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Líhovec moučný SHIMEJI, zrnitá sadba 
( Hypsizygus tessulatus )  

 
V Japonsku se jí často říká plážová houba, protože roste na spadaných stromech na 
plážích. Známá je ve dvou variantách bílé a hnědé. Tento druh hub obsahuje látky, 
které pomáhají brzdit růst nádorových buněk. Zlepšují stav alergií a astmatu. Shimeji 
vytváří krásné bílé trsy. Sněhobílé hladké plodnice se sklízejí při průměru cca 2 cm, 
před otevřením kloboučků. Dospělé houby mohou dosáhnout průměru 7 až 9 cm. 
 
Intenzivní pěstování (na sterilních substrátech) 
Potřebujeme: hrubé i jemné piliny listnatých stromů (z tvrdého dřeva), drobně drcenou 
slámu, zrnitá sadba, varné sáčky (tatrafánové nebo sáčky na výrobu tlačenky). 
 
Příprava substrátu: Piliny a drcenou slámu zalijeme vodou a 24 hodin máčíme. 
Materiál se lépe namočí, pokud ho na začátku zalijeme horkou vodou. Druhý den 
materiál necháme okapat, nasypeme do varných sáčků a zavážeme. Sáčky plníme do 
2/3 obsahu, aby v sáčku zbyl prostor na promíchání materiálu se sadbou. Uzavřené 
vložíme do vody a vaříme 1 hodinu. Potom sáčky z vody vyndáme a necháme 
zchladnout. Místo ve vodě můžeme sáčky vařit v páře (v zavařovacím hrnci), dobu varu 
prodloužíme na 1,5 hodiny. Je třeba zajistit, aby se sáčky v zavařovacím hrnci 
nedotýkaly příliš velkou plochou. 
 
Očkování sadbou: Sadbu roztřepeme v uzavřené láhvi na jednotlivá zrna. V čisté 
místnosti bez plísní vychladlý sáček se substrátem pootevřeme a otvorem nasypeme 
sadbu v množství asi 3 % substrátu. Sáček opět uzavřeme přes vatový váleček, aby 
kultura mohla dýchat. 

 

Prorůstání podhoubí: Sáčky uložíme na prorůstání do teploty 23 - 25 °C. Substrát 
proroste podhoubím asi za 20 dní. Při prorůstání podhoubí je potřeba zajistit světelný 
režim. 
 
Zrání houbové zahrádky probíhá v místnosti s teplotou 18 - 20 °C. Substrát zraje 40 – 
50 dní. Po té na krátký čas zahrádku zchladíme na 10 – 15 °C. Jakmile se objeví první 
plodnice sáček prořízneme. Kultura nejlépe plodí při teplotách 13 °C až 18 °C a vysoké 
vzdušné vlhkosti 90%.  
 
 

Přejeme Vám mnoho úspěchů při pěstování. 
 

  


