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EASY
PORTUGUÊS

KIT DE CULTIVO DE COGUMELOS ‘EASY’ - MANUAL
Este kit de crescimento é baseado num método de cultivo fácil e comprovado.
Prepara uma caixa de cultivo, que proporciona várias colheitas, em três passos
fáceis. Requer poucos cuidados, depois de estabelecido. Tudo o que precisas
fazer é colher os cogumelos e regar a caixa para o próximo ciclo. Se és
principiante em cultivo caseiro, é melhor aprenderes primeiro um pouco sobre
o ciclo de vida e sobre as condições de crescimento dos cogumelos. Antes de
começares, lê os capítulos ‘ciclo de vida’ e ‘trabalho limpo’. Podes encontrá-los
no fim deste manual.
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CONTEÚDO:
• 1 Mushbag com 425 g de centeio esterilizado
• 1 Seringa (com 5 ml de esporos em suspensão)
• 1 Caixa de cultivo (1200 ml) com filtro de ar
• 1 Saco de cultivo com filtro de ar
• 200 ml de vermiculite
• 400 ml de perlite
• 1 Gaze com álcool • 2 clipes
• 1 autocolante

OUTROS REQUISITOS:
Isqueiro, colher limpa, tesoura limpa
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PASSO 1 - INJECTAR OS ESPOROS
REQUESITOS: isqueiro

1. LIMPAR O ENCAIXE DE INJECÇÃO
Lava as mãos. Usa a gaze que fornecemos
para desinfectar o encaixe de injecção.
Depois disso, não toques de novo no
encaixe.

2. AQUECER A AGULHA
Agita bem a seringa, durante cerca de
5-10 segundos, para uma distribuição
homogénea dos esporos. Retira a tampa
protectora e aquece a agulha até ficar
incandescente. Depois deixa arrefecer
durante uns 15-20 segundos.

3. INJECTAR OS ESPOROS
Insere cuidadosamente a agulha, atra
vés do retalho de borracha e injecta o
conteúdo da seringa. Se o fluxo ficar blo
queado, puxa suavemente a agulha um
pouco para trás. Sela imediatamente o
furo com o autocolante fornecido.

4. INCUBAÇÃO
Coloca o saco num sítio escuro e quente (* – ver DICAS no final). Assegura-te
de que o filtro está desbloqueado, na parte de trás do saco. Uma temperatura
de 20°C é aceitável, mas se possível, aponta sempre para uma temperatura
de cerca de 28°C. Temperaturas mais baixas podem atrasar o processo.
Temperaturas de abaixo de 15°C irão parar o crescimento do micélio.
5. CRESCIMENTO

Depois de cerca de sete
dias, quando o micélio
começar a crescer, o saco
irá inchar um pouco. Agita
um pouco o saco, e parte
com cuidado os pedaços
sólidos, pois isto ajuda a
acelerar o crescimento. Mas com cuidado, para não danificares o filtro. Depois
de duas a quarto semanas todos os bagos estarão cobertos por micélio
branco; é a altura do passo seguinte (**). O teu trabalho está feito, por agora.
Os esporos precisam de tempo para crescer (***).
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PASSO 2 - PREPARAR A CAIXA DE CULTIVO
REQUESITOS: tigela

limpa, colher limpa, tesoura limpa

Quando todos os bagos estiverem cobertos pelo micélio, prepara a caixa de
cultivo. Os cogumelos são constituídos por mais de 90% de água. Usando
uma camada de perlite e cobrindo o micélio com vermiculite, estamos a criar
uma espécie de reservatório para os cogumelos. A vermiculite também ajuda
a manter um alto nível de humidade dentro do saco de cultivo.

1. SEPARAR OS BAGOS COLONIZADOS
Pega no Mushbag e, com cuidado, separa o micélio. Isto pode revelar-se

um pouco difícil, pois os bagos de centeio
transformaram-se entretanto em sólidos
blocos de micélio. Apertando com cuidado,
podemos obter pedaços soltos. É necessário
fazeres isto, para mais facilmente encheres
a caixa de cultivo.

2. PREPARAR A VERMICULITE
Limpa uma mesa, para usares como espaço
de trabalho. Pega numa colher limpa e numa tesoura, também limpa. Antes de
começares, lava as mãos com sabão
e limpa-as muito bem com uma toalha
limpa ou papel de cozinha. Adiciona
50 ml de água da torneira ao saco de
vermiculite e fecha o saco. Mistura bem
a vermiculite, apertando o saco entre
os dedos, até que fique húmida por
igual.Isto torna-se mais fácil de fazer,
se deixares pouco de ar no saco.

3. ENCHER A CAIXA DE CULTIVO
É muito importante trabalhar
agora da forma mais limpa e
precisa possível. Passa a caixa
e a respectiva tampa por água
corrente. Despeja o saco de perlite
para dentro da caixa de cultivo e
PERLitE MYCELIUM VERMICULITE
agita a caixa suavemente para
obteres uma distribuição homogénea. Corta o Mushbag com a tesoura (limpa)
e enche a caixa com uma camada de micélio (os grãos do Mushbag). Evita
tocar com as mãos. Agita de novo a caixa
horizontalmente, para que os grãos assentem
e formem uma cada uniforme. Com uma
colher limpa, cobre completamente a parte
de cima do micélio com vermiculite. Fecha a
caixa com a tampa e conserva-a num local
quente e escuro, nas mesmas condições que
descrevemos anteriormente (*).

O micélio precisa agora de tempo para penetrar na vermiculite. O próximo
passo terá lugar dentro de uma semana aproximadamente, quando todos os
bagos estiverem cobertos de novo com micélio e quando o micélio for visível
através da vermiculite (cerca de 10-20%).
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PASSO 3 - CRESCIMENTO DOS COGUMELOS
Tens agora uma caixa pronta-a-cultivar, com substrato colonizado. Não vai
demorar muito até os primeiros cogumelos começarem a despontar. Mas,
primeiro, precisas de regar a caixa de cultivo, para teres a certeza que existe a
humidade necessária para o crescimento dos teus cogumelos.

1. ÁGUA
Aprire con cautela un angolo del
coperchio della scatola. Delicatamente
aprire il rubinetto e lasciare che la scatola
si riempi d’acqua. Assicurarsi che il
substrato è completamente som
mer
so. Chiudere il coperchio nuovamente e
lasciar riposare la scatola per 12 ore.

2. ESCORRER A ÁGUA EM EXCESSO
Depois de 12 horas, abre de novo um canto
da tampa e deixa escorrer toda a água em
excesso.
3. CRESCIMENTO
Lava as mãos, retira a
tampa e coloca
a caixa dentro do saco de cultivo. Faz uma dobra
na extremidade do saco e fecha-o, usando os
clipes. Não deites fora a tampa, lava-a e guarda-a.
Irás precisar dela de novo, mais tarde. Coloca o kit
de crescimento num sítio quente (20-25°C) com luz,
mas não ao sol ou directamente em cima de um
aquecedor. Temperaturas a volta de 25°C permitem
um crescimento mais rápido dos cogumelos. Mantém
o saco fechado e os primeiros cogumelos irão surgir

ao fim de, aproximadamente, 14 dias.
Estes irão ficar prontos para colher
depois de 7 dias.

4. COLHEITA
Os cogumelos não aparecem de for
ma contínua mas em ‘descargas’. Col
heos, de preferência, quando o cha
péu começar a abrir. Se esperares
tempo demasiado, os chapéus abrem
completamente e os cogumelos lançam
os seus esporos. Isto faz os cogumelos
e o interior dos sacos ficar preto/
azulado. No entanto, isto basicamente é apenas um problema de cosmética.
Colhe todos os cogumelos de uma só vez, excepto quando um ou dois estão
a crescer muito mais rápido que o outros (****). Deixa ficar os pequenos
cogumelos que, por vezes, crescem entre o substrato e os lados da caixa.
5. DESCARGA SEGUINTE
Imediatamente depois da colheita, o
substrato necessita de ser regado de
novo. Retira todos os cogumelos que não
cresceram bem, mas tenta manter todo o
substrato intacto. Coloca de novo a tampa,
e rega outra vez, como antes, escorrendo
o excesso depois de 12 horas. Põe a caixa
dentro do saco e fecha-o com os clipes. O
ciclo de rega, crescimento e colheita pode
ser repetido até o substrato ficar esgotado.
Normalmente isto acontece depois de
quatro ou cinco “descargas”, sendo geralmente a segunda descarga a que dá
melhores rendimentos
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TRABALHO LIMPO
O micélio é muito sensível a contaminações,
especialmente durante a fase de crescimento. Dentro
do Mushbag, o micélio pode crescer em condições
perfeitamente estéreis. Depois de maduro, é menos
susceptível de ser contaminado. No entanto, para
reduzir todos os riscos de contaminação, ainda é

bastante importante trabalhar de uma forma limpa. É aconselhável lavar as mãos com sabão,
antes de cada passo, e seguir cuidadosamente as instruções.
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CICLO DE VIDA
É mais fácil compreender o ciclo de vida do cogumelo
quando o comparamos ao de uma planta. Os esporos
são as sementes, o micélio subterrâneo é a planta, e os
cogumelos sao os frutos. O micélio (branco) reproduzse ao formar cogumelos. Quando os cogumelos estão
maduros, libertam os seus esporos. Estes irão mais tarde
germinar e crescer como micélio de novo, completando
assim o ciclo de vida. Ao injectarmos uma suspensão
de esporos no Mushbag, estamos a simular parte deste
processo. Os esporos irão transformar-se em micélio,
usando os nutrientes presentes no centeio. Expor o
micélio ao ar fresco e à luz vai então despoletar a
formação de cogumelos.

..............................................................................
DICAS
(*) Um bom sítio para colocar o Mushbag é, por exemplo, um armário por cima do frigorífico. O calor
produzido pelo frigorífico sobe, e faz aumentar a temperatura em alguns graus. Nunca coloques
o Mushbag directamente em cima de uma fonte de calor – isso irá fazer com que o Mushbag
seque completamente.
(**) É muito importante que todos os bagos estejam cobertos com micélio. Por vezes, depois de
algumas semanas de colonização, o micélio pára de crescer. Parte delicadamente o micélio e agita
o saco. O micélio ira então continuar a crescer.
(***) Se o Mushbag ficar contaminado, não poderás salvá-lo. Nunca abras um Mushbag
contaminado!
(****) Antes de fazeres as colheitas, lava cuidadosamente as tuas mãos com sabão. Abre o saco e
retira a caixa. Colhe os cogumelos, segurando o pé pela base e aplica um movimento de rotação,
ao mesmo tempo que o puxas para fora do substrato. Toca o menos possível no substrato.
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AVISO
Os produtos Innervisions são enviados na condição de não serem usados em conflito com
alguma lei aplicável, em qualquer país. Innervisions não aceita ser responsável por pessoas que
não cumpram leis locais ou internacionais.
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Para mais informação sobre os nossos produtos e Questões Frequentes, visita:

www.innervisions.nl
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