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Introducere 
 

Modificările climatice din prezent și cele prevăzute în viitor îi determină pe 
specialiști să găsească noi surse de hrană pentru populația în continuă creștere. 
Obținerea de ciuperci comestibile tot timpul anului în ciupercării intensive este una 
din posibilitățile de a asigura o parte din hrana populației. 

Pe lângă valoarea lor alimentară, ciupercile constituie și o cultură rentabilă, 
care asigură o producție ridicată, ce se obține pe unitatea de suprafață folosită, în spații 
amenajate în acest scop. De reținut mai este și faptul că în cultura ciupercilor nu se 
folosește teren agricol. Avantajele unei culturi de ciuperci sunt mai multe, atât de ordin 
economic, ocupațional, medicinal, cât și de reconversie a deșeurilor ligno-celulozice. 

Pe plan mondial specialiștii caută noi produse din diferite plante precum și din 
ciuperci, cu conținut în vitamine, săruri minerale, enzime, care să îmbunătățească 
sănătatea oamenilor. Privite din acest punct de vedere, ciupercile constituie un aliment 
cu o ridicată valoare nutritivă, ce conțin în structura proteinelor complexe aminoacizi 
esențiali, iar unele specii au și reale virtuți terapeutice și medicinale. 
 

Stadiul actual al cunoașterii 
 

1. Importanța și biologia ciupercilor 
 1.1. Scurt istoric privind ciupercile 

Încă de acum 4000 de ani, acestea au fost folosite în medicina Orientului 
Îndepărtat, datorită efectelor pozitive asupra stării de sănătate a persoanelor bolnave. 
Legat de succesele obținute, aceste ciuperci au fost administrate atât profilactic, cât și 
pentru vindecarea și ameliorarea unei serii foarte largi de boli – acest fapt rămânând 
neschimbat până în zilele noastre. (AINSWORTH, 1976).  
 1.2. Importanța cultivării ciupercilor 
 1.2.1. Importanța alimentară a ciupercilor cultivate 

Valoarea alimentară a unui produs, depinde în principal de doi factori și 
anume: compoziția chimică și digestibilitatea compușilor ce intră în alcătuirea lui. 
(CHANG și MSHIGENI, 2001). 
 Ciupercile comestibile, sunt considerate alimente cu o valoare nutritivă 
ridicată,  proteina vegetală obținută din ele fiind clasată pe locul doi, pe plan mondial 
după cea obținută din soia. (BREENE, 1990). 
 1.2.2. Importanța medicinală a ciupercilor cultivate 
 Utilizarea de ciuperci cu efecte terapeutice este una dintre zonele cele mai 
interesante ale medicinii naturiste, oferind un beneficiu terapeutic semnificativ, 
sprijinit de o lungă istorie de utilizare tradițională și tot mai multe dovezi științifice. 
(WASSER, 2010). 

Compușii bioactivi din ciuperci pot fi izolați din corpurile fructifere sau 
extracția culturilor din cultura pură a miceliului (CHANG și MILES, 2004). A fost 
raportat faptul că ciuperca Agaricus blazei Murrill produce diverși compuși bioactivi, 
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care au potențialul de a trata mai multe boli (FIRENZUOLI și colab., 2008). Această 
ciupercă a fost utilizată ca hrană medicamentoasă pentru prevenirea cancerului, 
diabetului, hiperlipidemiei, arteriosclerozei și hepatitei cronice și este cunoscută ca 
stimulator al sistemul imunitar (TAKAKU și colab., 2001). 
 1.2.3. Importanța economică a ciupercilor cultivate 
 În afara faptului că ciupercile sunt un produs alimentar și chiar terapeutic sau 
tocmai de aceea, cultura ciupercilor prezintă și unele avantaje economice. Prin 
conservare, ciupercile nu-și modifică parametrii organoleptici, iar prin deshidratare se 
prelungește considerabil perioada de păstrare. (KOTWALIWALE et al., 2007). 
 Ciupercile asigură importante surse de proteine extrase din materiale cu 
valoare economică foarte scăzută, cum ar fi gunoiul de grajd, deșeurile din agricultură, 
din silvicultură, industria lemnului. (ZĂGREAN, 2003). 

1. 3. Sistematica genului Agaricus 
 Regnul Fungi cuprinde cinci clase principale, în care sunt încadrate atât 
ciupercile microscopice, care prezintă un miceliu slab dezvoltat, acoperit cu o masă 
abundentă de spori, numite micromicete, cât și ciupercile evoluate al căror miceliu 
bine dezvoltat este format din celule unicelulare, dispuse liniar, separate prin septum 
transversal, care formează filamente ramificate și prezintă corpuri fructifere de 
dimensiuni mari, numite macromicete. Macromicetele aparțin claselor Ascomycetes și 
Basidiomycetes. 

Aparatul somatic al acestor ciuperci macroscopice este alcătuit din hife sau 
filamente miceliene, iar organul lor caracteristic este reprezentat de bazidia cu 
bazidiospori. Bazidiomicetele prezintă trei tipuri de miceliu, respectiv: miceliu primar, 
secundar și terțiar. (PETRE, 2006). 

1. 4. Biologia celulară a ciupercilor  
 Indiferent de specie, celulele ciupercilor prezintă o structură morfologică 
alcătuită din următoarele componente celulare de bază: membrana celulară, nucleul și 
matricea citoplasmatică, în care se află distribuite alte organite celulare, cum sunt: 
mitocondriile, reticulul endoplasmatic, lizozomii, peroxizomii, condriozomii și 
vacuolele. (PETRE, 2004). 
 Aparatul somatic al ciupercilor este format dintr-o rețea de celule 
filamentoase, septate, unicelulare, numite hife, care se anastomozează pentru a 
constitui o structură reticulară, de tip tisular, care poartă denumirea de miceliu. 
(CARLILE și WATKINSON, 1994). 

1. 5. Descrierea principalelor specii din genul Agaricus ssp. 
 Ciuperca de cultură este formată din două părţi: una subterană denumită 
miceliu şi una aeriană, denumită carpofor sau basidiofruct. 
 Miceliul, constituie partea vegetativă a ciupercii, fiind alcătuit dintr-o 
împletitură de filamente miceliene (hife miceliene) cu diametrul de 10 mm, de formă 
cilindrică şi divizate în celule prin pereți transversali. (TUDOR IOANA, 2013). 
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 Miceliul are rolul de hrănire a carpoforului sau basidiofructului, pentru care 
constituie suportul de formare. Basidiofructul ia naștere din niște mici umflături - 
primordii, care se formează la extremitatea hifelor celor mai tinere. (ZĂGREAN, 2003). 
 Speciile descrise în lucrare sunt Agaricus bisporus și Agaricus bitorquis. 
 1.6. Faze fenologice ale fructificării ciupercii Agaricus ssp. 
 Fazele fenologice ale fructificării ciupercilor Agaricus ssp. sunt: apariția 
primordiilor de fructificare, apariția butonilor fructiferi, individualizarea ciupercii, 
apariția velumului, ruperea velumului, desfacerea pălăriei pe jumătate, pe trei sferturi 
și total, precum și pălăria recurbată. 

1.7. Caracteristicile eco-fiziologice ale creșterii și fructificării ciupercilor 
Agaricus ssp. 
 În acest subcapitol se descriu caracteristicile eco-fiziologice ale creșterii și 
fructificării ciupercilor Agaricus ssp. 

1.8. Nutriția ciupercilor Agaricus ssp. 
Ciupercile de cultură, având un regim de nutriţie heterotrof saprofit sunt 

obligate să-şi ia hrana din substanţele organice în descompunere, cu ajutorul 
enzimelor pe care le posedă. La ciupercile de cultură se disting, ca surse importante de 
nutriţie, cea cu carbon, reprezentant prim al substanţelor organice, şi nutriţia 
minerală. (COLAK, 2004). 
 În timpul compostării şi pasteurizării substratului, azotul proteic se 
transformă în peptide şi acizi aminici, care sunt absorbiţi de celulele hifelor miceliene. 
În urma unor cercetări executate la noi, a reieşit că între conţinutul de azot total al 
substratului nutritiv (până la 2,7%), producţia de ciuperci şi conţinutul în proteină al 
ciupercilor există o corelaţie directă. (ZICARI și colab., 2012). 

 

2. Situația actuală a cunoașterii privind specificul 
tehnologiilor de cultivare a ciupercilor Agaricus blazei Murrill 

2.1. Generalități privind tehnologiile de cultivare a ciupercii Agaricus 
blazei Murrill 
 Cultivarea ciupercii Agaricus blazei Murrill (WASSER și colab., 2002) pe o 
scară comercială, este relativ recentă și are nevoie de dezvoltarea unor tehnologii 
adecvate. 
 Numeroși autori au arătat că, datorită ciclului similar de viață, tehnologiile de 
cultură ale ciupercilor Agaricus bisporus pot fi aplicate și în cultivarea ciupercilor 
Agaricus blazei Murrill. Cu toate acestea, ciupercile Agaricus blazei Murrill necesită 
temperaturi ridicate și umiditate ridicată, precum și accesul la lumină pentru a forma 
primordii de fructificare (CHEN 2003, DIAS și colab. 2004, SIWULSKI și SOBIERALSKI 
2004, MANTOVANI și colab. 2007, DIAS 2010). 

În Brazilia, datorită condițiilor climatice avantajoase, această specie este 
adesea cultivată în liber. Totuși, în alte țări - în principal datorită cerințelor sale 
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ridicate de temperatură - un astfel de sistem de cultivare este riscant și nu poate avea 
succes decât în veri calde (STAMETS 2000, SIWULSKI și SOBIERALSKI 2004, 
LARGETEAU și colab. 2011). 

2.2. Substratul pentru cultivarea ciupercii Agaricus blazei Murrill 
 În acest subcapitol, se prezintă particularități privind componentele 
substratului, compostarea componentelor din substrat, condiționarea/pasteurizarea 
substratului, însămânțarea compostului cu miceliu, incubarea compostului însămânțat 
cu miceliu, acoperirea substratului împânzit de miceliu și condiții de microclimat 
pentru cultivarea ciupercii Agaricus blazei Murrill.  
 

Contribuția proprie 
 

3. Obiectivele urmărite 
 Scopul principal al cercetărilor a fost acela de a perfecționa o metodă de 
cultură și de a elabora o tehnologie corespunzătoare pentru cultivarea ciupercii 
Agaricus blazei Murill și de a stabili influența tehnologiei de cultură asupra producției 
și a conținutului chimic la această ciupercă, cultura fiind puțin cunoscută și informațiile 
despre tehnologia de cultură fiind reduse. 

4. Particularitățile mediului artificial în care au avut loc 
experiențele 

Experiențele privind studiul condițiilor de creștere a miceliului și studiul 
compostului pentru creșterea ciupercilor Agaricus blazei Murrill, precum și analizele 
privind conținutului chimic al ciupercilor Agaricus blazei Murrill pentru fiecare 
variantă experimentală de compost în parte, s-au desfășurat în localitatea Aghireșu-
Fabrici, județul Cluj, în cadrul firmei SC CIUPERCĂRIA SRL. 

5. Material şi metodă 
5.1. Materialul biologic utilizat în experiență 
Materialul biologic care s-a utilizat în cadrul experienței, provine dintr-o 

cultură pură, obținut de la laboratoarele Mycelia din Belgia. 
5.2. Metode de lucru utilizate pentru studiul condițiilor de creștere a 

miceliului ciupercii Agaricus blazei Murrill 
În acest subcapitol sunt prezentate metodele de lucru utilizate pentru studiul 

condițiilor de creștere a miceliului ciupercii Agaricus blazei Murrill 
5.3. Metode de lucru utilizate pentru studiul tehnologiei de cultură a 

ciupercii Agaricus blazei Murrill 
În acest subcapitol sunt prezentate metodele de lucru utilizate pentru studiul 

tehnologiei de cultură a ciupercii Agaricus blazei Murrill 
5.4. Observații, analize și determinări 

 În acest subcapitol este prezentată aparatura de laborator utilizată pe 
parcursul experiențelor. 
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6. Rezultate și discuții 
6.1. Rezultate și discuții privind creșterea miceliului ciupercii Agaricus 

blazei Murrill 
 6.1.1. Influența sursei de carbon asupra creșterii miceliului 

Miceliul ciupercii Agaricus blazei Murrill a înregistrat cea mai rapidă creștere 
pe mediul cu rețeta nr. 2 – CEA cu 12,4mm/10zile, fiind urmată de rețeta nr. 3 – MEA 
cu 11,1mm/10zile. 
 6.1.2. Influența sursei de azot asupra creșterii miceliului 
 Analizând influența combinată a factorilor experimentali, rețetă și sursă de 
azot, se constată că indiferent de sursa suplimentară de azot utilizată, rețeta CEA a 
înregistrat diferențe foarte semnificativ pozitive (1,53 mm/zi), față de rețeta PDA luată 
ca și martor. 
 6.1.3. Influența raportului C/N asupra creșterii miceliului 

Rapoartele carbon/azot de 10:1 și 20:1, au înregistrat diferențe foarte 
semnificativ pozitive (10,52 și 12,66mm) față de medie. 
 6.1.4. Influența temperaturii asupra creșterii miceliului 

Temperaturile 25, 26, 27 și 28˚C, au înregistrat diferențe foarte semnificativ 
pozitive (0,36, 1,69, 2,52 și 1,31) față de temperatura luată ca și martor 24˚C, valorile 
obținute regăsindu-se și în literatura de specialitate (MENDONCA și colab. 2005). 
 6.1.5. Influența pH-ului asupra creșterii miceliului 

La valorile 5, 6 și 7 al pH-ului s-au înregistrat diferențe foarte semnificativ 
pozitive (2,66, 8,48 și 1,37) față de medie, valori care se regăsesc și în literatura de 
specialitate după diverși autori. (SIWULSKI și SOBIERALSKI 2004, CHANG 2008). 

6.2. Rezultate și discuții privind studiul compostului  
 6.2.1. Evoluția caracterelor fizico-chimice și organoleptice în perioada 
preparării composturilor 
 În acest subcapitol se prezintă evoluția caracterelor fizico-chimice și 
organoleptice în perioada preparării composturilor. 

6.2.2. Evoluția microclimatului în spațiul de cultură, a temperaturii și a 
gradului de împânzire a compostului 
 În acest subcapitol se prezintă evoluția microclimatului în spațiul de cultură, a 
temperaturii și a gradului de împânzire a compostului. 

6.2.3. Producția de ciuperci 
 Din influența unilaterală a compostului asupra producției la ciuperca Agaricus 
blazei Murrill, în anii de experiență 2015-2016, se poate observa că cele mai mari 
producții se obțin la compostul sintetic (C2) și la cel mixt (C3), înregistrând în ambii 
ani diferențe foarte semnificativ pozitive față de media experiențelor. 

Urmărind influența unilaterală a adaosului proteic din compost asupra 
producției obținute la ciuperca Agaricus blazei Murrill, în anii de experiență 2015-2016 
la adaosul proteic suplimentar de tărâțe de grâu (A2) s-au înregistrat diferențe 
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asigurate statistic, iar la adaosul proteic suplimentar de făină de mălai (A3) nu s-a 
înregistrat diferențe asigurate statistic față de media experienței. 

6.3. Compoziția chimică a ciupercilor Agaricus blazei Murrill  
6.3.1. Substanța uscată 
Analizând rezultatele din cei doi ani de experienţă asupra conţinutului de 

substanţă uscată totală şi solubilă în ciuperci, se constată că, în anul 2015 intervalul de 
variaţie al substanţei uscate totale a fost de 7,60% la ciupercile recoltate de pe 
compostul cu trestie (C4) fără adaos proteic suplimentar (A1) și de 9,77% la ciupercile 
recoltate de pe compostul mixt (C3) cu adaos proteic de tărâțe de grâu (A2). 

6.3.2. Conținutul de proteină 
Conținutul de proteină (% din s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a variat 

între 13,83% și 31,97% în anul 2015 și 12,43% și 29,3% în anul 2016. În ambii ani 
experimentali, valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile recoltate de pe compost 
sintetic cu adaos proteic de tărâțe de grâu (V5) cu un maxim de 31,97% în anul 2015 și 
29,30% în anul 2016. 

6.3.3. Conținutul în grăsimi 
Conținutul în grăsimi (% din s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a variat 

între 1,47% și 2,97% în anul 2015 și 1,00% și 2,47% în anul 2016. 
6.3.4. Conținutul în carbohidrați 
În ambii ani experimentali, valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile 

recoltate de pe compostul clasic (C1) cu adaos proteic de tărâțe de grâu (A2) cu un 
maxim de 64,23% carbohidrați din s.u. în anul 2015 și 59,23% carbohidrați din s.u. în 
anul 2016. 

6.3.5. Conținutul în β-1,3 D-glucan 
Conținutul în β-1,3 D-glucan (mg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei 

Murrill a variat între 2875 și 3605 mg/100g s.u. în anul 2015 și 2640 și 3381 mg/100g 
s.u.  în anul 2016. 
 Atât în anul de experiență 2015, cât și 2016, valoarea maximă s-a înregistrat la 
ciupercile recoltare de pe compostul clasic (C1) cu adaos proteic de făină de mălai 
(A3), cu un maxim de 3414 mg/100g s.u. în anul 2015, și 3411 mg/100g s.u. în anul 
2016. 

6.3.6. Valoarea energetică (kcal/kg s.p.) 
Analizând influența combinată a factorilor experimentali compost și adaos 

proteic (C x A), asupra valorii energetice a ciupercilor Agaricus blazei Murrill, se poate 
constata că ciupercile recoltate de pe compostul sintetic (C2) cu adaos proteic de făină 
de mălai (A3), au avut cea mai mare valoare energetică, atât în anul 2015 (399,67 
kcal/kg s.p.), cât și în anul 2016 (391,33 kcal/kg s.p.).  

6.3.7. Conținutul în ergosterol (vitamina D2) 
Conținutul în ergosterol (mg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a 

variat între 75,00 și 95,67mg/100g s.u. în anul 2015 și 71,00 și 92,33mg în anul 2016.  
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În ambii ani experimentali, valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile 
recoltate de pe compostul clasic (C1) cu adaos proteic de făină de mălai (A3), cu un 
maxim de 95,67mg/100g s.u. în anul 2015 și 92,33mg/100g s.u. în anul 2016. 

6.3.8. Conținutul în vitamina C  
Conținutul în vitamina C (mg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a 

variat între 12,33 și 24,33mg/100g s.u. în anul 2015 și 9,67 și 20,33mg în anul 2016. 
În anul 2015, valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile recoltate de pe 

compostul clasic (C1) cu adaos proteic de făină de mălai (A3), cu un maxim de 
24,33mg/100g s.u., iar în anul 2016, valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile 
recoltate de pe compostul mixt (C3) cu adaos proteic suplimentar de făină de mălai 
(A3).  

6.3.9. Conținutul în vitaminele B 
6.3.9.1. Vitamina B1 (Tiamină) 
Conținutul în vitamina B1 (μg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a 

variat între 403 și 1180μg/100g s.u. în anul 2015 și între 360 și 1123μg/100g s.u. în 
anul 2016. În ambii ani experimentali valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile 
recoltate de pe compostul clasic (C1) cu adaos proteic de făină de mălai (A3). 

6.3.9.2. Vitamina B2 (Riboflavină) 
Conținutul în vitamina B2 (μg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a 

variat între 3400 și 5800μg/100g s.u. în anul 2015 și între 2967 și 5433μg/100g s.u.  în 
anul 2016. În ambii ani experimentali valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile 
recoltate de pe compostul clasic (C1) cu adaos proteic de făină de mălai (A3). 
 6.3.9.3. Vitamina B9 (Acid folic) 

Conținutul în vitamina B9 (μg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a 
variat între 290 și 687μg/100g s.u. în anul 2015 și între 277 și 657μg/100g s.u. în anul 
2016. Și în cazul conținutului în vitamina B9, ciupercile recoltate de pe composturile 
clasic (C1) și mixt (C3) cu adaos suplimentar de făină de mălai (A3), realizează valorile 
cele mai ridicate. 

6.3.9.4. Vitamina B12 (Cobalamină) 
Conținutul în vitamina B12 (μg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a 

variat între 487 și 913μg/100g s.u. în anul 2015 și între 440 și 900μg/100g s.u. în anul 
2016. În ambii ani experimentali valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile recoltate 
de pe compostul mixt (C3) cu adaos proteic de făină de mălai (A3). 

6.3.9.5. Vitamina PP (B3 - Niacină) 
Conținutul în vitamina PP (mg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a 

variat între 30,33 și 56 mg/100g s.u. în anul 2015 și între 29 și 54,67 mg/100g s.u. în 
anul 2016, în funcție de variantele experimentale de compost utilizate. În ambii ani 
experimentali valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile recoltate de pe compostul 
mixt (C3) cu adaos proteic de făină de mălai (A3). 
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6.3.10 Conținutul în lovastatin (mevinolin) 
Conținutul în lovastatin (mg/100g s.u.) în ciupercile Agaricus blazei Murrill a 

variat între 14,9 și 17,33 mg/100g s.u. în anul 2015 și 15,23 și 17,60 mg/100g s.u. în 
anul 2016. 

Valoarea maximă s-a înregistrat la ciupercile recoltate de pe compost clasic 
(C1) fără adaos proteic suplimentar, cu un maxim de 17,33 mg/100g s.u. în anul 2015 
și 17,60 mg/100g s.u. în anul 2016. Și la compostul sintetic (C2) fără adaos proteic (A1) 
prezintă valori ridicate ale lovastatinului. 

 

7. Concluzii şi recomandări 
7.1. Concluzii privind studiul condițiilor de creștere a miceliului 

ciupercii Agaricus blazei Murrill 
7.1.1. Sursa de carbon optimă pentru creșterea miceliului ciupercii Agaricus 

blazei Murrill, este asigurată de rețeta de extract de compost CEA. 
7.1.2. În mediile de cultură pentru creșterea miceliului ciupercii Agaricus 

blazei Murrill, ca sursă suplimentară de azot, este peptona. 
7.1.3. Miceliul ciupercii Agaricus blazei Murrill crește cel mai bine pe un mediu 

de cultură cu raportul C/N cuprins între 10:1 și 20:1, rețeta cea mai eficientă fiind 
mediul de cultură de extract de compost CEA. 

7.1.4. Temperatura optimă de creștere a miceliului ciupercii Agaricus blazei 
Murrill, în perioada de multiplicare, este cuprinsă între 25°C și 28°C, demonstrând 
astfel că este o ciupercă termofilă. 

7.1.5. Aciditatea optimă a mediului de cultură pentru dezvoltarea miceliul 
ciupercii Agaricus blazei Murrill, în faza de multiplicare, este la valoarea pH=6, cu 
limite între 5,00 şi 7,00. 

7.1.6. Intensitatea luminoasă nu influențează creșterea miceliului ciupercii 
Agaricus blazei Murrill, în faza de multiplicare. 

7.2. Concluzii privind studiul tehnologiei de cultură a ciupercii Agaricus 
blazei Murrill 

7.2.1. Cercetând compoziția și metodologia de preparare a compostului pentru 
cultura ciupercii Agaricus blazei Murrill, prin analogie cu specificul culturii ciupercii 
Agaricus bisporus, se constată că rezultate bune se obțin prin folosirea paielor de 
cereale și a gunoiului de cabaline sau a gunoiului de păsări. 

7.2.2. Sub raportul condițiilor de compostare și a calității substratului de 
cultură obținut, cel mai bine se comportă compostul sintetic compus din paie de grâu, 
gunoi de păsări, ipsos și uree. 

7.2.3. La prepararea compostului sintetic, factorii de fermentare cu fazele 
anaerobă și aerobă întrunesc indicatorii cei mai favorabili, care asigură caracteristicile 
fizice, chimice și biologice unui compost de cea mai bună calitate, față de celelalte 
variante de compost.  
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7.2.4. Pe parcursul compostării aerobe, temperaturile sunt ușor mai ridicate în 
compostul sintetic și cel mixt, comparativ cu compostul clasic, ceea ce indică un proces 
mai activ de fermentație. 

7.2.5. În timpul compostării aerobe, conținutul de apă din compostul sintetic 
scade de la 78% la 71%, conținutul de materie organică de la 63% la 53%, conținutul 
de azot scade cu aproximativ 0,1%, conținutul de calciu cu 5mg/l, magneziul cu 
0,15mg/l, amoniacul NH3 scade cu 0,35%, iar pH-ul se reduce de la 8,98 la 8,24. 

7.2.6. Pe parcursul pasteurizării compostului au loc pierderi de până la 36,3% 
din substanța proaspătă și de până la 30,1% din substanța uscată a compostului, 
conductivitatea electrică a compostului sintetic are valorile mai ridicate (2,98 dS/cm), 
aspectul general, culoare, miros, textură și prezența actinomicetelor sunt mai 
favorabile culturii ciupercilor, decât la celelalte variante de compost. 

7.2.7. Compostul mixt, alcătuit din gunoi de cal (47,5%), gunoi de păsări 
(19%), paie de grâu (28,5%), ipsos (4,5%) și uree (0,5%) asigură condiții de 
fermentare și indicatori fizici, chimici și biologici în fazele anaerobă, aerobă și 
pasteurizare, în perioada de incubare a miceliului și de fructificare, apropiați de cei ai 
compostului sintetic. 

7.2.8. În vederea preparării unor cantități limitate de compost, în scop 
experimental, se poate folosi instalația complexă, de concepție proprie, alcătuită din 
cuvă și grătare pentru compost, bazin pentru recircularea și încălzirea purinului, 
compresor pentru aerare. 

7.2.9.  În perioada de creștere și recoltare compostul sintetic asigură nivelul 
cel mai bun de împânzire a miceliului și condiții mai favorabile de temperatură și 
umiditate, necesare declanșării fructificării și evoluției recoltei, în comparație cu 
celelalte variante de compost. 

7.2.10. Producția cea mai ridicată de carpofori, determinată de alcătuirea și 
modul de preparare a compostului se obține pe substratul de compost sintetic cu o 
valoare medie de 39,5kg/m2, depășind producția medie a celorlalte variante de 
compost. Rezultate de producție bune se pot obține și pe compostul mixt. (38,3kg/m2). 

7.2.11. Calitățile compostului și efectele asupra producției pot fi îmbunătățite 
în mod esențial prin adăugarea unui supliment proteic în compoziția compostului. 
Adaosul proteic cu tărâțe de grâu, în proporție de 3%, asigură un spor mediu de 
producție de 6,9% la compostul sintetic și de 10,9% la compostul mixt. 

7.2.12. Adaosul de făină de mălai 3% are efecte semnificative în ceea ce 
privește nivelul de producție, față de varianta de compost fără adaos proteic 
suplimentar. 

7.2.13. Sporul de producție obținut în cazul suplimentului cu tărâțe de grâu, 
poate fi atribuit aportului nutritiv cu substanțe proteice din compost. 
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7.2.14. Condițiile de mediu în perioada de incubare, recomandate pentru 
cultura speciei Agaricus bisposus sunt potrivite și pentru ciuperca Agaricus blazei 
Murrill.  

7.3. Concluzii privind compoziția chimică a ciupercilor Agaricus blazei 
Murrill 

7.3.1. Calitățile alimentare ale ciupercilor Agaricus blazei Murrill, evaluate prin 
compoziția chimică, scot în evidență, în general, produsul obținut pe compost clasic, 
îmbunătățit cu adaos proteic de făină de mălai. Ciupercile recoltate de pe acest 
substrat, au valorile cele mai ridicate ale conținutului de glucide, vitaminele B1, B9, B12, 
PP și vitamina C. 

7.3.2. Ciupercile cultivate pe compostul sintetic cu adaos de tărâțe de grâu, au 
un conținut mai ridicat de substanță uscată solubilă (8,80%) și proteine (30,63% din 
s.u.). 

7.3.3. Conținutul de ergosterol, ca precursor al vitaminei D2, fiind mai ridicat, 
în general, în ciuperci decât în alte vegetale, are valori mai ridicate în produsul obținut 
pe compostul clasic, cu adaos de făină de mălai (94 mg/100g s.u.), cât și pe cel cu 
supliment de tărâțe de grâu (90,17 mg/100g s.u.). 

7.3.4. Conținutul de β 1,3 D glucan, substanță specifică în ciupercile Agaricus 
blazei Murrill, cu valoare biologică ridicată, cu proprietăți terapeutice, este relativ 
ridicat în produsul obținut pe compost clasic cu adaos de făină de mălai și cu tărâțe de 
grâu (3,41-3,22 mg/100g s.u.), precum și în compostul mixt și sintetic cu adaos de 
făină de mălai (3,16-3,15mg/100g s.u.). 

7.4. Recomandări 
Pe baza rezultatelor cercetărilor și a concluziilor generale formulate, se pot 

face următoarele recomandări pentru producție: 
7.4.1. Pentru cultura ciupercilor Agaricus blazei Murrill se va folosi de 

preferință compostul sintetic alcătuit din paie de grâu (66%), gunoi de pasăre (28%), 
ipsos (4%) și uree (2%). 

7.4.2. În funcție de resursele de materiale locale existente în zonă, se poate 
folosi ca substrat de cultură compostul clasic, format din gunoi de cal cu paiele din 
așternut (93%), ipsos (5%), superfosfat (1%) și sulfat de amoniu (1%). 

7.4.3. Prepararea composturilor în fazele de fermentare anaerobă, aerobă și de 
pasteurizare se va face după metodologia folosită la cultura ciupercii albe, Agaricus 
bisporus. 

7.4.4. Însămânțarea, incubarea, goobtarea, întreținerea culturii și recoltarea 
produsului se vor face în condițiile de microclimat specifice ciupercilor din genul 
Agaricus ssp. de tip termofile. 
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