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- Micron-filtrated saco com substrato de crescimento e area de injecção 
- MycoMate® Liquid Culture vial (Frasco de Cultura Liquida)
- Compressas de álcool esterilizadas
- Seringa e agulha estrerilizadas calibre 18 
- Bandeja de frutificação
- Saco de vermiculita 
- Micron-filtrated saco de frutificação 

- Chama a gás (isqueiro tipo “maçarico” a gas butano funciona bem) 
- Vasilha limpa para mistura
- Agua (destilada é melhor)
- SporeMate® Edible Spore Suspension Vial (Suspensão de esporos Comestíveis) em frasco ou 
seringa, Mycomate® Frasco Cultura Liquida (contendo micélio), ou outro inoculante adequados 
- Higienização das mãos e área de trabalho

Existem duas opções para a inoculação (injeção) do kit de cogumelos: 
A. Esporos: 
Você pode injetar os esporos diretamente no substrato de crescimento . Isto é um pouco menos 
trabalhoso, mas demora mais tempo e ocasionalmente não germinam esporos suficientes. Se 
você escolher esta opção, vá directamente para o passo # 1 na proxima pagina. 
B. Cultura Liquida: 
Para uma colonização mais rápida, e maiores rendimentos você precisa primeiro inocular e 
colonizar um Mycomate® Frasco Cultura Liquida e em seguida injetar a cultura líquida no saco de 
substrato de crescimento. Se esta for a sua opção,você primeiro deve seguir passos # 1 a # 11 
das instruções incluídas com o Mycomate® Frasco Cultura Liquida antes de ir para a etapa # 1 
abaixo. 

Nota: Com a opção B (Cultura Liquida), você deve utilizar um produto confiável e estéril para 
injetar no frasco de cultura líquida ou você corre o risco de contaminação. No entanto, se a 
cultura líquida tornar-se contaminada você pode descartar-la e voltar a opção A (Esporos).

1.   Lave bem as mãos (sabão antibacteriano é opcional). Secar com toalha limpa (papel
      toalha). 
2.   Enquanto segura a area de injeção do saco de substrato com uma mão, levante as duas 

abas de plástico com a outra mão e suavemente rasgue fora o disco de plástico protegendo 
a área de injeção. Limpe com uma compressa de álcool nova e deixar secar. (Veja a foto a) 
3.   Remover seringa e agulha do saco. Retire a proteção plástica protegendo a agulha 
(torça no sentido horário, em seguida puxe). Não toque a ponta da agulha em nada, senao 
ela tera de ser re-esterilizada *. Se estiver utilizando seringa e agulha de um outro 
fornecedor, então elas devem primeiro ser esterilizadas. 
* As agulhas podem ser esterilizados com uma chama. Você deseja que aponta da 
agulha se torne vermelha, mas deve ter cuidado para não superaquecer e derreter a 
área em que a agulha entra em contato com o plástico. Sempre deixe a agulha esfriar 
antes de injetar. Além disso, não respirar diretamente sobre a area de injeçao ou 
agulha. (Veja a foto b) 

4.   Empurre a agulha da seringa (preenchida com cultura liquida colonizada ou suspensão de 
esporos), através do area de injeção do saco de substrato . (Veja a foto c)

      Esporos: Use a area de injeção para guiar a agulha e injete de 1 a 2 ml em cada canto e ao 
longo dos lados do saco de substrato .Deixar a solução escorrer pelos lados do saco de 
substrato. Adicione algumas gotas em cima do substrato. Quanto mais uniformemente o 
substrato é inoculado, mais rápida sera a colonização. 
Cultura Liquida: Use a area de injecção para orientar agulha e injecte 1-2 gotas em cada 
canto e ao longo dos lados do saco de substrato. Deixar a solução escorrer pelos lados do 
saco de substrato. Adicionar algumas gotas em cima do substrato. Cada gota de cultura 
líquida representa um ponto de crescimento e por isso quanto mais uniforme o substrato é 
injetado, o mais rápida sera a colonização. 

Incubar o saco de substrato no escuro em temperatura adequada (normalmente entre 23º a
 27º C). 
Esporos: Dentro de alguns dias a duas semanas os esporos irao germinam (um fungo branco 
parecido com algodao ira crescer), e o fungo irá colonizar o saco ao longo de algumas 
semanas. 
Cultura Liquida: Dentro de 24 a 72 horas o fungo irá ganhar vida (um fungo branco parecido 
com algodao) e colonizar o substrato de uma a duas semanas, dependendo da espécie e 
variedade. 
Contaminação: Se o bolo de fungo mudar para outra cor que nao branca, investigue as 
espécies que esta cultivando para confirmar se é normal. Os contaminantes mais comuns são 
que você pode encontrar são bactérias (sem crescimento do fungo, aspecto leitoso) e bolor 
verde. 
Quando parecer que o fungo colonizou completamente o saco de substrato, esperar mais um 5 
a 7 dias para assegurar que o interior do substrato também foi totalmente colonizado. O bolo de 
fungo está agora pronto para o mergulho e fruitificação. 

Mergulho é a re-hidrataçao do bolo de fungo e aumenta substancialmente o rendimento. 
1.   Lave bem as mãos ( sabão antibacteriano é opcional). Secar com toalha limpa (papel 

toalha). 
2.  Cuidadosamente retire o bolo de fungo do saco de substrato e coloque em um recipiente 

limpo (vasilha, Tupperware,etc)
3.  Um bom método é colocar o bolo em um saco com fecho tipo Ziploc e enche-lo com água 

até que ele esteja totalmente submerso. Remova o restante do ar até que ele fique coberto. 
Isso também pode ser realizado através do preenchimento de um recipiente com água limpa 
(destilada é melhor) até que o bolo de fungo seja totalmente submerso. Isto pode ser feito 
colocando algo leve no topo do bolo de fungo para mante-lo debaixo de agua. (Veja a foto d) 

4.  Colocar o recipiente utilizado, selado na geladeira de um dia para o outro (ou cerca de 12 
horas). Não congelar. Após várias utilizaçoes um bolo de fungo totalmente desidratado pode 
ser mergulhado por até 24 horas. 

1.   Lave bem as mãos (sabão antibacteriano é opcional). Secar com toalha limpa (papel 
toalha). 

2.   Despeje vermiculita num vaso limpo de mistura. 
3.   Adicionar 100 ml de água a vermiculita enquanto mistura bem. Misturar por vários minutos 

até a vermiculita ficar completamente úmida. 
4.   Espalhe a vermiculita uniformemente na parte inferior da bandeja de frutificação. 
5.   Remover o bolo de fungo da refrigeração e lave bem sob água da torneira limpa e fria. 
6.   Coloque o  bolo de fungo sobre a vermiculita no centro da bandeja frutificação. 
      (Veja a foto e) 
7.   Coloque a bandeja no saco de frutificação e molhe as laterais do saco com água várias 

vezes. Dobre a aba superior do saco de frutificação e feche com um clipe ou prendedor de 
roupa. (Veja a foto f) 

8.   Coloque o saco num local onde exista luz solar filtrada (não direta), ou sob luzes 
(fluorescentes). Manter temperatura adequada (tipicamente de 22 º a 25 º C). A Frutificação 
é melhor se a parte de dentro do saco é mantida úmida molhando-se suavemente os lados 
do saco com água uma ou duas vezes por dia (quando necessário). Tente não colocar muita 
água diretamente sobre o fungo (um pouco é ok). 

9.   Dentro de alguns dias a duas semanas você verá cogumelos começando a aparecer. Eles 
podem ser colhidos quando maduros torcendo-se cuidadosamente a base do caule e 
levantando. 

10. Quando cada grupo (flush) de cogumelos é completamente colhido, utilize uma faca ou 
garfo limpo para suavemente retirar todos os restos de cogumelos colhidos do bolo de 
fungo. O bolo de fungo deve agora ser bem lavado sob água da torneira fria (e limpa) e 
mergulhado novamente para reconstituir o seu teor de humidade (repita os passos # 1 a 4 
sob Mergulho). Espalhe a vermiculita velha na bandeja de frutificação e molhe com um 
pouco de água para re-hidratar. Após o mergulho, o bolo deve ser devolvido ao centro da 
bandeja no saco de frutificação e o processo de frutificação deve ser repetido. 

11. Mantenha os lados do saco de frutificação úmidos e mergulhe o bolo de fungo novamente 
após cada flush. Espere três ou mais flushs de cogumelos. 

* Cogumelos podem ser clonados para obter uma pura cepa utilizando um MycoMate® 
Clonagem Kit. 

OPÇÕES DE FRUTIFICAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO: 
Manutenção reduzida: 
Você pode optar por frutar os cogumelos sem ter de remover o substrato do saco onde ele 
cresceu.Muitas espécies e variedades de cogumelos dao frutos desta forma, porém não todas 
elas. 
Após o bolo estar totalmente colonizado colocar aproximadamente 1 a 1,5 cm de vermiculita 
úmida (não molhada) diretamente em cima do bolo de fungo, no menor saco onde ele cresceu  
Fechar o saco com o colarinho e filtro, incubar em temperatura adequada sob luz do sol filtrada 
(não direta) ou fluorescente, e esperar por cogumelos. Após a colheita, salpique a superfície da 
vermiculita várias vezes, e feche o saco. Espere pelo próximo flush de cogumelos, colha, e 
repita. O mergulho entre flushs muitas vezes pode melhorar o rendimento. 

Livre de manutenção: 
Como alternativa, você pode simplesmente frutar os cogumelos no saco onde o  bolo de fungo 
cresceu originalmente sem qualquer tipo de invólucro. Muitas espécies e variedades de 
cogumelos dará fruto desta forma, porém não todas elas. 
Após o bolo ser totalmente colonizado,coloque sob luz do sol filtrada (não direta) ou  
fluorescente e manter temperatura adequada para frutificação. Depois de colher cada flush de 
cogumelos simplesmente feche o saco e espere pelo próximo flush. O mergulho entre flushs 
muitas vezes pode melhorar o rendimento. 
*Procurando descontos para quantidade, sacos de substrato sem os extras, e menores 
custos de cultivo? Escolha entre nossa linha de produtos Mycomate ® Stealth. 

Involucro: 
Muito lentamente adicionar + /-100 ml de água, à vermiculita enquanto mistura bem. Você quer 
que a vermiculita umidecida, porém nao encharcada.Isso significa que você quer ser capaz de 
apertar a vermiculita em sua mão com muita força e ter apenas algumas gotas de água a sair 
por entre os dedos. Espalhe metade da vermiculita uniformemente na parte inferior do bandeja 
de frutificação. Reservar a outra metade. 
Quebre o bolo de fungo colonizados em pequenos pedaços, ou corte com uma faca limpa em 
tiras de 2 a 3 centímetros. Espalhar uniformemente sobre fundo da bandeja de frutificação.Com 
uma colher e/ou as mãos bem limpas, espalhe gentilmente a vermiculita úmida ao longo de toda 
a superfície do fungo (cubra com cerca de 0.5 a 1 centímetro de profundidade). Não pressionar 
para baixo. Coloque a bandeja no saco de frutificação micro-filtrado, suavemente molhe com 
água e feche bem com clipe ou prendedor. Mantenha a superfície do invólucro de vermiculita 
úmida (não molhado), salpique diariamente (1 a 2 vezes por dia). Quando você começar a ver 
pequenos cogumelos se formando, é preciso ter cuidado para não molhar demais o invólucro. 
Espere até que o flush de cogumelos seja colhido e em seguida, salpique um pouco de água 
extra durante vários dias para re-hidratar a vermiculita. 

Dica: Para obter melhores resultados utilize suspensão de esporos da marca sporemate ® com 
produtos de crescimento da marca MycoMate® . 
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Dica: Para obter melhores resultados
 utilize suspensão de esporos da

 marca Sporemate®
com produtos de crescimento 

da marca MycoMate®. 


