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PETUNTUK PRAKTIS PEMBUATAN BAGLOG 

(MEDIA TUMBUH JAMUR) 

I. Penyiapan bahan (40 baglog) 

- Serbuk gergaji : 1 karung (pakan ayam) 

- Bekatul / dedak halus : 2 kg 

- Tepung jagung : 0,5 kg 

- Kapur : 0,3 kg 



Serbuk gergaji Kapur



II. 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 
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III. 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



Pengisian media baglog



IV. 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



Penyusunan baglog di dalam
steamer 
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V. 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



Bibit Alat inokulasi Proses inokulasi



Posisi baglog di ruangan inkubasi


