
Een interessante teelt : de Stropharia 

 
 

De carrière van de gekweekte Stropharia begon op een ongebruikte galoprenbaan. In het begin van de 
jaren zestig legden boeren aardappelkuilen aan voor oogstoverschotten. 
In de daaropvolgende jaren verscheen uit de vergeten kuilen nieuw leven : op de bedekking van stro en 
aarde groeiden flinke, grote paddestoelen. Jarenlang prijkten ze op het menu 
van de boeren, zonder dat hun ware identiteit bekend was. Later begon men ze volgens een vast plan 
te telen en in het begin van de jaren ’70 werden ze in Oost- en West-Duitsland 
in noemenswaardige hoeveelheden geproduceerd. 
 
Bij ons werden halfweg de jaren ’80 de eerste Stropharia’s op de veilingen aangeboden, waar men 
aanvankelijk voor deze primeurpaddestoel uit de pan swingende prijzen noteerde. Aangezien de 
Stropharia qua houdbaarheid niet kon wedijveren met andere zwamsoorten, deemsterde het 
enthousiasme vlug weg. 
 
Nochtans beschouwen  wij de Stropharia als een interessante zwam, in de eerste plaats wegens haar 
culinaire eigenschappen, maar ook wegens haar vermogen om moeilijk verteerbare materialen in 
recordtempo te vercomposteren. Haar mycelium koloniseert op aggressieve wijze houtsnippers, hooi, 
stro e.a. celluloserijke materialen, breekt het af en stelt op deze manier voedingsstoffen ter beschikking 
van de plantengroei. 
 

 

 

 

 

 

Een teelt 
 

de gunstigste periodes om een teelt aan te leggen zijn najaar, winter, vroege voorjaar.  
Je maakt een bed van stro en/of houtsnippers (zonder bladmassa !) of ander celluloserijk materiaal bv. 
hennepscheven, vlaslemen, schavelingen… van 10-15 cm dikte (hoe compacter het materiaal, hoe 
dunner de laag) op een beschaduwde, windvrije plaats. Koffiegruis kan je er eveneens aan toevoegen 
maar met mate. In zuivere vorm is het niet geschikt als voedingsbodem. Het entmateriaal ligt best voor 
de helft onder het materiaal en voor de helft  op regelmatige afstanden van elkaar (raster) boven in de 
laag. Met 1 L ent je ongeveer 1 m². 
 
Na een 3- tot 5-tal maanden is het bed volledig wit doorgroeid met mycelium. Bij zomerse temperaturen 
worden de eerste vruchtlichamen gevormd. De hoed is kastanjebruin (geel bij de f. flava), de plaatjes 
zwart-violet. De massieve steel is wit, met een duidelijke ring. Pluk de vruchtlichamen jong, d.w.z. als ze 
pas open zijn. Op deze manier kan je vanaf juni tot oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden,  
3 à 4 ‘vluchten’ oogsten . Tegen het najaar is het uitgangsmateriaal gereduceerd tot een dun laagje 
grove kompost. Het volgend seizoen leg je best een nieuw bed aan op een andere plaats. Indien je een 
teelt te laat aanlegt, kan het gebeuren dat de eerste oogst niet meer in hetzelfde kalenderjaar verschijnt. 
In dit geval mag je de laag organisch materiaal wat bijvullen. De paddenstoelen komen dan  in het late 
voorjaar van het daaropvolgend jaar voor de eerste keer te voorschijn. 
 
De entstof wordt bij ons geproduceerd : Mycobois, vaart linkeroever 90, 9800 Deinze, België 

tel.: 00  32 (0)9 385 71 49, e-mail info@mycobois.net     

Ons volledig aanbod is te zien op : www.mycobois.be 
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