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Disponíveis em
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Disponíveis em diversas variedades.
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diversas variedades.
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ready-to-grow
Disponíveis em
diversas variedades.
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READY-TO-GROW
PORTUGUÊS

KIT DE CULTIVO DE COGUMELOS ‘READY-TO-GROW’ – MANUAL
Este kit de cultivo contém uma caixa com substrato colonizado (meio de
crescimento), um saco de cultivo com filtro de ar e dois clipes. Exige poucos
cuidados, uma vez estabelecido. Tudo o que precisas fazer é colher os
cogumelos e regar a caixa para iniciar o próximo ciclo.
..........................................................................

1. ÁGUA
Abre cuidadosamente um canto
da tampa da caixa. Abre a torneira
devagar e deixa a caixa encher-se de
água, através deste canto. Assegura-te
que o substrato está completamente
submerso. Fecha a caixa de novo com
a tampa e deixa repousar durante 12
horas.
2. ESCORRER O EXCESSO DE ÁGUA
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 à 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
forma contínua mas em ‘descargas’.
Colhe-os, de preferência, quando
o chapéu 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, a caixa necessita ser regada de novo, para
dar inicio a um novo ciclo. 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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DICAS
(*) Antes de fazeres a colheita, lava cuidadosamente as mãos com sabão. Abre o saco e retira a
caixa. Colhe os cogumelos, segurando o pé pela base e aplicando 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:
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