
Objetivo Geral
Dotar os formandos de ferramentas para instalar e gerir uma 
unidade de produção de cogumelos medicinais em troncos 
de madeira

Objetivos Específicos
· Conhecer o potencial das diferentes espécies de cogumelos 

produzidas em tronco
·	 Identificar	as	diferentes	técnicas	de	produção	de	cogumelos	

em tronco
· Saber como gerir o processo produtivo de uma exploração 

de cogumelos em tronco
· Saber quais as infra-estruturas e equipamentos 

necessários para instalar uma unidade de produção de 
cogumelos em troncos

· Conhecer as diferentes patologias da produção e as 
técnicas de combate

· Calcular a viabilidade económica de uma exploração de 
cogumelos em troncos

· Conhecer as técnicas de transformação e armazenamento 
de cogumelos cultivados.

Destinatários
Indivíduos com conhecimentos básicos de micologia

Duração do Curso
b-learning:	16	horas	(12	e-learning	e	4	presenciais	no	final	
do curso)
Presencial: 14 horas (9:30h - 13:00h e 14:30h - 18:00h)

Conteúdos programáticos
•	Classificação	e	biologia	dos	fungos
• História da produção de cogumelos medicinais
• Características nutricionais e medicinais dos cogumelos 
cultivados	(identificação	de	oportunidades)

• Utilizações atuais dos cogumelos medicinais na 
alimentação e saúde

• Produção e gestão da produção
· Estruturas e equipamentos para as diferentes fases da 

produção
· Preparação dos Troncos
· Selecção de árvores
· Corte das árvores e dimensões dos troncos 
· Inoculação

- Selecção do inóculo
- Variedades e Estirpes
- Quando inocular
- Proceso de inoculação

- Furação
- Selagem 
- Marcação

· Incubação
- Técnicas de empilhamento e relação com a produção
- Controle de temperatura e humidade

·	Indução	da	frutificação
·	Frutificação
· Colheita 
· Após a colheita

• Pestes e doenças nas diferentes fases da produção e 
formas de controle

• Armazenamento e Conservação de cogumelos frescos
• Processamento do Shiitake

· Secagem
· Armazenamento em frascos ou garrafas
· Congelação

• Fluxograma do processo
• Produtividades esperadas
• Análise económica da exploração de cogumelos em tronco

Datas e locais
Deve consultar a página serviços do site 
www.fungiperfect.com para saber as datas e local do curso.

As sessões presenciais ocorrem com grupos de 10 a 30 
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
b-learning*
Presencial*  *consulte em fungiperfect.com

O preço inclui
· Participação no curso e respectiva documentação digital
· 3000 cavilhas de um cogumelo medicinal 

  [Valor da oferta: 150€]

Formador
· Ricardo Torres
· formador conceituado na área da medicina, a informar

Módulo V
Produção profissional de 
cogumelos (medicinais) em tronco
No fim do módulo vai saber como instalar e gerir uma unidade de produção de 
cogumelos medicinais em troncos de madeira.
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Fungiperfect, Lda
geral@fungiperfect.com

+351 231 205 374 


