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1

TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyössäni käyn läpi lakkakäävän viljelyn alkuvaiheet: kasvualustan valmistamisen
petrimaljoille, nesteviljelmän valmistamisen, rikastetun sahanpuru kasvualustan valmistamisen, jyväympin valmistamisen sekä inokulointitekniikat.

Tuloksina mainittakoon, ettei koko työn aika tullut yhtä ainutta kontaminaatiota, ja että kaikki
edellä mainitut työvaiheet onnistuivat, joskin sahanpurukasvualustassa jouduimme käyttämään männyn sahanpurua koivun sahanpurun sijasta, jonka vuoksi on rihmaston leviäminen
kyseiseen kasvualustan huomattavan hidasta.
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JOHDANTO

Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi lakkakäävän (Ganoderma Lucidum) viljelyn alkuvaiheet. Ensinnäkin valitsin sienen opinnäytetyön kohteeksi, sen haastavuuden mutta toisaalta myös
kasvuvauhdin vuoksi. Muutenkin olen ollut elämässäni aiemminkin kiinnostunut sienten viljelystä ja kokeillut osterivinokkaiden kasvattamista kotonani vuonna 2011.
Aiheeni on nimenomaan ”Ensiaskeleet lakkakäävän viljelyssä”, koska jo aloittaessani työtäni
tiesin, etten tulisi saamaan satoa ennen kuin opinnäytetyöni tulisi olla valmis. Ylipäätään työn
laajuus oli koko tekemisen ajan hyvin avoin ja aioinkin sisällyttää siihen kaiken, mitä ehdin, ja
sienet sallivat minun saada aikaiseksi. Esittelen tässä raportissa siis aikaansaannoksiani
lakkakäävän viljelyn alkuvaiheista.
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LÄHTOKOHDAT

Opinnäytetyökseni aloin valmistelemaan lakkakäävän viljelyä ystäväni Christian Lankisen (kauppatieteiden maisteri, metsätalouden opiskelija, RAMK) kanssa. Tarkoituksenamme
oli kartoittaa ja oppia lakkakäävän viljelyn alkuvaiheen työtehtävät sekä menetelmät eli käytännössä saada käytännön tuntumaa laboratoriossa työskentelyyn Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen eli MTT:n laboratoriossa.

Tavoitteinamme olivat:

1. Agar kasvualustan valmistaminen petrimaljoille
2. Tilaamamme rihmaston jakaminen ja siirtäminen koeputkesta petrimaljoille
3. Elinvoimaisimpien rihmastojen jakaminen edelleen uusille petrimaljoille
4. Nesteviljelmän vamistaminen kasvualustaksi
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5. Nesteviljelmän inokuloiminen
6. Satoa tuottavan kasvualustan valmistaminen ja inokuloiminen nesteviljelmällä
7. Jyväkasvualustan valmistaminen ja inokuloiminen nesteviljelmällä
8. Käyttää sahanpurua jo agar kasvualustassa sekä nesteviljelmässä, nopeuttamaan kasvualustaan siirrettäessä rihmaston sopeutumista sahanpurulla kasvamiseen

3.1

Lakkakääpä (Ganoderma Lucidum)

Lakkakääpä

(Ganoderma

Lucidum,

Reishi,

lingzhi)

on

yksivuotinen

kääpäsieni

(www.fi.wikipedia.org/wiki/Lakkakääpä) ja kenties maailman tunnetuin, tutkituin ja käytetyin
lääkinnällinen sieni siitakkeen ohella (Jaakko Halmetoja, www.jaakkohalmetoja.com). Lakkakääpä on lahottajasieni, jota voidaan kasvattaa monilla eri kasvualustoilla (yleisimmin eri jalopuiden sahanpuruista valmistetuilla), joskin rihmastoa on mahdollista ympätä myös riisiin
tai kokonaisiin puupölkkyihin ja kantoihin (Stamets, 2000, s. 353-357). Luonnossa kasvaessaan lakkakääpä kasvattaa uuden itiöemän joka vuosi (www.upm.com/FI/MEDIA/Uutiset/Documents/2011- 04/Metsiemme_kaapia.pdf, s. 3). Se on lääkinnällisiltä ominaisuuksiltaan mm.
antibakteerinen, anti-hiiva, tulehduksia ehkäisevä, antioksidantti, kasvainten kasvua hillitsevä, antiviraalinen, verenpainetta laskeva, verensokeria säätelevä, auttaa sydän- ja verisuonisairauksissa, alentaa kolesterolia, vahvistaa immuunijärjestelmää, parantaa munuaisten toimintaa, tehostaa maksan toimintaa, tukee hengityselimiä ja vähentää stressiä (Stamets,
2005, s. 40).

3.2

Lakkakäävän viljely

Lakkakääpää viljellään jo ympäri maailmaa, erityisesti Aasiassa. Sitä voidaan viljellä monilla
eri kasvualustoilla, mutta yleisimmin kasvualusta koostuu jonkin jalopuun sahanpurusta,
puuhakkeesta ja jostain ravinteikkaasta ”rikasteesta” kuten esimerkiksi tumma riisi tai kaura
leseet jne. Lakkakääpää viljellään myös usein ns. tukkiviljely menetelmällä, jossa tuoreeseen
ja kostutettuun jalopuutukkiin ympätään rihmastoa puutapeilla, joihin rihmasto on ensin kasvatettu. Tukit jätetään lämpimään ja kosteaan kolonisoitumaan, yleensä ulos hieman maasta
nostettuna päällekkäin kasattuina pressun alle. Näin menetellessä saadaan suhteellisen vähällä hoidolla ja työllä pitkään satoa tuottavia tukkeja. Sahanpurussa, kasvatuspussissa viljeltäessä sato saadaan taas nopeammin ja enemmän, mutta sitä ei voida tuottaa ulkona, vaan
tarvitaan tarkasti kontrolloidut kasvatustilat.

Sahanpurukasvatukseen tarvittavat tilat ovat seuraavat: laboratorio, hautomo ja kasvatushuone. Laboratoriossa hoidetaan viljelyn alkuvaiheet, joita tässä opinnäytetyössä tullaan
tarkemmin kuvaamaan. Hautomossa vallitsee sopivat olosuhteet, jotta rihmasto voi vallata
kasvualustan mahdollisimman nopeasti, vähentäen näin kontaminaatioriskiä. Hautomossa
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tulee lämpötilan olla noin 21-27°C, ilmanvaihdon tulisi olla tehokasta, CO2 pitoisuuden pysyttävä alle 5% (50000 ppm) ja joskus voidaan tarvita jopa viilennystä, sillä sienirihmasto tuottaa lämpöä vallatessaan kasvualustaa. Lämmön liiallinen nousu (>27°C) voi olla viljelylle
tuhollista, sillä korkeissa lämpötiloissa heräävät autoklavi-käsittelyn kestävät termofiilit mikrobit kontaminoimaan kaikki kasvualustat. Valolla ei ole vielä merkitystä tässä kasvuvaiheessa. Kun kasvualustat ovat sitten täysin kolonisoituneet, noin viikon tai viimeistään kolmen
viikon kuluttua, voidaan ne siirtää kasvatushuoneeseen. Siellä vallitsee 90-100% suhteellinen ilmankosteus ja hiilidioksiditason on pysyttävä aluksi 5000-2000 ppm 2-4 viikon ajan,
jonka jälkeen lasketaan se alle 2000 ppm, jotta käävän muodostuminen alkaisi. Näin menetellessä saadaan kaksi satoa 90-120 päivän kuluessa viljelyn aloittamisesta. Ensimmäinen
sato, per noin 2 kg kasvualustaa sisältävä kasvatuspussi, on noin 125-200 g kääpää märkänä, toisen sadon ollessa noin 25-50% ensimmäisestä. Tukeista saadaan satoa usean vuoden ajan noin 500-1000 g/vuosi (Stamets, 2000, s.349- 363). Olen listannut tarkemman luettelon kasvatukseen tarvittavasta välineistöstä ja hinnoista liitteeseen.

KUVA 1. Lakkakääpä kasvamassa kasvatuspussissa.

Kuva: Red Lakes Trading Post
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PROJEKTIN TOTEUTUS

Toteutuksessa käyn läpi projektin eri työvaiheet. Ensin kerron ohjeet kuinka tehdä kukin työvaihe ja sen jälkeen selostan kuinka me sen teimme.

Alotimme työn tekemisen jakamalla rihmastoa useille petrimaljoille koe putkesta jossa rihmasto meille saapui. Tämän jälkeen valitsemme parhaat rihmastot jotka sitten jaamme vielä
uusille petrimaljoille. Näistä sitten valitsemme parhaat joilla inokuloimme valmistamamme
nesteviljelmät. Lopuksi näilä nesteviljelmillä inokuloidaan lopulliset sahanpuru/hake kasvualustat.

Koska lakkakääpä on lahottajasieni, tulee sen lopullisen, satoa tuottavan kasvualusta olla
puuaineksesta valmistettu, joskin tätä kasvualustaa voidaan vielä vahvistaa erilaisilla jyvillä,
ravinteilla, leseillä, kahvinpuruilla jne. mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

4.1

Mallasuutehiiva-agarkasvualustan (MYA) valmistaminen kirjallisuuden
pohjalta

MYA eli Mallasuute hiiva agar (resepti riittää 20-40, 100 x 15 mm petrimaljaan):

1l

vettä

20 g

agar agar

20 g

ohramallas sokeria

2g

hiiva uutetta

1g

peptoonia

3-5 g

koivun sahanpurua

Lopuksi pH olisi hyvä säätää 5.5-6.5 paikkeille, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

Välineet:


Petrimaljoja



autoklavin kestävä lasipullo



skalpelli tai siirtosilmukka



kaasupoltin



laminaarivirtauskaappi tai hanskalaatikko



painekattila tai autoklavi



parafilmiä tai elmukelmua



desinfiointi ainetta
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Kuiva-aineet kaadetaan pulloon ja sekoitetaan keskenään, lisätään vesi ja hämmennetään
hyvin, laitetaan autoklaviin 45 min ajaksi 15 psi paineeseen eli 120°c lämpötilaan, korkki kevyesti suljettuna. Mikäli painekeitin ei muodosta vakuumia sisälleen jäähtyessään, tulee se
nostaa laminaarikaapin ilmavirtaan jäähtymään ja kenties vielä asettaa sen kohdan päälle,
josta ilma virtaa keittimeen, alkoholilla kostutettu rätti kontaminaation välttämiseksi.

Kun painekeitin on jäähtynyt 20 min ja saavutettuaan ilmakehän paineen, on agar sopivan
lämpöistä kaadettavaksi, joskin pulloa käsitellessä on käytettävä käden suojana esim. käsipyyhepaperia. Agarin sisältävä pullo ja petrimaljat asetetaan isopropyyli alkoholilla pyyhitylle
pöydälle laminaarivirtauskaapin eteen. Jokaista petrimaljaa käytetään auki ainoastaan agarin
kaatamisen ajaksi eikä kantta lasketa siksi aikaa pöydälle, vaan pidetään mieluiten sen sisäpintaa ilmavirtausta vasten. Kannesta pidetään siten kiinni, etteivät sormet mene sen reunan
yli karistaen sormista irtoilevaa ihoa ja kontaminantteja pertilautaselle. Kansi nostetaan petrimaljalta, sinne lorautetaan 10-20 ml agaria, jonka jälkeen kansi suljetaan ja jätetään jäähtymään laminaarivirtauskaapin eteen.

Petrimaljojen inokulointi suoritetaan fungi.com:in nettikaupasta tilatusta lakkakäävän kannasta, joka toimitettiin Suomeen postitse, agaria sisältävässä koeputkessa. Kun petrimaljoille
kaadettu MYA on jäähdyttyään jähmettynyt, voidaan alkaa toimeen. Kädet desinfioidaan ja
kaikki käytettävät välineet asetetaan laminaarivirtauskaapin virtaukseen. VÄLINEIDEN STERILOINTI!!!! Aloittaen pöydän reunimmaisista petrimaljoista, avataan rihmaston sisältävä
koeputki. Kuumennetaan skalpelli liekissä punahehkuiseksi ja jäähdytetään se siinä petrimaljassa johon tuleva siirros ollaan tekemässä. Skalpellin jäähdyttyä leikataan sillä pieni pala,
noin 1cm x 1cm tai jopa pienempi koeputkesta ja siirretään se sitten petrimaljan keskelle.
Suljetaan petrimalja ja siirrytään seuraavaan. Toistetaan nämä kunnes kaikki petrimaljat ovat
inokuloitu. Lopuksi kaikki petrimaljat kääritään parafilmiin sekä tehdään niihin tarvittavat merkinnät: päiväys, mitä inokuloitu ja inokuloija (Stamets 2000, s. 85-95).

4.1.1 MYA:n valmistus sekä petrimaljojen valaminen ja inokuloiminen käytännössä
Aloitimme jauhamalla myllyssä koivun sahanpurua hienoksi jauheeksi. Tämän jälkeen mittasimme yllä mainitun ohjeen mukaan ainekset painekattilan kestävään pulloon, ensin kuiva
aineet ja lopuksi lisättiin vesi. Tämän jälkeen ravisteltiin aineet huolellisesti sekaisin, mitattiin
ph ja säädettiin se oikeaksi noin 6.0. Lopuksi korkki suljettiin hieman väljästi ennen autoklaviin asettamista. Autoklavissa 120°C lämpötilassa 45min.
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Tällä aikaa valmistelimme laboratorion, pyyhimme laminaarivirtauskaapin pöydän alkoholilla
ja asettelimme petrimaljat riveihin kannet valmiiksi avattuina odottamaan agarin kaatamista.

Paineen laskettua autoklavissa veimme agarin sisältävä pullon suoraan laminaarivirtauskaapin ilmavirtaan. Steriloimme pullon suuaukko polttamalla sitä kaasupuhaltimessa nopeasti,
jonka jälkeen kaadoimme pohjan peittävän lorauksen MYA:ta jokaiselle petrimaljalle. Kun
olimme kaataneet kaikille petrimaljoille MYA:ta, annoimme niiden jähmettyä laminaarivirtauskaapin ilmavirrassa.

Petrimaljojen jäähdyttyä ja jähmetyttyä aloimme inokuloimaan. Avasimme koeputken, josta
siirsimme varovasti, jo etukäteen gammasäteilyllä steriloidulla siirtosilmukalla, pienen palan
rimastoa koeputkesta perimaljan keskelle, reunimmaisimmasta rivistä alkaen. Aina rivin loppuun päästyämme suljimme nämä petrimaljat ennen siirtymistä seuraavaan riviin. Jokaisen
rivin jälkeen otettiin myös uusi siirtosilmukka ja vanha heitettiin roskiin. Näin edeten inokuloimme petrimaljat. Kirjoitimme jokaiseen petrimaljaan takapuolelle päiväyksen, milloin
olimme inokuloineet, inokuloijan nimikirjaimet ja mitä olimme inokuloineet. Lopuksi käärimme
jokaisen petrimaljan parafilmillä ja jätetimme ne sopivaan lämpötilaan (noin 21-23°C). Rihmastot olivat kasvaneet peittämään koko petrimaljan hieman yli viikossa. Rihmaston kasvamisen jälkeen säilytimme petrimaljoja 4°C lämpötilassa säilymisen takaamiseksi.

KUVA 2. Kuiva-aineet pullossa.

7

KUVA 3. Valmiin MYA:n kaataminen petrimaljoille laminaarivirtauskaapin edessä.

4.2

Rihmastojen jakaminen kirjallisuuden pohjalta

Rihmastoja voidaan jatkaa ensimmäisiltä petrilautasilta vielä uusille. Näin saadaan kartutettua rihmastolautasten määrää ja lisäksi valikoitua parhaan näköiset rihmastot jatkamaan
kasvua. Parhaiten (ritsomorfisimmin kasvavat) ja nopeimmin kasvavat rihmastot ovat niitä
rihmaston kasvun piirteitä joita pyritään suosimaan. Yleensäkin kaikkia kummallisuuksia rihmastojen kasvussa pyritään välttämään kuten hidasta tai epätasaista kasvua.

Rihmastoja jatkaessa menetellään samoin kuin edellä. Valmistetaan MYA ja kaadetaan se
petrimaljoille joille sitten inokuloidaan pienet palat, parhiaten kasvavaa rihmastoa parhailta
petrimaljoilta. (Stamets, 2000, s. 85-110)
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4.2.1 Rihmastojen jakaminen käytännössä
Valitsimme parhaan näköiset rihmastot jatkettaviksi. Valmistimme inokuloitavat petrimaljat ja
siirsimme parhaan näköiset rihmasto sektorit valituilta petrimaljoilta uusille.

KUVA 4. Tervettä, hyvin kasvavaa rihmastoa peyrimaljalla.

KUVA 5. ”Mykopissaa”, täysin tavallista rihmaston aineenvaihdunnan tuotosta, mutta tässä
vaiheessa vältetään kaikkea erikoista.
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KUVA 6. Kaikki valmiina laminaarivirtauskaapin edessä rihmaston jakamista varten.

KUVA 7.

Pala rihmastoa leikataan siirtosilmukalla.
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KUVA 8.

Rihmaston pala siirretään uudelle petrimaljalle.

KUVA 9. Huomaa kuinka kannesta pidetään kiinni.
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KUVA 10. Tämä petrimalja tulee hieman yli viikon kuluttua olemaan kokonaan valkoisen
rihmaston peitossa.

12

4.3

Nesteviljemän valmistus ja inokulointi kirjallisuuden pohjalta

Nesteviljelmä resepti (Stamets, 2000, s. 133-141):

1l

vettä

40 g

ohramallas sokeria

3-5 g

koivun sahanpurua

2g

hiivaa

1g

kalsiumsulfaattia (kalkki)

Tarvittavat välineet:


rihmastollinen petrilmalja



skalpelli tai siirtosilmukka



kaasupoltin



laminaarivirtauskaappi



painekattila



Erlenmayer-pullo



“papu”



magneettinen sekoituspöytä



Eberbach-sekoitin
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250 ml painekattilan kestävä pullo



parafilmiä tai elmukelmua

Kuiva-aineet mitataan ensin Erlenmayer-pulloihin, jonka jälkeen kaadetaan 750 ml vettä kuhunkin pulloon ja hämmennetään kunnes ainekset ovat sekoittuneet huolellisesti veteen.
Lopuksi vielä sekoitus ”tikut” eli “pavut” asetetaan Erlenmeyer-pulloihin. Suuaukot sullotaan
tiukasti täyteen absorboimatonta pumpulia ja päällimmäiseksi kerros alumiinifoliota. Ensin
1000 ml Eberbach-sekoittimeen kaadetaan 750 ml vettä ja steriloidaan. Samaan aikaan kolme 1500 ml Erlenmeyer-pulloa, joissa joikaisessa on 750 ml edellä valmistettua mediaa, steriloidaan painekeittimessä 1-2 h ajan 15 psi paineessa (121°C). Erlenmayer-pullot ja Eberbach-sekoitin tulee poistaa 1-2 psi:n paineessa ennen saavuttamistaan atmosfäärin paineen
laminaarivirtauskaapin edessä, mikäli painekeitin ei muodosta vakuumia jäähtyessään. Mikäli
painekeitin muodostaa vakuumin, tulee se avata puhtaassa huoneessa ja sen ulkopinta tulee
pyyhkiä desinfiointiaineella puhtaaksi ennen avaamista. Painekeittimen voi asettaa esim.
laminaarivirtauskaapin eteen ennen avaamista.
Nesteviljelmän inokuloinnissa käytetään elinvoimaisimmin petrilautasilla kasvavia rihmastoja.
Yksikin viljelmä joka osoittaa epätasaista kasvua, sektoroitumista, tai muita epätavallisuuksia
hylätään. Rihmasto jokaisella petrilautasella jaetaan neljäsosiin lämpö steriloidulla skalpellilla
ja siirretään laminaarivirtauskaapin edessä aseptisesti Eberbach-sekoittimeen, joka sisältää
jäähtyneen steriloidun veden. Mikäli skalpelli koskee siirtojen välillä mitään muuta kuin rihmastoja/agaria, tulee se steriloida uudestaan. Eberbach-sekoititimella sekoitetaan kolme
kertaa kolmen sekunnin verran viiden sekunnin välein. Valmistettu kasvualustaliuos kaadetaan laminaarivirtauskaapin edessä kolmeen Erlenmayer-pulloon, 250 ml kuhunkin, tietenkin
poistaen ennen kaatamista pumpulit ja alumiinit laskematta niitä välillä pöydälle. Pullot asetetaan sekoitusalustoille tai ravistuspöydälle, pyöritetään 100-200 rpm. 2-4 päivän päästä pullot
ovat parhaimmillaan kasvualustojen inokuloimiseen ja ne on käytettävä kolmen viikon kuluessa.

4.3.1 Nesteviljelmän valmistaminen ja inokulointi käytännössä
Valmistimme nesteviljelmän kasvualustan reseptin mukaan. Mittasimme ensin kuiva-aineet
Erlenmayer-pulloihin jonka jälkeen kaadoimme päälle veden ja sekoitimme pullot huolellisesti ennen autoklaviin asettamista. Pulloihin laitoimme päälle vain foliot ennen autoklaviointia. Kolmen nestemäistä kasvualustaa sisältävän pullon lisäksi mittasimme kolmeen erilliseen
pulloon noin 250 ml vettä kuhunkin, jotka laitoimme myös sterilisoitumaan. Sterilisointi aika
oli 2 h 120 °C lämpötilassa.

Kun kasvualustat olivat jäähtyneet käsiteltäviksi, nostimme ne laminaarivirtauskaapin eteen
jäähtymään huoneilman lämpöisiksi. Jäähtymisen aikana kaavimme petrimaljallisen rihmas-
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toa kuhunkin kolmesta nyt jo jäähtyneestä 250 ml vettä sisältäneestä pullosta laminaarivirtauskaapin edessä. Kastelimme kaapimen aina ennen siirrosta spriissä, jonka jälkeen poltimme alkoholin siitä pois. Tämän toistimme kolmesti, jotta sterilisaatio olisi taattu. Tämän
jälkeen jäähdytimme kaapimen laminaarivirtauskaapin ilmavirrassa. Kun kaavin oli jäähtynyt,
nostimme täysin kolonisoituneelta petrimaljalta kannen pois ja kaavimme rihmaston agarin
pinnalta 250 ml pulloon, suljimme korkin ja hienonsimme rihmaston sekoittimella. Saman
toistimme jokaiselle kolmelle pullolle. Lopuksi kunkin pullon sisältö kaadettiin nyt jo jäähtyneeseen nestemäistä kasvualustaa sisältäneeseen Erlenmayer-pulloon laminaarivirtauskaapin edessä ja asetimme ne magneettiselle sekoittimelle odottamaan tulevaa käyttöä.

KUVA 11. Nestenviljelmän kasvualustaan tarvittavat ainekset.

KUVA 12. Nesteviljelmän kuiva-aineet Erlenmayerpullossa.
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KUVA 13. Kolme nestemäistä kasvualustaa ja yksi pullollinen MYA:a menossa autoklaviin.
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KUVA 14. Rihmasto kaavitaan petrimaljalta steriloituun veteen.
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KUVA 15. Tällä sekoittimella rihmasto hienonnettiin ennen kaatamista nestemäiseen kasvualustaan.

KUVA 16. Rihmasto hienonnettuna.
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KUVA 17.

Aluksi inokuloidut nesteviljelmät olivat magneettisella sekoittimella.
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KUVA 18. Rihmastot kuitenkin siirrettiin sekoituspöydälle koska magneettinen sekoitin ei
ollut tarpeeksi tehokas.
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4.4

Kasvualustojen valmistus ja inokulointi kirjallisuuden pohjalta

Rikastettu sahanpuru-/lesekasvualusta:

100 g

sahanpurua

50 g

puuhaketta

40 g

kaura, ohra, vehnä tai riisi leseitä

5-7 g

kipsiä

(Stamets 1993, 2000 s.150)

Jyväymppi kasvualusta:


jyviä



kipsiä



vettä

(Stamets, 1993, 2000, s. 149-166)

Kasvualustan valmistamista varten tulee ainesten olla sopivan, noin 60-70%, kosteita. Tämä
saavutetaan liottamalla niitä vedessä, etenkin suurempi kokoista puuhaketta tulee liottaa
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etukäteen halutun kosteuden saavuttamiseksi. Ainekset sekoitetaan keskenään oikeassa
suhteessa sekaisin ja annostellaan kasvatus pusseihin tai purkkeihin. Käytettäessä kuivia
aineita liottamatta voidaan purkkiin lisätä ennen autoklaavausta sopiva määrän nestettä. Lopuksi nyt kasvualustaa sisältävät purkit suljetaan foliolla ja pussit taitellaan nätisti. Ne asetetaan autoklaviin kahden tunnin ajaksi 120°C lämpötilaan. Kun paine on tasaantunut, nostetaan ne jäähtymään laminaarivirtauskaapin eteen odottamaan inokulointia petrilautasilta,
nesteviljelmällä tai itiöruiskulla.

4.4.1 Kasvualustan valmistaminen
Mittasimme oikean määrän valmiiksi kostutettuja aineksia (sahanpurua ja -haketta oli liotettu
yön yli) ja sekoitimme ne keskenään. Annostelimme ne purkkeihin, joiden päälle laitoimme
foliot. Valmistimme myös ns. “Grain masterin”, johon laitoimme ohran jyviä, kipsiä ja vettä.
Mittasimme jyvät, pienen määrän kipsiä ja lisäsimme noin puolet saman määrän kuivaaineiden painosta vettä purkkiin. Asetimme kasvualustat autoklaviin kahden tunnin ajaksi
120°C lämpötilaan ja jäähdytimme ne laminaarivirtauskaapin edessä. Seuraavana päivänä
Rainer kaatoi purkkeihin noin puoli desilitraa nesteviljelmää, jonka jälkeen hän asetti inokuloidut kasvualustat 23°C kasvamaan.

KUVA 19. Kasvualustaan tarvittavat ainekset.

KUVA 20. Ainekset sekoitettiin keskenään ja annosteltiin lasipurkkeihin.
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KUVA 21. Autoklavissa steriloitu sahanpurukasvualusta laminaarivirtuaskaapin edessä
jäähtymässä.

KUVA 22. Jyväympistä piti meä hieman liikaa vettä pois. Kuvassa Rainer Peltola.
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KUVA 23. Kuvasta voi huomata rihmaston kasvun edistymisen kahden viikon aikana. Jyväymppi (vasen) olisi jo valmis käytettäväksi.

KUVA 24. Rihmastoa sahanpurukasvualustan päältä.
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5

TULOKSET

Projektimme onnistui. Siitä kielii yli parikymmentä täysin kolonisoitunutta petrilautasta, noin
kaksi litraa nesteviljelmää, täysin kolonisoitunut jyväymppi, kaksi hitaasti mutta varmasti kolonisoituvaa sahanpurukasvualustaa eikä yhtäkään kontaminaatiota. Voin siis todeta, että
tavoitteistamme kaikki toteutuivat: pääsimme työskentelemään ohjatusti laboratoriossa, jolloin saimme tuntumaa laboratoriotyöskentelyyn ja valmistimme kaiken kuten pitikin.

Lisäksi ehdimme tehdä myös kasvualustaa pelkästä koivusta sekä tappiymppiä koivutapeista
kasvatuspusseihin, mikä ylitti odotukseni, sillä en uskonut ehtivämme näin pitkälle. Inokuloimme pussit nesteviljelmillä ja jyväympillä.

Ainoana takaiskuna pitäisin sitä, ettemme ehtineet saada käsiimme oikeanlaista sahanpurua
tätä opinnäytetyötä varten. Tästä seikasta johtuen varsinaiset kasvualustat eivät ole tätä
opinnäytetyötä kirjoittaessa kokonaan kolonisoituneet ja voi olla etteivät ne ikinä tule tuottamaan satoa. Tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä meillä on nyt opinnäytetyöprojektin päätyttyä
hallussamme leppäpölkkyjä ja koivun sahanpurua, joten tulemme vielä valmistamaan kunnon
kasvualustatkin lähiaikoina.
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6

OMAN TOIMINNAN ARVIOINTI

Itse opinnäytetyön tekemisessä ja dokumentoinnissa jäi mielestäni parannettavan varaa.
Aivan projektin alussa, kun rihmastoa jaettiin ensimmäisen kerran petrimaljoille, huomasin
laboratoriossa kamerani unohtuneen päälle edelliseltä päivältä, jonka johdosta akku oli tyhjentynyt. Kyseiseltä päivältä on sen tähden vain muutama epätarkka kuva kännykän kameralla otettuna. Jälkikäteen ajatellen olisi ollut myös järkevää pitää tarkempaa päiväkirjaa toimistamme, jolloin tiedon siirtäminen tähän opinnäytetyöhön olisi ollut vaivattomampaa.
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OMAN OPPIMISEN ARVIOINTI

Idea lakkakäävän viljelystä sai alkunsa syksyllä 2012, kun olimme ystäväni Christian Lankisen kanssa Pöykkölän laavulla. Myöhemmin keksin tehdä kyseisestä aiheesta opinnäytetyön
ja olin asian tiiimoilta yhteistyömahdollisuutta toivoen yhteydessä POLUT-hankkeen projektipäällikköön Jonna Heikkiseen. POLUT-hanke on Pohjoisten luonnonraaka-aineiden tuotannon kehityshanke. Hankkeen puolelta luvattiin, että opinnäytetyöni kustannukset saataisiin
hankkeen piikkiin. Tätä varten oli kuitenkin laadittava suunnitelma siitä, mitä tuleman piti ja
rahoituslaskelma (ks. Liite TARKISTA). Lisäksi myöhemmin samaa kautta pääsin työskentelemään Christianin kanssa Maa- ja elinkeinotalouden tutkimuskeskuksen (MTT) laboratorioon Rainer Peltolan (tutkimuskoordinaattori, Kasvintuotannon tutkimus, MTT) avustuksella.
Projektin tein käytännössä kokonaan yhdessä Christianin (kauppatieteiden maisteri, metsätalouden opiskelija, RAMK) kanssa, sillä hänen opinnäytetyönsä sivusi omaa aihettani.

En aluksi omannut perusteellista tietotaitoa lakkakäävän kasvatuksesta, jonka vuoksi tilasimme Christianin kanssa neljä kirjaa sienten kasvatuksesta ja käytöstä: Paul Stamets –
Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms (1993, 2000), Paul Stamets – The Mushroom
Cultivator (1983), Paul Stamets – Mycelium Running (2005) sekä Paul Stamets ja Dusty
Stamets – Mycomedicinals (1998). Nämä kirjat ovat olleet korvaamaton tiedonlähde ja suosittelen ehdottomasti näistä kolmea ensimmäistä jokaiselle sienten kasvatuksesta ja/tai tutkimuksesta vähänkään kiinnostuneelle. Myös Internet on toiminut oivana tiedonlähteenä projektissani. Tietoa on löytynyt ties mistä: sienifoorumeilta, blogeista ja olen ollut myös yhteydessä suoraan Fungi Perfectiin, Paul Stametsin verkkokaupan asiakaspalveluun. Sieltä
myös tilasimme lakkakäävän rihmaston.

Tavoitteenamme tässä projektissa oli tehdä niin paljon kuin vain ehdimme huhtikuuhun 2013
mennessä. Mikäli aikaa olisi ollut enemmän, olisin mieluusti tehnyt opinnäytetyön rihmaston
lisäämisestä aina sadonkorjuuseen asti. Kuitenkin joitain suuntalinjoja meillä oli: halusimme
muun muassa ottaa tuntumaa laboratoriotyöskentelyyn. Tosin, olin valmis tekemään kaiken
”karvalakki”-tyylillä kotioloissa tee-se-itse hansikaslaatikossa, jos laboratoriota ei olisi löyty-
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nyt. Tavoitteinamme oli: 1) rihmaston jatkaminen koeputkesta petrimaljoille, 2) rihmaston
lisääminen parhailta petrimaljoilta uusille, 3) nesteviljelmän valmistaminen ja inokuloiminen
sekä 4) erilaisten kasvualustojen sekä ns. ”grain masterin” valmistaminen ja inokuloiminen
nesteviljemällä. Myöskin aikomuksena oli valmistaa ns. ”plug spawn” eli ”tappiymppi”.

Käytännössä projektin toteutus lähti liikkeelle intensiivisellä opiskelulla. Luin opinnäytetyöni
aluksi Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms -kirjan. Ilmeiseksi kävi heti alkuun, että
tulisimme tarvitsemaan jonkin lehtipuun ja mieluiten jalonlehtipuun haketta ja sahanpurua.
Etsimme näitä kuumeisesti koko sen ajan, kun odottelimme rihmastoa saapuvaksi. Lopulta
rihmasto oli ehtinyt saapua jo perille ja olimme ehtineet jakaa rihmaston petrilautasille, kun
totesimme ettemme saisi sirkkelillä sahattua koivunsahanpurua ajoissa tätä opinnäytetyötä
ajatellen. Sentään löysimme Muurolassa toimivan Mikkone Oy:n, jonka työntekijällä oli antaa
meille pari jätesäkillistä tuoreista koivuista haketettua koivuhaketta. Sahanpurun osalta jouduimme tyytymään männyn sahanpuruun, koska koivua sahaavat, hyvin harvat yritykset sahasivat puut joko ketjullisella moottorisahalla tai sitten säilyttivät purun avoimella lavalla ulkosalla. Moottorisahattu puu ei kelvannut meille, koska puun sahanpuruun jää teräöljyn jäämiä, jotka eivät ole toivottavia elintarvikkeeksi kasvatettavan tuotteen kasvualustassa. Jotkin
sahat sahasivat kyllä koivua sirkkelillä, mutta harmiksemme nämä yritykset säilyttivät kaiken
sahanpurun sekaisin ulkona taivasalla. Tuoreen sahanpurun seistessä pitkään ulkona kosteassa, mikrobit alkavat lisääntyä niin paljon, ettei tavallinen autoklavilla-steriloiminen enää
riitä.

Kun saimme tarvitsemamme hakeainekset kasaan, olivat nesteviljelmät ehtineet olla sekoittimessa jo noin kaksi viikkoa, joka alkaa huonelämmössä lähentelemään niiden maksimaalista säilytys ikää. Inokulointi kuitenkin onnistui, joka oli tämän opinnäytetyön tavoite.

Opinnäytetyöni tekeminen oli äärettömän mielenkiintoinen projekti, jolle olisin mielelläni omistanut enemmänkin kuin kaksi opintoviikkoa. Kokonaisuudessaan sientenviljely, varsinkin itsenäisesti opiskeltuna, on sen verran laaja-alue, että sille voisi omistaa enemmän kuin yhden
lukuvuoden. Koko ala on vielä niin tuore, että uutta kokeiltavaa ja tutkittavaa löytyy enemmän
kuin yksi viljelijä/tutkija ehtii elämänsä aikana tutkia ja uusia innovaatioita tehdäänkin kaiken
aikaa. On mahtavaa päästä osaksi tätä alaa ja olla mahdollisesti kehittämässä sitä eteenpäin.

Olen erittäin kiitollinen kaikesta tuesta, jota olen saanut opinnäytetyöni tekemiseen. Kiitos
Christian Lankiselle mukana olemisesta. Ilman häntä tässä opinnäytetyössäni olisi ollut paljon enemmän henkilökohtaista tehtävää ja selvitettävää. Kiitos Lapin ammattiopiston Metsäruusun yksikön opettajille, jotka ovat antaneet reilusti aikaa työn tekemiseen; kiitos varsinkin
Kristiina Kokolle opinnäytetyön ohjaamisesta. Kiitos Rainer Peltolalle, joka avusti ja ohjeisti
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laboratoriossa muun työnsä ohessa ja oli muutenkin arvokkaana tietolähteenä alaan liittyen.
Lisäksi paljon kiitoksia POLUT-hankkeelle, erityisesti Jonna Heikkiselle MTT:lle vinkkaamisesta ja tuesta materiaalien hankinnassa.
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