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การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

ปจจุบันการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกกํ าลังเปนที่นิยมทํ ากันมากเน่ืองจากการเพาะเห็ดในถุง
พลาสติกน้ีใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรพวกข้ีเล่ือย หรือฟางขาวผสมอาหารเสริม สามารถท ําไดงาย 
เพียงอานจากตํ ารา  จากการเขารับการฝกอบรม หรือเรียนรูจากเพ่ือนบาน ดังน้ันการเพาะเห็ดในถุง
พลาสติกจงึแพรหลายไปอยางรวดเร็ว ครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี หลายพื้นที ่หลายจังหวัดของประเทศ เหตุน้ี
จึงทํ าใหมีเห็ดที่เพาะจากถุงจํ าหนายและบริโภคกันทั่วไปและสม่ํ าเสมอ เห็ดที่นิยมเพาะในถุงพลาสติก 
สวนมากไดแก เห็ดสกุลนางรม (เชน เห็ดนางฟา เห็ดนางรม เห็ดภูฏาน เห็ดเปาฮ้ือ เห็ดนางนวล และ
เห็ดนางนวล และเห็ดนางรมฮังการี เปนตน) เห็นหูหนู เห็ดหอม เห็ดตีนแรด เห็ดยานางิ เปนตน เห็ด
เหลาน้ีสามารถเพาะไดบนวัสดุหลายชนิด โดยเฉพาะข้ีเล่ือย หรืออาหารหมักจากฟาง

วัสดุและอุปกรณ
1. อาหารเพาะ
2. หัวเชื้อเห็ด
3. ถุงพลาสติกทนรอนขนาด 7x11 น้ิว, 9x13 น้ิว
4. คอพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-1.5 น้ิว
5. ฝายหรือสํ าสี
6. ยางรัด

7. ถังนึ่งไมอัดความดัน หรือหมอน่ึงความดัน
8. โรงเรียนหรือสถานท่ีบมเสนใย และเปดดอก

การเตรียมอาหารเพาะ
มีหลายสูตร ดังน้ี
สูตรที ่1

ขี้เลื่อยแหง 100   กิโลกรัม
รํ าละเอียด 3-5 กิโลกรัม
ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม
ปูนขาว (CaCo3)

(หรือเติมน้ํ าตาลทราย 2-3 กิโลกรัม)
ผสมน้ํ าใหมี ความช้ืน 60-70 เปอรเซ็นตคลุกผสมใหท่ัว แลวน้ํ าบรรจุถุงทันที
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สูตรที ่2
ข้ีเล่ือยไมเบญพรรณ 100 กิโลกรัม
แอมโมเนียมซัลเฟต 1 กโิลกรัม
ปูนขาว 1 กโิลกรัม
หมักกับนํ ้านานประมาณ 2-3 เดือน
ผสมรํ าละเอียด 3 กิโลกรัม
(หรือ เพ่ิมน้ํ าตาลทราย 2 กิโลกรัม)
ปรับความช้ืน 60-70 เปอรเซ็นต

สูตรที ่3
ฟางสับ (4-6 น้ิว) 100 กิโลกรัม
มูลวัว 25 กิโลกรัม
ยูเรีย 1 กิโลกรัม
รํ าละเอียด 5 กิโลกรัม
น้ํ า

หมักฟาง  มูลวัว  ยูเรีย และน้ํ า กองเปนรูปสามเหล่ียมเปนเวลาประมาณ  15 วัน โดย
กลับกองทุกๆ 3-4 วัน นํ ามาผสมรํ าละเอียดคลุกใหท่ัว ปรับความช้ืนในกองปุยประมาณ 60-70 
เปอรเซ็นต หมักไว 1 คืน จึงสามารถนํ าไปใชได
สูตรที ่4

ฟางสับ (4-6 น้ิว) 100 กิโลกรัม
ยูเรีย 1 กิโลกรัม
แอมโมเนียมซัลเฟต 2 กิโลกรัม
หินปูน (CaCO3) 1-3 กิโลกรัม
หรือปูนขาว (CaO)
ยิปซั่ม (CaSO4.7H2O) 2 กิโลกรัม
ดิบเบิ้ลซุปเปอรฟอสเฟต 3 กิโลกรัม
น้ํ า

หมักฟางกับนํ ้าประมาณ 2 วัน ผสมยูเรียหมักตอ 2-3 วัน ใสแอมโมเนียซัลเฟต หมัก
ตอ 2-3 วัน ใสแอมโมเนียซัลเฟต หมักตอ 2-3 วัน กลับกอง หมักอีก 2-3 วัน ซุปเปอรฟอสเฟต หมัก 
2-3 วัน นํ าไปใชได (ทุกคร้ังที่มีการเติมปุยควรคลุกใหทั่ว) โดยใหปุยหมักมีความชื้น 60-70 
เปอรเซ็นต
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สูตรที ่5
ฟางสับ (2-3 น้ิว) 100 กิโลกรัม
หินปูน (CaCO3) 2 กิโลกรัม
รํ าละเอียด 5-8 กิโลกรัม

ผสมน้ํ าใหมีความช้ืน 60-70 เปอรเซ็นต
หมักสวนผสมไวนาน 8-10 วัน โดยกลับกองทุก 2 วัน

สูตรที ่6
ฟางหรือเปลือกถั่วเขียว หรือเศษตนถั่วเหลืองที่ใชเพาะเห็นฟาง

หมายเหตุ
1. การท ําปุยหมักควรทํ ากองปุยใหสูงไมนอยกวา 100 เซนติเมตร
2. อาหารหมักที่น ําไปใชเพาะเห็ดตองไมมีกล่ินแอมโมเนีย เหลืออยู เห็ดสกุลนางรม และเห็ด

ตีนแรดใชเพาะไดดี ทั้งจากข้ีเล่ือยและฟางหมัก โดยปรับความชื้นในอาหารเพาะ 60-70 เปอรเซ็นต
เห็ดหูหนู และเหด็ยานางิ ใชอาหารเพาะจากข้ีเล่ือยใหผลผลิตดี โดยปรับความช้ืนในอาหารเพาะ 

60-70 เปอรเซ็นต นอกจากน้ี ยังมีวัสดุอีกหลายชนิดท่ีสามารถนํ ามาใชเพาะเห็ดสกุลนางรม นางฟาได
ดี เชน ชานออย ซังขาวโพด ขุยมะพราว

วิธีการเพาะ
1.  บรรจอุาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนรอน กดใหแนนตึง สูงประมาณ 2/3 ของถุง
2.  รวบปากถุง บีบอากาศออก สวมคอพลาสติก แลวพับปากถุงพาดลงมารัดยางใหแนน

อุดดวยสํ าลี  หุมดวยกระดาษ หรือฝาครอบพลาสติก
3.  นํ าไปน่ึงฆาเช้ือดวยถังน่ึงไมอัดความดัน หรือใชหมอน่ึงความดันอุณหภูมิ 90-100 0 ซ.

เปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ทิ้งไวใหถุงเย็น
4.  นํ าถุงวัสดุออกมาใสเช้ือจากหัวเช้ือท่ีเล้ียงในเมล็ดขาวฟาง ประมาณ 10-15 เมล็ด ก็เพียง

พอ โดยเขยาเมล็ดขาวฟางใหกระจายออก เปดและปดจุกส ําลีโดยเร็ว โดยปฏิบัติในหองท่ีสะอาดมิดชิด
ไมมีลมโกรก

5.  นํ าไปวางในท่ีสํ าหรับบมเสนใย มีอุณหภูมิตามทีเ่ห็ดแตละชนิดตองการไมจํ าเปนตองมีแสง
ไมตองใหน้ํ าที่กอนเชื้อ จนเสนใยเห็ดเร่ิมรวมตัวกันเพ่ือเจริญเปนดอกเห็ด นํ าไปเปดถุงใหออกดอกตอไป
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สถานที่หรือโรงเรือนส ําหรับเปดดอก
ควรเปนสถานที่สะอาด สามารถรักษาความช้ืน และถายเทอากาศไดด ีไมรอน ภายในอาจท ําชั้น

วางกอนเชื้อ หรือใชแปนสํ าหรับแขวนกอนเชื้อโรงเรือนสํ าหรับเปดดอกควรใหมีขนาดที่สัมพันธกับ
จํ านวนกอนเช้ือเพ่ือรักษาความช้ืน และการถายเทอากาศภายในโรงเรือน เชน ขนาดกวาง x ยาว x  สูง 
= 3 x 4 x 2.5 เมตร สามารถบรรจุกอนเช้ือไดประมาณ 1,500 กอน เปนตน

เห็ดและการปฏิบัติดูแลระหวางการเพาะ

ช่ือวิทยาศาสตร : Pleurotus
ชื่อสามัญ : เห็ดนางรมขาว, 
ลักษณะดอก : เกิดเปนกลุม
                   ชูขึ้น  กานส้ัน
                   เซนติเมตร น
ย  สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เห็ดนางรม
 ostreatus (jacq.ex Fr.) Kumn.
เห็ดนางรม, Oyster Mushroom
จํ านวน 4-6 ดอก มีสีขาวหรือ สีเทา หมวกดอกคลายหอยนางรม กานดอก
 ครับดอกเปนแผนบางๆ ดอกคอนขางใหญ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-8
ํ ้าหนักดี เกิดดอกงาย
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พันธุ : พันธุดอกสีขาว และพันธุดอกสีเทา
ระยะบมเชื้อ : เสนใยเจริญเต็มอาหารผสมข้ีเล่ือย (1,000 กรัม) ในเวลา 30-40 วัน อุณหภูมิ
                   30-35 0 ซ.
ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บไดนาน  2-3 เดือน อุณหภูมิ 20-30 0 ซ. ความชื้นสัมพัทธ 75-85
                    เปอรเซ็นต เห็ดตองการแสงสวางอยางนอย 15 นาที / วัน
ผลผลิตเฉล่ีย : 200-300 กรัม/ถุง ผลผลิตจะสูง เน้ือดอกจะแนนมีน้ํ าหนักดี เม่ือเพาะในชวงอากาศ
                   เย็น อุณหภูมิประมาณ 22-26 0 ซ.
ปญหาในการเพาะ : เห็ดออกดอกชาหลังจากเปดถุงแลว แตสามารถแกไขไดโดย หลังจากที่เสนใยเดิน
                          เต็มถุงแลว  ควรปลอยใหเสนใยรัดตัวใหแนนประมาณ 8-10 วัน จากน้ันจึงเปดถุง

เห็ดนางฟา
ช่ือวิทยาศาสตร : Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing
ชื่อสามัญ :        เห็ดนางฟา, Phoenix Oyster Mushroom
ลักษณะดอก :  ดอกเห็ดเกิดเปนกลุมจ ํานวน 2-4 ดอก หรือดอกเหี่ยว หมวกดอกมีเน้ือแนนสีน้ํ าตาล
                    ดํ าอมเทา กานดอกส้ันมีวงแหวนลอมรอบ ครีบดอกสีขาวดอกมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
                    2-8 เซนติเมตร
พันธุ : พันธุเบอร 1 และเบอร 2 ดอกสีน้ํ าตาลดํ าอมเทา
ระยะบมเชื้อ : เสนใยเจริญเต็มอาหารผสมข้ีเล่ือย ( 1,000 กรัม ) ในเวลา 30-40 วัน ที่อุณหภูมิ
                  30-33 0 ซ.
ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บไวนาน 2-3 เดือน ที่อุณหภูมิ 20-30 0 ซ. ความช้ืนสัมพันธ
                     75- 85เปอรเซ็นต
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ผลผลิตเฉล่ีย : 250-300 กรัม/ถุง
ปญหาในการเพาะ : กอนเชื้อมักจะเสีย เน่ืองจากมีเช้ือราอ่ืนปนเปอน การแกไขสามารถท ําไดโดย ไม
                          ควรใสอาหารเสริมในกอนเช้ือมากเกินไป น่ึงฆาเช้ือในกอนข้ีเล่ือยท่ีอุณหภูมิ

     ประมาณ 90-100 0 ซ. นาน 2 ชั่วโมง และท ําความสะอาดโรงเรือนอยูเสมอหลัง
                          จากเสร็จส้ินการเปดดอกในแตละรุนประมาณ 90-100 0 ซ. นาน 2 ชั่วโมง และ
                          ทํ าความสะอาดโรงเรือนอยูเสมอหลังจากเสร็จส้ินการเปดดอกในแตละรุน

เห็ดเปาฮื้อ
ช่ือวิทยาศาสตร : Pleurotus cystidiosus O.K. Miller
ชื่อสามัญ : เหด็เปาฮ้ือ, Abalone Mushroom
ลักษณะดอก : ดอกเห็ดมีสีนํ ้าตาลหรือสีขาวนวล คลายหอยโขงทะเล ดอกหนา ผิวดอกมีสีคล้ํ า ขนาด
                    เสนผาศูนยกลาง 10-12 เซนติเมตร กานดอกส้ัน น้ํ าหนักดี  การออกดอกแตละรุน
                    พรอมกันสม่ํ าเสมอ
ระยะบมเชื้อ : เสนใยเต็มอาหารผสมข้ีเล่ือย (1,000 กรัม) ในเวลา 40-50 วัน ที่อุณหภูมิ
                    28-32 0 ซ.
ระยะออกดอก : เห็ดเร่ิมออกดอกหลังจากเสนใยเจริญเต็มอาหารผสมข้ีเล่ือยแลว 10-15 วัน และเห็ด
                    จะออกดอกแตละรนหางกัน 20 วัน

ทีอุ่ณหภูมิ  28-32 0 ซ. ความชื้อสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นตตองการแสงสวางมาก

ผลผลิตเฉล่ีย : 170-180  กรัม/เก็บ 2 คร้ัง/อาหารผสมข้ีเล่ือย 800 กรัม
ปญหาในการเพาะ : มักจะเกิดเมือกสีน้ํ าตาลรบกวนการเกิดดอกบนกอนเช้ือและมีกล่ินเหม็น สามารถ
                          แกไขโดย ขูดเมือกดังกลาวทิง้และ
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เห็ดภูฏาน
ช่ือวิทยาศาสตร : Pleurotus sp.
ชื่อสามัญ : เห็ดภูฏาน , เห็ดนางรมภูฏาน , เห็ดนางฟาภูฏาน, Bhutan Oyster Mushroom

ลักษณะดอก :  ดอกออกเปนกลุมต้ังแต 3-5 ดอก หรือดอกเด่ียว สีขาวนวลหรือสีน้ํ าตาลเทา ในสภาพ
                    อากาศเย็น อุณหภูมิ 25-270 ซ. ดอกเห็ดจะมีสีเทาดํ าหรือดํ า ดอกมีขนาดเสนผาศูนย
                    กลาง 3-8 เซนติเมตร น้ํ าหนักดีพอสมควร ออกดอกงาย
ระยะบมเชื้อ : เสนใยเจริญเต็มอาหารผสมข้ีเล้ือย  (1,000 กรัม) ในเวลา 30-40 วัน ที่อุณหภูมิ
                    30-33 0 ซ.
ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บไดนาน 2-3 เดือน ที่อุณหภูมิ 25-32 0 ซ. ความชื้นสัมพัทธ
                      75-85 เปอรเซ็นต
ผลผลิตเฉล่ีย : 200-300 กรัม/ถุง
ปญหาในการเพาะ : กอนเชื้อเสียเน่ืองจากมีเช้ือราอ่ืนปะปน แกไขไดโดย น่ึงฆาเช้ือกอนข้ีเล่ือยกอนใส
                            เชื้อที่อุณหภูมิ 90-100 0 ซ. นาน 2 ชั่วโมง และท ําความสะอาดโรงเรือนบมเช้ือ
                            และโรงเรือนเปดดอกอยูเสมอหลังเพาะเห็ดแตละรุน

เห็ดตระกูลนางรม (Pleurotus spp.)ไดแก เห็ดนางรม เห็ดนางฟา เห็ดภูฏาน เห็ดฮังการี และ
เห็ดนางนวล ใชเวลาเจริญในระยะเสนใยประมาณ 1-1.5 เดือนตออาหารเพาะ 1,000 กรัม เม่ือเสนใย
เร่ิมรวมตัวกันถอดสํ าลีและคอขวด นํ ากอนเช้ือไปวางในโรงเรือนเพ่ือใหเกิดดอก รักษาอุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพันธ การถายเทอากาศ ตามท่ีเห็ดตองการ การใหความช้ืนภายในโรงเรือนไมควรใหน้ํ าขังอยูภายใน
กอนเชื้อ และไมควรใหน้ํ าถูกดอกเห็ดโดยตรง ถาจ ําเปนควรใหเปนละออง



ั
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เห็ดเปาฮ้ือ ใชเวลาในการเจริญในระยะเสนใยประมาณ 1.5-2 เดือน เม่ือเสนใยถูกกระทบ
กระเทือน หรือถูกแสงมากๆ ทํ าใหเกิดเมล็ดหรือตุมสีดํ าซึ่งถาเกิดมากจะทํ าใหผลผลิตนอยลง วิธีการเปด
ถุงใหออกดอก และการดูแลรักษาใหปฏิบัติ เชนเดียวกับเห็ดนางฟา

เห็ดนางรม เห็ดนางรม เห็ดฮังการี เห็ดภูฏาน เห็นนางนวล เห็ดเปาฮ้ือ เก็บเม่ือดอกบานแต
ขอบหมวกยังไมบานยวย

เห็ดหูหนู
ลักษณะดอกเปนแผนคลายหูหนู ไมมีครีบ มีกานส้ันมาก หรือไมมีเม่ือแกเต็มท่ีปลายขอบดอก

จะบานเปนหยัก ดอกหนานุม ขนยาว

1. เห็ดหูหนู
ช่ือวิทยาศาสตร : Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.
ชื่อสามัญ :  เห็ดหูหนู, Ear Mushroom, Wood Ear Mushroom
ลักษณะดอก : ดอกเห็ดมีสีน้ํ าตาลเขมหรือน้ํ าตาลแดง เน้ือดอกหนานุมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-10
                  เซนติเมตร มีขนยาว
ระยะบมเชื้อ : เสนใยเจริญเต็มอาหารข้ีเล่ือย (600 กรัม) ในเวลาประมาณ 35 วัน ที่อุณหภูมิ
                  25-30 0 ซ.
ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บได 5-7 คร้ัง ในระยะเวลา 140 วัน ที่อุณหภูมิ 30 + 2 0 ซ. ตองมี
                     แสงสวาง ความชื้นสัมพัทธ 95 + 5 เปอรเซ็นต
ผลเฉล่ีย : 190-200 กรัม/ถุง
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2. เห็ดหูหนูดํ า
ช่ือวิทยาศาสตร :  Auricularia fuscosuccinea ( Mont.) Farlow
ชื่อสามัญ : เหด็หูหนูด ํา, Ear Mushroom, Mu-er
ลักษณะดอก : ดอกเห็ดมีลักษณะเปนกลุม มีสีดํ า ขนาดดอกคอนขางเล็ก มีเสนผาศูนยกลางประมาณ
                  2-6 เซนติเมตร เน้ือดอกไมหนา มีขนส้ัน
ระยะบมเชื้อ : เสนใยเจริญเต็มท่ีบนอาหารผสมข้ีเล่ือย (600 กรัม) ในเวลา 45 วัน ที่อุณหภูมิ
                  30+2 0 ซ. เสนใยบางสวนเปล่ียนจากสีขาวเปนสีน้ํ าตาล
ระยะออกดอก : เหด็ออกดอกเก็บได 3-4 คร้ัง ในระยะเวลา 125 วัน ที่อุณหภูมิ 30+2 0 ซ. ตองมี
                     แสงสวาง ความชื้นสัมพัทธ 95+5 เปอรเซ็นต
ผลผลิตเฉล่ีย : 60-80 กรัม / ถุง

เห็ดหูหนูใชเวลาในการเจริญในระยะเสนใย ประมาณ 1.5 – 2 เดือน จากน้ันถอดสํ าลีและคอ
ขวด มัดปากถุงปดไว กรีดขางถุงเปนระยะ เพ่ือใหเกิดดอก การใหความชื้น สามารถใหน้ํ าท่ีกอนเช้ือและ
ดอกเห็ดได แตควรใหน้ํ าเบาๆ มิฉะน้ันดอกเห็ดอาจชํ้ าและเนาเสียไดงาย โรงเรือนควรมีการถาย        
เทอากาศที่ด ีเห็ดหูหนูเก็บเมื่อดอกเห็ดบานยวยเต็มที่

เห็ดหอม
ช่ือวิทยาศาสตร : Lentinus edodes (Berk.) sing.
                      (Lentinula edodes (Berk.) Pegler
ชื่อสามัญ : เห็ดหอม , Shiitake, Black Mushroom
ลักษณะดอก : หมวกดอกมีลักษณะกลม สีน้ํ าตาลออน ผิวหมวกดานบนมีสีน้ํ าตาลถึงน้ํ าตาลปนแดง
                   มีขนรวมกันเปนเกล็ดสีขาวบริเวณขอบหมวก เน้ือหมวกแนนปานกลาง ตรงกลางหมวก
                   อาจเวาลงเล็กนอย หมวกมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 6-10 เซนติเมตร กานดอกมีขนาด
                   1-1.5 x 5-6 เซนติเมตร
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พันธุ : พันธุเบอร 1 พันธุเบอร 1 พันธุเบอร 3 และเบอร 4 ของกรมวิชาการเกษตร (พันธุเบอร 1 และ
          เบอร 3 มีเสนใยที่ทนตออุณหภูมิที่แปรปรวนไดสูง)
ระยะบมเชื้อ : เสนใยเจริญเต็มอาหารผสมข้ีเล่ือย 800-1,000 กรัม ที่อุณหภูมิ 24-26 0 ซ.
                   ประมาณ105 – 120 วัน หรือที่ 18-28 0 ซ. ประมาณ 145 วัน
ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บได 3-4 เดือน ที่อุณหภูมิ 13-31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
                    65-75 เปอรเซ็นต มีระยะพักตัว 10 – 15 วัน ความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง
                    3.5-4.5 เห็ดหอมตองการแสงในชวงการเจริญของดอก
ผลผลิตเฉล่ีย : 150-200 กรัม/ดอก (เห็ดหอมพันธุเบอร 4) ควรเก็บดอกเห็ดในขณะท่ีหมวกยังไม
                   บานเต็มท่ี ถาเก็บสํ าหรับท ําแหงควรเก็บเม่ือเย่ือท่ียึดหมวกและกานเร่ิมขาดออก
ปญหาในการเพาะ : เกิดเชื้อราอ่ืนในกอนขี้เลื่อยในระหวางการเพาะ สามารถแกไขไดโดยน่ึงฆาเช้ือใน
                          ถุงข้ีเล่ือยท่ีอุณหภูมิ 90-100 0 ซ. นานไมต่ํ ากวา 4 ชั่วโมง กอนใสเช้ือ ทํ าความ
                          สะอาดโรงเรือน และใหมีอากาศถายเทไดสะดวก

เห็ดตีนแรด
ใชเวลาเจริญในระยะเสนใยประมาณ 2-2.5 เดือน เม่ือเสนใยเร่ิมรวมตัว เพ่ือเกิดดอกมีวิธีการ

ท ําใหเกิดดอก ดังน้ี
1. ตัดปากถุง ใสดินรวนผสมปูนขาว 1 เปอรเซ็นต และใหน้ํ าความช้ืน 60-70 เปอรเซ็นต  

ปดทับกอนเช้ือหนาประมาณ  ½ น้ิว
2. แกะพลาสติกออก บรรจุกอนเช้ือเห็ดลงในหลุม ไมมีน้ํ าขัง ลึกเทากับความสูงของกอนเช้ือ 

เกล่ียดินปดหนา ใหความชื้น คลุมดวยพลาสติกสูง จากพ้ืนประมาณ 50 เซนติเมตร คลุมทับดวยฟาง 
หญาแหง หรือแฝกคากับแสงแดด เก็บดอกเห็ดขณะท่ีขอบหมวกดอกยังงุมอยู
เห็ดยานางิ

ใชเวลาเจริญในระยะเสนใย ประมาณ 40-50 วัน เสนใยเห็ดยานางิหลังจากเจริญเต็มอาหาร 
จะเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล ถอดลํ าสีและคอขวด รักษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใหเหมาะสม

เห็ดยานางิ เก็บเม่ือกลุมดอกเห็ดโตเต็มท่ี แตขอบหมวกเห็ดยังงุมอยู และเยื่อที่ยึดขอบหมวกกับ
กานดอกยังไมขาดออก โดยมีเสนผาศูนยกลางหมวกประมาณ 3-10 เซนติเมตร และกานยาวประมาณ 
5-11 เซนติเมตร ควรเก็บดอกเห็ดในชอเดียวกันใหหมด อยาใหมีเศษเหลือติดคางอยูกับกอนเชื้อ  
เน่ืองจากจะท ําใหเนา มีเช้ือโรคและแมลงเขาทํ าลายได
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อุณหภูม ิความช้ืนสัมพันธ และแสงที่เหมาะสม

อุณหภูมิ
(0 ซ.)

ระยะท่ีเจริญเปนดอกเห็ด
ชนิดเห็ด

ระยะเสนใย ระยะดอก ความชื้นสัมพัทธ(%) แสง
นางรม 24-32 20-28 70-90 เล็กนอย

24-28 25-32 70-90 เล็กนอย
นางฟา

22-25 15-25 70-90 เล็กนอย
เปาฮ้ือ 24-28 28-32 70-90 เล็กนอย
หูหนู 25-32 25-35 80-95 เล็กนอย
ตีนแรด 32-35 28-32 70-90 มาก
ยานางิ 24-26 24-30 75-80 เล็กนอย
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