
Curso 
Produção de cogumelos

 

Produção Caseira e Profissional de cogumelos
Objetivos Gerais

Produzir kits de produção de cogumelos e produzir os seus

próprios cogumelos.

Criar uma pequena exploração de cogumelos e/ou integrar

uma exploração profissional de cogumelos.

Instalar cogumelos micorrízicos em povoamentos.

Dotar os formandos de ferramentas que lhes permitam:

Objetivos Específicos

Conseguir identificar as principais espécies de cogumelos

cultivadas e comercializadas no Mundo;

Conhecer as principais técnicas de cultivo dessas espécies;

Ser capazes de produzir kits de produção de cogumelos

utilizando técnicas simples;

Conseguir produzir cogumelos com os kits que criaram;

Ser capazes de identificar os equipamentos e materiais

necessários numa exploração profissional de cogumelos;

Saber os parâmetros de produção das espécies: Agaricus sp.

(Champignon e Portobello), Lentinula edodes (Shiitake) e

Pleurotus ostreatus (Cogumelo-Ostra);

Ser capazes de identificar as técnicas de instalação de

plantas micorrizadas;

Conhecer os equipamentos necessários para micorrizar

povoamentos;

Conhecer as melhores técnicas de processamento e

transformação de cogumelos.

No final do curso, os formandos deverão:

Destinatários

Público em geral.

Duração do curso
Presencial - 16 horas.

Conteúdos Programáticos

Classificação e biologia dos fungos

Características nutricionais e medicinais dos cogumelos

Cogumelos que podem ser cultivados

Técnicas gerais de cultivo de cada espécie

Técnicas de cultivo caseiro de cogumelos

As 4 fases do processo produtivo:

Técnicas artesanais de produção – produção em troncos

Técnicas avançadas de produção para Pleurotus, Agaricus e Shiitake

(case studies):

Instalação de plantas micorrizadas

Produção de cogumelos micorrízicos em povoamentos

Análise económica de uma exploração

Técnicas de conservação de cogumelos

Workshop – Produção de cogumelos em tronco de madeira

Workshop – Produção de cogumelos em bloco de palha

Workshop – Produção de cogumelos em substrato esterilizado 

Componente Teórica

       - Técnicas semi-naturais (micorrízicos e sapróbios)

       - Técnicas simples com base em inóculo (sapróbios)

       - Substrato e inoculação

       - Incubação

       - Indução da frutificação e frutificação

       - Colheita

       - Estruturas e equipamentos para as diferentes fases da produção

       - Formulações de substratos

       - Técnicas para gestão da produção

       - Parâmetros de produção por espécie e fase

Componente Prática

Datas e locais
Deve consultar a página "Serviços" do site

www.fungiperfect.com para saber as datas e local do curso.

As sessões presenciais decorrem em grupos de 10-20

participantes.

Pode optar por uma sessão individual (coaching) ou com um grupo

restrito de amigos – valor sob consulta.

Reserve já a sua inscrição na nossa loja online.

Preço
Deve consultar o preço na nossa loja online:

https://loja.fungiperfect.com/collections/formacao.

O preço inclui: Participação no curso, respetiva documentação,

2 blocos de produção, 1000 cavilhas e 1 saco de micélio. 

Fungiperfect, Lda
geral@fungiperfect.com

936169294

Preço

Engenheiro Ricardo Torres (Fungiperfect)
Produtor Rui Alves (GrowingDetails)
Produtor Diogo Matos (Global Organic)

Formadores


