
Pěstování hub
V současné době racionální výživy jsou houby oceňo

vány a uznávány za vhodnou doplňující součást stravy 
člověka. Zejména čerstvé piodnice jedíých hub jsou ví
taným příspěvkem do našich kuchyní. Jako složka potra
vy přinášejí pokrmy z hub příjemnou změnu v jídelním 
lístku. Jsou vhodné pro přípravu řady předkrmů, polé
vek, omáček, samostatných jídel I zákusků. Zlepšuj! chuť 
mnohých masitých pokrmů.

Které druhy hub ize pěstovat?

Ve světě se pěstuje více druhů hub: např. v Japonsku 
je to š il-ta k é  -  houževngtec jedlý (Lentinus edodes), 
v jihovýchodní Asii kukrrják sklepní (VolvarieHo volva- 
cea), penízovka sametonoíiá aj. U nás přicházejí v úva
hu tři druhy hub. V prvé řadě jsou to pěstované žampió- 
ny, dále límcovka obrovská o hlíva ústřičná. Jejich 
sadba je nebo bude u nás k dostání.

Pro úplnost je třeba se zmínit o „pěstování" hub, jak 
jej doporučovali naši staří mykologové. V zahradě, kde 
jsou příslušné lesní stromy, je možné se pokusit o jakési 
„připěstování" hub tím, že se vyzrálá piodnice hřibovité, 
příp. jiné jedlé houby rozmělní v konvi s vodou a „za
sévá" pod stromy do kypré půdy s lesním humusem. Zda 
a kdy něco vyroste, závisí na tolika neznámých, že nelze 
mluvit o pěstování. Některé druhy hub rostoucích v trá
vě (např. špičku travní) je možno „předsadit" do zahrád
ky tak, že se velký drn s trávou a podhoubím umístí do 
vlastního trávníčku. Výsledky jsou opět zcela nejisté prá
vě tak, jako když se .vysejí" výtrusy žamplónů naleze
ných v přírodě na kompost.



Skutečně se pěstuje jen žampión (č i pečárka) zahrad
ní -  Agaricus hortensis (Cooke) P ilá t a žampión dvoj- 
výtrusý -  Agaricus bisporus (Lange) P ilát. Sadbu vyrá
bí odborná firma.

Zásady správného pěstování žampionů
1. Nejlepší surovinou pro pěstování žampiónů je čerstvý 

koňský hnůj, který pochází ze stájí, kde se krmí 
senem a ovsem a stele se pšeničnou nebo žitnou 
slámou. Č tyři pě tiny objemu hnoje má tv o řit sláma 
a jednu pětinu koňský trus. Při používání jiných suro
vin je třeba se porad it s odborníkem. Koňský hnůj je 
možno částečně nahradit i jiným, např. drůbežím, 
králičím  i vepřovým. Podmínky se však částečně 
mění.

2. Koňský hnůj se uloží na hladkou, č istou plochu 
vrstevnatě na hromadu 1,5 -  2,5 m širokou a 1,5 m 
vysokou. Při ukládáni hromady se hnůj řádně pro- 
v lhčí a stlačí. Na povrch vrstev hnoje se sype sádra 
(1 0 -1 8  kg /t) . Stěny hromady musí bý t rovné. Po 
4 - 7  dnech se hromada převrství, hnůj se dokonale 
promíchá, provětrá, dovlhčí, příp. se přida jí strojená 
hnojívá. Podruhé se hromada přehazuje po 4 - 6  
dnech, potře tí po dalších 3 - 5  dnech. Při druhém 
a třetím  přehazování se hnůj již  nestlačuje, vlhčí 
se opatrně, při třetím  přehození jen v případě potře
by. Po dalších 2 - 4  dnech se příprava živného sub
strátu končí. Při ferm entaci se má hnůj zahřát na 
60 stupňů C. Nejlépe se fermentuje pod přístřeškem 
a v závětří.

3. Správně fermentovaný substrát má m ít čokoládovou
barvu a má příjemně vonět. Slámky se mají snadno 
trha t, avšak nesměji se rozpadávat, nesmějí být „m ast
né". Substrát má být e lastický -  po stisku v dlani 
má nabývat původní objem. Má obsahovat 60 -  65 %  
vody, tj. při silném stisku v ruce může z něho vy
téci pouze malá kapka teku tiny. Reakce substrátu 
má být neutrální nebo slabě kyselá, příp. slabě al
ka lická (pH 6 ,5 -7 ,5 ). 1

4. Kultury žampiónů se zakládají v čisté, větrate lné 
místnosti, kde se udržuje vysoká vzdušná vlhkost 
(6 0 -9 0  % ) a stálá tep lo ta  (1 2 -1 3  stupňů C ). Lze

. využít sklepů i nadzemních objektů. M ístnosti se 
předem dezin fiku jí postřikem stěn a podlah váp
nem, Kuprikolem, popř. jiným i účinnými prostředky. 
Kultury se zakládají ve formě plochých, 1 8 -2 2  cm 
vysokých záhonů, nebo vyšších oblých záhonů, příp. 
na po licích nebo v bednách. Při zakládání ku ltu r se 
substrát mírně pěchuje. Povrch záhonu musí být 
rovný.

5. Připravený substrát se očkuje (osazuje) žampióno 
vým podhoubím druhý až tře tí den po upravení zá
honů, nebo naplnění beden. Kusová sadba se rozlá
me na kousky ve likosti vlašského ořechu a vkládá 
se pod povrch záhonů do hloubky 2 - 4  cm, ve vzdá-



lenosti 25 cm od sebe, do trojsponu. Z rn itá  sadba 
se sází do hnízd nebo se pravidelně rozhazuje po 
povrchu a přikry je  se nízkou vrstvou substrátu. Ve 
vlhké pěstírně lze rozhazovat zrnitou sadbu na po- 
vrch a kultura se přikry je  papírem. Povrch záhonu 
má být stále vlhký, avšak v prvních dnech po výsad
bě se nezalévá. V případě rychlého vysychání se 
v lhčí vzduch a povrch kultury se orosí mlžením. 
Před krytím  ku ltu r se m ístnosti nevětrají.

6. Po 10 -  20 dnech se kolem zárodků rozrůstá do sub
strátu mycelium. Povrch záhonů se pokryje 2 - 3 cm 
vysokou vrstvou krycí zeminy. Doporučuje se použí
va t směs půdy, písku a rašeliny, neutralizované vá
pencem nebo vápnem (1:1:1). Směs se prosívá přes 
síto s oky 2 cm velkým i. Reakce krycí zeminy má být 
slabě alkalická, její struktura drobtovitá . Povrch 
ku ltu ry po pokrytí musí být rovný.

7. Asi 5 - 6  týdnů po založení ku ltu r se počnou objevo
vat první plodnice. Sklízejí se opatrným kroutivým 
pohybem a vzniklé jamky se zasypávají čerstvým 
krycím materiálem. M ístnosti se intenzívně větrají 
-  nesmí však vzniknout průvan. Zalévá se podle 
potřeby, avšak vždy opatrně, aby se ku ltu ry ne- 
převlhčily.

8. Kultury p lodí 2 - 3  měsíce „v lnov itě ". Záhony se pra
videlně ošetřují a zavčas se odstraňují chorobné 
plodnice s okolní krycí zeminou.

9. Po ukončení sklizně se použitý substrát ihned vy
váží z pěstírny, m ístnost se řádně vyč is tí a dezin fi
kuje Kuprikolem a formalinem.

10. Ve všech fázích výrobního postupu je nutné udržovat 
č is to tu  a zachovávat hygienické zásady: pracovník 
si myje před a po každé m anipulaci ruce, nářadí a 
dopravní prostředky se dezin fikují. Nemocné p lodn i
ce se sbírají do papíru namočeného do roztoku Ku- 
prikolu nebo jiného přípravku. Pěstite l nesmí při
pustit, aby se v pěstírně vyskytoval hmyz. Cestičky 
a stěny se poprašují přípravkem DDT, príp. se po
užívá přípravku DDVP, pyretrinu a dalších. Doporu
čuje se též postupovat přesně podle návodu, který 
je výrobcem přiložen k sadbě. Sadba se kupuje a 
používá vždy čerstvá. Dodává ji pro malé i velké 
pěstite le VSD Mykoprodukta -  Praha 1, Václavské 
nám. 30, nebo Zemědělské potřeby -  závod Žampió- 
ny, Jaroměř,

Je možno pěstovat žampiony ve volné 
přírodě?

Ano, ale výsledek je silně ovlivněn povětrnostním i pod
mínkami, výskytem škůdců i jiným i škodlivým i č in ite li. 
Pěstování žampiónů v přírodě je mnohem riskantnější 
než v m ístnostech a je časově omezeno. Nejvhodnější 
dobou pro založení žampiónové ku ltu ry je polovina čer
vence, kdy vysoké tep lo ty  (2 0 -2 5  °C) urych lu jí rozrůs
tání mycelia. V srpnu jsou nižší noční tep lo ty vhodné 
pro tvorbu plodnic. Připravený živný substrát (zcela 
obdobně, jak bylo dříve uvedeno) se ukládá na zem do



vyšš ích  záhonů nebo do pa řen iš tě , p řípadně  do vyh lo u 
bených |am  ve tva ru  pa ře n iš tě  (h lo u b k o  asi 20 cm ). 
O kra je  se ob lo ž í prkny, dno se d e z in fik u je  fo rm a lin em  a 
vy lo ž í se p o lye th y le n o vo u  fó li í.  Na ní se za lož í záhony 
ze su b s trá tu . Po osázení záhonu sadbou ( ja k  d rive  po
psáno) se záhon pokrývá  vyšší k ry c í vrs tvou  (až 5 cm 
vyso ko u ), k te rá  se udržuje s tá le  v lh ká . Voda však nesmí 
dosáhnou t su bstrá t! Ve vo lné  p říro d ě  doporuču je  se za
k lá d a t záhony asi 2m etrové, pokud možno ve s tín u  (pod  
s trom y) a chráněné  zd í od severn í s trany. P ro ti dešti a 
s lunc i se zh o to vu jí jednoduché p řís tře šky  z desek, eter- 
n itu , po lye th y le n o vých  fó l i í  a podobně. N ěkdy se doporu
ču je  záhon, v němž jen p o lo v in a  je ze su b s trá tu  a druhá 
je z p lodné  zem iny, na níž se pěstu je  ze len ina.

Pěstování žampionů v malém
N e jvh o dn ě jš í je pro drobné p ě s tite le  za k o u p it u v e l

kých p ě s tite lů  bedny se živným  substrá tem  již  hotovým  
nebo dokonce již  s ku ltu ro u  p řip ravenou  p lo d it.

Takovou službu koná pro zahrádkáře  např. n. p. 
Sempra, jehož závod M ra tín , Praha -  východ, dodává již 
p řip ra ve ný  s u b s trá t v p o lye th y le n o vých  sáčcích  (m a lý 
sáček obsahuje  k ry c í zem inu, ve lký  s u b s trá t) . Tento 
u š le c h tilý  su b s trá t byl podroben p a s te ra c i parou při te 
p lo tě  58 °C po dobu 48 hod in  a při te p lo tě  45 °C d a l
š ích  43 hodin. Teprve po důkladném  vypuzeni zbytků  
čpavku, o d v ě trá n í a sn ížen í te p lo ty  pod 30 °C se p řik ro 
č ilo  k zaočkovánf su b s trá tu  žam piónovým i zárodky. Po 
zaočkován í žam piónovým  podhoubím  při te p lo tě  do 25 °C 
p ro ro s tlo  podhoub í ce lým  substrá tem  v sáčku. V e lký  sá
ček se o tevře a vyjm e z něho m alý sáček s k ry c í zem i
nou. S ro lu je  se ta k , aby jeho h o rn í část p ře čn íva la  asi 
3 cm nad substrá tem .

Tém ěř ce lý  obsah vloženého m alého sáčku se vysype 
na povrch su b s trá tu  v p y tli.  R ozprostře se a m írně u h la 
dí. Asi dese tina  k ry c í zem iny se ponechá v sáčku pro 
p o u ž ití k zasypáván í jam ek po sk lizených  žam piónech.

T akto  oše třený s u b s trá t se ponechá p ro rů s ta t v m ís t
nostech s te p lo to u  1 6 -1 8  °C (ne jvýše  20 °C ). T ep lo ta  by 
n a p ro ti tom u nem ěla n ikd y  k le sn o u t pod 12 °C. Při n iž
ší te p lo tě  trv á  d a lš í p ro rů s tá n í déle. V suchém  p rostře 
dí (ú s tře d n í to p e n í)  se s u b s trá t pokrývá  v lh k ý m i n o v i
nami, k te ré  se občas zkráp í, aby b y ly  s tá le  v lhké . Sub
s trá t še však nezalévá; voda by p ro te k la  k ry c í zeminou 
a nenam očila  su b s trá t. T ím  by z n ič ila  rozrostlé  myce- 
lium . Sáček se substrá tem  není vhodné přenášet, p o tr
halo by se podhoub í.

Asi za 14 -  21 dn í od p o k ry tí p ro roste  žam piónové pod
houbí i k ry c í zem inu a o b je v í se p rvn í špend líkové  h la 
v ičky  žam pionů. To je n e jvě tš í ra d o s t p ě s tite le . N astává  
sklizeň. T ep lo ta  se sn íž í na 1 5 -1 6  °C. T ep lo ta  20 “C již 
p lodn ičkám  škod í. Povrch k ry c í zem iny se udržu je  dále 
m írně v lh ký  m lžením . Z v lá š tě  drobounké h la v ič k y  žam- 
piónů jsou c it l iv é  na p ře li t í  nebo na sucho -  hnědnou. 
Správná v lh k o s t se pozná rozem nutím  k ry c í zem iny me
zi p rs ty . Smí se o b je v it jen jed iná  kapka vody. Také je



možné pokrýt jednotlivé  malé žampiónky skleničkou ne
bo miskou. Tím se jim  vytvoří vhodné m ikroklim a. Sáček 
se substrátem se může ponechat v kuchyni, ve spíži, na 
chodbě, v koupelně, v garáži a podobných prostorách, 
kde je potřebná tep lo ta  podle ročních období.

Při sklizn i se žampióny neodřezávají, ale vykroutí se 
tak, aby se nepoškodily malé žampióny a podhoubí. 2am- 
pióny se sk líze jí po dobu 2 - 3  měsíců. Rostou ve vlnách, 
později již  jen ojediněle. Mezi vlnam i bývá období, kdy 
nejsou plodnice vidět. Nelze očekávat, že sklizeň bude 
taková, že žampióny přijdou levněji než v krámě. Budou 
však vždy čerstvé a z v las tn í sklizně. Hotový žampióno- 
vý substrá t je určen k pěstování v malém, pro radost 
z b ílé krásy žampionů.

Po skončení sklizně podhoubí prorostlo celý substrát 
a zhodnotilo jej. Hodí se výborně na zahradu pod ra j
čata, okurky nebo jahody jako osvědčené draselné hno- 
jivo. To p la tí pro vyplozený substrát všeobecně.

Využití vyplozeného substrátu
Vyplozený substrát se vyveze z pěstírny a přim ísí se 

k němu tř i č tv rtin y  země nebo kompostu. Dá se pak po
užít jako kompost pro pěstován! květin, zeleniny nebo 
jiných zemědělských plodin. Vyplozený substrát lze ta 
ká použít jako hnoje ve vyšších dávkách s přídavkem 
vápna a superfosfátu.

V zahrádkářských organizacích, kde je větší zájem o pěs
tování, je možno spo jit s íly  dohromady a zejména pří
pravu substrátu za jišťovat společně -  buď v las tn í fer- 
m entací nebo zakoupením substrátu od velkého doda
vatele, např. od závodu Žampióny, Jaroměř. Doporučuje 
se vy tvo řit kroužky zájemců o pěstování. Mohou se spo
j i t  se Gekcí pěstite lů žampionů při Čs. m ykologické spo
lečnosti, 110 00 Praha 1, Karm elitská 14, kde získa jí dal
ší inform ace a rady.

Pěstování iímcovky obrovské

Zatím co některé houby byly známy již ve starém Ří
mě, jiné čekaly na svoje objeveni a popsání až do na
šich časů. Takovou houbou je i lím covka vrásčitoprste- 
nitá či obrovská, S trophario Ferrii Bres. 1928, syn. Stro- 
pharia rugosoannuiata Farlow emend M urriil 1922. Pů
vodně byla objevena v USA v roce 1922 a teprve v roce 
1928 byla popsána v Německu, později v roce 1938 i v 
Japonsku. Není známo, zda je jí spóry byly do Evropy za
vlečeny z Ameriky, nebo byla-li v Evropě po s ta le tí pře
hlížena, případně zaměňována za jiné druhy. Smotlacha 
(1931) upozorňuje na pravý význam jména Stropharia 
=  slaměnka. Název může pocházet od barvy klobouku 
nebo podle výskytu na slámě. Houba má oblý mírně 
sklenutý klobouk žlutohnědé ož červenohnědé barvy. Po
dařilo se však vypěstovat i b ílá  odrůdy. Lupeny jsou 
šedomodré, později tmavošedě fialové. S ilný třen je žlu- 
tob ílý  s rýhovaným prstenem. Dužnina je b ílá a nemění



barvu. Plodnice dosahují výšky 7 až 15, bo I 2Q Óm, 
s kloboukem 6 až 15 i 20 cm širokým a váhy 25 -  60 g. 
Obrovité plodnice mohou dosáhnout i 1 kg váhy. Dužrtt- 
na houby ’s chutná, mírně kořeriňá. Při kuchyňské úpra
vě zachovává pevnou konzistenci a bílou barvu. Červiví 
jen výjimečně (jako rod siamšnek) a není tak choulosti
vá na přepravu jako holubinky.

Výzkumu praktického pěstován! límcovky se ujal VEG 
CHAM PIGNONZUCHT, Dieskau (N O R ). Ačkoliv první Cis
tou kulturu dostali v roce 1965, začali již v roce 1867 
s pěstováním na prvních 20 m2 a v dalším roce založili 
400 ms kultur. Pěstování zkoušeli jak ve sklenících, tak 
i na volných prostranstvích a docilovali první sklizně po
3 kg/m2 za rok. V roce 1969 se již sklízelo asi z 5000 ms 
za různých podmínek průměrně po 4,3 kg/ms a celková 
sklizeň asi 15 tun předčila úrodu planých jedlých hub 
v přírodě (N D R ).

Límcovka se pěstuje na nekompostovaném substrátu, 
na slámě, která se jen zvihčuje bez jakýchkoliv přísad. 
Může se použít sláma všech obilnin a pazdeří. Koní, a 
tím i koňského hnoje ubývá, ale slámy vhodné pro tyto 
účely je ve stozích dostatek. Sláma může být i z dří
vějších sklizní. Pro fermentaci koňského hnoje při pěsto
vání žampiónů se musí použít nejméně 1 tuny hnoje, což 
je pro zahrádkáře často problém jak co do prostoru, tak 
i množství. Protože se sláma pro pěstování límcovky ne
fermentuje při vysokých teplotách (70 °C) jako koňský 
hnůj pro šampióny, může m  pěstovat límcovka na libo
volném množství slámy, a tedy i na libovolné ploše. Při 
výšce substrátu 25 cm je zapotřebí na m® 0,25 m3 slámy, 
tj. nejméně 20 kg suché slámy. Ve vlhkém stavu (6 5 - 
70 %  vlhkosti) váží 60 kg. U límcayky je požadavek na 
živiny v substrátu malý a spokoj! se s chudou slámou.

Měsíc před sadbou, tedy asi v druhé polovině dubna, 
se sláma rozloží a asi 14 -  21 dní se vlhčí kropením vo
dou. Přitom se několikrát obraci, aby zvlhčení bylo stej
noměrné.

Lfmcovko se pěstuje buď pod jednoduchým přístřeškem 
nebo ve volné přírodě, ve stínu, v bednách nebo no zá
honech krytých fóliemi proti vysychání. Teplota 22 °C, 
která žampióny zahubí, límcovce neuškodí, protože je 
z přírody na vyšší teploty adaptovaná.

Koncem května se sláma zformuje v pařeništi nebo do 
záhonů vysokých 20 -  30 cm. Záhony se stlačí a naoč
kují sadbou límcovky asi 6 cm hluboko. Pokud nebudou 
záhony ve stínu, pokryjí se fóliemi, aby při prorůstání 
kolísala teplota mezi 20 až 25 6C. Jedna dávka sadby 
vystačí na 1 až 1,5 m2 plochy. Houbové mycalíum se za
4 týdny rozroste v bílé skvrny na povrchu. Potom se slá
ma pohází vrstvou krycí země asi 5 cm vysokou. Krycí 
zem se skládá z rašeliny,,písku a mrtvé zeminy. Má být 
oporou pro plodnice houby. Záhon se má udržovat vlh
ký, zavlažuje se 10 I vody na m2 týdně. Má být krytý 
fólií nebo slaměnými rohožemi. Nemá být vystaven pří
mým slunečním paprskům, spíše má být v příšeří. Do 
sáhne-li teplota výše 30 °C, musí se větráním snížit.



V druhé polovině srpna, fi^kdy až začátkem září se ob
jeví první plodnice ú mohou se sklízet asi ve 4 vlnách
až do zámrazu.

Pokud má substrát ještě živné látky a přes zimu ne- 
zmrzl, narostou z jara z přezimujícího mycelia nové plod- 
nice. Pod pří stře lkem nebo na stinném místě *e sklidí 
průměrné asi 3 kg/m2 pěstební plochy, ze optimálních 
podmínek v rychlíme 5 -  10 kg/m2 a výjimečné se docí
lilo sklizně i 17,2 kg/m5.

V roce 1368 byía poprvé uvedena do prodeje čerstvá 
sadbo V rolích. Sodba límcovky se dodává zatím jen 
v čorsivém stavu, nikoliv tedy sušená nebo pomnožená 
na ©bilkdeh. Podie provedených zkoušek na nekomposto- 
vdiyé slámě se nejlépe osvědčilo podhoubí připravené na 
čerstvém substrátu. Sodba se expeduje zabolená v hli
níkové fólii a chráněná před vyschnutím.

Výrobno sadby expeduje pěstitelům dva osvědčená 
hnědá kmeny límcovky. Raný kmen je odlišen od pozdní
ho kmene barvou. Raný kmen tvoři většinou velká sku
piny plod nic menši váhy (as! 25 g), má mění! t?ed a 
tvoří shluky hub. Pozdější kmen dóvá tmavli plodnice, 
které zůstévojí dlouho uzavřené, třeň je robustní e plod
nice váži průměrně 60 gramů. Třetí vypěstovaný kmen j* 
celý bílý. Protože by mohl být zaměněn s bílými mucho- 
mĎrfeomi, nedodává so.

Mnohým zahrádkářům, kteří neměli možnost nebo pří
ležitost nasbírat si houby nebo vypěstovat žampióny, 
límcovka obrovská vítaně zpestří vlastní jídelníček. Sad
bu dodává pouze Sempra Mratfn, Praha -  východ.

Pěstování hSfvy ústřičné
Možnost pěstování hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatu* 

Jaoq.) v přírodě byla našim mykologiím již dlouhou do
bu známa. Nebyla však zvládnuta technologie jejího pěs
tování. Teprve v posledních letech ®s začalo * jsjfm pěs
továním ve velkém, zejména v Maďarsku. U nás se zkou
šela na Slovensku maďarská sadba a v Mikrobiologic
kém ústavě ČSAV Krč pod vedením známého odborníka 
dr. Mil. Staříka byla připravena a svěřeno čs. sadba. 
Dosud se nedodává rva trh, ais je předpoklcd, že někte
rý výrobce sadby % dodávkami začne. Hlíva se pístu je 
extenzivně V přírodě na dřeví nebo Intenzívně v pšstír- 
nách na některých vhodných substrátech.

Pro zahrádkáře je výhodnější způsob prvý.
Hlíva ústřlčná roste v přírodě v chladnějších měsících 

na dřevě různých listnatých stromů živých I odumřelých. 
Byla odedávna sbírána k jídlu a je jl možno uvádět na 
trh {je v seznamu tržních hub). Vytváří trsy plodnlc.

Stručný návod k pěstování hlívy ústřičné 
na dřevě
.1. Nařežou se špalky z kmenů vrb, topolů, př(p. jiných 

stromů (průměr asi 15 cm) v délce 30 cm. Nejlépe 
je použít čerstvě pokácené stromy.



Ž. Špalky se zvlhčí, uloží se do vlhké a teplé místnosti, 
dostatečně větrané (nejlépe do skleníků pod parape
ty apod.). Mezi řezné plochy špalků se vloží vrstva 
sadby (kotouč 8 - 1 5  cm široký, 2 cm vysoký). Sadba 
musí těsně přilehnout ke dřevu. Třeba použít čerstvou 
sadbu.

3. Špalky se kropí a asi po 2 -  4 měsících se zakopá
va jí do země tak, aby dvě tře tiny  špalku byly nad po
vrchem. Nejvhodnějším měsícem je srpen, kdy dochází 
často k dešťům.

4. Při příznivém průběhu kultivace se začnou vytvářet 
první plodnice po dalších 2 -  3 měsících (říjen -  lis to 
pad, ve dnech, kdy je vlhko, noci jsou již chladnější, 
ve dne je poměrně tep lo).

5. Plodnice se sklízejí postupně 2 - 3  roky.

Pěstování hub není snadné. Vyžaduje pečlivou práci 
a další studium, aby se dostavily dobré výsledky.

Píle, pečlivost a vy trva lost jsou však přednosti, které 
jsou zahrádkářům vlastní, a proto budou úspěšní i v pěs
tování jedlých hub.

Napsal; ing. M iroslav Smotlacha

Pro své členy vydává Český ovocnářský a za
hrádkářský svaz, ústřední výbor, Praha 1, Jil- 
ská 24.

1 MTZ O 21 73- C 20/l3t,l
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