GUIA DE MONTAGEM PASSO A PASSO

Kit CultiVo

PSILOCYBE CUBENSIS

1.) CUIDADOS
Em um ambiente previamente higienizado com
álcool antisséptico e com pouca ventilação, vista a
luva e a mascara inclusa no kit para iniciar os
procedimentos necessários.

2.) PERLITA
Preencha o interior do saco de cultivo com a
perlita do kit, adicione 400ml de água mineral e
duas gotas de água sanitária.

3.) CASING
Remova a tampa do casing, se toda a superfície
estiver colonizada coloque uma fina camada de
vermiculita estéril sobre o casing, e o restante da
vermiculita no fundo da vasilha retangular PP de 1L
inclusa no kit.

4.) SACO DE CULTIVO
Umedeça levemente com aguá mineral a
vermiculita do fundo do vasilhame retangular PP 1L
e coloque o bolo dentro, feito isso coloque-o
vasilhame dentro do saco de cultivo.

5.) HUMIDADE
Borrife água mineral suavemente pelas laterais do
saco de cultivo a fim de manter a umidade. Repita
esse processo sempre que não houver gotículas de
água nas laterais do saco.

#ATENÇÃO
Dobre a extremidade do saco e prenda com dois
clips. Deixe uma fresta inferior a 1cm no centro do
saco para facilitar a troca gasosa, suficiente para
manter o saco úmido. Coloque o saco em um local
com luminosidade (próximo a uma janela) com
pouca ventilação.

Efetue a troca gasosa a cada 12 horas, deixando que o ar do interior do saco
seja renovado lentamente por cerca de 1 minuto.
*Se necessário repita o 5

º passo.

A bandeja deve ser mantida em um local com luminosidade e temperatura
entre 23°C e 27°C.

6.) COLHEITA
COMPILED BY RICHARD ANDERSON
SOURCE/S:
https://www.entrepreneur.com/article/200220
https://www.entrepreneur.com/article/239762
https://blog.kissmetrics.com/copy-without-gimmicks/

Em 13 dias é feita a primeira colheita. Após cada
colheita, a colônia deve ser hidratada para manter
a produtividade e prevenção contra
contaminantes.

COMO DESIDRATAR OS COGUMELOS
Coloque os cogumelos em frente a um ventilador ou cooler, em uma
peneira ou tela.

Os cogumelos estarão secos quando estiverem quebradiços.

Nesse ponto eles devem ser levados a um pote hermético ou saco
plástico lacrado com antimofo (sem cheiro) ou sílica atóxica se
quiser mantê-los conservados por mais tempo.

#REIDRATAÇÃO
Em um recipiente com tampa previamente limpo com álcool
antisséptico (Item do kit), coloque a colônia submersa em água
mineral e leve à geladeira por 12 horas.

Retire a colônia da geladeira, escorra totalmente a fim de remover o
excesso de água (Se preciso, utilize papel toalha). Coloque a colônia
de volta no terrário.

O processo de colheita pode ser realizado de 2 a 5 vezes no mesmo
kit seguindo as recomendações do passo a passo acima.
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