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Fórmulas simples | 68% humidade do substrato 
Pleurotus ostreatus (POSP, POWT, POF), Pleurotus euosmus (POE), Pleurotus salmoneo-stramineus (PS), 
Pleurotus citrinopileatus (PC), Pleurotus eryngii (PE) e Hypsizygus ulmarius (HU). 
 
Materiais: 
Recipiente grande onde possa fazer a mistura, saco plástico de elevada densidade (PEAD) transparente, filtro (veja 
em anexo como construir), luvas de latex ou nitrilo. 
Consumíveis:  
Álcool etílico 96%, água a ferver, cal viva ou hidratada, pellets de madeira, pellets de luzerna, micélio em grão da 
sua espécie preferida. 
 
Fórmula para 1000gramas de substrato que confere a humidade ideal às espécies pretendidas   

Método Água Cal Madeira prensada Luzerna prensada Farelo de trigo  

Método 1: cal viva 655g 10g 264g 71g - 
Método 2: cal viva 655g 10g 264g 35,5g 35,5g 

Método 3: cal hidratada 656g 12g 261g 71g - 
Método 4: cal hidratada 656g 12g 261g 35,5g 35,5g 

Nota importante: Tabela configurada para produzir substrato de 1kg. Para aumentar a quantidade multiplique todos 
os componentes pelos quilos que pretende fazer. Cada saco deve conter no máximo de 3kg de substrato pois a 
compactação dificulta a penetração de oxigénio. Cuidado ao manusear a cal.  
 
Procedimento: 
Antes de tudo, usar luvas e escolher o método. 
 

1. Tratamento do substrato 
Pesar a respetiva quantidade de água e deixar aquecer até á ebulição. Entretanto, pesar bem os restantes 
componentes. No recipiente de mistura adicionar a água a ferver e a cal. Misturar bem. 
Após a dissolução da cal, adicionar os pellets de madeira, pellets de luzerna, farelo de trigo (caso se 
aplique). Misturar energicamente. Os pellets vão-se desfazer, formar um “farelo homogéneo semi-húmido” 
e consequentemente vai aumentar o volume de substrato no recipiente. Normalmente alguma cal 
costuma-se depositar no fundo. Misturar tudo muito bem. Ainda com o substrato quente encher o saco de 
cultivo até 2/3 do volume total. Aplicar o filtro na boca do saco e deixe o substrato arrefecer à temperatura 
ambiente.  
 

2. Inoculação (passo muito importante) 
Retirar o filtro e minimizar a exposição do interior do saco ao ar exterior. 
Partir o micélio ainda no saco onde este foi enviado. Inocular o substrato no mínimo com 50g de 
micélio por cada kg de substrato tratado. Evitar mexer no micélio com as mãos vai minimizar o 
aparecimento de possíveis contaminações. Caso tenha que o fazer, usar luvas e passar as mãos por 
álcool deixando o álcool evaporar. Só depois mexer no micélio com as mãos (pesar o micélio é um risco 
que corre podendo-o contaminar). Os 50g de micélio não têm que ser exatos! Repor o filtro no saco e 
misturar todo o conteúdo. O micélio tem que ficar disseminado por todo o substrato (importante encher o 
saco apenas com 2/3, para poder homogeneizar a mistura, micélio + substrato). Se não usar todo o micélio 
conserve-o de acordo com as indicações no rótulo. 
 

3. Incubação  
Para que o micélio possa colonizar todo o substrato de forma eficiente, colocar o saco de cultivo num 
local limpo, arejado, totalmente escuro e à temperatura de incubação indicada na ficha técnica da espécie 
(em anexo). Colocar o saco na zona de frutificação quando o micélio branco tiver colonizado totalmente 
o substrato e este se apresente um bloco sólido! 
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4. Indução e Frutificação 

Descer a temperatura abruptamente do saco de produção (choque térmico) potencia a formação rápida 
dos primórdios e estes crescem de forma vigorosa (passo opcional).  
Com um x-ato fazer corte em “X” (2 golpes de 3cm) ou um corte longitudinal de 4cm no saco sem danificar 
o micélio. Colocar o saco de cultivo num local com luz, mas abrigado da luz solar direta (pode usar luz 
artificial com fotoperíodo diário). O local deverá ser arejado, com humidade relativa elevada, e estar à 
temperatura de frutificação de acordo com a ficha técnica da espécie que quer produzir (em anexo). 
 
Nota: Os cogumelos gostam de humidade relativa elevada, mas não água em excesso sobre os chapéus. A água 
sobre os chapéus dos cogumelos evita que desidratem, mas dificulta o seu desenvolvimento contribuindo para 
deformações, má aparência e redução do tempo de prateleira. 
A humidificação pode ser feita por nebulização, com humidificador ultrassónico (névoa) ou borrifar manualmente 2x 
ao dia a zona de corte. É importante que a zona de corte não desseque. 
 

5. Colheita 
Colher os cogumelos quando os chapéus estiverem quase planos. Basta torcer ligeiramente os 
cogumelos pelo pé e puxá-los em simultâneo. 
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