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ــة  ــق الغرف ــة وتغل ــة ومعقم ــة نظيف ــاس يف غرف ــق األكي 3- التحضــن: تعل

خــال فــرة التحضــن التــي متتــد مــن 2-3 أســابيع حســب نــوع الســالة 

ودرجــة الحــرارة، وبشــكل عــام يف هــذه املرحلــة يفضــل أال تنخفــض درجــة 

ــاً أن  ــة عل ــتوية أو الصيفي ــاالت الش ــن 20م° يف الس ــن ع ــرارة التحض ح

ــة أو  ــة للتهوي ــة، وال حاج ــة مئوي ــن 23-25 درج ــى للتحض ــة املث الدرج

ــم  ــام يت ــة أي ــة بثاث ــد الزراع ــة، وبع ــب يف هــذه املرحل اإلضــاءة أو الرطي

عمــل ثقــوب بواســطة مــرط نظيــف بشــكل إشــارة × بطــول )1-2 ســم(، 

ــدادات  ــوب بس ــذه الثق ــد ه ــوب وتس ــن الثق ــم( ب ــافة )15-20س ومبس

ــام  ــه األجس ــة وتوجي ــن التهوي ــوب تأم ــذه الثق ــن ه ــدف م ــة واله قطني

ــا.  ــة للخــروج منه الثمري

5-القطــف: تقطــف عناقيــد األجســام الثمريــة مبســكها مــن عنــق العنقــود 

ولفــه لفــة كاملــة وســحبه، وذلــك عندمــا تــرق حــواف األجســام الثمريــة 

وتكــون الصفائــح أســفلها واضحــة، مــع ماحظــة عــدم اســتخدام الســكن 

ــا كان حجمــه، وبعــد  ــي وعــدم تــرك أي جســم مثــري مه ــاء الجن أثن

ــف  ــرط نظي ــف مب ــكان القط ــط م ــب وكش ــيع الثق ــم توس ــاف يت القط

ومعقــم لتحفيــز تشــكل منــوات جديــدة تظهــر بعــد أســبوع مــن القطــاف. 

ــة بحيــث يعطــي كل 1كــغ تــن جــاف  يعطــي الكيــس 4 قطفــات إنتاجي

1كــغ فطــر طــازج عنــد توفــر الــروط املناســبة لنجــاح الزراعــة. 

))تعبئة التن بعد خلطه بالبذار يف أكياس الزراعة((

)) X ــار ))تثقيب األكياس بشكل حرف ــدء انتش ــاس وب ــن األكي ))تحض
ــر((  ــيليوم الفط ميس

ــه  ــيليوم وتغطيت ــو امليس ــال من ــن باكت ــة التحض ــي مرحل ــار: تنته 4- اإلمث

لكامــل التــن املــزروع. وحتــى يبــدأ الفطــر باإلمثــار يجــب خفــض درجــة 

الحــرارة لـــ 5-10 درجــات مــع تأمــن إضــاءة كافيــة )350-2000 لوكــس( 

وتهويــة جيــدة ورطوبــة عاليــة بــن )80-95%(، وبعــد 5-7 أيــام تبــدأ 

ــام.  ــد حــوايل 5 أي ــح جاهــزة للقطــاف بع ــور وتصب منــوات الفطــر بالظه

))ســيطرة ميســيليوم الفطــر عــى 
وســط الزراعــة ((

))بدء ظهور بداءات العناقيد الثمرية((  

))األجسام الثمرية قبل النضج(())تشكل األجسام الثمرية((

))عنقود مثري جاهز للقطف((



أهمية الفطر املحاري:

ــاس  ــاد الن ــذاق واعت ــد امل ــذاًء جي ــدم دواًء وغ ــذ الق ــر من ــرف الفط      ُع

ــار ويف املناطــق  ــرب الجــداول واألنه ــع ق ــف والربي ــه يف الخري عــى جمع

ــة نســبياً.  الرطب

ــامل،  ــة يف الع ــة واملزروع ــن أهــم الفطــور املأكول ــر الفطــر املحــاري م يعت

وتطلــق تســمية الفطــر املحــاري عــى جميــع أنــواع الفطــر التابعــة للجنــس 

.Pleurotus sp والتــي منهــا األبيــض والرمــادي والزهــري واألصفــر وامللــك.

تعــد زراعــة  الفطــر املحــاري مــن املشــاريع  الحديثــة والواعــدة يف ســورية 

ــه وانتاجــه وهــي: انتشــاره يف  ــاك عــدة عوامــل شــجعت عــى زراعت وهن

ــب  ــع أغل ــة م ــر ســاالت متأقلم ــذي يوف ــر ال ــة األم معظــم النظــم البيئي

الظــروف املناخيــة، القيمــة الغذائيــة العاليــة، قدرتــه عــى تحليــل كميــات 

ــوث  ــل مــن التل ــايل يقل ــات الســيللوزيه وبالت ــرة ومتنوعــة مــن املخلف كب

ــه يف مجــال واســع مــن  ــي، رسعــة منــو املشــيجة حيــث ميكــن زراعت البيئ

درجــات الحــرارة مــا بــن 15-30 م°، كذلــك قــر دورة حياتــه، وقلــة 

األمــراض والحــرات التــي تهاجــم الجســم الثمــري، باإلضافــة إىل أن زراعته 

ــن أن تنجــح  ــدة وميك ــزات معق ــاج إىل تجهي ــة وال تحت ــر مكلف ســهلة وغ

ــات  ــار وذوي اإلمكان ــن الصغ ــواة واملزارع ــبة لله ــي مناس ــت، فه يف كل بي

ــن ذوي الخــرة البســيطة. املحــدودة واملبتدئ

1- األهمية االقتصادية:
ــادة  ــة لزي ــة الهام ــات االقتصادي ــن الزراع ــة الفطــر املحــاري م ــر زراع تعت

ــي: ــا ي املــردود يف وحــدة املســاحة نظــراً مل

1- الدورة الرسيعة لرأس املال املستخدم )ثاثة أشهر(.

2- االستفاده من األماكن غر املستثمرة.

3- الربــح الوفــر الــذي يحققــه الفطــر وقدرتــه عــى االســتفادة مــن املــواد 

العضويــة والزراعيــة املهملــة والتالفــة.
4- االســتفادة مــن بقايــا الزراعــة كعلــف جيــد للحيوانــات وســاد عضــوي 

مخصــب للربــة.

2- األهمية الغذائية:
1- يحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن الروتــن مــن 10اىل20% وقــد تصــل اىل 

ــة  ــن عالي ــذا الروت ــم له ــاص الجس ــاءة امتص ــاف، وكف ــه الج ــن وزن 40%م

ــاج  ــر والدج ــم البق ــن لح ــط ب ــع الوس ــر املوق ــن الفط ــل بروت ــداً ويحت ج

ــة. ــة ثاني ــة والخــراوات مــن جه ــم مــن جه والغن

2- يحتوي عى جميع األحاض األمينية األساسية لجسم اإلنسان.

3- يحتوي عى نسبة عالية من األلياف تراوح بن 3-32% من الوزن الجاف.

الثاميــن  وخصوصــاً  الهامــة  الفيتامينــات  مــن  مجموعــة  يوفــر   -4

والريبوفافــن، النياســن، البيوتــن و فيتامــن C وفيتامــن B12 الذي يســبب 

نقصــة مــرض فقــر الــدم الشــائع لــدى النباتيــن بســبب فقــر الخضــار بهــذا 

الفيتامــن )علــاً بــأن3غ مــن الفطــر يف اليــوم تســد حاجــة اإلنســان اليوميــة مــن 

ــي  ــات E،D،A، Kالت ــوي عــى فيتامين هــذا الفيتامــن(، كــا أن الفطــر يحت

ــة جــداً. ــات قليل ــذوب يف الدهــون ولكــن بكمي ت

5- يحتــوي عــى نســبة قليلــة مــن الدهــون وتصــل نســبة الســكريات فيــه 

إىل 57% مــن وزنــه الجــاف، مــا يجعلــه غــذاء مثاليــاً للحفــاظ عــى الــوزن. 

6- يوفــر معظــم األمــاح املعدنيــة التــي يحتاجهــا جســم اإلنســان.

3- األهمية الصحية:
نســبه  خفــض  عــى  يعمــل  كــا  الــدم  الرتفــاع ضغــط  مخّفــض   -1

الكولســرول.

2- لــه تأثــر مضــاد ومعاكــس لبعــض األشــكال مــن األورام الرسطانيــة            

مبعــدل  %92-43.

3- محّفز لجهاز املناعة.

4- يعادل نسبة السكر يف الدم.

5- منشط للكبد والكى.

ــة منخفضــة  ــه مــن األغذي ــث أن ــم أو التنحيــف حي ــايل للرجي 6- غــذاء مث

ــه ســهل الهضــم. ــة ألن ــة صحي الطاقــة ويعتــر وجب

7- يستخدم يف عاج مرض فقر الدم خاصة عند األطفال.

.C 8- عاج لإلنفلونزا الحتوائه عى فيتامن

9- يعمل عى زيادة الحيوية والنشاط.

االحتياجات األساسية لزراعة الفطر املحاري:
1- املــكان املناســب: تتــم الزراعــة يف ظــروف بســيطة ضمــن مــكان مغلــق 

ــول  ــمح بدخ ــبك اليس ــا ش ــع عليه ــذ يوض ــكام ونواف ــد االح ــاب جي ــه ب ل

الحــرات، بحيــث تكــون أرضيــة املــكان صلبــة وســهلة التنظيــف، ويجــب 

أن يتوفــر مصــدر إضــاءة ومصــدر للــاء مــع رصف جيــد لتســهيل عمليــة 

ــم  ــة يت ــل الزراع ــد عــن البســره، وقب ــاء الزائ ــن امل ــص م ــف والتخل التنظي

تنظيــف األرضيــة والجــدران وتعقيمهــا باملــاء والصابــون ثــم مبــادة مطهــرة 

مثــل الكحــول الطبــي أو الكلوركــس التجــاري . 

2- بــذار الفطــر: يجــب أن تكــون البــذار مــن مصــدر موثــوق وذات لــون 

أبيــض متجانــس وخاليــة مــن أي ألــوان غريبــة وذات رائحــة جيــدة )رائحــة 

الفطــر(، وميكــن حفظهــا يف الــراد العــادي بدرجــة حــرارة 2-4 درجــة 

مئويــة مــدة 2-4 أشــهر، أمــا يف جــو الغرفــة فــا تحفــظ أكــر مــن أســبوع.

ــة يحــوي  ــى أي وســط زراع ــو الفطــر املحــاري ع ــة: ينم 3- وســط الزراع

نســبة عاليــة مــن الســللوز مثــل تــن القمــح، تــن الشــعر، تــن الحمــص، 

ــل  ــوز، تف ــة، أوراق م ــذرة، نشــارة الخشــب، أوراق شــجر جاف ــات ال مخلف

بنــدورة، عيــدان امللوخيــة.. إلــخ، ويعــد تــن القمــح األكــر اســتخداماً نظــراً 

لتوفــره عــى مــدار العــام.

يجــب أن يكــون التــن جافــاً ونظيفــاً ومقطعــاً بطــول 35ســم وخاليــاً مــن 

امللوثــات واملبيــدات الفطريــة التــي تــر بنمــو مشــيجة الفطــر.

مراحل زراعة الفطر املحاري:

يصفــى التــن ويفــرش عــى طاولــة )تنظــف باملــاء والصابــون ثــم بالكحــول 

الطبــي أو الكلوركــس التجــاري( موضوعــة ضمــن غرفــة غــر معرضــة 

ــض  ــرد وتنخف ــى ي ــن حت ــرك الت ــوث، ي ــن التل ــد م ــة للح ــارات هوائي لتي

رطوبتــه بحيــث تصبــح درجــة حرارتــه بنفــس درجــة حــرارة الغرفــة)25-20 

م°( وتعــرف الرطوبــة املناســبة مــن خــال اختبــار قبضــة اليــد )حيــث يتــم 

أخــذ قبضــة مــن التــن والضغــط عليهــا بحيــث يــرك الوســط رطوبــة عــى 

ــدأ  ــك تب ــد ذل ــع( ، وبع ــن األصاب ــن ب ــاء م ــيل امل ــد دون أن يس ــة الي قبض

ــة الزراعــة. عملي

))بسرة التن(( )) تعبئة التن يف أكياس الخيش((

))فرد التن عى طاولة نظيفة وتركة حتى 

يرد وتنخفض رطوبته بحيث تصبح درجة 

حرارته بنفس درجة حرارة الغرفة((

))توزيع البذار فوق التن((

ــاكة )5  ــن بس ــن الت ــة م ــع طبق ــة بوض ــة الزراع ــدأ عملي ــة: تب 2- الزراع

-10ســم( يف كيــس الزراعــة )ميكــن الزراعــة يف أي نــوع متوفــر مــن األكيــاس 

بــرط أن تكــون ســميكةوأال يتجــاوز قطــر الكيــس 35 ســم( تليهــا طبقــة 

مــن البــذار مبقــدار ملعقــة طعــام كبــرة تــرش فــوق طبقــة التــن )نســبة 

البــذار 2-3% مــن الــوزن الرطــب للتــن( ثــم طبقــة أخــرى مــن التــن وهكــذا 

حتــى نصــل اىل مــا قبــل عنــق الكيــس ب )15ســم( تقريبــاً أو ميكــن خلــط 

البــذار مــع التــن ثــم يعبــأ التــن يف األكيــاس ويربــط الكيــس بإحــكام ويف 

حــال كانــت الرطوبــة زائــدة يف األكيــاس يتــم قــص زوايــا الكيــس لتريــف 

املــاء الزائــد.

ــن  ــر م ــوع آخ ــش أو أي ن ــاس خي ــن يف أكي ــع الت ــم بوض ــرة: تت 1-البس

األكيــاس املتحملــة للحــرارة والقابلــة لدخــول املــاء إليهــا. توضــع األكيــاس 

ــاء ــر بامل ــف وتغم ــاء نظي ــوي عــى م ــزود مبصــدر حــراري يحت ــاء م يف وع

بحــوايل 10-15ســم، ويتــم التســخن حتــى الوصــول لدرجــة الغليــان، يــرك 

يغــي مــدة 30-40 دقيقــة.


