
653Pleurotus eryngii — mało znany, wartościowy gatunek boczniaka

można regulować, skracając czas oświetlenia 
przy jednoczesnym zwiększeniu jego natę-
żenia. Możliwy jest także zabieg wydłużenia 
czasu oświetlenia przy zmniejszeniu jego in-
tensywności (Gyurkö 1972). Boczniak miko-
łajkowy wymaga oświetlenia od 10 do 12 go-
dzin na dobę. Natężenie oświetlenia wywiera 
wpływ na cechy morfologiczne boczniaka, 
między innymi wielkość kapelusza i długość 
trzonu (TrukhonoveTs 1991).

jąc uprawę światłem fluorescencyjnym o na-
tężeniu powyżej 500 l× przez 12 godzin na 
dobę. Plonowanie boczniaka mikołajkowego 
zachodzi optymalnie przy zapewnieniu na-
tężenia oświetlenia w granicach 400- 600 lx 
(Ziombra 1999). Wzrost owocników uzależ-
niony jest nie tylko od intensywności oświe-
tlenia, ale także długości okresu świetlnego 
w rytmie dobowym. Potrzebną ilość świa-
tła niezbędną do wykształcenia owocników 
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Streszczenie

Boczniak mikołajkowy jest gatunkiem dotychczas 
mało znanym w Polsce. Jego owocniki charakteryzu-
ją się wysoką wartością odżywczą oraz dużymi walo-
rami smakowymi. Na podkreślenie zasługuje również 
obecność wielu substancji biologicznie aktywnych 
decydujących o właściwościach prozdrowotnych 
tego grzyba. Z wymienionych powodów, boczniak 
mikołajkowy zasługuje na popularyzację w naszym 

kraju, zarówno wśród producentów grzybów, jak i 
konsumentów. Aktualnie prowadzone są badania nad 
opracowaniem optymalnego składu podłoży oraz 
określeniem warunków uprawy, zapewniających uzy-
skanie wysokiego plonu owocników dobrej jakości. 
Prowadzone są także doświadczenia, których celem 
jest dobór odmian boczniaka mikołajkowego najbar-
dziej przydatnych do uprawy w naszym kraju. 

PLEUROTUS ERYNGII — LITTLE KNOWN, VALUABLE SPECIES OF OYSTER MUSHROOM

Summary

Pleurotus eryngii named king oyster mushroom 
is a species little known in Poland. Carpophores of 
this species are characterized by high nutritional val-
ue and good flavor. They also contain many active 
substances which determine their medicinal proper-
ties. For these reasons P. eryngii is worth populari-
zation in our country both among mushroom grow-
ers and consumers. King oyster mushroom can be 

cultivated on a variety of lignocellulosic substrates. 
Currently many studies are being conducted to es-
tablish an optimal composition of substrates and 
growing conditions to obtain a high yield of good 
quality. The purpose of these experiments is also to 
determine the suitability of P. eryngii strains to cul-
tivation in our country. 
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