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Lentinula edodes (Berk). Pegler, xiitake o bolet de roure, és un bolet de procedència 

asiàtica que cada vegada es troba més present en la gastronomia mediterrània, 

paral·lelament a la internacionalització del menjar japonès. Es tracta d’un bolet sapròfit 

basidiomicet que és possible cultivar tot l’any a partir del sistema de bosses o blocs 

sintètics, que utlitzen a la granja “Bolet Ben Fet” amb materials de procedència ecològica. 

L’objectiu principal del treball va ser, en un primer terme conèixer la influència de 

determinats paràmetres relacionats amb el substrat, com són granulometria, pH i 

composició, en els resultats finals de la collita en fresc de bolets desenvolupats. 

En la segona part del treball, l’objectiu principal és el de conèixer la significació de 

paràmetres relacionats amb la fase final de fructificació del fong, tals com la situació en 

l’espai dels blocs de substrat sobre els que fructifiquen els carpòfors o l’autoclau de 

procedència, en termes d’eficiència (pes sec relatiu, pes fresc relatiu) i humitat. La situació 

en l’espai dels blocs de substrat es refereix a la posició, alçada i orientació d’aquests.  

Les conclusions principals extretes després d’analitzar els resultats obtinguts en els assajos 

de granulometria, pH i composició són les següents: 

- Els resultats de pes fresc promig de la collita han estat superiors en les fraccions 

granulomètriques de menor tamany del gra, respecte les de major tamany. Així com 

uns valors inferiors de pes fresc de la collita en els substrats amb pH més bàsic. 

- En el substrat “estàndard” la incorporació de cafè ha resultat en uns valors de pes 

fresc promig de la collita major al substrat en el que incorporem un 30 % de cereals. 

Pel que fa als resultats obtinguts en la segona part, podem concloure que: 

- La situació en l’espai dels blocs de substrat no representen factors de variació 

significatius en termes d’eficiència (en fresc o en sec) i humitat.  

- L’autoclau de procedència presenta diferències significatives en base a pes fresc 

relatiu i humitat. L’autoclau A ha esterilitzat els blocs de substrat que han resultat 

ser significativament més productius des del punt de vista estadístic. Un augment 

de pes fresc degut a la capacitat d’incorporar més humitat als bolets collits.  
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Lentinula edodes (Berk). Pegler, xiitake o seta de roble, es una seta de procedencia 

asiática cada vez más presente en la gastronomia mediterránea, paralelamente a la 

internacionalización de la comida japonesa. Se trata de una seta saprófita que es posible 

cultivar todo el año a partir del sistema de bolsas o bloques sintéticos, que aplican a la 

granja “Bolet Ben Fet” con materiales de procedencia ecológica. 

El objetivo principal del trabajo fue, por una parte, conocer la influencia de determinados 

parámetros relacionados con el sustrato, como son la granulometria, el pH i la composición, 

en los resultados finals de la cosecha en fresco de las setas desarrolladas. 

En la segunda parte del trabajo, el objetivo es el de conocer la significación de los 

parámetros de la fase final de fructificación del hongo, tales como la situación en el espacio 

de los bloques de sustrato sobre los que fructifican los carpóforos o el autoclave de 

procedencia, en base a la eficiencia (peso seco relativo, peso fresco relativo) y humedad. 

La situación en el espacio de los bloques se refiere a la posición, altura y orientación.  

Las conclusiones principales extraídas tras analizar los resultados obtenidos en los ensayos 

de granulometría, pH  i composición son los siguientes: 

- Los resultados de peso fresco promedio de la cosecha han sido superiores en las 

fracciones granulométricas de menor tamaño, respecto las de mayor tamaño. Así 

como un valor de peso fresco promedio inferior, en los sustratos con un pH básico. 

- En el sustrato estándar, la adición de café ha resultado en unos valores de peso 

fresco promedio de la cosecha mayor que en el sustrato con un 30 % de cereales. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la segunda parte, concluimos que: 

- La situación en el espacio de los bloques de sustrato no representan factores de 

variación significativos en cuanto a eficiencia (en fresco o en seco) y humedad. 

- El autoclave de procedencia presenta diferencias significativas en base a peso 

fresco relativo y humedad. El autoclave A ha esterilizado los bloques de sustrato 

que han resultado ser más productivos desde el punto de vista estadístico. Un 

aumento debido a una mayor humedad en las setas recolectadas. 
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IMPROVEMENT OF THE SUBSTRATE FOR THE CULTIVATION OF Lentinula edodes 

(Berk). Pegler 

AUTHOR: Nil Dot Artigas 

TUTOR: Antoni Maria Claret Verdú 

Lentinula edodes (Berk). Pegler, shitake, is an asian mushroom widely used in the 

Mediterranean gastronomy, in parallel with the globalization of Japanese food. It is a 

saprophyte mushroom that can be grown during the whole year using the system of bags or 

synthetic blocks, like the farm "Bolet Ben Fet" do with organic materials. 

The main objective of the project was, on the one hand, to know the influence of certain 

parameters related to the substrate, such as granulometry, pH and composition, on the final 

fresh harvest results. 

In the second part of the project, the objective is to know the significance of the parameters 

of the fungus fruiting phase, such as the space situation of the substrate blocks or the 

autoclave’s origin, based on efficiency (relative dry weight, relative fresh weight) and 

humidity. The space situation of the blocks refers to the position, altitude and orientation of 

the blocks. 

The main conclusions drawn after analyzing the results obtained in the granulometry, pH 

and composition tests are as follows: 

- The average fresh weight results of the harvest is higher in smaller granulometric 

fractions, compared to the larger ones.  

- In the substrate called “standard”, the addition of coffee has resulted in a higher 

average fresh crop weight values than in the substrate with 30% cereals. 

Taking into account the results obtained in the second part, we conclude that: 

- The space situation of the substrate blocks doesn’t represent significant variation 

factors in terms of efficiency (fresh or dry) and humidity. 

- The autoclave’s source has significant differences, from the statistical point of view,  

based on relative fresh weight and humidity. Autoclave A has esterilitzed the most 

productive substrate blocks in terms of relative fresh crop weight. An increase 

caused by the moisture’s increase in the collected mushrooms. 
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1. Introducció 

1.1. Interès dels bolets comestibles de cultiu 

 

El consum de bolets creix a mesura que augmenta la qualitat de vida i la preocupació 

social per menjar proteïna de qualitat alternativa a la proteïna d’origen animal. En 

aquest sentit, la demanda de bolets creix a tot el món, especialment a l’Àsia, Nord-

Amèrica i Llatinoamèrica i es preveu que entre 2016 i 2021 el mercat creixi un 9,2 % [1]. 

 Es comercialitza com a producte fresc, sec o semi-manufacturat i Japó representa el 

major consum per càpita del món amb 2,17 kg per persona i any. Xina, Japó, Corea i 

Taiwan a part de produir gran part del xiitake que es consumeix mundialment, 

representen el 98,5 del consum total mundial. A l’Amèrica del sud, Mèxic és el principal 

país productor i consumidor i a l’Amèrica del nord, Estats Units és un dels majors 

consumidors de xiitake deshidratat procedent de Japó [2]. 

Europa fa menys de 20 anys concentrava el 35% de la demanda mundial de bolets de 

cultiu. En el context europeu, continua sent molt important la producció i el consum de 

xampinyó i gírgola de cultiu i tot i les dificultats en la diversificació d’espècies, cada 

vegada és més important la introducció d’espècies exòtiques procedents del continent 

asiàtic, com el cas del xiitake, que actualment és el segon fong més cultivat després del 

xampinyó. Així com també un augment en la demanda de bolets de cultiu de 

procedència ecològica [3]. 

La globalització gastronòmica i l’èxit del menjar japonès a Europa i als països 

mediterranis, implica que determinades matèries primeres fins ara desconegudes com 

el cas del xiitake, es vagin fent un lloc definitiu en la nostra cuina i es preveu que cada 

vegada tingui un paper més important. Tenint en compte que també creix la necessitat 

de menjar aliments cada vegada més sans i que puguin anar substituint l’excessiu 

consum de carn, com el cas dels bolets i les seves proteïnes d’alt valor biològic [4]. La 

possibilitat de disposar tot l’any de bolet fresc de qualitat, implica també la possibilitat 

d’anar substituint la recol·lecció estacional de bolets dels nostres boscos per bolets de 

cultiu, que es cultiven i es consumeixen tot l’any i per això mantenen un preu i una 

oferta molt més estable que la dels bolets silvestres [5]. 

A més a més, la capacitat dels fongs sapròfits per desenvolupar-se en substrats 

orgànics que sovint són considerats residus, suposa un valor afegit en aquesta 

indústria. D’aquesta manera, al revaloritzar un residu convertint-lo en un subproducte 
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contribuïm a un major estalvi econòmic i a una millor gestió dels residus. Aquesta 

possibilitat d’aprofitar els residus agrícoles i forestals suposa un avatatge econòmic i és 

un dels motius que justifiquen l’important augment dela producció industrial d’aquest 

fong a Europa i Amèrica, ocupant el tercer lloc en l’escala mundial de producció de 

fongs comestibles i medicinals del món [6]. 

En els últims anys, la producció dels bolets comestibles de cultiu a Catalunya també ha 

seguit una tendència creixent. Les dades de comercialització d’espècies de bolets de 

cultiu mostren un creixement més o menys constant del 2013 al 2019, assolint un pic 

màxim els anys 2016 i 2017, com podem veure en les dades obtingudes de Mercabarna 

[7] representades en el gràfic següent: 

 

Gràfica 1: Evolució anual de la venda de bolets comestibles, per espècie (T 

comercialitzades). Font: https://www.mercabarna.es/sala-de-premsa/publicacions/llibres-

estadistics-es/ 
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1.2. Classificació taxonòmica de Lentinula edodes 

(Berk.) Pegler 

El xiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler), és un fong que pel que fa a la seva classificació 

taxonòmica pertany al regne Fungi, a la divisió Eumycota, al fílum Basidiomycota i la sub-

divisió Basidiomycotina.  

En tant que són fongs basidiomicets, hi podem distingir una estructura en forma de maça 

anomenada basidi, encarregada de la síntesi de les espores sexuals, que reben el nom de 

basidiòspores. Són el grup de fongs morfològicament més complex i les seves espècies 

macrsocòpiques tenen un cos fructífer que anomenem bolet, un peu o estípit i un barret o 

pili [8]. La forma de vida típica dels basidiomicets és la saprofítica sobre matèria orgànica 

morta, com per exemple humus del sòl o fusta. Algunes espècies viuen sobre arbres 

debilitats o ferits, com és el cas del xiitake silvestre que creix a la soca del roure. Els fongs 

basidiomicets també es poden reproduïr directament mitjançant espores asexuals tals com 

tal·lòspores o conidiòspores, però aquesta manera de reproduïr-se no és tant important [9]. 

 

El xiitake o bolet de roure és un basidiomicet que forma part de la sub-classe dels 

homobasidiomicets, que presenten basidis típics, no septats i són més evolucionats que els 

heterobasidiomicets [10]. La seva principal manera de reproduïr-se és la de tipus sexual, 

que com veiem a la Il·lustració 1, es produeix gràcies a la producció de basidiòspores en 

els basidis. 

 

Il·lustració 1: 

Cicle 

reproductiu 

dels fongs 

basidiomicets. 

Font: 

https://alabam

aallergy.com/2

018/12/19/won

derful-world-

fungi/ 
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El fong Lentinula edodes pertany a la classe dels agaricomicets i a l’ordre dels agaricals, 

que són fongs basidiomicets que compten amb homobasidis i himeni situat sobre làmines 

implantades a la cara inferior d’un capell habitualment portat per un peu. Al néixer, la part 

del fong corresponent a l’esporocarp està embolcallada per una membrana blanquinosa 

que posteriorment es trencarà i s’assecarà. L’ordre dels agaricals comprèn els bolets 

carnosos, sapròfits i molts d’ells micorrízics d’espècies vegetals forestals, on hi trobem la 

majoria dels fongs comestibles i tòxics [11]. 

La família a la que pertany aquest fong és Tricholomataceae, que presenta unes 

caràcterístiques macroscòpiques de fongs amb làmines de formes variades, però 

generalment presenten himeni amb làmines annexes en la seva inserció, forma típica de 

fong i absència de volva i d’anell [11]. És per això que s’acostumen a distingir a nivell 

microscòpic tot i que presenten estructures i formes molt variades. Les espores d’aquesta 

família acostumen a ser de colors pàlids a blanquinosos, i de morfologia variable [12]. 

Aquesta espècie de basidiomicet pertany al gènere Lentinula, des que el 1975 el doctor 

Pegler va proposar aquesta classificació basant-se en criteris microscòpics, en tant que 

aquest gènere presenta un sol tipus de miceli i no contenen hifes dimítiques o de dos tipus 

diferents a la part carnosa del fong. Les cèl·lules de la làmina del fong estan disposades 

paral·lelament i de manera més regular que en el cas del gènere Lentinus. Finalment, la 

veracitat d’aquests estudis es confirma amb l’anàlisi de l’ADN de les espècies del gènere 

Lentinula [13]. 

 

1.3. Distribució i hàbitat del bolet 

El xiitake és originari de la Xina que és actualment, juntament amb Japó, un dels principals 

productors i consumidors d’aquest bolet. Aquest bolet ha format part de la gastronomia 

d’ambdues cultures des dels inicis del seu cultiu, documentat en aquests països des de 

l’any 1000 d.C. durant la dinastia Song, tot i que les transcripcions més antigues que parlen 

del xiitake són de l’any 199 a.C., quan els nadius de l’illa de Kyushu (Japó), recol·lectaven 

el xiitake silvestre per consumir-lo. A l’arribar al Japó procedent de Xina, es va exportar 

posteriorment el seu cultiu a Estats Units i a Europa, fonamentalment a Holanda. Avui en 

dia és cultivat a tot el món [14]. 

En japonès “shii” fa referència a una espècie de castanyer (Castaneopsis cuspidata) i “take” 

significa fong. I la traducció literal del seu nom japonès seria “fong de la fusta”. En el seu 

hàbitat natural, el xiitake es troba en ambients boscosos i creix i es desenvolupa sobre els 

troncs de roure i castanyer de manera sapròfita, desenvolupant el seu cicle natural sobre 
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matèria orgànica inerta [15]. 

 

1.4. Aspecte i característiques nutricionals  

 

Pel que fa al seu aspecte, el carpòfor del xiitake presenta una tonalitat cromàtica que va del 

marró clar al marró fosc, té una forma lleugerament convexa i acostuma a mesurar uns 5 

cm. de diàmetre tot i que sovint presenta formes i mides molt variades. El seu aroma és 

profund i recorda a l’olor de la terra, a caramel i nou moscada [16]. La seva textura és 

carnosa i el seu gust és fumat i gràcies a la important presència d’àcid glutàmic, entra dins 

de la categoria del que és coneix com el cinquè sabor; l’umami [17].  

El xiitake és un bolet molt apreciat per les seves qualitats organolèptiques i les seves 

propietats medicinals. Els seus components nutricionals són els següents [18]: 

 Polisacàrids: fonamentalment lentinà, el seu principal principi actiu, amb propietats 

antivíriques, antibacterianes i antitumorals, així com estimulador de la síntesi de 

l’interferó. En aquest sentit els estudis realitzats pels investigadors japonesos Mah-

Lee Ng i Ann-Teck Yap determinen l’efectivitat del lentinà administrat oralment per 

retardar i controlar el creixement dels tumors de càncer de Còlon en humans [19]. 

La propietat immunoestimulant del lentinà en la síntesi dels limfòcits T i l’interferó 

s’ha vist efectiva a l’hora de generar respostes immunològiques en persones 

infectades de malària cerebral [20]. A la Il·lustració 2 podem veure la seva 

estructura molecular. 
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Il·lustració 2: Estructura mol·lecular del lentinà. Font: https://www.researchgate.net/figure/Fig-

2-Chemical-structure-of-lentinan_fig2_44619902 

 

 Àcids grassos insaturats. 

 Eritadenina: Metabòlit secundari responsable de l’efecte hipocolesterolemiant. Es 

troba en una proporció de 0,3-0,7 mg/g  de biomassa seca [21]. 

 Minerals:  Magnesi, manganès, calci, potassi, ferro i zinc. 

 Vitamines: Del grup B, B12, E i ergosterol o provitamina D, imprescindible per 

l’assimilació del calci. 

 Aminoàcids: Lisina, argininina, metionina i fenilalanina. 

 Fibra: especialment al seu estípit, constituïda per polisacàrids de cadena llarga [22]. 
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1.5. Sistemes de cultiu del fong 

1.5.1. Condicions físiques i químiques del cultiu 

 

Les condicions òptimes de creixement del shiitake són aquelles que permeten maximitzar la 

producción de bolets i això és possible amb el control dels paràmetres de l’ambient en el 

qual creixen. La temperatura és un factor de rendiment fonamental que afecta a la 

supervivència, a la taxa de creixement, al temps de floració i a la forma del bolet. L’interval 

de temperatura en el que es desenvolupa el fong es troba entre els -30 ºC i els 45 ºC, tot i 

que en el cas de les temperatures properes a 45 ºC, la supervivència del fong també depèn 

del temps d’exposició [23]. L’interval òptim de temperatura en el qual el miceli assoleix la 

taxa de creixement més alta es troba entre els 24º C i 28 ºC. La temperatura juga un paper 

important en el creixement i la fructificació dels bolets però també a l’iniciació o pinning, una 

fase que es dóna entre els 10 ºC i els 25 ºC.  

Pel que fa a la humitat òptima del fong, varia segons el sistema de cultiu i la varietat de 

xiitake amb la que volem treballar. D’aquesta manera, sabem que la humitat òptima del 

substrat en el cultiu sobre bosses es troba entre el 55 % i el 68 % d’humitat. Mentre que en 

el cas del cultiu sobre troncs, l’interval d’humitat òptima és molt menys restrictiu i es troba 

entre el 35 % i el 75 % d’humitat. Fora d’aquests límits d’humitat, no es dóna lloc el 

creixement del fong. Finalment, si el substrat s’asseca arribant al punt de saturació de la 

fibra, el fong morirà [23]. El fabricant que ens proporciona l’inòcul de la varietat comercial 

3790 de Lentinula edodes ens recomana una humitat de 62% - 63% per a l’òptim 

desenvolupament d’aquest cultiu [23]. 

Si tenim en compte el pH, hem de saber que aquest afecta directament l’activitat biològica 

dels enzims encarregats de degradar la fusta. En tant que proteïnes, els enzims tenen un 

interval de pH òptim per sobre o per sota del qual, es ralentiria l’activitat d’aquest enzim o 

fins i tot s’aturaria. També afecta la solubilitat dels components del substrat i per tant, la 

disponibilitat d’aquests per al fong en desenvolupament [23]. Diversos estudis han mostrat 

certa discrepància o debat entorn a l’interval òptim de màxima producció de biomassa de 

Lentinula edodes, per tant podem dir que el pH òptim es trobaria entre 3 i 4,8. Aquest nivell 

d’acidesa òptim baixa considerablement al final del període d’incubació, de pH = 6 a pH = 

3-3,5. Per sota d’un pH = 2, el creixement del fong s’aturaria [23]. 

Com en molts altres fongs, la llum és essencial a l’hora de regular el desenvolupament 

reproductiu de Lentinula edodes i determina la coloració final d’aquests. La llum fa possible 

el desenvolupament dels cossos fructífers, així com l’expansió i la coloració dels primordis 
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seminals, que aporta el color marró característic d’aquest bolet [25]. Aquesta necessitat 

lumínica com a requisit de la fructificació, apareix durant el seu desenvolupament vegetatiu 

i ha de tenir una intensitat lumínica mínima de 180 lux, i una intensitat màxima de 940 lux, 

amb un òptim de 550 lux, com en el cas d’altres basidiomicets. El temps d’exposició mínim 

és variable, però seria suficient amb 20 minuts al dia de llum [23]. 

Pel que fa a la concentració de gasos de l’ambient en el que creix el fong, el CO2 juga un 

paper fonamental en el procés de fructificació i en el mateix creixement del miceli a partir 

d’una concentració mínima de 0,6 % (6000 ppm). La concentració òptima d’aquest gas en 

el procés de fructificació està al voltant del 0,2 % (2000 ppm). Una aireació adequada és 

també indispensable per fer possible la colonització del fong a través de la dispersió de les 

espores, així com l’expansió dels primordis, al facilitar l’arribada del CO2 en l’ambient gasós 

del fong [26].  

 

1.5.2. Cultiu sobre troncs 

 

Lentinula edodes és un fong que creix de manera natural en climes sub-tropicals humits 

que ofereixen una temperatura anual mitjana de 15,2 a 17,7 ºC i una pluviometria anual 

superior als 1000 mm. El xiitake es va cultivar per primera vegada a la província de 

Zhejiang, a la costa oriental xinesa, concretament, a la zona muntanyosa de Qingyuan  

[27]. 

Tradicionalment, el cultiu de shiitake es feia a partir de troncs de fusta tallats que s’anaven 

humitejant constantment a fi de crear les condicions òptimes per al desenvolupament 

d’aquest fong. Aquest mètode de cultiu encara és àmpliament practicat avui dia [28]. 

Aquesta manera de cultivar el xiitake és la més similar a la del desenvolupament d’aquest 

bolet a la natura i com que respecta el cicle natural del fong, la collita al llarg de l’any és 

molt irregular. Per aquest motiu, cal tenir en compte una sèrie de factors que condicionen el 

resultat de la collita, tenint en compte que Lentinula edodes no creix en qualsevol tipus de 

tronc. Ja sigui per l’espècie d’arbre de la que procedeix el tronc sobre el que es vol cultivar, 

com per les condicions físiques de la pròpia fusta, tals com la temperatura o la humitat. I 

aquestes condicions òptimes no són constants, sinó que varien en funció de la fase de 

desenvolupament en la que es troba el fong [23]. 

Un dels factors clau per a la maximització de la producció i de la qualitat en aquest sistema 

de cultiu, es troba en primer lloc, en una bona elecció de l’espècie vegetal del tronc sobre el 

que es vol inocular el fong. En aquest sentit, el xiitake creix en troncs en descomposició 
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d’alguns arbres de fulla ampla, la majoria de la família de les fagàcies, especialment el 

castanyer, el roure, l’alzina, el faig o el carpí [23]. 

Pel que fa a les característiques del tronc, cal tenir en compte diversos paràmetres. En 

primer lloc, el diàmetre de l’albeca o part jove de la fusta, en relació al diàmetre del 

duramen, la part fosca i central del tronc. El xiitake es desenvolupa millor en els troncs on el 

diàmetre del duramen és mínim, i com que això depèn del ritme de creixement de l’arbre, 

ens interessaran troncs d’arbres que hagin tingut un ràpid creixement, com podem 

comprovar en el diàmetre aproximat dels troncs de la Il·lustració 3. En segon lloc, la 

densitat del tronc, que ens interessa que sigui màxima, i és per això que freqüentment 

s’utilitzen els troncs de roure per aquest mètode de cultiu [23]. Per últim, la humitat del tronc 

ha d’estar dins d’un interval d’humitat del 35 % al 55 % i ha de comptar amb una escorça 

gruixuda i resistent que redueixi la pèrdua d’humitat i que eviti la contaminació d’altres 

fongs competidors [23]. 

 

Il·lustració 3: cultiu sobre troncs de Lentinula edodes (Berk.) Pegler. Font: 

https://www.wildabundance.net/how-to-grow-mushrooms-on-logs/ 

 

1.5.3. Cultiu sobre bosses o blocs sintètics 

 

Consisteix en l’utilització de serradures de troncs on es desenvolupa el bolet, juntament 

amb cereals, que constituiran el substrat sobre el que es desenvoluparà el fong. Aquest 
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substrat s’emmagatzema en bosses individuals i s’esterilitza posteriorment en un autoclau 

per tal d’eliminar els microorganismes presents en el substrat, que podrien competir amb el 

fong. A continuació es duria a terme el procés de sembra a partir d’un inòcul, que sovint es 

comercialitza en forma de cereals inoculats que es distribuirien dins de cada bossa de 

substrat, amb el seu posterior segellat. Aquestes bosses de substrat inoculat passarien la 

major part del seu temps en un clima òptim que faci possible el procés de colonització del 

fong sobre el substrat vegetal. Al final d’aquest període el substrat de cada bossa s’ha 

convertit en un bloc sòlid, resultat del procés de desenvolupament del fong sobre el 

substrat, i és el moment de traslladar-lo en una altra sala amb unes condicions tèrmiques i 

d’humitat que facilitin el procés de fructificació dels bolets. Per tal que això sigui possible, 

també cal que augmenti l’absorció de CO2 per part del fong, i justament per aquest motiu, 

retirarem la bossa que conté el substrat. En el cas del xiitake, al cap d’una setmana 

aproximadament començarem a veure com surten els primers carpòfors i es colliran quan 

aquests arribin a la maduració desitjada. 

Aquest mètode de cultiu es va començar a desenvolupar als anys seixanta a la Xina. En un 

primer moment, consistia en omplir una ampolla de vidre amb serradures del tronc de 

l’arbre [29]. I no va ser fins l’any 1979, després de 12 anys de recerca, que a Xina es va 

aconseguir arribar al mètode de cultiu sobre blocs de substrat, molt similar al que s’utilitza 

majoritàriament avui dia [30]. Aquest mètode de cultiu va ser un salt qualitatiu molt 

important en el cultiu de Lentinula edodes pel fet que accelerava notablement el procés i 

n’augmentava la productivitat, d’aquesta manera s’aconseguia produir més quantitat en 

menor temps i amb una regularitat en la producció que no era possible en el mètode de 

cultiu sobre troncs. Es va aconseguir escurçar el període de colonització del fong al substrat 

a 90-120 dies i la collita a 4-5 mesos i a l’extendre’s aquest mètode per tot el país la 

producció de xiitake va augmentar  molt considerablement [29].  

En definitiva, aquest mètode de cultiu suposa un augment considerable de la producció i el 

rendiment, tenint en compte la seva fàcil industrialització en cultius de fongs que sovint 

s’allotgen en naus industrials i que permeten emular les condicions que necessita el bolet 

per desenvolupar-se durant tot l’any. Aquesta regularitat productiva s’aconsegueix fent 

funcionar simultàniament les sales de la nau on s’incuba el fong, així com les sales on el 

bolet fructifica. Aquest és el cas de la granja Bolet Ben Fet, on totes les fases productives 

del procés es realitzen diàriament. D’aquesta manera la preparació diària dels sacs de 

substrat, així com la seva posterior esterilització a l’autoclau i sembra de l’inòcul, fan 

possible l’entrada continuada de sacs de substrat inoculats a les sales d’incubació, on hi 

trobem els sacs separats i classificats per espècie i temps d’incubació. Paral·lelament, a les 

sales anomenades “de floració”, fructifiquen i es cullen els bolets que ja han completat la 

seva fase d’incubació i quan el substrat del bolet arriba al final de la seva vida útil, es retira. 

D’aquesta manera s’aconsegueix no aturar el cicle alliberant un espai a les prestatgeries 
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que serà ocupat per la nova entrada de blocs de substrat que ja han arribat al final del 

procés d’incubació i estan a punt per fructificar. Aquest cicle de cultiu és possible gràcies al 

control dels paràmetres de temperatura, humitat i llum que ens ofereix el cultiu dins de les 

sales de la granja. 

 

1.6. Millores possibles del cultiu de Lentinula edodes 

(Berk.) Pegler 

La introducció de certs canvis en la composició del substrat pot suposar una millora en 

termes de producció mitjana i rendiment dels blocs de substrat, però també un estalvi en el 

cost de les matèries primeres que són necessàries pel cultiu del bolet. En aquest sentit, la 

utilització de matèries primeres procedents de residus d’altres processos industrials 

agroalimentaris, com és el cas del marro del cafè, pot implicar que el cost final dels 

recursos destinats a la compra del material que compon el substrat sigui menor. 
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2. Objectius del Treball 

 

L’objectiu d’aquest treball és, en un primer terme, sotmetre a prova la viabilitat de substrats 

alternatius als utilitzats actualment per a la producció de Lentinula edodes a la granja Bolet 

Ben fet, tenint en compte diversos paràmetres. 

 Partint d’aquest objectiu principal, els objectius específics són: 

 Comparar la capacitat productiva dels substrats en termes de pes fresc mitjà de la 

collita obtinguda, que obtenim al modificar tres paràmetres bàsics com són la 

granulometria, el pH o la composició de fustes del mateix substrat, que és variable 

segons la disposició de la granja. 

 Determinar en quins substrats la producció de bolets en fresc és màxima. Tenint en 

compte els paràmetres de granulometria, pH i composició del susbtrat, analitzats i 

valorats de manera separada. 

Per acabar, en l’assaig de composició volem comprovar si és possible substituir part del 

material vegetal que compon el substrat per residus vegetals d’altres processos 

agroalimentaris mantenint com a mínim els mateixos nivells de producció. 

Les circumstàncies derivades de la pandèmia han condicionat seriosament la realització de 

la part experimental del Treball de Fi de Grau i han generat la necessitat de replantejar 

aquesta part a fi de poder realitzar un treball estadístic en condicions. És per aquest motiu 

que s’ha decidit incloure una segona part del treball experimental que estudia altres 

aspectes del procés productiu del bolet. 

En un segon terme, l’objectiu que ens plantegem en la segona part del treball experimental, 

és el de realitzar un estudi estadístic que ens permeti conèixer la incidència o significació 

que experimenten les variables del cultiu de Lentinula edodes (Berk.) Pegler, tals com la 

posició en la que es troben els blocs de substrat, l’orientació respecte l’entrada d’aire de la 

sala, l’alçada o pis de la prestatgeria en el que estan col·locats i l’autoclau en el que s’han 

esterilitzat. 

Els objectius específics d’aquesta segona part del treball experimental són: 

 Comparar les variables de pes fresc relatiu, pes sec relatiu i humitat tenint en 

compte paràmetres relacionats amb l’espai on es troben els blocs de substrat i 

l’autoclau de procedència. Determinar si aquests paràmetres són factors de variació 
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significatius per aquestes variables. 

 Definir quina és la situació que implica una eficiència màxima en la conversió del 

pes de la matèria fresca del substrat en pes fresc i sec de la collita, tenint en compte 

els paràmetres que hem determinat que són significatius per a cadascuna de les 

variables esmentades anteriorment. D’aquesta manera també obtindrem una 

informació útil de cara a plantejar futurs assajos a partir de l’absència o presència 

de significació d’aquests paràmetres per a cadascuna de les variables. 
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3. Treball experimental I  

3.1 Material i mètodes 

3.1.1. Material 

 

3.1.1.1. Material del substrats 

 

El material utilitzat en la fabricació dels substrats és el següent: 

- Serradures de castanyer (granulometria fina, mitjana i gran) procedents de Cassà 

de la Selva (Gironès). 

- Floc de castanyer (serradures gran granulometria) procedents de Cassà de la Selva 

(Gironès). 

- Serradures de faig que procedeixen de boscos de la zona de Vidrà (Osona). 

- Serradures d’alzina obtingudes de plantacions forestals situades a la zona de 

Cànoves (Vallès Oriental). Tenen un contingut indeterminat de serradures de roure 

que es troba al voltant del 10%. 

- Marro de cafè que produeix la fàbrica Nestlé situada a la ciutat de Girona. 

- Restes vegetals del brou de verdures (api, porro, ceba i pastanaga) produït per 

l’empresa Biocibus S.L. de l’Ametlla del Vallès. 

- Dolomita (CaCO₃) en pols. 

- Guix (CaSO4·2H2O) en pols. 

- Cereals triturats ECO del Celler Cooperatiu de Salelles, S.C.C.L. (1/3 segó de blat, 

1/3 farina de blat de moro, 1/3 farina d’ordi). 
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3.1.1.2.  Utensilis i equips usats en la preparació dels substrats 

 

- Bosses de propilè de 6 L de capacitat, indicades per al cultiu de bolets. Tenen un 

filtre de tela sintètica a la part superior amb porus de 0,5 µm, que impedeix el pas 

d’espores i altres microorganismes de l’exterior al substrat i permet l’intercanvi 

gasós. 

- Cubell de 17 L 

- Pala gran 

- Pala petita 

- Bàscula de peu 

- Bàscula de precisió 

- Sedàs del nº 5, (amb una llum de malla de 4,8 mm i un diàmetre de filferro de 0,7 

mm) 

- Sedàs del nº 8, (amb una llum de malla de 2,99 mm i 0,55 mm de diàmetre del 

filferro) 

- Formigonera 

- Gàbia d’acer inoxidable que conté els sacs de substrat per esterilitzar a l’autoclau 

 

3.1.1.3.  Utensilis i equips usats en la sembra de l’inòcul 

 

- Alcohol isopropílic de 96 º 

- Bisturí  

- Bossa de preparat de miceli en gra de la varietat comercial 3790 de Lentinula 

edodes, d’origen japonès i procedents de la fàbrica Mycelia de Deinze (Bèlgica) [24] 

- Termosegelladora 
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- Filtre absolut de 5 µm que impedeix l’entrada d’espores al sac. Situat damunt de la 

taula sobre la que s’inocula el fong, com veiem en la Il·lustració 4. D’aquesta 

manera, s’aconsegueix reduir la presència de microorganismes i espores sobre la 

taula on s’executa aquest procés, col·locant aquest filtre al fons de la taula i sobre 

d’aquesta. 

 

 

 

3.1.1.4.  Utensilis i equips usats en la incubació i fructificació de bolets 

 

- Prestatgeries sobre les que s’incuben els sacs (sala d’incubació). 

- Prestatgeries que suporten els blocs de substrat en fase de fructificació (sala de 

floració). 

- Tisores per collir els bolets que s’han desenvolupat. 

- Carro per transportar els bolets collits al frigorífic d’emmagatzematge. 

Il·lustració 4: Sala de sembra on s’inocula el fong (foto de l’autor) 
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3.1.2. Mètodes 

 

      3.1.2.1. Fabricació dels substrats 

 

Per tal d’elaborar el substrat sobre el que creixerà el fong, es disposa de les serradures 

esmentades en el punt (3.1.1.1) i les combinarem en funció del tipus de substrat que es 

vulgui preparar. El material que sempre estarà present en totes les preparacions dels 

assajos són les serradures de castanyer i els cereals. Aquests mateixos són els únics 

components dels substrats de la prova de 

granulometria. 

Primer de tot, es calculen les quantitats de 

cada component vegetal i l’aigua que 

necessitem per fer les bosses de substrat, 

que pesaran 3 kg cadascuna d’elles i ho 

farem a partir de les dades d’humitat 

aportades pel personal treballador de la 

granja. Posteriorment, omplirem cubells amb 

el substrat corresponent utilitzant la pala gran 

i els pesarem amb la bàscula de peu, per tal 

d’afegir la quantitat adequada de serradures i 

cereals que necessitem en cada cas. 

En tots els casos es fa la mescla dels 

components en una formigonera, amb 

l’addició de la quantitat d’aigua corresponent 

que necessitem per arribar al percentatge d’humitat del 62 % en pes, que es busca en el 

substrat. Després de deu minuts barrejant-se en la formigonera, el substrat resultant ja es 

pot començar a introduïr en les bosses. I per fer-ho s’utilitza la pala petita i es pesa la bossa 

en la bàscula de precisió fins obtenir els 3 kg de substrat per bossa que es vol en cada cas, 

tal com es es mostra a la Il·lustració 5. En tots tres assajos es realitzen dues tongades de 

formigonera per una mateixa tipologia de substrat, en base a granulometria pH i composició 

del material vegetal. 

 

Il·lustració 5: Sac de polipropilè amb 3 kg 
de substrat “estàndard” (foto de l’autor) 
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3.1.2.1.1.  Assaig de granulometria del substrat 

 

Per a la preparació del substrat de l’assaig de granulometria, hem utilitzat dos sedassos per 

tal d’obtenir tres fraccions granulomètriques a través del filtratge de les serradures de 

castanyer que utilitzen a la granja per fabricar les bosses de substrat. D’aquesta manera a 

través del sedàs nº 5 hem obtingut la fracció grollera, que és la que ocupa més volum en 

els sacs pel mateix pes de substrat i que queda a sobre del sedàs nº5. La fracció 

granulomètrica del substrat que queda entre el sedàs nº5 i el sedàs de nº 8 és la fracció 

mitja. Finalment, la fracció resultant de filtrar les serradures de castanyer a través del sedàs 

de (forat petit) és la fracció granulomètrica fina.  

 

A partir d’aquestes tres fraccions granulomètriques hem elaborat els substrats, seguint els 

percentatges següents de composició del material vegetal: 

- Granulometria fina (10 sacs): 80% de serradures de castanyer (fracció fina) i 20% 

de cereals (en pes). 

- Granulometria mitja (10 sacs) : 80% de serradures de castanyer (fracció mitja) i 20 

% de cereals (en pes). 

- Granulometria grollera (10 sacs): 80 % de serradures de castanyer (fracció grollera) 

i 20 % de cereals (en pes).  

- Granulometria estàndard (10 sacs): 80 % de serradures de castanyer tal com es 

reben a la granja, sense garbellar. Una barreja de les tres fraccions 

granulomètriques on la fracció fina és la més abundant. També és complementa 

amb un 20 % de cereals (en pes). 

 

3.1.2.1.2.  Assaig de pH del substrat 

 

En aquest assaig es vol conèixer el comportament del substrat a l’afegir un complement 

que basifica o acidifica la mescla de materials vegetals que el componen. Per fer-ho, 

s’estableixen tres nivells de pH del substrat sobre els quals farem les posteriors 

observacions en la collita. S’ha treballat dins d’un interval de pH mínim = 4 i pH màxim = 8. 

Es treballarà a partir de serradures de castanyer. Els complements dels que disposa la 
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granja per poder acidificar o basificar el substrat són el guix (CaSO4·2H2O) i la dolomita 

(CaCO₃), respectivament. I són els materials triats per l’empresa per a la realització de 

l’assaig de pH, tenint en compte també que el guix ja el fan servir per fabricar el substrat en 

condicions habituals de producció. En aquest sentit, el gerent de la granja ha optat per 

afegir un 5% de cada complement en els dos casos, calculat sobre el pes total del substrat, 

i s’ha dut a terme la mesura de pH emprant el mètode de dilució 1:2. 

D’aquesta manera, la mitjana de les mesures del pH de cada lot, en funció del grup de 

substrats al que correspon en aquest assaig, és el següent: 

- Substrat àcid (amb l’addició d’un 5% en pes de CaSO4·2H2O), pH = 4,96. Amb el 

que es van fabricar un total de 14 sacs de substrat. 

- Substrat bàsic (amb l’addició d’un 5% en pes de CaCO₃), pH = 6,45. Amb el que es 

van fabricar un total de 14 sacs de substrat. 

- Substrat neutre (sense addició de CaSO4·2H2O ni de CaCO₃), pH = 5,17. Amb el 

que es van fabricar un total de 14 sacs de substrat. 

 

3.1.2.1.3.  Assaig de composició del substrat 

 

En la prova de components del substrat s’han triat una sèrie de materials vegetals amb els 

que es fabricaran diversos tipus de substrat per tal de conèixer la viabilitat de cadascun en 

termes productius. Aquests materials són de fàcil disposició per la granja Bolet Ben Fet i 

tots ells són de procedència orgànica i presenten una forma i tamany aptes per fabricar 

substrats vegetals en els que hi puguem inocular bolets. Les combinacions de material 

vegetal que componen cada substrat són les següents: 

- Serradures d’alzina (amb un 10 % en pes aproximat de serradures de roure) 
- Serradures de faig (granulometria fina) 
- “Floc” de castanyer (serradures de granulometria gran) 
- “Floc” de castanyer + serradures d’alzina 
- Serradures de castanyer (granulometria fina, mitjana i gran) + “floc” de castanyer 
- Serradures de faig + “floc” de castanyer 
- Barreja estàndard (1/3 de serradures de castanyer, 1/3 d’alzina i 1/3 de faig) 
- Barreja estàndard + cereals (30 % en pes) 
- Barreja estàndard + marro  de cafè (25% en pes) 
- Barreja estàndard + restes vegetals del brou de verdures (20 % en pes) 
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En totes les barreges de substrat s’incorpora aigua i un 15% en pes de cereals triturats de 

procedència ecològica, excepte en el cas del substrat “barreja estàndard + cereals”, que hi 

incorporem un 30% de cereals (en pes). 

Es van fabricar un total de 14 sacs per a cadascuna de les composicions. Excepte en el cas 

de la composició de substrat “estàndard + cereals” amb la que vam fabricar 15 sacs. I 

excepte en el cas de la barreja “estàndard + cereals” amb la que només es van poder 

fabricar un total de 4 sacs. 

 

3.1.2.2. Esterilització del substrat 

 

L’esterilització del substrat reduïrà de manera molt important la possibilitat de que algun 

fong o altres microorganismes puguin parasitar la matèria orgànica del substrat. 

Microorganismes que ja es trobaven presents en les fustes o en la màquina barrejadora, 

que al colonitzar el substrat suposen una competència amb el fong que desitgem inocular 

per a produir bolets. 

A la granja Bolet Ben Fet, per poder dur a terme aquest procés disposen de dos autoclaus 

cilíndrics de 900 L de capacitat i d’acer inoxidable, que esterilitzen les bosses col·locades a 

un recipient anomenat gàbia. Dins de la càmara d’aquests autoclaus es treballa a altes 

pressions i temperatures per l’acció del vapor d’aigua generat i disposen d’una vàlvula 

pneumàtica amb sensor de temperatura. En el cas de la producció rutinària de la granja 

Bolet Ben Fet, així com en el cas dels assajos realitzats en aquesta part experimental del 

treball, s’assoleix i es manté una temperatura de 115 ºC durant 4 hores, per assegurar la 

correcta esterilitrzació del substrat que posteriorment s’inocularà amb el miceli del fong que 

volem cultivar. 

A la granja Bolet Ben Fet disposen de dos autoclaus que estan construïts pel mateix 

fabricant, són el mateix model d’autoclau i per tant tenen les mateixes característiques 

tècniques. L’única diferència és la diferència d’anys en la fabricació. L’autoclau A es va 

construir l’any 1997, mentre que l’autoclau B és 12 anys més nou, de l’any 2009. 
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      3.1.2.3.  Inoculació del fong 

 

Aquest és probablement un dels processos que requereix una major precisió i cura en el 

maneig, així com unes condicions higièniques específiques per la sala on aquest procés es 

realitza, que és la sala de sembra. 

En aquest procés s’introdueix en el sac de substrat la preparació de miceli que l’empresa 

Mycelia [25] subministra, que consisteix en miceli en gra que es distribueix, sense pesar-ne 

la quantitat, en petites parts a cadascun dels sacs de substrat esterilitzats. El problema 

habitual en aquesta part del procés és la compactació o conglomeració del miceli en gra 

dins de les bosses que ven el fabricant, que s’emmagatzemen al frigorífic a una 

temperatura de 2,5 ºC. Aquest fet dificulta el repartiment del miceli degut a que prèviament 

s’ha de descompactar abans de poder-lo dividir en petites porcions per cadascuna de les 

bosses de substrat i també perquè d’aquesta manera el repartiment es produeix de manera 

més desigual que en el cas de que tinguéssim un miceli en gra menys compactat. 

 

Finalment, una vegada s’ha introduït el miceli en gra a la bossa, es segella tot seguit amb 

una màquina que fon el plàstic de la bossa per acció tèrmica, tot aconseguint un tancament 

hermètic del sac. Es comprova que no hi hagi cap bombolla a la superfície de segellat, 

degut a que aquest fet implicaria una possible entrada de microorganismes al substrat 

procedents de l’exterior, així com un desequilibri en l’intercanvi gasós, que es controla 

gràcies al filtre respirador de cada sac de substrat. Al final d’aquest procés, els sacs de 

substrat inoculat són aptes per al següent procés, el procés d’incubació. 

L’esterilització dels instruments de sembra, tals com el bisturí que obre les bosses del miceli 

en gra, és una activitat que es realitza constantment amb alcohol isopropílic. 

En el cas dels tres assajos realitzats en aquesta part experimental, es va realitzar aquest 

procés d’inoculació o sembra durant el mes de març del 2020. Fent-se efectiu el dia 3/3 per 

al cas de l’assaig de Granulometria del substrat, i els dies 18/3 i 24/3 per a les proves de pH 

i composició, respectivament. 
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      3.1.2.4.  Incubació dels sacs inoculats 

 

En el procés d’incubació, el fong inoculat colonitza tot el substrat de la bossa abans de 

crear les seves estructures reproductives o carpòfors.  

És un procés que en el cas de la granja Bolet Ben Fet es realitza a les sales d’incubació, on 

la temperatura juga un paper essencial i per això es controla a través d’un sistema d’aire 

acondicionat i calefacció, a fi de mantenir la sala entre els 22 ºC i els 25 ºC. Per al 

combustible que consumeix la calefacció de les sales s’utilitza gasoil i biomassa en forma 

de pèl·let. Fora d’aquest interval, la temperatura dels sacs no seria l’adequada per dur a 

terme el procés d’incubació. A menys de 22 ºC el procés de colonització del fong seria molt 

més lent o directament no es donaria. Però tampoc ens convindria superar els 25 ºC en la 

temperatura ambient de la sala, degut a que podria haver un risc important de fermentació 

dels sacs de substrat, especialment en les zones més humides del substrat, on encara no 

s’ha donat el desenvolupament del fong inoculat. 

 

En aquesta fase l’intercanvi 

gasós entre el substrat i 

l’ambient es produeix gràcies al 

filtre del sac (0,5 µm) i així serà 

fins al final de la incubació, 

aproximadament 14 setmanes 

després del procés d’inoculació 

del fong. La ventilació de les 

sales d’incubació es produeix 

constantment gràcies als 

ventiladors extractors situats a la 

part superior de la paret.  

Finalment, no hi ha un control 

estricte de la humitat, però 

normalment es troba al voltant del 60 % d’humitat, aproximadament. Tampoc hi ha un 

control estricte de les hores de llum en les sales d’incubació. És per això que la llum dels 

fluorescents de la sala d’incubació s’encendran quan comenci la jornada laboral a la granja. 

És a dir, de 7h a 18h en els dies laborables i també durant les hores que hi hagi algú 

treballant en els dies de cap de setmana. 

Il·lustració 6: Bloc de substrat de Lentinula edodes (Berk). 

Pegler al final del procés d’incubació (foto de l’autor) 
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3.1.2.5. Fructificació dels carpòfors 

 

En aquest procés final del cicle de producció del bolet es disposaran les condicions físiques 

i químiques de la sala de floració, que fan possible el desenvolupament dels carpòfors a 

partir dels blocs de substrat ja incubats. Aquestes condicions ambientals de la sala són 

bàsicament les següents: 

- Temperatura: 17 – 18 º C per al cas del shiitake. Es manté gràcies a un sistema de 

climatització que funciona amb aire acondicionat i calefacció alimentada per gasoil i 

biomassa (pèl·let). 

- Humitat: Al voltant del 85% d’humitat. Assolida gràcies als microaspersors d’aigua 

instal·lats al sostre de la sala, que deixen caure l’aigua al terra a fi de facilitar-ne 

l’evaporació i per tant augmentar la concentració d’humitat a la sala. El seu cabal és 

 de 72 L/h i funcionen durant 35 s. en cicles de 1500 s. Estan coberts amb un 

cilindre de PVC, que dirigeix el cabal d’aigua al terra de la sala, com s’observa a la 

Il·lustració 7. 

- Hores de llum: 12 h/dia. Els fluorescents s’encenen a les 6 a. m. i s’apaguen a les 

6 p. m. La intensitat d’aquests fluroescents és de 2200 lumen cadascun. 

- Concentració de CO₂: Entorn als 800 ppm. Mesurat per l’equip de la granja a partir 

d’un detector de la qualitat de l’aire. 

 

          

Il·lustració 7: 

Sistema de 

calefacció i 

difusor d’aigua 

per al control 

de la 

temperatura i la 

humitat (foto de 

l’autor) 



Pág. 34  Memòria 

 

Les dates d’inici del procés de fructificació per a cada assaig són les següents:  

- Assaig de granulometria: setmana del 8 de juny de 2020.  

- Assaig de pH: setmana del 22 de juny de 2020. 

- Assaig de composició: setmana del 29 de juny de 2020. 

 

3.1.3.  Problemes en l’experimentació degut a contaminacions 

 

Durant el procés d’incubació, s’han donat contaminacions en alguns casos, per l’acció 

parasitària del fong Neurospora sp., que sol aparèixer les setmanes posteriors a 

l’esterilització del substrat, tot i que és una amenaça present en tota la fase d’incubació per 

la seva capacitat de colonitzar el substrat i reproduïr-se en els sacs de substrat del seu 

costat [28]. La seva alta capacitat per produir espores i l’inexistència de tractaments 

concrets per al seu control implica que el protocol a seguir a la granja quan apareix aquest 

fong als sacs de substrat inoculats és l’eliminació automàtica d’aquell sac i la desinfecció 

amb alcohol de la zona de la prestatgeria on aquest estava col·locat. 

Tots els problemes apareguts en la fase d’experimentació han estat deguts al mateix fong i 

han afectat sacs de substrat en fase d’incubació que formaven part dels assajos de 

granulometria i composició que s’han deixat de tenir en compte per al càlcul del pes fresc 

promig de la collita final. Les contaminacions que s’han donat en cada assaig són les 

següents: 

 En l’assaig de granulometria s’han contaminat i eliminat 2 sacs de substrat que 

formaven part del perfil granulomètric identificat com a “Gros”. 

 En l’assaig de composició s’han eliminat un total de 5 sacs de les composicions de 

substrat pertanyents a la categoria “Faig” (2), “Floc castanyer” (1), “Castanyer + 

floc” (1), i “Floc castanyer + alzina” (1). 

Un dels motius podria ser el fet que aquests sacs de substrat van estar emmagatzemats 48 

hores dins la gàbia de l’autoclau després de ser emplenats del substrat de la barrejadora i 

abans de ser esterilitzats. Un fet que habitualment no s’acostuma a donar a la granja i que 

s’intenta evitar pel fet que podria propiciar la fermentació del substrat que donaria peu a 

dificultats en el procés d’inoculació i colonització del substrat. 

 



 
Millora del substrat per al cultiu de Lentinula edodes (Berk). Pegler  Pàg. 35 

 

3.1.4. Problemes en l’experimentació degut a falta de material  

 

Aquesta incidència s’ha donat en el cas del brou de verdures que hem volgut utilitzar com a 

complement del substrat en l’assaig de composició. Les restes vegetals d’aquests residus 

de la indústria de l’alimentació s’han volgut incorporar al substrat en estat sec en una 

proporció del 20 %, per avaluar-ne la producció i determinar la conveniència o no d’afegir 

aquest complement. 

El problema a la pràctica ha estat que a l’hora d’anar a recollir aquestes restes vegetals a 

l’empresa Biocibus no es van realitzar els càlculs correctament en la determinació del pes 

en fresc que eren necessaris per omplir 14 sacs en una proporció del 20%. Com que la 

pèrdua d’humitat va acabar sent molt major a l’esperada, finalment només van quedar 1,2 

kg de restes vegetals seques procedents del brou de verdures. Per tant amb aquesta 

quantitat de complement vegetal en estat sec només es van poder acabar omplint 4 sacs 

de substrat. 

 

3.1.5.  Problemes en l’obtenció de resultats 

 

El principal problema d’aquesta part del treball experimental rau en el fet que en el procés 

d’obtenció de resultats les dades que es van recollir no van ser les adequades per poder 

dur a terme el treball estadístic, que sí que ha estat possible en la segona part del treball 

experimental. En el sentit que les dades recollides no responien al pes fresc de la collita per 

a cada bloc de substrat, sinó que es va obtenir la dada de pes fresc del total de repeticions 

per a cada cas, en tots tres assajos. És a dir, que el valor obtingut de pes fresc de la collita 

per sac de substrat no respon al pes real de la collita per cada bloc de substrat sinó a la 

mitjana de les repeticions o sacs de substrat d’aquell mateix grup. 

El motiu es deu bàsicament a les circumstàncies derivades de la pandèmia per COVID-19 

d’aquest any i les seves restriccions. Per tant, a la impossibilitat de desplaçar-me a la 

granja a fi de controlar-ne l’evolució setmana a setmana i de poder dur a terme una 

correcta recollida de dades per a cada bloc de substrat. Així com de fer un seguiment 

quantitatiu d’altres paràmetres relacionats amb la producció, com seria el pes del bolet en 

sec o la forma dels bolets collits. 

Les conseqüències d’aquest fet han estat en un primer terme, la impossibilitat de realitzar 

un treball estadístic per aquesta part del treball experimental. I per tant la necessitat de re-
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orientar el treball final amb l’objectiu de poder realitzar un treball estadístic vàlid en algun 

altre aspecte del procés de producció. 

D’aquesta manera, s’ha volgut replantejar la segona part del treball experimental fent 

èmfasi a una altra part del cicle de producció de Lentinula edodes (Berk.) Pegler, que és la 

del procés de fructificació i els paràmetres que la condicionen també en termes de pes 

fresc i en termes de pes sec i percentatge d’humitat. En aquesta part sí que s’ha pogut 

recollir adequadament les dades relatives a producció i s’ha pogut realitzar correctament el 

treball estadístic. Amb l’objectiu de determinar la significació dels paràmetres d’aquesta part 

del procés que tenen a veure amb la situació en l’espai dels blocs de substrat a punt de 

fructificar i la procedència de l’autoclau en el que s’han esterilitzat. 

Finalment, els resultats i les conclusions obtingudes en aquesta primera part del treball 

experimental no tenen una base estadística i per tant no poden ser preses en consideració 

per afirmar que les diferències productives en termes de pes fresc de la collita es deuen a 

una determinada granulometria, composició o acidesa del substrat. Però sí que es poden 

prendre en consideració en tant que orientacions que puguin inspirar futures línies 

d’investigació. 

 

 

3.2.  Resultats i discussió 

 

3.2.1. Assaig de granulometria del substrat 

 

Taula 1: Resultats de l’assaig de granulometria en pes fresc per sac (g) 

Perfil granulomètric Nº Repeticions            Pes fresc per sac (g) 

Fi  10 327,2 

Intermig 10 341,8 

Gros 8 289,5 

Barreja 10 287,4 
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Pel que fa a l’assaig dels perfils granulomètrics del substrat i la seva relació amb la 

producció de bolets, veiem a simple vista que per al cas dels perfils granulomètrics “Fi” i 

“Intermig”, el promig del pes fresc per sac ha assolit els valors màxims en aquest assaig. 

En la primera posició hi hauria el substrat format per partícules que han quedat entre els 

dos sedassos, que hem anomenat “Intermig” i que compta amb un total de 10 repeticions. 

El segon perfil granulomètric més productiu seria el que té el menor tamany de partícules 

que componen el substrat de serradures de castanyer, les que passen a través del sedàs 

nº 8 i també comptaria amb 10 repeticions. 

Per últim, els blocs de substrat menys productius en termes de pes fresc per sac, han estat 

els substrats amb els perfils granulomètrics “Gros” i “Barreja”, amb valors molt propers 

entre si. En el cas del segon menys productiu, el perfil granulomètric “Gros”, s’han 

considerat un total de 10 repeticions. Finalment, per al cas del perfil granulomètric “Barreja”, 

que conté les tres fraccions granulomètriques, s’han tingut en compte un total de 8 

repeticions, degut a les dues contaminacions que s’han donat per l’acció del fong 

Neurospora sp. Aquest perfil granulomètric ha estat el menys productiu en termes de 

mitjana del pes fresc per sac. 

 

Gràfica 2: Representació dels resultats de l’assaig de granulometria en pes fresc per sac (g) 

 

La dada de producció mínima per al perfil granulomètric “Barreja” té certa importància degut 

a que aquesta és la fracció granulomètrica amb la que treballen a la granja quan incorporen 

sense filtrar serradures de castanyer a la barrejadora de substrat. I veiem que no només ha 

estat la menys productiva respecte la resta de perfils granulomètrics, sinó que a més és 
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l’única que ha sofert contaminacions. A partir d’aquí es podria fer un estudi que determinés 

si la diferència en termes productius és significativament inferior en el cas del perfil 

granulomètric “Barreja” respecte la resta de fraccions granulomètriques i si aquesta 

diferència justificaria la necessitat d’una operació prèvia de filtratge de les serradures de 

castanyer abans de ser incorporades a la barrejadora. 

La hipòtesi que podria explicar aquesta diferència aparent de producció de bolets frescos 

per a cada fracció granulomètrica podria basar-se en l’eficiència i l’eficàcia de la 

colonització del fong en el procés d’incubació. D’aquesta manera, podríem plantejar que el 

fong Lentinula edodes podria ser capaç de colonitzar més fàcilment les partícules de 

substrat de tamany petit, abans que les partícules de granulometria més gran, i aquestes 

diferències en el procés de colonització podrien traduir-se en diferències pel que fa a la 

collita de bolet fresc. En conseqüència podríem plantejar la possibilitat de que els substrats 

formats per partícules de menor tamany podrien ser més productives que les de major 

tamany, per una major capacitat colonitzadora del fong en aquests tipus de substrat de 

menor granulometria dels components vegetals. 

 

3.2.2. Assaig de pH del substrat 

 

Taula 2: Resultats de l’assaig de pH en pes fresc per sac (g) 

pH Nº Repeticions Pes fresc per sac (g) 

Àcid 14 322,3 

Bàsic 14 209,4 

Intermig 14 315,4 

 

 

Atenent als resultats de producció en pes fresc per sac, a simple vista podem veure que el 

substrat “Àcid”, que conté una major aportació de guix per sac que la que s’aplica 

habitualment a la granja, ha estat el que ha assolit el major promig pel que fa a pes fresc 

per sac. Seguit de ben a prop pel substrat “Intermig”, amb el mateix nombre de repeticions. 

Per últim i amb unes dades de producció notablement inferiors pel que fa al promig del pes 
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fresc per sac, tindríem el substrat “Bàsic”, també amb 14 repeticions.  

 

Gràfica 3: Representació dels resultats de l’assaig de pH en pes fresc per sac (g) 

 

Observem que la tendència a la basificació del substrat no té un impacte positiu pel que fa 

les variables dependents que representen la producció, com és el pes fresc de la collita per 

sac de substrat.  

També és cert que podria ser que aquestes presumptes diferències pel que fa a producció 

de bolets collits en pes fresc no fossin únicament degudes a un canvi en el pH del substrat, 

sinó al paper favorable o desfavorable del guix i la dolomita en crear un substrat apte per 

una màxima producció de carpòfors comercialment aptes. 

 

3.2.3. Assaig de composició del substrat 

 

Taula 3: Resultats de l’assaig de composició en pes fresc per sac (g) 

Composició 
                        
  Nº repeticions            Pes fresc per sac (g) 

Alzina  14 414,6 

Faig 12 502,8 
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Floc castanyer 13 401,2 

Estàndard  14 450,6 

Castanyer (serradures) + floc  13 545,1 

Faig + floc castanyer  14 445,0 

Estàndard + cafè  14 530,3 

Floc castanyer + alzina  13 478,6 

Estàndard + cereals 15 482,6 

Estàndard + brou 4 384,0 

 

En l’assaig de composició hem extret algunes idees i orientacions relatives als materials 

emprats en la fabricació dels substrats en base a una possible maximització de la 

producció.  

Els aspectes més destacables d’aquest assaig serien en primer lloc, que les bosses de 

substrat formades per una sola mena de material vegetal en el substrat són les menys 

productives, per al cas dels substrats formats únicament de serradures d’alzina i per al cas 

del floc de castanyer. Veiem com els resultats han millorat pel que fa a promig del pes fresc 

per sac quan aquests materials vegetals s’han combinat amb la incorporació d’altres 

materials com floc de castanyer en el cas de l’alzina o serradures de castanyer per al cas 

del floc de castanyer. 

En aquest últim cas s’ha obtingut la dada de promig de pes fresc per sac màxim i aquest fet 

reforçaria d’alguna manera la hipòtesi extreta en l’assaig de granulometria, per la qual els 

perfils granulomètrics de major tamany de partícula són menys productius per al cas 

d’aquesta espècie vegetal. El floc de castanyer és el perfil granulomètric de major tamany 

de partícula de tota la resta substrats i per si sol ha obtingut la dada de producció mínima 

pel que fa a promig de pes fresc per sac en la collita, amb una repetició menys per la 

contaminació d’un sac, com en el cas del substrat format per serradures de castanyer i floc 

de castanyer. 

En el cas del faig, en canvi, s’ha donat la situació inversa. Quan s’ha incoporat al substrat 

individualment ha estat més productiu pel que fa a promig del pes fresc per sac de la collita, 

que quan s’ha barrejat amb floc de castanyer. Tot i que també caldria assenyalar que en el 
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substrat format únicament per faig s’han donat dues contaminacions per neurospora que 

podrien ser degudes a l’excessiva compactació i humitat interna de les bosses de substrat 

que només contenien serradures de faig, que precisament representen el menor tamany de 

partícula de tota la resta de materials vegetals. Fet que, d’altra banda, reforçaria la hipòtesi 

de que els perfils granulomètrics de menor tamany de partícula són els més productius. 

En tercer lloc, la barreja de fustes anomenada “estàndard”, formada per serradures de 

castanyer, d’alzina i de faig ha tingut uns resultats mínims de producció mitjana de bolet 

fresc per sac quan se li han afegit les restes del brou de verdures, tot i que cal remarcar 

que aquest tipus de composició només comptava amb un total de 4 repeticions.  

En la barreja estàndard sense l’addició de cafè i sense l’addició extra de cereals, s’han 

obtingut unes dades de producció mitjana de bolet fresc per sac menors respecte en els 

casos en les que s’ha afegit un d’aquests complements. D’aquesta manera veiem com la 

incorporació del doble de cereals a la barreja del substrat estàndard ha tingut un efecte 

positiu pel que fa a augment de la producció mitjana del pes fresc de la collita per sac. 

Finalment, en el cas del substrat estàndard amb addició de marro de cafè, s’ha obtingut la 

segona dada més productiva pel que fa a pes fresc promig de la collita, superior per tant a 

les dades de producció del substrat en el que s’ha fet una incoporporació extra de cereals. 

Aquesta dada és d’interès des d’un punt de vista econòmic, perquè tot i no poder fer 

afirmacions de caire estadístic, sembla apuntar la idea que és possible anar substituint els 

cereals incorporats a la mescla final del substrat per marro de cafè. Això tindria dues 

implicacions positives. En primer lloc, el fet que suposaria un estalvi pel cost gairebé nul 

que suposa l’obtenció de marro de cafè respecte la de cereals. I en segon lloc, la 

possibilitat d’aprofitar un subproducte orgànic d’altres processos industrials agroalimentaris, 

a la vegada que evitem la compra d’uns cereals que podrien ser destinats a alimentació pel 

bestiar i no a la producció de bolets. 

La hipòtesi per la qual l’addició de cafè implica aparents diferències en termes productius 

pel que fa a collita de bolets frescos, podria ser degut a l’efecte de l’àcid tànnic i la cafeïna 

en la fase de fructificació, com és en el cas de Pleorotus sp. En aquest sentit, podríem 

plantejar que la capacitat del fong Lentinula edodes per desenvolupar una major collita de 

carpòfors podria ser, com en el cas de Pleorotus sp. degut a la capacitat d’absorvir la 

cafeïna del substrat, tot i que és incapaç de degradar-la. I també a la capacitat de degradar 

l’àcid tànnic com a factors que influeixen en la fructificació del fong, en unes concentracions 

determinades i que per tant impliquen un cert control d’aquestes. Aquesta necessitat de 

controlar la concentració en el substrat, també es donaria per al cas de la cafeïna, que 

tindria efectes positius en concentracions de 50 mg/L a 100 mg/L del volum de substrat 

[31]. 
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Gràfica 4: Representació dels resultats de l’assaig de composició en pes fresc per sac (g) 
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4. Treball experimental II 

4.1.  Material i mètodes 

En el cas del segon treball experimental hem considerat la part del procés productiu que 

comença en el final del període d’incubació o inici del procés de fructificació dels carpòfors, 

i que acaba amb la collita dels bolets ja desenvolupats. Per tant, partim directament d’uns 

sacs ja inoculats i incubats que s’han produït en dos processos d’autoclavat diferents, tot i 

que sota unes mateixes condicions tècniques, pel que fa a temps i temperatura del procés. 

En aquesta part hem volgut obtenir dades estadístiques de la influència o significació d’una 

sèrie de variables en relació al pes fresc de la collita final, per cada sac. D’aquesta manera, 

hem considerat les variables relatives a l’alçada, posició i orientació dels sacs, així com la 

humitat d’aquests o el bloc de sacs de l’autoclau on han estat esterilitzats. 

 

4.1.1. Material 

 

      4.1.1.1  Espècie inoculada 

En aquesta segona part del treball experimental hem treballat amb la mateixa varietat 

comercial de Lentinula edodes (Berk.) Pegler, la varietat 3790, que com hem dit en el punt 

(3.1.2.2) és la varietat de xiitake amb la que més treballen a la granja. 

 

      4.1.1.2. Composició del substrat inoculat 

 

Degut a que en aquesta part del treball experimental hem treballat amb el substrat ja 

produït en el procés que segueixen a la granja en condicions de producció normals, la 

composició del substrat d’aquests sacs a punt de fructificar, és la composició habitual del 

substrat que utilitzen a la granja per produir bolets, ja sigui per la producció de xiitake, com 

per la producció de maitake (Grifola frondosa (Dicks.) Gray). El pes dels sacs, tot i que 

també presenta variacions, es busca que en tots els casos estigui al voltant dels 3 kg de 

substrat amb el sac inclòs.  Tots els blocs de substrat s’han produït a partir d’una mateixa 

barrejadora, que és la que utilitzen a la granja per produir els sacs de substrat i que podem 
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observar a la Il·lustració 8. I també en una mateixa tongada o lot de barrejadora. La 

composició dels sacs de substrat en termes relatius (%) és la següent: 

- 41,2 % d’encoixinat de flocs de castanyer. 

- 26,2 % de serradures d’alzina (granulometria fina). 

- 23 % de cereals ECO (1/3 segó de blat, 1/3 farina de blat de moro, 1/3 farina d’ordi). 

- 9,3 % de serradures de faig (granulometria fina). 

- 0,3 % de pols de guix. 

La humitat inicial de les fustes abans d’arribar a la barrejadora era d’un 42,15 %. La humitat 

final de la barreja de fustes després d’afegir-hi aigua va acabar sent d’un 62%. 

 

 
Il·lustració 8: Barrejadora de substrats utilitzada en l’assaig del 

Treball Experimental II (foto de l’autor) 
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     4.1.1.3. Equips i aparells utilitzats en l’obtenció de resultats 

 

- Tisores de podar (utilitzades per dallar els bolets que s’han desenvolupat) 

- Bàscula de precisió 

- Cambra d’assecatge (55 ºC) 

- Frigorífic d’emmagatzematge del bolet fresc collit 

 

4.1.2. Mètodes 

 

S’han obtingut sacs inoculats que es van autoclavar el dia 12/05/2020 en dos autoclaus 

diferents que procedien d’una mateixa barrejadora on es va dur a terme l’elaboració del 

substrat amb les mateixes proporcions de fustes i agua ja esmentades anteriorment. La 

humitat d’aquest substrat després de ser barrejat i abans de ser dipositat als sacs era d’un 

62% i la mitjana del pes de cada sac es trobava en els 3,06 kg/sac. La durada del procés 

d’autoclavat va ser en tots dos casos d’un total de 4 hores, així com les condicions 

tèrmiques en les que es van donar tots dos processos, que va ser de 115º C. 

D’aquesta manera, a l’autoclau A es van esterilitzar 48 sacs, així com a l’autoclau B en el 

que també es van esterilitzar 48 sacs de substrat a punt per inocular. Les bosses o sacs en 

les que es va dipositar el substrat de la barrejadora també eren les mateixes, amb un filtre a 

la part superior que té la funció de filtrar els microorganismes o espores que podrien arribar 

al substrat de l’exterior, així com permetre el correcte intercanvi gasós que necessita el fong 

per desenvolupar-se. 

Posteriorment, es van inocular els sacs procedents d’ambdós processos d’autoclavat amb 

la mateixa varietat comercial de xiitake 3790, procedent del mateix sac, i en la mateixa sala 

de sembra on els inoculen habitualment, per tant les condicions físiques i químiques en les 

que es va dur a terme el procés d’inoculació van ser les mateixes per als dos grups de sacs 

produïts en els dos autoclaus diferents, A i B. 

A continuació es van traslladar els sacs inoculats a les sales d’incubació, on romandrien 

sota les condicions ja esmentades a la primera part del treball experimental, fins el 19 

d’agost del 2020, dia en el que es donaria per finalitzat el període d’incubació i en el que es 

traslladarien els sacs de substrat ja incubats a les sales de floració de la granja. 
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En aquest punt, el fong ha colonitzat completament el substrat donant lloc a uns blocs 

compactes de color marronós i és en aquest punt que s’inicia el procés de fructificació dels 

carpòfors. Per fer-ho possible cal, entre d’altres condicions de cultiu ja esmentades, que 

l’arribada d’oxigen als blocs de substrat 

augmenti considerablement i per aquest 

motiu la primera operació de maneig que es 

realitza al traslladar aquests blocs de substrat 

és la retirada de la bossa que cobria el bloc 

de substrat. Acte seguit es fa una primera 

ruixada d’aigua amb la manguera, com es 

mostra a la Il·lustració 9, per eliminar l’aigua 

bruta continguda a la part superficial dels 

blocs de substrat i activar la producció de 

carpòfors amb una aportació important 

d’humitat al substrat. 

 

 

 

 

 

      4.1.2.1.  Col·locació dels sacs a les prestatgeries 

 

Abans de traslladar els blocs de substrat incubats de la sala d’incubació nº 3 a la sala de 

floració nº2, hem fet una operació de maneig habitual en aquesta espècie de bolet de cultiu, 

que és la retirada total del sac que encara embolcalla el bloc de substrat, permetent 

l’arribada d’oxigen a tota la superfície del substrat. Acte seguit s’ha obtingut el pes fresc de 

cadascun dels blocs de substrat, a fi d’estudiar-ne posteriorment la relació amb altres 

variables estiudiades, com són el pes fresc i el pes sec de la collita per a cada bloc de 

substrat. 

Acte seguit, es van traslladar els blocs de substrat a les prestatgeries de la sala de floració. 

Posteriorment a la col·locació dels sacs, es van identificar els sacs en funció de la seva 

posició tenint en compte tres paràmetres: 

Il·lustració 9: primera incorporació d’aigua al 

susbtrat a l’inici del procés de fructificació 

(foto de l’autor) 
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- Orientació de la cara de la prestatgeria respecte l’entrada d’aire de la sala 

(sobrevent o sotavent). Com s’observa a la Il·lustració 10, les fletxes de color negre 

consideren la cara de la prestatgeria considerada per a cada bloc de substrat. 

 

Il·lustració 10: Esquema del paràmetre “orientació” dels blocs de substrat (foto de l’autor) 

- Alçada o pis de la prestatgeria en la que es troba (1r, 2n, 3r o 4t), com podem 

veure a la Il·lustració 11. Sent el 1r el pis més baix de la prestatgeria, que es troba a 

1 m. del terra i el 4t el més alt, que es troba a 3m. d’alçada respecte el terra. Amb 

una separació aproximada de 0,5 metres entre pisos. 
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Il·lustració 11: Esquema del paràmetre “alçada” dels blocs de substrat (foto de l’autor)  

- Posició respecte la paret i el passadís (1r, 2n, 3r, 4t, 5è o 6è), tal com es mostra a 

l’esquema de la Il·lustració 12. Sent la primera posició la més propera a la paret i la 

sisena és la més propera al passadís, en totes les cares de les prestatgeries. Amb 

una separació de 5-10 cm entre cada posició. 

 

Il·lustració 22: Esquema del paràmetre “posició” dels blocs de substrat (foto de l’autor) 
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D’aquesta manera, per al total de 96 blocs de substrat incubats es van ocupar dues 

prestatgeries de la zona central de la sala de floració nº 2, amb dues cares per prestatgeria.  

- Autoclau de procedència. Es van col·locar a la primera estanteria venint des de la 

porta d’entrada els blocs de substrat procedents de l’autoclau A i la prestatgeria 

següent per als blocs de substrat procedents de l’autoclau B, ocupant les dues 

cares de cada prestatgeria. A la Il·lustració 13 podem veure l’autoclau A, el més 

nou, a l’esquerra de l’autoclau B, mirant des de la porta d’entrada a la sala dels 

autoclaus. 

 

Il·lustració 13: sala dels autoclaus A i B (foto de l’autor) 

Així doncs, a la primera cara de la primera prestatgeria, que està orientada a sobrevent, es 

disposen els blocs de substrat esterilitzats per l’autoclau A aleatòriament, identificant-los de 

la següent manera segons els paràmetres esmentats: 

 

4t 1r = A41 4t 2n = A42 4t 3r = A43 4t 4t = A44 4t 5è =A45 4t 6è = A46 

3r 1r = A31 3r 2n =A32 3r 3r =A33 3r 4t = A34 3r 5è =A35 3r 6è = A36 

2n 1r =A21 2n 2n =A22 2n 3r = A23 2n 4t = A24 2n 5è = A25 2n 6è =A26 

1r 1r = A11 1r 2n = A12 1r 3r =A13 1r 4t =A14 1r 5è =A15 1r 6è =A16 

A la cara posterior de la mateixa prestatgeria, orientada a sotavent, es disposen 

aleatòriament els blocs de substrat incubat procedents del mateix autoclau (A) i 
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s’identifiquen de la manera següent: 

 

4t 1r = B41 4t 2n = B42 4t 3r = B43 4t 4t = B44 4t 5è = B45 4t 6è = B46 

3r 1r = B31 3r 2n = B32 3r 3r = B33 3r 4t = B34 3r 5è = B35 3r 6è = B36 

2n 1r = B21 2n 2n = B22 2n 3r = B23 2n 4t = B24 2n 5è = B25 2n 6è = B26 

1r 1r = B11 1r 2n = B12 1r 3r = B13 1r 4t = B14 1r 5è = B15 1r 6è = B16 

 

La següent prestatgeria, situada a continuació de la primera, també disposa de dues cares. 

La primera cara està orientada a sobrevent i es col·loquen aleatòriament els blocs de 

substrat procedents de l’autoclau B. Des de la perspectiva frontal de la cara d’aquesta 

prestatgeria s’identifiquen, de la mateixa manera, els blocs de substrat segons el pis i la 

posició on es troben: 

 

4t 1r = C41 4t 2n = C42 4t 3r = C43 4t 4t = C44 4t 5è = C45 4t 6è = C46 

3r 1r = C31 3r 2n = C32 3r 3r = C33 3r 4t = C34 3r 5è = C35 3r 6è = C36 

2n 1r = C21 2n 2n = C22 2n 3r = C23 2n 4t = C24 2n 5è = C25 2n 6è = C26 

1r 1r = C11 1r 2n = C12 1r 3r = C13 1r 4t = C14 1r 5è = C15 1r 6è = C16 

 

Per últim, es col·loquen de manera aleatòria els blocs de substrat que procedeixen també 

de l’autoclau B a la cara del darrere de la segona prestatgeria, entrant per la porta principal 

de la sala. Per tant, l’orientació d’aquesta cara de la prestatgeria és a sotavent i 

s’identifiquen els blocs de substrat de la manera següent: 

 

4t 1r = D41 4t 2n = D42 4t 3r = D43 4t 4t = D44 4t 5è = D45 4t 6è = D46 

3r 1r = D31 3r 2n = D32 3r 3r = D33 3r 4t = D34 3r 5è = D35 3r 6è = D36 

2n 1r =D21 2n 2n = D22 2n 3r = D23 2n 4t = D24 2n 5è = D25 2n 6è = D26 

1r 1r = D11 1r 2n = D12 1r 3r = D13 1r 4t = D14 1r 5è = D15 1r 6è = D16 
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      4.1.2.2.  Procés de fructificació dels carpòfors 

 

Aquest seria l’últim sub-procés del cicle de producció del fong inoculat per produir bolet. Es 

dóna en unes condicions de cultiu específiques de la sala de floració, que ja hem esmentat 

prèviament, on passaran aproximadament una setmana després de ser traslladats a 

aquesta sala i d’haver-se retirat l’embolcall o sac que limitava el seu intercanvi de gasos. 

En el cas de l’assaig realitzat en aquesta part del treball experimental, els blocs de substrat 

van començar a produir bolets llestos per collir just una setmana després de ser traslladats 

a la sala de floració, que va ser el dia 19 d’agost. I el procés de collita i obtenció de resultats 

es va fer els dies 26, 27 i 28 del mateix mes. 

 

 

      4.1.2.3.  Obtenció de dades 

 

En el cas d’aquest procés, que es realitza simultàniament al procés de collita dels bolets ja 

madurats, es vol obtenir les dades de pes fresc i humitat dels bolets collits per a cadascun 

dels blocs de substrat. 

Per fer-ho, es distribueix la collita en tres dies consecutius (26, 27 i 28 d’agost) i es disposa 

d’una bàscula per obtenir la dada de pes fresc dels bolets que ja estan llestos per collir, per 

a cada bloc de substrat identificat prèviament tenint en compte els paràmetres ja 

esmentats. 

Per a l’obtenció de la dada d’humitat s’ha extret una petita mostra, d’aproximadament 50 g. 

de bolet fresc per a cada bloc de substrat, s’ha identificat amb el bloc de substrat del qual 

procedien i s’ha traslladat a la cambra d’assecatge, on han passat 6 dies a una temperatura 

de 55 ºC. Finalment, s’han recuperat les mostres de la cambra d’assecatge i s’han pesat, a 

fi d’obtenir-ne el pes sec i poder calcular el percentatge d’humitat de la collita de bolets per 

a cada bloc de substrat. 
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Per acabar, el punt de maduració 

triat és el mateix que el que 

apliquen a la granja rutinàriament 

en el procés de collita. El criteri 

consisteix bàsicament en 

l’observació visual del carpòfor i el 

moment òptim per collir-lo és just 

en el moment que queda al 

descobert l’himeni pel trencament 

de la membrana que el cobria, 

com es veu a la il·lustració 14. En 

tots els casos s’ha intentat collir el 

bolet en aquest punt concret del 

procés de fructificació. 

 

  

4.1.3.  Problemes en l’experimentació 

 

Les úniques incidències constatables en aquesta part del treball experimental han estat la 

producció gairebé nul·la de dos blocs de substrat en concret, l’A44 i el D31, que per a 

l’estudi estadístic no s’han tingut en compte degut a que la seva producció de bolet fresc ha 

estat de tan sols 14 g. per al cas del bloc de substrat A44 i 6 g. per al cas del bloc de 

substrat D31.  

La conseqüència de l’eliminació d’aquests dos blocs de substrat, ha estat que hem passat 

de 96 observacions a 94. Dos blocs de substrat de diferents prestatgeries, l’A44 de la 

primera prestatgeria i el D31 de la segona, esterilitzats per dos autoclaus diferents (A i B), 

que s’han deixat de considerar estadísticament.  

 

 

Il·lustració 14: Lentinula edodes (Berk). Pegler en el seu 

punt de maduració òptim. Font: 

https://www.nutergia.es/descubrimos-el-maitake-y-el-

shiitake/ 
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4.1.4.  Variables estudiades 

 

Les variables que s’han considerat  per a cada bloc de substrat són: 

1) Pes fresc de bolets relatiu, dividint el pes fresc de cada collita pel pes fresc del 

substrat inicial. Relacionat amb l’eficiència del cultiu. 

2) Pes sec de bolets relatiu, dividint el pes sec de la collita pel pes fresc del substrat 

inicial. Relacionat amb la humitat i l’eficiència del cultiu. 

3) Humitat (%), obtinguda a partir de sub-mostres de la collita assecades. Calculada a 

partir del pes fresc i del pes fresc de cada sub-mostra. 

 

4.1.5.  Tractament estadístic de les dades 

 

Per a la gestió de les dades, s’ha utilitzat el llibre de càlcul de Microsoft Office, el programa 

Excel, tant en el cas de la primera part del treball experimental, com en aquesta última part 

on ha estat possible fer-ne el tractament estadístic. 

En aquest segon assaig, es van analitzar les les dades obtingudes per a cada bloc de 

substrat per obtenir els estadístics bàsics (proc UNIVARIATE, SAS 2013). Es va fer a partir 

del programa per l’anàlisi estadístic SAS (Statistical Analysis Software) [32]. També es va 

realitzar una anàlisi de la variància (proc ANOVA, SAS 2013) amb separació de mitjanes 

utilitzant Tukey. 

Previ a realitzar l’anàlisi de les variància es van transformar les dades utilitzant la funció arc 

sinus per buscar la normalització de les mateixes. 
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4.2.  Discussió de resultats 

Els resultats obtinguts en les 96 observacions han estat satisfactoris i dins dels cànons 

habituals de producció de l’empresa. Excepte en el cas de les dues observacions on la 

collita ha estat mínima en termes de pes fresc i per tant aquestes dues observacions s’han 

deixat de considerar. 

Els resultats del segon assaig tenen com a objectiu l’avaluació de la producció tenint en 

compte les tres variables comentades al punt 4.1.4, pes fresc de bolets relatiu, pes sec de 

bolets relatiu i percentatge d’humitat. 

Aquestes variables s’han avaluat en funció de l’orientació, l’alçada, la posició i la 

procedència del procés d’autoclavat de cadascun dels blocs de substrat. 

 

Resultats de l’ANOVA i la separació de mitjanes 

Amb el programa SAS el que bàsicament hem pogut determinar és si les diferències en 

termes productius per a cadascuna de la situació en l’espai i dels blocs de substrat en fase 

de fructificació (orientació, alçada, posició), així com l’autoclau en el que s’han esterilitzat, 

eren o no significatives des del punt de vista estadístic. 

Taula 4: Anàlisi de la variància considerant els factors de variació per la variable “pes fresc 

relatiu” 

Factor de variació Graus 

Llibert. 

Σ Quadrats Quadrats 
mitjans 

F Valor Pf > F 

Orientació 1 0,00061106 0,00061106 0,50 0,4830 

Autoclau 1 0,01138568 0,01138568 10,94 0,0013 

Alçada 3 0,00463421 0,00154474 1,26 0,2978 

Orientació*alçada 3 0,00133312 0,00044437 0,36 0,7795 

Posició 5 0,00788912 0,00157782 1,29 0,2841 

Orientació*posició 5 0,00123649 0,00024730 0,20 0,9598 

Alçada*posició 15 0,02185005 0,00145667 1,19 0,3115 

Orient.*alçada*posició 15 0,01511851 0,00100790 0,82 0,6460 
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A simple vista podem observar a la taula 4 que per al factor de variació “autoclau” la 

probabilitat és inferior a 0,05 (Pf < 0,05). D’aquesta manera podem afirmar que la 

procedència de l’autoclau on s’esterilitzen els sacs per a la variable pes fresc relatiu, és un 

factor de variació significatiu.  

Per a la resta de factors de variació no es detecta cap altre factor de variació significatiu per 

a la variable pes fresc relatiu, degut a que la probabilitat és major de 0,05 (Pf ≤ 0,05). 

 

Taula 5: Anàlisi de la variància considerant els factors de variació per la variable “humitat” 

Factor de variació Graus 

Llibert. 

Σ Quadrats Quadrats 

mitjans 

F Valor Pf > F 

Orientació 1 2,76728181 2,76728181 2,31 0,1353 

Autoclau 1 0,00416878 0,00416878 12,31 0,0007 

Alçada 3 1,06535722 0,35511907 0,30 0,8277 

Orientació*alçada 3 3,45807722 1,15269241 0,96 0,4185 

Posició 5 4,32013651 0,86402730 0,72 0,6107 

Orientació*posició 5 4,81387646 0,96277529 0,80 0,5528 

Alçada*posició 15 12,92759710 0,86183981 0,72 0,7522 

Orient.*alçada*posició 15 12,20371784 0,81358119 0,68 0,7906 

 

Si tenim en compte la variable humitat, veiem que també és per al cas de l’autoclau que es 

confirma la significació per aquest factor de variació, pels motius ja exposats. Com podem 

veure, per al factor de variació “autoclau”, Pr = 0,0007 < 0,05, per tant afirmem que per a la 

variable humitat, l’autoclau de procedència dels blocs de substrat és un factor de variació 

significatiu. 

En canvi no hi ha separació de mitjanes per a la resta de factors de variació si tenim en 

compte la variable humitat. S’observa altra vegada que per la resta de factors la probabilitat 

és major de 0,05 (Pf > 0,05), per tant no els podem considerar factors de variació 
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significatius. 

Taula 6:  Anàlisi de la variància considerant els factors de variació per la variable “pes sec 

relatiu” 

Factor de variació Graus  

Llibert. 

Σ Quadrats Quadrats 
mitjans 

F Valor Pf > F 

Orientació 1 0,00001458 0,00001458 2,01 0,1631 

Autoclau 1 0,00001980 0,00001980 2,89 0,0925 

Alçada 3 0,00001577 0,00000526 0,72 0,5427 

Orientació*alçada 3 0,00000105 0,00000035 0,05 0,9859 

Posició 5 0,00005943 0,00001189 1,64 0,1690 

Orientació*posició 5 0,00001164 0,00000233 0,32 0,8978 

Alçada*posició 15 0,00015085 0,00001006 1,39 0,1947 

Orient.*alçada*posició 15 0,00006574 0,00000438 0,60 0,8563 

 

En canvi, per al cas de la variable pes sec relatiu, que expressa l’eficiència del substrat en 

termes de pes sec de la collita de bolets, veiem que en cap dels factors de variació hi ha 

una separació de mitjanes degut a que en tots els casos la probabilitat és major de 0,05 (Pf 

> 0,05). Per tant, podem afirmar que per a la variable pes sec relatiu, no existeixen factors 

de variació significatius per aquest aspecte de la producció de carpòfors comercialment 

aptes. 

4.2.1. Orientació dels blocs de substrat 

 

Taula 7: Mitjanes de les variables estudiades segons el paràmetre “orientació” dels sacs 

Orientació Repeticions Pes fresc 

relatiu 

Pes sec relatiu Humitat (%) 

B (a sobrevent) 47 0,194a 0,0153a 85,3062a 

S (a sotavent) 47 0,2a 0,0162a 84,9523a 

Mitjanes seguides de la mateixa lletra no presenten diferències estadísticament significatives 
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(P<0,05). 

Pel que fa al paràmetre de l’orientació dels blocs de substrat segons l’entrada d’aire de la 

sala, s’observa que pel que fa al pes fresc relatiu de la collita, que és el paràmetre que 

relaciona l’eficiència del substrat per produir bolet fresc, el promig del pes fresc relatiu ha 

estat major per a les cares de les estanteries orientades a sotavent. Aquest és el paràmetre 

que més ens interessa econòmicament, pel fet que relaciona directament els costos de 

producció emprats en la producció del substrat i la capacitat d’aquests costos de generar 

beneficis. El motiu és perquè en aquest país el bolet es consumeix fonamentalment en 

fresc i no en són una excepció els clients de l’empresa Bolet Ben Fet. 

Tot i així s’observa també que aquest augment del pes fresc no s’ha traduït en un augment 

de la humitat, que és major per al cas de les cares de les estanteries orientades a 

sobrevent, sinó que és degut a una major producció de bolets en termes de pes sec relatiu, 

és a dir, en una manera més eficient de transformar el substrat orgànic en collita de bolets 

en termes de pes sec. Com veiem a la taula 7, el pes sec relatiu promig de la collita de 

bolets ha estat superior en el cas de les dues cares de les estanteries orientades a 

sotavent, amb el mateix nombre de repeticions cadascuna. 

 

4.2.2. Alçada o pis de la prestatgeria 

 

Taula 8: Mitjanes de les variables estudiades segons el paràmetre “alçada” dels sacs 

Alçada Repeticions Pes fresc 

relatiu 

Pes sec 

relatiu 

Humitat (%) 

1 24 0,1961a 0,0157a 85,1219a 

2 24 0,1848a 0,0151a 84,9264a 

3 23 0,2037a 0,0162a 85,2154a 

4 23 0,2042a 0,0161a 85,2623a 

Mitjanes seguides de la mateixa lletra no presenten diferències estadísticament significatives 

(P<0,05). 

 

En el cas de l’alçada o pis de la prestatgeria en la que es troben els blocs de substrat, 
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veiem en canvi que les posició amb uns majors resultats en termes de pes fresc relatiu han 

estat també les que representen el major contingut d’humitat en la collita. D’aquesta 

manera veiem que per a les posicions 3 i 4, totes dues amb 23 repeticions i situades a la 

part superior de la prestatgeria, tant el pes fresc relatiu promig de la collita com el promig 

de la humitat, són majors respecte els valors promig de les mateixes variables que en el 

cas de les alçades 1 i 2 de les prestatgeries. En el cas de les alçades 1 i 2 el nombre de 

repeticions ha estat, en canvi, d’un total de 24 per a totes dues prestatgeries. 

Tot i així, aquest major percentatge promig d’humitat que són capaços d’absorvir els 

carpòfors situats a la part superior de la prestatgeria, no només s’ha traduït en uns valors 

promig superiors pel que fa a la producció en termes de pes fresc relatiu de la collita, sinó 

que també s’ha traduït en uns valors promig superiors en termes d’eficiència en la 

producció de bolet sec en funció del pes del substrat abans d’entrar en fase de fructificació. 

 

Gràfica 5: Representació de les mitjanes de les variables estudiades segons el paràmetre 

alçada dels sacs 
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4.2.3.  Posició en la prestatgeria 

 

Taula 9: Mitjanes de les variables estudiades segons el paràmetre “posició” dels sacs 

Posició Repeticions Pes fresc 

relatiu 

Pes sec 

relatiu 

Humitat (%) 

1 15 0,1794a 0,0143a 85,195a 

2 16 0,1995a 0,0158a 85,2006a 

3 16 0,1981a 0,0158a 85,1802a 

4 15 0,2057a 0,0170a 84,6673a 

5 16 0,2032a 0,0160a 85,2853a 

6 16 0,1960a 0,0156a 85,2222a  

Mitjanes seguides de la mateixa lletra no presenten diferències estadísticament significatives 

(P<0,05). 

 

Si tenim en compte el paràmetre de posició dels sacs respecte la paret i el passadís, el 

promig del pes fresc relatiu major s’ha donat en la posició 4, amb un total de 15 repeticions. 

La segona posició amb una major producció en termes de pes fresc relatiu ha estat la 

posició 5, amb un total de 16 repeticions. Mentre que el promig de pes fresc relatiu amb un 

valor menor ha estat per al cas de la posició 1, també amb 15 repeticions, que és la posició 

més propera a la paret. 

Si ens fixem amb el percentatge d’humitat, veiem que el promig d’aquesta és major per a la 

posició 5, i és per aquest motiu que la la producció de bolet sec en termes relatius és major 

en el cas de la posició 4 que en el cas de la posició 5, on aquesta alta eficiència en la 

producció de bolets s’ha traduït en una major capacitat d’incorporar aigua als carpòfors 

desenvolupats. 

 

 

 



Pág. 60  Memòria 

 

Gràfica 6: Representació de les mitjanes de les variables estudiades segons el paràmetre 

posició dels sacs 

 

 

4.2.4.  Autoclau de procedència 

 

Taula 10: Mitjanes de les variables estudiades segons el paràmetre “autoclau” 

Autoclau Repeticions Pes fresc 

relatiu 

Pes sec 

relatiu 

Humitat (%) 

A 47 0,2078a 0,0162a 85,4773a 

B 47 0,1863b 0,0153a 84,7811b 

Mitjanes seguides de la mateixa lletra no presenten diferències estadísticament significatives 

(P<0,05). 

 

Finalment, per a l’anàlisi del paràmetre de l’autoclau utilitzat en l’esterilització de les bosses 

de cada bloc de substrat s’ha disposat de 47 repeticions per a cadascun dels autoclaus. 



 
Millora del substrat per al cultiu de Lentinula edodes (Berk). Pegler  Pàg. 61 

 

Atenent al pes fresc relatiu, que relaciona la producció mitjana de bolets frescos amb el pes 

del substrat del que procedeixen, veiem que en el cas de l’autoclau A, el valor és superior 

que en el cas de l’autoclau B. Això és degut, en primer lloc, al fet que els bolets collits han 

estat capaços d’acumular un major percentatge d’aigua en el cas dels que procedien dels 

blocs de substrat esterilitzats en l’autoclau A, que en el cas dels bolets procedents dels 

blocs de substrat esterilitzats per l’autoclau B. En segon lloc, els blocs de substrat 

procedents de l’autoclau A han estat capaços de produir un valor promig superior de pes 

sec relatiu de bolets collits comercialment aptes, que en el cas dels blocs de substrat 

autoclavats per l’autoclau B. Aquests dos elements expliquen aquest pes fresc relatiu 

superior per al cas dels blocs de substrat que s’han esterilitzat a l’autoclau A. 

 

4.2.5.  Eficiències segons el pes fresc dels bolets 

 

S’ha constatat a partir de la discussió de les separacions de les mitjanes, que per la 

variable que mesura l’eficiència en la conversió de pes fresc del substrat abans de 

fructificar en pes fresc de collita final, la variable pes fresc relatiu, la procedència de 

l’autoclau amb el que són esterilitzats els blocs de substrat, representa un factor de variació 

significatiu. 

Per aquest motiu, observant les mitjanes ja calculades a l’anterior apartat (4.2.4), podem 

veure com en l’autoclau A, l’eficiència assolida és significativament major que per al cas de 

l’autoclau B. Per tant afirmem que la capacitat de transformació de pes fresc del substrat a 

punt de fructificar en pes fresc de collita final, és major per a l’autoclau A que per a 

l’autoclau B. 

 

4.2.6. Percentatge d’humitat de la collita 

 

En el mateix procediment de separació de les mitjanes hem detectat un altre factor de 

variació significatiu pel que fa a la variable del percentatge d’humitat de la collita total dels 

blocs de substrat. Aquest factor de variació torna a ser altra vegada el de la l’autoclau (A o 

B) de procedència de cadascun dels substrats. 

És per aquest motiu, que podem afirmar que el percentatge humitat dels bolets collits, és 

significativament superior per als blocs de substrat autoclavats en l’autoclau A, respecte els 
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blocs de substrat esterilitzats en l’autoclau B, com podem veure en la taula 10 de l’apartat 

4.2.4. 

 

4.2.7.  Discussió final 

 

El primer a assenyalar dels resultats del treball estadístic de la segona part experimental del 

treball és que la situació espaial dels blocs de substrat en la sala de fructificació no 

representen factors de variació significatius. Aquesta situació espaial de cada bloc de 

substrat és caracteritzada per l’orientació respecte l’entrada d’aire, la posició en la que es 

troba cada bloc de substrat i l’alçada o pis de la prestatgeria en la que aquest es troba. Així 

doncs, afirmem que els paràmetres relacionats amb la producció, tals com el pes fresc 

relatiu o el percentatge d’humitat, no estan determinats significativament per cap factor de 

variació existent que caracteritzi la situació espacial de cada bloc de substrat. 

Tampoc podem descartar cap orientació o alçada en concret per poc productiva, degut a 

que en els resultats de les mitjanes atenent a aquests paràmetres no apareix cap resultat 

relativament inferior que ens pugui fer afirmar que una determinada orientació o alçada dels 

blocs de substrat implica una pèrdua de la producció en termes d’eficiència del pes fresc i 

sec. Però sí que observem que en el cas de la posició dels blocs de substrat respecte el 

passadís i la paret, en la posició 1, les dades relatives a pes fresc relatiu promig i pes sec 

relatiu promig són les més baixes de la resta de posicions i amb certa diferència que en 

altres casos. D’aquesta manera, podríem plantejar el descartament d’aquesta posició a 

partir de la realització d’un segon treball estadístic més exhaustiu que tingui en compte un 

major nombre de repeticions per aquest paràmetre a fi d’assegurar l’existència o no de 

significació per al paràmetre posició. 

En canvi, sí que detectem diferències significatives entre aquestes dues variables quan 

atenem a la procedència de l’autoclau on s’esterilitzen els blocs de substrat. D’aquesta 

manera, podem fer dues observacions principals pel que fa a la variable pes sec relatiu i 

percentatge d’humitat: 

 Pel que fa a l’eficiència del substrat respecte el pes fresc total de la collita, els blocs 

de substrat significativament més eficients són els que han estat esterilitzats a 

l’autoclau A. 

 Pel que fa al percentatge d’humitat, els blocs de substrat amb un percentatge 

d’humitat significativament superior són els que el procés d’esterilització s’ha 

realitzat a l’autoclau A. 
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És necessari assenyalar també, que aquest augment significatiu del pes fresc relatiu de la 

collita dels blocs de substrat esterilitzats en l’autoclau A respecte els que hem esterilitzat en 

l’autoclau B, no es deu a un augment significatiu del pes sec relatiu de la collita, sinó a un 

augment significatiu del percentatge d’humitat. És a dir, que l’augment significatiu d’aquest 

valor d’eficiència en pes fresc no s’explica per una capacitat significativament major de 

produir biomassa seca en la collita total d’aquests blocs de substrat procedents de 

l’autoclau A, sinó per una capacitat significativament superior d’incorporar aigua als 

carpòfors desenvolupats que han acabat esdevenint carpòfors comercialment aptes de la 

collita total de cada bloc de substrat. 

Una dada d’especial importància si atenem a les implicacions econòmiques d’aquesta i una 

de les possibles maneres de comercialitzar el xiitake, que és en sec. Una manera de 

consumir-lo que no és tan habitual al nostre país a diferència d’altres territoris del continent 

asiàtic, però que permet una millor conservació de l’aliment al llarg del temps que en el cas 

del bolet fresc. 

En aquest sentit, pel que fa al preu de venda i la seva relació amb els costos, com a 

productors de bolet sec ens interessaria que un augment de l’eficiència del substrat en la 

producció de bolet fresc, sigui degut a una major eficiència en la conversió del pes del 

substrat en pes sec de la collita. Per aquest motiu, en el cas de l’empresa Bolet Ben Fet, 

aquest element no els afectaria econòmicament degut a que les seves vendes són totes de 

xiitake en fresc, a dia d’avui. Com a contrapartida hi hauria el fet que un augment d’humitat 

en els carpòfors collits implica una reducció del temps de conservació post-collita. 

La significació del paràmetre procedència de l’autoclau dels blocs de substrat en les 

variables pes fresc relatiu i humitat podria ser deguda a dos factors fonamentalment: 

 La diferència de vida com a única diferència entre els dos autoclaus. El fet que 

l’autoclau que ha fabricat els blocs de substrat més productius en termes 

d’eficiència en la transformació del pes fresc del substrat en pes fresc de la collita 

és l’autoclau més antic. Tot i que segons el fabricant és el mateix model, és 

probable que hi hagi alguna diferència en la seva mecànica interna que faci que el 

procés d’esterilització dels sacs acabi donant blocs de substrat més productius en el 

cas de l’autoclau A, respecte l’autoclau B. 

 El factor de variació significatiu que suposa la procedència de l’autoclau dels blocs 

de substrat pot ser degut a processos anteriors a l’esterilització. El motiu podria 

estar en la capacitat de la barrejadora per homogeneitzar el substrat. Perquè tot i 

que tots els blocs de substrat d’aquest assaig procedeixen de la mateixa 

barrejadora, el fet que primer s’hagi omplert una gàbia amb els sacs de substrat que 

s’esterilitzaran a un dels dos autoclaus i després s’hagi omplert l’altra gàbia amb la 
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resta de sacs, pot significar que la diferència significativa no procedeix de la 

capacitat esterilitzadora de l’autoclau, sinó de les diferències d’humitat, composició i 

granulometria de les fustes que componen els sacs de substrat. 

 

Aquest últim factor podria ser d’especial interès si coneguéssim la significació dels 

paràmetres estudiats en la primera part del treball experimental. En el sentit que ens 

permetria connectar la totalitat dels processos del cicle de producció del bolet i poder 

extreure conclusions en base a l’estadística que ens permetessin fer afirmacions sobre 

l’eficiència i impacte de determinats processos en el pes fresc i sec final de la collita de 

bolets, que és el que al final ens interessa com a productors. 

Els resultats obtinguts indiquen la importància del procés d’esterilització del substrat en el 

que es desenvoluparà el fong. L’esterilització del substrat és un procés necessari en totes 

les espècies de bolets de cultiu i que es pot fer a partir de diversos mètodes d’esterilització, 

tot i que el mètode que presenta millors resultats en termes de mínimes contaminacions per 

fongs paràsits, i en termes de producció màxima de carpòfors i mida màxima d’aquests, és 

el mètode de l’esterilització per vapor a través d’un autoclau [33].  

La capacitat esterilitzadora de l’autoclau està directament relacionada amb la influència 

negativa de la competència que suposen els micro-organismes presents en el substrat en 

el procés de colonització del fong. Aquest condicionament del procés de colonització del 

fong durant la incubació influeix de maneres diferents el cultiu de Pleorotus florida, com és 

en el temps d’incubació, en el temps que triguen a aparèixer els primers carpòfors, en la 

mida i el tamany d’aquests i en el pes total de la collita [34]. 

Els dos elements principals que condicionen el procés d’esterilització i les posteriors 

conseqüències en termes de contaminacions i producció de carpòfors per al cas de 

Pleorotus ostreatus, són la temperatura i el temps en la que aquesta es manté [33]. És per 

aquest motiu que podríem plantejar que la diferència significativa en termes d’eficiència en 

la producció de pes fresc de la collita segons l’autoclau en el que s’han produït, podria ser 

deguda a la capacitat esterilitzadora dels autoclaus. Una capacitat d’esterilització del 

susbtrat que quan aquesta és més efectiva podria comportar una menor competència 

d’altres fongs i per tant una major capacitat productiva pel que fa a pes fresc de la collita en 

relació al pes fresc del substrat en el que s’han desenvolupat els carpòfors. 

En el cas de Lentinula edodes, l’esterilització pren un paper important degut a que és un 

fong no especialment agressiu a l’hora de colonitzar el substrat, respecte la resta 

d’espècies [35]. És per aquest motiu, que podem considerar que aquest fong podria ser 

sensible a les variacions que es puguin donar en aquest procés. Una altra de les hipòtesis 



 
Millora del substrat per al cultiu de Lentinula edodes (Berk). Pegler  Pàg. 65 

 

podria ser que, tenint en compte aquesta informació, per al cas de Lentinula edodes, 

l’esterilització suposa un procés d’important rellevància a l’hora de produir bolets d’aquesta 

espècie i caldria un control exhaustiu de l’equip i les instal·lacions en les que es 

desenvolupa aquest procés així com una revisió constant dels autoclaus. 

D’aquesta manera, podem plantejar que per al cas de Lentinula edodes, les variacions de 

temperatura respecte els dos autoclaus per una possible diferència en la mesura dels 

sensors o el diferent temps que triguen cadascun dels autoclaus en assolir la temperatura 

de 115 ºC, seran elements que també podrien condicionar els paràmetres relacionats amb 

la producció. 

Un estudi posterior podria basar-se en la hipòtesi que el temps que triga en assolir la 

temperatura objectiu (115 ºC) i el temps que triga en baixar la temperatura en cadascun 

dels autoclaus serien els factors que determinen diferències en el procés d’esterilització i 

els seus resultats en paràmetres relacionats amb la producció. Unes diferències en termes 

de paràmetres relacionats amb la producció, que en aquest treball hem analitzat i identificat 

com a significatives. 
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5. Conclusions 

 

L’anàlisi dels resultats dels assajos té dos vessants que defineixen les parts del treball 

experimental realitzat. En una primera part els resultats extrets no estan analitzats 

estadísticament i per tant no podem conèixer la significació dels paràmetres estudiats. 

Aquest fet ens condiciona a l’hora de poder fer afirmacions en base a l’estadística però 

d’altra banda ens dóna informació que podria resultar útil de cara a treballs ulteriors que 

analitzin estadísticament els paràmetres del substrat estudiats en aquest treball. 

Pel que fa a la prova de granulometria, s’extreuen les següents conclusions: 

 Els resultats de pes fresc promig de la collita han estat superiors en les fraccions 

granulomètriques de menor tamany del gra, respecte les de major tamany. 

 Els baixos nivells productius en termes de pes fresc promig de la collita del substrat 

format per serradures de castanyer sense filtrar (substrat “barreja”), respecte la 

resta de fraccions granulomètriques procedents del filtrat de les serradures de 

castanyer, ens podria fer afirmar que la granulometria té un impacte en la capacitat 

productiva i eficiència dels substrats  

 Pel que fa a la prova de pH, la principal conclusió que podem extreure és que a 

priori els substrats més bàsics són els menys productius, a diferència dels àcids. 

Pel que fa a l’assaig de composició de fustes del substrat, s’extreuen les següents 

conclusions en base als resultats de la collita obtinguda en pes fresc promig per sac de 

substrat: 

 Els substrats formats per una sola espècie de material vegetal han estat menys 

productius en pes fresc promig de la collita per sac de substrat, en el cas de l’alzina 

i el floc de castanyer. En canvi, en el cas de les serradures de faig s’ha donat la 

situació inversa. 

 En el cas del substrat “Estàndard”, els nivells productius més alts s’assoleixen quan 

s’afegeix el doble de cereals o quan s’afegeix marro de cafè. I la mitjana del pes 

fresc promig de la collita per sac ha estat superior en el cas del substrat “Estàndard” 

combinat amb marro de cafè, que en el cas en el que s’ha afegit el 30% de cereals. 

El segon vessant de l’anàlisi dels resultats que avaluen la producció de Lentinula edodes 

(Berk.) Pegler en base a les variables pes fresc relatiu, pes sec relatiu i humitat i tenint en 
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compte diversos paràmetres, sí que s’ha pogut realitzar des d’un punt de vista estadístic i 

s’han conegut els factors de variació significatius respecte les variables esmentades. 

Les conclusions que s’han extret en base als resultats estadístics obtinguts són les 

següents: 

 La posició dels sacs en l’espai de les prestatgeries de la sala de floració, avaluada a 

partir dels paràmetres orientació, alçada i posició, no representen factors de variació 

significatius, des del punt de vista estadístic, per a cap de les tres variables. 

 La procedència d’aquests sacs respecte l’autoclau on s’han esterilitzat sí que 

representa un factor de variació significatiu (Pf < 0,05), pel que fa a la variable del 

pes fresc relatiu i la variable que expressa el percentatge d’humitat. 

 Els sacs de substrat esterilitzats per l’autoclau A han donat lloc a uns blocs de 

substrat que han resultat significativament més productius en termes d’eficiència, 

que els blocs esterilitzats en l’autoclau B. 

 Els sacs de substrat autoclavats en A han obtingut uns resultats de percentatge 

d’humitat de la collita final significativament superior, des del punt de vista estadístic, 

al percentatge d’humitat obtingut en la collita dels sacs esterilitzats a l’autoclau B. 

 Els resultats estadístics indiquen que aquesta diferència estadísticament 

significativa no s’ha donat si tenim en compte el pes sec relatiu de la collita en 

funció del factor de variació de l’autoclau de procedència. Per tant, podríem afirmar 

que l’augment en pes fresc relatiu dels carpòfors obtinguts en la collita dels blocs de 

substrat esterilitzats en l’autoclau A, no es deu a un augment significatiu del pes sec 

relatiu de la collita final, sinó a la capacitat de produir bolets amb més humitat. 
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