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TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye’de yılda yaklaşık 55

bin ton kültür mantarı üretilmektedir. Pleurotus ostreatus

mantar üretiminin payı oldukça düşüktür.

Son yıllarda özellikle Kırsal Kalkınma Genç Çiftçi

Destekleme Projesi ile üretim miktarı arma eğiliminde

olmakla birlikte istenilen ölçüde değildir.

Bunun yanında kendi imkanları ile üretim yapan küçük

ölçekli ve büyük ölçekli modern işletmelerde yapılan

üretimle birlikte mantar ihtiyacı karşılanmaya

çalışılmaktadır.
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Kompost Hazırlama Formülü

1- % 85 Buğday samanı 

2- % 3 Buğday kepeği

3- % 1-2 Alçı

4- % 3 Kaba talaş

5- % 7 İnce talaş
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Kompostun Sterilizasyonu

Siterilizasyon işleminde farklı metodlar

uygulanmaktadır. Bunlardan biri hazırlanan

kompost materyalleri 90-100 OC sıcaklıkta

yaklaşık 24 saat bekletilerek tüm zararlılardan

temizlenmiş olur. Daha sonra 25-26 OC kadar

soğutulan kompostlar misel ile karıştırılarak

polietilen poşetlere konulur.
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Kompostun polietilen poşetlere konuması
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Misel sarımı (Kuluçka dönemi)

Misel sarım döneminde ortam ısısı yaklaşık 25-26
OC olmalı. Isının yüksek olması durumunda

kompos içerisinde bulunan miseller ölebilir. Bu

esnada üretim odasının ışık almaması yani

karanlık olması gerekir. Optimum şartlarda 21gün

de misel sarımı sonlanır ve şapka oluşumu için

ortam ısısı 15 OC ayarlanır. Şapka oluşum dönemi

boyunca ısı 15 OC olarak devam eder.
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NOT: Farklı mantarların misel sarımı ve şapka

döneminde sıcaklık istekleri değişkendir.

Örneğin; Pleurotus sajor-caju miselleri 35ºC ye şapka

oluşumunda 30 Cº ye kadar dayanıklı olmasından dolayı

yaz şartlarında yetiştirmeye uygundur.

Oysa Pleurotus ostreatus miselleri, gelişimi için 25-26

ºC ye ihtiyaç gösterirken şapka oluşumunda ortam

sıcaklığını 14-15ºC olması istenir. Bu bakımdan yaz

üretimi için Pleurotus sajor- caju kış üretimi için

Pleurotus ostreatus çeşidi seçilmesi daha uygun olacaktır.
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http://www.bizimbahce.net/tag/pleurotus-sajor-caju
http://www.bizimbahce.net/tag/pleurotus-ostreatus
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Şapka (Pin) oluşmu ve hasat dönemi

Şapka oluşumu ile birlikte ısı 15 OC alalı. Sisleme

adını verdiğimiz işlem şapka oluşumu ile başlamalı.

Bu dönemde üretim odasının nemi %70-80 olmalı.

İçerideki CO2 miktarı dengelenmeli ve oluşan

sporlar fan yardımı ile dışarı atılmalıdır. Üretim

odası güneş doğuşundan batışına kadar gün işığı

almalıdır. Mantarlar çok olgunlaşmadan uygun

büyüklükte toplanmalı. Çünkü günü geçmiş

mantarlerın raf ömrü azalmaktdır.
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NOT:

Kesinlikle şapka oluşumundan itibaren maskesiz

(mantar sporlarının büyüklüğüne uygun

pofosyenel maskeler olmalı) üretim odasına

girilmemeli. Çünkü Pleurotus ostreatus türünün

sporları ilerleyen zamanlarda üreticilerde astım ve

bronşit hastalığına neden olmaktadır.

Ayrıca astım ve bronşit hastalığı olan kimselerin

Pleurotus ostreatus (İstiritye mantarı) üretmeleri

kesinlikle uygun değildir.
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Kullanılan Farklı Üretim Modelleri

Tünl sistemi (Pleurotus ostreatus) yetiştiriciliğinde uygun bir yöntemdir.
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Askı sistemi(Pleurotus ostreatus) yetiştiriciliğinde uygun bir yöntem dir.
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Ranza sistemi (Pleurotus ostreatus) uygun bir yöntem  değildir. 
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Üretimde Karşılaşılan problemler

1. İstiridye mantarı (Pleurotus ostreatus)

üreticilerinin solunum yolu ile ilgili problemleri.

2. Ayrıca üretim için gerekli eğitim ve donanımın

yetkin kişi ve kurumlardan alınmaması.

3. Üretim döneminde Yeşil küf ile sık sık 

karşılaşma. 

4. Tesis kurulum sistemi tercihleri.
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Üretimde istikrarın ve sürdürülebilirliğin 

sağlanması için üreticinin;

1. Bilinçlenmesi ve örgütlenmesi (Birlik vb.)

2.Pazarlama işinin dikkatli bir şekilde

planlanması.

3.Profesyonel ve tam donanımlı bir tesis kurulumu

gerektiği sonucuna varılmıştır.
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