
Objetivo Geral
Dotar os formandos de ferramentas para produzir kits 
de produção de cogumelos e produzir os seus próprios 
cogumelos.

Objetivos Específicos
· Conhecer as principais espécies de cogumelos produzidas 

no mundo
· Produzir kits de produção de cogumelos utilizando técnicas 

simples
· Produzir cogumelos com os kits que criou

Destinatários
Público em geral

Duração do Curso
b-learning: 8 horas (4 e-learning e 4 presenciais no final do 
curso)
Presencial: 7 horas (9:30h - 13:00h e 14:30h - 18:00h)

Conteúdos programáticos
• Classificação e biologia dos fungos
• Cogumelos que podem ser cultivados

· Técnicas gerais de cultivo de cada espécie
• Técnicas de cultivo caseiro de cogumelos

· Técnicas semi-naturais (micorrizicos e sapróbios)
· Técnicas simples com base em inóculo (sapróbios)
· As 4 fases do processo produtivo

- Substrato e Inoculação
– Oficina prática (workshop) – Reciclar borras de 

café e papel produzindo cogumelo ostra (Pleurotus 
ostreatus)

– Oficina prática (workshop) – Produção biológica 
de cogumelos em tronco de madeira (Lentinula 
edodes - Shiitake) e em bloco de palha (Pleurotus 
ostreatus)

- Incubação
- Indução da frutificação e frutificação
- Colheita

• Características nutricionais e medicinais dos cogumelos 
cultivados

• Técnicas de conservação de cogumelos cultivados

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; 
· Kit reciclagem para produção de cogumelo ostra; 
· Kit de produção de cogumelos em bloco de palha – 

cogumelo ostra; 
· Kit de produção de cogumelos em tronco de madeira - shiitake

  [Valor comercial dos kits: 45€]

Formador
Ricardo Torres

Módulo II

Produção caseira de cogumelos
No fim do módulo, deverá ser capaz de produzir os seus cogumelos a partir de palha, 
borras de café, troncos de madeira e outros substratos baratos e disponíveis em sua 
casa
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Fungiperfect, Lda
geral@fungiperfect.com

+351 231 205 374 


