
 

Інструкція з вирощування грибів 

Набір «Печериці без теплиці» був розроблений для 
веселого і захопливого самостійного вирощування грибів 
в домашніх умовах. 

Він містить усі необхідні компоненти для того, щоб 
збирати декілька врожаїв за період від 4 до 6 тижнів. 
Грибний компост попередньо підготовлений і засіяний на 
грибний фермі міцелієм білої печериці (він виглядає як 
цвіль). Все, що необхідно зробити власнику Набора - це 

слідкувати основним пунктам даної інструкції, і Ви отримаєте масу задоволення, спостерігаючи, 
як зростають гриби, і збираючи їх один за одним. 

Залежно від сорту, перші гриби можна збирати вже через 2-4 тижні від початку роботи з даним 
Набором.  

Для цього треба ретельно дотримуватись наступних кроків: 

Крок 1. 

Відкрийте коробку, дістаньте пакет з покривною сумішшю (маленький мішок). Великий мішок з 
компостом залиште в ящику. Якщо при відкритті компост має коричневий колір, то нещільно 
загорніть краї великого мішка досередини, щоб залишився доступ повітря і компост дихав. 
Після цього поставте його ще десь на 4-6 днів в приміщення з температурою 20-25℃, де 
компост побілішає (це означає, що компост готовий до використання). 

Крок 2. 

Тепер повністю відкрийте Вашу картонну коробку, відігніть верхні борти і викладіть назовні краї 
поліетиленового пакету. Після чого розкрийте ємність з покривною сумішшю і розподіліть її 
рівномірним шаром по всій поверхні компосту. Не намагайтесь її втрамбовувати, а залиште на 
поверхні розпушеною. Одразу ж розпорошіть з розпилювача 50-100 мл води поверх 
розподіленої покривної маси. Нещільно загорніть краї великого мішка досередини. 

Крок 3. 

Тепер, коли Ви повністю підготували свій Набір, розташуйте його там, де він буде проростати. 
Сприятливою температурою в приміщенні вважається 20-22 ℃. Протягом 6-9 днів після 
нанесення покривного шару на компост Ви помітите, як білий грибний міцелій починає 
проростати в покривний шар. Іноді міцелій проростає крізь поверхню нерівномірно, займаючи 
від 20 до 30% поверхні, але це нормально. 

Крок 4. 

Після того, як покривний шар став білим (заріс міцелієм гриба), розташуйте Набір в більш 
прохолодному місці, в якому температура не перевищуватиме 15-20 ℃. Переконайтеся, що 
поверхня покривного шару волога. 

Достатнім вважається помірне зволоження або розбризкування води на поверхні покривного 
шару один раз на день. Не дозволяйте йому висохнути, бо потім буде дуже складно відновити 



вологість, а у занадто сухому верхньому шарі гриби не зростатимуть. Тримайте Набір подалі від 
нагрівальних приладів, які можуть стати причиною пересихання покривного шару.  

Набір не має дренажу, тож надмірний полив загрожує міцелію не менш за пересихання і в 
подальшому може його знищити. Щоденне зволоження сприятиме тому, що вода встигатиме 
випаровуватися з поверхні. Можна робити полив частіше, якщо температура, при якій 
пророщується Набір вище, ніж 21℃. 

Крок 5. 

На 12 - 14-й день після нанесення покривного шару Ви помітите невеликі (1-1,5 см в діаметрі) 
гриби, які в ньому сформувались. 

 

Збір урожаю 

Щоб зірвати гриб, необхідно прокрутити повний оберт грибом (як ніби ви викручуєте лампочку) 
і повільно потягнути його з покривного шару, намагаючись не пошкодити сусідні плодові тіла. 
Гриби не можна зрізати з поверхні, тому що залишені «ніжки» гриба гнитимуть. Після того, як 
Ви зібрали перший врожай, треба зволожувати розприскувачем покривний шар протягом 
декількох днів. Це дозволить поповнити запаси води, яку увібрали в себе зібрані гриби. Загалом 
достатньо 100-150 мл. води на весь період. Протягом наступних 1-2 тижнів, в залежності від 
сорту гриба і температури навколишнього середовища, з'явиться наступна хвиля урожаю. Після 
другого збору схема зволоження повторюється, і Ви отримаєте третій етап зростання печериць. 

Після закінчення плодоношення Набір можна використовувати як добриво для вашого саду та 
городу. 

 

Запам'ятайте: 

 Не тримайте Набір під прямими сонячними променями! 

 Не пересушуйте та занадто не зволожуйте Набір! 

 Не тримайте Набір поблизу опалювальних приладів! 

 Не тримайте Набір в задимленому і прокуреному приміщенні! 

 

Більш докладна інструкція та замовлення на сайті: www.pecheryci.com 

за телефонами: +38 (068) 707-56-36 

                               +38 (066) 868-05-35 


