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Kayın Mantarı

Kayın Mantarı (Pleurotus spp.) türleri, dünyada kültür mantarı olarak

bilinen beyaz mantarlardan sonra, en çok üretilen ve tüketilen mantar

türleridir. Çok lezzetli olan bu mantara ülkemizde ilgi gün geçtikçe

artmaktadır. Yetiştirilmesi beyaz mantarlara nazaran kolay, yatırım

maliyetleri ise daha azdır.



Kayın mantarı lezzetli ve protein içeriği yüksek bir mantardır. Çin,

Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde uzun yıllardan beri yetiştiriciliği

yapılmakta olup, günümüzde Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak

üzere dünyada yetiştiriciliği hızla artmaktadır. Beyaz şapkalı kültür

mantarından sonra en fazla yetiştirilen mantar türüdür. Ülkemizde

de yetiştiriciliği hızla artmaktadır.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Pleurotus_ostreatus.R.H._13.jpg


 Doğada ölü bitki artıkları üzerinde saprofit, canlı

bitkilerde parazit olarak yaşayan Pleurotus spp. türleri

1900’lü yıllarda kültüre alınmaya başlanmıştır.

Ülkemizde kavak veya kayın mantarı olarak bilinen

Pleurotus türlerinin yetiştiriciliğine yönelik ilk

çalışmalar 1980’li yıllarda başlamıştır. Üzerinde çok

sayıda bilimsel araştırma yapılmış olmasına rağmen,

günümüzde Pleurotus mantarlarının ticari anlamda

yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmamaktadır.



Pleurotus cinsi mantarlar, kültürü yapılan diğer

mantarlara göre çevre koşulları bakımından daha az

seçici olup ülkemiz koşullarına daha uygundurlar.

Hastalık ve zararlılara karşı dayanımı, besin değerinin

diğer kültür mantarlarından daha yüksek olması,

üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı

kullanılmaması bu mantarın üretimini kolaylaştırmaktadır.



 Kayın mantarı (Pleurotus spp.), şapka kısmı midye 

şeklinde olduğundan dolayı yurtdışında genellikle 

midye (oyster) mantarı olarak da anılmaktadır.

Bu mantarın sapı, merkezde değil

yandadır.



 Besin değerleri, tıbbi özellikleri ve diğer yararlı

etkileri nedeni ile bütün dünyada üretim ve

tüketimi mevcuttur.

 Kayın mantarları, diyet lifleri ve diğer değerli

besin maddeleri açısından iyi bir kaynaktır.



 2012 yılı itibariyle dünyada 7.959.979 ton mantar

üretilmektedir. Bu üretimde 5.150.000 ton ile Çin

birinci sırada, 785.000 ton ile İtalya ikinci 388.450

ton ile Amerika üçüncü sıradadır (Anonymous, 2013).

Türkiye’nin üretimi ise 70.000 ton civarlarındadır.



Türkiye Mantar Üretiminin 
Bölgelere Göre Dağılımı

Bölgeler Üretimdeki Payı (%)

AKDENİZ 44

MARMARA 28

İÇ ANADOLU 14

EGE 8

KARADENİZ 6

DİĞER 1



Besin Değeri ve Sağlık Açısından Önemi

100 gr mantar 45.65 kaloriye 

sahiptir.

8.9 mg kalsiyum, 1.9 mg demir

17 mg fosfor, 0.15 mg vitamin B1

0.75 mg vitamin B12, 12.40 mg 

vitamin C, 0.44 g yağ ve 3.34 g 

protein içerir.

 İçinde az miktarda şeker ve yağ bulunması nedeniyle 100 g mantarın yendiği zaman enerji

değeri ancak 20-50 kaloridir.

 Bu da zayıflamak isteyen kişiler için mantarları ideal bir gıda niteliğine sokmaktadır. Diğer

taraftan mantarlar kalp ve damar hastalıkları bulunan kişiler için de tavsiye edilen

yiyecektir.



Kayın Mantarının Ekoloji

 Kayın mantarı üretiminde şapka

oluşumu için:

 sıcaklık, nem, ışık ve

 havalandırma gibi ortam koşulları

konusunda çok hassas

davranılması gerekmektedir.

Doğru sıcaklık, üretim odalarında

iyi bir gelişim sağlar iken, ışık

ve havalandırma renk, büyüklük

ve yapıyı etkiler.



Sıcaklık

 Misel gelişimi için optimal sıcaklıklar 25-28 °C’dir.

 Tam kolonizasyon sonrasında taslak oluşumunun teşvik edilmesi

için sıcaklık 15 °C’ye düşürülmelidir.

 Şapka gelişimi için optimal sıcaklıklar ise, türlere bağlı olarak 10-

28 °C arasında değişmekle birlikte minumum sıcaklık 5-10°C’dir.

Bu derecelerin altında veya üstünde misel gelişme hızı 

yavaşlamaktadır.



Işık

 Pleurotus türlerinin ışık ihtiyaçları gelişimin çeşitli

evrelerinde farklıdır. Misel gelişimi için ışığa ihtiyaç

duyulmaz ve bu dönemde karanlık ortam aydınlık ortama

göre daha iyi sonuç verir. Şapka oluşum döneminde ise,

ışığa ihtiyacı olan Pleurotus türlerinin, primordium ve

hasat döneminde ışığa ihtiyaçları vardır. Floresan

lambalarla (50-60 lüx/m2 ) 8-10 saatlik ışıklandırma

yeterli olmaktadır.



 Taslak şekillenmesi ve şapka gelişimi için ise ışık bir

ihtiyaçtır.

 Şapka rengi, ışık yoğunluğu ile yakından ilişkilidir. Eğer

ışık yoğunluğu düşük olur ise, renk daha sonra

soluklaşacaktır.

 Işıksız ortamda gelişen, kayın mantarı şapkalarının

şekli bozuk olur. Sap uzar, renk solar. Aşırı ışıkta

ise sap kısalır ve renk koyulaşır.



Havalandırma

 Pleurotus spp. misellerinin CO2 toleransı oldukça güçlüdür.

Pleurotus spp. misellerinin gelişimi, CO2 konsantrasyonu %

15-20 olmalı, CO2 konsantrasyonu % 30’a ulaşınca misel

gelişimi hızla azalır.

 Pleurotus miselleri yüksek CO2 konsantrasyonuna toleranslı

oldukları halde, Pleurotus şapkası yüksek CO2

konsantrasyonuna dayanamaz. CO2 konsantrasyonu üretim

odasında ya da torbalarda yüzde 0.06 ppm seviyesine

ulaştığında sap uzar ve şapka gelişimi engellenir.



 Bu nedenle taslak gelişimi ve özellikle şapka

oluşumu dönemlerinde belirli aralıklarla üretim

odalarına taze hava girişinin sağlanması gerekir.

 Ancak bunda aşırıya kaçılmamalıdır. Aşırı

havalandırma, aşırı nem kaybına sebep olur, üretim

odasının nemi düşer, ortam kurur.



Nem
 Havalandırma sonrası, üretim odasının nemi düşer. Üretim

odasına su püskürtme ile ortam nemlendirilir.

 Taslak oluşumu ve şapka gelişimi için uygun oda nemi sırası

ile % 90 ve % 80-85’dir.

 Ortamda taslaklar görünür görünmez, oda içi nem % 85’e

düşürülmelidir.

 Aşırı ortam nemi ortamda oksijen yetersizliğine neden

olur. Bu misel gelişimini engelleyebilir. Bu durumda,

torbalardaki ortamlarda şapka gelişimi gecikir ve

engellenir.



 Eğer hem odanın hem de ortamın nem içeriği düşük ise

mantar gelişimi, su yetersizliğinden dolayı durur.

 Bu durumda genç mantarların şapkaları erkenden açılır

ve sporlarını yayarlar.

 Sulama özellikle çevre neminin düşük olduğu kuru

dönemde önemlidir.



 Bu dönemde nispi nemi yükseltmek için üretim odası sık sık

sulanmalıdır. Sulamanın az ve sık olması tercih edilir.

Örneğin 1 günde 10-15 kova suyu 2 defada vermektense, 5-

6 defa 2-3 kova su vermek tercih edilmelidir

 Mantar torbalarına direkt olarak su uygulamasından

kaçınmak gerekir, su damlaları taslaklara zarar verir ve

patojenlerin zarar vermesini kolaylaştırır. Üreticiler üretim

odasının yerlerini ve torbaların etrafını sulamalıdır.



Kompost Hazırlığı

Kapalı ortamlarda ve kontrollü koşullarda yıl boyu üretim yapılabilir.

Sap-saman (buğday, çavdar, arpa vb. hububat sap ve samanları),

çeltik sapı, mısır koçanı, pamuk tohumu küspesi, pirinç kavuzu, fındık

zurufu, pamuk atıkları, yer fıstığı kabukları, kavak, söğüt, kayın,

meşe talaşı, yaprak ve kağıt atıkları kullanılabilir.



Bitkisel materyal 3-4 cm boyunda parçalanır. Seçilen

kompost malzemeleri ile karışım hazırlandıktan sonra 1-2

gün yağmurlama şeklinde sulanarak nemin %75’e çıkması

sağlanır. pH ayarı için alçı ve kireç karıştırılır.

Hazırlanan ortam hastalık ve zararlılardan arındırılır.



 Kasalara doldurulup 60 °C’de 12 saat tutularak

pastörize edilir. Pastörize odası olmayan işletmelerde

bu işlem materyalin 70-72 °C’deki su banyosunda 45

dakika tutulmasıyla yapılabilir. Buradaki amaç

kompostu hastalık ve haşerelerden arındırmaktır. 24-

26 °C’ye kadar soğutulan 100 kg komposta 2 kg misel

atılır. Üretimin yapılacağı mevsime göre torbalara 3-20

kg arasında kompost konabilir.



Kuluçka Dönemi

 Misel 20 °C’nin altında zayıf gelişmekte, 32 °C’nin

üzerinde ölmektedir. Kompost içi ideal sıcaklık 24

°C’dir.

 Optimum hava nisbi nemi % 90-95 olmalıdır. Misel

gelişimi için yüksek karbondioksite (CO2) ihtiyaç

vardır. Kuluçka süresi 14 gündür.



 Misel sarımı tamamlandığında mantar oluşumu için torbalara 1

cm2 büyüklüğünde delikler açılır. Delik sayısı torbaya konan

kompost miktarına göre değişir.

 Ortam ısısı 15-16 °C’ye, ortamdaki Karbondioksit (CO2) seviyesi

600 ppm’in altına çekilir.

 Saate 2-3 kez üretim odası havalandırılır. Uygun büyüklükte ve

renkte mantar almak için günde 12 saat ışığa ihtiyaç vardır.

Mantar Oluşturma



 Gün ışığından faydalanabileceğimiz gibi beyaz ışık veren

floransan lambalardan da istifade edebiliriz.

 Hasat devresinde nem oranı % 75-85 olmalıdır. Nemi

sağlamak için ortama 2-3 defa pülverize şeklinde su

püskürtülür.

 4-6 gün içinde ilk mantar taslakları görülmeye başlar. 6 gün

sonra ilk ürün dalgası hasat edilir.



Üretim sistemleri
 Kayın mantarları üretim tekniğinde kullanılan

materyaller yönüyle;

 “Ağaç kütükleri” ve “Bitkisel artıklar” kullanılarak

yapılan üretim şekli olmak üzere iki grupta

değerlendirilir.



1. Ağaç Kütüklerinde Pleurotus Üretimi

 Kavak,

 Gürgen,

 Meşe,

 Kızılağaç,

 Tellikavak,

 Ihlamur,

 Söğüt gibi ağaçların

kütüklerinde

yetiştirilebilir.



Tercihen yeni kesilmiş, nemini kaybetmemiş kütükler kullanılmalıdır. 30-

40 cm uzunluğunda 15-20 cm çapındaki kütüklere 2-3 cm çapında 5-6

cm derinliğinde ve 6-8 adet olmak üzere delikler açılır.

Açılan deliklere misel aşılanır. Kütükler plastik malzeme ile nemini ve

ortamda oluşan karbondioksit gazını muhafaza için kapatılır.



Bir süre sonra miseller kütük kesim yüzeyinde

beyazlıklar halinde görülmeye başlar.

Kütüklerin kuru ağırlığı kadar verim almak mümkündür.

Ağaç kütüğünde üretim yöntemi, hobi ve amatör

üreticiler için daha caziptir.



 Pleurotus türlerinin kütüklerde üretimi çok basit bir yöntemdir.

 Bununla beraber, basitliğine rağmen, büyük çaplı üretimlerde uzun

inkübasyon periyodu, düşük verim ve dışarıda yapılan üretimde

çevre koşullarının etkisi nedeni ile kütüklerde üretim genelde

kullanılmaz.

 Kütük kültüründe ilk flaşa ulaşmak çok uzun zaman alır ayrıca çok

hassas işçilik gerektirdiği halde alınan ürün düşüktür. Bu nedenle,

ticari olarak tavsiye edilen bir üretim şekli değildir.



 Pleurotus spp. üretiminde hemen her yerde

bulunabilecek pek çok bitkisel artık yetiştirme ortamı

hazırlığında kullanılabilmektedir.

 Bunlardan başlıcaları; Buğday Sapı, Çeltik Sapı, Pirinç

Kavuzu, Pamuk Kapçığı, Mısır Sapı, Mısır Koçanı, Fındık

Zurufu, Çay Artığı, Yerfıstığı Kabuğu, Kayın, Kavak,

Meşe ağaçlarının talaşları ve buğday kepeğidir.



Bazı yetiştirme ortamı örnekleri:

Örnek 1: %75 buğday sapı, %25 talaş

Örnek 2: %95 buğday samanı, %5 kepek

Örnek 3: %60 buğday samanı, %20 mısır koçanı, %20 pirinç kavuzu

Örnek 4: %50 buğday samanı, %25 fınfık zurufu, %25 buğday kepeği

Örnek 5: %75 çeltik sapı, %25 çeltik kavuzu

Örnek 6: %12 buğday samanı, %88 pamuk küspesi



Yetiştirme Ortamının Hastalık ve Zararlılardan 
Arındırılması:

En basit olarak bir varile su konulduktan sonra

hazırlanan besin ortamı 20 dk kaynatılarak yapılabilir.

Ya da 70°C’de 1 saat sıcak suda beketilebilir.

Sıcak suda bekletme yöntemi kullanılacaksa önceden

1-2 gün bekletmeye gerek yoktur.

Sıcak suda bekletirken gerekli nem sağlanmaktadır.



• Sterilizasyon için başka işlemlerde mevcuttur.

Bunlardan biri 60°C’de 6-8 saat buharla yapılan

pastörüzasyon işlemidir. Bu yöntem için

pastörize odasına ve buhar verecek kazana

ihtiyaç vardır.

• Bir diğer yöntem ise otoklav ile

sterilizasyondur. 121°C 1.2 atm basınçta 1 saat

sterilizasyon yapılmasıdır.



Yetiştirme ortamı hastalık ve zararlılardan

arındırıldıktan sonra sıcaklığının 25°C’ye düşmesi

beklenir. Sıcaklık düştükten sonra tohumluk misel 100

kg komposta 5 kg olacak şekilde ekilir. Ekim serpme

şeklinde, her torbaya katlar halinde de yapılabilir.

Makina ile de ekim yapılabilir.



Torbaların ağzı bağlandıktan sonra torbaların etrafına

delikler açılır.

Misel tohumluk ekimi yapılan bu torbalar 25°C sıcaklık

%90-95 neme sahip mantar odalarına alınırlar.

Bu dönemde ışık gereksinimi yoktur.

Bu şartlar sağlandığında yakalşık 15 günde misel gelişimi

sağlanır.



2. Şişe Kültürü

 Şişe kültürünün uygulanabilmesi için otomatize

edilmiş ekipmana ihtiyaç vardır. Hazırlanan talaş

ortamı, ekipmana yüklenir. Bu ekipman vasıtası ile

şişeler daha önceden ayarlanmış miktarda ortam ile

doldurulur.

 Şişeler doldurulduğunda, sıkıştırıcılar karışıma

bastırarak yetiştirme ortamını sıkıştırır ve

sıkıştırılmış karışımın ortasında bir delik açılır.



 Uygun sıkıştırma, ortama yüksek yoğunluk verir, bunun anlamı da

miseller için daha fazla besin ve böylece daha fazla verimdir.

 Şişe içerisinde bir delik açılması mantar tohumluğunun şişe

içerisinde eşit bir şekilde dağılımına izin verir, daha hızlı ve

homojen bir kolonizasyon sağlanır.

 Ortamdaki besinlerin hızla tüketilmesini ve böylece erken şapka

oluşumunu sağlar.



3. Ranza Kültürü

 Bu üretim şekli beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus)’ın

kompostlaştırma teknolojisinden adapte edilmiştir.

 Kayın mantarı yetiştiriciliğinde fermentasyon gerekli değildir.

Ancak, fermentasyonun yüksek kalite verim üzerinde olumlu

etkileri bulunmaktadır.



 Bu yöntemin ustalık ve beceri gerektirmesi,

 Yüksek miktarda ortam ve tohumluğa ihtiyaç duyulması,

 Yüksek yakıt harcamalarından dolayı yüksek maliyetli

olması,

 Hastalık ve zararlı bulaşma ve yayılma riskinin daha yüksek

olması gibi olumsuz yönleri nedeniyle, dünya üzerindeki

birçok üretici üretim şeklini ranza kültüründen torba

kültürüne dönüştürmüştür.



 Torba kültürü, dünyanın birçok

bölgesinde en fazla kullanılan

metottur.

 Bu üretim sisteminde,

başarısızlık oranı düşüktür ve

kalite ranza kültüründe olduğu

kadar yüksek değilse de verim

yeterlidir.

4. Torba Kültürü



 Ayrıca hastalık ve zararlı kontrolü daha kolaydır

ve yatırım masrafları düşüktür.

 Kayın mantarı üretiminde genellikle renksiz ya da

siyah renkli ve üzerinde delikler açılmış polietilen

torbalar kullanılır.







Hasat
Ekim ile ilk hasat arasındaki süre

25 gün kadardır. Koşullarda

farklılık olursa sürelerde

değişmeler olabilir.

İlk flaşta toplam ürünün % 40’ını

almak mümkündür. Alınacak

toplam verim kompost içindeki

kuru madde oranı kadardır.

Mantarlar, tüketicinin de tercih

ettiği gibi henüz taze iken

toplanmalıdır.



 Bu mantar çok sayıda spor

ürettiğinden dolayı depo

edilebilirliği hızla azalır.

 Mantarlar ilk aşamada 1-2 °C’de

soğutucuda bekletilmeli daha

sonra kasalara yerleştirilmeli,

hava geçiren ve yoğunlaşmayı

önleyici bir plastik film ile

üzerleri örtülmelidir.

 Kayın mantarı, taze ya da

kurutulmuş olarak tüketilir.



Hasat döneminde sıcaklık 15-18°C arasına düşürülür.

Nem %85’e ayarlanır.

200-2000 lux arasında ışıklandırma yapılmalıdır.

Bu dönemde havalandırma da yapılmalıdır.

Mantarlar oluştuktan sonra, uç kısımları kıvrılmaya

başlamadan hasat yapılmalıdır.



Hasat 6-12 hafta arası sürebilir.

100 kg yetiştirme ortamından 20-40 kg arasında mantar hasat

edilebilir.

Verim iklimlendirmenin düzgün yapılmasına, kullanılan kompost

malzemelerine, hastalık ve zararlılardan arındırma başarısına göre

değişmektedir.

Hasattan sonra soğuk hava deposu varsa 1°C’de 7 gün bekletilebilir.

Soğuk hava deposu yoksa hasatı takiben hemen paketlenerek

pazara sunulmalıdır.

























Dünya’da Üretimi Yapılan Önemli Pleurotus Türleri



1) P. ostreatus



 Avrupa’da ve ülkemizde en fazla üretilen

Pleurotus türüdür.

 Doğada genellikle sonbahar aylarında

görülür ve yetiştiricilik açısından da serin

iklim mantarı olarak bilinir.

 Flaş sayısına ve hasat edilen mantar

büyüklüğüne göre verim biyolojik etkinlik

yüzde 75 ile yüzde 200 arasında değişir.

 Üretim genellikle üzerinde delikler bulunan

uzun, kolon şeklindeki plastik torbalarda

yapılır.



2) P. eryngii



Pleurotus eryngii, Pleurotus türleri arasındaki

en lezzetli olanıdır ve bu lezzeti ile “kral kayın

mantarı” (King oyster) adını almaktadır.

Avrupa’da popüler bir türdür. Pleurotus cinsi

içerisindeki en büyük türlerden birisidir.

Doğada, sert odunlu ağaçları tercih eder ve

kolayca gelişir. Alınan ürün aynı materyalde

yetiştirilen, P. ostreatus kadar yüksek değildir.

Hastalık ve ortam şartlarına hassas bir

türdür. Üretimi, şişe ve torba kültürü şeklinde

yapılmaktadır.



3) P. citrinopileatus



 Mantarlar arasında en güzel görünüşe

sahip türlerden bir tanesidir. Altın

sarısı renkte bir şapkaya sahiptir.

 Tadı, kaju fıstığına benzer. Çin’de

pamuk tohumu küspesi, şeker kamışı

posası, saman ve talaşta da üretimi

yapılmaktadır.

 ABD’de buğday samanı ya da sert odunlu

ağaç talaşı ortam hazırlamada en sık

olarak kullanılmaktadır.

 Bu tür Pleurotus ostreatus kadar

verimli değildir.



 Biyolojik etkinlik oranı, kontrollü

koşullar ve samanda yüzde 25-75

arasındadır.

 Verim etkinliği, pamuk tohumu

ilave edilmiş ortamlarda daha

yüksektir.

 Çok hassas ve kırılgan oluşu

nedeni ile nakliyesinin zor olması

ve verimin diğer kayın mantarı

türlerine göre düşük olması bu

mantarın üretimini sınırlar.



 P. sajor-caju, P. ostreatus ile

karşılaştırıldığında sıcak iklim

türüdür.

 Şapka oluşumu için yüksek

sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Bu tür

Hindistan’da izole edilmiştir.

 Ayrıca hızlı misel gelişimi,

saprofitik kolonizasyon için hızlı

yeteneği, basit, etkin, nispeten ucuz

üretim teknikleri ile istenilen

özelliklere sahip bir türdür.

4) P. sajor-caju



5) P. djamor



 Bu tür pembe Pleurotus

mantarlarını kapsar.

 Hızlı şapka oluşturmaları ile

tanınırlar,

 Çok farklı materyallerde

gelişebilirler,

 Yüksek sıcağa toleranslıdırlar.



Hastalık ve Zararlılar

Hastalıklar

Bakteriler:

 En fazla karşılaşılan bakteriyal problem,

Pseodomonas tolasii’dir. Bu Agaricus

bisporus’da bakteriyel lekeye sebep olan

bakteri ile aynıdır.

Bu hastalığın semptomları;

 şapka kısmının gevrek, kırılgan bir hal

alması, turuncu renk oluşumu ve üründe

azalma olarak sayılabilir.



Mantarlar: 

 Kayın mantarı üretiminde birçok mantar ortamda

büyür ve gelişir. En fazla rastlanan grup Aspergillus,

Botrytis, Coprinus, Fusarium, Monilia, Mucor,

Penicillium, Trichoderma ve Trichothecium’dur.

 Ortam azot bakımından zengin besinlerle

desteklendiğinde fungal problemler daha fazla

görülür.



Ortam sıcaklığı 35 °C’nin üzerine

çıktığında problem artar.

Daha yüksek sıcaklıklar tohumluğa

zarar verir, misel gelişim oranını

düşürür ve ortamı Coprinus spp. (ink

caps) ve Trichoderma spp. (yeşil küf)

gibi rekabetçilere karşı savunmasız

bırakır.



Zararlılar

 Özellikle yaz aylarında böcek zararı

üretici için en büyük kayba neden olur.

 Kayın mantarı taslakları kimyasallara

karşı çok hassastır. Bu yüzden pestisit

kullanarak zararlı kontrolü zordur.

 Taslak şekillenmesi sırasında insektisit

uygulaması sonrasında, deforme olmuş

kayın mantarı kümeleri “karnabahar”a

benzer bir yapı oluşturur.



 Çeşitli sinek tuzaklarının kullanımı ve özellikle

tohum ekimi ve misel gelişimi sırasında hijyen

kurallarına uyulmaya dikkat edilmesi sinek

popülasyonunu ekonomik eşik değerinin altında

tutmaya yardımcı olur.



Fizyolojik bozukluklar

Şapka deformasyonu

 Mantar deformasyonu nedenlerinin birçoğu hala

bilinememektedir.

 Bununla birlikte en fazla deformasyonun;

 Yetersiz havalandırma,

 Duman,

 Kimyasal buharı,

 Misel gelişimi sırasında aşırı ısınma,

 Ekstrem düşük şapka oluşum sıcaklığı (10 °C altı) ve

yetersiz ışıktır.



Havada bulunan sporlar

Spor üretimi: Bir tek mantar saatte 4 milyona kadar spor üretebilir.

Havada bulunan sporlar işçiler için sorun oluşturmaktadır.

Sporlar bazı kişiler için alerjik reaksiyon oluşturabildiğinden dolayı

kaygı yaratmaktadır.

Sporlardan korunmak için maske kullanılır. Maske kullanılmalı ve

hasattan 1-2 saat önce havalandırma yapılarak bu risk azaltılabilir.





TEŞEKKÜRLER


