การเพาะเห็ดฟาง

บอกเล่า!!

งานการเกษตร สานักปลัด เทศบาลตาบลปง ฉบับที่ 8 ประจาเดือนธันวาคม 2559

หลังการทานา ของพื้นที่ทางการเกษตรมักมีวสั ดุที่เหลือจากการทานา คือ ฟางข้าว โดยฟางข้าว จาก
การทานาควรทาการไถกลบตอซัง นอกจากธาตุอาหารที่กลับคืนสู่ ดินแล้ว ข้อดี อย่างหนึ่ งคือ ฟางข้าวจะช่ วยปรับ
โครงสร้ า งดิ น ช่ ว ยให้ ดิ น ร่ ว นซุ ย ด้ว ย มี ป ริ ม าณออกซิ เ จนเพิ่ ม ขึ้ น รากหายใจได้ดี ส่ ง ผลให้ ต้น พื ช แข็ ง แรง
นอกจากการไถกลบตอซังและการเผาทาลายแล้ว ฟางข้าวยังสามารถนามาใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่ น
การนาฟางข้าวมาใช้เป็ นวัสดุคลุ มแปลงปลูกลดการระเหยของน้ าหน้าดิน เพื่อรักษาความชื้ นในดิน การนาฟางข้าว
เพื่อเป็ นอาหารสัตว์ รวมไปถึงการใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุในการเพาะเห็ ดฟาง เพื่อใช้เป็ นอาชี พเสริ มและเป็ นอาชี พ
ที่เหมาะแก่การทาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว
เห็ดฟาง
ชื่อสามัญ
Straw Mushroom
ชื่อวิทยาศาสตร์ Volvariella vovacea.
ชื่ออืน่
เห็ดบัว ภาคอีสานเรี ยกว่า เห็ดเฟี ยง
ถิ่นกาเนิด
ประเทศจีน
เห็ดยอดนิยมเพาะกันบนกองฟางข้ าวชื ้นๆ โคนมีสีขาว ส่วนหมวกสีน ้าตาลอมเทา หาซื ้อได้ ง่าย
ตามท้ องตลาดตลอดทังปี
้ เดิมคนไทยเรี ยกเห็ดฟางว่า เห็ดบัว เพราะมีเกิดขึ ้นได้ เองในกองเปลือกเมล็ดบัวที่กะเทาะ
เมล็ดภายในออกแล้ ว ต่อมาเมื่อมีการส่งเสริมให้ ใช้ ฟางเพาะจึงนิยม เรี ยกว่า เห็ดฟาง
เห็ดฟางเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่ปัจจุบนั ได้รับความนิ ยมในกลุ่มของผูบ้ ริ โภค และเกษตรกร
เอง เพราะราคาที่เพิ่มสู งขึ้น ปั จจุบนั ราคาเห็ดฟางอยูท่ ี่ กิโลกรัมละ 60-80 บาท สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการหารายได้เสริ มจาก
การเพาะเห็ดฟางขาย ทั้งนี้ เทศบาลตาบลปงมีเรื่ องราว และเทคนิคการเพาะเห็ดฟางแบบง่าย และไม่จาเป็ นต้องใช้
พื้นที่มากมาฝาก

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

วัสดุอุปกรณ์
1. หัวเชื้อเห็ดฟาง
2. ฟางข้าว (สามารถใช้กากมันสาปะหลัง ผักตบชวา
ทดแทนได้)
3. อาหารเสริ ม เช่น ผักตบชวา มูลวัว ไส้นุ่น
ราละเอียด
4. อาหารกระตุน้ หัวเชื้อ แป้ งสาลีหรื อแป้ งข้าวเหนียว
5. ตะกร้า
6. พลาสติกคุม
วิธีทา
1. นาฟางข้าวแช่น้ าค้างไว้ 1 คืน
2. ทาการแบ่งหัวเชื้อก้อนเห็ด เป็ น 3 กอง สามารถ
เพาะได้ 3 ตะกร้า
3. นาฟางข้าวอัดลงตะกร้ากดให้แน่น สู ง 1 ฝ่ ามือ
4. อาหารเสริ มต่างๆ โรยชิดขอบตะกร้า
5. โรยเชื้อเห็ดฟาง 1 ส่ วนทับบนอาหารเสริ ม
เสร็ จชั้นที่ 1 ทาชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนชั้นที่ 1
6. ชั้นบนสุ ด โรยอาหารเสริ มเต็มหน้าตะกร้า
โรยเชื้อให้ทวั่ กลบด้วยอาหารเสริ มอีกครั้ง

สถานที่
1. จัดเตรี ยมสถานที่ควรเป็ นพื้นดิน หรื อที่ร่ม
2. จัดทาโครงไม้ไผ่ให้เป็ นลักษณะโดมคล้ายสุ่ มไก่
เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ต่อการ
เจริ ญเติบโตของเห็ดฟาง
วิธีการดูแลรักษา
1. ก่อนการเก็บตะกร้า ควรรดน้ าที่พ้นื ดินให้เปี ยก
จะได้ความชื้นจากการระเหยของน้ าที่ดิน
2. นาตะกร้าวางไว้ในโครงไม้ไผ่ คลุมด้วยพลาสติก
ทับด้วยฟางแห้ง ปล่อยทิ้งไว้ 3 วัน
3. ครบ 3 วัน เปิ ดระบายอากาศตรงกลาง ทาการตัด
เส้นใยเห็ดด้วยการรดน้ าให้ชุ่ม แล้วคลุมไว้
เหมือนเดิม อีก 3-4 วันเก็บผลผลิตได้
4. เห็ดฟาง 1 ตะกร้า สามารถให้ผลผลิตได้ 1 กก.
ขึ้นอยูก่ บั อาหารเสริ มที่ใช้ร่วมกัน

( การเพาะเห็ดฟางกองเตีย้ )
มีการทาในลักษณะเดียวกันกับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

การเพาะเห็ดฟาง เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับ
ผู้สนใจเริ่ มต้ นทาเพื่อไว้ บริ โภคเองในครั วเรื อนหรื อ
เพื่อ ศึ ก ษาแล้ ว ต่ อ ยอดเพื่อ เพาะเห็ ด ฟางจ าหน่ า ย
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ ตนเองและครอบครั วได้
เพราะการเพาะเห็ดฟางแต่ ละวิธีในปั จจุบัน สามารถ
ช่ วยลดการใช้ พื้ น ที่ เคลื่ อ นย้ า ยสะดวก อี ก ทั้ ง
ยังสามารถเก็บผลิตได้ ง่าย และใช้ เวลาน้ อยก็สามารถ
เก็บผลผลิตได้

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตาบลปง

