
Teknolohiya sa 

pagpaparami ng Oyster 

Mushroom 

LABORATORY  

 

Mga Proseso:  

 

1. Maghanda ng preskong  Mushroom. 

 

2. Linisan and katawan ng mushroom at  

    hugasan ng tatlong beses gamit ang  

   distilled water; 

 

3. Ibabag sa 5% chlorox solution  ng      

    limamg minute. Punasan ang mushroom 

   ng 70% alcohol. 

 

4. Putulin ang katawan ng mushroom at 

tangalin ang  ibabaw at dulong bahagi. 

 

5. Putulin ng maliliit na piraso  ang  

    naiwang  gitnang katawan ng mushroom 

    sa petri dish. 

 

6. Ilagay sa agar, Lagyan ng Cotton plug  

    ang bunganga ng Bote, takpan ng  

 aluminum foil at ilagay sa malinis na 

 

 

MOTHER CULTURE 

 

Mga materials: 

 

Gulaman bar(puti) -1½ bar    

Asukal na (puti) - 30 grms/3 kutsara 

Tubig (Distilled) - 1 lit. 

Preskong mushroom 

Bigas — 1 tasa                    Petri dish 

Baso na pansukat              Foceps 

Flat na bote  - 25 pcs.         Bulak 

Aluminum Foil — 1 roll             Rubber band — 25 pcs. 

Caserola                          Sandok  

Pressure cooker  

 

 

Mga proseso: 

1. Mag sukat ng isang litrong   distilled water at 

ihugas sa  isang tasang bigas.  

 

2. Salain at ilagay sa kaserola  ang tubig. 

 

3. Ilagay din ang pinag  

   pirapirasong gulaman bar sa  

   kaserola. 

 

4. Lagyan ng 3 kutsang puti na asukal  

   bago pakuluan hangang malusaw ang  

   gulaman. 

 

5. hanguin ang kaserola at ilagay sa  flat na bote 

habang mainit pa.  Magsukat ng 40 ml kada bote. 

 

6. Lagyan ng bulak na pantakip sa  bunganga ng 

bote. 

 

7. lagyan ng aluminum foil at 

    talian ng rubber band. 

 

 

8. E steam sa pressure cooker 

sa loob ng 30 minutes. 

 

9. Hanguin at e-hilira ng pahiga, hayaan hangang 

lumamig. 
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 (Mycota o Mycetes) isang uri ng fungus 

na  karaniwang tumutubo sa malalamig na 

lugar at kumukuha ng sustansiya sa mga 

organikong elemento sa ugat ng mga puno .  

Sa pagkain ng kabute 20% hanggang 50% ang maku-

kuhang protina na halos kapantay  ng protinang maku-

kuha sa mais at gatas ng kalabaw.  

Mataas din ito sa calcium , potassium gayun din sa 

Bitamina B at Bitamina C. 

Pinaniniwalaan din na ang pagkain ng kabute ay nagbib-

igay ng resistensiya para sa mga taong may sakit na tu-

mor at kanser, mainam rin itong kainin ng mga taong may 

edad na at may labis na timbang dahil sa mababang calo-

ries at walang cholesterol. 



PAGHAHANDA NG SUBSTRATE AT PAGGA-

WA NG FRUITING BAGS 

1. Paghaluin ang kusot, darak, 

Apog at brown sugar. Haluing 

mabuti ang mga sangkap. Gam-

it ang pala. 

2. Siksikin  ang substrate sa Poly-

propylene plastic bag maglagay 

ng 800 grams hanggang isang 

kilo ng substrate sa isang plas-

tic.  

3. Lagyan ng PVC Ring ang plas-

tic upang magkaroon        ng 

leeg ang fruiting bag na 

paglalagyan ng spawn grain. At 

talian ng goma ang bunganga 

ng plastic. 

4. Siksikan ito ng Cotton plugs at 

lagyan ng aluminum foil ang 

bunganga ng bag upang hindi 

masyadong mabasa sa pag-

sterilized.  

5. Matapos makagawa ng mga 

fruiting bags ay maari na itong isalansan ng patayo sa 

steamer o steel drum. Lagyan ng tamang tubig na hindi 

matutuyo sa oras ng 

pagpapasingaw sa mga fruiting 

bags. 

6. Pasingawan o i-steam ang mga 

fruiting bag ng 4 hanggang 6 

oras upang mamatay ang mga 

mikrobyo na maaring maging 

sanhin ng kontaminasyon. 

7.     Matapos ang 

pagpapasingaw ay hayaan mu-

nang bahagyang lumamig ang 

mga fruiting bag sa loob ng drum 

hanggang pwede na itong alisin 

at isalansan sa isang malinis na 

lugar. 

6. Maaari ng taniman ng OYSTER MUSHROOM 

GRAIN SPAWN ang Sterilized na Fruiting Bags.  

 

 

 

             Nakasabit                               

Naka file 

HARVESTING—Sa 

loob ng tatlo hanggang 

apat na buwan ay pwede 

ng ma harvest ang oys-

ter mushroom.  

 

 Ang Oyster Mushroom ay isang uri ng 

kabute na pinatutubo sa mga fruiting bags na ang 

pangunahing substrate ay dayame at kusot.  Ang mga 

sangkap, gamit at hakbang sa paghahanda ng fruiting 

bag nito ay ang mga sumusunod: 

 

MGA KAGAMITAN 

 

 

 

 

  50 Kilos sawdust                            50 Kilos   dayame 

 

 

 

 60 ml Molases                                  200 pcs. PVC pipe              

 

 

 

 

 

 

 200 pcs Goma                                 200 pcs. Cotton plug  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PP bag 6x12                                              Aluminum foil 

 

 

 

 

 

                                   

                                 Drum na steamer 
 


