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Téma/Topic:  

Pěstování jedlých a léčivých hub s ohledem na výběr vhodných substrátů a kultivačních metod 

Hypotézy/Hypotheses:  

1. Pro výrobu houbových substrátů pro pěstování vybraného sortimentu produkčně 
významných druhů jedlých a léčivých hub lze alternativně uplatnit dosud nevyužívané druhy 
lignocelulózového odpadu. 

2. Technologickou úpravou alternativních surovin při výrobě houbových substrátů lze 
dosáhnout obdobné kvality těchto substrátů jako při použití konvenčních surovin 

3. Substráty na bázi netradičních materiálů ošetřené alternativními postupy vytvoří podmínky 
pro dosažení obdobného výnosu odpovídající kvality plodnic. 

 

Anotace/Summary: 

Při pěstování jedlých a léčivých hub se používají vybrané lignocelulózové odpady. Z nich 
nejpoužívanější jsou piliny listnatých stromů, které jsou však v souvislosti s rozvojem pěstování hub a 
energetickým využitím stále více nedostupnou surovinou. Proto je třeba hledat nové suroviny pro 
výrobu těchto substrátů a nalézt vhodné technologické postupy jejich úpravy s cílem získat substráty 
obdobné kvality jako při použití konvenčních surovin a současně zachovat potenciál vysoké efektivity 
produkce. Pozornost bude zaměřena na snadno dostupné suroviny, zejména pak piliny jehličnatých 
stromů, které jsou vzhledem k obsahu pryskyřičných látek pro kultivaci hub problematické, lze ale 
předpokládat, že vhodnou úpravou je možné tyto látky ze substrátu odstranit. Srovnávací pokusy budou 
prováděny s více druhy hub, přičemž bude studován metabolismus hub vyjádřený produkcí CO2. a bude 
vyhodnocen vliv různých faktorů (intenzita, fotoperioda a složení světelného spektra a enzymatická 
aktivita hub) na výnos a kvalitu plodnic hub pěstovaných na netradičních, alternativně ošetřených 
substrátech. 
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