
PENGENALAN ALAT DAN BAHAN 

MEDIA TUMBUH 

JAMUR KAYU /JAMUR TIRAM 

Disusun Oleh : UHA SUHANA - Penyuluh Kehutanan



PETUNJUK PRAKTIS PENGENALAN ALAT DAN BAHAN MEDIA 
TUMBUH JAMUR KAYU /JAMUR TIRAM 

ALAT-ALAT YANG DIPERLUKAN 

1. Alat Pencampur Media Tumbuh

• Sekop, cangkul  untuk mengaduk 

• Ayakan serbuk  untuk mengayak serbuk gergaji 

• Lobang 3-4 mm

• Ember  untuk  wadah air penyiraman 

• Mixer  tenaga diesel 



MIXER ALAT PENCAMPUR MEDIA TUMBUH 



1.2 Alat Sterilisasi / Pengukusan

- Drum bekas  dibuat seperti dandang / langseng

- Kompor mawar / kompor gas  bahan bakar atau kayu
bakar

- Tabung gas LPG 

- Regulator  tekanan tinggi

- Thermometer  pengukur suhu

- Steamer  alat pengukus kapasitas besar



STEAMER ALAT PENGUKUS BAGLOG



1.3 Alat Inokulasi / Pembibitan

- Sendok, spatula 

- Alkohol 70% 

- Alat semprotan / sprayer kecil

- Cincin paralon   1 cm, tebal 1,5 cm 

- Koran bekas  penutup baglog (5 cm2)

- Karet gelang  pengikat tutup baglog

- Lampu spirtus  untuk mengeringkan sendok, koran dsj. 



ALAT-ALAT UNTUK PEMBIBITAN / INOKULASI



2. Bahan-bahan
- Serbuk gergaji yang biasa digunakan :

 Tidak terkontaminasi kotoran lain

 Serbuk yang berasal dari tanaman kayu yang tidak berminyak

 Serbuk berasal dari tanaman kayu lunak dicampur dengan kayu keras

-Bekatul / dedak halus

 Dedak yang masih baru, tidak bau apek, tidak berkutu

 Jagung Giling

 Berasal dari jagung pipil yang sudah tua dan kering hasil jemuran kering

 Masih baru, tidak bau apek dan tidak berkutu



- Kapur / CaCo3

 Berasal dari kapur aktif hasil olahan dibakar yang biasa
digunakan bangunan bukan kapur kaptan atau kapur mil

- Kantong Plastik

 Ukuran 17 x 30 x 0,03

 Plastik PP  lentur dan tahan panas

 Warna transparan

- Bibit Jamur

 Bibit yang biasa digunakan bibit turunan ke dua dan ketiga
(f2 dan F3)

 Bibit F1 berasal lembaga resmi yang memproduksi bibit /
bersertifikat



1.4 Alat Pemeliharaan

- Alat perlakuan suhu ruangan tumbuh

- Steam, handsprayer, paranet/kain untuk dipasang di dinding

- Thermometer  untuk mengukur suhu ruangan

- Hygrometer  untuk pengukur kelembaban

- Sanyo / pompa air, spayer

- Air berasal dari sumber air tanah atau mata air  

- Tidak boleh menggunakan air hujan dan air PDAM



HYGROMETER ALAT PENGKUR KELEMBABAN RUANGAN 



1.5 Alat Panen

- Keranjang wadah jamur

- Alat penirisan  ram kawat fiber 

- Pisau, gunting, kater

- Timbangan

- Kemasan (plastic 40 x 70 cm) disesuaikan kebutuhan


