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I. PROSES DAUR ULANG LIMBAH BAGLOG JAMUR

1. Lakukan sartasi / pemilihan limbah baglog untuk daur ulang berasal dari baglog yang 

berwarna putih dan berasal dari satu fase pertumbuhan

2. Limbah baglog dikumpulkan kemudian diolah pemisahan kantong plastik

3. Baglog dihancurkan secara manual atau dimasukan pada alat cleoper / penghancur

baglog

4. Kemudian diayak, lalu dimasukan dalam wadah karung waring



Model

Limbah Baglog

Limbah

Baglog hitam

untuk

kompos

Limbah

Baglog putih

untuk daur

ulang



II. PROSES PEMBUATAN BAGLOG DAUR ULANG

2.1. Siapkan Bahan – Bahan

• Serbuk kayu gergajian : 3 bagian (75%)

• Serbuk limbah : 1 bagian (25%)

• Bekatul

• Jagung giling

• Kapur

• Dan bahan – bahan lainnya seperti pada proses budidaya menggunakan serbuk kayu yang 

baru



2.2. Pencampuran media 

• Ayak serbuk gerbaji

• Campurkan serbuk gergaji + bekatul + tepung jagung + kapur sampai merata

• Basahi dengan air bersih ± 60% ukurannya bila media dikepal tidak meneteskan air dan bila dilepas

tidak pudar

• Setelah selesai, media dipermentasi selama 48 jam dengan cara media digundukan kemudian ditutup

dengan karung goni atau karung waring 



2.3 Pengisian Media / baglog

- Siapkan kantong plastik secara bertahap, pada tahap awal bagian ujung bawah kantong plastik

diselipkan ke dalam sehingga membentuk tabung selinder / model toples

- Serbuk diisi sambal dipadatkan sampai 2/3 bagian tinggi plastik

- Bagian 1/3 kantong plastik dilipat kemudian diikat pakai karet gelang



2.4 Proses sterilisasi

• Siapkan alat pengukus dan bahan bahannya

• Masukan baglog ke dalam alat pengukus secara bertahap dari bagian bawah alat pengukus

• Posisi baglog berdiri, tersusun sampai penuh

• Pada alat drum bekas sebelum baglog dimasukan dipasang terlebih dahulu kantong plastik diameter 

1 meter sampai bias digunakan untuk menutup seluruh susunan baglog

• Kemudian plastik diikat menggunakan karet ban 

• Dikukus selama 7-8 jam dengan suhu 70o C – 100o C 

• Setelah proses pengukusan, baglog ditiriskan / didinginkan di dalam alat atau dikeluarkan dari alat

pengukus

• Proses pendinginan selama 48 jam 



2.5 Proses Inokulasi

- Siapkan alat Inokulasi bibit jamur (F2 atau F3), cincin paralon, koran, alcohol dan lampu spirtus

- Bagian plastik menutup baglog di buka sambal baglog di padatkan dan dirapihkan

- Kemudian masukan bibit jamur 7-8 baglog di tabor pada bagian atas baglog, atau dibenamkan

sedalam 2 cm sehingga bibit tertutup media

- Pasangkan cincin paralon, sambal menarik bagian ujung plastik baglog sehingga padat/tidak ada

rongga dan membentuk ujung botol

- Pasangkan tutup baglog (kertas koran) kemudian diikat menggunakan karet gelang

- Kemudian baglog disimpan pada ruangan Inkubasi dengan posisi baglog berdiri



2.6 PROSES PEMELIHARAAN PADA RUANGAN
PERTUMBUHAN

•



2.7 PANEN DAN PASCA PANEN

• Siapkan alat pemanen

• Tanda jamur masa panen bagian tudung jamur mulai terlihat garis – garis pecah / retak

• Cara panen, seluruh bagian tubuh buah jamur dicabut sampai merangkat seluruh bagian tonggaknya

• Kemudian bagian tonggak / tunggul jamur dipotong / dibersihkan

• Hasil panen ditiriskan pada alat peniris untuk mengurangi kadar air 

• Jamur segar di kemas pada wadah yang telah disiapkan

• Baglog setelah dipanen, dibersihkan dengan cara disiram dengan air bersih pada rak – rak penyimpanan

semula

• Baglog bisa dipanen 3-4 kali, pada satu fase budidaya

• Produksi jamur segar pada setiap baglog 2 ons – 3 ons



2.8 Hasil yang dicapai

• Proses pertumbuhan misselium dan tumbuh awal jamur, lebih cepat

• Hasil produksi dan kualitas yang dicapai sama dengan yang murni

• Terjadi penghematan biaya produksi sebesar 25% dari biaya serbuk kayu

• Terjadi pengendalian pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah baglog



III. PROSES PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN
KOMPOS LIMBAH BAGLOG 

• Lakukan sortasi / pemilihan limbah baglog untuk kompos berasal dari baglog yang berwarna hitam/coklat

• Limbah baglog dikumpulkan kemudian diolah pemisahan kantong plastik

• Baglog dihancurkan secara manual atau dimasukan pada alat cleoper / penghancur baglog

• Kemudian diayak, lalu dimasukan dalam wadah karung waring 



1. Proses pembuatan kompos

Siapkan bahan – bahan

a. Limbah baglog : 75 kg

b. Abu dapur : 10 kg

c. Dedak halus : 10 kg

d. Bonggol pisang : 50 kg

e. Kapur pertanian : 2 kg

f. Em4 : 200 ml

g. Kotoran ayam broiler : 100 kg

h. Kotoran sapi : 150 kg

i. Air bersih secukupnya



Campurkan bahan – bahan tersebut diatas secara merata, lalu ditambahkan

air, ukurannya bila adonan bagian dikepal tidak meneteskan air dan bila

dilepas tidak pudar

Setelah itu dipermentasi selama 1 – 2 minggu

Lakukan pengamatan terutama suhu media, bila di aduk kembali atau

diuraikan setelah itu digundukan kembali lalu ditutup kembali

Setelah 2 minggu masa permentasi kompos dikemas dalam wadah yang telah

disiapkan dan kompos tersebut siap untuk digunakan pada media tumbuh

tanaman



Kompos limbah baglog untuk media tumbuh tanaman jahe



TANAMAN JAHE PADA WADAH
KARUNGWARING



TANAMAN JAHE PADA
POLYBAG 



TANAMAN JAHE PADA
POLYBAG 


