Gojenje gob na lesu s pomočjo micelija na lesenih čepkih
V obdobju ko drevesa izgubljajo liste, oziroma jih še niso pognala in njihova debla
vsebujejo veliko hranilnih snovi tj. sladkorjev, katere je drevo shranilo med mirovanjem.
Kot vemo sladkorji predstavljajo hrano za glive in zaradi tega je les posekan v obdobju
mirovanja najprimernejši za gojenje gob. Za večino gob, katere lahko gojimo in so tudi
užitne je najprimernejši les listavcev kot so javor, bukev, gaber, breza, jelša, topol itd. Na
lesu iglavcev uspeva le malo vrst gojenih gob, zato se mu raje izogibajmo, oziroma se
prepričajmo, če je sorta oziroma sev gobe, ki ga bomo kupili primerna za gojenje na taki
vrsti lesa. Za gojenje na način, opisan danes so najprimernejša debla 6 do 21 cm ali celo
večjega premera, les mora biti popolnoma zdrav in čist, z nepoškodovanim lubjem.
V debla dolžine do enega metra (če jih ne želimo prestavljati, so lahko tudi daljša) po cikcak vzorcu zvrtamo luknje ter vanje vstavimo lesene čepke preraščene z micelijem,
katere lahko kupimo kar preko Interneta (www.goba.eu) ali v bolje založenih vrtnarijah.
Pri debelejših deblih moramo uporabiti večje, pri tanjših pa manjše število čepkov.
Število vrst in lukenj potrebnih za namestitev lesenih čepkov preraščenih z micelijem v
deblo dolžine enega metra
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Ko vstavimo v deblo vse potrebne čepke, je najbolje mesta vstavljanja in pa odrezane
konce debel premazati s staljenim voskom ali parafinom. Debla postavimo v senčnat del
vrta, v vlažno klet ali podoben vlažen prostor, kjer naj vsaj prvih nekaj mesecev ne bodo
v neposrednem stiku s tlemi.

Debla med obdobjem preraščanja
Iz čepkov prične v takih pogojih počasi izraščati micelij in se širiti po notranjosti debel.
To lahko enostavno opazimo po belem obarvanju pod lubjem ali, če odstranimo del lubja
ali voska s površine debla. Micelij pri večini vrst najhitreje prerašča pri temperaturi okoli
24°C, pri nižjih temperaturah pa počasneje. Večina gojenih vrst gob je odpornih na
zmrzal, kar pomeni, da debla lahko prezimijo zunaj.

Micelij izrašča okoli mesta, kamor so bili vstavljeni čepki

Prečni prerez skozi mesto, kamor je bil vstavljen čepek z micelijem
Ko se micelij v deblu ojača, pogosto prične izraščati celo v samo podlago pod njim, iz
katere črpa potrebno vlago.

Micelij izrašča iz debla v podlago pod njim in iz nje črpa vodo
Če debla pustimo zunaj na prostem, pričnejo po nekaj mesecih iz njih poganjati gobe najpogosteje, ko se pričnejo prve ohladitve ter jesenske padavine. Čas obroda je seveda
ponovno odvisen tudi od sorte, katero smo zasejali na debla.

Bela različica ostrigarja poganja iz debelejšega bukovega debla naseljenega z micelijem
na čepkih
Tako naseljena in preraščena debla lahko ves čas pustimo v senci na vrtu, kjer nam dolga
leta nudijo vsaj enkrat letno svež pridelek gob. Debelejša debla obrodijo obilneje kot
tanjša, po nekaj letih pa počasi razpadejo in so enkratna hrana živalim ali dodatek
vrtnemu kompostu.

Bukov ostrigar poganja iz bukovega debla naseljenega z micelijem na čepkih
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