
4) Mantar Toplama 

 Mantar kompostu ortalama 20 gün sonra ilk 

hasatlarını vermeye başlar. 

 Olgunlaşan mantarlar büyük bir titizlikle 

toplanır ve tüketim için paketlenir ya da evde 

temizlenerek sofralara konuk olur. 

 

 

5) Ortam Sıcaklığı 

 Mantar miselinin kompostta yayılım 

devresinde 20-25 C ısı olması öneriliyor. 

 25 C ısının üzerinde miselin gelişiminin 

yavaşladığını unutmayınız. 30 C’de misel ölür 

ve tüm emekleriniz boşa gider. 

 Üretim ortamındaki nem ise %70 ile %90 

arasında olmalıdır. 

 Mantarların nemli ortamlarda büyür. 

 

Kültür Mantarı Faydaları Nelerdir? 

 İçeriğinde yer alan selenyum nedeniyle kültür 

mantarı diş ve kemik sağlığının korunmasına 

yardımcıdır. Saçları ve tırnakları güçlendirir. 

 Düşük kalori miktarına sahip olan kültür 

mantarı içeriğindeki yüksek posa nedeniyle 

zayıflamaya yardımcı olur. Ayrıca yapısındaki 

CLA yağ yakımı ve metabolizma hızını arttırır. 

 Kültür mantarı vitaminleri ve antioksidan 

içeriği ile kanser hücrelerinin oluşumunu 

engeller ve kanser tedavisinde önemli rol 

oynar. 

 Yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürür. 

Bağışıklık sistemini güçlendirerek yaraların 

çabuk iyileşmesini sağlar. 

 Kansızlığı önler, kalp ve damar hastalıklarına 

yakalanma riskini azaltır. 
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Kültür Mantarı Yetiştiriciliği 

 

 Kültür mantarı gübresi, at gübresi ve samanla 

karıştırılan özel bir gübredir. 

 Kültür mantarı üretimi için gübrenin doğru 

nem ve sıcaklık oranına sahip olması gerekir. 

Bu oranları sağlamak için gübre karışımına 

%2 oranında alçı taşı ve nitrojen eklenir. Bu 

işlem kültür mantarı verimi arttırmak için 

yapılır. 

 Kültür mantarını yetiştirilmesi için hazırlanan 

bu özel toprağa kültür mantarı kompostu 

denilir. 

 Kültür mantarı miseli, miselyum ile aşılanan 

buğday tohumlarıdır. Bu tohumlar kültür 

mantarı toprağı üzerine ekildikten kısa bir süre 

sonra mantar kökü haline gelir ve bir iki hafta 

içinde mantarlar büyür. 

 Miseller komposta ekildikten bir süre sonra 

yetişmeye başladığında kültür mantarı torfu 

denilen 3-5 santimetre kalınlığında toprakla 

örtülür. 

 Kültür mantarı ilaçları kullanılarak 

mantarların hastalığa yakalanmaları 

engellenir. Kültür mantarının ticari olarak 

yetiştirilebilmesi için kültür mantarı çiftliği ya 

da kültür mantarı serası kurulur. 

 Yetiştirilme bölgelerinde kültür mantarı çadırı 

kurularak mantarlar için optimum verim 

sağlanabilecek alanlar oluşturulur. 

 Evde amatör olarak mantar yetiştirebilmek için 

ise kültür mantarı malzemeleri içeren kültür 

mantarı kiti kullanılabilir. 

 

 
 

Kültür Mantarı yetiştirmek için gerek duyulan 

temel malzemeler 

 Mantar kompostu 

 Yetiştirme rafları 

 Isıtma cihazı 

 Nem ölçüm cihazları 

 Havalandırma cihazları 

 Sulama malzemeleri 

 İlaçlama cihazları 

 

Mantar yetiştirme teknikleri: 

1) Mantar Kompostu Hazırlama 

 Mantar yetiştiriciliği için gerekli malzemeler 

arasında en önemlisi kompost olacaktır. 

Kompost, mantar toprağına verilen isimdir. 

 Kompostu hazırlamak için öncelikle karanlık 

ve nemli bir oda bulabilirsiniz. Bu profesyonel 

yetiştirme ortamlarında özel mantarhaneler ya 

da depolar olmaktadır. Evlerin en alt odalarını 

ya da bodrumlarını kullanabilirsiniz. 

 Kompostu büyük bir poşet ya da kapalı kap 

içine alın ve çevresine ufak delikler açın. 

 Her gün deliklerden kompost içine sprey ile su 

sıkmanız gerekiyor. 

 Hazırlanan kompostu ortalama 20 gün sonra 

havalandırın ve yaklaşık 8 gün boyunca gün 

ışığını almasını sağlayın. 

 

2) Kompostu Sterilize Etme 

 Mantarların pastörize edilmesi sık yapılan bir 

uygulamadır. Bu aşamada, mantarların 

üzerinde oluşacak bakteriler önlenir. 

 Buhar kazanıyla yapılan bu işlem sayesinde, 

yetişen mantarların sağlığı riske atma gibi bir 

ihtimali olmaz. 

 

3) Mantar Sulama 

 Mantarlar asla bol su istemez. Sulama sistemi 

çok ince damlalar halinde yapılır. 

 Zaman ayarlı püskürtme sistemi kullanan 

mantar üreticileri, ortamın nemli kalmasını 

sağlayacak şekilde mantarların toprağını sular. 


