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НАЈЧЕШЋЕ Pleurotus ВРСТЕ У ШУМАМА СРБИЈЕ
ЗЛАТАН РАДУЛОВИЋ1 

ДРАГАН КАРАЏИЋ2 

ИВАН МИЛЕНКОВИЋ1

Извод: Род Pleurotus спада у фамилију Pleurotaceae (ред Agaricales, класа Agaricomyctetes). 
Плодоносна тела су печурке, а хименофор је изграђен из листића. У оквиру рода 
је описано двадесет врста. Неке врсте се понашају као паразит на дубећим стабли-
ма, а настављају своју активност и после сече стабала. Међутим највећи број врста 
рода Pleurotus се развија сапрофитски на сувим стаблима, мртвим деловима живих 
стабала, лежавинама и свежим пањевима. У току ових истраживања констатовано је 
7 врста и то: P. calyptratus, P. cornucopiae, P. dryinus, P. eryngii, P. ostreatus, P. columbinus и 
P. pulmonarius.  Све ове врсте имају значај као проузроковачи трулежи, а неке (као нпр. 
P. ostreatus и P. cornucopiae) се користе у исхрани и медицини (имају лековита својства). 
Кључне речи: Pleurotus spp., бела трулеж, домаћини, идентификација, значај у исхра-
ни, лековита својства

THE MOST COMMON Pleurotus SPECIES IN THE FORESTS OF SERBIA
Abstract: Pleurotus genus belongs to the family of Pleurotaceae (Order Agaricales, Class 
Agaricomyctetes). The fruiting bodies are in the form of mushrooms, and the hymenophore 
is built of lamellae. There are 20 described species in the genus. Some species develop as 
parasites on standing trees and continue their activity after the felling. However, the largest 
number of Pleurotus species develop as saprophytes on dead trees, dead parts of living 
trees, freshly felled logs and fresh stumps. This research recorded 7 species: P. calyptratus, P. 
cornucopiae, P. dryinus, P. eryngii, P. ostreatus, P. columbinus and P. Pulmonarius. All these 
species are important as agents of rot, but some (such as P. ostreatus and P. Cornucopiae) are 
used for human consumption and for medicinal purposes. 
Keywords: Pleurotus spp., white rot, hosts, identification, significance in nutrition, medicinal 
properties

1. УВОД
Према Krik, P. M. et al. (2008), роду Pleurotus припада двадесет врста. 

Највећи број развија се на лишћарским врстама дрвећа и проузрокује бе-
лу трулеж дрвета. Неке врсте се јављају као паразити на дубећим стаблима 
(нпр. на букви, грабу, храстовима), а настављају своју активност и после сече 
стабала. Међутим, највећи број Pleurotus врста се развија сапрофитски на 
сувим стаблима, мртвим деловима живих стабала, лежавинама (трупцима 
заосталим у шуми после сече) и свежим пањевима. На живим (најчешће 
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старим) стаблима оставарују инфекције преко површинских озледа (нпр. 
при сечи и транспорту околних стабала), мразопуцина, упале коре (посебно 
код врста са глатком кором, као што су нпр. буква и граб), ураслих грана, 
оштећења од инсеката и сл. Обично се развијају у бељици стабала. Заједно 
са гљивама из родова Bjerkandera, Ganoderma, Inonotus, Fomes, Fomitopsis, 
Phellinus, Pholiota, Stereum и Trametes, ово су главни деструктори дрвета 
лишћарских врста дрвећа (Breitenbach, J. ,  Kränzl in, F., 1986, 1991; 
Караџић, Д., 1978; Караџић, Д.,  Миленковић, И., 2014, 2015; Караџић, 
Д. et al., 2014, 2016/в; Nobles , М.К., 1948, 1965; Overholts , L.O., 1953; Rayner, 
A.D.M., Boddy, L. 1988).

Током ових истраживања у лишћарским шумама у Србији констатова-
нo je више Pleurotus врста али је доминантно следећих седам: P. calyptratus, 
P. cornucopiae, P. dryinus, P. eryngii, P. ostreatus, P. columbinus и P. pulmo-
narius. 

Међу Pleurotus врстама најчешће се јавља, а самим тим има и највећи 
значај врста P. ostreatus. Ова гљива узрокује трулеж дрвета, па самим тим 
наноси штете шумској привреди. Међутим, како су плодоносна тела јестива, 
ова гљива је у народу позната као јако цењена јестива гљива (“буковача”). 
Буковача се данас и вештачки производи (на буковим трупчићима, слами, 
кукурузовини, пиљевини и сл.). Мада се ова гљива углавном развија на 
лишћарским врстама дрвећа (буква, тополе и сл.), констатована је такође и 
на јели и то на стаблу које је претходно било осушено услед развоја имеле 
(Viscum album f.sp. abietis). Ипак на јели је веома ретка (у овом случају радило 
се о мешовитој састојини букве и јеле на Гочу, па се може претпоставити да је 
гљива са букве прешла на јелу). Недавно је буковача први пут констатована 
и на питомом кестену (Караџић, Д.,  Миленковић, И., 2013).

Ради лакше идентификације, у раду је дат опис констатованих врста 
и указано на њихов значај као проузроковача трулежи дрвета. Посебно је 
истакнут значај ових гљива које имају у исхрани и медицини (лековита свој-
ства).

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Глобална истраживања Pleurotus врста су спроведена у шумама на целом 

подручју Србије (изузев Косова), док су нешто детаљнија истраживања 
била на подручју Мајданпечкe домене, Гоча, НП ’Тарa’, НП ’Фрушка гора’ и 
Срема. При истраживању евидентиране су све Pleurotus врсте које се јављају 
на дубећим (живим) стаблима, сувим стаблима, лежавинама и пањевима. 
Одређивање врста је извршено на основу изгледа плодоносних тела (печур-
ки) и типа трулежи које изазивају. 

Већину констатованих врста смо изоловали на одговарајућим хранљи-
вивим подлогама (PDA- кромпир декстроза агар; МЕА- малц екстракт агар). 
Хранљиве подлоге су припремане према рецепту B o o t h -a, C. (1971). Циљ 
ових изолација је био да се добију чисте културе Pleurotus врста и на осно-
ву њиховог изгледа изврши идентификација. После изолације чистих ку-
лтура, приступило се њиховом одређивању. Прелимнарна истраживања су 
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показала да је најчешћа и најзначајнија врста Pleurotus ostreatus. Како је ова 
гљива изолована и из питомог кестена, потврда врсте извршена је уз помоћ 
молекуларних метода (молекуларна идентификација), секвенцирањем ITS 
региона. Такође, на основу анализе више изолата P. ostreatus добијених из 
различитих домаћина, урађен је идентификациони кључ за врсту према 
кључу Nobles , K.M. (1948, 1965). При одређивању идентификационог кључа 
као параметри су коришћени следећи показатељи: домаћин, боја мицелије, 
реакција на галној и танинској киселини, септираност хифа, присуство 
(или одсуство) на хифама специјалних структура, присуство хламидоспора, 
присуство оидија, брзина раста на МЕА подлози (на температури 20oC), 
плодоношење и реакција на агару. 

За детерминацију Pleurotus врста корисно су послужили и описи ових 
гљива дати у публикацијама следећих аутора: Breitenbach, J. ,  Kränzl in, 
F. (1991); Courtecuisse,  R .,  Duhem, B. (1995); Černy, A. (1989); Hagara, L. 
(2014); Hi lber, O., 1982; Jahn, H. (1979); Karadžić , D. et al. (2016/a); Лазарев, 
В.,  Караџић, Д. (2006); Singer,  R. (1986) и други.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

Род Pleurotus (Fr. ) P. Kummer
(Kingdom FUNGI, Phylum Basidiomycota, Subphylum Agaricomycotina, 

Klasa Agaricomyctetes, Red Agaricales, Fam. Pleurotaceae (K i r k, P. M. et al. 
2008).

3.1. Опис рода Pleurotus
Род Pleurotus је добио назив по облику карпофоре, од речи pleuro (стра-

на, бок) и otus (уво). Карпофоре су у облику лепезе или левкастог облика, 
беле, жућкастобеле, смеђе, плаве, сивоплаве, ружичасте или розе, суве или 
влажне, понекад лепљиве, глатке или са љуспицама, понекад са ситним 
длачицама у центру. Листићи силазе низ дршку, беличасти, бели, розе или 
ружичасти, са једнобојном ивицом. Дршка је бочна или ексцентрична (по-
некад закржљала или недостаје), различите дужине, глатка, са дужим или 
кратким длачицама у основи, чврста. Код неких врста присутни су велум и 
прстен. Месо је мекано, бело или беличасто. Мирис и укус су пријатни, на 
гљиве. Отисак спора је бео, жућкаст, розе, љубичаст, сивкаст или крем. Спо-
ре су хиалинске, цилиндричне, танких зидова. Има или нема плеуроцисти-
де који се никад не гранају, хелиоцистиде скоро увек присутне. Систем хифа 
је мономитичан или димитичан, са надувеним хифама до 25 μm ширине. 
Везице су присутне. Мицелија је бела, са структурама за хватање нематода 
(у облику омче). Бесполни стадијум је присутан, са компактним кониди-
офорама и црним спорама. Врсте овог рода расту на живим или мртвим 
биљкама (првенствено дрвећу), ређе на четинарским врстама, а расту и на 
различитим супстратима од целулозе и лигнина (Guzmán, G., 2000).
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3.2. Род Pleurotus таксономија и врсте рода 
У својим делима почетком 19. века F r i e s  говори о три слична обли-

ка буко ваче: Agaricus ostreatus, Agaricus salignus и Agaricus pulmonarius. 
Наредних година, настављајући своја проучавања, он описује њихове нове 
морфо лошке одлике које се односе на боју и форму карпофора. Четврту 
врсту, Agaricus cornucopioides, F r i e s  издваја 1874. године. K u m m e r  је 
први 1871. године врсте Agaricus ostreatus и Agaricus salignus уврстио у род 
Pleurotus. 

Singe r  (1986) је у оквиру рода Pleurotus издвојио шест секција: 
Lepiotarii (Fr.) Pilat, Calyptrati Sing., Pleurotus Sing., Coremiopleurotus (Hilber), 
Lentodiellum (Murr.) Sing. и Tuberegium Sing.. Због недостатка вела (“velum 
partiale”) и мономитског система хифа које граде плодоносно тело P. ostreatus 
је сврстао у секцију Pleurotus.

C o u r t e c u i s s , R . (1995) род Pleurotus сврстава у фамилију Pleurotaceae 
и ред Tricholomatales, а  P e g l e r , D .  (1998) у фамилију Lentinaceae и ред 
Agaricales.

Према најновијим истраживањима овај род је сврстан у фамилију 
Pleurotaceae, ред Agaricales, класу Agaricomycetes и раздео Basidiomycota. Фа-
милији Pleurotaceae припада шест родова са укупно 94 врсте, а у оквиру ро-
да Pleurotus описано је двадесет врста (K i r k , P. et al. 2008).

Велике разлике у изгледу плодоносних тела, као и веома широк ареал, 
дуго времена су изазивали конфузију у таксономији врста овог рода. Тек се 
новијим биохемијским и генетским истраживањима уводи ред у таксоно-
мији ових врста. 

Истражујући генетску компатибилност Vilga lys ,  R .  et al. (1996) наво-
де да у оквиру рода Pleurotus у свету постоји најмање петнаест, а у Евро-
пи седам интерстерилних група (ISG). Врста Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) 
Kummer, према тој подели припада ISG I. Осим ове, у Европи често расту 
и Pleurotus pulmonarius (Fries) Quélet (ISG II), Pleurotus cornucopiae (Paulet 
ex Persoon) Rolland. (ISG IV), Pleurotus eryngii (De Candolle: Fries) Quélet 
(ISG VI), Pleurotus dryinus (Persoon) Kummer. (ISG IX) и Pleurotus abieticola 
Petersen and Hughes (ISG XII). 

У својим истраживањима B o ž a c , R .  (2008) наводи шест врста овог 
рода, при чему у оквиру врсте Pleurotus eryngii издваја два варијетета и то: 
Pleurotus eryngii var. nebrodensis (Inzenga) Sacc. и Pleurotus eryngii var. ferulae 
(Inzenga) Sacc.

Pleurotus eryngii расте уз ивице путева на корену Eryngium campestre и 
Eryngium maritimum. Pleurotus eryngii var. nebrodensis расте на планинским 
пашњацима и ливадама уз корен биљака Laserpitium latifolium и Laserpitium 
siler, док Pleurotus eryngii var. ferulae расте на остацима биљака из рода 
Ferula, на кречњацима топлијих предела. Осталих 5 врста растa (P. ostreatus, 
P. calyptratus, P. columbinus, P. sapidus, P. drynus) расту на дрвним супстрати-
ма. Врста P. calyptratus једина у оквиру овог рода има на плодоносном телу 
остатке опне («velum partiale»). 

H a g a r a , L .  (2014) описује седам врста овог рода, и то: P. ostreatus, P. 
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calyptratus, P. columbinus, P. pulmonarius, P. drynus, P. cornucopiae и P. eryngii 
(са варијететом P. eryngii var. ferulae).

Истражујући диверзитет врста рода Pleurotus у Европи, Zer vak is ,G.I. 
et al. (2001) су описали једанаест врста, и то: P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm., 
P. pulmonarius (Fr.) Quel., P. calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc., P. cornucopiae 
(Paulet) Rolland, P. dryinus (Pers.) P. Kumm., P. eryngii (DC.) Quel., P. nebrodensis 
(Inzenga) Quel., P. abieticola R.H. Petersen & K.W. Hughes, P. ferulaginis Zervakis, 
Venturella & Cattarossi, P. fuscosquamulosus D.A. Reid & Eicker и P. opuntiae 
(Durieu & Lev.) Sacc. Врсте P. abieticola, P. fuscosquamulosus и P. opuntiae су 
изузетно ретке. 

Само једна група гљива овог рода (P. eryngii sensu lato) расте у заједници 
са живим биљкама. Гљиве ове групе су слаби паразити на корену или стаблу 
биљака фамилије Apiaceae, првенствено родова Eryngium, Ferula, Ferulago, 
Cachrys, Laserpitium, Diplotaenia и Elaeoselinum.

У Италији је према истраживањима Ve n t u r e l l a , G . et al.(2015) конста-
товано присуство дванаест врста: P. calyptratus (Lindbald) Sacc., P. cornucopiae 
(Paulet) Rolland, P. dryinus (Pers.) P. Kumm., P. eryngii (DC.) Quel. var. eryngii, 
P. eryngii var. elaeoselini Venturella, Zervakis & La Rocca, P. eryngii var. ferulae 
Lanzi, P. eryngii var. thapsiae Venturella, Zervakis & Saitta, P. nebrodensis 
(Inzenga) Quel., P. opuntiae (Durieu & Lev.) Sacc., P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm., 
P. pulmonarius (Fr.) Quel. и P. ferulaginis Zervakis, Venturella & Cattarossi. Вр-
сте P. nebrodensis и P. ferulaginis су типични ендемити (расту само у ограни-
ченим регионима југа Италије).

Неки аутори чак у оквиру врсте P. ostreatus издвајају и варијетете. Та-
ко, R a d i ć , S . ,  J e v r e m o v i ć , M .  (2002), наводе варијетете P. ostreatus var. 
columbinus, P. ostreatus var. pulmonarius, P. ostreatus var. spadoleucus, P. ostreatus 
var. salignus и P. ostreatus var. glandulosus. Pleurotus ostreatus var. pulmonarius 
има шешир светлије боје. Pleurotus ostreatus var. spadoleucus има скоро бео 
шешир, са средишње поста вљеном дршком и расте појединачно најчешће 
на врби. Pleurotus ostreatus var. columbinus има шешир голубије плаве боје, 
са смеђим или жућкастим теменом, расте на четинарском дрвећу, али и на 
тополама. Pleurotus ostreatus var. salignus има светлосмеђ шешир и расте 
најчешће на врбама. Pleurotus ostreatus var. glandulosus има бело напрашену 
оштрицу листића и расте најчешће на ораху. Ипак, већина аутора издваја 
најчешће само варијетет P. ostreatus var. columbinus.

3.3. Најчешће констатоване Pleurotus врсте у шумама Србије

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer
Шешир је пречника 4-15 (20) cm, у почетку конвексан, а затим раван, по 

ободу таласаст, у боји варијабилан, сивкаст, сивољубичаст, сивосмеђ, црна-
стосив, плавоцрн (слика 1А и Б; 2А и 3А). 

Листићи силазе низ дршку, у почетку бели, а затим са нијансом жуте 
боје. 

Дршка је 2-3 x 1-2 cm, ексцентрична (обично са стране), а понекад недо-
стаје, бела са вунастом основом. 
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Месо је бело, меснато, пријатног мириса и укуса. 
Отисак спора сивкастољубичаст. Печурке обично расту у групама.
Према Крстић, (1962), оптимална температура за пораст ове гљиве је 

27ºC. Гљива расте и на 10ºC.
Базиди издужено-батинасти, на врху са 4 стеригмате, у основи са вези-

цом, величине 25-35 x 5-7 μm. Без цистида.
Базидиоспоре цилиндричне до цилиндрично-елиптичне, глатке, хиа-

линске, са уљаним капљицама, величине 6,5-9(11) x 3-4 μm.
P. ostreatus je широко распростра њена врста и среће се у Европи, Азији, 

Северној Африци, Америци и Аустралији. 
Буковача се јавља у лишћарским и у мешовитим лишћарско-чети на-

рским шумама, а исто тако у парковима и дрворедима. Од лишћарских 
врста посебно је честа на букви и тополама. Насељава углавном пањеве, 
поломљена стабла, трупце, поломљене веће гране и друге лежавине. Понекад 
се јавља и као паразит слабости на старим стаблима букве. Осим на букви и 
тополама, јавља се и на обореним стаблима дивље трешње, храсту, грабу, ја-
вору, брези, врби и питомом кестену. Мада се ова гљива углавном развија на 
лишћарским врстама дрвећа констатована је такође и на јели и то на стаблу 
које је претходно било осушено услед развоја имеле (Viscum album f.sp. abi-
etis).

Према Farr, O. F. et al. (1989), P. ostreatus у САД расте на врстама дрвећа из 
следећих родова: Abies, Acacia, Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Carya, Castanea, 
Laurocerasus, Liquidambar, Nyssa, Ostrya, Pandanus, Picea, Pistacia, Populus, 
Pseudotsuga, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus и Wisteria.

Изазива белу, пегаву трулеж. Око дрвног ткива нападнутог овом гљи-
вом јављају се тамномрке, уске зоне. 

Дејство гљива беле трулежи на ћелијски зид, како наводе R a y n e r , 
A . D . M . ,  B o d d y , L .  (1988), најчешће почиње из лумена ћелије, па се пре-
ко (s3) слоја секун дар ног зида шири у правцу средње ламеле. Изузетак је 
гљива Phanerochaete sanguinea, која осим на овај начин може да делује и са 
стране средње ламеле. 

Проучавајући дејство ензима гљиве P. ostreatus на субмикроскопску 
струк туру ћелијских зидова букве, N e č e s a n y ,V.,S c h á n ě l , Lj.  (1982) 
утврдили су да гљива продукује ферменте протеазе, целулазе, лаказе, пе-
роксидазе, естеразе и амилазе. Деј ство протеаза и лаказа је најизраженије 
на проводне судове и трахеиде (изази вају перфорације мембрана ћелијских 
зидова), а деловале су и на раздвајање ћелија у средњој ламели. Целулазе 
делују на разлагање спољашњег слоја секундарног зида (s1) и образовање на-
бора у секундарном зиду. Дејством пероксидаза образо вани су набори на 
површини унутрашњег слоја секундарног зида (s3). Пероксидазе такође де-
лују на разлагање примарног зида и спољашњег слоја секундарног зида (s1). 
Естеразе делују на разлагање примарног зида, на разлагање спољашњег сло-
ја секундарног зида (s1) и на одвајање ламела у средњем слоју секундарног 
зида (s2). Амилазе утичу на образовање набора у секундарном зиду.

Економске штете изазива посебно, на трупцима који дуже времена оста-
ју на шумским стовариштима без заштите.
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Према наводима П о п о в и ћ , J . et al., (2008), на дрвету тополе, које је го-
дину дана било изложено дејству гљиве P. ostreatus, констатоване су значајне 
промене у хемијском саставу. Дошло је до релативног повећања садржаја 
целулозе а смањења садржаја лигнина, екстративних материја и пепела. Ако 
се ове промене изразе у односу на почетне вредности запажа се смањење 
учешћа свих анализираних компоненти дрвета. Садржај целулозе се сма-
њио за 12,7%, лигнина за 22,3%, екстрктивних компоненти за 15,93% и пе-
пела за 34,95%. 

Анализа садржаја главних компоненти дрвета (целулозе и лигнина) по-
казује да гљива својим ферментним системом разлаже и целулозу и лигнин, 
али је процес разлагања лигнина знатно бржи.

Својим ензимима P. оstreatus може да разграђује и једињења која имају 
сличну структуру као и лигнин, а позната су као загађивачи. Тако, ова гљи-
ва разграђије пентахлорфенол (PCP), диоксин и полицикличне ароматичне 
хидрокарбонате (PAHs), што се користи за микоремедијацију (Kubatova ,A. 
e t  a l . ,2001).

Печурке ове гљиве су јестиве и имају велики значај у исхрани и меди-
цини (о чему ће бити више речу у делу текста који се односи на медицинска 
својства). Буковача се данас лако вештачки узгаја на балама сламе или буко-
вим (односно тополовим) трупчићима.

Идентификациони кључ за културе P. ostreatus: Key Pattern. 111P19222222 
Објашњење кључа: 1 (домаћин: лишћари), 1 (боја: бела), 1P (реакција на 

галној и танинској киселини: позитивна), 1 (септирање хифа: присутне ве-
зице – Clamp connections), 9 (специјалне структуре: нема), 2 (хламидоспоре: 
одсутне), 2 (конидије: одсутне), 2 (оидије: одсутне), 2 (брзина раста на МЕА 
подлози: раст средње брз, петри посуда пречника 9 cm испуни се после три 
недеље раста), 2 (плодоношење: на подлози МЕА нема плодоношења, али 
на селективној подлози почиње са плодоношењем после 6 недеља раста), 2 
(реакција на агару: реакције на агару најчешће нема, али понекад се јавља 
златножута боја после 6 недеља раста) (К а р а џ и ћ, Д., М и л е н к о в и ћ, 
И., 2013). 

Молекуларна истраживања одабраног репрезентативног изолата из 
питомог кестена су потврдила да је у питању гљива P. оstreatus и секвенца 
прослеђена у NCBI базу података доступна је јавности под приступним 
кодом: KF 309193. 

Pleurotus columbinus Quél. 
(syn. Pleurotus ostreatus var. columbinus (Quél.)Quél.)

Шешир је пречника 5-12(15) cm, шкољкаст или конвексан, по ободу 
таласаст, (често са ивицом повијеном према унутрашњости), гладак, у боји 
варијабилан, сивоплав, плав или плавозеленкаст, у самој средини понекад 
са нијансом окер или бледоцрвенкасте боје (слика 2Б).

Листићи су густи, уски, различлите дужине, спуштају се низ дршку, 
беличасти;

Дршка је кратка, код неких примерака нарасте 5-10(12) cm и дебела је 
1-2,5 cm, пуна, бочно везана за супстрат (у односу на шешир ексцентрична), 
најчешће је глатка или у самој основи длакава, бела. 
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Слика 1. Pleurotus ostreatus: A- плодоносна тела на пању букве,  
Б- плодоносна тела на пању тополе 

Figure 1 Pleurotus ostreatus A - fruiting bodies on a beech stump,  
B - fruiting bodies on a poplar stump

Месо је бело, чврсто, дебело, пријатног мириса и слаткастог укуса.
Отисак спора бео или сивкастољубичаст.
Базиди су издужено-батинасти, на врху са 4 стеригмате, у основи са 

везицом, величине 30-40(50) x 5-7 μm. Без цистида.
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Слика 2. A- Pleurotus ostreatus- једногодишња плодоносна тела,  
Б- Pleurotus ostreatus var. columbinus- једногодишња плодоносна тела 

Figure 2 A - Pleurotus ostreatus – annual fruiting bodies,  
B - Pleurotus ostreatus var. columbinus - annual fruiting bodies

Базидиоспоре елиптично-цилиндричне, величине 10-12 x 3-4 μm.
Ова гљива се јавља у току јесени на пањевима или поломљеним стаблима 

пре свега четинара (ређе и лишћара). Квалитетна јестива гљива.
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Многи аутори сматрају да је ово само један од варијетете гљиве P. ostre-
atus који расте на четинарима (Breitenbach, J. ,  Kränzl in, F., 1991; Hi lber, 
O., 1982., и др.).

Pleurotus cornucopiae (Paul. ex Pers.) Roll.
Шешир је пречника 5-12 cm (најчешће 7-10), у почетку конвексан, а 

затим левкаст, обично по ободу таласаст и испуцао, гладак, сјајан, у почетку 
крем, затим са нијансом окер боје и на крају окерсмеђ (односно светло до 
кожастосмеђ) (слика 3Б).

Листићи су разгранати, силазе низ дршку и формирају једну мрежицу 
преко дршке, густи, беличасти до бледожућкасти. 

Дршка је 2-5 x 1-2,5 cm, ексцентрична (са стране) или центрична, савијена 
и најчешће више дршки спојено у заједничкој основи, беличаста (обично 
исте боје као шешир). 

Месо је меснато, мекано, бело, пријатног укуса и понекад неугодног 
мириса. 

Отисак спора је бледољубичаст.
Базиди су издужено батинасти, на врху са 4 стеригмате и у основи са 

базалном везицом, величине 25-35(40) x 5-8 μm. 
Базидиоспоре субцилиндричне или цилиндричне, глатке, хиалинске, 

величине 7-11 x 3,5-5 μm. Без цистида.
Ова гљива расте у великим групама на сувим стаблима и пањевима 

лишћара, најчешће се јавља на брестовима (Ulmus spp.), а може се наћи и на 
храсту и букви. Гљива изазива мрку трулеж брестове срчике. Дрво се одваја 
по годовима. Плодоносна тела су једногодишња и јављају се у току лета и 
јесени. Квалитетна јестива гљива.

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kummer.
Шешир је пречника 5-12(15) cm, шкољкаст, са ивицом повијеном према 

унутрашности, у почетку бледосив, а касније са бледосмеђим тоновима, фи-
но длакав, затим кутикула испуца у многе ситне и нејасне љуспице (слика 
4А и Б).

Листићи силазе низ дршку, релативно размакнути, широки, бледожути.
Дршка је 2-5 x 2-3 cm, бочна или јако ексцентрична, чврста, тврда, бела 

са прстенастом зоном (остацима вела).
Месо је дебело, бело.
Отисак спора је бео.
Базиди су издужени (витки), према врху благо проширени, 35-100 x 6-8 

μm, са 4 стеригмате и базалном везицом. 
Базидиоспоре цилиндричне до цилиндрично-елиптичне, глатке, хила-

инске, са капљицама, величине 9-13 x 3-4 μm.
Расте од септембра до децембра. Најчешће се јавља на храсту и грабу (ре-

ђе и на букви). Јестива гљива (слабијег квалита у односу на буковачу).

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel.
Шешир је 3-12 cm, лепезаст, конвексан, гладак, понекад са савијеним 
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ивицама, беле или светло-беж боје, са старошћу постаје жут (слика 5 А, Б 
и В). 

Листићи су бели или светли, без попречних веза (понекад су повезани 

Слика 3. A - Pleurotus ostreatus – плодоносна тела на стаблу букве, Б - Pleurotus cor-
nucopiae – плодоносна тела на пању бреста 

Figure 3 A - Pleurotus ostreatus – fruiting bodies on a beech tree,  
B - Pleurotus cornucopiae - fruiting bodies on an elm stump
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само у пределу ножице), силазе низ дршку, ретки и релативно дебели.
Дршка је кратка или закржљала, величине 1,5-2 x 0,5-1 cm, бочна (ретко 

ексцентрична или централна), чврста, бела и најчешће у основи јако длака-
ва. 

Месо је танко, еластично, бело са карактеристичним мирисом на влагу, 
ређе је слаткасто и у старости постаје тврдо. 

Отисак спора је бео или бледољубичаст.
Базиди издужени, према врху проширени, 25-50 x 5-10 μm.

Слика 4. A- Pleurotus dryinus – једногодишња плодоносна тела на стаблу граба,  
Б- Pleurotus dryinus – једногодишња плодоносна тела на стаблу лужњака 
Figure 4 A - Pleurotus dryinus – annual fruiting bodies on a hornbeam tree,  

B - Pleurotus dryinus – annual fruiting bodies on a pedunculate oak tree
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Базидиоспоре цилиндричне до цилиндрично-елиптичне, хиалинске, 
глатке, величине од 7,5-12 x 3,5-4,5μm. 

Плодоносна тела се формирају у периоду мај-октобар. Расте у групама 
на ослабелим стаблима лишћара (најчешће буква, храст, бреза, липа, јасика), 
а ретко на пањевима четинара (смрча и јела). Јестива квалитетна гљива. Има 
лековита својства јер смањује ниво шећера у крви.

Слика 5. Pleurotus pulmonarius: A-Б- бројна плодоносна тела на стаблу букве,  
Ц- једногодишња плодоносна тела на стаблу цера 

Fugure 5 Pleurotus pulmonariu: A-B – numerous fruiting bodies on a beech tree,  
C - annual fruiting bodies on a turkish oak
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Pleurotus calyptratus (Linblad) Sacc.
Шешир је пречника 3-9 cm, полулоптаст, шкољкаст или бубрежаст, са 

повијеним рубом према унутрашњости; по површини зракасто влакнаст, 
понекад чак благо изборан, гладак; када је влажан слузав, крембео до сив-
каст, а када је сув свилкасто сјајан, крембео до сивкаст; најчешће више при-
мерака заједно или ређе појединачни. 

Листићи су густи, док су млади бели су и покривени мембранастим за-
стором (велом), а са старости постају окерсмеђи или жућкастосмеђи, а оста-
ци вела висе само на ободу шешира.

Дршка није развијена или закржљала и бочна.
Месо је чврсто и еластично, бело до крем обојено, на пресеку убрзо по-

стаје лимунжуто, мирише на воће и има пријатан благ укус. 
Отисак спора је бео или бео са жућкастом нијансом.
Базиди су издужени, витки, 35-50 x 5-8 μm. 
Базидиоспоре су цилиндричне, хиалинске, 12-15 x 4-5 μm.
Ова гљива расте од априла до новембра. Развија се као паразит на жи-

вим стаблима топола или чешће као сапрофит на одумрлим још дубећим 
стаблима или сувим гранама. Ређе се јавља и на другим лишћарским вр-
стама. Недавно је забележена на стаблима ораха (Караџић, Д. et al., 2016/б). 
Јестива je гљива.

Pleurotus eryngii (DC: Fr.) Quél.
Шешир je 5-10 cm, шкољкаст до лепезаст, кад је млад конвексан, а касније 

раван, површине мутне, сув, фино длакав (подсећа на јеленску кожу), тамно 
бео до кремокер, на крају сивосмеђ. Ивица шешира дуго времена повијена 
према унутрашњости, донекле таласаста.

Листићи су бели у младости, касније жути до наранџастожути, широки, 
силазе низ дршку, многи на врху рачвасти, са мрежастом анастомозом 
према основи дршке, ивице глатке до делимично таласасте.

Дршка je ексцентрична (бочна), понекад закржљала или недостаје, 2-4 x 
1,5-2,5 cm, жутоокераста, чврста.

Месо je беличасто, дебело, чврсто, временом постаје жућкасто, мирис на 
гљиви, укус благ и пријатан.

Отиса спора je бео.
Базиди су витки, на врху мало проширени, 40-80 x 6-7,5 μm, са 4 

стеригмате и базалном везицом
Базидиоспоре цилиндрично-елиптичне, глатке, хиалинске, са капљи ца-

ма, величине 10-14 x4-5 μm.
Ова гљива се јавља на сиромашним земљиштима или сувим ливадама, 

на стеновитим косинама, на сувом корењу Eryngium campestre, E. maritimus, 
Laserpitium latifolium, Hedracleum, Ferula. Печурке расту најчешће крајем 
лета и почетком јесени.

3.4. Значај Pleurotus врста у исхрани и медицини
Роду Pleurotus припада велики број врста, али је најзначајнија и најра-
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спрострањенија врста Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer (обична буко-
вача). Врсте овог рода се користе у исхрани (вештачки узгајају), у медици-
ни, за микоремедијацију загађивача (нафта и полициклични ароматични 
угљоводоници), а значајни су и као изазивачи трулежи дрвета. Неке врсте 
као што су P. ostreatus P. strigosus, P. subareolatus и P. cornucopiae производе 
токсине који за само неколико минута паралишу нематоде. Токсин је иден-
тификован као транс- 2- деценедиоична киселина (trans-2-decenedioic acid). 
Потом својим хифама продиру кроз отворе у тело нематода, хранећи се њи-
ма (Barron, G. L .,  Thorn, R. G., 1987).

Захваљујући обиљу јефтиног материјала на ком се може гајити, свом бр-
зом развитку и скромним улагањима, производња ове гљиве из године у 
годину расте. Она у укупној индустријској производњи гљива (зависно од 
године) заузима друго, или треће место у свету. 

У свету се у исхрани користи већи број Pleurotus врста, а релативно вели-
ки број се и вештачки узгаја. Најчешће се гаји буковача (Pleurotus ostreatus). 
Захваљујући свом развијеном ферментном систему, буковача се може гаји-
ти на разноврсним супстратима. Поред тога и припрема супстрата за њено 
гајење је веома једноставна. 

Са узгојем буковаче инокулацијом дрвног материјала први је почео 
Falk 1916. године у Немачкој. У периоду између 1934. и 1940. године Liese и 
Luthard су даље усавршили гајење на трупцима. На експериментима гајења 
буковаче на струготини радили су Lohwag 1951. године и Block са сарадни-
цима 1959. године (cit. K o s o , Š . 1986).

Касније су почела проучавања за гајење на другим супстратима. Нај-
чешће су коришћени слама од житарица, слама шећерне трске, отпаци од 
кукуруза и семена памука (Ragunathan, J. et al., 1996). У својим истражи-
вањима K han,S.M. и Ali, M.A. (1981) користили су памук као супстрат за 
гајење буковаче. M a r t i n e z - C a r r e r a , D .  (1987) испитивао је могућност 
гајења на каши од кафе (cofee pulp), a S e n y a h , J . K . et al. (1989) користили су 
као супстрат, љуске од какаоа. 

У Зимбабвеу се P. ostreatus успешно гаји на врсти воденог корова, Hiacinid 
sp. која прети да својим наглим умножавањем уништи фауну и флору у реч-
ним токовима Јужне Африке. У Немачкој пивари «Erzquell» користе оста так 
након цеђења слада за производњу буковаче (M i l e n k o v i ć, I. 2001).

P o p p e ,  J .  (2004) наводи да се буковача у свету може гајити на око 
200 супстрата. Неки од њих су: слама од хељде, листови и стабло банана, 
лишће цимета, љуске цитруса, стабљике кукуруза, слама од лана, стабљике 
нане, овсена слама, стабљике грашка, листови кромпира и паприке, сојине 
љуспице и слама, шећерна трска, сунцокретове љуспе и отпад од артичоке. 

Буковача се може гајити на већем броју врста дрвећа. Тако, као најпо-
вољније врсте Максимовић, П.,  Полак,В. (1998) наводе тополу, врбе, цер, 
букву, граб, питоми кестен, брезу, дуд, липу и зову. Осим њих, за гајење су 
погодне и воћкарице: јабука, трешња, орах и оскоруша. Врсте на којима је 
принос веома мали (па их самим тим не треба користити) су јова, јасен, ба-
грем и разне врсте борова. 

Током петогодишњих истраживања приноса буковаче на трупцима 
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букве и јасике Pavl ík,M.,  Pavl ík,  Š.  (2013) су максималну производњу по-
стигли у трећој години. У четвртој, а посебно у петој години производња је 
била веома мала. Укупан принос на трупцима букве (40 трупаца) износио 
је 353,695 kg, док је на трупцима јасике (44 трупца) износио 157,1 kg. Поједи-
начно, највећи принос на једном трупцу букве износио је 12,56 kg, а на труп-
цу јасике 10,64 kg. Минималан принос буковаче на трупцу јасике износио је 
1,640 kg, а на трупцу букве 3,805 kg.

У својим истраживањима Ра д уловић,З. (2004) на пањевима тополе на-
води принос од 610 g по пању. У периоду од три године очекивани принос 
је већи од 3,5 kg. Овај очекивани принос би представљао 11% од масе пања. 
Коментаришући принос буковаче, K o s o , Š .  (1986) наводи да просечни 
принос износи 10% од масе пања, али не наводи о којој врсти дрвета је реч. 
Максимовић,П. и Полак,В. (1998) дају податке о нешто већем приносу, 
наводећи да се са 100 kg дрвне масе за четири године може остварити при-
нос 20–25 kg (20-25%).

Америчка фирма «Ecovative Design» патентирала је употребу супстрата 
који остаје после гајења буковаче као замену за гориво и као изолациони 
материјал. Истраживачи у Мексику су развили технологију коришћења ми-
целије за рециклажу пелена за бебе (памперса).

3.4.1 Употреба у исхрани 
Плодоносна тела буковаче садрже многе супстанце неопходне за органи-

зам човека. Свежа плодоносна тела буковаче садрже између 85,24 и 94,70% 
воде. У 100g буковаче налази се до 7,93g азота, а садржај протеина варира 
од 23,09 па до максималних 38,96 g (Manzi,P. еt al., 1999). Ови протеини се 
лако усвајају а при термичкој обради ово усвајање се повећава до 70%. 

Буковача садржи 18 аминокиселина. Од есенцијалних аминокиселина 
садржај лизина, леуцина, фениланалина и треонина је веома висок, валина, 
изолеуцина, хистидина и аргинина је средњи, док је садржај метионина и 
триптофана веома мали (Maf toun, P. et al., 2015). Садржај масти у плодо-
носним телима је низак и износи 2,2 mg на 100 g сувих гљива. Од тога, чак 
67% чине поли-незасићене масне киселине које спречавају артеросклерозу, 
смањујући садржај триглицерида и холестерина у крви. Од поли-незасиће-
них масних киселина најзначајнија је линолна, а од моно-незсићених оле-
инска киселина. 

Од минералних материја буковача садржи фосфор, гвожђе, калијум, 
калцијум, кобалт, цинк, бакар и селен. Према истраживањима Chye, F.Y. et 
al. (2008) садржај минералних материја у 100 g суве супстанце је: калцију-
ма 41,3 mg/100g, магнезијума 133,6 mg/100g, калијума 24,96 mg/100g, гвожђа 
101,97 mg/100g, бакра 7,19 mg/100g, и цинка 122,23 mg/100g.

Буковача садржи комплекс витамина групе Б, аскорбинску киселину, 
витамине Д2, E (α-токоферол и β токоферол) и витамин А (Максимовић, 
П.,  Полак, В. 1998; Chye, F.Y. et al., 2008). Од витамина групе Б, према на-
водима Феофилова, Е. P. et al., (2013), P. оstreatus садржи витамин Б1, Б2, Б3, 
Б5, Б6, Б9 и Б12. 

Буковача је и природни извор статина (ловастатин) који инхибирају син-
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тезу холестерина. Садржај угљоводоника је 68-74% суве масе и скоро 20% 
њих се лако усваја у организму (глукоза, фруктоза, сахароза). Из буковаче 
су изоловани полисахариди β глукани (лентинан) који имају антитуморно и 
имуномодулирајуће дејство. Манит и хитин који граде влакна гљиве апсор-
бују токсичне материје. 

3.4.2. Медицинска својства
Поред употребе у исхрани врсте рода Pleurotus све већу примену налази 

и у медицини. Преглед њихових најважнијих лековитих својстава приказан 
је у табели 1.

Табела 1.  Медицинска својства неких гљива рода Pleurotus
Table 1   Medicinal properties of some Pleurotus species

Pleurotus ostreatus (ß-glukan)
et al

et al.  2013;

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus
et 

al.  
 

et al

Pleurotus ostreatus et al

Pleurotus ostreatus
et al

Pleurotus ostreatus et al

Pleurotus ostreatus

Pleurotus 
cornucopiae

 et al

Pleurotus 
pulmonarius
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Буковача је богата антиоксидантима, а поседује и антитуморна, имуно-
модулаторна, генопротективна, антиинфламаторна, хипохолестеролемич-
на, антихипертензивна, антихипергликемична, антимикробна и антиви-
русна дејства (Paul,C. et al. 2017).

Мицелијарни екстракт буковаче сам, или заједно са циклофосфами-
дом, има јаку антитуморну активност, и у потпуности инхибира раст сар-
кома-180 и Ерлиховог тумора (В и ш н е в с к и й, М. 2014). Водени екстракт 
плодоносних тела има високу цитотоксичност, дејствује на апоптозу и има 
штетан ефекат на ћелије инфициране ХИВ-ом. Екстракт буковаче у метано-
лу има антиоксидантско дејство (удаљава слободне радикале и вишак гво-
жђа) и штити DNK ћелије организма (Феофилова, Е. P. et al., 2013; Oloke, 
J. K., Adebayo, E. A. 2015). Како наводе Akata ,I .  et al. (2012), метанолни 
екстракт у концетрацији 2.72 mg/mL, уклања 96.16 % слободних радикала.

Екстракт ове гљиве садржи β-glucan који је назван плеуран. Плеуран 
је разгранати полисахарид који се састоји од молекула D-глукозе који су у 
главном ланцу везани β1,3–везом и има бочне ланце на положају 6 глуко-
зе. Он има имуномодулаторно дејство, а потенцијално се може користи-
ти у лечењу канцера, поремећаја имуног система и код разних инфекција 
(Devi,K.S.  et al., 2015). 

Гљиве рода Pleurotus (P. florida, P. tuber-regium, P. eryngii, P. ostreatus и P. 
pulmonarius) имају велики потенцијал као алтернативна терапија за арте-
росклерозу, кроз превенцију и лечење оксидативног стреса, хипертензије 
или хиперхолестеролемије, ако се користе као храна или екстракт добијен 
из плодоносних тела или мицелије. Од свих врста овог рода, P. ostreatus 
има највећи потенцијал у превенцији и лечењу артеросклерозе, јер садржи 
највећи број антисклеротичних једињења, као што су ерготионеин, лова-
статин и хризин (Zaina l Abidin,M.H. et al., 2017). Такође, ова гљива има и 
фибринолитичко дејство, па може представљати нови, потенцијални извор 
у лечењу тромбозе (Shen,M.H. et al., 2007). 

У својим истраживањима Naguib,Y.M. et al. (2014) наводе да P. ostreatus 
има хепатопротективна и нефропротективна својства, што доказују: значај-
но смањење промена у јетри и хистопатологији бубрега изазваних високим 
садржајем ацетаминофена (APAP), биохемијски параметри, производи пе-
роксидације липида и активност антиоксидативних ензима. 

Vamanu, Е. (2012) је утврдио активност етанолског екстракта мицелије 
P. ostreatus против две врсте гљива из рода Candida. 

P. cornucopiae се због садржаја Д-манитола може користити за смањење 
високог крвног притиска (Hagiwara, S. Y. et al. 2005), а P. pulmonarius према 
наводима Ви ш невс к и й, М. (2014) смањује ниво шећера у крви. 

У традиционалној медицини буковача се користи као антитуморно, ан-
тивирусно, антибактеријско и антидијабетско средство и као тоник за кар-
диоваскуларне и болести нервног система. Осим тога, користи се код лумба-
га, болова у тетивама и високог притиска.
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4. ЗАКЉУЧЦИ
На основу спроведених истраживања у шумама Србије дошли смо до 

следећих закључака:
- у шумама Србије констатовано је више Pleurotus врста, међутим доми-

нантно је седам врста: P. calyptratus, P. cornucopiae, P. dryinus, P. eryngii, P. 
ostreatus, P. columbinus и P. pulmonarius;

- неке врсте се понашају као паразит на дубећим стаблима, а наставља-
ју своју активност и после сече стабала. Међутим, највећи број Pleurotus се 
развија сапрофитски на сувим стаблима, мртвим деловима живих стабала, 
лежавинама и свежим пањевима и изазивају белу трулеж бељике; 

- међу Pleurotus врстама најчешће се јавља и самим тим и има највећи 
значај P. ostreatus (позната у народу под називом “буковача”);

- P. ostreatus се јавља у лишћарским и у мешовитим лишћарко-
-четинарским шумама, а исто тако у парковима и дрворедима. Од 
лишћарских врста посебно је честа на букви и тополама. Насељава углавном 
пањеве, поломљена стабла, трупце, поломљене веће гране и друге лежавине. 
Понекад се јавља и као паразит слабости на старим (живим) стаблима букве. 
Осим на букви и тополама, јавља се и на обореним стаблима дивље трешње, 
храсту, грабу, јавору, брези, врби и питомом кестену. Мада се ова гљива 
углавном развија на лишћарским врстама дрвећа, констатована је такође и 
на јели и то на стаблу које је претходно било осушено услед развоја имеле 
(Viscum album f.sp. abietis). Плодоносна тела буковаче (печурке) садрже 
многе супстанце неопходне за организам човека, па се ова врста широко 
користи у исхрани;

- буковача поседује лековита својства (па се користи и у медицини) јер 
је богата антиоксидантима, а поседује и антитуморна, имуномодулаторна, 
генопротективна, антиинфламаторна, хипохолестеролемична, антихипер-
тензивна, антихипергликемична, антимикробна и антивирусна дејства;

- од других Pleurotus врста, лековита својства су откривена и код врста 
P. cornucopiae (смањује ниво шећера у крви) и P. pulmonarius (утиче на хи-
пертензију).

Напомена: Овај рад је реализован је у оквиру пројеката: „Одрживо га-
здовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији (ТР 37008)“ и 
„Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптимал-
не шумовитости“, (ТР 31070), које финансира Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије 
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Summary

Pleurotus genus belongs to the family of Pleurotaceae (Order Agaricales, Class Agaricomyctetes). 
The fruiting bodies are in the form of mushrooms and the hymenophore is built of lamellae. There 
are 20 described species of the genus. Some species develop as parasites on standing trees and con-
tinue their activity after the felling. However, the largest number of Pleurotus species occur as sap-
rophytes on dead trees, dead parts of living trees, freshly-felled logs and fresh stumps. This research 
recorded 7 species: P. calyptratus, P. cornucopiae, P. dryinus, P. eryngii, P. ostreatus, P. columbinus and 
P. Pulmonarius. All these species are important as agents of rot, but some (such as P. ostreatus and P. 
Cornucopiae) are used for human consumption and for medicinal purposes. Of all Pleurotus species, 
P. ostreatus (known as `oyster mushroom`) is the most common and therefore the most important 
one. P. ostreatus occurs in broadleaved and mixed broadleaved-coniferous forests, but also in parks 
and avenues. Of broadleaved species, it is especially common on beech and poplar trees. It mainly 
colonizes stumps, broken trees, logs, broken branches and freshly-felled logs. Sometimes it occurs 
as a weak parasite on old (living) beech trees. Apart from beech and poplar trees, it occurs on felled 
trees of wild cherry, oak, hornbeam, maple, birch, willow and sweet chestnut. Although this fungus 
mostly grows on broadleaved trees, it has also been found on fir trees that were previously infested 
by the mistletoe (Viscum album f.sp. abietis). The oyster mushroom is cultivated and commercially 
grown on around 200 substrates worldwide. Some of them are: wheat straw, sugarcane bagasse, corn 
and cottonseed waste, buckwheat straw, banana leaves and stems, cinnamon leaves, citrus shells, 
corn stalks, flax straw, menta stalks, oat straw, pea stalks, potato and pepper leaves, soybean pods 
and straw, sunflower husks and artichoke waste. Oyster mushrooms are also grown and produced on 
tree logs (primarily beech and poplar). Thanks to the abundance of inexpensive materials that can 
can be used as substrates, its rapid development and cost-effectiveness, the production of this fungus 
is growing year after year. In the total industrial production of fungi (depending on the year) it is 
second-ranked, or third-ranked in the world. The oyster mushroom is widely used in human con-
sumption because the fruiting bodies of this species contain many substances essential for the human 
body. The fresh fruiting bodies of oyster mushroom contain between 85.24 and 94.70% of water. 100 
grams of oyster mushroom has up to 7.93g of nitrogen, while the protein content ranges from 23.09 
to 38.96g. These proteins are easily adopted and the thermal treatment increases the adoption to 
70%. The oyster mushroom contains 18 amino acids. It is rich in vitamin B complex, ascorbic acid, 
vitamin-D2, vitamin-E (α-tocopherol and β tocopherol) and vitamin-C as well as phosphorus, iron, 
potassium, calcium, cobalt, zinc, copper and selenium.

The oyster mushroom has medicinal properties (due to the presence of β-glucan). It is rich in 
antioxidants and has antitumor, immunomodulatory, genoprotective, anti-inflammatory, hypocho-
lesterolemic, antihypertensive, antihyperglycemic, antimicrobial and antiviral effects. Other Pleuro-
tus species that have medicinal properties include P. cornucopiae (decreasing blood sugar levels) and 
P. pulmonarius (in the treatment of hypertension).
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