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mushbag
PORTUGUÊS

MUSHBAG PARA CULTIVO DE COGUMELOS - MANUAL

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 abaixo de
15°C irão parar o crescimento do micélio.

PT O Mushbag contém um substrato tratado a quente, adequado à reprodução
da maioria dos cogumelos comestíveis. É equipado com um microfiltro, que lhe
permite respirar, e um encaixe de borracha que sela o saco hermeticamente,
depois de aplicada a injecção com a seringa de esporos. Os esporos não
estão incluídos neste kit, mas podem ser adquiridos à parte.
...............................................................................
OUTROS REQUISITOS: isqueiro (ou lança-chamas), seringa de esporos.
...............................................................................

5. CRESCIMENTO
Depois de cerca de sete dias, quando o
micélio começar a crescer, o saco irá inchar
um pouco. Agitar o saco agora, acelera
o crescimento. Quando todos os bagos
estiverem coberto com micélio, o estrato está
pronto para usar. (**)

1. LIMPEZA DO ENCAIXE DE INJECÇÃO
Usa a gaze com álcool para desinfectar
o encaixe de injecção. Não aplicar calor
a seguir.

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

3. InjecÇÃO DO inoculantE
Insere cuidadosamente a agulha
através do retalho de borracha e injecta
o conteúdo da seringa. Se o fluxo ficar
bloqueado, puxa suavemente a agulha
um pouco para trás.

4. INCUBAZIONE
Aperta o saco com cuidado, de forma a
distribuir bem os esporos. Coloca-o num
sítio escuro e quente (*). Assegura-te de
que o filtro está desbloqueado, na parte
de trás do saco. Uma temperatura de

< RESULTADO FINAL:
Substrato completamente desenvolvido
...............................................................................
DICAS
(*) Um bom sítio para guardar o
Mushbag é, por exemplo, o armário
por cima do frigorífico. O calor
produzido pelo motor do frigorífico
sobe e aumenta 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.
(**) Se o Mushbag ficar contamina
do, não poderá ser salvo. Nunca
abras um Mushbag contaminado!

Mushbag DI DE CENTEIO

mushbag
DE SEMENTES DE
ALPISTA-BRAVA
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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
...............................................................................

