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Fórmula básica | 100% palha ou serradura  
Pleurotus ostreatus (POSP, POWT, POF), Pleurotus euosmus (POE), Pleurotus salmoneo-stramineus (PS), 
Pleurotus citrinopileatus (PC), Pleurotus eryngii (PE) e Hypsizygus ulmarius (HU), Lentinula edodes (LES). 
 
Materiais: Barrica de volume conhecido, manga plástica transparente (diâmetro máximo até 35cm/comprimento indefinido), filtro 
(veja em anexo como construir), luvas de latex ou nitrilo. 
Consumíveis: Álcool etílico 96%, palha (trigo, aveia ou centeio) ou serradura (eucalipto), lixivia tradicional, micélio em grão das 
espécies referidas acima.  
 
Procedimento: 
 

1. Tratamento do substrato 
Cortar a palha em curtos pedaços (cerca 3cm) ou obter já triturada. No caso de usar serradura, não usar muito fina. 
Submergir na seguinte solução (2L de lixívia para 50L de água) durante 2 dias (mínimo) a 3 dias (máximo). No dia 
que finda o tratamento do substrato deixar escorrer toda a água. Higienizar o interior do saco de cultivo pulverizando 
com álcool, deixando atuar durante 30 minutos. Enxaguar o saco com água corrente e descartar essa mesma água. 
Testar a humidade do substrato. O substrato está pronto ser inoculado quando deixar de gotejar, se ainda conter 
água em excesso deverá torcer/prensar. 
Importante! No caso específico da estirpe Lentinula edodes (LES), o substrato tem que ser esterilizado a 121ºC 
durante 1hora após o processo de demolha. Deverá aguardar arrefecimento á temperatura ambiente. 
 

2. Inoculação 
Antes de inocular usar luvas e passar as mãos por álcool deixando-as secar. Partir o micélio de modo a que o grão 
desagregue no saco onde foi enviado. Cada 50g de micélio dá para inocular 1kg de substrato tratado. No saco 
de cultivo, fazer camadas alternadas com micélio e substrato. É fulcral espalhar bem o micélio pelo saco de cultivo. 
Depois de inocular o substrato, aplicar o filtro que mencionamos em anexo e colocar o saco pendurado verticalmente 
na sala de incubação. Para a estirpe Lentinula edodes (LES) inocular com 10g de micélio/kg de substrato. 
 
Nota: Ao inocular o substrato evitar mexer no micélio com as mãos, o que minimiza o aparecimento de possíveis contaminações. 
Caso tenha mesmo que o fazer, use luvas e passe as mãos por álcool deixando o álcool evaporar, só depois manipular o micélio. 
  

3. Incubação 
Para o micélio colonizar 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. Passadas 24h, verificar se armazenou 
água em excesso no fundo do saco. Caso se verifique, deverá cortar com uma tesoura uma das pontas da base do 
saco e deixar drenar o excesso de água. Volte a isolar bem o corte com fita adesiva! O saco de produção pode 
apresentar sinais de falta de oxigénio no interior. Para fazer o despiste basta observar a presença de vapor de 
água/embaciamento no interior. Caso se verifique, significa que o filtro não é suficiente. Desinfetar um alfinete com 
álcool e picar ao longo do saco de produção. Voltar a colocar o saco na zona de incubação e quando o micélio 
branco tiver colonizado totalmente o substrato e este se definir como um bloco sólido, pode passar para a indução 
da frutificação. 

 
4. Indução e Frutificação 

Para induzir a frutificação pode descer a temperatura abruptamente do saco de produção (choque térmico) que 
potencia a formação rápida dos primórdios e de forma vigorosa (passo opcional/verificar ficha técnica). Com um x-
ato fazer cortes em “X” (2 golpes de 3cm) ou cortes longitudinais (de 4cm longo do saco) a cada 2 palmos, sem 
danificar o micélio. Colocar o saco num local com luz, mas abrigado da luz solar direta (pode usar luz artificial com 
fotoperíodo diário). No caso específico da estirpe Lentinula edodes (LES) deverá remover o saco. O local deverá 
ser arejado, com humidade relativa elevada, e estar à temperatura de frutificação de acordo com a ficha técnica da 
espécie. É aconselhado pendurar os sacos para rentabilizar o espaço. 
 
Nota: Os cogumelos gostam de humidade relativa elevada, mas não de 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, humidificador ultrassónico (névoa) ou borrifar 
manualmente 2x ao dia a zona de corte. O importante é 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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