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6. การเปดดอก ดึงใครอบคอขวดออกแลวนํากอนเชื้อซึ่งเสนใยเจริญเต็มถุง
ไปวางในโรงเรือนาสําหรับเปดดอกโดยวางซอนกัน ใหน้ําวันละ 3 ครั้ง
โดยรดน้ําไปตามบริเวณพื้นและรอบ ๆ โรงเรือน
ในโรงเรือนตองมี
แสงสวางและอากาศถายเทไดดี ดอกเห็ดจะคอยๆ เจริญใชเวลาประมาณ
1 เดือน หรือมากกวานั้นขึ้นกับสภาพอากาศจึงจะเจริญเต็มที่ การเก็บดอก
ใหสังเกตบริเวณขอบของดอกจะเปนสีน้ําตาลเชนเดียวกันทั้งดอก แลวทิ้ง
ไวระยะหนึ่งจึงจะเก็บ การเก็บดอกเห็ดหลินจือตองพยายามดึงดอกเห็ด
ใหหลุดออกมาทั้งหมด ผลผลิตดอกเห็ดหลินจือสดจะแตกตางกันไปตาม
สภาพแวดลอมที่เพาะโดยเฉลี่ยแลวจะไดผลผลิตประมาณ 50 - 100 กรัม
ตอถุงขี้เลื่อยขนาด 900 กรัม
7. การทําแหง ดอกเห็ดหลินจือนิยมเก็บไวในสภาพแหง เมื่อเก็บดอกเห็ดสด
มาแลวก็ตัดสวนปลายกานทิ้งเล็กนอย แลวลางดอกเห็ดทิ้งใหสะเด็ดน้ํา
หรือไมตองลางน้ํา หั่นเปนชิ้นบาง ๆ เมื่อหั่นเสร็จตองรีบนําไปตากหรือ
อบแหงทันที ไมเชนนั้นจะมีน้ําสีขาว ๆ ออกมาก จะทําใหมีสีขาวติดอยู
กับเห็ด ซึ่งทําใหเห็ดเสียราคาได
การทําแหง โดยการตากแดดจัด ๆ สัก 3 ครั้ง แลวอบที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง หรือใชอบที่อุณหภูมิ
60 - 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ถึง 24 ชั่วโมง นํามาผึ่งใหเย็น
แลวเก็บใสถุงใหมิดชิด
หมายเหตุ
เห็ดในสกุลกาโนเดอมาบางชนิดเปนศัตรูของพืช ปาลมน้ํามัน
มะพราว และหมาก เปนตน จึงควรระมัดระวังในการเพาะเห็ดชนิดนี้
ควรเผากอนเชือ้ ที่เหลือทิ้งจากการเพาะแลว อยานําไปใสเปนปุยกับตนไม
ทันที ตองนําไปผานขบวนการหมักใหสมบูรณเสียกอน

การเพาะเห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือ เปนเห็ดสมุนไพรที่ชาวจีน ญี่ปุน เกาหลี
และไตหวัน ใชบริโภคเพื่อบํารุงสุขภาพมาชานาน เห็ดชนิดนี้มีราคา
คอนขางแพงและมีรสชาติขม การเพาะทําไดไมยากโดยใชขี้เลื่อยผสม
วัสดุตาง ๆ ดังวิธีการและขั้นตอนดังตอไปนี้

สูตรอาหาร
1. ขี้เลื่อยไมยางพารา
รําละเอียด
ดีเกลือ
น้ํา
2. ขี้เลื่อยไมฉําฉา
รําละเอียด
ดีเกลือ
ยิบซั่ม
น้ํา
3. ขี้เลื่อยไมเบญจพรรณ
ปูนขาว
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต
น้ํา

100 กิโลกรัม
1.5 กิโลกรัม
0.2 กิโลกรัม
60 – 65 เปอรเซ็นต
100 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
0.2 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
60 – 65 เปอรเซ็นต
100 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม
60 – 65 เปอรเซ็นต

สําหรับสูตร 3 ทําการหมักเปนเวลา 2 เดือน กลับกอง
ทุก 15 วัน กอนนําไปบรรจุถุงผสมดวยรําละเอียด 3 กิโลกรัม
และน้ําตาลทราย 2 กิโลกรัม

สายพันธุ
เบอร 1 มีจาํ หนายที่ศูนยรวบรวมเชื้อพันธุเห็ดแหงประเทศไทย
เปนสายพันธุที่ผานการทดสอบแลววาใหผลผลิตไดดีจากการเพาะตลอดทั้งป
ที่กรุงเทพฯ

อุปกรณ
1. ถุงพลาสติกทนรอนขนาด 7 x 13 นิ้ว หรือ 6 ½ x 12 นิ้ว
2. คอพลาสติกสําเร็จรูป ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว สูง 1 นิ้ว
พรอมที่ครอบปด และมีฝาปด (ซึ่งรองดวยกระดาษอีกชั้นหนึ่ง)
หรือสําลี หรือฝาปดแบบประหยัด
3. ยางรัด ตะเกียงแอลกอฮอล
4. หัวเชื้อเห็ดในเมล็ดขาวฟาง
5. โรงเรือนพรอมชั้น สําหรับปมกอนเชื้อ และเปดดอกแยกกัน
6. อุปกรณใหน้ํา เชน บัวรดน้ํา สายยาง
7. พลั่ว และหมอนึ่งไมอัดความดัน

วิธีการทํา
1. ผสมขี้เลื่อยและวัสดุอื่น ๆ เขาดวยกัน เติมน้ําลงไปใหเปนฝอย คลุกเคลาให
เขากันดี ตรวจสอบใหมีความชื้นประมาณ 60 – 65 เปอรเซ็นต โดยการบีบ
ขี้เลื่อยผสมใหแนนแลวคลายมือออก ขี้เลื่อยผสมควรจับตัวกันอยูไดแตไมชื้น
จนมีน้ําหยดไหลออกมา และไมแหงจนขี้เลื่อยผสมแตกรวนเมื่อคลายมือ
สําหรับสูตร 1 และ สูตร 2

2. บรรจุขี้เลื่อยผสมในถุงพลาสติกทนรอนประมาณ 900 กรัม
ตอถุง แลวอัดใหแนนพอประมาณรวบปากถุง ใสคอขวด
พลาสติก ดึงปากถุงพับลงมารัดดวยยางวง ทําชองตรงกลาง
ถุงอาหาร เจาะดวยไมแหลม สวมฝาครอบสําเร็จรูปและ
ฝาปด (ซึ่งรองดวยกระดาษ) หรือสําลี และปดทับดวย
กระดาษหรือฝาปดแบบประหยัด
3. นําถุงอาหารซึ่งเตรียมเสร็จเรียบรอยแลว ไปเรียงในหมอนึ่ง
หรือถังนึ่งไมอัดความดัน แลวนึ่งเปนเวลา 2 – 3 ชั่วโมง
นับจากน้ําเดือด โดยสังเกตจากไอน้าํ ที่พุงตรงจากรูที่เจาะ
ไวที่ฝา แลวทิ้งใหเย็น
4. การหยอดเชื้อเห็ด หัวเชื้อเห็ดนั้นจะตองมีการเขยาขวด
เปนระยะ ควรเขยาใหเมล็ดขาวฟางกระจายออก (กอนจะ
นํามาใช 1 คืน) ดึงจุกสําลีลนปากขวดหัวเชื้อที่เปลวไฟ
เทหัวเชื้อลงในถุงอาหารประมาณถุงละ 20 – 30 เมล็ด
ปดที่ครอบคอขวดไวตามเดิม การหยอดหัวเชื้อตองทําในที่
สะอาดและไมมีลมพัดผาน
5. การบมกอนเชื้อ นําถุงที่ใสหัวเชื้อเห็ดวางบนชั้นในแนวตั้ง
หรือแนวนอนก็ได ในที่มืดจนเสนใยเจริญเต็มถุง ใชเวลา
ประมาณ 1 – 1 ½ เดือน
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ใหหลุดออกมาทั้งหมด ผลผลิตดอกเห็ดหลินจือสดจะแตกตางกันไปตาม
สภาพแวดลอมที่เพาะโดยเฉลี่ยแลวจะไดผลผลิตประมาณ 50 - 100 กรัม
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