีหลายสาเหตุ ด้วยกัน คือ
**** เชื้อเห็ดตาย หรื อเสี ย
**** ทาการเขี่ยเชื้อเห็ดในขณะที่กอ้ นวัสดุยงั ร้อนเกินไป
**** ก้อนวัสดุเพะมีก๊าซพิษ เช่น แอมโมเนียหลงเหลืออยู่
เชื้อเห็ดเจริญเติบโตไม่ ถึงก้ นถุงแล้ วหยุดชะงัก อาจมีสาเหตุมาจาก
**** ก้อนเชื้อเปี ยก หรื อ มีความชื้นมากเกินไป
**** อุณหภูมิหอ้ งบ่มสู งเกินไป ในกรณี น้ ี ควรทาการรดน้ าที่พ้นื โรงเรื อน พร้อมทั้งเปิ ดประตู หรื อฝา
ด้านข้างให้ลมโกรกเอาความร้อนออก
ดอกเห็ดทีเ่ กิดรุ่ นหลัง ดอกเห็ดแห้ งเหี่ยวตาย อาจมีสาเหตุมาจาก
**** เกิดจากการรักษาระดับความชื้นไม่พอดี
****รดน้ ามากเกินเชื้อแบคทีเรี ยเข้าไปทาลายดอกเห็ด ดังนั้น ในระยะออกดอกอย่าพยายามรดน้ าให้
ถูกดอกเห็ดมากเกินไป ควรรดเฉพาะที่พ้นื ข้างฝา เพดาน และฉีดเป็ นฝอยละเอียดไปที่ดอกเห็ดเล็กน้อย
ก้ อนเชื้อหมดอายุเร็ว และให้ ผลผลิตต่า
**** วัสดุเพาะถูกหมักนานเกินไป ก่อนที่จะนาเอามาเพาะเห็ด
**** ใช้ข้ ีเลื่อยไม่เนื้ออ่อนเกินไป
**** มีการสะสมเชื้อโรคภายในโรงเรื อน ทาให้เชื้อจุลินทรี ยเ์ ข้ามาทาลายเชื้อเห็ดได้
แหล่งอ้างอิง หนังสื อชมรมคนรักเห็ด กรมวิชาการ กรุ งเทพมหานคร ยูไนเต็ดโปรดักชั่ น
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ
http://www.school.net.th/library/webcontest2003/100team/dlbs004/kaomonhed.htm

