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Cele mai frumoase ciuperci cresc în bãlegar.
Dar noi mâncãm ciupercile, nu bãlegarul.
Alfred de Musset
Este bine sã-i ajuþi pe oameni, dar este ºi mai bine
dacã îi înveþi cum sã se ajute singuri.
Aesculap
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PREFAÞÃ

În primul Vol. al acestui Ghid de culturã sunt prezentate 5 specii ºi
Genul Pleurotus cu mai multe specii de ciuperci comestibile ºi medicinale,
dar în sistem clasic-gospodãresc sau în gospodãriile individuale.
Vol. II este dedicat celei mai cultivate, mai cunoscute ºi mai consumate
specii de ciuperci ºi anume Agaricus bisporus, champignon sau ciuperca
de bãlegar, dar în sistem intensiv-industrial. Pentru cã aceastã culturã
poate fi o afacere, o industrie, în funcþie de suprafaþa ocupatã ºi de gradul
de tehnologizare, automatizare etc.
Cu toate cã la noi în þarã suntem nevoiþi sã aducem compost din afara
graniþelor, am descris ºi tehnologia de producere a compostului,
pasteurizarea lui precum ºi fazele în care este cumpãrat de cãtre ciupercari.
ªtiþi cum sã faceþi recepþia compostului înainte de a fi descãrcat din TIR?
Aº dori sã trag un semnal de alarmã ºi pe aceastã cale, poate se va
gãsi cineva sã-ºi dea seama cã aici existã o foarte bunã niºã ºi anume cea
de producere a compostului pentru aceasta specie de ciuperci. Avem materii
prime in tara, existã tehnologie ºi sunt convinsã ca sã poatã gãsi ºi fonduri,
dar poate nu este informaþie sau PREOCUPARE.
Lucrarea se adreseazã tuturor cultivatorilor, dar mai ales celor cu
ciupercãrii intensive. Sunt descrise toate lucrãrile ce se aplicã în culturã,
pe flux tehnologic, tratamentele preventive, cu pesticide omologate, greºeli
ce pot fi evitate, lucrãri noi precum CAC  ing., prevenirea ºi combaterea
eventualelor boli ºi dãunãtori, dezinfecþiile cu produse noi, cantitãþile de
apã la udare, hibrizi ºi tulpini noi, randamentul ºi recoltarea.
Nu au fost neglijate nici ambalarea, transportul, pãstrarea ciupercilor,
calitatea lor ºi chiar evacuarea compostului uzat ºi utilizarea acestuia în
alte scopuri.
Cele 174 fig. sper sã vã edifice ºi sã vã ajute în depistarea eventualelor
boli sau dãunãtori ºi sã nu fiþi luaþi prin surprindere.
Din anul 2012 la Bucureºti se organizeazã ºi curs acreditat de calificare
în meseria de ciupercar, al cãrui lector sunt.
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Pentru alte relaþii vã rog sã mã contactaþi la tel. 0745420536, e-mail:
tudorioana2007@gmail.com, www.ciupercile.ro.
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Capitolul 1
ÎNCADRARE SISTEMATICÃ

Ciupercile sunt talofite formate din celule nucleate, lipsite de pigmenþi
asimilatori ºi de plastide, din aceastã cauzã având o nutriþie heterotrofã. Talofite
- grup de plante inferioare, al cãror corp vegetativ este un tal, care se înmulþesc
prin spori, prin diviziune sau prin gameþi, dupã DEX.
Studii întreprinse de-a lungul timpului menþioneazã cã ciupercile, pe
lângã caracteristicile ce þin de lumea plantelor, au ºi unele proprietãþi ce le
apropie de Regnul Animal. La început ele fãceau parte din Regnul Plantae dar
mai târziu au fost trecute într-un Regn aparte, care face trecerea de la plante la
animale. Acest REGN din care fac parte ciupercile se numeºte FUNGI.
Clasificarea dateazã de la începutul secolului al XVII-lea, fãcutã de botanistul
suedez Charles Linne în lucrarea Species plantarum în anul 1753.
Ciupercile Agaricus spp. fac parte din: Etapa - EUTHALLOPHYTA
Domeniul - EUCARYA
Încrengãtura - MYXOPHYTA
Regnul - FUNGI - MYCOTA
Clasa - HYMENOMYCETES
Subclasa - AGARICOMYCETIDAE
Ordinul - AGARICALES
Genul - AGARICUS
Familia - AGARICACEAE
Specia - AGARICUS BISPORUS ºi AGARICUS BITORQUIS sau
A.edulis
Agaricus bisporus (J.E. Lange) Pilat, 1951, are mai multe sinonime ºi
autori:
- Agaricus bisporus var. albidus (J.E. Lange) Singer;
- Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, Mitt.;
- Psalliota hortensis f.bispora (J.E. Lange);
- Agaricus campestris var. bispora (J.E. Lange) Klingman;
- Agaricus hortensis var.bisporus (J.E. Lange) Hlavacek;
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- Agaricus hortensis (Cooke) Pilat;
- Agaricus bisporus (Lange) Sing.;
- Psalliota brunnescens Peck, Agaricus bisporus (Lange) Sing. var.
vulgaris;
- Agaricus bisporus (J. Lange) Imbach var. hortenis (J.Lange) Pil.
În diferite limbi de circulaþie aceastã specie are urmãtoarele denumiri:
- în francezã - Champignon cultive, Champignon de couche,
Champignon de Paris, Psalliote cultivee;
- în englezã - Cultivated mushroom, White mushroom, Button
mushroom, Cup mushroom;
- în germanã - Kulturchampignon, Zuchtpilz;
- în danezã - Dyrket champignon;
- în spaniolã - Champinon de paris, Cogumelo cultivado;
- în italianã - Fungo coltivato;
- în portughezã - Cogumelo de cultura, Cogumelo cultivado;
- în suedezã - Odlad champinjon;
- în finlandezã - Tarhaherkkusieni;
- în japonezã - Seiyou matsutake, Shanpinion, Masshuruumu, Tsukuri
take;
- în chinezã - Er bao mo gu, Yang mo gu, Bai mo gu, Bai jun, Xi yang
cao gu, Yang jun, Yang xun, Yang er.
Genul Agaricus cuprinde cca 200 specii.
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Capitolul 2
SCURT ISTORIC

Transformãrile în verde ale Pãmântului s-au realizat cu ajutorul
ciupercilor.
De 470 milioane de ani din perioada paleozoicului, ciupercile au colaborat
cu plantele terestre formând simbioze sau asocieri ºi astfel s-a fãcut ºi
ecologizarea Pãmântului. Ciupercile sunt prezente în orice tip de habitat pe tot
Globul ºi sunt esenþiale multor plante pentru a le stimula creºterea.
Faraonii considerau ciupercile hranã de la Dumnezeu sau mâncare pentru
zei. Într-un mormânt al faraonului Amenemhet de la anul 1450 î.Hr. s-au gãsit
ºi desene cu ciuperci. Egiptenii considerau cã cei ce consumã ciuperci devin
nemuritori. Vechii egipteni credeau, în conformitate cu hieroglifele de acum
4600 ani, cã ciupercile contribuie la prelungirea vieþii ºi chiar la nemurire.
Aroma delicioasã a ciupercilor a intrigat faraonii atât de mult încât aceºtia au
decretat cã ciupercile aparþin numai regilor ºi nici un om de rând nu avea voie
sã le atingã vreodatã.
Încã de la începutul civilizaþiei ciupercile i-au intrigat pe oameni.
Consumul de ciuperci se pierde în negura vremurilor. Omul primitiv le consuma
crude iar dupã descoperirea focului fripte pe pietre încinse. Tot de atunci au
început sã observe cum unele specii au unele calitãþi de vindecare ale unor
probleme de sãnãtate. În alte civilizaþii inclusiv Rusia, China, Grecia, Mexic
ºi America Latinã, s-au practicat ritualuri cu ciuperci, pentru efectul lor
halucinogen (toxice ºi otrãvitoare). Mulþi au crezut cã ciupercile au proprietãþi
care ar aduce puteri supranaturale, pentru gãsirea obiectelor pierdute sau pentru
a le conduce sufletul spre tãrâmul zeilor. Deoarece ciupercile nu prezintã organe
vegetative ºi de înmulþire precum plantele superioare, oamenii nu ºtiau cum sã
le înmulþeascã.
Legendele ca în orice alt domeniu au însoþit ºi ciupercile. Se credea
despre ele cã sunt produsul întâlnirii unei raze de soare cu o picãturã de rouã.
Chinezii sunt deþinãtorii cunoºtinþelor despre ciuperci încã din anul 533 î.Hr.
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Referinþe despre ciuperci se gãsesc în scrierile clasice în limbile hindu, ebraicã
ºi musulmanã.
Aztecii le utilizau mai ales pe cele otrãvitoare pentru a avea puteri
vizionare iar romanii le considerau delicatese, numai pentru cei privilegiaþi ºi
servite pe vase de argint. În sec. I î.Hr., Marcus Valerius a spus: argint ºi aur,
manta ºi toga se pot face foarte greu cadou, dar mai greu este sã renunþi la
ciuperci. Ei le preþuiau prin greutatea lor în aur, cea mai cunoscutã fiind
Ciuperca Cezarului - Amanita caesarea apreciatã pentru mirosul ºi gustul ei.
Primele consemnãri scrise despre ciuperci, ajunse la noi se referã la
ciupercile Agaricus spp. ºi dateazã din secolul I î.Hr. Horaþiu, poet roman
(65-8 î.Hr.) considera cã este mai uºor a dispreþui aurul ºi argintul decât a
renunþa la o mâncare de ciuperci, iar Dioscoride sec.I î.Hr.medic ºi botanist
grec, originar din Asia Micã, descrie în lucrarea sa: Despre mijloacele de
vindecare ºi despre medicamente de origine vegetalã, inclusiv din ciuperci.
Pliniu cel Bãtrân 27-79 d.Hr. istoric ºi literat roman, în lucrarea Istoria naturalã
face referiri despre ciupercile bune de consum.
Începuturile culturii de ciuperci dateazã de pe la anul 1650, (Lelley, 1991),
iar prima tehnologie de culturã a fost descrisã de cãtre francezul Tournefort în
anul 1707. Naturaliºtii au cãzut de acord ºi spun cã supremaþia asupra
începuturilor culturii este deþinutã de Franþa ºi nu de Italia.
Cultura ciupercilor a început târziu ºi datoritã faptului cã nu s-au cunoscut
cãile de înmulþire ale acestora. Ciupercile nu prezintã rãdãcinã, tulpinã, frunze,
flori ºi seminþe ºi nu pot fi înmulþite precum celelalte plante.
Miceliu în condiþii sterile s-a produs prima datã de cãtre Constantin ºi
Matruchot în anul 1890 în Franþa dar acest lucru a fost þinut secret timp de
aproape 25 ani. În 1918 Lambert în America a obþinut prima culturã purã de
miceliu, moment în care cultura ciupercilor a început sã se perfecþioneze ºi sã
se dezvolte.
Becker G., (1985) în articolul sãu intitulat Mic istoric al micologiei
aratã cã abia în anul 1729 italianul Micheli a descoperit cã ciupercile se
înmulþesc prin spori. Dar adevãratul pãrinte al micologiei este suedezul Fries
E., a cãrui operã cuprinde aproape 3.000 de specii de ciuperci. În acelaºi timp
Fries E., a început o clasificare sistematicã ce stã la baza tuturor lucrãrilor ce
au urmat.
Mai aproape de timpurile noastre, Roger Heim nãscut în 1900 la Paris,
ºi-a dedicat majoritatea studiilor ciupercilor ºi a testat pe el însuºi efectele
halucinogene ale ciupercilor Psilocybe din Mexic.
Primele scrieri despre ciupercile din þara noastrã se datoreazã lui Demidoff,
care în urma unei cãlãtorii ºtiinþifice a lãsat note despre ciupercile macromicete
din Valahia, 1842.
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Primele culturi de ciuperci în þara noastrã au fost tot de Agaricus spp.
începând cu anul 1950 iar în anul 1962 s-a produs pentru prima datã miceliu,
pe suport clasic de tip compost, renunþându-se la import.
În perioada 1968-1972 s-au organizat ºi dat în folosinþã primele
ciupercãrii cu tehnologie intensivã, de tip industrial, pentru specia Agaricus
bisporus la Arad, Stoicãneºti-Olt, Bucov-Prahova, Fãgãraº ºi Mangalia. În
anul 1989 au fost date în funcþiune alte 9 ciupercãrii industriale cu capacitatea
de 330 t champignon/an fiecare, lângã ele fiind amplasatã ºi câte o staþie de
miceliu. Dar începând cu anul 1990 activitatea acestor ciupercãrii a intrat în
declin ceea ce a dus la desfiinþarea lor.
Singurul compartiment de cercetare privind îmbunãtãþirea tehnologiilor
de culturã, crearea de noi suºe ºi hibrizi de ciuperci, combaterea bolilor ºi
dãunãtorilor ºi diversificarea sortimentului de ciuperci ce se afla în localitatea
Vidra-Ilfov ºi-a încetat activitatea din lipsã de fonduri.
Dupã datele din The International Society For Mushroom Science
ponderea în producþia mondialã a speciilor de ciuperci este urmãtoarea:

Figura 1 - Repartizarea procentualã a speciilor de ciuperci pe plan mondial
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Tabelul 1

Situaþia producþiei de ciuperci în Europa (dupã Amycel-Franþa)
Consum %

Producþia tone

Consum pe cap de
locuitor în kg

Germania

26

60.000

2,3

Franþa

18

145.000

2,9

Marea Britanie

16

110.000

4,0

Italia

14

88.000

1,8

Olanda

7

255.000

4,5

Spania

4

80.000

1,1

Belgia ºi Luxemburg

4

44.000

3,2

Irlanda

3

60.000

2,6

Suedia

2

-

-

Danemarca în etc.

-

70.000

-

Etc.

6

-

-

100

-

2,8

Þara

Europa

Ciuperci se cultivã în peste 100 de þãri cu o producþie totalã estimatã de
peste 10 miliarde de tone unde sunt incluse toate speciile de ciuperci.
Statele Unite ale Americii au produs 389 545 tone ciuperci la nivelul
anului 2004, înregistrându-se un consum de 1,88 kg/cap de locuitor.
În tabelul nr. 2 se prezintã anul când au fost introduse în culturã, speciile
de ciuperci cultivate, producþia obþinutã în 2004 ºi perspectiva pentru 2007 în
SUA.
Dupã datele oferite de FAOSTAT din anul 2009, þara noastrã s-a clasat
pe locul 27 în rândul þãrilor producãtoare de ciuperci, dupã producþia totalã
obþinutã.
Pe primele 10 locuri se situeazã în ordine descrescãtoare China cu o
producþie de peste 4.680.ooo t, SUA cu peste 371.000 t, Olanda cu 235.000 t,
Polonia cu 185.000 t, Spania cu 136.000 t, Canada cu 105.000 t, Japonia cu
peste 65.000 t, Indonezia cu peste 64.000 t, Irlanda cu 63.000 t, Franþa cu
peste 28.000 t si Romania cu 7317 tone. România în anul 2010 a produs 9973
tone cu o creºtere de aproape 4 ori faþã de perioada 2006-2010. In ceea ce
priveºte exportul þara noastrã se situeazã pe locul 29 cu o pondere de 0,1% din
totalul pe anul 2010. Pe piaþa mondialã existã cereri de Agaricus de cãtre
Lituania, Norvegia, Danemarca, Italia, Elveþia, Cehia, Malaezia ºi Spania. În
anul 2011 þara noastrã a exportat Agaricus în Italia, Germania ºi Spania ºi a
importat din Polonia, Portugalia, Ungaria, Italia, Slovenia, Belgia ºi Olanda.
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Ghid de culturã pentru Champignon

Producþia de ciuperci în S.U.A.
(dupã D.J. Royse, Q. Shen, C. McGarvey, 2007)
Specia

Anul începerii
cultivãrii

Producþia în 2004 kg

Tabelul 2

Producþie propusã
pentru 2007

1. Auricularia auricula

600

2.300

4.500

2. Flammulina velutipes

800

22.700

68.100

3. Lentinus edodes

1000

3.428.180

5.500.000

4. Agaricus bisporus

1600

383.636.360

401.160.000

5. Volvariella volvacea

1700

2.270

4.100

6. Tremella fuciformis

1800

900

1.400

7. Pleurotus ostreatus spp.

1900

1.803.640

2.454.500

8. Pholiota nameko

1958

2.700

5.500

9. Hericium erinaceus

1960

42.500

85.000

10. Pleurotus eryngii

1970

85.000

255.000

11. Hypsizgus marmoreus

1973

33.000

325.000

12. Grifola frondosa

1978

130.000

325.000

13. Morchella esculenta

1982

16.000

23.000

14. Pholiota limonella

1995

14.000

24.000

-

389.219.550

409.976.100

Total
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Capitolul 3
SFATURI PRIVIND ÎNFIINÞAREA UNEI CIUPERCÃRII

Primul sfat pe care îndrãznesc sã-l menþionez este acela de a vã documenta
mai întâi. Citiþi mãcar o lucrare, cea mai recent apãrutã deoarece totul este
într-o continuã perfecþionare. Apar hibrizi noi, verigi tehnologice de care n-aþi
auzit ºi pe care n-o sã le întâlniþi pe Internet. Nu e lipsit de interes nici sã
urmaþi un Curs de ciupercar sau sã aveþi posibilitatea sã lucraþi chiar ºi o lunã
într-o ciupercãrie.
Apoi chiar ºi pe cont propriu faceþi un studiu de piaþã în zona dvs., câte
supertmarketuri existã, la ce distanþã, cât vând pe sãptãmânã, dacã au
întotdeauna marfã proaspãtã ºi în cantitatea doritã etc.
3.1. Alegerea terenului pentru infiinþarea ciupercãrii
O grupã de factori este esenþialã în alegerea locului unde va fi amplasatã
ciupercãria. Printre factorii de care trebuie sã se þinã seama nu este de neglijat
nici mâna de lucru. ªi tot foarte importantã este ºi existenþa posibilitãþii de
valorificare a producþiei în stare proaspãtã sau conservatã.
Dimensiunile terenului
O suprafaþã de teren de 8500 mp adicã de 100 x 85 m, este suficientã
pentru amenajarea unei ciupercãrii cu suprafaþa de 4464 mp, formatã din 24
camere x 186 mp fiecare. La aceasta se adaugã suprafaþa necesarã pentru anexe,
parcare, spaþiu verde, cãi de acces.
Un teren impropriu pentru agriculturã nu constituie un inconvenient, ci
din contrã, chiar este de preferat aceastã situaþie.
În cazul ciupercãriilor ce vor funcþiona prin cumpãrare de compost, acesta
vine în ciupercãrie, însãmânþat ºi chiar incubat ºi urmeazã sã i se aplice turbã,
îngrijiri, condiþii de microclimat specifice ºi recoltãri.

