
    Assepsia e tratamento do substrato 

Elaboração do substrato Assepsia deverá ser: Espécies | Código Observações 

Ideal para todas as espécies 
de Pasteurização:  

• Tratamento por calor
húmido (65-98ºC)

Alternativas: 

Demolha c/ alteração do pH: 
• Palha de trigo
• Serradura

A quente c/ alteração do pH: 
• Pellets de madeira +

suplementos

Razoável /Boa: 

Desinfeção do espaço e respetivos equipamentos 
com álcool 96% antes da inoculação 

O arrefecimento do substrato e posterior 
inoculação deverá ser feita em espaços limpos 

Pleurotus ostreatus (POSP|POF| POWT) 
Pleurotus euosmus (POE) 
Hypsizygus ulmarius (HU) 

Pleurotus salmoneo-stramineus (PS) 

Uso de espécies fortes evita o aparecimento 
de contaminações 

O aumento de escala requer assepsia 
acentuada 

Esterilização desnecessária 

Muito boa: 

Obrigatório a desinfeção com álcool 96% do 
espaço e equipamentos antes de cada inoculação 

Arrefecimento e inoculação do substrato em 
espaços isolados.  

Maior controlo da temperatura e humidade 

Pleurotus citrinopileatus (PC) Pleurotus eryngii (PE) 

Reduzir os pontos críticos na fase final do 
tratamento do substrato e no processo de 
inoculação 

Ter atenção á desinfeção dos sacos/suportes  

Menos produtivo que a esterilização devido 
ao risco de contaminação 

Evitar suplementos resistentes 

Ideal para todas as espécies 
de Esterilização:  

• Tratamento por calor
húmido (>121ºC)

Elaboração a quente com 
alteração do pH e posterior 
esterilização 

• Pellets de madeira/
luzerna/suplementos

Excelente: 

Obrigatória zona limpa com filtragem do ar 

Desinfeção total e regular dos espaços  
Uso de vestuário e calçado apropriado 
Esterilização dos equipamentos a cada utilização 

Uso de camara de fluxo laminar ou equivalente no 
processo de inoculação  

Lentinula edodes (LES) 

Lentinula edodes (LED, LEK) 
Pholiota nameko (PN) 
Pholiota adiposa (PA) 

Hericium erinaceus (HE) 
Hypsizygus tessulatus (HTB/HTC) 

Ganoderma lucidum (GL) 
Agrocybe aegerita (AA) 

Auricularia auricula-judae (AAJ) 

Podem ser usados suplementos 

O uso de sacos termorresistentes facilita o 
processo de tratamento     

Espécies com risco de contaminação baixa  Espécies com risco de contaminação moderada Espécies com risco de contaminação elevada 




