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Termesztett gombafajok a világon, Európában és Magyarországon  

Szerző: Győrfi Júlia 

Szerte a világon a mezőgazdasági termelésben, a faiparban és az élelmiszeriparban óriási mennyiségű lignocellulózban 

gazdag hulladék és melléktermék keletkezik. Ezeknek az anyagoknak alig 30%-a hasznosul újra. Az újrahasznosítás egyik 

lehetséges és hatékony módja a különböző gombafajok termesztése, ugyanis a gombák számára kiváló tápanyagforrást 

jelentenek a különböző erdészeti, mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységekből származó melléktermékek. A gombák 

termesztése mutatja, hogyan lehet a legkülönbözőbb melléktermékeket és hulladék anyagokat hasznosítani. A teljesség igénye 

nélkül néhány: gabonafélék szalmája, ló- és csirketrágya, kukoricaszár- és csutka, egyéb növényi hulladék (borsó-, szója- és 

rizsszalma, rizshéj, nádhulladék, lucernaszéna, fűrészpor, fafajok forgácsa, tealevél, kávébab- és kakaóbab héja, gyapotmag 

tok, stb.) használhatók egyes gombafajok termesztésére. 

A gombák táplálkozási értéke mellett számtalan faj gyógyhatással is rendelkezik. Ázsia országaiban sok olyan gombafajt 

termesztenek vagy gyűjtenek, amelyek egészségre gyakorolt kedvező hatását a népi gyógyászat több száz, vagy akár ezer 

éves hagyományai támasztják alá. A gyógyhatású gombákkal („gyógygombák”) kapcsolatban új szakkifejezést ismerhettünk 

meg, a mikoterápiát, vagyis a gombák fogyasztásával és gombákból készült anyagokkal való gyógyítást. Az elmúlt két 

évtizedben a fejlett országok lakosai is egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak különböző növények, gyógynövények és egyéb 

nem növényi élelmek, mint például a gombák felé is, amelyek fogyasztásával az „egészségérzet” emelhető. Megismertük a 

funkcionális élelmiszerek fogalmát, amelyek közé egyes termesztett (pl. szelénnel dúsított csiperkegomba) gombafajok is 

tartoznak.  

Étkezési gombafajaink az alábbiak szerint értékelhetők: 

 A gombák fogyasztása pótolhatja a fehérjehiányt az állati fehérjékkel nem megfelelően ellátott, illetve éhínséggel 

sújtott országokban, területeken; 

 Egyre nagyobb a jelentőségük a reform, diétás és a vegetáriánus étrendben; 

 A gombákból készített táplálék-kiegészítők és gyógyhatással rendelkező készítmények a gyógyászat számára új 

lehetőségeket nyújtanak; 

 A különböző gombák termesztése a környezet megóvásában is szerepet játszanak. 

A gombák termesztésével már hosszú ideje foglalkoztak az emberek. Ebből a szempontból elsősorban a kínaiak jártak élen. Az 

alábbi táblázat adatai mutatják, hogy mikor volt az adott gombafaj első termesztési próbálkozása. A korábbi századokban 

végzett termesztési gyakorlatot mindazonáltal meg kell különböztetni az elmúlt 100 évben bekövetkezett technológiai 

fejlesztésektől. 

Gombafajok termesztésbe vonásának első próbálkozásai (Forrás: Chang-Miles, 2004) 

Év* Faj neve Év* Faj neve 

600 Auricularia auricula (júdásfüle gomba) 1982 Dictyophora duplicata (erdei szömörcsög) 

800 Flammulina velutipes (téli fülőke) 1982 Hohenbuehelia serotina 

1000 Lentinula edodes (shiitake) 1982 Oudemansiella radicata (gyökeres fülőke) 

1600 Agaricus bisporus (kétspórás 

csiperkegomba) 

1983 Armillaria mellea (gyűrűs tuskógomba) 

1621 Ganoderma spp. (pecsétviasz gomba) 1983 Grifola frondosa (bokrosgomba) 

1700 Volvariella volvacea (bocskoros 

gomba) 

1983 Pleurotus sapidus 

1800 Tremella fuciformis (ezüst rezgőgomba 1984 Amanita ceasarea (császárgalóca) 

1900 Pleurotus ostreatus (kései laskagomba) 1984 Coprinus comatus (gyapjas tintatomba) 

1950 Agrocybe cylindracea (déli tőkegomba) 1984 Hericium coralloides 

1958 Pleurotus ferulae (ördögszekér 

laskagomba) 

1985 Sparassis crispa (fodros káposztagomba) 
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1958 Pleurotus florida 1985 Tremella mesenterica 

1958 Pholiota nameko (nameko tőkegomba) 1986 Morchella spp. (kucsmagomba fajok) 

1960 Hericium erinaceum (süngomba) 1987 Lyophyllum ulmarium (laskapereszke) 

1961 Agaricus bitorquis (négyspórás 

csiperkegomba) 

1988 Lentinus tigrinus (nyár-fagomba) 

1962 Pleurotus flabellatus 1989 Gloestereum incarnatum 

1969 Pleurotus cystidiosus 1990 Tricholoma lobayense 

1973 Hypsizygus marmoreus 1991 Tricholoma gambosum 

1974 Pleurotus sajor-caju 1991 Tricholoma mongolicum 

1981 Pleurotus citrinopileatus 1997 Cantharellus cibarius 

* Termesztési próbálkozás első éve (irodalmi források alapján). A Cantharellus cibarius (rókagomba) esetén a termesztési 

kísérletek elkezdődtek, de átütő sikert még nem értek el. 

A táblázatból az is látható, hogy elsősorban Távol-Keleten, az európai emberek számára számtalan ismeretlen gombafaj 

termesztésével is próbálkoztak és próbálkoznak. 

A világ gombatermelése 

A világon a XXI. század fordulóján, nagyobb mennyiségben mintegy 30 gombafajt termesztettek. 10 faj az összes megtermelt 

fajnak mintegy 95%-át teszi ki, a következő megoszlásban: 

 37,6% csiperkegomba (Agaricus bisporus és az Agaricus bitorquis); 

 16,8% shiitake (Lentinula edodes); 

 16,3% laskagomba-fajok (Pleurotus spp.); 

 8,5%   fülgomba-félék (Auricularia spp.); 

 6,1%   bocskorosgomba (Volvariella volvacea); 

 4,7%   téli fülőke (Flammulina velutipes); 

 10% körüli mennyiség pedig a rezgőgomba (Tremella fuciformis), a Hypsizygus marmoreus (nincs magyar neve), a 

süngomba ( Hericium erinaceum) és a nameko tőkegomba (Pholiota nameko) között oszlik meg. 

A 10 gombafaj közül 6 faj a meghatározó, amelyek a következők: csiperkegomba fajok, shiitake, különböző laskagomba-fajok, 

júdásfül gomba, bocskoros gomba és a téli fülőke, amelyek együttesen a megtermelt mennyiség kb. 90%-át jelentették 2004-

ben, míg arányuk 2007-ben már 3%-kal csökkent. A legnagyobb mennyiségben termesztett gombafaj a kétspórás 

csiperkegomba, változatlanul, évtizedek óta őrzi vezető pozícióját, de az összes megtermelt mennyiséghez viszonyítva 

részesedése állandóan csökken, mert más fajok kerülnek előtérbe. Termesztése valamennyi kontinensen, több mint 100 

országban folyik. A 2011. évben a legnagyobb csiperketermesztő ország Kína volt, az Egyesült Államok állt a 2. helyen. A 

megtermelt mennyiség tekintetében a shiitake (Lentinula edodes) korábban a második helyen szerepelt, amelynek közel 90%-át 

Kína termeszti, de a legújabb források szerint a 2. helyre ma már a laskagomba-fajok kerültek. Sőt, egyes statisztikák szerint 

Kínában ma már több júdásfüle gombát termelnek, mint csiperkét. Ennek oka részben klimatikus, részben 

termesztéstechnológiai eredetű, ráadásul a fogyasztás volumene is nagyobb Kínában a nálunk egzotikusnak számító 

fafülgombából. 

A gombaipar 2001-ben, több mint, 40 milliárd USA dollár forgalmat bonyolított le, amelybe a termesztett és a vadon termő 

gombák mellett, a különböző gyógyhatású gombákból előállított készítmények is beletartoznak. A gombák iránti kereslet nő, 

amelyet próbál a termesztés is követni. Figyelemre méltó a jelentős termesztési növekedés, elsősorban Kínában, de India, 

Vietnam, Dél-Korea is egyre többet termel. Jelentős forgalma van a hagyományos módszerekkel nem termeszthető, szimbionta, 

ektomikorrhizás (elsősorban szarvasgomba) fajoknak is. 

A világ hat országában (Egyesült Államok, Franciaország, Kanada, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország) hozzávetőleg 

a megtermelt összes gomba 65 %-a talál vásárlóra, de az utóbbi 10 évben Kína belső fogyasztása is jelentősen nőtt. 

Megfigyelhető a funkcionális élelmiszerek iránti rohamosan növekvő igény, amely a fejlett országokban a gyógyhatású 

gombákat is kiemelt szerephez juttatta. Ezekben az országokban azonban napjainkban még a „gyógygombák” termesztése 

kezdetleges, így igényeiket elsősorban a távol-keleti országokból fedezik, amelyekben egyes gyógyhatású gombafajoknak már 

több évtizedes termesztési hagyományai vannak. 
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Csiperketermesztés Európában  

Az Európai Unió régi tagországainak csiperketermesztése az elmúlt 15 évben évről-évre nőtt, egyes országoké azonban kisebb 

vagy nagyobb mértékben csökkent. Az európai csiperketermesztésben még mindig a fehér kalapú fajták termesztése a 

meghatározó, bár a barna kalapú fajták iránti kereslet is nő. A régi tagországok 2000-ben termelték meg addigi fennállásuk alatt 

a legtöbb csiperkét, 842 050 tonnát, azóta a megtermelt mennyiség minden évben csökkent. A 2000. év csúcstermelése után 

2004-ben már csaknem 50 000 tonnával kevesebb csiperke termett, míg 2005-ben az előző évitől már mintegy 60 000 tonnával 

kevesebb volt az össztermés. Az évtizedeken keresztül állandó növekedést felmutató Hollandia is 2004. évtől kezdve évről-évre 

kevesebb csiperkét termel. Értékesítési gondok miatt a legnagyobb visszaesés Franciaországban következett be, ahol 5 év alatt 

65 000 tonna csiperkével termesztettek kevesebbet, mint 2000-ben. A Franciaországban termelt csiperke mintegy 75%-a 

konzervipari feldolgozásra kerül. A csiperkekonzerv fogyasztása már egy évtizede az egész világon csökken, ezért a franciák is 

egyre nehezebben tudják konzervkészítményeiket eladni. A franciáktól hagyományosan, évtizedeken át Németország vásárolta 

a legtöbb gombakonzervet, ám az elmúlt években a konzerv iránti kereslet ott is nagymértékben csökkent. A francia 

csiperketermesztés jelentős visszaeséséhez az is hozzájárult, hogy a termesztők zöme még mindig nem tért át a vágott tönkkel 

való szedésre. Franciaországon kívül, Olasz- és Spanyolországban nem vágják le a gomba takaróanyaggal szennyezett 

tönkvégét. Az olaszok és a spanyolok szintén jelentősen kevesebbet termeltek, és némi visszaesés tapasztalható Belgiumban 

is. Nagy-Britanniában és Írországban is óriási a megtermelt mennyiség csökkenése. Nagy-Britannia gyakorlatilag négyszer 

nagyobb mennyiségben importál csiperkét, mint amennyit megtermel. Míg a korábbi években a britek elsősorban Hollandiából 

importálták a friss csiperkét, napjainkban már egyre több lengyel gomba érkezik hozzájuk. Az Európai Unióban az elmúlt három 

évtizedben Hollandia termelte meg a legtöbb csiperkegombát, de 2011-ben már Lengyelország szerepel az első helyen. A 

németeknél szintén csökkent a megtermelt mennyiség, de az elmúlt 5 évben a frissgomba importjuk dinamikusan emelkedett. 

Németországban a frisscsiperke fogyasztás a spárgaszezon kezdetével meredeken csökken, majd a nyári hónapokban – a 

vadon termő gombák fő szezonjában – szintén visszaesik a fogyasztás, s többnyire a szeptemberi hónaptól nő meg az 

érdeklődés a csiperkegomba iránt. Ausztriában a csiperketermesztés gyakorlatilag megszűnt, az osztrák piacot részben a 

magyarok látják el, de a lengyel gomba is jelentős teret nyert. 

Európában a csiperketermesztés területén az eltelt 15 évben Lengyelország fejlődött a legnagyobb mértékben. A lengyelek 

felzárkóztak a „nagy” csiperketermesztő országok közé, Európában jelenleg a megtermelt mennyiséget tekintve az első helyen 

állnak. Lengyelország 2000-ben, 120 hektár felületről 100 000 tonna csiperkegombát állított elő. 2004-ben a megtermelt 

mennyiség 180 000 tonna lett, a termesztő felület pedig 205 hektárra nőtt, míg 2005-ben már 200 000 tonna volt a 

csiperketermés 2009-re a megtermelt mennyiség közel 230.000 tonnára nőtt. Ennek az az oka, hogy alacsonyabb termelési 

költségek mellett tudnak termelni, mint a versenytársaik. A lengyelek frissen és feldolgozva is exportálnak gombát a 

szomszédos Németországba, amely a fő felvevőpiacot jelenti számukra. 2008-ban 28.400, 2009-ben 24.700 tonna friss 

csiperkét exportáltak, emellett 8.100 és 5.500 tonna feldolgozott konzervet. A lengyel export másik célországa Hollandia, amely 

2008-ban 16.600, míg 2009-ben 15.300 tonna friss gombát vásárolt Lengyelországból, feltehetőleg nagyrészt továbbértékesítés 

céljából. 

Csiperke- és laskagomba termesztés helyzete Magyarországon  

2011-ben kb. 25 000 tonna gombát termelt az ország, amelynek 92-93%-a csiperkegomba (22 500 tonna), 6-7%-a laskagomba 

(2 300 tonna), míg 1%-a (200 tonna) az egyéb gombák közül került ki. Magyarországon 2011-ben 15-20 nagy cég és mintegy 

300 kisebb-nagyobb vállalkozás foglalkozott gombatermesztéssel. 

Az előbbi fajokon kívül még néhány más gombafaj (gyapjas tintagomba (Coprinus comatus), ördögszekér-laskagomba 

(Pleurotus eryngii), pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum), süngomba (Hericium erinaceum), stb.) termesztése is folyik, 

gyakorlatilag hobbi-szinten. A Flammulina velutipes fajt („aranytű” néven) jelenleg heti 1000 üveg/ hét mennyiségben szintén 

termesztik az Új Champignons Kft.-nél. 

Ez utóbbi fajok szerény megtermelt mennyiségének elsősorban két fő oka van: az első, s egyben a legfontosabb, hogy a 

fogyasztók kevésbé ismerik ezeket a gombákat, így azokat nem szívesen vásárolják, az áruk pedig magas. A hazai nagyobb 

áruházláncokban kapható különleges gombafajok túlnyomó része importból, elsősorban Kínából származik. 

A csiperkegomba esetében a fehér kalapú fajták termesztése dominál, amely mintegy 90%-os mennyiséget jelent. Emellett a 

barna kalapú fajták termesztése 8-10%-ot tesz ki, ami friss gombaként többnyire nyugat-európai piacokra kerül. A barna kalapú 

csiperkegomba kalapszíne világosbarnától egészen a sötétbarnáig terjed, míg a tönk többnyire fehér marad. A barna kalapú 

csiperketörzsek között termesztéstechnikai s egyben kereskedelmi szempontból a Portobello és a Crimini (Baby Portobello) 

típus különböztethető meg. A Portobello már biológiailag érett termőtest, a kalapja teljesen nyílott, jellemző a nagy kalapátmérő 

(10-12 cm), a vastag kalaphús és tönk. A Crimini a biológiai érettséget még el nem ért Portobello, ezért is nevezi a piac Baby 

Portobello-nak. 

A megtermelt csiperkegomba mennyisége az elmúlt mintegy 10 évben változatos képet mutat, amely az alábbi ábrán látható. A 

2000. év kiemelkedő mennyisége után évről-évre fokozatos csökkenés volt tapasztalható, de a 2010. évtől kezdve ismét 

emelkedő tendencia mutatkozik. Ehhez a növekedéshez bizonyára nagyban hozzájárult egy nagy termesztő- felületű, holland 

típusú termesztő háznak a termelésbe állítása is Ócsán (Bio-Fungi Kft). 

http://www.biofungi.hu/


 

Magyarország csiperkegomba termelése 2000-2011 között (Forrás: FruitVeb) 

A csiperkegomba termesztésének hagyományos körzete Budapest és környéke, de jelentős régió még Győr-Moson-Sopron 

megye a Szigetközzel együtt, továbbá Heves megye. Budapest környékén terem az ország csiperke mennyiségének közel a 

fele, egyrészt még a hagyományos mészkőpincékben, másrészt két holland-típusú üzem is épült az elmúlt néhány évben. A 

Pécs környéki termesztés az elmúlt években visszaesett, de még mindig jelentős. Az alábbi ábrán az ország főbb 

gombatermesztési körzeteit tüntetjük fel (Forrás: FruitVeb). 

 



A hazai gombatermesztés főbb körzetei (FruitVeb, 2010) 

Az évente megtermelt gombamennyiség csökkenésének egyik oka, hogy a jövedelmezőség évről-évre csökken. A 

csiperkegomba ára egész Európában alacsony, a hazai termesztőket a forint-euro árfolyam ingadozása is sújtja. A gazdasági 

válság miatt az emberek kevesebb gombát vásárolnak, mert bármennyire is tisztában vannak a gombafogyasztás egészséges 

voltával, e termék nem tartozik az alapvető élelmiszerek közé. 

A komposztüzemek egyrészt a magyar termesztőket látják el komposzttal, másrészt jelentős mennyiségben exportálnak a 

környező országokba. A hazai komposztüzemekben 2011-ben előállított mennyiség kb. 120 ezer tonna komposztot jelentett, 

amelyből kb. 40 000 tonna került exportra, elsősorban Romániába, de Horvátországba, Szerbiába, sőt Szlovákiában is 

megtalálható a magyar komposzt. Az exportra kerülő komposzt, laskagomba szubsztrátum több mint 50%-át Romániában 

termesztik le. A csiperketermesztésünk (a laskához képest) kevésbé koncentrált és főleg a nagyobb komposztüzemek köré 

csoportosul. A komposztgyártók közötti verseny folyamatos technológiai fejlesztésekre szorítja az érintett cégeket. 2012-ben a 

töki komposztüzem szüntette be az alapanyaggyártást, amely új helyzetet teremtetett a csiperkegomba alapanyagának piacán. 

A legnagyobb hazai laskagomba termesztő cég még mindig mintegy 90%-át exportálja a friss laskagombának. Laskagomba 

alapanyagból 2011-ben kb. 15 ezer tonnát állítottak elő, amelyből 3.800-4.500 tonna került exportra. Fontos exportpiac 

Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Szlovákia, de ezek az országok a táptalaj mellett, friss laskagombát 

is importálnak Magyarországról. 

 

Magyarország laskagomba termelése 2004-2011 között (Forrás: FruitVeb) 

2003-ban helyezték üzembe a kecskeméti Pilze-Nagy Kft. szubsztrátum üzemét, amely a hazai alapanyaggyártás kb. 90%-t 

állítja elő, de az ország különböző helységeiben is találunk gyártókat, akik többnyire saját maguknak, vagy egy szűk körnek 

állítják elő a szubsztrátumot. A legjelentősebb hazai laskatermesztő körzet Kecskemét és környéke. A Pilze-Nagy Kft. az 

alapanyag jelentős részét saját maga termeszti le, illetve a kisebb termesztőknek szerte az országban árulja, de exportálnak a 

környező országokba is. Ez a cég az alapanyag-gyártó kapacitása és a termesztő felülete miatt az egyik legnagyobb 

laskagomba üzemnek számít Európában. A laskagomba termesztés egész termékpályáját (kivéve a csíragyártás) lefedi: a 

tevékenységi körébe egyaránt beletartozik a szubsztrátum-gyártás, a termesztés, a kereskedelem, és Magyarországon az 

összes laskagomba mennyiség 85-90%-át ez a cég termeszti. A friss laskagomba exportjának fő állomása, immár két évtizede, 

változatlanul Németország, de a többi, nyugat európai országba is nő a kivitel. 

Ellenőrző kérdések 

Melyek a legfontosabb termesztett gombafajok, és mi a latin nevük? 

Hogyan alakult hazánk gombatermesztése az elmúlt évtizedben? 

Milyen arányban termesztünk Magyarországon gombafajokat? 

http://pleurotus.hu/


Melyek a jellemzői az európai csiperketermesztésnek? 

Melyek a lengyel gomba térnyerésének okai? 
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A gombák táplálkozási értékei  

Szerző: Győrfi Júlia 

A vadon termő és a termesztett gombák táplálkozási értékét az elmúlt évtizedig még a szakemberek is alábecsülték. Az utóbbi évtizedben 

végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy a gombák egyes beltartalmi paraméterei a legtöbb zöldségféléét megközelítik, vagy felül is múlják. 

Világszerte kb. 12 000 nagygomba-fajt ismerünk (nagygombának nevezzük azokat a gombafajokat, amelynek a termőteste egyértelműen 

differenciálódott, szabad szemmel jól látható és kézzel szedhető). Ezek közül kb. 3 000 faj ehető, 700 faj rendelkezik valamilyen 

gyógyhatással, és kb. 1 400 faj okozhat gombamérgezést (micetizmus vagy mikotoxikózis). Egyes fajok tulajdonságai jelenleg még részben 

vagy teljesen ismeretlenek. 

Az elmúlt századokban a különböző földrészek lakossága különböző módon ítélte meg a gombákat: az ókorban egyes fajokat az „istenek 

eledelé”-nek nevezték, az egyiptomi fáraók is fogyasztottak gombát és nem csak különleges ízű élelemnek tekintették, hanem azt is tudták, 

hogy néhány fajnak hallucinogén tulajdonságai is vannak. A Bibliában említés történik a sivatagi szarvasgombáról, amelyet égi kenyérnek 

(manna) neveztek. Az ókori görögök a gombákat a fizikai és a szellemi erő egyik forrásának tekintették. A kínaiak a különböző fajokat 

elsősorban gyógyhatásaik miatt tartották nagy becsben. Nem véletlen, hogy Kínából indult a mikoterápia (gombákkal való gyógyítás 

tudománya), amely egyre inkább meghódítja a nyugati kultúrát is. 

Az emberiség hosszú időn keresztül a vadon termő gombák gyűjtésével jutott ehhez az értékes táplálékhoz, mert termesztésüket nem sikerült 

megoldani. A termesztett gombafajok nagy előnye, hogy napjainkban már egész évben folyamatosan termeszthetők, így frissen is 

hozzájuthatunk. Igaz ez a legnagyobb mennyiségben termesztett csiperkegombára, de laskagombára is, amelyek elfogadható áron 

megvásárolhatók. A gombák élelmezési előnyei mellett nem szabad megfeledkezni a gyógyhatással rendelkező különböző fajokról sem, 

amelyek a Gyógygombák termesztése című leckében kerülnek ismertetésre. 

A gomba, mint élelem  

A termesztett gombák termőtestei átlagosan 85-95% közötti víztartalommal rendelkeznek, ez alól a pecsétviasz gomba 55-60%-os 

víztartalma kivétel. A víztartalom nemcsak az adott fajtól függ, hanem a termesztési körülményektől is. A gombák energiatartalma alacsony, 

alig tartalmaznak zsírokat és szénhidrátokat. Külön meg kell említeni, hogy a gombák fehérjéit alkotó aminosavak között több 

nélkülözhetetlen (esszenciális) aminosav is megtalálható. Sokan mondják, hogy a gomba húspótló élelmiszer, mivel a húsfélékhez hasonlóan 

teljes értékű fehérje-tartalommal rendelkezik. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a fehérje mennyisége messze elmarad a húsokban 

mérhető értéktől és a tejjel közel hasonló nagyságrendben tartalmazza. A gomba a vegetáriánus és a diétás étrendnek is egyik meghatározó 

élelme. Az egyik legsokoldalúbban felhasználható élelmiszer: nyersen, főzve, sütve, párolva stb. egyaránt fogyasztható és gyakorlatilag 

minden zöldségfélével párosítható. A gombák nyersrostban gazdagok, amelyhez sejtfaluk kitintartalma is hozzájárul. A gombákban jelenlevő 

egyszerű cukrok mellett a poliszacharidok érdemelnek említést: ide tartoznak a glükánok. E vegyületcsoport egészségre gyakorolt hatásának 

kutatása az elmúlt évtizedben kapott kiemelkedő szerepet. A gomba vitamintartalma sem lebecsülendő, így pl. D2 és D3-vitamint is tartalmaz, 

amely egyetlen gyümölcs- vagy zöldségfélében sem fordul elő. Jelentős a B-vitamin csoport egyes tagjainak a jelenléte, továbbá különböző 

íz- és aromaanyagok is szép számmal előfordulnak bennük, amelyek fokozzák a gombából készült ételek élvezeti értékét. A legtöbb 

gombában előforduló 1-oktén-3-ol vegyület a jellegzetes gombaillat okozója. Ezen felül csak a csiperkében közel 5 tucatnyi molekula vesz 

részt az íz- és illat kialakításában. 

http://kertesztananyag.hu/korszeru-gombatermesztes/gyogygombak-termesztese


 

A gombák fogyasztásának előnyös és hátrányos tulajdonságainak összefoglalása 

A gombák táplálkozásban betöltött kiemelkedő szerepének bemutatására összehasonlítjuk a Magyarországon leginkább fogyasztott 

zöldségfélék egyes beltartalmi értékeit, a három legjelentősebb gombafaj, a csiperkegomba (Agaricus bisporus) a laskagomba (Pleurotus 

spp.) és a shiitake (Lentinula edodes) azonos értékeivel. Az ásványi elemek közül elsősorban azok kerültek kiválasztásra, amelyek a 

gombákban nagy, (kálium, kalcium, magnézium, foszfor, vas, réz és szelén), vagy elenyésző (nátrium) mennyiségben találhatók meg. 

Említésre kerülnek a B-vitamin csoport azon tagjai, amelyek a fent említett három gombafajban nagyobb mennyiségben találhatók (B2, B3, 

B5 és B9). 

Ásványi anyagok 

A termesztett gombák kitűnő ásványi-anyag források. A termőtestek összes ásványi elem mennyiségének 97-98%-a kálium, kalcium, 

magnézium és foszfor, az összes többi elemre (mikroelem) a maradék 2-3% jut. A mikroelemek jelenléte és mennyisége táplálkozás-élettani 

szempontból fontos. 

Táplálkozás-élettani szempontból két fontos elem, a kálium és a foszfor a termesztett gombák termőtesteiben jelentős mennyiséget ér el, 

ugyanakkor ki kell emelni a gombák alacsony nátrium tartalmát. Káliumot egyes zöldségfélék, a húsok és a halak tartalmaznak jelentős 

mennyiségben. A gombák többnyire több káliumot tartalmaznak, mint a legtöbb zöldség, amint az alábbi táblázatban látható. A 

csiperkegomba több káliumot tartalmaz, mint a zöldségek, kivéve a spenótot. 

100 g friss zöldségnövény és gombafaj átlagos nátrium-, kálium-, kalcium- és magnéziumtartalma (mg). 

Zöldségfaj neve Nátrium Kálium Kalcium Magnézium 

Fejes káposzta 23,0 216,0 33,0 20,0 

Fejes saláta 16,0 261,0 28,0 19,0 

Fokhagyma 100,0 380,0 14,0 50,0 



Görögdinnye 4,9 147,0 19,4 15,0 

Gumós zeller 100,0 370,0 34,0 60,0 

Karalábé 26,0 300,0 43,0 24,0 

Karfiol 11,0 175,0 26,0 21,0 

Paradicsom 5,0 240,0 9,0 7,0 

Sárgarépa 70,0 360,0 28,0 35,0 

Spenót 24,0 526,0 133,0 53,0 

Uborka 7,0 150,0 18,0 16,0 

Vöröshagyma 6,0 180,0 30,0 9,0 

Zöldbab 1,0 229,0 32,0 16,0 

Zöldborsó 8,0 325,0 41,0 42,0 

Zöldpaprika 4,0 160,0 14,0 12,0 

Gombafaj neve 

Csiperkegomba 5,0 510,0 8,0 15,0 

Laskagomba  2,0 420,0 7,0 18,0 

Shiitake 2,0 305,0 8,0 16,0 

  

Az elemtartalmak értékelésekor meg kell említenünk, hogy az a feldolgozás során változhat. Csiperkegomba esetében vizsgálták, hogy a 

konzerválás (sós felöntőlében) hatására a gombák kalcium, króm és nátrium szintje jelentősen megemelkedett. A friss gomba élettanilag 

kedvező, alacsony nátrium tartalma a sós felöntőlé hatására majd harmincszorosára (!) emelkedett. Ezzel ellentétes a magnézium és kálium 

mennyiségének változása, ezen elemek kifejezetten csökkentek (feltehetőleg a kimosódás révén) a konzerválást követően. 

A szelén egészségre gyakorolt hatásának vizsgálatai az utóbbi két évtizedben kaptak kiemelkedő szerepet. Jelentős szelénforrások a húsfélék, 

halak és a tojás. A legtöbb friss zöldségféle 1,0 µg/100 g körüli, vagy annál kevesebb szelént tartalmaz, kivételt képez a fokhagyma és a 

különböző gombafajok. A fokhagyma kiemelkedik a többi faj közül a jelentős kálium-, foszfor-, réz- és szeléntartamával is, de 100 g-ot 

naponta nem sokan fogyasztanak belőle. 

100 g friss zöldségnövény és gombafaj átlagos foszfor-, vas-, réz- és szeléntartalma (mg, illetve µg) 

Zöldségfaj neve Foszfor (mg) Vas (mg) Réz (mg) Szelén (µg) 

Fejes káposzta 50,0 0,30 0,016 2,2 

Fejes saláta 31,0 0,39 0,050 0,9 

Fokhagyma 140,0 0,20 0,400 27,6 

Görögdinnye 2,0 0,20 0,018 0,4 

Gumós zeller 88,0 0,40 0,172 0,7 

Karalábé 67,0 0,70 0,020 0,7 



Karfiol 45,0 0,30 0,016 0,6 

Paradicsom 36,0 0,27 0,025 0,5 

Sárgarépa 43,0 0,70 0,044 2,2 

Spenót 160,0 2,90 0,156 1,0 

Uborka 36,0 0,40 0,020 0,3 

Vöröshagyma 48,0 0,40 0,175 1,5 

Zöldbab 26,0 0,70 0,042 0,6 

Zöldborsó 110,0 0,90 0,330 1,8 

Zöldpaprika 33,0 0,40 0,050 0,6 

Gombafaj neve 

Csiperkegomba 110,0 0,80 0,380 14,0-32,0 

Laskagomba  120,0 1,33 0,240 15,0 

Shiitake 112,0 0,60 0,140 5,7 

  

A csiperkegomba szeléntartalma, mint a fenti táblázatban látható elég nagy eltérést mutat. Ennek oka, hogy a szeléntartalom nagymértékben 

attól függ, hogy a komposztkészítéshez használt szalma (elsősorban búzaszalma) mennyi szelént tartalmazott. Az Amerikai Egyesült 

Államok különböző területein a komposztkészítéshez használt szalmák szeléntartalmát megvizsgálták, s ahol szeléndús talajon termett a 

szalma, ott a későbbiekben a csiperkegomba termőteste is nagyobb szeléntartalommal rendelkezett. Ma már elterjedt gyakorlat, hogy a 

csiperkegomba termesztésekor az öntözések alkalmával szelénvegyületet juttatnak ki a takaróanyagra, így a termőtestek szeléntartalma nő. A 

szelénben dúsított csiperkegomba egyértelműen a funkcionális élelmiszerek közé tartozik. 

Vitaminok 

A vízoldható vitaminok közül a B-vitamin csoport egyes tagjai jelentős mennyiségben találhatók a három legfontosabb termesztett 

gombafajban, amint az az alábbi táblázatban látható. 

100 g friss zöldségnövény és gombafaj átlagos B2-, B3-, B5-vitamin és folsavtartalma (µg)  

Zöldségfaj neve Riboflavin (B 2 ) Niacin (B 3 ) Pantoténsav (B 5 ) Folsav(B 9 ) 

Fejes káposzta 60 1 000 100 43,0 

Fejes saláta 100 500 110 25,0 

Fokhagyma 51 400 590 3,0 

Görögdinnye 20 200 700 2,2 

Gumós zeller 75 400 400 4,4 

Karalábé 50 300 200 16,0 

Karfiol 100 500 440 34,0 

Paradicsom 60 500 20 37,0 



Sárgarépa 50 1 500 300 6,4 

Spenót 200 1 000 110 66,0 

Uborka 50 100 120 14,0 

Vöröshagyma 30 1 200 50 6,4 

Zöldbab 200 1 000 470 41,0 

Zöldborsó 150 1 000 50 13,0 

Zöldpaprika 30 200 190 13,0 

Gombafaj neve 

Csiperkegomba 400 4 600 1 800 45,0 

Laskagomba  340 5 200 1 290 64,0 

Shiitake 270 4 000 1 500 30,0 

  

4-5 darab, kb. 4 cm kalapátmérőjű csiperkegomba megfelel 100 g friss gombának. Az alábbi táblázatban látható, hogy a gombákban található 

néhány ásványi elem és a B-vitamin csoport tagjai egy adag gombaétel (100 g) elfogyasztásával milyen százalékban biztosítják a felnőttek 

számára szükséges napi beviteli értéket (RDA-érték: Reccommended Dietary Allowance; javasolt napi bevitel). Kiemelkedő a gomba 

fogyasztásával a szelénszükséglet napi biztosítása, mivel 100 g gomba, akár az összes szükséglet 65%-át is fedezi. 

Átlagos napi tápanyag-beviteli értékek és azok fedezete (%-ban) 100 g gomba fogyasztásával 

Átlagos tápanyag-beviteli értékek felnőtteknél 100 g gomba fogyasztásával a napi RDA százalékában 

Nátrium (mg/nap) 550,0 0,4-0,9 

Kálium (mg/nap) 2 000,0 12,5-25,5 

Kalcium (mg/nap) 1 000-1 200,0 5,5-7,5 

Magnézium (mg/nap) 300-400,0 4,5-5,1 

Foszfor (mg/nap) 700-1 250,0 6,5-11,5 

Vas (mg/nap) 10-12,0 11,0-45,0 

Réz (mg/nap) 1,0-1,5 11,0-30,5 

Szelén (µg/nap) 30-70,0 11,5-65,0 

Riboflavin (B 2 ) (µg/nap) 1 200-1 500 20,0-30,0 

Niacin (B 3 ) (µg/nap) 13 000-17 000 26,5-35,0 

Pantoténsav (B 5 ) (µg/nap) 6 000 21,5-30,0 

Folsav (B 9 ) (µg/nap) 400 7,5-16,0 

  



A hazai lakosság táplálkozási szokásai nagyon lassan változnak. A legismertebb gomba a csiperkegomba, amelyből a legkülönfélébb ételek 

készíthetők el. A csiperkegomba különböző saláták alkotórészeként nyersen is fogyasztható, amire már Magyarországon is van példa. A 

gombákat bátrabban kellene egyes zöldségfélékkel párosítani és a kettő együtteséből már igazán egészséges élelmiszerhez juthatunk. 

A gombák gyógyhatásai 

A gyűjtött és termesztett gombák a gasztronómiai élvezeteken túlmenően gyógyhatásaikért is egyre nagyobb mennyiségben keresettek. Ezek 

a gyógyhatások igen széleskörűek és több tucatnyi fajt érintenek. A gombákkal történő gyógyítás (mikoterápia) a császári Kínáig 

visszavezethető medicina. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk azokat a hatásokat, amelyek dokumentáltan bizonyítottak. Az egyes 

példáknál csak egy-egy jellemző fajt és molekulát emeltünk ki, fontos megjegyeznünk, hogy a felsorolásnál nem törekedtünk a teljességre és 

sok esetben más fajok más molekulái is okozhatnak hasonló hatásokat. 

Gombák ismert gyógyhatásai és az azokért felelős molekulák 

Hatás Gombafaj Hatóanyagok 

Antibakteriális Ganoderma lucidum ganomycin 

Fungicid Pleurotus pulmonarius ánizsaldehid 

  Strobilurus tenacellus strobilurin 

Antivirális Lentinula edodes poliszacharidok 

  G. lucidum ganoderiol F, ganodermatriol 

Antioxidatív hatóanyagok Agaricus bisporus ergoszterol 

  L. edodes, Grifola frondosa, P. 

ostratus  

polifenolok 

Antitumor L. edodes lentinan, Β-D-glükánok 

  Agaricus subrufescens, G. frondosa Β-D-glükánok 

Koleszterin- és lipidszint befolyásolása L. edodes eritaden 

  G. lucidum ganodermasav 

  P. ostreatus, P. eryngii lovasztatin 

Vércukorszint csökkentése G. lucidum ganoderan-A, -B 

  A. bisporus lektinek 

  

Ellenőrző kérdések 

1. Soroljon fel legalább öt, ismert gyógyhatást és az azt előidéző gombafajt! 

2. Melyek a gombák fogyasztásának előnyös tulajdonságai? 

3. Ismertesse a gombák fogyasztásának veszélyeit! 

4. Röviden ismertesse a gombák vitamintartalmát! 

5. Mit nevezünk mikoterápiának? 

6. Röviden jellemezze a gombák nátrium és kálium tartalmát! 
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A termesztett gombák biológiája  

Szerző: Geösel András 

A gombák sajátosságai, biológiai jelentőségük 

A gombák valódi sejtmaggal rendelkező (eukarióta), heterotróf táplálkozású (többnyire ozmotróf, chilotróf), aerob, fakultatív anaerob 

szervezetek. Egy- vagy többsejtű, többnyire fonalas szerveződésű, sejtfalukban kitint (is) tartalmazó, spórákkal szaporodó élőlények. 

A gombák számos tulajdonság tekintetében eltérnek a növény- és az állatvilágtól. Nem rendelkeznek a fotoszintézis képességével, azaz nem 

növények, hanem az eukarióta élőlények fejlődésének és széttagolódásának részeként alakultak ki a növényvilággal és az állatvilággal együtt. 

A gombákat, gombaszerű élőlényeket vizsgáló tudomány a mikológia. A gombák termesztési vonatkozásait jelenleg a kertészettudományok 

keretein belül oktatjuk. 

A növények, a valódi gombák és az állatok fontosabb jellemzőinek összevetése 

Növények Valódi gombák Állatok 

Életmód 

producens (termelők) reducens (lebontók); 

szaprotróf, nekrotróf vagy biotróf 

(parazita vagy szimbionta) 

reducens (lebontók); 

heterotrófok (kemoorganotrófok) 

Táplálkozás 

fotoautotróf (fotoszintézis) heterotróf, abszorptív (chilotróf, 

ozmotróf) 

heterotrófok 

Testfelépítés 

sejtes, fonalas, telepes, szövetes sejtes (cönocitikus vagy többsejtű 

micélium), álszövetes 

(pszeudoparenchyma, plektenchyma) 

álszövetes és szövetes (átmennek a 

bélcsíra állapoton) 

Sejtszerkezet 

Sejtfalanyag: cellulóz, hemicellulóz, 

lignin stb. 

Sejtfalanyag: kitin, glükán, mannán 

stb. 

nincs 

Sejtfal: jól elkülönülő sejtfalak, 

plazmodezmoszokkal 

Sejtfal: szeptum nélküli vagy szeptált 

(póruskomplex-szel, pl. Woronin-test, 

parentoszómás doliopórus) 

Sejtfal: nincs 

(membránok között gap junction) 

Sejtmag: sok kromoszóma, fejlett 

magorsó 

Sejtmag: kevés kromoszóma, fejletlen 

magorsó (bazídiumosak sokszor 

dikariotikusak) 

Sejtmag: kromoszómaszám változó, 

fejlett magorsó 

Többnyire extranukleáris mitózis Gyakran magon belüli (endonukleáris) 

mitózis 

Többnyire extranukleáris mitózis 

A diktioszóma fejlett A diktioszóma fejletlen A Golgi-készülék fejlett 

A mitokondrium lemezes A mitokondrium lemezes A mitokondrium lemezes 

Pigmentjei: karotinoidok, klorofillok Egyéb festékek: melanin, kinon stb. Egyéb festékek: melanin stb. 

Tartaléktápanyag: keményítő Tartaléktápanyag: glikogén Tartaléktápanyag: glikogén 



Speciális sejtszervecske: plasztisz 

(kloroplasztisz) 

Speciális sejtszervecske: lomaszóma, 

apikális test, kitoszóma, sejtfal 

póruskomplex 

- 

Mikrotubulus: kolhicin érzékeny 

(benzimidazol származékokra nem 

érzékeny) 

Mikrotubulus: kolhicinre nem, de 

benzimidazol származékokra érzékeny 

Mikrotubulus: kolhicin érzékeny 

(benzimidazol származékokra nem 

érzékeny) 

Szaporodás 

Ivarosan: plazmo-, kariogámia Ivarosan: főspóraalakokkal, pl. 

aszkospóra, bazídiospóra 

Ivarosan: ivarsejtekkel 

Ivartalanul: izo-, heterospórákkal Ivartalanul: mellékspóra-alakokkal, pl. 

konídium 

Ivartalanul: alacsonyabbrendűekre 

jellemző 

Életciklus: haplodiplonta, diplonta Életciklus: haplonta, haplodiplonta 

(dikariotikus) 

Életciklus: a haploid életszakasz az 

ivarsejtekre korlátozódik 

Egyéb 

Membránszterolok: fitoszterol Membránszterolok: ergoszterol Membránszterolok: koleszterol 

Lizinszintézis: DAP-úton történik Lizinszintézis: AAA-úton történik Lizinszintézis: nincs 

  

A gombák biológiai jelentősége az erőteljes enzimrendszerük és az ökológiai rendszerekben betöltött sokféle szerepe miatt igen széleskörű. 

A gombák között találkozhatunk szaprotróf (korhadékokat, az elpusztult élőlények szerves maradványaival táplálkozók), szimbionta (két 

vagy több különböző faj, általában egymásra utalt együttélése, amely kapcsolatban mindkét fél kölcsönös előnyökhöz jut), parazita 

(élősködő: egy másik faj, egyedeinek testében vagy testfelszínén él, és annak testéből táplálkozik), sőt ragadozó (gomba táplálékául szolgál 

egy másik faj) fajokkal is. 

A termesztett gombák a mezőgazdasági hulladékok újrahasznosítása révén magas biológiai értékű táplálékká konvertálhatók. A 

gyógyhatású gombák számos humán betegségben igazolt pozitív tulajdonságokkal rendelkeznek. Számos fajuk antibakteriális és 

antifungális hatású. Ezen felül jó néhány fajról bizonyított, hogy antitumor és immunmódosító hatású, valamint csökkentik a vér koleszterin 

szintjét, vérnyomást és vércukorszintet. 

A gombáknak fontos szerepük van a talajok minőségének javításában (mikoremediáció), a talajélet fokozásában, és így az 

erdőtelepítésben, erdészetben kiemelt jelentőségűek a különféle talajlakó fajok. Aktív lebontó tevékenységük révén képesek szerves és 

szervetlen (akár karcinogén) molekulák lebontására, valamint nehézfémek akkumulációjára (mikofiltráció). Ezen tulajdonságaik miatt a 

hulladék-kezelésben, talaj-remediációban, szennyvíz-iszap kezelésben is alkalmazzák a gombákat. A Távol-Keleten egyes toxikus ruhaipari 

festékek semlegesítésére szintén gombákat (is) használnak. 

Egyes gombafajok biológiai peszticidként is használhatóak. A szőlő botritiszes betegsége ellen, egynyári növények fuzáriumos és fitoftórás 

hervadása ellen már létezik gombatartalmú növényvédőszer. Hangyák és termeszek ellen pedig a Cordyceps és Metarhizium gombafajokat 

tartalmazó biopeszticidek is engedélyezettek. 

A gombataxonómia alapjai  

Az élővilágot Whittaker 1969-ben 5 országba sorolta: Monera, Protista, Plantae, Animalia és Fungi, amelyet egy egyszerűsített 

ábrán mutatunk be. 



 

Az élőlények ötágú törzsfája  

Ma már egyértelmű, hogy a gombák (Fungi) a filogenetikai fa külön ágát képviselik. A gombák polifiletikus eredetűek, rendszertanuk ma is 

folyamatosan változik. A jelenleg elfogadott főbb gombataxonokat az alábbi táblázat mutatja be. 

A jelenleg elfogadott gombarendszer főbb csoportjai 

Ország  

(Regnum) 

Törzs (Phylum) Osztály (Classis) 

Protozoa 

Acrasiomycota – Sejtes nyálkagombák Acrasiomycetes 

Dictyosteliomycota – Diktiosztélim-félék Dictyosteliomycetes 

Myxomycota – Valódi nyálkagombák Myxomycetes 

Protosteliomycetes 

Plasmodiophoromycota – Élősködő nyálkagombák Plasmodiophoromycetes 

Chromista 

Hyphochytridiomycota Hyphochytridiomycetes 

Labyrinthulomycota – Labirintus (nyálka) gombák Labyrinthulomycetes 

Oomycota – Petespórás gombák Oomycetes 

Fungi 

Chytridiomycota – Rajzóspórás gombák Chytridiomycetes 

Zygomycota – Járomspórás gombák Trichomycetes 

Zygomycetes 

Ascomycota – Tömlősgombák Ascomycetes 

Basidiomycota – Bazídiumos gombák Basidiomycetes – Bazídiumos gombák 

Teliomycetes – Rozsdagombák 

Ustomycetes –Üszöggombák 

Fungi Imperfecti – konídiumos vagy mitospórás gombák   

  



A termesztett gombák testfelépítése 

A gombafajaink vegetatív életszakaszukban hifák (gombafonalak) szövedékéből álló micélium hálózatot hoznak létre. A gombavilág egyik 

legfontosabb sajátsága, hogy hifákat, azaz hosszú, de általában csak 5-10 µm átmérőjű „csöveket” képeznek. Ezeket a hifákat csak néhány 

gombacsoport nem képzi (nyálka-gombák, élesztők). A micélium segítségével a gombák képessé válnak a különféle alapanyagok 

birtokbavételére. Ezt az alapanyagok (vagy szubsztrátum) átszövődésének vagy kolonizációjának nevezzük. A hifákból szerveződő micélium 

óriási területeket képes behálózni és rendkívül nagy felületen érintkezik a közeggel. A micélium végzi a szubsztrátum anyagainak lebontását 

valamint ezzel párhuzamosan a tápanyagok felvételét. Bizonyos környezeti hatások eredményeként megindul a vegetatív micélium 

„tömörödése” és „sűrűsödése” (termesztői nyelvezetben „sodródása”), ami elvezet a termőtestkezdemények (primordiumok) és a termőtestek 

kialakulásához. A termőtestek megfelelő érettségi állapotában, az ivaros folyamatok nyomán keletkező bazídiospórák is megjelennek. 

 

A gombák egyszerűsített felépítése  

Az ábrán bemutatott részek nem minden gombán fordulnak elő, a számunkra fontos termesztett gombák termőteste legtöbbször tönkre és 

kalapra különül. A tönk feladata a spóraszórás célját szolgáló termőréteg kiemelése, valamint a kalap irányába a víz és különböző 

tápanyagok szállítása a szubsztrátumot kolonizáló vegetatív micélium irányából. A kalapon lévő pikkelyek nem minden fajra jellemzőek, a 

kései laskagombánál egyáltalán nem gyakoriak és a kétspórás csiperkegombán is elsősorban kedvezőtlen körülmények (pl. alacsony 

páratartalom) között fordul elő. A hymeniális tráma típusa gombától függően többféle lehet: lemezes (pl: csiperke-, laskagomba), csöves (pl: 

pecsétviaszgomba), tüskés (pl: gerebengombák) stb. A lemezeken található bazídiumokról fűződnek le a bazídiospórák. 

 

Lemezes tráma 



 

Csöves termőrétegű pecsétviaszgomba 

A termesztés során általában nem használjuk a spórákat, a szóródásukat célszerű elkerülni (lásd: laskagomba termesztés). A tönk gombafajra, 

fajtára jellemző vastagságú és színű. Laskáknál egészen rövid, míg a csiperkegombánál akár 10-15 cm-s is lehet. Szintén nem minden fajra 

jellemző a bocskor és gallér jelenléte. A spóratartó lemezeket védő „burok” lefoszlása révén marad vissza a tönkön a gallér. Vadgombák 

határozásánál a bocskor és gallér jelenléte fontos taxonómiai bélyeg. A tönk alapi részénél az aljzatból való kiemelés után jól látható 

micélium rögzítő funkciót tölt be. 

A gombák életmód típusai és életciklusa 

A gombákat praktikus szempontokból életmódjuk szerint is lehet csoportosítani. Vannak közöttük korhadéklakók (szaprotróf), élősködők 

(parazita) és együttélők (szimbionta). A korhadéklakó gombák a már bomlásban lévő szervesanyagon élnek, így a termesztésük során is ezt 

a képességüket hasznosítjuk. A szaprotróf fajokra jellemző a fejlett, extracelluláris enzimrendszer, amely a gombák környezetében lévő 

lignocellulóz anyagok bontását végzi. A farontó (lignikol, xilofág) gombák képesek szintetizálni a legjobb bontóképességű enzimeket. Egyik 

csoportjuk, a fehérkorhasztó fajok (pl: laskagomba, shiitake, téli fülőke) mind a cellulóz, mind a lignin bontását nagy hatékonysággal 

végzik, így a kolonizált szubsztrátum színének világosodását, állagának jelentős változását okozzák. A szintén szaprotróf barnakorhasztó 

fajok a cellulózt képesek bontani, ám a lignin bontását nem képesek végigvinni. Emiatt az alapanyag színe a lignin relatív mennyiségének 

növekedése miatt sötétedik. A főként tömlős- és konídiumos gombák közül kikerülő lágykorhasztó fajok főként cellulózt bontanak. Az 

élősködő (parazita) gombák a még nem elhalt élőlényeken, növényeken, állatokon vagy éppen gombákon fordulnak elő. Jellemzőjük, hogy a 

gazdaszervezetet megfertőzve kerülnek azzal kapcsolatba, majd a számukra fontos anyagokat a gazdából veszik fel. A parazita kapcsolat 

akár évekig is fennmaradhat, a gazdaszervezet pusztulása nélkül. Ez az életmódtípus számos betegséget okozó gombára jellemző, termesztési 

szempontból a pecsétviaszgomba tartozik ebbe a csoportba. A szimbiózisban együttélő gombák közé sok nagyon értékes, ám biztonságosan 

egyelőre nem termeszthető gombafaj tartozik: szarvasgombák, rókagomba, vargánya. A szimbionta életmód a gomba és más élőlénycsoport 

(növény vagy állat) kölcsönösen előnyös kapcsolatán alakul. A növények és gombák kapcsolata rendkívül gyakori az élővilágban, amelynek 

szorossága egyes fajok termeszthetőségének korlátja is egyben. 

A bazídiumos gombák egyszerűsített életciklusát a természetben az alábbi ábra mutatja be. 

 

A bazídiumos gombák temesztési szempontból értékelhető, egyszerűsített életciklusa 

A természetben lezajlódó folyamatban a bazídiospórákból kihajtó, eltérő ivari típust reprezentáló primer hifák egyesülnek. Az egyesülést 

nevezik az irodalomban anasztomózisnak, citogámiának, plazmo- vagy szomatogámiának. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy bár 

a plazmogámia lezajlik, azonban a sejtmagok fúziója egészen a bazídiumokig nem történik meg. A két primer hifa egyesülését követően 

kialakuló micéliumot szekunder micéliumnak nevezzük. A szekunder micélium (a legtöbb faj esetében) dikariotikus. Ezek a magok a 

micélium növekedése során szinkron osztódnak. Az osztódás ún. csatképzéssel történik. 

 



A csatképzés folyamata, a zöld és piros színnel a különböző eredetű sejtmagokat jelöltük 

A gombacsíra előállításban és a termesztésben a gomba szekunder micéliumával dolgozunk. A másodlagos micélium intenzív növekedése 

révén kolonizálja a szubsztrátumot. Ezt nevezzük a gomba vegetatív életszakaszának. 

A különböző tényezők hatására (táplálkozási, klimatikus, enzimatikus tényezők stb.), valamint a termőtestképzés folyamatát szabályozó 

gének expressziójának eredményeképpen megindul a termőtestképzés. A termőtestképzés indukciójának, iniciálódásának nyomán 

megjelennek a termőtest kezdemények (primordiumok). A termesztésben ezeket a primordiumokat nevezik „tűfejnek”. Az érett termőtestek a 

primordiumok továbbfejlődésével, növekedéssel és differenciálódással alakulnak ki. A termőtestek termőrétegében megjelennek a 

bazídiumok. A bazídiumokban történik meg a sejtmagok fúziója. A sejtmagok első osztódása meiotikus, azaz négy haploid mag alakul ki, 

amelyek négy bazídiospóra formájában fűződnek le a bazídiumról. Ezek a spórák az újabb vegetatív ciklust indítják el. Ugyanakkor hozzá 

kell tennünk, hogy a szaporodás nemcsak spórák segítségével mehet végbe, hanem a vegetatív micélium, darabolódásával, továbbvitelével is. 

A termesztésben ezért kissé módosul a gombák életciklusa, amely nem is ciklikus. 

 

A bazídiumos gombák fejlődésmenete a termesztés során 

A tenyésztörzsek vegetatív micéliuma mesterségesen előállított szaporítóanyaggal, az ún. „gombacsírával” kerülnek a termesztési 

alapanyagba (komposzt vagy más szubsztrátum). A csírából növekedésnek induló micélium átszövi az alapanyagot, majd a termesztők által 

tudatosan alkalmazott környezeti változások hatására a vegetatív micélium generatív állapotba vált és termőtesteket képez. A termesztés 

feladata a vegetatív és a generatív életszakasz számára megfelelő környezeti feltételek (víz kijuttatása öntözéssel, relatív páratartalom, CO2, 

szint, hőmérséklet, fény) biztosítása. A termesztett gombafajainknak a vegetatív (átszövetés, érlelés) valamint a generatív (termésiniciálás, 

termésfejlődés) életszakaszában különböznek a környezeti igényei, ezért a szaktudás mellett rendkívül fontos, hogy rendelkezésre álljanak 

precízen klimatizálható gombatermesztő házak. A legfontosabb tényezők, amelyek a generatív állapotot és így a termőtest képzést kiváltják: 

hőmérséklet változása (általában csökkenés), páratartalom változása, széndioxid szint változása (általában csökkenés), fényintenzitás 

változása (általában növekedés), szubsztrátum víz- és tápanyagtartalmának változása (általában csökkenés). Ezen tényezők közül előfordul, 

hogy már egy elegendő a termőtest képzés kiváltásához, ám a termesztési gyakorlatban ezek kombinációját (pl: hűtés és „kiszellőztetés” -

 kiszellőztetésnek hívjuk a csiperkegomba termőrefordításának azt a szakaszát, amikor intenzív légcserével a CO2 és páratartalom szintet 

csökkentjük alkalmazzák. 

A termesztett gombák rendszertana 

A gombák világa számos különböző tulajdonsággal rendelkező élőlényt foglal magába. A számunkra jelentős, termeszthető és ehető 

„nagygombák” az összes gombának csak nagyon kis részét teszik ki. A taxonómusok a gombák fajszámát 500 000-1 000 000 között 

becsülik, amelynek csak mintegy 10-15%-át ismerjük (ez körülbelül 90 000 fajt jelent). Ennek a fajszámnak csak töredékét jelentik a 

„nagygombák”. 

A termesztési szempontból jelentős, ehető nagygombák a valódi gombák országába (Regnum Fungi) tartoznak. Ezen belül két törzsben 

találunk termeszthető, vagy potenciálisan termesztésbe vonható fajokat. A tömlősgombák (Ascomycota) jellemzője, hogy a spórák általában 

nyolcasával tömlőben (aszkusz) képződnek. Egysejtű és fonalas gombák egyaránt tartoznak a törzsbe, amelyeknek sejtfala egyaránt 

tartalmazhat glükánt, mannánt és kitint. A tömlős gombák közé tartozik a termőtestet nem képző közönséges élesztőgomba (Saccharomyces 

cerevisiae) is, amely az alapkutatások, az élelmiszertermelés és biotechnológia egyik leggyakrabban használt faja. Szintén az aszkuszos 

gombák közé tartoznak a megbízhatóan még nem termeszthető kucsmagombák (Morchella spp.) és szarvasgomba-fajok (Tuber spp.). 

A legtöbb biztonságosan termesztett gombafaj a bazídiumos gombák (Basidiomycota) törzsébe tartozik. Közös jellemzőjük, hogy sejtfaluk 

mindig tartalmaz kitint és hifáik szeptáltak. A törzsbe tartozó fajok bazídiumot képeznek, amelyen a bazídiospórák fűződnek le. 

 

Bazídióspórák lefűződése a bazídiumon 

A termőtestet képező bazídiumos gombák közül hazánkban a legjelentősebbek a csiperkegomba fajok (Agaricus spp.), laskagomba fajok 

(Pleurotus spp.) és a shiitake (Lentinula edodes). Ezen felül jó néhány gyógyhatású, vagy hazai termesztési szempontból kisebb jelentőségű 

faj (gyapjas tintagomba, ízletes tőkegomba, téli fülőke, déli tőkegomba, pecsétviaszgomba stb.) kerül ki a termeszthető bazídiumos gombák 

közül. A termesztési szempontból legfontosabb gombafajokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze, a jelenleg ismert taxonómiai besorolásuk 

szerint. 

A legfontosabb termesztett gombafajok magyar és latin nevei, közismert elnevezése és rendszertani besorolása (Mycobank szerint) 

Magyar név Egyéb nevek Latin név Család Rend 

kétspórás 

csiperkegomba 

button mushroom, 

champignon 

Agaricus bisporus Agaricaceae Agaricales 
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„mandulaillatú” 

csiperke 

almond portobello, 

almond mushroom, 

cogumelo de deus 

Agaricus 

subrufescens 

Agaricaceae Agaricales 

déli tőkegomba black poplar 

mushroom 

Agrocybe aegerita Strophariaceae  Agaricales 

júdásfüle gomba black ear, wooden 

ear mushroom 

Auricularia auricula Auriculariaceae Auriculariales 

gyapjas tintagomba shaggy-mane Coprinus comatus Coprinaceae  Agaricales 

téli fülőke Enokitake, enoki Flammulina velutipes Physalacriaceae Agaricales 

pecsétviasz gomba ling chi, reishi Ganoderma lucidum Ganodermataceae Polyporales 

bokrosgomba maitake Grifola frondosa Fomitopsidaceae Polyporales 

süngomba lion’ mane, monkey 

head mushroom 

Hericium erinaceus Hericiaceae Russulales 

shiitake black forest 

mushroom, golden 

oak 

Lentinula edodes Marasmiaceae Agaricales 

nameko tőkegomba nameko Pholiota nameko Strophariaceae Agaricales 

ördögszekér 

laskagomba 

king oyster Pleurotus eryngii Pleurotaceae  Agaricales 

kései laskagomba oyster Pleurotus ostreatus Pleurotaceae  Agaricales 

harmatgomba giant stropharia Stropharia 

rugosoannulata 

Strophariaceae Agaricales 

bocskorosgomba paddy straw Volvariella volvacea Pluteaceae Agaricales 

  

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen életmód típusokat ismer a gombák esetében? 

2. Definiálja a gombák fogalmát! 

3. Hasonlítsa össze a növények-állatok-gombák sejtszerkezetét! 

4. Sorolja fel a 10 legnagyobb mennyiségben termesztett gombafaj magyar és latin nevét, családját! 

5. Mely tényezők váltják ki a gombák generatív-vegetatív életszakaszának váltását? 

6. Jellemezze a szaprotróf életmódot! 
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Szaporítóanyag-gyártás  

Szerző: Geösel András 

A termesztés szaporítóanyaga: a „gombacsíra” 

A gombatermesztésben vegetatív szaporítóanyaggal történik a termesztési alapanyag beoltása. A gyakorlatban a termesztett gombák 

szaporítóanyagát (egyébként nem helyesen) „csírának” vagy „gombacsírának” (helyesen: gomba szaporítóanyagnak) nevezzük. A 

gombacsíra lényegében valamilyen hordozó anyag, amelyet a csíragyártó cégek átszövetnek az adott gomba vegetatív micéliumával. 

Napjainkban a hordozóanyag szerint megkülönböztetünk: 

 szemcsírát , ahol valamilyen gabonamag (rozs, Triticale, búza, köles stb.) hordozza a gomba micéliumát  

 

 

Köles hordozóanyagon szemcsíra kereskedelmi kiszerelése, és ugyanaz mikroszkóp alatt 

 pálcikás csírát , amikor faanyagot (lapos fapálcikák, hurkapálcikák, tiplik stb.) szövetnek át a micéliummal és azt használják 

csírázásra 



 

Pálcikás csíra 

 A nemzetközi csíragyártó cégek az elmúlt években kifejlesztették a „gyors-csíra” vagy „szintetikus” csíra előállítását, elsősorban 

a csiperkegomba számára. Itt szerves és szervetlen vivőanyagok egyedi keveréke hordozza a micéliumot. A „szintetikus” csíra 

fejlesztését a termesztésben fellépő erős zöldpenész (Trichoderma) fertőzések motiválták, amelyek komoly terméskiesést okoznak. A 

komposztban lévő magas szénhidrát-tartalom (amelynek egyik oka lehet a szemcsíra) fokozza a zöldpenész megjelenését, ezért a 

gyártók olyan hordozóanyagokat kerestek, amelyek kevesebb szénhidrátot tartalmaznak. Az ilyen „szintetikus” csíra egységnyi 

térfogatban több micéliumot tartalmaz a szemcsírához képest, ezért kisebb mennyiséget elegendő a termesztési szubsztrátumba 

keverni. Egyes adatok szerint az alapanyag átszövetése is gyorsabb, így a termesztési ciklus is rövidebb lehet (a gyorscsíra 

használatával kapcsolatos elegendő hazai tapasztalat még nem gyűlt össze). 

 

Szintetikus csíra mikroszkóp alatt csiperkegomba micéliummal 

A napi gyakorlatban általános csíratípusok fejlesztéséig hosszú idő telt el, amelynek ismerete az egész csíragyártás folyamatának 

megértéséhez szükséges. 

A szaporítóanyag-előállítás történetének rövid áttekintése 



A csíragyártás minden esetben egy szigorúan szabályozott, steril eljárás, amelynek a módszerei nagyrészt évtizedek óta változatlanok. A 

modern csíragyártás alapjait Sinden 1932 és 1936-os szabadalmai rakták le, amelyben a szemcsíra készítés technológiáját vázolta. Az azóta 

eltelt időben a hibridek köztermesztésbe vonása és a hordozóanyagok optimalizálása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a gombatermesztésen 

belül külön ágazattá tudott válni a csíragyártás. A csíragyártás rövid áttekintése az alábbiak szerint vázolható: 

1894: a Pasteur Intézetben Constantin és Matruchot kutatóknak sikerült tiszta micéliumtenyészetet létrehozni gomba álszövetből, majd 

spórából. A tiszta tenyészetet sterilizált lótrágyára oltották, majd átszövetve, üvegben árulták. A pontos technológiát érthető okokból 

szigorúan titkolták, hiszen a szaporítóanyagot magas áron értékesítették. Ez tekinthető tulajdonképpen a világ első csíralaboratóriumának. 

1902: Ferguson az Egyesült Államokban publikálta a gombaspórák kontrollált körülmények közötti kihajtásának körülményeit. Ezzel 

gyakorlatilag megszűnt a Pasteur Intézet monopóliuma. 

1903: Louis F. Lambert Minnesotában megalapította a gomba laboratóriumát, 1907-től legalább 7 különböző törzsből gyártott 

szaporítóanyagot. 

1905: Ferguson, Dugger szövetleoltással indítottak tiszta tenyészetet. 

1918: az USA-ban szelektált gombák spóráiból steril környezetben, steril micéliumot állítottak elő. Ezzel beoltottak egy üvegnyi sterilizált 

(lótrágyából készült) komposztot. Miután a gomba teljesen átszőtte a komposztot, az üveget széttörték és így ezt használták föl 

szaporítóanyagként. 

1920-: a gombacsíra modern, üzemszerű előállítása 1920 után kezdődött meg. Ekkor indult el a trágyacsíra-gyártás a francia Vilmorin cégnél 

és az amerikai laboratóriumokban. 

1932: James W. Sinden szabadalmaztatta a szemcsíragyártás folyamatát. 

Érdekesség, hogy 1926 előtt minden termesztett csiperkegomba krémszínű (barna) kalappal rendelkezett. A leírások szerint 1926-ban egy 

pennsylvaniai gombafarmon találtak először egy fehérkalapú gombacsokrot, a barnák között. A farm tulajdonosa (Downing) azonnal hívta 

Lambertet, akitől a csírát vásárolta. Lambert felismerve ennek jelentőségét a fehér termőcsokorból spórát izolált, majd multi-spórás 

tenyészeteken keresztül szelektált egy fehérszínű fajtát. 

A szaporítóanyag "fejlődése" is hosszú utat tett meg a napjainkban korszerűnek számító hordozóanyagig. A XIX. században egész 

Európában a "szűzcsírát" (=kertészcsíra) használtak, amely lombbal kevert, érlelt ló- és tehéntrágya alapú volt. Ebből ágyást készítettek 

(néha búzakorpával dúsították) majd beoltották micéliummal átszőtt ágyásokból, komposztból. Miután az anyag átszövődött, darabokban 

kiszedték és kiszárították. 

A magyarországi szaporítóanyag előállítás az 1920-as évek végén indult. A Makó testvérek előbb Kőbányán, majd Budafokon pincékben 

termesztettek nagyobb mennyiségben csiperkegombát. 1926-ban Makó László állította elő az Optimum gombacsírát saját laboratóriumában, 

amelyhez Suppan Kornél is csatlakozott. Suppan a kor legnagyobb hazai termesztője volt, naponta 800-1000 kg gombát szedtek a pincéiben, 

mintegy 80 000 m2-en. A II. világháborút követő államosítások révén a korábbi csíraüzemek átkerültek a Csepeli Duna Mgtsz-hez, ahol a 

továbbiakban csírát állítottak elő és jelentős kutatómunkát is végeztek a gombatermesztéshez kapcsolódó részterületeken (növényvédelem, 

alapanyag-gyártás, fajtafenntartás stb.). A rendszerváltást követően a hazai gombaipar is átrendeződött. 

Hazánkban jelenleg két nagy csíraüzem működik: az 1995-ben Demjénben (Korona Gombacsíra Üzem) és az 1997-ben Dunaharasztiban 

alapított (Sylvan). Mellettük több kisebb manufaktúra állít elő szaporítóanyagot (pl: Szili István) 

A nagyüzemi alapanyaggyártók számára multinacionális vállalatok állítják elő a csírát, a nemesített gombatörzsek és hibridek tiszta 

tenyészetéből, léptéknövelő technológiát alkalmazva. Kisebb csíraüzemek, egyéni vállalkozók egyes egzotikus gombák csíráját is képesek 

kisebb-nagyobb mennyiségben előállítani, illetve pálcikás csírát készíteni, főként farontó gombák (laskagomba fajok – Pleurotus spp., 

shiitake – Lentinula edodes) számára. 

A nagyüzemi termesztésben a szemcsíra használata terjedt el, mert az alapanyagba egyenletesen elkeverhető, a keverés jól gépesíthető és a 

micélium növekedése több pontból indul meg. Ez egyenletes és gyorsabb átszövetést eredményez, mint az egy oltópontból történő csírázás 

(pl: pálcikás csírával). 

Szemcsíra előállítása 

A legtöbb termesztett gombafaj micéliuma képes a különböző gabonafélék magját, mint szubsztrátumot átszőni, ezért ezek a gombák 

szemcsíra előállításra alkalmasak. A nagyüzemi gombatermesztésben is a szemcsíra használata terjedt el. A szemcsíra előállításának lépései: 

 tiszta tenyészet létrehozása és fenntartása steril táptalajon; 

 a tenyészetből anyacsíra készítése; 

 köztes vivőanyag készítése anyacsírából; 

 köztes vivő anyagból kereskedelmi csíra előállítása. 

A törzsgyűjteményekben fenntartott tiszta tenyészetekről petri-csészében fejlődő, egészséges, fajra/fajtára jellemző micéliumot továbboltva a 

micélium vegetatív úton fenntartható és csíragyártás során a mennyisége minden továbboltási lépésben növelhető. 

http://www.gombacsira.hu/


Szemcsíra előállításához a legtöbb kalászos gabona szemtermése alkalmas. A gyakorlatban a rozs (Secale cereale) és köles (Panicum sp.) 

használata terjedt el széleskörűen, azonban más gabonanövények (búza - Triticum, cirok - Sorghum, muhar - Setaria) szemtermése is 

alkalmas a csíra előállításra. A csíragyártáshoz használt gabona magvakkal szemben támasztott minimum követelmény a vetőmagokra 

jellemző minőség, tisztaság, fungicidmentesség és egyöntetűség. A talajjal, törött maggal, állati kártevőkkel, gyommagvakkal szennyezett 

magtétel nem alkalmas jó minőségű csíra előállítására. Szintén nem használható a penészes gabona, mert az általuk termelt toxinok 

gátolhatják a termesztett gomba micéliumának növekedését is. A csíragyártók a jó minőségű gabonát ezért silókban tárolják a felhasználásig. 

A csírakészítés konkrét munkafázisai: 

 a gabona tisztítása, 

 gabona tárolása, 

 a gabona főzése, 

 pH beállítás, 

 hőálló üvegekbe (kisüzemi módszer) vagy zacskókba adagolás (nagyüzem), 

 sterilizálás, 

 hűtés csírázási hőméréskletre 

 beoltás a gomba micéliumával, 

 átszövetés, 

 előhűtés, 

 tárolás és szállítás. 

A tárolt gabonát szükség szerint néhány alkalommal bő vízben átmossák, hogy a törött magvak egy részét, port, talajszemcséket eltávolítsák. 

A mosott gabonát áztatják, majd a szárazanyagtartalmától függő mennyiségben vízzel felfőzik. Forrástól számítva kb. 15-30 percig főzik, 

többször átkeverve, ez idő alatt a mag belseje a fehér színből áttetszővé válik, és a mag megpuhul. A főzést követően 10-25 percig még a 

főzővízben hagyják a magokat, hogy a nedvességet felvegyék. Az optimálisnál rövidebb ideig tartó főzés hatására a gabona kevesebb vizet 

vesz fel és az átszövődése is lassabb lesz. A túlfőtt gabona ragacsossá teszi a szemeket, ezért az adagolása és később a felrázása is nehézkes. 

A gabonát ezt követően lecsöpögtetik, lehűtik, majd gipsz (CaSO 4) és mészkő (CaCO3) adagolásával a pH-ját 7,4 körüli értékre állítják be. A 

gipsz/mészkő hatására a szemek „pergősek” lesznek, és nem tapadnak egymáshoz. 

A főzött szem útja a csíraüzem nagyságától és technológiai szintjétől függően kétféle úton haladhat tovább: 

 Kisebb üzemekben a megfőtt szemeket üvegekbe, vagy hőálló, lélegző műanyag zacskókba töltik. 

 

Lélegző csíkkal ellátott csírazsák töltés után, autoklávozás előtt 

A göngyöleget kb. 2/3 részig töltik a főzött gabonával, hogy később a szemek felrázását megkönnyítsék. A zsákokat vagy üvegeket ezt 

követően autoklávba helyezik, ahol 121 °C-on legalább 2 órán keresztül túlnyomás alatt, gőztérben sterilizálják. Ezek az autoklávok 

többnyire úgy vannak kialakítva, hogy két ajtajuk legyen: a betöltési oldal a „szennyezett”, míg az átellenes oldalon a „tiszta tér” található, 

ahol a steril, lehűlt gabonaszemet steril környezetben oltják a micéliummal. Az oltáshoz többnyire anyacsírából készült köztes vivőanyagot 

használnak, amely ugyanolyan módon készül, mint a kereskedelmi csíra. Az oltást kézzel végzik a zacskók felnyitásával, az anyacsíra 

bekeverésével, majd a zsákok visszazárásával. 

http://www.plantsystematics.org/imgs/ws1/sq/Poaceae_Secale_cereale_26331.html
http://www.plantsystematics.org/imgs/ws1/r/Poaceae_Panicum_miliaceum_26327.html


 

Szemcsíra előállításának folyamata a göngyöleg egyedi sterilizálása útján 

 Nagyobb üzemekben a gabona főzése, lecsöpögtetése, pH beállítása és sterilizálása is ugyanabban a hőálló acéltartályban történik. 

A már steril, lehűlt gabonát ezt követően az anyacsírával keverik, majd steril zsákokba töltik a tiszta térben. Így kevesebb kézi munkára 

van szükség és kevesebb fertőzésre lehet számítani. 

 

Szemcsíra előállításának folyamata a tömegsterilizálással 

A gabona átszövetése mindkét módszer esetén hasonlóan megy végbe. Az üvegekbe vagy zsákokba töltött gabonát a micélium folyamatosan 

szövi át. A zsákok, üvegek elhelyezése nagy tisztaságú, szűrt levegőjű helyiségben történik. A gombafaj számára optimális hőmérsékletet 

(csiperkegomba esetén 25 °C) biztosítani kell, különben az átszövetés egyenetlen lesz. A micélium intenzív anyagcseréje és növekedése 

miatt a zsákok a lélegző csík (filter) mentén O2-t vesznek fel és CO2-t bocsátanak ki, ezért a megfelelő légcseréről is gondoskodni kell a 

helyiségben. A légcsere feladata a zsákokban termelődő hő elvezetése is a befülledés elkerüléséhez. Az egyenletes átszövődés érdekében a 

zsákokat vagy üvegeket az oltást követő 5-10. napon felrázzák, hogy a még át nem szövődött szemek keveredjenek a micéliumot már 



tartalmazó részekkel. A felrázással együtt az esetlegesen fertőzött vagy „vattásodó” zsákokat eltávolítják. A gabona átszövődése és a 

szemcsíra elkészülése a gombafajok nagy részénél 14-20 nap alatt megy végbe. 

 

A csíra átszövődésének fázisai 17 nap alatt 

Az átszövődött zsákokat ezután +2 °C-os hűtőben tárolják a kiszállításig. Az egyes gombafajok tárolhatósága ezen az alacsony 

hőmérsékleten is széles skálán mozog: a kétspórás csiperkegomba fehér hibridjeinek csírája akár 8-10 hónapig is eltartható, míg például a 

barnakalapú fajták rövidebb ideig tarthatóak csak el. A tárolás és szállítás idején is folyamatosan biztosítani kell a +2 °C-ot, különben a csíra 

hamar bemelegedhet és befülledhet. A befülledt csírában a micélium könnyen károsodik, a csíra pH-ja savas irányba tolódik, esetleg levet 

ereszt és kellemetlen szagúvá válik. Az ilyen csíra becsírázásra alkalmatlan. Ezért a nagy csíragyártók folyamatosan ellenőrzik és nyomon 

követik a csíra útját a gabona megérkezésétől a kész csíra átadásáig. A jól működtetett minőségbiztosítási rendszer garantálja, hogy a 

köztermesztésbe csak magas minőségű csíra kerülhessen. 

A szaporítóanyag minőségi követelményei 



A szaporítóanyaggal a termesztő ma már csiperkegomba esetében csak áttételesen találkozik, hiszen azt a komposztüzem keveri be az 

alapanyagba. Saját alapanyaggyártás esetében viszont a termesztő az általa készített vagy vásárolt csírát keveri a szubsztrátumhoz. A 

következő pontokban összeszedtük azokat a főbb minőségi paramétereket, amelyet vizuálisan ellenőrizni kell a csíra felhasználása előtt:  

 Minden gabonaszem felületén kell micéliumnak lennie, amelyet a csírában látunk. Az átszövetlen hordozóanyag kiindulási 

forrása lehet a termesztésben különböző patogéneknek. 

 A micélium növekedésének egyenletesnek és „sima felületűnek” kell lennie: a vattásodás, sztróma képződés (amelynek oka 

valószínűleg az elégtelen légcsere) a csírán csökkent termésben jelentkezhet. 

 A friss csiperkecsíra színe fehér, legfeljebb enyhén szürkés árnyalatú. A barnás szín megjelenése az öregedő micéliumra utal. 

 A nedves, nyálkás foltok a csírán többnyire bakteriális fertőzésre utalnak, ezeket szintén célszerű nem felhasználni. 

 Zölden, feketén sporuláló foltok penészeket jeleznek, ezeket a csíratételeket tilos kinyitni, mert penészekkel fertőzöttek. 

 A kinyitott csírának jellegzetesen gombaillatúnak kell lennie. Savanyú illat a csíra befülledését és csökkent vitalitását jelzi. 

Fajtafenntartás, nemesítés 

A gombák nemesítésének biológiája, az alkalmazott technikák ismertetése messze meghaladja a tananyag céljait. Ezért a részletes nemesítési 

és hibridizációs eljárásokat nem ismertetjük, mindössze dióhéjban összefoglaljuk az alapvető információkat. 

A klasszikus gombanemesítési módszerek között említjük a monospórás és multispórás tenyészetek létrehozását. A monospórás tenyészetek 

jó tulajdonságokkal rendelkező termőtestből nyert egyedi spórák táptalajra helyezésével, és a primer hifák egymás mellé oltásával, majd 

anasztomózisával új törzsek állíthatók elő. 

A multispórás tenyészetek két jó tulajdonságú termőtest spóráinak steril vízben történő összekeverését, majd táptalajra szélesztését jelentik. 

Az egymás közelében kifejlődő hifák összeolvadnak, majd a gyorsan növekvő, szép micéliumot fejlesztő heterokarionokat továbboltjuk és 

táptalajon szelektáljuk. A szelektált törzsekkel termesztési kísérleteket végzünk. 

A molekuláris biológiai módszerek fejlődése a gombanemesítésben is utat tört magának. A hagyományos nemesítési módszerek mellett 

elsőként a csiperkegombánál, majd más fajoknál is megjelentek az újabb technológiák. A gombanemesítésben használt módszerek egy része 

a meglévő törzsek jellemzésére, fajták azonosítására alkalmas (pl: izoenzim analízis, RFLP-, AFLP-, SCAR-térképek). Más módszerek 

kifejezetten új hibridek létrehozását támogatja (pl: szomatikus hibridizáció, génbevitel). 2010-re készült el a kétspórás csiperke (Agaricus 

bisporus var bisporus (H97) genomjának szekvenálása, amely adatbázisban elérhető és megnyitja az utat a szélesebb és biztosabb genetikai 

alapokra helyezett nemesítési munkákhoz. A főleg egyes szántóföldi növényekre jellemző GMO gomba megjelenése a köztermesztésben 

egyelőre nem várható, holott a technológia gyakorlatilag rendelkezésre áll. 

Főbb hazai csíragyártók és elérhetőségük: 

Sylvan Hungária zRt., Dunaharaszti 

Országos Korona Gombaipari Egyesülés, Demjén 

Szili István, Mogyoród 

Ellenőrző kérdések 

1. Mit nevezünk gombacsírának? 

2. Milyen csíratípusokat ismer? 

3. Ismertesse a szemcsíra előállításának technológiai lépéseit! 

4. Melyek az előnyei a szintetikus csírának? 

5. Röviden ismertesse a szemcsíra minőségének követelményeit! 
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Rozs rajz: Otto Thome. 1903. Flora von Deutschland. Plate 49. Copyright 2006 by L.H. Bailey Hortorium (image, not necessarily source) 
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A csiperkegomba komposztkészítés technológiája és a letermett 

komposzt hasznosítása  

Szerző: Győrfi Júlia 

A kétspórás csiperkegomba (Agaricus bisporus) termesztése Franciaországban a XVII. században kezdődött. Először a királyi udvar 

kertészei figyelték meg, amint a melegágyak „melegtalpán”, amelynek fő összetevője a szalmás lótrágya volt, csiperkegomba nőtt. A 

napjainkban már kezdetlegesnek tekintett termesztési mód ezekből a kertészetekből került először a Párizs környéki kőbányák elhagyott 

tárnáiba, majd Európa több országába, később pedig az egész világon elterjedt. 

Valamennyi termesztett gombafaj közül ennek a fajnak a legjobban kidolgozott a termesztéstechnológiája és mindmáig világszerte a 

legnagyobb mennyiségben termesztik. A kétspórás csiperkegomba bazídiumain - a legtöbb gombafajtól eltérően - két bazídiospóra képződik. 

E tulajdonság el is választja az Agaricus bisporus-t a többi Agaricus-fajtól, amelyek bazídiumán többnyire 4 bazídiospóra képződik. 

A kétspórás csiperkegomba, csiperke, más néven champignon, a magyar helyesírás szerint csak „egyszerűen” sampinyon. Az egész világon, 

a legtöbb nyelvben a champignon elnevezés egyértelműen az Agaricus bisporus-t jelenti, bár az angolszász nyelvterületen a button 

mushroom, cultivated mushroom elnevezések is közismertek. 

A csiperkegomba-termesztés feltételei 

 Táptalaj (gombakomposzt), 

 Szaporítóanyag (csíra, megfelelő fajtával), 

 Klimatizált termesztő berendezés, 

 Takaróanyag, 

 Higiénia.  

A csiperkegomba és más termőtesttel rendelkező gombák fejlődési ciklusát két részre lehet osztani: vegetatív életszakasz (micélium 

növekedése, fejlődése) és generatív életszakasz (termőtestek képződése, fruktifikáció). A csiperkegomba termesztésében úgyszintén ezt a két 

fejlődési szakaszt különböztetjük meg: a csíraszemekből kifejlődő micélium először a komposztot szövi át, majd a takarást követően a 

micélium a takaróanyag rétegébe is belenő (vegetatív szakasz), majd a takarás hatására, illetve a környezeti paraméterek jelentős változtatása 

után lép át a termőtestképződés (generatív szakasz) fázisába. 

A korszerű csiperkegomba termesztésben (elsősorban a komposzt készítésekor) az alábbi főbb szakaszok („fázisok”) különböztethetők meg: 

 I. fázis: a komposzt alapanyagainak (gabonafélék szalmája, csirke- és lótrágya, víz és gipsz) minél homogénebb összekeverése, 

majd a lebomlási folyamatok túlnyomó részének a végbemenetele; 

 II. fázis: (indoor hőkezelés): a nyers (zöld = I. fázisú komposzt) komposzt indoor hőkezelő alagutakba kerül, amelyekben 

megfelelő hőkezelési lépcsőket követően a komposztálódási folyamatok befejeződnek. A hőkezelés után olyan tápközeget kapunk, 

amelyet a csiperkegomba micéliuma sikeresen birtokba tud venni. A hőkezelésen átesett komposzt a csiperkegomba számára 

szelektívnek tekinthető, mentes kórokozóktól, kártevőktől, és megfelelő tápanyagforrást jelent a gomba számára. A hőkezelt 

komposztot becsírázzák. A becsírázott, de még nem átszövetett komposzt az ún. II. fázisú gombakomposzt. Ezt a termesztő 

megvásárolhatja és ő maga, saját költségén szöveti át. 

 III. fázis: a II. fázisú gombakomposzt becsírázása után a hőkezelt komposztot a komposztüzemek visszatermelik egy újabb 

hőkezelő alagútba, ahol tömegben történik az átszövetés. Ezekben a hőkezelőkben az átszövetési időszak – hasonlóan a 

gombatermesztőéhez – 14-16 napig tart. Az átszövetési folyamat teljes mértékben ellenőrzött és higiénikus körülmények között 

történik. A termesztők ezt az átszövetett gombakomposztot is megvásárolhatják, jelenleg ez a legelterjedtebb Európában. Az átszövetés 

költsége természetesen növeli a III. fázisú komposzt árát a II. fázishoz képest. 

 IV. fázis: takaróanyaggal letakart komposztot jelent, amelynél az egész takaróanyag réteget már átszőtte a csiperkegomba 

micéliuma, a takaróanyag felületén pedig gombostűfej vagy borsószemnyi nagyságú termőtestek is vannak. Egyelőre Nyugat-

Európában (Hollandia, Németország, Belgium) készítik. Eddig a fázisig magában a komposztüzemben, külön átszövető termekbe kerül 

a takart komposzt, majd temperált kamionokban szállítják a termesztőhöz (elsősorban az olcsó szedési munkaerővel rendelkező 

térségekben alkalmazzák). 

 V. fázis: termőidőszak (a komposztálás és az utána következő különböző műveletek összehangolása után: nagy terméshozam, 

kitűnő minőségű gomba). 



 

Az I., II. és a III. fázisú komposztok ma már Magyarországon is a komposztüzemekben készülnek, a termesztők közvetlen 

komposztkészítése ritka, ugyanakkor valamennyi hazai komposztüzem termesztéssel is foglalkozik. 2011-ben már csak kb. 10% mennyiséget 

jelentett a II. fázisú komposzt értékesített mennyisége a III. fázisú gombakomposzttal szemben. 

Komposztkészítés 

A kétspórás csiperkegomba heterotróf élőlény, tápanyagszükségletét a növények által fotoszintézissel előállított szénforrásokból biztosítja. A 

csiperkegomba termesztő közege a komposzt. A komposzt a gomba számára különböző folyamatokon keresztül készített homogén és 

szelektív (nem steril!) táptalaj. Legfontosabb alapanyaga a termesztés kezdetétől egészen az elmúlt évtizedekig a szalmás lótrágya volt. A 

lótrágya használata változó minősége és nem elegendő mennyisége miatt egyre inkább háttérbe szorult, de bizonyos mennyiségben jó 

minőségű lótrágyát még minden komposztüzemben jelenleg is hozzákevernek a többi nyersanyaghoz. 

A csiperkegomba által igényelt tápanyagok a következők: víz, szénforrások, nitrogén-források, ásványi anyagok, vitaminok. 

 

A komposztkészítés nyersanyagai  

Magyarországon a csiperkekomposzt alapanyagai jelenleg a következők: búzaszalma, csirketrágya, lótrágya, kukoricaszár, gipsz, víz és 

különböző magas nitrogéntartalmú dúsítóanyagok. A csiperkegomba számára szükséges vitaminok egyrészt a kiindulási nyersanyagokban 

vannak jelen, másrészt a lebomlási folyamatok során a különböző mikroszervezetek által kerülnek a komposztba. 

Gabonafélék szalmája (búzaszalma és más szalmafélék) 



A gabonaszalma a cellulóz, hemicellulóz tartalma révén a gombának a szénforrást jelenti. A szalmának többféle szerepe van, mert ez a fő 

szénforrás, a későbbiekben pedig biztosítja a komposzt megfelelő szerkezetét és a komposzt jó levegőzöttségét is. A szalma minősége és 

mennyisége a komposzt vízfelvevő és -tartó képességét is meghatározza. 

Európában csaknem kizárólag a búzaszalmát használják csiperkekomposzt készítésére, míg egyes országokban kukoricacsutkát, fűfélék 

szénáját, préselt cukornádat, elefántfüvet is használnak. 

 

Tárolt szalmabálák bontás előtt 

Minden kontinensen olyan anyag képezi a komposzt fő szénforrását, amelyik helyben terem. A búzaszalma kiemelkedik a csiperkekomposzt 

nyersanyagai közül, mert szilárd, szerkezetét sokáig megtartja s főleg, mert nagy mennyiségben és viszonylag olcsó áron áll rendelkezésre. 

Nitrogéntartalma (száraz anyagra vonatkoztatva): 0,5-0,6%. Más országokban használatos a rizs, az árpa és a zab szalmája is. Közülük 

leginkább a rizsszalma tulajdonságai hasonlítanak a búzaszalmáéhoz. Az árpa és a zabszalma ugyan jóval könnyebben veszi fel a vizet, mint 

a búza- vagy rizsszalma, de szálaik puhábbak és szerkezetüket rövid időn belül elveszítik. Használatuknál mindenképpen figyelembe kell 

venni ezeket a tulajdonságaikat, így pl. kevesebb nedvesítő vizet igényelnek, mint a búzaszalma, és az előnedvesítést sem kell olyan hosszú 

ideig végezni. A szalma minőségét több tényező is befolyásolja: a betakarítás éve (vetéstől-aratásig), a betakarításkor és az azt megelőző 

időjárás, a szántóföldön használt különböző fungicidek, inszekticidek, herbicidek összetétele, azok alkalmazási időpontjai. A növényvédő 

szerek csoportjainak túlnyomó többsége a komposztálási folyamat alatt lebomlik, de közülük vannak olyanok, amelyeket még a 

késztermékben (a friss gombában) is kimutattak. E csoportba elsősorban a termésfokozók és szárszilárdítók tartoznak. A szalmát betakarítás 

után néhány hónapig pihentetik, mert közvetlenül az aratás után még nehezen veszi fel a vizet, így a komposztáláskor nehezebben bomlik le. 

Lótrágya 

A XVII. századtól kezdve egészen a XX. század második feléig csaknem kizárólag szalmás lótrágyán termesztették a csiperkegombát, s mint 

tudjuk, ez az anyag lenne a komposztálódása után a gomba számára a legjobb s egyben legolcsóbb táptalaj. Egyes európai országokban még 

ma is túlnyomórészt a szalmás lótrágya képezi a csiperkekomposzt nyersanyagát. Magyarországon, változó mennyiségben a szalmás 

lótrágyát úgyszintén hozzákeverik a komposzt nyersanyagaihoz. 

A lótrágya heterogén anyag, a trágya halomban való tárolásakor (tulajdonképpen már itt megkezdődik a lebomlás) az összetétele állandóan 

változik. Lótrágya alatt a lóürüléket, a vizelet és a szalma keverékét értjük, amelyek különböző arányban vannak jelen. A trágya minősége 

több tényezőtől függ, így az állat (ló) takarmányozásától (a takarmány minőségétől, mennyiségétől), az almozásra használt szalma 

mennyiségétől és minőségétől, továbbá a trágya tárolási idejétől és annak körülményeitől. A lótrágya megfelelő tárolása fontos. Általános 

szabály, hogy az egy hónapnál hosszabb ideig tárolt lótrágyát már nem szabad csiperkekomposzt készítéséhez felhasználni, ezért hetente 

viszik el a tároló helyekről a trágyát. Tároláskor figyelni kell arra, hogy semmilyen szemét, hulladék ne keveredjen hozzá. 

A lótrágya a komposztálódása után önmagában is kitűnő termesztő közeg lenne a gomba számára, de a megnövekedett gombafogyasztás 

miatt nem áll elegendő mennyiségben rendelkezésre. Elfogadott nézet, hogy az a jó minőségű lótrágyában a szalma és az ürülék aránya 

70:30, mert a csiperkekomposztban csak így biztosítható a kellően levegős szerkezet. 

Az alomként használt szalma mennyisége és minősége is lényeges. A szalma a különböző lebontási folyamatokban szerepet játszó 

mikroszervezetek (baktériumok és mikroszkópikus gombák) számára biztosítja a szénforrást. Magyarországon elsősorban búzaszalmát 

használnak, mind a komposzt alapanyagához, mind pedig almozásra. Fontos, hogy a szalmát szárazon tároljuk, ne legyen ázott, penészes. 



Csirketrágya 

A csirketrágya képezi a gomba számára a nitrogénforrást. Korábban karbamidot, ammónium-szulfátot és más, fehérjékben gazdag anyagot 

(pl. árpacsíra, gyapotmag liszt, stb.) használtak. A broiler-csirkék trágyájának a minősége viszonylag kiegyenlített (6-7 hetente ürítik a 

csirkeólakat). Almozásra fűrészport vagy faforgácsot használnak, ezért a csirketrágya viszonylag száraz és könnyebben lehet egyenletesen 

szétoszlatni, mint pl. a tojótyúkok trágyáját. A csirketrágya nitrogén tartalma szárazanyagra vonatkoztatva 3,5-4%, víztartalma 30-40 %, míg 

a hamutartalma 12-14 %. 

Gipsz 

A gipszet (CaSO4) a korábbi időkben elsősorban pH-beállításra használták, napjainkban szerkezetjavító hatása emelhető ki, de a komposzt 

minőségében játszott szerepe még ma sem teljesen tisztázott. Jelenleg ipari hulladékgipszet használnak. 

 

Víz 

Megfelelő mennyiségű víz jelenlétében következik be a komposzt nyersanyagainak lebomlása olyan vegyületekké, amelyek a későbbiekben 

a csiperkegomba micéliumának növekedéséhez, illetve a termőtestek képződéséhez szükségesek. A víz a gomba számára nélkülözhetetlen, 

mivel maga a termőtest is 88-91% vizet tartalmaz. A víz biztosítja a komposztálás I. fázisában a megfelelő nedvességtartalmat, majd a 

későbbiekben a termőtestek számára a szükséges tápanyagokat szállítja. 

 



Szalma nedvesítése technológiai vízzel 

A termesztésben minden egyes kilogramm gomba előállításához kb. 2 liter víz szükséges, amelyből 1 liter, mint tápanyagokban gazdag 

anyag kerül felhasználásra, a további 1 liter pedig a termőidőszakban bekövetkező párolgást fedezi. 

A csiperkekomposzt előállítása (I. és II. fázisú komposzt készítése) 

Az I. fázis a kiindulási alapanyagok minél alaposabb összekeveréséből és egyes komposztálási (lebomlási) folyamatokból áll, míg a II. fázis 

a hőkezelést (pasztörizáció), s egyben a komposztálási folyamat befejezését jelenti. 

A komposztálás célja, hogy a kiindulási nyersanyagokban (búzaszalma, ló- és csirketrágya, stb.) levő tápanyagokat feltárja, a lebontott 

anyagokat a csiperkegomba számára felvehetővé tegye, a versengő szervezetek (kórokozók és kártevők) élettevékenységét megakadályozza. 

A komposztálás folyamatánál első lépésben a szalmát megfelelő vízmennyiséggel nedvesítik, mert ahhoz, hogy a trágyában bizonyos 

mikrobacsoportok, (baktériumok, mikroszkopikus gombák) elszaporodhassanak, és a tápanyagokat feltárják, illetve a szabad ammóniát 

megkössék, megfelelő mennyiségű vízre van szükség. A mikrobák egyik csoportja a komposzt nyersanyagaiból a könnyen felvehető 

szénhidrátokat használja fel és bontja le. Más mikroba csoportok a szalma cellulózát hidrolizálják egyszerűbb szénhidrátokká, miközben hő 

és szén-dioxid szabadul fel. Az alapanyagok bontásában és a komposzt készítésében többek között az alábbi élőlények vesznek részt:  

 Ammonifikáló baktériumok: aerob vagy anaerob körülmények között a nitrogéntartalmú szerves vegyületek lebontásának 

eredményeképpen ammóniát szabadítanak föl. Az ammonifikáció során a képződő ammónia mennyisége a bomló szerves 

anyagkeverék C:N arányától függ. 

 Nitrifikáló baktériumok: az ammónia nagy részét nitriten keresztül nitráttá oxidálják (a folyamat során nyert energia pedig 

fedezi a szén-dioxid asszimilációt). A nitrifikáció során keletkező nitrát nagy jelentőségű, ugyanis a gomba jelentős mértékben 

asszimilálja. 

 Denitrifikáló baktériumok: a nagyobb mennyiségben jelen lévő nitrátot redukálják nitritig, majd tovább redukálják, végül elemi 

nitrogént szabadítanak fel, így a denitrifikálás nitrogénveszteséggel jár. 

A fenti mikrobacsoportok mellett még számos baktérium populáció van jelen a komposztban, amelyek ismertetése meghaladná a lecke 

terjedelmi korlátait. 

Az I. fázisban a komposztkazlakból kellemetlen szagok áramlanak. A kellemetlen szagokért különböző, elsősorban kéntartalmú anyagok 

felelősek, közülük a kénhidrogén, dimetilszulfid a legjelentősebb. Ezek a gázok a komposztálási folyamatban levegőtlen körülmények között 

keletkeznek, amelyek a levegőt szennyezik. A deszulfurálás (a szerves vegyületekben található –SH kötések bontása) a szerves vegyületek 

degradációjában az első lépések közé tartozik. Ez a folyamat anaerob körülmények között megy végbe, miközben kénhidrogén keletkezik. A 

súlyos levegőszennyezés miatt vezették be az első fázis alatti teljes indoor-technológiát, amely elsőként Hollandiában a szigorú 

környezetvédelmi előírások miatt került megvalósításra. Nagy beruházás igénye miatt lassan terjednek az ilyen üzemek, viszont egyes fontos 

részelemei már Magyarországon is megvalósultak. 

A komposztálási folyamat végére a kiindulási alapanyagok szelektív és homogén táptalajjá válnak, a gomba számára káros ammóniatartalom 

lecsökken, vagy csaknem eltűnik. A komposztkészítés speciális felépítésű, elrendezésű és napjainkban már teljesen gépesített, magas fokon 

automatizált, komposztüzemekben történik. 

I. fázisú komposzt készítése 

Az I. fázist háromféleképpen végzik el: 

 hagyományos, kazlas komposztálás (még alkalmazzák hazánkban is), outdoor-technológia, 

 levegőztetett padozatú (lélegző padló), nyitott vagy fedett tetejű bunkerekben (félig zárt) semi-indoor technológia, és 

 levegőztetett padozatú, zárt tetejű bunkerekben (zárt) indoor-technológia. 

Ahány komposztüzem, annyi eltérő megoldás létezik a komposztkészítés első fázisára. Van, ahol a felbontott szalmabálákat trágyalével 

előnedvesítik, majd utána keverik hozzá az előzőleg átdarált csirketrágyát, van ahol a bálák bontása után adják hozzá a csirketrágyát, a 

lótrágyát és a gipszet. Minden komposztüzemben szigorúan meghatározott receptúra szerint történik az alapanyagok összekeverése 

(mennyiségi arányok), azok minőségétől (fizikai, kémiai, mikrobiológiai paramétereitől) függően. Bármelyik megoldást alkalmazzák, a 

keveréket vízzel, illetve csurgaléklével (technológiai víz = trágyalé) nedvesítik. A csurgaléklé a komposzt halom alól kifolyó, tápanyagokban 

és különféle mikrobafajokban gazdag nedvesítésre használható anyag. A betonozott. előkészítő területről csatornarendszerben gyűjtik össze, 

szellőztetéssel ellátott medencében tárolják, majd a friss alapanyagokra locsolják. Az első fázisban fontos, hogy a különböző alapanyagok a 

lehető legjobban összekeveredjenek, minél több vizet vegyenek fel, s meginduljon az intenzív mikrobatevékenységnek köszönhetően a 

hőtermelés. A mikrobatevékenységből eredően, továbbá az emelkedő hőmérséklet és a keletkező ammónia következtében elkezdődik a 

szalmaszálak viaszrétegének felpuhulása. Előnedvesítéskor a szalmában megindul a vízfelvétel: 1 tonna szalmához átlagosan 5-5,5 tonna 

vizet kell adagolni, hogy az I. fázis végén megfelelő víztartalmú I. fázisú komposztot kapjunk. Ebben a folyamatban lényeges, hogy a 

különböző alapanyagok a lehető legjobban összekeveredjenek, minél több vizet vegyenek fel, s meginduljon a hőtermelés. A rendelkezésre 

álló tápanyagforrások, a levegőztetés, a nedvesítés, valamint az emelkedő hőmérséklet hatására egyre intenzívebbé válik a mikrobiális 

tevékenység, ezáltal a szalma, a ló- és csirketrágya mikrobiológiai lebomlása. A hőmérséklet kezdetben 20 °C körüli, majd egyre emelkedik. 

Az alapanyag egyre több vizet vesz fel, de még sok helyen anaerob részek is vannak. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan nő az 

anyag víztartalma is. 



A komposztálás első fázisában rendkívül bonyolult biológiai, mikrobiológiai, fiziko-kémiai folyamatok játszódnak le. Az I. fázis időtartama 

10-12 nap (14), az időjárástól és az összekevert alapanyagok minőségétől függően. 

Hagyományos, kazlas technológia (outdoor komposztálás) 

 

Hagyományos, kazlas komposztálás Hollandiában 

A kazlas technológia elméleti alapját az un. Sinden-féle rövid komposztálási módszer képezi. Lényege, hogy a kiindulási anyagokat alaposan 

összekeverik, vízzel előnedvesítik, majd 1,6-1,8 m x 1,6-1,8 m keresztmetszetű – tetszés szerinti hosszú (a rendelkezésre álló terület 

függvényében) kazlakba rakják. A kazalba rakott alapanyagok rövid időn (2-3 nap) bemelegednek (főként a kazal belsejében), a hőmérséklet 

eléri a 78-80 °C-ot is. A kazalban levő hőmérsékletet állandóan ellenőrzik, s amikor az előbbi (meglehetősen magas) hőmérséklet enyhén 

csökkenni látszik, akkor az egész kazlat átforgatják. A kazalban levő anyag hőmérséklete eltérő: a belső részeken mindig magas, míg a külső 

részen jóval alacsonyabb. A forgatások célja, hogy az alapanyag különböző helyein lehetőleg azonos legyen a hőmérséklet, mindenütt 

megközelítőleg ugyanannyi oxigént kapjon, és a forgatások végére minél homogénebb anyag keletkezzen. Forgatások közben – amennyiben 

szükséges – vízzel további nedvesítés is történik. 

 

Komposzt forgatása homlokrakodóval 

A forgatások időpontjának meghatározása a komposzt minőségét alapvetően befolyásolja. A kazalba rakás napjától számítva, többnyire a 3., 

az 5. a 6. és a 7. napon forgatják át az anyagot. A kelleténél későbbi időpontban végzett forgatás miatt a komposztkazal belsejében 

aránytalanul megnőhet a levegőtlen zóna, ami a komposztálódási folyamatokat kedvezőtlenül befolyásolja. A forgatások száma befolyásolja 

a komposzt szerkezetét is: egy nagyobb számú forgatás az I. fázisú komposzt szerkezetét rontja. A kazlas technológiával az I. fázisú 

komposzt általában 12 nap alatt készül el. 

Bunker-technológia  



Az első fázisú komposzt az úgynevezett bunkerekbe kerül. A bunker egy 5,5 m magas betonfalú, tető nélküli vagy tetővel rendelkező (a 

legmodernebb üzemekben már teljesen zárt) föld feletti építmény, speciális betonpadlóval kombinálva, amelybe padlószellőzést építenek be. 

  

Nyitott tetejű és zárt bunkerek 

A betonpadlóba légvezeték egy hozzá kapcsolódó fúvókarendszerrel együtt van beépítve. A fúvókák alsó része szélesebb, felfelé pedig 

keskenyedik, ezzel szabályozzák a belőlük kiáramló levegő sebességét. A fúvókák üzemektől függően 25-40 cm-re vannak egymástól. 

Beépítésre kerülnek érzékelőkhöz csatlakoztatott távhőmérők is. A szellőző rendszert kézzel is lehet szabályozni, de elterjedtebb a 

számítógépes vezérlés. A bunkerek egységesen 6 méter szélesek, hosszuk tetszőleges. A bunker hossza függ a készítendő komposzt tervezett 

mennyiségétől, a rendelkezésre álló terület nagyságától, s nem utolsó sorban a szakszerű működtetés technikai megoldhatóságától. Egy-egy 

bunkerbe 5-6 m széles és 3-4 m magas „komposztkazal” (a komposzt alapanyagai előzőleg benedvesítve és alaposan összekeverve) kerül 

egyenletesen, lazán, rétegesen betöltésre. A hagyományos, kazlas komposztkészítés gyakorlatához hasonlóan különböző helyekre (falak 

mellett, kazal közepe, padlószint fölött, stb.) helyezik el a távhőmérőket (6-8 darabot egy bunkerben). A lélegző padlóra rakott, 76-77% 

víztartalmú komposztot ekkor már vezetékes vízzel öntözik. Nagy nyomáson (5000-6000 Pascal), kevés levegőmennyiséget (6-8% oxigén) 

fúvatnak át az anyagon és megkezdődik az intenzív hőtermelés. A komposzthalom hőmérséklete általában 24 óra alatt eléri a 75-80 °C-ot, 

amelyet az anyag többnyire 3 napig tart, majd a hőmérséklet csökken. Ekkor az egész anyaghalmot átrakják egy másik bunkerbe, ahol ismét 

emelkedik a hőmérséklet, eléri a 75-80 °C-ot, amelyen még további 3 napig van. Ezzel tulajdonképpen befejeződik az I. fázisú komposzt 

készítése és következik az alagutas hőkezelés (a komposztkészítés második fázisa). 

A bunkerben történő komposztálás helyigénye kisebb, az időjárás változékonysága (főleg a hideg és a csapadék) nem befolyásolja a 

folyamatokat, továbbá a komposzt összetétele, szerkezete az I. fázis végén lényegesen kedvezőbb, mint a hagyományos, kazlas megoldásnál. 

Magyarországon napjainkban már minden komposztüzemben bunker technológiával készül a komposzt. 

Egyre gyakrabban alkalmaznak a bunkerekből származó szaghatást okozó gázok csökkentése érdekében gázmosót (pl. ammóniamosó), 

illetve biofiltert. Ennek eredményeképpen jelentős mértékben csökken a környezetbe kerülő bűzös gázok mennyisége. 

A hazai, de a külföldi komposztüzemekben is használatos az érlelő bunker, amelynek az alapterülete 120 m2, és kb. 200 tonna komposzt fér 

el benne. Mire idekerül a komposzt, már 80-85%-a homogén. Az érlelő bunkerben a középső részen a hőmérséklet 80-84 °C, a felület 

hőmérséklete viszont sokszor csak 40-45 °C. Az érlelő bunkerben már kémiai, biokémiai folyamatok zajlanak le. A komposzt víztartalma 74-

75%. Itt már több levegőre van szükség, ezért a komposzt hőmérsékletét és az oxigéntartalmat állandóan mérik. A komposztban levő NH3-ra 

még szükség van, mivel fertőtlenítő hatása mellett egy része a későbbiekben még beépül a komposztban élő mikroorganizmusok sejtjeibe. 

A komposztálási folyamat végén az I. fázisú komposzt átlagosan a következő paraméterekkel rendelkezik: víztartalom 70-76%, összes 

nitrogén-tartalom (száraz anyagra vonatkoztatva) 2,2-2,6%, a pH 7,2-7,4, míg C/N arány 18-20:1. 

II. fázis (hőkezelés) 

A hőkezelés célja, hogy a komposztálás I. fázisa után még életben maradt káros szervezeteket elpusztítsa, továbbá, hogy a komposzt 

fermentációs folyamatai kedvező körülmények között fejeződjenek be, azaz a komposzt teljes mértékben homogénné s egyben szelektívvé 

váljon. Az I. fázisban – még a bunker technológia alkalmazásakor is – a komposzt különböző részein, más és más a levegőzöttség és a 

hőmérséklet is. A kívántnál alacsonyabb hőmérsékletű részekben a kórokozók és a kártevők életben maradhatnak. Ezeket a hiányosságokat a 

hőkezelés szakszerű végzésével lehet csökkenteni vagy teljesen kiküszöbölni. 

Hőkezeléskor elpusztulnak a felszínen és a komposzt belsejében levő állati kártevők, azok tojásai, lárvái, illetve a mikroszkópikus 

gombapatogén szervezetek micéliumai és spórái is. A hőkezelés a nem megfelelően komposztálódott trágyarészek tovább-érlelését befejezi, 

homogenizálja a komposzttömeget. A kémhatás egyenletesen pH=7 körüli, a komposztban lévő ammóniatartalom részben még beépül a 

mikróbák aminosavaiba, fehérjéibe, részben a felesleges ammónia eltávozik. 



A hőkezelés természetes úton nehezen lenne elvégezhető, ezért speciálisan erre a célra tervezett és épített zárt helyiségben, hőkezelő 

kamrában (hőkezelő alagutakban) végzik az egyenletesen betöltött komposzt tömeghőkezelését. A hőkezelést az 1970-es évek közepéig 

ládákban végezték el, míg napjainkban tömeghőkezelő alagutakban történik. A hőkezelő helyiség hőálló, tökéletesen záródó, nedvességnek, 

és maró anyagoknak (elsősorban az ammónia) ellenálló építmény. A hőkezelő kamra aljába rácsos „álpadlót” építenek be. 

 

Hőkezelő kamra töltése szállítószalaggal 

A kívánt hőmérsékletet megfelelő fűtő- és hűtőberendezés segítségével, a kellő légnedvességet pedig gőzbevezetéssel, vagy egyéb párásító 

megoldások révén biztosítják. A cél, hogy a gőz, a friss levegő minden réteget egyenletesen melegítsen és szellőztessen át, anaerob, 

levegőtlen, túlnyomásos zóna ne alakuljon ki. A folyamat végét jelzi az 1-2% körüli CO2-tartalom, és a 0,02-0,03%-ra csökkent ammónia 

mennyisége. Ekkorra a komposzt elveszíti ammóniaszagát, felületét a sugárgombák (sugárbaktériumok) fehéres-szürkés micéliuma borítja, 

kellemesen édeskés illata van, nedvességtartalma 63-65%. A kondicionálási folyamat általában 4-6 nap. A megfelelő CO2-szint és a jó 

ammónia tartalom után kezdődik a hűtés. A tömeghőkezelőben a 2,0-2,5 m magas komposztrétegen keresztül áramoltatják a 

visszacirkuláltatott levegőt, alulról a rácspadozaton keresztül felfelé. Az eljáráskor a komposzt hőmérsékletét és oxigénigényét pontosan 

lehet szabályozni. Később már gőz nélkül, a komposzt a saját hőjével és a friss levegő megfelelő mennyiségével pontosan szabályozható a 

hőkezelési folyamat. 

A komposzt hőkezelési folyamata az alábbi szakaszokra bontható: 

1. Az I. fázisú komposzt betöltése: a hőkezelőbe a komposztot egyenletesen, lazán töltik be. Ezzel lehet biztosítani, hogy a 

későbbiek során az egész anyagtömeg egyformán átszellőztethető és mindenütt azonos hőmérsékletű legyen. 

2. Egalizálás: hőmérséklet-kiegyenlítés addig, amíg a hőkezelőben lévő I. fázisú komposzt lehetőleg minden része azonos 

hőmérsékletűvé válik. 

3. Felfűtés csúcshőre: 8-12 óra alatt 57-59 °C-ra, azaz a csúcshőre fűtik az anyagot 1-1,5 °C/óra sebességgel. 

4. Csúcshőntartás: 6-12 órán keresztül, 57-59 °C-on. 

5. Lehűtés kondicionálásra: 1-1,5 °C/óra léptékben, kb. 6-8 óra alatt hűtik le a kondicionálási hőmérsékletre az anyagot. 

6. Kondicionálás: a komposzttömeget lassan lehűtik 46-49 °C-ra, és ezen a hőmérsékleten tartják. Ilyen körülmények között 

elszaporodnak a komposzt hasznos mikroszervezetei. A kondicionálás időtartama 3-5 nap. 

7. Lehűtés becsírázási hőmérsékletre: a kondicionálási hőmérsékletről 14-24 óra alatt hűtik le a komposzttömeget csírázási 

hőmérsékletre, azaz 30 °C alá. A lehűtés akkor indítható, amikor a komposzt ammóniatartalma 10 ppm alá csökken. 

Az egyes szakaszok eltérő hőmérsékletű és szellőztetési körülményei üzemenként különbözhetnek egymástól, illetve a részletmegoldások a 

helyi viszonyoktól függően alakulnak. Az alábbi sematikus ábrán mutatjuk be a hőkezelés egyes hőmérsékleti szakaszait. 



 

A hőkezelés elméleti szakaszai 

A csúcshőntartás után a komposzt elméletileg nem tartalmazhat sem kórokozókat, sem kártevőket, de még mindig megtalálható benne az 

ammónia, amelynek a kondicionálás alatt végleg el kell távozni. Kondicionáláskor a lehető legoptimálisabb körülményeket kell biztosítani a 

termofil mikroorganizmusok, különösen a sugárgombák (sugárbaktériumok) és bizonyos fonalas gombák számára. A mikroorganizmusok 

szaporodását a hőmérséklet, a komposzt nedvességtartalma, a kémhatás, a szén-dioxid-, az oxigén-tartalom, és a komposztban levő tápanyag 

mennyisége befolyásolja. A komposztban a hőkezelőbe töltéskor még jelen van bizonyos mennyiségű ammónia, amelynek egy részét a 

mikrobióta nitrogén-forrásként hasznosítja és különböző fehérjékbe vagy beépíti más nitrogén tartalmú vegyületekbe, amelyek majd a 

későbbiekben a csiperkegomba számára tápanyagot jelentenek. A mikroorganizmusok azonban csak egy részét hasznosítják a jelenlevő 

ammóniának, míg a másik része gáz állapotban elillan a külső légtérbe és a komposztot „fertőtleníti”. Az ammónia beépülő (az összes 

mennyiség 40%-a épül be különböző vegyületekbe), vagy elillanó mennyisége nem állandó érték, komposzttól függően mindig más és más. 

Mivel a komposztálás során tevékeny Actinomycetes-ek többsége 45-50 °C között aktív és a komposztálásban részt vevő fonalas gombák egy 

részének is ez a hőmérséklet tartomány az optimuma, ezért történik a kondicionálás 46-49 °C körüli hőmérsékleten. 



 

A komposztálás során aktív mikroorganizmusok elterjedése különböző hőmérsékleteken 

A kondicionálás alatt a hőmérséklet tartása mellett a szellőztetés is fontos. Kintről érkező friss levegővel oxigént juttatnak be a hőkezelőbe, 

míg a CO 2-ot és a vízpárát eltávolítják. A kondicionálás aerob folyamat, a különböző szerves anyagok lebontásához kellő mennyiségű 

oxigénre van szükség. Lebontáskor víz és hő képződik, a hő nagy része a víz elpárologtatásához szükséges, vagyis a vízgőznek is el kell 

távoznia. 

A II. fázisú, jó komposzt jellemzői: sötét szín, nincs ammóniaszaga, a szalma könnyen téphető, a kezet nem szennyezi, és a 

nedvességtartalma 65-70 %. Minőségét laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik. A II. fázisú komposztot egyre kevésbé keresik a termesztők, 

helyette a III. fázisú komposzt letermesztése került előtérbe. A hőkezelőből kitermelt komposztot szemcsírával csírázzák be. A csíra 

mennyisége változó, befolyásolja a komposzt minősége is. Általában 0,8-1,4 liter szemcsírát kevernek el a lehető legegyenletesebben 100 kg 

I. fázisú komposzt tömegéhez számítva (a hőkezelt komposzt tömegét nem lehet pontosan tudni, de a hőkezelőbe betermelt I. fázisú 

komposzté pontosan mérhető, ezért ez a számítási alap). 

III. fázisú komposzt 

A III. fázisú gombakomposzt a csiperkegomba micéliumával átszőtt komposztot jelenti. Az átszövetés történhet a termesztőnél (a II. fázisú 

gombakomposzt esetében), de ma már többnyire a komposztüzemek hőkezelő kamráiban, tömegben és ellenőrzött körülmények között 

történik az átszövetés. 

A csiperkegomba termesztésében a III. fázisú komposzt használata az elmúlt években folyamatosan nőtt egész Európában. A hazai 

termesztésben 2011-ben az előállított összes komposzt 90%-a III. fázisú volt. 

A hőkezelőből kikerülő komposzt könnyen fertőződhet csírázáskor és dúsításkor. A tömegben való átszövetés céljából ezért a komposztüzem 

kitárolási oldalán egy teljesen zárt, csíramentes területet biztosítanak. Ennek érdekében a területet fertőtlenítik, és speciális filtereken 

keresztül fújják be a szűrt levegőt. Mindezek mellett a csírázó, továbbá a betároló hangár egész területe túlnyomás alatt van. Az itt használt 

gépek, eszközök csak megfelelő fertőtlenítés után állhatnak munkába. A csírázást és a betárolást végző személyek is csak fertőtlenített 

ruhában végezhetik ezt a munkát. A betárolás alatt a hangárba idegenek nem léphetnek be. 

A hőkezelőből kitermelt komposzt szállítószalagon kerül a csírázó géphez, majd a csíra (üzemektől, sőt a termesztő kívánságától függően) 

0,8-1,4% mennyiségben való egyenletes bekeverése után az átszövető kamrába (amelyek tulajdonképpen ugyanazok a hőkezelő alagutak, 

amelyekben a II. fázis készült) kerül a becsírázott komposzt. Az átszövető hőkezelőben 3,0-3,5 m magasan, egyenletesen elosztva kerül a 



becsírázott anyag. Az átszövetés - hasonlóan a hőkezelés kezdetével - a hőmérséklet kiegyenlítésével kezdődik, majd a hőmérsékletet 25-27 

°C-ra állítják be, amelyet automatikus vezérléssel egészen az átszövetés végéig tartanak. Az oxigéntartalmat és a CO2-szintet folyamatosan 

ellenőrzik. A tömegben való átszövetés időtartama 14-16 nap. Az átszövődésben levő komposzt paramétereit (hőmérséklet, CO2-szint, stb.) 

folyamatosan ellenőrzik és regisztrálják. Átszövődés után az átszövető hőkezelőből kikerülő, már átszőtt, azaz III. fázisú gombakomposztban 

levő micéliumszálak a kitermelési folyamatban fizikai sérülést szenvednek, mert a micéliumkötegek széttöredeznek, ami újabb, még 

intenzívebb növekedésre serkenti a gombát. Ez többnyire gyors komposzthőmérséklet emelkedéssel társul, ezért kell a III. fázisú komposztot 

minél gyorsabban a termesztő helyiségbe szállítani, és hűteni. . Hőmérsékletét a külső hőmérséklet és a szállítási távolság egyaránt 

befolyásolja: télen érkezhet 20-22 °C-os, rossz esetben 18 °C-os, vagy még ennél is alacsonyabb hőfokon, míg nyáron a 27-28 °C-os 

komposzt már szállításkor is továbbmelegszik. Ez nagy probléma, mivel a 30 °C feletti komposzthőmérséklet a micélium pusztulását okozza. 

Nyáron, a túl magas hőmérsékleten érkezett komposzt azonnali intenzív hűtést igényel, de még így is 2-3 napot vesz igénybe, hogy a 

kívánatos 25-27 °C-os hőmérsékletre csökkenjen, amit csaknem a termőre fordulásig tartani kell. A csiperkemicélium (még egy szerencsés 

szállítás után is) a behordás után 24 órával erőteljes növekedésnek indul, ami szintén jelentős felmelegedéssel jár. A behordást követően 24, 

de legkésőbb 48 órával el kell végezni a takarást, a szokásos 5-6 cm vastagságban. Ebben a stádiumban a környezeti körülmények 

megegyeznek a II. fázisú alapanyagon történő termesztésnél alkalmazottéval: 25-27 °C-os komposzthőmérséklet, 5.000-6.000 ppm CO2-

szint, 98-100% relatív páratartalom. Problémát a komposzt kezdeti gyors melegedése okozza: a levegőt ilyenkor erőteljesen hűtenünk kell, 

ami a CO2-szint csökkenésével és a páratartalom esésével jár együtt. 

 

A különböző technológiai szintű komposztok: II., 2,5. ( a „két és feledik” fázisú komposzt a II. fázisú komposzthoz kevert III. fázisú 

komposztot jelenti. Ilyenkor csíra helyett már átszőtt komposzttal történik az alapanyag micéliummal oltása. Ilyen komposztot 

hazánkban is készítettek, napjainkra kiszorult ) , III. és IV. fázisú komposzt  

A III. fázisú komposzt előnyei  

 A termesztő 14-16 nap átszövődési időt takarít meg , így a termesztési ciklus kb. 20 %-kal rövidebb (ezáltal többszöri telepítés 

lehetséges egy évben). Az átszövetés energiaköltsége nem a termesztőt terheli (persze csak áttételesen: a komposzt árában az 

energiaköltséget kifizeti). ; 

 A II. fázisú komposzton történő termesztéssel összehasonlítva a termésmennyiség hozzávetőleg 20 %-kal nő (azonos területen 

több komposzt fér el); 

 A kórokozók és kártevők okozta terméskiesés kisebb mértékű , mert a komposztüzemben az átszövetés szigorú higiéniai 

körülmények között történik; 

 A termőidőszak rövidebb, mint a II. fázisú komposzt használatakor, így a különböző károsítóknak (elsősorban a Sciaridae-legyek 

lárvái) nincs elég idejük a felszaporodásra; 

 A termesztőnek nem kell aggódnia az átszövődés alakulása miatt, mert az a komposztüzemben történik (csökken az állandó vita a 

komposztgyártók és a termesztők között); 

 Ugyanakkora termőfelületről nagyobb gombamennyiség szedhető (már eleve 10%-kal több komposzt kerül ugyanakkora 

felületre, továbbá a III. fázisú komposzt tápanyagtartalma is magasabb). 

A III. fázisú komposzt hátrányai 

 A komposzt ára magasabb, mint a II. fázisúé; 

 A termőtestek tömeges megjelenése csaknem egyszerre várható, a szedési munkák szervezése nehezebb; 

 Nagyobb odafigyelést igényel, mint a II. fázisú komposzt, mert – különösen a nyári hónapokban – a komposzt túlmelegedhet. 

A jelenlegi magyar gyakorlat szerint a II. és a III. fázisú komposztot polietilén zsákokba töltik, amelyeket egy-szinten, a pincei termesztésben 

használnak. Lehetőség van a komposztot préselni és blokkokat készíteni belőle. A blokkokat a termesztők már több szinten, polcokon 

termesztik le. A III. fázisú komposzt szállítása a holland-típusú termesztő házakba speciális kiképzésű, temperált szállítójárművel, ömlesztve 

történik. A járműről a komposztot egy – a termesztő házak betermelésére tervezett automata – gép szőnyegen húzza be a termesztő házak 

polcaira. A komposzt behúzásával egy időben egy másik gépsor le is takarja a kultúrát. Ez jelenleg a legmodernebb technológia a 

csiperkegomba termesztésében a világon. 



 

Zsákos, préselt blokkos és ömlesztett komposzt rakatolása és szállítása 

Dúsítás 

A dúsítóanyagok használatának célja, hogy a komposzthoz olyan anyagokat keverjenek, amelyeket a csiperkegomba micéliuma képes 

felvenni, így a terméshozam nő, amely a komposzt minőségtől függően 3-10 kg/m2 is lehet. A hozamnövekedés abból adódik, hogy több 

termőtest képződik, nem pedig abból, hogy a termőtestek átlagsúlya nő. A dúsítóanyagok annyira fokozzák a csiperkegomba micéliumának 

növekedését, hogy azok sokkal több, már a komposztban jelenlévő tápanyagot is képesek hasznosítani, mint dúsítás nélkül. Korábban 

többféle dúsítóanyagot használtak (szójaliszt, kukorica-liszt, szárított burgonya fehérje, földimogyoró liszt, gyapotmag liszt, napraforgó liszt, 

vágóhídi húsliszt, halliszt, stb.), de napjainkban már többnyire szójaliszt alapanyagúak vannak forgalomban. 

A dúsítóanyagokat két csoportra osztjuk, növényi és állati eredetűekre. Növényi alapú dúsítók fő összetevője a szójaliszt, fehérjetartalmuk a 

gyártótól függően 48-60%. A szójalisztet hővel is, de többnyire formalinnal kezelik, aminek egyik célja, hogy fertőtlenítsék a terméket, a 

másik, hogy a tápanyagok lassan táródjanak fel. A granulált, nagy fehérjetartalmú és a formaldehiddel előkezelt dúsítóanyag adja a legjobb 

eredményt. Az állati eredetű dúsítók fő összetevője a keratin. 

Dúsítóanyag használatakor nő a komposzt hőtermelése, ezzel együtt nő a hőmérséklete is, így a dúsított komposztnál az öntözéseket és a 

szellőztetést is eltérő módon kell végezni, mint a dúsítás nélküli komposztnál. Dúsítóanyag használatakor figyelembe kell venni, hogy jóval 

nagyobb számú termőtest képződik, mint a nem dúsítottnál, vagyis később a termőidőszakban, több szedőre lesz szükség. 

Egységnyi mennyiségű komposzthoz különböző mennyiségű dúsítóanyag adható. Szignifikáns összefüggés van a dúsítóanyag hozamnövelő 

hatása és annak fehérjetartalma között: nagyobb fehérjetartalmú készítményből kevesebbet kell adni, mint egy alacsonyabból. A 

dúsítóanyagot gyártó cégek pontosan leírják termékük használatának módját. Általában a nyári komposztokhoz kevesebb, a téli 

komposztokhoz több dúsítóanyagot adagolnak a komposztüzemben. 

A dúsítóanyag különböző időpontokban (hőkezelés előtt; csírázáskor; kitároláskor) keverhető be a komposztba. Hozamnövelő hatása annál 

nagyobb, minél később történt a bekeverés, mert a csiperkegomba micéliumának jelenléte a dúsítóanyag hatását fokozza. A dúsítóanyag a 

komposztba hőkezelés előtt is bekeverhető, így csúcshőn-tartáskor a komposzttal együtt pasztörizálódik, ezért nagymértékben csökken a 

fertőzésveszély. Hátránya, hogy a csúcshőmérsékleten (57-58 °C) a dúsítóanyag összetevőinek egy része lebomlik, így kevesebb tápanyag 

marad a csiperkegomba számára. 

A csírázáskori dúsítóanyag hozzáadás előnye, hogy a csírával együtt egyazon műveletben elvégezhető. Hátránya, hogy a hőkezeléskor 

létrejött szelektív komposzt minősége romlik, mert egy nem szelektív anyag kerül hozzá, így fennáll egyes versengő vagy parazita penészek 

gyors elszaporodásának a veszélye. További gond, hogy a dúsítóanyag többnyire hozzátapad a csíraszemekhez, amelyek tápanyagokban 

gazdagok, így a dúsítóanyagban levő többlet tápanyagforrás szintén elősegíti a versengő penészek megjelenését. Ez is a magyarázata annak, 

hogy a Trichoderma aggressivum f. aggressivum és a Trichoderma aggressivum f. europaeum, többnyire a csírázáskori dúsítás után jelent 

meg a legtöbb gombatermesztő országban. 

Az átszőtt komposzthoz való dúsítóanyag keverésnél több megoldás is létezik Magyarországon. Amikor a III. fázisú komposztot az 

tömegátszövető alagútból kitermelik, akkor a szállítószalagon levő komposzthoz egyenletesen keverik hozzá a dúsítóanyagot, majd polietilén 

zsákba rakják, vagy préselt blokkot készítenek belőle. A holland típusú termesztő házaknál a polcok töltésével egyszerre keverik hozzá az 

átszőtt komposzthoz a dúsítóanyagot, vagy a betermelés után külön műveletben. Ez utóbbi megoldás többletmunkával jár, de a dúsítóanyagot 

egyenletesebben lehet eloszlatni. Bármelyik megoldás választható, de fontos a dúsítóanyag egyenletes bekeverése, s ha ez nem kivitelezhető, 

akkor jobb, ha nincs dúsítás. A dúsítóanyagok különböző márkaneveken (Champlus, Milli Champ, ProMycel, stb.) kerülnek forgalomba. 

 A csiperkegomba alapanyaggyártásának és termesztésének rövid videója (angol nyelven) 

Letermett táptalajok hasznosítása 

A környezetvédelem előírásai miatt gondot jelent a termelési folyamatok végén visszamaradó úgynevezett letermett anyagok elhelyezése. A 

csiperkegomba termesztése után megmaradó anyag a letermett komposzt, míg a laskagomba és a shiitake termesztése utáni anyag a letermett 

szubsztrátum (közös elnevezésük: letermett anyag). A letermett anyagok a termőidőszak végére keletkezett, gombatermesztésre 

gazdaságosan már nem alkalmazható anyagot jelentik. A letermett táptalaj nem hulladék, mert jó beltartalmi értékekkel rendelkezik. 



(A letermett komposzt hasznosíthatóságát az Egyesült Államokban már évtizedek óta kutatják és a napi termesztésben meg is valósítják. Az 

összegzett tapasztalatok sok esetben hazánkra is közvetlenül alkalmazhatóak, és ezek több kiadványban is elérhetőek: SMS Brochure) 

A letermett komposzt megítélése még napjainkban is többnyire kedvezőtlen, amely abból ered, hogy korábban a talajba keverve, növelte 

annak mésztartalmát, ami lúgosodáshoz vezetett. Ez addig volt helytálló, amíg a takaróanyag 80-90%-a őrölt mészkőpor és 10-20%-a tőzeg 

volt. Az elmúlt 20 évben a termesztésbe került új hibridfajták és a termesztés technológia változása miatt a takaróanyag összetétele is 

megváltozott: ma már többnyire 90% tőzegből és 10% őrölt mészkőporból áll. A letermett komposztot egy-egy növény trágyázására csak 

akkor célszerű használni, ha ismerjük a talaj minőségét és a termesztett növény igényeit. 

Termőidőszak végén a letermett komposztot a termesztő helyiségtől lehetőleg minél távolabb el kell szállítani. Erre a következő telepítés 

sikere miatt - elsősorban növényvédelmi és higiéniai szempontból - van szükség. A letermett komposztban a termőidőszak végére többnyire 

felszaporodnak a csiperkegomba kórokozói és kártevői, amelyek visszafertőződés révén az új telepítésben kárt okozhatnak. Ezeknek a 

károsítóknak a túlnyomó többsége növényeket nem támadja meg, bizonyos veszélyt a néha felszaporodott parazita és szaprofita fonálférgek 

jelenthetnek. Mivel a csiperkegomba termesztésében jelenleg összesen két szintetikus hatóanyag engedélyezett, így a letermett komposzt 

gyakorlatilag szermaradványt sem tartalmaz. A közhiedelemmel ellentétben, a letermett csiperkekomposzt sem emberre, sem állatra nem 

mérgező. A zárt kertekben, házak körül illegálisan lerakott „letermett” zsákoknál a kellemetlen bűzt a zsákokon „felejtett”, bomlásnak induló 

csiperkegomba termőtestek okozhatják. 

A kiskertekben, a zöldség- és a virágkertészetekben, a faiskolákban, gyümölcstelepítésekben már régóta használják az olcsó, vagy akár 

ingyen is elvihető, értékes tápanyagokat tartalmazó letermett gombakomposztot. Az előbbi felhasználási területek csak korlátozott 

mennyiségben tudják felhasználni a folyamatos termelés mellett folyamatosan képződő letermett anyagot, így egyre nagyobb mennyiségben 

halmozódik fel. A letermett komposzt elhelyezése napjainkban egyre nagyobb gondot jelent. A letermett komposztot az értékes szerves 

anyagok, és magas tápanyagtartalom miatt, legmegfelelőbb talajjavítóként felhasználni. Előnye, hogy laza szerkezeténél fogva könnyen és 

egyenletesen bedolgozható a talajba. A letermett csiperkekomposzt beltartalmi értékeit az alábbi táblázat tartalmazza. Az adatok három 

különböző helyről származó letermett komposztminta eredményeit tartalmazzák. A kalcium tartalomnál figyelhetünk meg jelentősebb 

különbséget, amely abból adódik, hogy az egyik mintavételi helyen a termesztő üzem nagyobb százalékban használ mészkőport, mint a 

másik két üzem. 

A letermett csiperkekomposzt beltartalmi értékei három különböző termesztőtől származó mintában 

Vizsgált paraméterek Szárazanyag % 

Kálium 2,21 2,02 2,46 

Kalcium 4,84 6,21 5,38 

Magnézium 0,74 0,66 0,65 

Nátrium 0,19 0,19 0,23 

Vas 0,17 0,15 0,06 

Alumínium 0,25 0,25 0,14 

Ammónia-nitrogén 0,04 0,05 0,06 

Összes nitrogén 2,89 2,39 2,55 

Sótartalom (EC) (mS/cm) 14,0 11,4 12,2 

Nedvességtartalom 67,7 64,4 69,6 

pH 6,5 6,5 6,2 

  

Napjainkban, amikor a talajerő gazdálkodásban a szerves trágyák felhasználása a talajok tápanyag utánpótlásának biztosítására egyre 

nagyobb jelentőségű, akkor a letermett csiperkekomposzt is számításba vehető. A letermett komposzt hatása és felhasználása a következő:  

 A talajban a humuszveszteség pótlódik, a humusztartalom emelkedik. 

 Homok- és szikes talajoknál nagytömegű szerves anyag bevitel válik lehetővé. Homoktalajoknál a víztartó képesség nő (pl. egy 

könnyű homoktalajban a letermett komposzt révén 1%-kal nőhet a humusztartalom, a víztartó képesség 3 mm körül emelkedik, azaz 

egy hektáron 10 m3-rel több víz marad meg a talajban. 

http://kertesztananyag.hu/images/Gomba/SMS_Brochure.pdf


 A talaj fizikai tulajdonságai kedvezőbbé válnak, így kiválóan alkalmas kötött talajok fellazítására. Szikes talajoknál javítja annak 

puffer képességét. Istállótrágya dózisnak (300-400 q/ha) megfelelő mennyiségű letermett komposztot kell kijuttatni és szántáskor a 

talajba munkálni. 

 A talaj hasznos mikroorganizmusokban dúsul. 

 A tápanyagok jobban megkötődnek, a csapadékvíz általi tápanyag kimosódás csökken. 

 A terméshozam emelkedhet, a termésbiztonság nőhet. 

 Különböző zöldségkultúrákban (káposzta, karfiol, cékla, bab) indítótrágyaként felhasználható, mivel a letermett komposztban a 

növények számára nélkülözhetetlen tápanyagok egy része már feltárt állapotban van. 

 Almatelepítéseknél, spárga- és rózsaültetvényeknél mulcsozásra (talaj-takarásra) ajánlható. 

 Előnyös a szamócatermesztésben és a szántóföldi paradicsomnál, míg málnaültetvényekben és a burgonyatermesztésben nem 

célszerű használni. 

A letermett komposzt hátrányait sem szabad figyelmen kívül hagynunk a felhasználás során: viszonylag magas a sótartalma, ezért 

sóérzékeny növények (pl: étkezési paprika, fejes saláta) alá közvetlenül nem javasolható. A zsákos és préselt blokkos anyagok szállítására 

használt polietilén-fólia mindenképpen hulladékként jelentkezik, amelynek újrahasznosítása csak részben megoldott. A letermett műanyag 

zsákok termesztésbe történő közvetlen visszaforgatása (pl: mosás és fertőtlenítés után) jelenleg gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ezért a 

hagyományos hulladék újrahasznosítási csatornákon keresztül célszerű a kezelése. 

 

Letermett gombakomposztok szerkezete három év pihentetés és időnkénti forgatás után 

A nagy tömegben keletkező letermett komposzt felhasználási lehetőségeit elsősorban a magas szállítási költségek akadályozzák. Kísérleteket 

végeztek letermett gombakomposztok továbbkomposztálásával talajjavító anyagkeverékek előállítására, de voltak próbálkozások a 

továbbkomposztált anyagkeverék takaróanyagként történő felhasználásra is. Utóbbi esetben két évi szabadban történő pihentetés, és 

időközönkénti átforgatások után (utókomposztálás) vizsgálták, hogy milyen anyag keletkezik a letermett komposztból. A halomba rakáskor 

különböző baktériumtrágyákat is használtak. Két év múlva ezt az anyagkeveréket a csiperkekultúrában takaróanyagként is kipróbálták, így a 

takaróanyag legfontosabb összetevőjeként használt tőzeg részleges helyettesítésére is alkalmas talajféleséget kaptak. Szerkezetük alapján 

önmagukban nem ajánlhatóak a csiperketermesztésben takaróanyagként, mert tömörödésre hajlamosak, s vízmegkötő képességük is jóval 

alacsonyabb a tradicionálisan használt tőzegalapú takaróanyagokhoz képest. Célszerű 50%-ban hagyományos takaróanyaggal keverni. Ha a 

csiperketermesztésben felhasznált takaróanyagoknak csak az 50%-át ki tudjuk váltani a letermett csiperkekomposzt újrahasznosításával, már 

akkor jelentős lépést teszünk tőzegmezőink védelmében. 

Az utóbbi néhány évben a biomassza égetésre is berendezkedett hőerőművek vásárolják meg a letermett csiperkekomposzt egy részét, 

amelyet energiatermelés céljából elégetnek. Ezzel az a gond, hogy a letermett komposzt kb. 60% vizet tartalmaz, s ami még fontosabb, hogy 

a szárazanyag tartalmának a fele hamu, így az égetés után nagy mennyiségű hamu marad vissza, aminek a lerakásáról szintén gondoskodni 

kell. 

A letermett laskagomba táptalajt Kecskeméten biogáz előállítására hasznosítják, míg a szerény mennyiségben termesztett shiitake letermett 

táptalaját a házi kertekben terítik szét, ahol egy idő után lebomlik. A letermett laskagomba alapanyagot néhány hazai telepen állatok 

kiegészítő takarmányozására is használják. Megfelelő szoktatás után sertés, szarvasmarha, juh és kecske számára, főleg silózás után válik 

értékes takarmánnyá. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek a csiperkekomposzt összetevői hazánkban? 

2. Sorolja fel a komposzt hőkezelésének lépéseit! 

3. Ismertesse a II. és III. fázisú komposzt közti különbségeket! 

4. Melyek a letermett gombakomposzt hasznosításának lehetőségei hazánkban? 

5. Milyen komposzt kiszerelési formákat ismer? 
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A csiperkegomba (Agaricus bisporus LANGE/IMBACH) termesztése  

Szerző: Győrfi Júlia 

A gombakomposztok kereskedelmi kiszerelései 

A csiperkegomba termesztése egy vagy több szinten történhet. A polietilén zsákokban levő becsírázott komposztot még ma is többnyire 

egyszinten (elsősorban pincékben) termesztik le. Egy zsákba kb. 15-20 kg becsírázott, vagy már átszövetett (III. fázisú) komposzt kerül. Egy 

zsák kb. 40 cm átmérőjű, és a betöltött komposzt magassága átlagosan 25-35 cm. Természetesen van példa arra is, mégpedig elsősorban a 

felszíni gombasátrakban, ahol a zsákokat polcrendszeren, több-szinten termesztik le. 

Egyre elterjedtebb a blokkos komposzt használata, amelynek a termesztése kizárólag polcrendszeren, több-szinten gazdaságos. A blokkok 

téglatest alakúra préselt, II. vagy III. fázisú komposztot tartalmaznak. A blokkosítás során a komposztot polietilénből készült, lélegző 

nyílásokkal ellátott zsugorfóliába préselik. Egy blokkban 18-22 kg II. vagy 16-18 kg III. fázisú komposzt kerül. A blokkok mérete többnyire 

50 x 35 cm, a komposztmagasság pedig általában 17 cm. A modern, holland típusú termesztőházakba, illetve néhány felszíni sátorba a 

komposzt ömlesztve kerül betelepítésre. Itt műanyag fóliát nem használnak, a komposztot közvetlenül speciális teherautó szállítja a 

komposztüzemtől a termesztőig. 

Termesztő berendezések 

Csiperkegomba minden olyan helyiségben termeszthető, amelyikben a különböző termesztési fázisának megfelelő környezeti igényeit 

biztosítani tudjuk. Ez a termesztett gombafaj egyetlen fejlődési szakaszában sem igényel fényt, sőt a fény miatt, pl. egy fehér kalapú fajta 

krémes színűvé válhat, ami a gomba piaci értékét már csökkenti. 

Mesterségesen kivájt mészkőpincék: Magyarországon jelenleg még az összes csiperkegomba kb. 45%-a pincékben, egy-szinten, polietilén 

zsákokban, általában mesterségesen kivájt mészkő- vagy tufapincékben terem, amelyekben viszonylag alacsony költséggel termeszthető a 

gomba. A pince födémjének vastagsága határozza meg, mennyi energia (mennyi termelődik benne és mennyi távozik belőle) kerül be a 

rendszerbe. Ha a födém kb. 10 méter vastagságú, akkor a pincében a kinti hőmérséklettől függetlenül télen-nyáron, alig 0,5 °C a 

léghőmérséklet változása, de ilyen adottságú pince nem sok van. Budafok-Budatétényben a legtöbb pince födémvastagsága kb. 4 méter, ezért 

a bennük való termesztés költsége (energiaköltségek: fűtés, hűtés, szellőztetés) nagymértékben függ a külső időjárástól. Nem lényegtelen az 

sem, hogy 1 m2 termőfelületre mekkora légtér jut. A nagy belmagasságú pincékben - főleg az átszövetés időszakában - a megkívánt 25-27 

°C-os komposzthőmérséklet biztosítása a termesztőnek tetemes többletköltséget jelent. Amennyiben ebben az időszakban nem fűtenek, akkor 

az átszövődés elhúzódik. A pincei termesztés további hátránya, hogy a helykihasználás nagyon rossz hatásfokú (többnyire csak egy-szinten 

lehet bennük termeszteni), az anyagmozgatás nehéz fizikai munkát jelent (ma már alig vállalkoznak erre a munkára az emberek), és a 

gépesítés is nehezen megoldható (a zeg-zugos pinceágakban a termesztéshez szükséges klímaberendezések optimális méretezése és 

megépítése komoly műszaki kihívás). Az előbbiekből következik, hogy nemcsak a várható termésmennyiség megbecsülése nehéz, hanem a 

gomba minősége is változhat. Napjainkban a pontosan időre, a kereskedelem által igényelt minőségben és mennyiségben való frissgomba 

szállítás a termesztő elemi érdeke. Mindezek mellett a pincékben történő termesztés még sokáig életképes maradhat hazánkban. 

 

  



A pincei termesztés nehézségei 

Mezőgazdasági épületek: Az elmúlt évtizedekben nagyon sok, más célra már nem használt mezőgazdasági épületben kezdték el a 

csiperkegombát termeszteni, így pl. tehénistállókban, sertéstelepeken, csirke- és tyúktelepeken, stb. Ezekben a helyiségekben csak megfelelő 

fal- és födémszigetelés után, valamint teljes klimatizálás mellett végezhető folyamatos termelés. Az anyagmozgatás könnyebb, mint a 

pincékben és a többszintes (polcos) termesztés is megvalósítható. 

 

Gombatermesztő sátrak: Ma már nagyon sok helyen sátrakban is termesztik a csiperkegombát. Ezekben a termesztő sátrakban a polcos 

(többszintes) technológia a gazdaságos: 2-3-(4) szinten, fémpolcokon történik a termesztés. A polcos rendszernél a blokkos komposzt 

használata a legelterjedtebb, amelyekben megfelelő klímatechnika mellett egész évben folyamatos termesztés valósítható meg. 

Vázukat 4-5 m sugarú, félkörívre hajlított, horganyzott acélcsövek képezik. A sátor hossza tetszőleges lehetne, de a klimatizálás 

optimalizálása miatt maximum 40 m hosszúakat építenek. A sátrak borítását két műanyag fólia közé helyezett 10-20 cm vastag üveggyapot 

szigetelés képezi. A nyári napsugárzás csökkentése miatt a fólia külső felületét UV-hálóval borítják, míg a belső részre többnyire fekete 

színű fóliát helyeznek el. Lényeges, hogy a sátraknak szilárd (jó minőségű beton) burkolata legyen. 

 

Holland típusú felszíni gombatermesztő házak: Kizárólag III. fázisú komposzt termesztésénél gazdaságosak. A szedést kivéve minden 

gépesített, a mindenkori fenológiai fázisnak megfelelően automatikusan vezérelt nemcsak a klíma, hanem az öntözések ütemezése is. 



Magyarországon három ilyen üzem épült eddig. A folyamatos termeléshez a „klasszikus” holland termesztő ház hat termesztő helyiségből 

áll, kiegészítve a csomagoló-, hűtő- és szociális létesítményekkel. Termesztő helyiségenként két sor polc helyezkedik el, mindegyik polcsor 

hatszintes, a polcok szélessége 146 cm, amelyből a két oldalukon, együttesen a tartóoszlopok, valamint az oldallapok 12 cm-t foglalnak el, 

így a komposzt 134 cm szélességben kerül elhelyezésre. A polcok alja 2 cm vastagságú, galvanizált alumínium rácsozatból készül, az erre 

betöltött komposzt magassága, a komposzt minőségétől függően 18-27 cm. Egy-egy termesztő helyiség hasznos termesztő felülete akár 518 

m2 vagy e fölött is lehet, szélessége 6 m, magassága 3,8 m, míg a hossza 17,75 m. A termőidőszak kb. 6 hét, így évente 8-8,5 telepítés 

végezhető el. A helyiség egyik végénél 4 m széles folyosót (a leszedett gomba, stb. számára), míg a másiknál 10 m széles komposzt- és 

takaróanyag töltő területet alakítanak ki. A szabványos polc tartóoszlopai és az oldallapok galvanizált alumíniumból vagy acélból készülnek. 

Alapvető szempont a polcsor oldallapjainak a minősége és egymáshoz, valamint a függőleges tartóoszlopokhoz való pontos illesztése, mert 

az oldallapokat és a függőleges oszlopokat is, sínként használja valamennyi gép (komposzttöltő gép, takaróanyag felhordó, borzoló gép, 

öntözőfa, szedőállvány stb.). Mivel valamennyi helyiség mérete, berendezése azonos, így egy további bővítésnél „csak” ugyanolyan 

nagyságú helyiségeket kell a már meglévőkhöz hozzáépíteni. A III. fázisú komposzt betermelése, a takaróanyag felvitele, az öntözések, a 

borzolás gépesített. Gyakorlatilag csak a gombaszedés, takarítás igényel élőmunkát. 

 

  

Modern gombatermesztés képekben (angol) 

A II. fázisú komposzt letermesztése 

A komposztüzemből a II. fázisú komposztot zárt rakodóterű, tiszta rakfelületű járművel a legrövidebb időn belül kell elszállítani a termesztő 

helyiséghez. A zsákokat azonnal be kell hordani, mert nyáron túlmelegedhetnek a rakomány belső részeiben levő zsákok (károsodhat a 

csíra), hideg téli időben pedig a külső részeken levő zsákokban megfagyhat a csíra és a komposzt. Az ilyen jellegű, aprónak tűnő 

károsodások is befolyásolhatják az átszövődést, a túlmelegedett vagy megfagyott zsákok sokszor egyáltalán nem, vagy csak részlegesen 

szövődnek át, így több-kevesebb hozamveszteséggel kezdődik a termesztés. 



 

A főbb termesztéstechnológiai lépések II. fázisú komposzt használata esetén 

Behordás 

A komposztot csak alaposan kitakarított és fertőtlenített helyiségbe szabad bevinni. A zsákok lerakási módját és a ,,termőágyások'' 

kialakítását a helyiség alakja határozza meg. Az ”ágyásokat” általában a helyiség hosszában alakítják ki. Az egyszintes, zsákos termesztésnél 

60-70 cm széles, míg a többszintes termesztésnél (zsákos vagy préselt blokkos anyagnál is) a polcok között legalább 70 cm-es közlekedő 

utakat hagynak. Egy „ágyás” szélessége nem lehet több 120 cm-nél, hogy két oldalról kényelmesen lehessen majd a gombát szedni. 

Egyszintes elhelyezésnél a padozatra lerakott zsákok fölé, a fal mellett még egy sor zsákot lehet elhelyezni úgy, hogy egy rövidebb és egy 

hosszabb vastag műanyag spárgával a zsákot átkötik, s egy szögre felakasztják. Egy négyzetméter felületre többnyire 5 zsák (kb. 100 kg) 

komposzt helyezhető el. Két-három szinten történő termesztésnél fémvázú polcok használatosak, ezekre rakják a zsákokat vagy a préselt 

blokkokat.A termesztő helyiségek bérleti díjai és az egyre dráguló energiaárak miatt törekedni kell a lehető legjobb helykihasználásra, hogy 

minél több komposztot lehessen azonos területen elhelyezni. Ugyanakkor csak annyi komposzt kerüljön be a helyiségbe (elsősorban a több-

szintes termesztésnél) amelynél biztosítani lehet a mindenkor szükséges környezeti igényeket, és a különböző munkálatok (szedés, öntözés, 

ápolás, stb.) végzése sem ütközik akadályba. A kelleténél több komposzt elhelyezésénél, pl. nem biztos, hogy a megfelelő mennyiségű friss 

levegőt biztosítani tudjuk. A szükségesnél kevesebb komposzt elhelyezése szintén problémás lehet: egy nagyobb légterű felszíni 

létesítményben a páratartalmat nehéz biztosítani, amennyiben kevés a párologtató termőfelület. 

A zsákok elhelyezésekor a komposztot tömörítik, mert tömörebb komposztban gyorsabb, egyöntetűbb az átszövődés. A tömörítés mértéke a 

komposzt nedvességtartalmától és szerkezetétől függ. A túl nedves és apró szerkezetű komposztot csak eligazítják a zsákban, míg az 

alacsonyabb nedvességtartalmú és szálas szerkezetű komposztot erőteljesebben tömörítik. Előfordulhat, hogy egy-egy zsákban túl kevés, míg 

egy másikban túl sok a komposzt. Ilyenkor a betelepítést végző személy kézzel rakja át a komposztot egyikből a másikba (egalizálás), majd a 

zsákot kissé földhöz csapkodva, kezével is lenyomkodva végzi el a tömörítést. A lényeg, hogy minden egyes zsákban azonos magasságú 

legyen a komposzt, és a felülete is egyenletes legyen, mert amennyiben ez nem így van, akkor később a takaróanyag vastagsága is változó 

lesz, ami majd a termőidőszakban jelenthet gondot. A zsákban levő komposztréteg magassága változó: télen 35-40 cm, nyáron 28-30 cm. 



 

Ágyások kialakítása zsákos komposztnál, pincei termesztésben  

A zsákok felső részét ráhajtják a komposztra, vagy ha behordás után rögtön „gyűrnek” (a zsák szélét úgy hajtják vissza, hogy a később 

felhordott takaróanyagnak 5-6 cm peremmagasság maradjon), akkor a zsákok felületét vékony polietilén fóliával vagy papírral takarják le. A 

zsák szélének a ráhajtásával vagy a polietilén/papír alkalmazásával a komposzt nemcsak a kiszáradástól van védve, hanem ezzel is biztosítani 

lehet a csiperkegomba számára az átszövődés alatt szükséges magas CO2-szintet, s ami még szintén fontos, a letakart zsákok 

megakadályozzák a különböző gombalegyek imágóinak a tojásrakását. Akár polietilén fóliát, akár papírt használtunk a zsákok fedésére, 

azokat higiéniai okokból szigorúan tilos még egyszer használni! 

Azt, hogy milyen közel rakják egymás mellé a zsákokat, elsősorban a kinti időjárástól (nyári vagy téli) és a termesztő helyiség jellemző 

hőmérsékleti viszonyaitól függ. Hideg téli hónapokban vagy eleve hideg helyiségnél célszerű szorosan egymás mellé rakni a zsákokat, hogy 

ki lehessen használni az átszövődéskor keletkező hőt („biofűtés”). A szorosan egymás mellé rakott zsákok azonban könnyen 

túlmelegedhetnek, és amikor szükség lenne alacsonyabb komposzthőmérsékletre, akkor nehéz a lehűtés. Épp ezért a zsákokat általában 

négyzethálós elrendezésben egy ujjnyi helykihagyással helyezik egymás mellé (1 m2-re általában 5 zsák). 

A préselt blokkok felületén levő fóliát csak a takarás előtt vágják le, úgy, hogy szintén 5-6 cm magas fóliaperem maradjon. A blokkokból a 

polcokra 1 m2-re általában 4 db kerül elhelyezésre. 

Behordáskor a termesztő helyiség kívánatos hőmérséklete: nyáron 18-20 ºC, télen 22-24 ºC (mindig a komposzt maghőmérsékletétől 

függően). 

Átszövetés 

A komposzthőmérsékletet állandóan mérik, mivel a csiperkegomba micéliuma 25-27 °C-on növekszik a legjobban. A termesztett fajta 

hőmérsékleti igényeit a különböző fejlődési fázisokban a csíragyártók a fajtaleírásaikban mindig ismertetik. Az optimális hőmérséklettől való 

tartós eltérés káros. Alacsonyabb komposzthőmérsékletnél az átszövődés vontatott, míg magasabb hőfokon a komposzt túlmelegedik, 

károsodik a csíra és a fiatal micélium is. Ha a komposzthőmérséklet eléri a 29-31 °C-ot, akkor szellőztetéssel rögtön meg kell kezdeni a 

szabályozott, óvatos lehűtést. A hűtés mértékének olyannak kell lenni, hogy a komposzt hőfoka ismét 25-27 °C-ra csökkenjen. A hirtelen 20-

22 °C-ra történő lehűtés éppúgy káros, mint tartósan 29-31 °C-on, vagy e fölötti hőmérsékleten tartani a komposztot. Nyáron a kinti meleg 

levegő miatt a pincei termesztésben, vagy egy nem megfelelően szigetelt felszíni épületnél sokkal nehezebb szabályozni a komposzt 

hőmérsékletét. Télen előfordulhat, hogy a komposzt hőmérséklete annyira lecsökken, hogy fűteni kell. A levegő hőmérsékletét is mérni kell, 

átszövetéskor általában 20-22 °C az ideális léghőmérséklet. A helyiség relatív páratartalmának 95-100% között kell lennie, amelyet 

párásítással lehet elérni. Ennek érdekében öntözzük a közlekedő utakat, vagy amennyiben papírral takartuk le a zsákok felületét azt is 

nedvesíthetjük. A fóliatakarásnál az öntözés megspórolható, de fokozottan figyelni kell kondenzvíz keletkezésére. A fólia akadályozza a 

szükséges mértékű gázcserét, s mivel átszövődéskor hő is termelődik, a komposztból párolgó víz lecsapódik a fólia felületére, ahonnan pedig 

visszacsepeg a komposzt felületére, s a vízfoltoknál az átszövődés hiányosan megy végbe. 

Az átszövetés során a kívánt CO2-szint 5.000-6.000 ppm. A zsákok elhelyezése után 3-4 nappal a csíraszemek körül fehéres, szürkés színű 

bolyhosodás látszik, amely napról-napra, többnyire köralakban tovább terjed, az útjába eső komposztszálakat beszövi, vagyis megkezdődik 

az átszövődés. Az átszövődés időtartama elsősorban a komposzt minőségétől, a hőmérsékletétől és a csíra mennyiségétől függ. A behordástól 

számítva átlagosan a 14-16. napon fejeződik be az átszövődés, ezzel létrejött a termesztőnél is a III. fázisú komposzt és kezdődhet a takarás. 

A továbbiakban azonos körülményeket kell biztosítani, akár zsákos, akár préselt blokkos, akár holland típusú termesztő házban történik a 

termesztés. Különbség a gépesítettségben van, hiszen pl. a holland típusú házban a komposzt betermelésével egyszerre történik a 



takaróanyag felhordása is. Mivel a csiperkegomba igényei a különböző fenológiai fázisokban azonosak, így mindegyik termesztési módnál a 

környezeti körülményeket is azonos módon kell biztosítani.  

Takarás 

A komposztot a csiperkegomba micéliuma 14-16 nap alatt átszövi. Ezután 4-6 cm vastagságban takaróanyaggal takarjuk le, amelybe a 

komposztból belenő a csiperkegomba micéliuma. A termőre fordítást követően a termőtestek a takaróanyag felületén képződnek. A 

csiperkegomba takaróanyag nélkül nem, vagy csak alig képez termőtesteket. A takaróföld teremti meg azokat a feltételeket, amelyek 

szükségesek, hogy jó terméshozamot kapjunk. A jó takaróföldnek a következő feladatokat kell ellátnia: 

 biztosítja a termőtestek fejlődéséhez a szükséges vízmennyiséget (komposzttal együtt); 

 megvédi a komposztot a kiszáradástól; 

 a takaróanyag felületéről történő párolgás révén hozzájárul a termesztő helyiség páratartalmának fenntartásához; 

 a CO2 eltávozásának megakadályozásával, és szerkezetével biztosítja a micélium felfelé történő növekedését; 

 megteremti a termőtest-képzés iniciáláshoz szükséges abiotikus és biotikus (baktériumok) feltételeket; 

 biztosítja az alacsony ozmózisnyomást; 

 védelmet nyújt a hőingadozások ellen (más a hőmérséklet a komposztban és más a levegőben); 

 bizonyos fokig védi a komposztot a különböző fertőzésektől. 

A jó minőségű takaróanyagnak a minősége kiegyenlített, jó a vízfelvevő, vízmegtartó képessége, tápanyagtartalma alacsony, sótartalma és 

vezetőképessége minél alacsonyabb. A takaróanyag biztosítja a termőtestek fejlődéséhez szükséges vizet, a termőtestképzéséhez 

nélkülözhetetlen mikroszervezetek (elsősorban bizonyos baktériumfajok) életterét és felszaporodását, megakadályozza a komposzt 

kiszáradását. A baktériumok, elsősorban a Pseudomonas putida jelenléte alapvetően befolyásolja a termőtestek fejlődését, hiányában nem 

következik be termőtestképződés, továbbá segíti a takaróanyag micéliummal való átszövődését is. Amennyiben sterilizált takaróanyagot 

használunk, akkor alig néhány termőtest, vagy egy sem képződik. Ha a takaróanyagot sterilizáltuk, akkor a megvásárolható P. putida 

oldatával kell öntözni és ezután majd megkezdődik az egészséges termőtestek fejlődése. A takaróanyag lehetővé teszi a termőtestek által 

felvett, valamint a termőfelületről elpárolgott víz visszapótlását, mert a komposzttal ellentétben a takaróanyag öntözhető. Jó szerkezete 

biztosítja a megfelelő víz-levegő arányt, az öntözések hatására kevésbé tömörödik (nem keményedik le). A megfelelő szerkezetet a tőzeg 

szerves anyag tartalma biztosítja, de számolni kell a hamutartalom mennyiségével is. Magas hamutartalomnál „lekeményedik” a 

takaróanyag, túlöntözésnél pedig a hamutartalom miatt összetömörödik és a takaróanyag rétege levegőtlenné válik, terméskiesés következhet 

be. A takaróanyag pH értéke 7-7,5 amely nagyon kedvező a csiperkegomba számára, míg a konkurens penészeknek kedvezőtlen, mert azok 

az alacsonyabb pH-t részesítik előnyben. A takaróanyagnak minden kórokozótól és kártevőtől mentesnek kell lennie. Ma Magyarországon 

általában 80-90% tőzeg és 10-20% őrölt mészkőpor vagy cukorgyári mésziszap keverékét használják takarásra. A mészkő (CaCO3) 

használata elterjedt, általában nagyon tiszta, csaknem minden szerves anyagtól és más jellegű szennyeződésektől mentes. A cukorgyári 

mésziszap a cukorgyártás mellékterméke. A takaróanyagot felhordás előtt néhány termesztő az olcsón hozzáférhető, gázosodó, ám idegméreg 

formalinnal fertőtleníti. 

 

Zsákos komposzt takarása kézi erővel, takart és takaratlan zsákok 

A takaróanyagot (4-) 5 (-6) cm vastagon, vízzel feltöltött állapotban kell szétteríteni a teljesen átszőtt komposzt felületén (vannak ettől eltérő 

megoldások is, miszerint a még nem teljesen átszőtt komposztot már takarják). Fontos, hogy a takaróanyag vastagsága mindenütt azonos 

legyen, mert ha nem, akkor a termőtestek nagy része nem egyszerre jelenik meg (az elvártnál jobban elhúzódik a terméshullám), másrészt 

egy vékonyabb takaróanyag-rétegen az öntözővíz lefolyik a komposztba, ami rövid időn belül befülledhet. A takaróföld felületét kézi 

szedéshez, friss piacra rögösen kell hagyni, mert így a termőhullám jobban széthúzható. Az elsimított felület gépi szedésnél kívánatos. A 

takarás utáni első öntözésnél lehet kijuttatni a különböző kórokozók és állati kártevők ellen a megelőzésként használt „növényvédő” 

szereket. Magyarországon 3 g/m2 mennyiségben a Sporgon 50 WP a kórokozók ellen, míg a gombalegyek lárvái ellen 4 g/m2 mennyiségben 

a Dimilin 25 WP, vagy a biológiai rovarölő szerek (Nemacel, Nemasys-M) engedélyezettek. 



CAC-ing csírázás: a C.A.C. (Compost Added at Casing) azt jelenti, hogy egészségesen átszőtt komposztot keverünk a takaróanyagba 

takaráskor. A CAC-ing (a termesztési gyakorlatban „kekingelés” kifejezéssel) több, némileg átfedő technológiát is takar. Megkülönböztetünk 

takaráskori „kekinget”, amelyet egyes holland-típusú házaknák alkalmaznak. Itt átszőtt komposztot használnak a takaróföld inokulálására. 

Létezik takaróföld csíra is, amelynek a használatát szintén „kekingelésnek” hívja a szakzsargon. 

 

Jellemző technológiai lépések III. fázisú komposzt letermesztése során 

A CAC-ing előnye, hogy a takarástól a termőre fordítás időszaka rövidíthető, mert a takaróanyag rétegében sokkal több helyen indul meg a 

csiperkemicélium fejlődése. A CAC-ing technika alkalmazásával sokszor 2-5 nappal előbb indul az I. terméshullám és nincs szükség a 

borzolásra. A CAC-ing zsákos termesztésnél is elterjedt, ezáltal a borzolás kézimunkaerő igénye kiküszöbölhető. 

CAC-ing csírát, pontosabban takaróföld-csírát csíragyártóktól is lehet vásárolni. Ezeknek a minőségét a gyártó cég garantálja. A takaróföld-

csíra a takaróföld szerkezetéhez hasonló anyag, amely a termesztett fajta micéliumával már dúsan át van szőve. Az ilyen takaróföld-csíra 

minimalizálja a rovarkártevők és betegségek (vírusok, penészgombák stb.) okozta kockázatot. Hatására felgyorsul a takaróföld átszövetése, 

így 4-5 nappal korábban történik a termőre fordulás és az első termőhullám már a 16-18. napon szedhető. A termőre fordulás ideje pontosan 

szabályozható és mivel a tűfej képződés a takaróanyag felszínén történik, így tiszta termőtesteket eredményez. A takaróföld-csíra 

kijuttatandó mennyisége átlagosan 30 l takaróföld-csíra 100-150 m2-re számítva. Fontos, hogy az alatta lévő komposzttal fajtaazonos 

micéliumot tartalmazzon. A takaróföld átszövetéshez (lappangás) ideális feltételeket kell biztosítani - takaróföld hőmérséklet min. 22 °C, 

komposzt hőmérséklet min. 25 °C, relatív páratartalom 95-100 %. Itt kell megjegyeznünk, hogy a takaróföld fertőtlenítésre használt formalin 

pusztítja a csiperkemicéliumot is, ezért CAC-ing alkalmazásakor erre tekintettel kell lenni (takaróföld „kiszellőztetése”). 

 Teljeskörű farmlátogatás Warwickben behordástól-szedésig (angol nyelvű)  

Sok termesztő az általa átszövetett komposztot használja, aminek előnye, hogy jóval olcsóbb, mint a csíragyártótól vásárolt CAC-ing csíra. 

Hátránya, hogy a komposztban esetleg jelen levő versengő vagy parazita (elsősorban Trichoderma-fajok) penészek miatt nagyobb a 

fertőzésveszély. A szabad szemmel még nem látható, de már fertőzött zsákból több zsákot is meg lehet így fertőzni. A hazai gyakorlatban, ha 

átszőtt komposztot használ a termesztő, akkor a zsákos termesztésben egy marékkal kever el a takaróanyag egész rétegében. Vannak 

termesztők, akik a borzolást úgy végzik, hogy a zsák közepére felkupacolt takaróanyag-réteghez a komposzt felső részéből is hozzákevernek 

egy kevés mennyiséget. Ez is egyfajta CAC-ing technikának tekinthető. 



 

CAC-ing zsák felülete: a takaróföldön jól látszódnak az átszőtt komposzt szálai  

Lappangási időszak 

Lappangási időnek nevezzük a takarástól a termőtestek megjelenéséig tartó időszakot. Ez alatt a csiperkegomba micéliuma átszövi a 

takaróanyag rétegét is. Ez az időszak a termesztés egyik legnehezebb időszaka. A kijuttatott víz mennyiségére, az öntözések gyakoriságára 

oda kell figyelni, mert az öntözés módja alapvetően meghatározza a micélium fejlődését a takaróanyagban, és közvetlenül befolyásolja 

nemcsak a terméshozamot, hanem a termőtestek minőségét is. Ebben az időszakban kezdődik meg az intenzív öntözés, mégpedig a takarás 

utáni 3-4. naptól a takaróanyagra 2-3 liter/m2 vizet juttatunk ki. 

A takarás utáni 6-9. napon végezzük el a borzolást (bolygatást), amelyet a CAC-ingelés esetén természetesen nem végeznek el. A borzolás a 

takaróanyagban levő micéliumkötegek széttördelését jelenti. Borzoláskor csökken a csiperke számára a már magas CO2-koncentráció és a 

keletkezett káros anyagcseretermékek is könnyebben távoznak. A takaróanyag szerkezete fellazul, levegősebbé válik. Mivel a micéliumot 

széttördeljük, a micélium-darabkák egyenletesebben oszlanak el a takaróanyagban. A termőidőszakban ez majd azt eredményezi, hogy a 

termőtestek mérete közel azonos lesz, a felületen többé-kevésbé külön-külön (nem csokrosan) fejlődnek ki és jól elkülönülő hullámot adnak. 

A borzolást a zsákos technológiánál kézzel végezzük, úgy, hogy a zsák szélétől kiindulva a takaróanyagot a komposztréteg felső részétől 

kezdve középre felhalmozzuk, alaposan átkeverjük, majd újból, egyenletesen elterítjük. Blokkos technológiánál egy gereblyéhez hasonló 

szerszámot húznak át a takaróanyag rétegén, amelynél a fogak hossza csaknem azonos a takaróanyag vastagságával. Nem baj, ha a 

takaróanyaghoz a már átszövődött komposztból is hozzákeveredik egy kevés. Borzoláskor még kiküszöbölhetjük az általunk elkövetett hibát, 

éspedig azt, hogy ha a takaróanyagot nem kellő nedvességben vittük fel, vagy nem elegendő mennyiségű vízzel öntöztünk. Amikor a 

takaróanyag alsó, komposzttal érintkező része száraz, akkor a komposzt és a takaróanyag érintkezésénél egy megkeményedett rész alakul ki, 

amelyen a micélium a komposztból csak nehezen tud belenőni a takaróanyagba. Bolygatáskor ezt a megkérgesedett részt is szét tudjuk 

morzsolni. A holland termesztési módszernél egy speciálisan kialakított borzoló gép végzi a borzolást. 

A borzolás időpontját alapvetően az határozza meg, hogy a takaróanyagban milyen mértékben van jelen a csiperkegomba micéliuma. Az 

optimális az, ha a takaróanyag rétegének már 2/3 részét beszőtte a micélium, ami többnyire a takarás utáni a 6-9. napon következik be. 

Amennyiben egy második, megelőző gombaölő szeres védekezést is el akarunk végezni (1,5 g/m2 Sporgon 50 WP) azt mindig a borzolás 

előtt, az egyébként is időszerű öntözéssel együtt kell elvégezni. Általános szabály, hogy a borzolás előtt 1 nappal bezárólag öntözünk, előtte 

közvetlenül sohasem. Borzolás után 2-3 napig nem öntözünk, nem szellőztetünk. Bolygatás után meg kell várni, amíg a micélium gyengén 

ismét beszövi a felszínt, ekkor kezdjük el az intenzív levegőztetést („kiszellőztetést”), a CO2-szintet pedig fokozatosan a termőidőszakban 

megkívánt szintre csökkentjük le. Borzolástól kezdve a komposzt hőmérséklete 25-27 °C, a relatív páratartalom 95%, s a CO2-szint 

kezdetben változatlanul 5.000-6.000 ppm. II fázisú komposzt használatával a takarástól számított 8-11 naptól kezdjük meg a friss levegő 

adását, amelynek hatására 3-6 nap múlva megjelennek a tűfejek. A tűfej állapottól 3-6 nap alatt válik szedéséretté a termőtest. 

Csiperkegomba termesztése a DOFE Kft.-nál (Dunavarsány) 

Termőre fordítás 

A termőre fordítás a csiperkegomba termesztésének az egyik legfontosabb, legnehezebben elvégezhető szakasza. Termesztői hibából eredően 

jelentősen csökkenhet a termés mennyisége és romlik a termés minősége. 

Ebben a szakaszban a komposzt hőmérsékletét a 25-27 °C-ról friss levegő befújásával folyamatosan 18-20 °C-ra kell hűteni, míg a CO2-

szintet 5.000-6.000 ppm-ről 1.200-1.800 ppm-re, a relatív páratartalmat pedig 95%-ról 92%-ra csökkenteni. Ezeknek a környezeti 



tényezőknek a tudatos megváltoztatását nevezik összefoglalóan „kiszellőztetésnek”, lehűtésnek vagy termőre fordításnak. A lehűtés célja, 

hogy véget vessünk a micélium vegetatív növekedésének és „rákényszerítsük” a micéliumot a generatív fázisra, vagyis a termőtest 

kezdemények (primordiumok) képzésére. A vegetatív szakasz megszűnését elsősorban három tényező befolyásolja: a hőmérséklet, a CO2-

mennyisége és a relatív páratartalom csökkenése. Az egyik legfontosabb tényező a hőmérsékleti sokk: a levegő, a komposzt, valamint a rajta 

levő takaróanyag hőmérsékletét viszonylag gyorsan csökkentjük, így a micélium vegetatív növekedése leáll. Lehűtéskor a CO2-

mennyiségének alacsonyabbnak kell lenni, mint 2.000 ppm (0,2%), ami meggátolja a micélium további növekedését a takaróanyag rétegben. 

A hőmérséklet és a CO2-szint csökkentése általában elegendő a vegetatív növekedés megállításához. 

 

A minden telepítés alkalmával vezetett termesztési napló segít a technológia nyomon követésében és az esetleges hibák később is 

visszakereshetőek. Itt a komposzt- és levegő hőmérséklete kerül rögzítésre, míg a holland házakban a páratartalom és CO2 is 

naplózásra kerül, számítógép segítségével  

Annak az ideje, hogy a lappangási időben meglevő környezeti körülményeket hány nap alatt csökkentjük le az előbb felsorolt értékekre, az a 

termesztés céljától függ: ha az I. hullámban nagyobb méretű („darabos”), de kevesebb számú termőtesteket szeretnénk, akkor 4 nap alatt, míg 

ha nagyszámú, de apróbb termőtesteket, akkor 2 nap alatt történik a „kiszellőztetés”. A borsófej nagyságtól kezdődően megkezdjük az 

öntözést. Fontos megjegyezni, hogy a gomba „tűfej” állapotában nem szabad öntözni. A kijuttatott öntözővíz mennyiségével az I. hullám 

termés mennyiségét is képesek vagyunk befolyásolni. A gyakorlattal rendelkező termesztők már a termőtestkezdemények számából 

(sűrűségükből) képesek megállapítani, hogy az I. hullámban kb. mennyi gomba terem, s egyre növekvő mennyiségben négyzetméterenként 

annyi liter vizet öntöznek ki, ahány kilogramm gombát várnak. Általános szabály, hogy öntözés után szellőztetéssel le kell szárítani a 

termőtestek felületét (egyes gombabetegségek elkerülése miatt), és a szedés előtt 2 nappal már nem tanácsos öntözni. 

A takarás utáni 11-13. nap múlva jelennek meg a takaróanyag felületén a fehér színű termőtestkezdemények. A termőtestképzés szakaszait a 

termesztők a következőképpen nevezik: sodródás, tűfej-képződés, borsónagyság, diónagyság és szedésérett termőtestek. Sodródáskor a 

micélium a takaróanyag felületén kötegekbe rendeződik, vastagabbá válik és megkezdődik a tűfej-képződés, amelynek az időtartama 4-5 

nap. A további napokban fokozatosan képződnek a borsó nagyságú (kalap- és tönkrészre még nem differenciálódott termő-testecskék), majd 

adió nagyságú (a termőtest már kalapra és a tönkre differenciálódott) termőtestek, míg végül kifejlődnek szedésérett termőtestekké. 



 

A csiperkegomba termesztésének fenológiai és technológiai képei 

Termőidőszak 

A termőidőszak hossza több tényezőtől függ: a termesztési körülményektől (elsősorban hőmérséklet), a termesztett gomba fajtájától, a 

takaróanyag minőségétől és a termesztő szándékától, hogy hány terméshullámot kíván szedni. 

A polietilén zsákos/préselt blokkos vagy a holland típusú termesztésnél lehetnek apró eltérések, a komposzthőfokban, és az egyéb környezeti 

paraméterek alakulásában. Lényeg, hogy a levegő és a komposzt hőmérséklete közötti különbség mindig fennmaradjon, hogy a folyamatos 

párologtatás biztosítva legyen. A léghőmérséklet általában 18 °C, míg a komposzté 20 °C körül van. 

A termesztő házban a CO2-mennyiségét a gomba CO2-termelése és a bejuttatott friss levegő mennyisége határozza meg. A CO2 -szint a 

termőidőszakban 600-1.800 ppm (0,06-0,18%). A CO2-szintet a termőfelülettől 15 cm távolságban célszerű mérni. 

A relatív páratartalom a termőidőszakban általában 90-92%. Alacsony páratartalom nagy légsebességgel párosulva a micélium és a 

termőtestek felületének kiszáradását idézheti elő. Ennek következménye, hogy a termőtest-kezdemények a takaróanyag rétegében mélyebben 

fejlődnek. A termőtestek tekintetében a szükségesnél alacsonyabb páratartalom következménye lehet a kalap pikkelyezettsége, továbbá, hogy 

sokkal több termőtest képződik, mint kellene, de méretük és súlyuk is kicsi. A túl magas relatív páratartalom (95% vagy még több) szintén 

káros, mert a szükséges párolgás megszűnik és a micélium tovább folytatja a vegetatív növekedést. Ilyenkor a takaróanyag felületét ismét 

beborítja a micélium és itt több termőtest már nem nő. 

Terméshullámok 

A termesztett gombafajok, így a csiperkegomba is, nem folyamatosan teremnek, hanem terméshullámokban. A terméshullám kifejezés azt 

jelenti, hogy a termőfelületen levő termőtestek szinkronban fejlődnek és néhány napon belül válik többségük szedésre éretté. A friss 

fogyasztásra szánt gombánál nem lehet megvárni a termőtestek biológiai érettségi fokát, hanem gazdasági érettség állapotában szedünk. 

Termesztési körülményektől függően általában 4-5 nap alatt szednek le egy hullámot. Ezután néhány napig nincs jelentős mennyiségű 

gomba, ezt az időszakot hullámvölgynek, a gombát hullámközi, vagy köztes gombának nevezzük. Az I. és a II. terméshullám között 

általában 5-6 nap telik el, míg a III. terméshullám többnyire a II. hullám utáni 8-9. napon kezdődik. A hullámvölgy hossza a termesztett 

fajtától, a hőmérséklettől, a szedési technikától és egyéb körülményektől is függ. A termesztés körülményeitől függően a legjobb minőségű 

gomba általában az I. terméshullámban szedhető, amely a teljes leszedett mennyiség 40-45%-a. Az I. és a II. hullámot is általában 4-5 napon 

keresztül szedik. A II. terméshullám rendszerint további 45-50%-ot terem, míg a III. hullám még 5-10%-ot. 

Sokszor már az I. terméshullám előtt megjelenik néhány szedésérett gomba, az úgynevezett előgomba, amelyet azonnal le kell szedni, mert a 

kezdődő I. hullám termőtesteinek fejlődését késlelteti. Napjainkban maximum 3 terméshullámot várnak meg a csiperkegomba 

termesztésében, utána kihordják a letermett komposztot, takarítanak, fertőtlenítenek, és újból telepítenek. 

A termőtesteket különböző fejlettségi állapotban szedik, a piac minőségi igényeinek megfelelően. A minőség szerinti osztályozás a 

termőtestek nagyságától, azok érettségi állapotától függ. Magyarországon a termesztett csiperkegomba kizárólag vágott tönkkel kerül 

forgalomba, ezért gyakorlatilag takaróanyag maradvány nem lehet rajta. A termőtesteknek mechanikai sérülésektől és elszíneződésektől 

mentesnek kell lenni. A leszedett gomba osztályozását az utolsó leckében ismertetjük. 

A gombát a minőségi kategóriákon kívül méretük szerint osztályozzák. A külföldi piacon a kisebb, 2-4 cm átmérőjű gomba keresettebb, míg 

itthon a nagyobb átmérőjű (5-6 cm). Külön kategória a „grill gomba”, amely érett, kinyílt kalapú termőtestet takar. A tönkvégnek a vágási 

http://kertesztananyag.hu/korszeru-gombatermesztes/termesztett-gombak-szedese-csomagolasa-gombatermekek


felülete az exportpiacokon merőlegesnek kell lennie, hossza a kalap átmérőjének. Az Európai Unió közli a termesztett gombák minőségi 

követelményeit és osztályait. 

Köztes gomba 

Az I. terméshullámban a termesztő vagy leszedi csaknem az összes termőtestet, vagy pedig köztes gombát is nevel. Az I. hullámban csaknem 

valamennyi termőtest leszedésének előnye, hogy ezzel egy jó II. terméshullám létrejötte biztosítható. 

A köztes gombák az I. terméshullám vége felé jelennek meg, a hullám végén még nem szedésérettek, csak 3-4 nappal később szedhetők, s 

többnyire nagyméretűre nőnek. Minőségük változó, ugyanakkor többlethozamot is eredményeznek, szedésük rövid idő alatt elvégezhető. A 

magyar piacon a vevők körében a köztes gomba nagy kedveltségnek örvend. A köztes gomba termesztésének hátránya, hogy nemcsak 

késlelteti a II. terméshullám megjelenését, hanem a II. hullám is jobban elhúzódik. 

Az I. hullám végére a komposzt hőmérséklete lecsökken, s hogy ez ne következzék be túl gyorsan, a levegő hőmérsékletét átmenetileg 

növelik. A léghőmérséklet az I. hullám időszakában és közvetlenül a hullám leszedése után általában 17-18 °C, míg a komposzt ennél 2-3 

°C-kal magasabb. A II. terméshullám időszakában, a kelleténél nagyobb levegő- és komposzthőmérséklet kedvezőtlen, mert a termőtestek túl 

gyorsan kifejlődnek és a minőségük nem lesz megfelelő. 

Gombaszedés 

A csiperkegomba szedése akkor kezdődik, amikor a termőtest a piaci igénynek megfelelő méretet és nagyságot eléri. A kalap zárt, a fátyol 

még nem nyílott fel, a fátyol tapintásra rugalmas. A termőtestek a vevő megrendelésének megfelelően, különböző méretekben kerülnek 

szedésre és csomagolásra. Egy-egy hullámban a képződő termőtestek érése nem egyenletes, mindig található eltérő fejlettségű termőtest: 

néhány gomba még nem szedésérett, sok termőtest fejlettsége éppen megfelelő, míg van néhány termőtest, amelyik már nyílott. A 

gombaszedés nagy odafigyelést igénylő munka. A termőtesteket finom, csavaró mozdulattal kell leszedni. Egy gyakorlott szedő egyszerre 

akár négy termőtestet is tarthat az egyik kezében az ujjai között, míg a másikkal levágja a tönkvégeket. A gombaszedők egyik legfontosabb 

eszköze a kés. A szedőkés markolata színes (kék vagy naracssárga, hogy jól látható legyen a fehér színű termőfelületen), homorulata az ujjak 

számára biztosítja a kés jó fogását. A penge erős, megfelelően görbült, a gombatönk levágásához ideális hosszúságú.A minőségi és 

osztályozott gombaszedés időigényes feladat. A csiperkegomba (elsősorban a fehér kalapú fajták) kényes termék, ügyelni kell arra, hogy 

lehetőleg egyszer fogjuk meg. Ha leszedtük, akkor abba a csomagoló edénybe (különböző méretű műanyag tálca, papírdoboz, stb.) kell 

rakni, amelyikben már a vásárlókhoz kerül. Egy-egy göngyölegbe mindig azonos kalapméretű termőtesteket szabad helyezni. Távolabbi 

helyekre való szállításhoz a csiperkegombát ”keményebben” szedik, ”majdnem szedésérett” állapotban. ”Majdnem szedésérett” az a 

termőtest, amelyik 12 órán belül kerülne szedhető állapotba. A ”kemény szedés” hozamveszteséggel jár, de csak így biztosítható, hogy a 

fogyasztóhoz jó minőségben kerüljön a termék. A termőtestek méretétől, darabsúlyától, osztályozásától és egyéb tényezőktől függően egy 

gyakorlott szedő óránként 15-35 kg jó minőségű gombát tud leszedni. 

A csiperkegomba szedése felszíni házban 

A szedők a termőfelület minden négyzetméterét figyelemmel kísérik, így jelzik, hol van a helyiségben valamilyen betegség tünetét mutató 

termőtest, vagy gyanús, alig termő terület. A szedőszemélyzet a kórokozók és a kártevők elleni védekezésben fontos szerepet játszik. A 

szedők alkotják a legnagyobb létszámú csoportot, akik a termesztő helyiségekben csaknem egész nap intenzíven dolgoznak, ezért 

kulcsszerepet játszanak az üzem teljes körű higiéniai programjának megvalósításában. 

A levágott tönkvégek, beteg termőtestek gyűjtésére minden szedőnek biztosítani kell egy 8-10 liter űrtartalmú műanyag vödröt. A vödör 

legyen szélesszájú, hogy minél kevesebb tönkhulladék és szemét kerüljön a padozatra. 

A szedés mindig a legfiatalabb (I. hullámot) adó helyiségekben kezdődik és a szedők onnan mennek a II. vagy a III. hullámot termő 

helyiségekbe, hogy csökkenjen a fertőzések veszélye. Jelenleg Magyarországon 100 kg III. fázisú komposztról 32-34 (36) kg gomba 

szedhető, ugyanakkor nem ritkák a 40-45 kg is telepítések is. 

Kihordás 

A termőidőszak végén megmaradó anyagot letermett gombakomposztnak nevezzük. Polietilén zsákos és préselt blokkos termesztésnél a 

termőfelületről le kell szedni az egészséges és a beteg termőtesteket is, majd ha mással nem, legalább vízzel lepermetezni, hogy a zsákok 

mozgatásakor minél kevesebb por (és azzal együtt a kórokozók, kártevők tömege) kerüljön a levegőbe, falrepedésekbe stb). A padozat 

felsöprésekor is sok por és azzal együtt nagyszámú kórokozó és kártevő kerülhet a levegőbe, amelyek különböző helyeken (rések, repedések) 

megtelepedhetnek. Elsősorban a pincei termesztésnél a padozatot ezért jobb a felsöprés helyett bő vízzel tisztára mosni. A víz drága, így 

célszerűbb a szennyeződéseket kevés vízzel feláztatni és ezután felkaparni, majd következhet a fertőtlenítés. A helyiséget és a benne levő 

eszközöket (polcok, szedőállványok, stb.) nagy nyomáson, forró vízzel is lehet fertőtleníteni. A legtöbb pincét évente legalább kétszer 

kimeszelik, de vannak olyan termesztők is, akik minden telepítés előtt a pince mennyezetét, falait és a padozatát is mésztejjel bemeszelik. 

Csak a teljes takarítás és fertőtlenítés után kezdődhet az új telepítés. 

A holland-típusú termesztő házakat a termőidőszak végén „kifőzik”. A kifőzéssel megakadályozható az esetlegesen jelen levő patogének 

spórákkal vagy még élő micéliummal való elterjedése, s ugyancsak megakadályozható a fonálférgek, atkák, legyek és különböző 

mikroszkópikus gombaeredetű betegségek szétterjedése. A kifőzés megkezdése előtt a bemeneti és a kimeneti szellőzőket, stb. lezárják, a 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0023:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0023:0029:EN:PDF


komposztba és a légtérbe hőmérőket helyeznek el. A külső kapcsolódobozzal ellátott ventilátorok és világítótestek a kifőzés alatt is 

bennmaradnak, mert így csökkenthető a nem megfelelő fertőtlenítés kockázata. Ahol a világítóeszközöknél belső kapcsoló van, ott a 

világítást is kikapcsolják. A komposzt hőmérsékletét fokozatosan 70 °C-ra emelik, ezen a hőfokon tartják 12 órán keresztül. A kifőzés igen 

költséges része a termesztésnek: egy-egy helyiség ilyen fertőtlenítése akár negyedmillió forintba is kerülhet! A fokozatos felfűtés, majd 

lehűtés (mindkettő 10-15 órán keresztül) azért fontos, hogy az épület és a berendezések ne károsodjanak. A kifőzött és lehűlt letermett 

komposztot elszállítják. A letermett komposzt eltávolítása után az egész helyiséget (falak, mennyezet, padozat), a polcsorokat is vízzel 

mossák tisztára. 

Ellenőrző kérdések 

1. Melyek a II. fázisú csiperkekomposzt letermesztésének technológiai lépései? 

2. Mit nevezünk „kiszellőztetésnek”? 

3. Jellemezze a pincei gombatermesztés előnyeit-hátrányait! 

4. Ismertesse a holland-típusú termesztőházakat! 

5. Mit nevezünk borzolásnak? 

6. Jellemezze a takarás szerepét a csiperketermesztésben! 

7. Milyen környezeti változásokat idézünk elő a termőre fordításkor? 

8. Mit nevezünk köztes gombának? 
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Kórokozók és kártevők a csiperkegomba termesztésében, üzemi higiénia  

Szerzők: Győrfi Júlia, Geösel András 

A gombák termesztése során vírusok, baktériumok és különböző mikroszkópikus gombák által okozott betegségek fordulhatnak elő. A 

kártevők (főként a különböző gombalegyek lárvái) közvetlenül is károsítják a termesztett gombát, míg az imágók részt vesznek a kórokozók 

és más állati kártevők elterjesztésében. A kórokozók és kártevők közül csak azok kerülnek bemutatásra, amelyek a hazai termesztésben 

jelentősek. A gombatermesztés fokozott higiéniát és rendszerszemléletet igénylő folyamat, amelynek két fő indoka van: egyfelől a gombát 

egyesek nyersen, vagy csak minimálisan feldolgozva fogyasztják, ezért a termesztése során fokozott higiéniára van szükség, hogy az 

élelmiszer-szennyezésből eredő kockázatot minimálisra csökkentsük. Másrészt a kultúra rövidsége és specialitása miatt (egy termesztési 

ciklus csiperkegombánál 4-5 hétre is lerövidülhet) a kémiai védekezés lehetősége a kártevők és kórokozók ellen meglehetősen szűk. A 

kémiai védekezés nehézségei és a patogénekben fokozatosan kialakuló rezisztencia miatt a gombavédelmi hangsúlyt a megelőzésre kell 

helyezni. Így az élelmiszer-előállítás során megkövetelt szigorú előírások, és a kórokozók, kártevők elleni megelőző védekezés számos 

ponton összekapcsolódik. 

Vírusok okozta elváltozások 

A csiperkegomba vírusbetegségei (mikovírusai) nagymértékű hozamcsökkenést okozhatnak. A két legfontosabb vírus a La France 

Izometrikus vírus (LIV) és a Mushroom Virus X (MVX). A vírusbetegségek korábban előfordultak a magyar gombatermesztésben is, de 

mára a tünetek eltűntek. 2000-től Magyarországon immunoblot és RT-PCR módszerrel már sikerült kimutatni az MVX vírus jelenlétére utaló 

dupla szálú RNS molekulákat, de szélesebb körű felmérés rendszeres mintavételekkel még nem történt. A vírusok felismerését nehezíti, hogy 

kizárólag laboratóriumi körülmények között lehetséges pontosan azonosítani a kórokozót. A csiperketermesztésben jelenleg két fontosabb 

vírus ismert, amelyek közül napjainkban csak egy okoz jelentős károkat. A laskatermesztésben sőt, shiitakeban is károsíthatnak vírusok, de 

jelenlétüket Magyarországról még nem jelezték. 

Kórokozó: La France Izometrikus Vírus (LIV) 

Tünetek 

A vírusfertőzés hatására gyakran csak termésmennyiség csökkenés jelentkezik, különösebb tünetek nélkül. Ekkor a gombafejek nem 

mutatnak alakbeli eltérést a fajtára jellemzőhöz képest, a termés mennyisége viszont drasztikusan csökken. Könnyen észrevehető tünetek 

jelentkeznek akkor, amikor a gomba tűfejek képződése nem követi a normális lefutást. A tűfejek helyett „dobverők” nőnek a komposztból, 

megnyúlt tönkkel és kisméretű kalappal. Ez a szimptóma nagyon hasonlít a magas CO2 szint okozta termés deformációra. A vírussal fertőzött 

gombafejek spóralemezei általában érés előtt kinyílnak és korábban szórják a spórákat is. A keresztbevágott termőtesten sokszor mély, 

barnás elszíneződés és a tönk vizenyősödése is megfigyelhető. 

Védekezés 

Amióta a jelenleg köztermesztésben lévő hibrid fajtákat használjuk, a vírus tünetei ritkábban jelennek meg. Ha a tüneteket már csak a 

termőidőszakban vesszük észre, nincs mód a védekezésre, ezért a megelőzésre kell nagy hangsúlyt fektetni. A megelőzési program sarkalatos 

pontja a termesztőház felületeinek, gépeinek és a dolgozók ruhájának tisztán tartása. A fertőtlenítés ammónia, jód, klór vagy fenolos 

vegyületek alkalmazásával megoldható. A spórák terjedésének megakadályozásával elejét kell venni annak, hogy új területeket fertőzzön 

meg a vírus. Ezért nem szabad megvárni a spóraszórást, hanem a tüneteket mutató gombafejeket haladéktalanul el kell távolítani és 

megsemmisíteni. Célszerű minél kisebb pórusméretű HEPA légszűrő alkalmazása a termesztőházakban, hogy a légmozgással bejutó spórák 

számát minimálisra lehessen csökkenteni. Ahol a pincei termesztésben lehetőség van a falak illetve a padozat lánggal történő fertőtlenítésére, 

az is megfelelő biztonságot nyújthat a tünetek újbóli fellépése ellen. A letermett komposztot (ahol lehetőség van rá) ki kell főzni, hogy a 

keresztfertőzéseket elkerüljük. A komposztgyártás során ügyelni kell a csúcshőntartás idejére és hőmérsékletére, mert a komposztban 

található micélium és spóramaradványok a vírus kiindulási pontját képezhetik. A La France vírus napjainkban egyáltalán nem gyakori 

kórokozó, fellépésére gyakorlatilag nem kell számítani. 

Kórokozó: Mushroom Virus X (MVX) 

Tünetek 

Az 1990-es évek közepén jelent meg a tünet először Angliában, majd szinte egész Európában a csiperketermesztők körében A termesztés 

során rendellenes tűfejek képződtek, és fellépésükre nem találtak magyarázatot Jellemző, hogy a komposztot nem szövi át tökéletesen a 

micélium, a tűfejképződés a vírusos micéliumnál rendellenes. A micélium növekedése rendkívül lelassul, hiszen azonos korú komposzton az 

egészséges csiperke már termőtesteket képez, míg a fertőzött területeken még a tűfejképződés sem indul meg. MVX fertőzés esetén számos 

tünettel szembesülhetnek a termesztők, melyek az alábbiak: 

 A terméshullámok elhúzódása, 

 A spóratartó lemez idő előtti felnyílása, 



 Üveges foltokkal vagy barnás színnel bemosott gombafej, 

 Alaktorzulás a tönkön és a kalapon egyaránt, 

 Drasztikus termésveszteség, az első osztályú gomba mennyisége drámaian csökken.  

Védekezés 

Kémiai kezelés a vírusok károsítása ellen a csiperketermesztésben nem lehetséges, ezért a megelőzésre kell ügyelni. Mivel fertőzött spórával 

a vírus átvihető, ezért a termesztés során a spórák terjedését a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell. Atkák, gombaszúnyogok a 

fertőzött micéliumot, spórát terjeszthetik, így újabb területeket fertőzhetnek meg. Ezért az ellenük való védekezés – más szempontok miatt is 

– szükséges. A tüneteket mutató gombafejeket azonnal meg kell semmisíteni. A vírusra jellemző tüneteket magyarországi termesztőházban is 

megtalálták, az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján pedig bebizonyosodott, hogy az MVX okozta a szimptómákat. A szigorú és 

alapos fertőtlenítésnek, valamint a komposzt elégetésének köszönhetően a vírus terjedését egyelőre sikerült megállítani. Ezért javasolható, 

hogy a gyanús mintákat laborban vizsgáltassuk meg, mert így ki lehet zárni a technológiai hibákat, és a vírus jelenlétére fény derülhet. A 

vírus megjelenését ezáltal körül lehet határolni és a terjedését megakadályozni, amelyben a szaktanácsadásnak is kiemelt szerepet kell 

kapnia. 

A vírusok elleni általános tennivalók termesztésben: 

 A vírusgyanús minták azonnali vizsgálata laboratóriumban 

 Takaróföld tárolása tiszta, rendszeresen fertőtlenített helyiségben 

 Takaráskor a maximális higiénia biztosítása, a fertőzések csökkentése érdekében. Csak a takarást végző személyzet tartózkodhat a 

teremben, akiknek a ruháját fertőtleníteni kell. 

 A termesztőhelyiség kifőzése hatásos lehet a vírusok ellen is 

 Spóraszűrő felszerelése a légtechnikai berendezésekbe, hogy a bejutó spórák számát minimalizálni lehessen 

 A szedőállványok, szedőkocsik, kések rendszeres fertőtlenítése 

A komposztkészítés során  

 Csírázó helyiség túlnyomásos légtechnikája, a csírázógép fertőtlenítése közvetlenül használat előtt 

 A II. és III. fázisú komposzt készítése során lévő légszűrők folyamatos karbantartása 

 Használat előtti alapos fertőtlenítése a komposztüzem gépeinek, berendezéseinek 

 Zsákoló és préselt blokk készítő berendezések, gépek fertőtlenítése, a keresztfertőzés kizárása 

 A betonból készült közlekedőutak, épületek falának rendszeres fertőtlenítése 

 II. és III. fázis kihúzószőnyegei nem keveredhetnek, külön szőnyeg használata minden fázisban 

Baktériumok okozta betegségek 

A csiperketermesztésben többféle baktériumos betegség ismert: baktériumos foltosság (Pseudomonas tolaasii), vörössárga foltosság ( 

Pseudomonas gingeri), csepegő lemez betegség (Pseudomonas agarici), amelyek közül a foltosság betegség legjelentősebb. 

Betegség: Baktériumos foltosság  

Kórokozó: Pseudomonas tolaasii 

Magyarországon a baktériumos betegségek közül a leggyakoribb, elsősorban minőségromlást okoz. A termőtesteket minden fejlődési 

stádiumban megtámadhatja (tűfejtől a kifejlett termőtestig), a fehér és a barna kalapú fajtákon egyaránt előfordul. 

Tünetek 

A kalapfelületen 1-2 mm nagyságú, fénylő, sárga-világosbarnától egészen a sötétbarna-fekete színig terjedő, határozott körvonalú foltok 

jelennek meg, amelyek később egybe is olvadhatnak. A foltok elsősorban a kalapok érintkezésénél keletkeznek, majd elterjednek a kalap 

felületén, de a tönkön is megjelennek. A foltok a száraz mólé betegséggel ellentétben - soha nem hatolnak be mélyen a termőtest szövetébe 

és zsíros tapintásúak. 



 

Baktériumos foltosság tünete csiperkegombán  

A kórokozó biológiája és a betegség leírása 

Megtalálható a takaróanyagban (természetes élőhelye a tőzeg), a mészkőporban és a cukorgyári mésziszapban is. A kórokozó a szedési 

hulladékokon, a gombatönk alján és az elhalt tűfejeken telepszik meg. Terjedhet szeméttel, csiperke-spórákkal, gombalegyekkel, atkákkal, a 

szedők kezével, szedőládákkal, szedőeszközökkel is. Ha a kórokozó egy-egy helyen nagyszámban felszaporodik, akkor az öntözővízzel még 

gyorsabban terjed. A fertőzési forrástól függetlenül, a baktériumos foltosság minden csiperketermesztő helyen okozhat tüneteket, ahol a 

termesztési körülmények (elsősorban a kelleténél magasabb relatív páratartalom) kedvezőek a számára 

 

Légsebesség és páratartalom értékek a pikkelyesedés és baktériumos foltosság fellépéséhez 

A Ps. tolaasii egyedszáma a takarás időpontjától kezdődően egyre jobban emelkedik, minél gyorsabban szövődik át a takaróanyag a 

micéliummal, annál gyorsabban emelkedhet a baktériumok száma. A leglényegesebb a tűfej-képződés időszaka, amikor azok még kb. 2,5 

mm átmérőjűek. Amennyiben 1 g takaróanyagban 106 baktérium található (CFU/g takaróföld), akkor a fertőzés már néhány órán belül 

láthatóvá válik, főleg akkor, ha a levegő hőmérséklete 20 °C, vagy annál magasabb. Ha vízcseppek vagy vízréteg van a termőtestek kalapján, 

akkor a gombaszövetből kémiailag aktív vegyületek diffundálnak ki (exozmózis), és ezek a folyadékcseppet oldattá teszik. Ez az oldat 

tápoldatként viselkedve elősegíti a baktériumok (sőt a kórokozó gombák) növekedését. A patogén által termelt toxin feloldja a 

gombasejteket, a csiperke micélium pedig védekezésül olyan enzimeket termel, amelyek barna elszíneződést okoznak, s egyúttal felületi 

bemélyedések is keletkeznek. Amennyiben egy-két baktériumfoltos termőtest kerül a leszedett gomba közé, akkor a betegség még a + 2 °C-

os hűtőhelyiségben is képes átterjedni az egészséges termőtestekre, így azok is piacképtelenné válnak. 

Fertőzési források és terjedésmód 



Fertőzési forrás a baktériummal fertőzött takaróanyag, a termesztő helyiségbe a szabadból bekerült por, vagy a helyiségben maradt szeméten, 

eszközökön lerakódott porréteg. Amennyiben a takaróanyagból a kórokozó kimutatható, akkor sem mindig okoz megbetegedést. Napjainkig 

nem tisztázott egyértelműen, milyen környezeti tényezők váltják ki fellépését. Annyi bizonyos, hogy ha a termőidőszakban a kelleténél (20 

°C felett) magasabb a léghőmérséklet és az magas relatív páratartalommal (85% fölött) párosul, akkor a betegség megjelenésére számítani 

kell. Ha öntözés után a termőtestek felülete 2-3 órán túl is nedves marad, akkor a betegség rövid időn belül az egész helyiségben elterjedhet. 

Védekezés 

Mivel a Ps. tolaasii általában jelen van minden termesztő helyen, ezért ezt a betegséget nem lehet kiküszöbölni, csak károsítását csökkenteni. 

Az elsődleges fertőzési forrás mindig a takaróanyag. 

 A takaróanyag összetevőinek keverését zárt térben, higiénikus körülmények között kell végezni. 

 Ha egy helyen a baktériumos foltosság állandóan megjelenik, akkor a takaróanyagot kigőzölik. A gőzölés egyrészt költséges és 

másrészt pedig elpusztítja azokat a mikro-szervezeteket is (elsősorban a hasznos baktériumok), amelyek a termőtestképzéshez 

szükségesek. Ebben az esetben gőzölés után a takaróanyaghoz hozzá kell keverni a Pseudomonas putida baktériumfajt. 

 Kerülni kell a hőmérsékletváltozásra bekövetkező páralecsapódást a termőtesteken, továbbá azöntözést követően a lehető 

leggyorsabban le kell szárítani a termőtestek felületét. 

 A termőtestek párologtatása a komposzt- és léghőmérséklettől, a levegőben levő víz mennyiségétől (páratartalom), valamint a 

termőfelület közvetlen közelében levő levegőmozgás sebességétől függ. Csekély légmozgás és magas relatív páratartalom mellett 

csökken a termőtestek párologtatása, amely a Pseudomonas-fajok megjelenésének kedvez. Ha a légmozgás túl gyors, ami alacsony 

páratartalommal párosul, akkor a termőtestek pikkelyesek lesznek. Amikor a relatív páratartalom 80% és a légsebesség nagyon 

alacsony (4 cm/s), akkor a baktériumos foltok megjelenhetnek. 80% relatív páratartalomnál, 5 cm/s légsebesség mellett már pikkelyes 

kalapú gombák lesznek. Az előbbiekkel ellentétben egy 95%-os relatív páratartalomnál a baktériumos betegség egy 6 cm/s légsebesség 

mellett is fellép, de ugyancsak ennél a relatív páratartalomnál egy 15 cm/sec már erőteljes pikkelyesedést okoz. 

Több baktérium elleni készítmény ismert, de közöttük egy sincs, amelyet a gombatermesztésben engedélyeztek. A termesztett 

csiperkegomba fajták között sincs olyan, amelyik ellenálló lenne a Ps. tolaasii, vagy más Pseudomonas-fajokra. 

A baktériumos betegséggel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy a tünetek megjelenése mindig a termesztés során elkövetett 

technológiai hibára utalnak. 

Mikroszkópikus gomba eredetű betegségek 

A csiperketermesztés bármely szakaszában nemkívánatos penészek fejlődhetnek, amelyek befolyásolhatják a hozamot. Két fő csoportot 

különböztetünk meg: kompetítor (versengő) és parazita penészgombákat. A versengő penészgombák a csiperkegomba micéliumával 

versengenek a tápanyagokért, a vízért, és az élettérért a komposztban, a takaróanyagban. A kompetítor penészeket vad penészeknek vagy 

indikátor penészeknek is nevezik. Megjelenésük jelzi, hogy valamelyik termesztési tényező (rossz komposzt alapanyagok, nem jól végzett 

hőkezelés, takaróanyag minőségének hiányosságai, környezeti körülmények elégtelensége, stb.) nem megfelelő a csiperkegombának, míg az 

ő életfeltételeiknek előnyös. Ha ezek a penészek már átszövődéskor megjelennek a komposztban vagy később a takaróanyagban, akkor már 

nem lehet ellenük védekezni. Az utóbbi évtizedben világszerte jelentősen csökkent a versengő penészek által okozott probléma, amely 

elsősorban a komposztüzemek egyre jobb technikai felszereltségének köszönhető. Tökélesedett a hőkezelési folyamat, a higiénia terén pedig 

mind a komposztgyártóknál, mind pedig a termesztőknél jelentős fejlődés történt. A versengő penészek elenyésző megjelenésük miatt nem 

kerülnek ismertetetésre. 

A parazita penészek bizonyos mértékig szintén versenyeznek a csiperkegombával a táplálékért, de a micéliumot oly mértékben károsíthatják, 

hogy a komposzt át sem szövődik. Jelenleg egyetlen komposztpenész (Trichoderma aggressivum) ismert, amely nagymértékben parazitálja a 

csiperke micéliumát a komposztban, sőt a termőtesteken is súlyos fertőzést okozhat. 

Trichoderma -fajok a csiperketermesztésben 

A komposztból, a takaróanyagból és a termőtestekről több Trichoderma-fajt lehet izolálni. Korábban a Trichoderma koningii aTrichoderma 

viride és a Trichoderma harzianum fajokat tekintették a csiperkegomba időszakonként megjelenő veszélyes kórokozóinak. A Trichoderma-

fajok közös jellemzője, hogy nagyszámú spórát képeznek, amelyek a zöld szín legkülönbözőbb árnyalataiban jelennek meg. 

Betegség: Trichoderma komposztpenész („zöldpenész”) 

Kórokozók: T. aggressivum f. europaeum SAMUELS et W. GAMS, T. 

aggressivum f. aggressivum SAMUELS et W. GAMS 

Elsősorban a III. fázisú komposztnál okoz tetemes károkat. Jelenleg már a legtöbb országban, így Magyarországon is közel 90%-ban a III. 

fázisú komposztot használnak, ezért károsítása nagyon jelentős lehet. 

A Trichoderma harzianum-nak több biotípusa ismert, Európában a Th2, míg Észak-Amerikában a Th4 biotípust tartották a 

csiperketermesztés veszedelmének. A T. harzianum Th2 törzsnek új nevet adtak, ez a T. aggressivum f. europaeum, míg a Th4 törzs új 



neveT. aggressivum f. aggressivum. A kórokozó a csiperkegomba micéliumát parazitálja, illetve toxinjai révén mérgezi. Míg a legtöbb 

Trichoderma-fajnak a 22-26 °C a kedvező, addig a T. aggressivum különböző biotípusai az ettől magasabb hőmérsékletet kedvelik. A 

penészgyep kezdetben fehér, de 2-4 nap múlva, a spórák képződése miatt, zöld színűvé válik. Ha a csírázással egy időben fertőződik a 

komposzt, akár 100%-os hozamveszteséget is okozhat. 

A betegség kifejlődése  

A Trichoderma komposztpenész már a komposztüzemben is jelen lehet. A fertőzés már a komposzt becsírázásakor is bekövetkezhet. 

Előfordulhat, hogy a tömegátszövetés alatt a hőkezelőben levő komposzt egy része befertőződik, kitároláskor pedig a még nem fertőződött 

részekkel is összekeveredik, vagy extrém esetben az egész komposzttömeg és kitároló csarnok légtere fertőzötté válik. Mivel a növekvő 

Trichoderma vegetatív micéliuma ugyanolyan fehér színű, mint a csiperkegombáé, s a hőkezelés alatt még többségében nem indul meg a 

spóraképződés, így majd csak a termesztés helyén derül ki, hogy a komposzt fertőzött, amikor a komposztban már a zöld színű foltok 

láthatók. 

A Trichoderma-fajok ubikvisták, környezetükkel szemben nem támasztanak különösebb igényeket, így könnyen meg tudnak telepedni a 

gombakomposztban is. Gyakran előforduló jelenség, hogy a komposztban jelen lévő Trichodema-fajok először a szénhidrátban gazdag 

csíraszemeken telepednek meg, így sok esetben keltik azt a téves benyomást, hogy a csíra volt fertőzött. Nem hagyható figyelmen kívül az 

sem, hogy a komposztüzemből mennyi idő alatt és milyen higiéniai körülmények között jut el a komposzt a termesztőhöz. A szállítás alatt 

nehéz a III. fázisú komposzt optimális hőmérsékletét biztosítani. Magasabb komposzthőmérséklet mellett (kb. 28 °C) gyorsabban növekszik 

a Trichoderma zöldpenész is. A nagy szénhidráttartalmú dúsítóanyagok csírázáskor történő bekeverése is hozzájárulhat a Trichoderma-fajok 

komposztban való elterjedéséhez. 

Alacsony hőmérséklet (15 °C körül) és magas hőmérséklet (30 °C és e feletti) kevésbé előnyös a Trichoderma-fajok számára, ellenben a 

csiperkegomba még ezeket az extrém hőmérsékleti értékeket is képes tolerálni. A csírázás utáni első 24 óra alapvetően meghatározza a 

fertőzés fellépésének intenzitását. 

Tünetek 

A Trichoderma-fajok a komposztban történő megtelepedésük és növekedésük után gyorsan belenőnek a takaróanyagba is. A penész 

egybefüggő, többnyire kör alakú telepei először a komposztban, később a takaróanyag felületén jelennek meg, és néhány napon belül 

élénkzöld színűvé válnak. A Trichoderma–fajok spóráit különösen a piros paprikaatkák (Pygmephorus mesembrinae és P. priscus) kedvelik. 

Piros paprika atkák jelenlétekor biztos, hogy valamilyen Trichoderma-faj is jelen van, még akkor is, ha az nem látszik. A termőtestek tönkjén 

és kalapján is megjelenhetnek a Trichoderma okozta foltok, színük a halvány barnától kezdve egészen a szürke színig terjedhetnek és a 

foltoknak nincs határozott körvonalú szélük. A foltok kicsik, átmérőjük alig 5 mm és nagy számban találhatók. 

A termesztő helyiségben gyakran nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a kalapfoltosodást egy Trichoderma-faj okozta-e, vagy a pókhálós 

penész. A kórokozó megjelenik a nem fertőtlenített faeszközök felületén, de egyik termesztőtől a másikig még az átnedvesedett 

kartondobozokkal is átterjedhet. A magas relatív páratartalom és a megkívántnál magasabb hőmérséklet elősegíti a penész növekedését. A 

kórokozó a szedést követően, a takaróanyag felületén visszamaradt gombacsonkokon is könnyen megtelepszik. 

  

A Trichoderma aggressivum tünetei a takaróföld felületén 

Védekezés 

A Trichoderma komposztpenész elleni védekezés nehéz, főleg akkor, amikor már elterjedt egy farmon. Vele együtt jelennek meg a piros 

paprikaatkák is, amelyek a kórokozó spóráit viszik a termesztőhelyiségen belül egyik helyről a másikra, vagy egyik helyiségből a másikba. 

A termesztésben a levegő mozgása az emberek tevékenysége, a különböző legyek, egyéb állati kártevők (vektorok) döntő mértékben 

hozzájárulnak a kórokozó terjedéséhez. 



 Az egyik legsikeresebb mód a kórokozó ellen, ha a spórái nem élik túl a hőkezelés alatti hőmérsékletet. A csiperkekomposzt a 

hőkezelés lehűtési napjaiban, majd a csírázáskor, illetve az átszövődés első hetében a legfogékonyabb a Trichoderma komposztpenész 

fertőzésére. A kórokozó spórái a szokásos csúcshőmérsékleten (57-58 °C) elpusztulnak, de csak akkor, ha a komposztban a gáz 

halmazállapotú ammónia koncentrációja 450 ppm, vagy attól magasabb. A „csúcshőn” tartás, kellő mennyiségű gáznemű ammónia 

nélkül ugyanis nem képes biztosítani a spórák elpusztítását. Döntő, hogy a csírázás higiénikus körülmények között történjen, a csírázó-

garatot, szállítószalagokat, majd a szállító járműveket közvetlenül használatuk előtt alaposan fertőtleníteni kell. Fertőtlenítésre formalin 

javasolható. 

 A komposztüzemeknek a megelőző védekezésben alapvető feladata van: a csírázó hangárban, majd a III. fázis betermeléséhez a 

hőkezelő kamrasor előtti zárt térben, szűrt levegőt kell biztosítani. 

 A Magyarországon elterjedt gyakorlatnak, a polietilén zsákos/blokkos termesztésnek az egyik előnye a Trichoderma 

komposztpenésszel szemben, hogy a komposzt mindig új és fertőzésmentes anyagba kerül betöltésre, ellentétben a holland típusú 

polcrendszerrel, ahol a polcok, azok tartóoszlopai stb., termesztési ciklustól termesztési ciklusig azonosak. Ezért terjedt el az ilyen 

üzemekben a „kifőzés”, amellyel a be- és kitermelésre használatos szőnyegek is fertőtlenítésre kerülnek. Kifőzés hiányában vegyszerrel 

(formalin, Virocid) történik a polcok és szőnyegek kezelése. Fontos itt megemlíteni, hogy a komposzt szállítására használt járművet is 

rendszeresen takarítani és fertőtleníteni szükséges. 

 A zsákos vagy préselt blokkos komposztnál különösen arra kell figyelni, hogy szállításnál a komposzt ne hűljön le nagyon, és ne 

melegedjen túl. Különösen a már átszőtt, III. fázisú komposzt érzékeny a jelentős hőingadozásra. Ajánlatos a 25 °C körüli 

hőmérsékletet tartani, ami persze a gyakorlatban nem egyszerű. 

 A szedők ruháit naponta kell cserélni és minden nap célszerű kimosni, vagy pedig szárítógépbe tenni, amiben legalább 30 percen 

át kell gőzölni. A szedéshez használt eszközöket (vödrök, kések, szedőállványok stb.), valamint tálcákat, lábbeliket szintén 

fertőtleníteni szükséges. 

 A modern, holland-típusú termesztő házakban a letermett kultúrát „kifőzik”. Az utóbbi évekig az volt a gyakorlat, hogy 

kifőzésnél a letermett anyagot 70 °C-on kell tartani minimum 9, de inkább 12 órán keresztül. Jelenleg úgy tartják, hogy „kifőzéskor” a 

komposzt hőmérsékletét 70 °C helyett 65 °C-on kell tartani. Ez ellentmondásnak tűnhet, de bebizonyosodott, hogy az alacsonyabb 

hőmérséklet lehetővé teszi azoknak az antagonista szervezeteknek az életképességét, amelyek különböző módon, de a későbbiekben 

akadályozzák a Trichoderma kifejlődését. 

 A komposztot szállító járművek előzetes fertőtlenítése szintén a megelőzés része. A holland házakba ömlesztve kerül a komposzt, 

amely fokozottan érzékeny a fertőzésre. 

Parazita penészek 

A termesztett csiperkegomba kórokozói közül a mikroszkópikus gombák okozta betegségek a legjelentősebbek. Három, elsősorban a 

termőtesteken jelentkező betegség létezik, amelyek ellen védekezni kell és tudunk is: száraz mólé (száraz rothadás), a nedves mólé (nedves 

rothadás), és a pókhálós penész betegségek. Minden csiperketermesztő országban megtalálhatók, csupán kártételük mértékében vannak 

eltérések. 

Betegség: Száraz mólé vagy száraz rothadás  

Kórokozó: Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare & Gams 

Az elfogadott nomenklatúra szerint a kórokozót 2008-ban a Lecanicillium nemzetségbe sorolták, ám a gyakorlat továbbra is Verticillium 

néven használja (korábbi neve: Verticillium fungicola (PREUSS). 

A Lecanicillium fungicola minden országban, ahol csiperkegombát termesztenek súlyos és rendszeresen előforduló betegséget okoz. A 

betegséget a Lecanicillium fungicola okozza, amelynek számtalan törzse ismert. Európában a Lecanicillium fungicola var. fungicola (korábbi 

nevén: Verticillium fungicola var. fungicola) a meghatározó. 

Tünetek 

A Lecanicillium fungicola var. fungicola a csiperkegombán a Mycogone perniciosa (nedves mólé) fajtól eltérően változatos tüneteket okoz. 

Termőidőszakban a tünetek bármikor megjelenhetnek, a fertőzés idejétől, a spórák számától, az évszaktól, a termesztő helyiség (pince vagy 

felszíni építmény) kiképzésétől, a takaróanyag összetételétől, a termesztett fajtától stb. függően. 



  

Száraz mólé tünetek a kalapon (foltosság) és korábbi fertőzés esetén (puffancs) 

A termőtestek fejlődésének korai szakaszában bekövetkező fertőzésnél differenciálatlan szövettömegek, „puffancsok” jelennek meg, 

átmérőjük akár 8-10 cm is lehet. A nedves mólé által okozott puffancsok még ezt a méretet is meghaladhatják. Egészséges és beteg 

termőtestek közvetlenül egymás mellett is megjelennek. A termőtest fejlődésének későbbi időpontjában való fertőzésnél egy részleges 

deformáció következik be, vagy a kalap lesz deformált, vagy a tönk, vagy egyszerre mindkettő. Ilyenkor a tönk aránytalanul megnyúlik, a 

kalap kicsi marad, kissé félrebillen. A fertőzött termőtestek felületét finom, szürkés-fehér színű micéliumgyep borítja. A penészgyep alatti 

szövetek elszíneződnek, a deformált termőtest száraz tapintású. 

A betegség járványszerű fellépésekor a leggyakrabban előforduló tünet a kalapfoltosodás. A foltok általában 10-20 mm átmérőjűek, 

kezdetben kékes-szürke színűek, majd barna színűvé, később sötétbarnává válnak, a folt közepe besüpped, s egy sekély kráter látható. A 

Lecanicillium-os sötétbarna foltokat végül bársonyos, kékesszürke penészgyep borítja: ekkor a kórokozó már nagyszámú spórát képez, a 

gombakalap összezsugorodik, a foltok berepedeznek, szárazzá, bőrszerűvé válnak. A Lecanicillium okozta foltosság sokszor 

összetéveszthető a baktériumos foltokkal, ez utóbbiak azonban mindig fénylők. A fertőzött csiperkegombák egyesével, de csoportosan is 

megjelenhetnek. A fertőzés időpontjától számítva a beteg termőtestek általában 8-10 nap múlva jelennek meg, amelyek mindig szárazak, 

bőrszerűek és nincs kellemetlen, bűzös szaguk. 

A kórokozó biológiája és a betegség leírása 

A Lecanicillium -fajoknak vékonyfalú, ragadós konídiospórái vannak. A Mycogone perniciosa spóráitól eltérően a Lecanicillium konídiumai 

egymáshoz tapadnak, és az összetapadt konídiumokat is körbeveszi egy ragadós, nyálkás anyag, amely révén könnyen hozzátapadnak a 

porszemekhez, a legyekhez, atkákhoz, szeméthez és a szedők kesztyűihez is. A porszemekhez hozzátapadt spórák jelentik a legfontosabb 

elterjedési módot. A termőfelületről a porszemeken vagy a szeméten (tönkmaradvány stb.) megtelepedett spórák gyakran felszaporodnak a 

termesztő helyiség padozatának réseiben, repedéseiben. Egy erős vízsugárral való padozatmosáskor a vízcseppekkel ezekből a résekből 

gyakran felkerülnek a spórák a takaróanyag felületére. A spórák terjedésének másik módja termesztő helyiségen belül, de más helyiségekbe 

is, a kézzel és a ruházattal történő terjedés. Néhány atkafajról ismert, hogy a Lecanicillium spóráival és micéliumával táplálkoznak, életképes 

spórák az ürülékükben is kimutathatók. A Lecanicillium-mal fertőzött termőtesteken levő legyek (Sciaridae és a Phoridae családba tartozó 

legyek) testére szintén ráragadnak a spórák. A kórokozó a szennyezett szedőládákkal, látogatókkal vagy szállítójárművekkel is bekerülhet 

egy termesztőhöz. A Mycogone-hoz hasonlóan a Lecanicillium sem nő át a takaróanyag rétegen és a komposztban sem él meg. Mivel a 

kórokozó nem nő át a takaróanyagon, a betegség valószínűleg akkor jelenik meg, amikor a csiperkegomba micéliuma közvetlenül a 

Lecanicillium spórák mellett nő. A Lecanicillium-spórák elsősorban az öntözéssel és a szedéssel terjednek. Az I. terméshullámban megjelenő 

Lecanicillium gyakran azt eredményezi, hogy a III. hullámban már teljes mértékben elterjed. 



 

A száraz mólé fertőzőképes képleteinek elterjedése írországi gombafarmokon (Piasecke et al.,2011) 

Betegség: Nedves mólé vagy nedves rothadás betegség  

Kórokozó: Mycogone perniciosa (MAGNUS) DELACR. 

A nedves mólé (nedves rothadás) betegség kórokozója a Mycogone perniciosa, jelentős terméscsökkenést okoz. Egy másik faj, a Mycogone 

rosea elsősorban a vadon termő csiperkefajokat károsítja. 

Tünetek 

A tünetekre elsősorban a puffancsképződés a jellemző. A csiperkegomba nem differenciálódik tönkre és kalapra, csak egy alaktalan, karfiol-

szerű gombatömeg képződik. Ez az ún. „puffancs”, ahonnan a betegség a hétköznapi elnevezését kapta. Már az első hullámban, vagy előtte 

1-2 nappal is található különböző méretű puffancs, egyesek átmérője a 100-140 mm-t is elérheti. A puffancs felületét először sűrű, 

bársonyos, fehér penészgyep borítja, majd néhány napon belül barnára színeződik. A puffancs kialakulásával együtt a penészgyep felületén 

kezdetben apró, borostyán-sárga, majd egyre sötétebb barnára színeződő, s egyre nagyobb folyadékcseppek jelennek meg, amelyek a nedves 

mólé betegség tipikus jellemzői. A folyadékcseppek különböző rothasztó baktériumok megtelepedésének a következményei és sokszor 

összefolynak. A puffancs lágy tapintású és kellemetlenül bűzös szagú. 

  

Nedves mólé tünetei csiperkegombán 

A fertőzés kezdetétől a puffancsok megjelenéséig 10-14 nap telik el. A kórokozó először a takaróanyag felületén kicsi, bolyhos, fehér színű 

penészgyepet képez, amelyek akkor jelennek meg, amikor a takaróanyag felszíne alatt növő csiperkegomba micéliuma már fertőzött. Ez a 

fehér színű micéliumgyep általában szabad szemmel is megkülönböztethető a csiperke, ugyancsak fehér micéliumától, ez a fehér szín idővel 

barnás színűvé válik. A spóratartó lemezek elsatnyulnak, a kórokozó selymes, fehér színű micéliumgyepe teljesen befedi és megjelennek a 

folyadékcseppek. Ritkán a kalaprészen szemölcs-szerű kinövések jönnek létre. 

A kórokozó biológiája és a betegség leírása 



A Mycogone perniciosa kétféle spórát képez, az egyik egysejtű, vékonyfalú és viszonylag rövid élettartamú konídium, a másik a kétsejtű 

aleuriospóra (klamidospóra), amelynek vastag fala van. Az aleuriospórák minimum 3 évig (sokszor 8 évig!) életképesek maradnak egy 

viszonylag száraz, szerves anyagban. 

A konídiumok könnyűek, légárammal is terjedhetnek, de a kórokozó mindkét spóraformája elsősorban vízcseppekkel (öntözésekkel) terjed. 

A kórokozó a talajban él, elsődleges fertőzési forrása a legtöbb gombafarmon a fertőzött takaróanyag. Általában elmondható, hogy ha a beteg 

termőtestek már az I. terméshullámban megjelennek, akkor azok azt jelzik, hogy a takaróanyagnak vagy összetevőinek a fertőződése már a 

farmra való szállítás előtt történt, vagy pedig a tároláskor következett be, sőt azt sem lehet kizárni, hogy a keverék készítésénél történt meg. 

Amennyiben a „túlfertőtlenített” takaróföld takarás idején fertőződik, akkor is megjelenhetnek a tünetek az első hullámban. A 

csiperkekomposzt soha nem fertőződik meg! A kórokozó spórái (aleuriospróra) a helyiségben a különböző felületeken (polcok, nyílászárók, 

eszközök, stb.) életképesek maradnak, vagy valamilyen szeméttel kerülnek be. Amikor a kórokozó megtelepszik egy termesztő helyiségben, 

akkor a terjedés legjellemzőbb módja a vízcseppek szétfröccsenése vagy egy „túlöntözésnél” a felesleges víz szétfolyása a felületen. A 

padozaton levő spórák az öntözéssel könnyen visszakerülhetnek a termőfelületre, főként akkor, ha a padozatot a kelleténél erősebb 

vízsugárral mossák. A szedők szintén terjeszthetik a kórokozót, a kezeikkel, a szerszámokkal, a szedőládákkal, a ruházatukkal még annak 

ellenére is, hogy a Verticillium spóráival ellentétben a Mycogone spórái nem ragadósak. 

Védekezés a száraz és a nedves mólé betegségek ellen 

 Elsődleges fertőzési források az üzembe érkező műanyag ládák lehetnek, amikor azokat fertőtlenítés nélkül rögtön a szedés alatt 

álló termesztő helyiségekbe viszik. A takaróanyag összetevők is lehetnek a fertőzés forrásai, mivel a kórokozó kitűnően megél a 

tőzegben. A takaróanyag összetevők már akkor fertőződhetnek, amikor az üzembe szállítják. A tároló helyet fertőtleníteni kell és 

biztosítani kell, hogy az összetevők ne fertőződjenek meg az üzem más részeiről származó spórákkal. Takaróanyag készítésénél meg 

kell jelölni az eszközöket és azokat soha nem szabad más helyen használni. Takaráskor különösen megnő a veszélye a levegőben szálló 

porszemekről való fertőzésnek. Egy fertőtlenítő-oldattal telt nagyméretű belépő tálcát kell rakni minden bejárat elé. Mérete akkora 

legyen, hogy ne lehessen kikerülni. 

 A beteg termőtesteket naponta, lehetőleg még a szedés megkezdése előtt le kell szedni, és csak erre a célra használt vödörbe 

gyűjteni. A mólét fóliazsákba kell összeönteni, amelynek a száját be kell kötni. 

 A fertőzöttnek vélt takaróanyagot célszerű hőkezelni, de sosem sterilizálni. Az ideális 60 °C és 30 perc. Ezen a hőmérsékleten és 

ennyi idő alatt a káros szervezetek elpusztulnak, mialatt a hasznos és nélkülözhetetlen baktériumok életben maradnak. Ha a kórokozó 

megtelepedett a kultúrában, akkor meg kell próbálni minimálisra csökkenteni a terjedését. Minden egyes fertőzött termőtestet 

konyhasóval kell leszórni. A nagyra nőtt Mycogone-puffancsokat polietilén zacskóba kell rakni, a kiszedésükhöz papírtörölközőt vagy 

gumikesztyűt kell használni. 

 A kórokozók terjesztésének az öntözővíz az egyik legfontosabb forrása, ezért csak akkor szabad öntözni, amikor a beteg 

termőtesteket már összeszedték. 

 A Sporgon 50 WP jó megelőző védelmet nyújt a mólé betegségek ellen. 3 g/m2 Sporgon 50 WP kijuttatása a takaráskor vagy a 

takarás utáni első öntözésnél, majd a borzolás előtti utolsó öntözésnél 1,5 g/m2 dózisban. 

 Amennyiben a puffancsok megjelentek, nincsen lehetőség kuratív kémiai védekezésre. 

Betegség: Pókhálós penész  

Kórokozó: Cladobotryum dendroides (BULL) W. GAMS et HOOZ., syn. 

Dactylium dendroides, teleomorf syn. Hypomyces rosellus (Alb. Schwein.) 

Tul. C. Tul.)  

A pókhálós penész betegség egyre gyakrabban jelenik meg minden kontinensen. A gombaölő szerekkel történő preventív védekezés egyre 

hatástalanabb, mert a kórokozónál a benzimidazol fungicidekkel szemben már igen régen kifejlődött a rezisztencia és csökkent az 

érzékenysége a Sporgon 50 WP-vel szemben is. A kórokozó a termesztő helyiségen belül gyorsan terjed, és jelentős hozamcsökkenést okoz. 

Általában a termőidőszak közepe-vége felé jelenik meg, ha azonban a takaróanyag a kórokozóval már a felhordás (takarás) előtt fertőzött 

volt, akkor az I. hullámban (!) is megtalálható. A csiperkegombát valamennyi fejlődési állapotában megtámadja. 

Tünetek 

A betegség legjellemzőbb tünete, amikor a kórokozó pókháló-szerű micéliuma megjelenik a termőtestek vagy a takaróanyag felületén: innen 

ered a hétköznapi elnevezés. Micéliuma kezdetben rövid szálú, fehér, selymesen fénylő, „pókhálószerű”, majd 1-2 napon belül sűrű, 

fátyolszerű szövedéket képez, amely rózsaszínű. A pókhálószerű micélium a még termőtesteket nem tartalmazó takaróanyag felületén is nő, 

de csak akkor, ha a csiperke micéliuma már jelen van a takaróanyag rétegében. A fehér, sűrű, púderszerű micélium-foltok többnyire kör 

alakúak, amelyeken nagyszámú spóra képződik. A pókhálószerű szövedékkel borított termőtest sárgásbarnává válik, összezsugorodik. A 

kalapszél kifordul, a lemezrész megduzzad, a termőtest először merev, felülete nedves tapintású. A fertőzött gomba 10-12 órán belül a 

takaróanyagra ledől és kellemetlen szag kíséretében elrothad. A termőtestek kalapján szintén lehetnek a foltok, amelyek két típusba 

sorolhatók: leggyakrabban sötétbarna színűek és kevésbé határozott a körvonaluk. A termesztő helyen ezek a foltok gyakran 

összetéveszthetőek azokkal, amelyeket a Trichoderma aggressivum okoz. A foltokon 3-4 nap múlva megkezdődik a spórák csírázása. A 

kicsírázó spórákból még a szedés után (tároláskor) is keletkezhetnek foltok a termőtesteken. A foltok másik típusára jellemző, hogy többé-

kevésbé kör alakúak és világosbarna színűek. A folt egy pontból kiindulva kör alakban a termőtesttel együtt növekszik, mígnem a kalaprész 



nagy részét és a lemezeket beszövi. A kórokozó 4-5 nap alatt a teljes termőfelületet beszövi, az útjába kerülő kisebb-nagyobb termőtestek a 

penészgyep alatt elrothadnak. 

  

A pókhálós penész tünetei a termőtesten és a takaróföld felületén 

A kórokozó biológiája és a betegség leírása 

A kórokozó micéliuma 25 °C-on, 90-95%-os relatív páratartalom mellett és pH=5-6 kémhatású takaróföldben növekszik a legjobban. A 

kórokozó szaporítóképlete a konídium, amely kettő vagy többsejtű és viszonylag nagyméretű. A konídiumokat a legkisebb légmozgás is 

képes az egész termesztő helyiségben szétterjeszteni, ugyanakkor öntözéskor a finom vízcseppekben szuszpendált spórák is hatékonyan 

terjednek. A konídiumok elterjesztésében a szedők valamint a Sciarid-legyek is szerepet játszhatnak, annak ellenére, hogy a kórokozó spórái 

nem ragadósak (ellentétben a Lecanicillium- éval). A kórokozó a micéliumának apró darabkáival is képes tovaterjedni, akár a takaróanyag 

felületéről, akár a termőtestről (pl. légáram révén). 

A kórokozó a talajban él, és a vadon termő gombák közül is sok fajt megtámad. Elsődleges fertőzési forrásai a gombatermesztő üzem 

környékén levő talaj, a fertőzött takaróanyag, a levegőben levő porszemeken lévő spórák és micélium darabkák, valamint a szedőszemélyzet. 

A betegség többnyire a későbbi hullámok során jelenik meg. Egy-egy termesztő helyen először a micélium darabkákból fejlődik ki gyorsan a 

betegség, még akkor is, ha nagyszámú spóra van jelen. A spórák először kalapfoltosodást okoznak. Ellentétben a Lecanicillium-mal és a 

Mycogone-val ez a kórokozó a komposzt- és takaróanyag rétegben is képes növekedni. Nem kizárható, hogy fertőzési forrás a fertőzött 

komposzt. A betegség gyors terjedését az öntözés és a magas relatív páratartalom elősegíti. Ha öntözés után a takaróanyag felszínén vagy a 

termőtesteken levő víz nem párolog el rövid időn belül, akkor a betegség kifejlődése felgyorsul. 

Védekezés 

A beteg termőtesteket és a takaróanyagon levő foltokat sóval szórják be, de úgy, hogy előtte egy nedves papírtörölközővel beborítják a 

felületet (8. ábra). A mólé betegségek ellen használt Sporgon 50 WP csak megelőző jelleggel csökkenti a fertőzést. 

  

Pókhálós penész és nedves mólé lehatárolása sóval és papírtörlővel 

Kártevők 

A csiperkegomba termesztésében a legtöbb gondot a kétszárnyú (Diptera) rovarok okozzák. A legjelentősebb fajok a következő családokból 

kerülnek ki: Sciaridae, Phoridae és Cecidomyidae. Kártételük két csoportra osztható: fő károsítók a lárvák, míg az imágók különböző 

kórokozókat és más állati kártevőket terjesztenek. 



Gombaszúnyogok (Sciarid-legyek) (Lycoriella solani WINNERTZ L. 

ingenua /DUFOUR/, L. auripila /WINNERTZ/, Bradysia brunnipes MEIG 

Minden országban, ahol csiperkegombát termesztenek, a legveszélyesebb kártevők. Ha egy helyiségbe bekerülnek és a védekezés nem 

megfelelő, akkor jelenlétük s egyben kártételük folyamatos. 

A természetben vadon termő gombákon, komposztfélékben, trágyakazlakban és korhadó faanyagokban élnek, ott többnyire szaprofitaként 

viselkednek, majd innen jutnak be a komposzt üzemekbe és a termesztő helyiségekbe az imágók. 

Lárva kártétele 

A lárva a komposztban, a takaróanyagban, vagy egyszerre mindkettőben elrágja és megeszi a csiperkegomba micéliumát. A lárvák által 

megtámadott komposztrész nedves és rossz szagú, a csiperke micéliuma nem képes fejlődni. A nőstények a csírázatlan, vagy a még át nem 

szőtt komposztba rakják le tojásaikat. Ha a tojásrakás közvetlenül a csírázás után történt, akkor az I. terméshullámban már a lárvák is 

kifejlődnek. Különböző fejlődési stádiumban levő lárvák a termőtestek tönkjének alapjánál táplálkoznak, elrágják a micéliumkötegeket, így a 

termőtest barnul, nyálkássá válik és a növekedése megáll. A kifejlett, bábozódás előtti lárvák alagutakat rágnak a nagyobb termőtestek 

tönkjében, ritkábban kalapjában (mindig alulról felfelé), amelyek rágási hulladékkal és ürülékkel vannak tele, így a gomba piacképtelen, ami 

azonban csak szedéskor derül ki. 

  

Sciaridae családba tartozó lárva kártétele 

Imágó kártétele 

A csiperkekultúrában bár másodlagos, de nem elhanyagolható a kártételük. Különféle betegségeket terjesztenek (vektorok), illetve atkákat, 

fonálférgeket terjeszthetnek. A Sciarid-legyek, a Phorid-legyekkel ellentétben ritkábban tisztogatják a testüket, így testfelületükön könnyen 

megkapaszkodnak az atkák, amelyek elsősorban a Sciarid-legyek lárvái által okozott bűzös komposztfoltokban tenyésznek. Egyetlen 

Sciarid-légy 30 atkát is képes továbbhurcolni. Mivel ezek az atkák általában kapcsolatban vannak különböző rothasztó baktériumokkal, így a 

gazdalégy ezzel is segíti a baktériumok átvitelét. Elsősorban a Sciarid-legyek imágói terjesztik a száraz mólé betegség (L. fungicola) spóráit 

is. 

A kártevő leírása  

A lárvák kifejlett állapotban 8-12 mm nagyságúak, szabad szemmel jól láthatók, fénylő fekete fejtokjuk erőteljes rágó szájszervben 

végződik. Ha a legyek tojásrakása közvetlenül a komposzt csírázása után történt, akkor egy termőidőszak alatt általában két generáció 

fejlődik ki. 

  

Sciarid-lárva a jellegzetes, fekete fejtokkal 

Az imágó 3-4 mm hosszú, fekete színű, karcsú testű, hosszú, vékony, fonálszerű, jellegzetesen (45°-ban) álló csáppal. 



 

Sciarid imágó jellegzetes csápokkal 

Egy nőstény 140-170 tojást rak, de csak abba a komposztba, amelyik még nem szövődött át. A tojásrakás történhet egyesével, de gyakrabban 

10-15 tojás kerül egy-egy csoportba. A tojásaikat a komposztba, a takaróanyagba - vagy egyszerre mindkettőbe -, sőt termőidőszakban a 

termőtestekre, vagy azok közvetlen közelébe rakják le. 24 °C-on a fejlődés a tojástól imágó állapotig 18-22 napot vesz igénybe. 

Átszövődéskor a komposzt hőmérséklete 24 °C felett van, ami azt jelenti, hogy korai tojásrakásnál már az I. terméshullám elején 

megjelennek a lárvák. Termőidőszakban a komposzthőmérséklet s vele együtt a takaróanyag hőmérséklete is 18 °C körül van, ekkor a 

fejlődési ciklus már 35-38 nap. A hozamveszteség szorosan összefügg a lárvák, valamint az imágók számával. 

Védekezés 

A termesztéstechnológiai, higiéniai előírások következetes betartása, kémiai védekezés rovarölő szerrel és a környezetkímélő biológiai 

védekezési móddal. 

 A Sciarid -legyek tojásrakása és a csiperkemicélium terjedése között ellentét van, az átszőtt komposztba a nőstény ritkán rak 

tojást. 

 Az intenzíven növekvő micélium gátolja a lárvák fejlődését. A II. fázisú komposztot már a behordástól kezdve védeni kell az 

imágóktól, nemcsak az átszövődés alatt. A komposztüzemekben a csírázás túlnyomás alatt történik, hogy a legyek ne kerülhessenek be 

a csírázó hangárba. A II. fázisú komposztot használó csiperketermesztők nagy részének (pincei termesztés) nincs lehetősége az 

átszövődés időszakában túlnyomást biztosítani, így a pincéknél a szellőző kürtőket, az ajtókat, a felszíni épületeknél az ablakokat, 

ajtókat megfelelő lyukméretű hálóval kell ellátni. 

 A II. fázisú komposzt behordása után a legyűrt zsákokat papírral vagy polietilén fóliával célszerű fedni. Akár papírral, akár 

fóliával fedtünk, azokat mindig csak egyszer használjuk. A préselt blokkos komposztot a fólia védi a legyek tojásrakásától. 

 Helyiségen belül és annak a környékén semmiféle szemetet nem szabad hagyni, a letermett komposztot is azonnal el kell 

szállítani. 

 A lárvák ellen a Dimilin 25 WP (hatóanyag: diflubenzuron) készítmény engedélyezett, amelyet az első öntözés után 4 g/m2 

mennyiségben kell a takaróanyagra kijuttatni. 

 Magyarországon a lárvák ellen biológiai védekezési módként, a különböző márkaneveken (Nemacel, Nemasys-M) forgalomba 

kerülő Steinernema feltiae fonálféreg-tartalmú készítmények használata is engedélyezett. 

 A Sciarid-legyek ellen az elektromos fénycsapdák csekély hatékonysággal alkalmazhatók (a legyek a sötét helyeket kedvelik), de 

a ragacsos (pl. sárga) lapok jelentős számban fogják meg az imágókat. 

Púposhátú legyek (Phorid -legyek) (Megaselia halterata, M. nigra) 

Mindenütt a világon elterjedtek, elsősorban rothadó anyagokban (rothadó zöldségek, gyümölcsök, vagy pl. a szemeteskukák környékén) 

tenyésznek. Számtalan fajuk ismert, közülük néhány a gombatermesztésben is jelentős. A Phorid-legyek fajainak közös tulajdonsága, hogy 

szaporodási képességük óriási, így a számukra kedvező helyeken rövid időn belül tömegesen felszaporodnak. A kifejlett legyek kitűnően 

repülnek, 24 óra alatt akár 10 km-es távot is képesek megtenni, így különös figyelmet kell fordítani többek között a letermett komposztok 

elhelyezésére. 

A Phorid-legyek, ellentében a Sciarid-legyekkel a magyar gombatermesztésben kevésbé veszélyesek, mert csak rossz higiéniai körülmények 

között termő csiperkekultúrában okoznak jelentős terméscsökkenést. Szezonális, tavasztól-őszig jelentkező károsítók. 



A csiperketermesztésben két faj dominál, a Megaselia halterata és a Megaselia nigra. Az imágók és a lárvák mindkét fajnál küllemileg 

hasonlóak, de lárváik károsításában már eltérések vannak. A M. halterata lárvái kizárólag a komposztban vagy a takaróanyagban a gomba 

micéliumával táplálkoznak, nem támadják meg a termőtesteket, ellentétben a M. nigra lárváival, amelyek főként a termőtesteket károsítják. 

Kártevő: Megaselia halterata 

Lárva kártétele 

A lárvák a komposztban vagy a takaróanyagban a csiperkegomba micéliumával táplálkoznak, ezért e faj lárvái ritkán láthatók. Az imágók 

jelenléte a szembetűnő, főként a nyári és a kora őszi meleg időszakban. Az imágók a Lecanicillium-fajok legfontosabb vektorai, minden légy 

spórák százait képes széthurcolni, annak ellenére, hogy a Phorid-legyek gondosan tisztogatják testüket. E fajnak az imágók révén 

napjainkban a különböző betegségek elterjesztésében van inkább szerepük, mint a lárvák által okozott károknak. 

A kártevő leírása 

A Phorid-legyek imágói 2-3 mm nagyságúak, púposhátúak, alig észrevehető, rövid csáppal. A lárvák krémesfehér színűek, lábatlanok, 1-6 

mm hosszúak, hegyes fej- és tompa testvéggel rendelkeznek. Szembetűnő, hogy nem rendelkeznek fekete fejtokkal. Egy nőstény a csiperke 

micélium közvetlen közelébe kb. 50 tojást rak. A nőstény legyek tojásrakás után még több héten keresztül élnek (terjesztik a betegségeket). 

A legyek nem repülnek, ha a levegő hőmérséklete 13 °C alatt van. Ez a magyarázata annak, hogy Magyarországon a téli időszakban nem 

fertőzik meg a szabadból a csiperkekultúrát. 

 

Phorid-légy imágó, jellegzetes púpos „háttal”  

Kártevő: Megaselia nigra 

Lárva kártétele 

A Phoridae-legyek közül a fekete színű Megaselia nigra elsősorban a vadon termő gombákat támadja meg, de a hazai termesztésben is 

jelentős lehet a kártétele. 

A nőstény imágó a tűfej vagy annál már nagyobb termőtestek közvetlen közelébe a takaróanyagra, vagy a termőtestekre rakja tojásait, hogy a 

kikelő lárvák azonnal táplálékhoz jussanak. A kis lárvák befúrják magukat a tönkbe vagy a kalapba. A lárvák olyan sűrűn fúrnak járatokat a 

kalapban és a tönkben, hogy a termőtest összeroskad. Súlyos fertőzésnél a gombatönkből lárvák tucatjai hullnak ki. A kalaphúst olyannyira 

összefurkálhatják, hogy ép csiperkeszövet alig marad, csak a rágási hulladék, az ürülék és a lárvák láthatók. Ellentétben a Sciarid-legyek 

lárváival, amelyek először a tönkben fúrnak járatokat és csak ritkán jelennek meg a kalapban, addig a M. nigra lárvái mindig felülről, 

elsősorban a kalapból kezdik meg a furkálást s úgy haladnak lefelé a tönkben. 

A kártevő leírása 

A M. nigra imágója valamivel nagyobb testű és sötétebb színű, mint a M. halterata, más különbség nincs közöttük. Egy nőstény kb. 500 

tojást képes lerakni, egy-egy alkalommal általában 20 tojást, 12 órán belül akár 40-et is. A tojásból 18 ºC-on 3 nap múlva kelnek ki a lárvák, 

5 napon keresztül táplálkoznak, majd a nedves rothadó anyagot elhagyva egy viszonylag szárazabb helyre vándorolnak, ahol bábozódnak. 

Ideális körülmények (24 ºC) között a tojástól a légy állapotig 13-14 nap telik el, de az életciklus általában 36 nap. A M. nigra csak olyan 

helyre rakja le a tojásait, amelyet természetes fény ér. Ezért a modern, holland-típusú termesztő házakban, ahol mesterséges megvilágítás 

van, vagy a sötét pincékben kevésbé károsítanak, de a felszíni épületekben a nyári és a kora őszi időszakban a jelenlétük megnövekedhet. 

Védekezés 

A Sciarid-legyek elleni védekezéshez hasonlóan a védekezés során a fizikai módszereket és a kémiai lehetőségeket célszerű ötvözni: 

 Legfontosabb a megelőzés! Már a szabadban megtermékenyített nőstény legyek megérzik a komposztban levő csiperke 

micéliumának az illatát, be akarnak jutni a helyiségbe, ezért minden nyílászárót el kell látni megfelelő lyukátmérővel rendelkező 

hálóval. . 

 Mivel kifejezetten jól fejlődnek a különböző rothadó anyagokban, ezért azokat el kell szállítani a termesztő helyiség közeléből. 

 Ha II. fázisú komposzttal dolgozunk, akkor behordás után rögtön célszerű a zsákok felületét papírral vagy vékony polietilén 

fóliával fedni, vagy a zsákok száját áthajtani. 

 Az imágók fénykedvelők, ezért az elektromos fénycsapdák, sárga lapok használata jelentősen csökkentheti a számukat. 

 A Sciarid-legyek lárvái ellen hatásos S. feltiae fonálféreg-tartalmú készítmények a Phorid-legyek lárváira nem hatnak. 

 A lárvák ellen, a rejtett életmódjuk miatt kevésbé tudunk védekezni, de preventív megoldásként 4 g/m2 Dimilin 25 WP-t lehet a 

takaróanyag első öntözésekor kijuttatni. 

Cecid - legyek (Heteropeza pygmaea, Mycophila speyeri) 



A Heteropeza pygmaea és a Mycophila speyeri a leggyakrabban előforduló fajok. Közülük a H. pygmaea lárvái fehér színűek, s 

Magyarországon főként a csiperkegomba kultúrákban találhatók, míg a narancssárga színű lárvájú M. speyeri a laskagomba termesztésben 

károsít. A Cecid-legyek a paedogenezis (lárvanemzés) révén egy szokatlan szaporodásformát valósítanak meg. A szokásos tojás-lárva-báb-

imágó fejlődésmenet helyett az anyalárvák leánylárvákat szülnek. 

A csiperketermesztésben károsító H. pygmaea a természetben mindenütt előfordul, ahol rothadó faanyag vagy bomlásnak indult növényi rész 

van, így a megtermékenyített legyek ezekről az élőhelyekről „fertőznek”. 

Lárvák kártétele 

Csírázás utáni fertőzésnél, amikor a komposztban a micélium növekedése intenzív, a lárvák átlyukasztják a csiperke micéliumát és kiszívják 

a sejtek tartalmát. Az idősebb lárvák fejük erőteljes mozgatásával szétszaggatják a takaróanyagban levő micéliumkötegeket, miközben a 

gombasejtek tartalmával táplálkoznak. Később ennek eredményeként a tűfejek elhalnak. A lárvák ilyen típusú károsítása a termesztő előtt 

legtöbbször rejtve marad, de azt észreveszi, hogy az átszövődés lassú. 

A H. pygmaea lárvái elsősorban öntözés után láthatók, amikor a lárvák sokszor egyenként, de többnyire csomókká összeállva a termőtestek 

felületén, vagy a takaróanyag szemcséin, illetve a polietilén zsákok vagy polcok széleinél „hullámzanak”. A lárvák a gombatönköt, vagy a 

tönk és a kalap ízesülésénél levő szövetrészeket fogyasztják. Testük külső felületén különböző baktériumokat hordoznak, a felszíni szövetek 

fogyasztása után a baktériumok ezeken a sérült részeken megtelepednek és a termőtesten barnás színű csíkok képződnek. 

A kártevő leírása 

A sárga színű imágók ritkán láthatók, mert egyrészt alig 1 mm nagyságúak, másrészt a jellemző szaporodásmód miatt csak időnként 

fejlődnek ki. 

A lárva a fejlettségi állapottól függően 1-3 (4) mm hosszú, fehéres színű. Az alig megszületett ún. paedogenetikus-lárva kb. 1 mm hosszú. A 

fiatal lárvák folyamatosan mozognak, keresik a táplálékot, és ha kevés táplálékot találnak, akkor öntözés után felvándorolnak a komposzt 

vagy a takaróanyag felületére. Ha a takaróanyag felülete a kívántnál szárazabb, akkor a lárvák ragadós bőrfelületük segítségével 

összetapadnak és egy vonagló, akár 30 mm átmérőjű tömeggé állnak össze. Ez az állapot az, amikor a lárvák jelenléte bizonyossá válik, 

másrészt ebben a formában, tömegben még könnyebben széthurcolhatók akár a házakon belül, akár a házak között. 

Optimális körülmények esetén a lárvák a 3-4 mm-es nagyságot 6 nap alatt érik el. A fiatal lárváknál a petefészek gyorsan kifejlődik, bennük 

már embriók is fejlődnek. Az anyalárva teste tele van kifejlett embriókkal, amelyek megközelítőleg 1 mm hosszúak. A Cecid-legyek 

szaporodásmódja a paedogenezis miatt nem szokványos. Minden lárva „anyalárvává” válik, és 6 napon belül 14-20 leánylárvát „szül”. 

Azonos időszakban a legkülönbözőbb fejlettségű lárvák vannak jelen. Olyan óriási egyedszám fejlődhet ki, hogy egy maréknyi 

takaróanyagban akár 18 000 lárva is található. 

A termőidőszak vége felé (III. terméshullám) a csiperke micélium mind a komposztban, mind pedig a takaróanyagban már „elöregszik”. 

Ekkor az anyalárvák közül számtalan „imágó-lárvává” alakul. Ez az imágó-lárva vedlik, majd bábbá alakul, amelyikből kb. 5 nap múlva 

kibújik a kifejlett imágó. Ebben az időszakban fénycsapdával ezerszámra lehet őket fogni. Mindezek ellenére bizonyos körülmények között 

az ivaros szaporodás is létrejön és akkor a szokásos szaporodásforma (tojás, lárva, báb, imágó) következik be. Amennyiben egy lárva már 

megtelepedett a gombatermesztő helyiségben, akkor a számuk gyorsan emelkedik. Korai időpontú fertőzésnél (pl. csírázást követően) egy 

anyalárvából kiindulva 1 m2-en egy termésciklus alatt, akár harmincezerszeres populáció is kialakulhat. Ez a dinamikus populáció-növekedés 

szerencsére teoretikus, mert a termesztési körülmények korántsem annyira optimálisak a lárvák számára. 

Egy csiperkekultúrában a felszaporodásnak nemcsak a Cecid-legyek paedogenetikus szaporodása az oka, hanem az is, hogy a 

gombatermesztés speciális körülményei között ezeknek a kártevőknek nincs semmilyen természetes ellensége. 

Védekezés 

A lárvák egy fertőzött helyiségből könnyen szétterjedhetnek a környező kultúrákra. A kicsiny, ragadós testű lárvák megtelepednek a zsákok, 

polcok szélein, hozzáragadnak a kézhez, lábbelihez, ruházathoz, eszközökhöz és a leszedett gombát tartalmazó szedőládákhoz. Csak 

fenoltartalmú vegyületek hatásosak ellenük, amelyekkel a belépő tálcákat, eszközöket stb. kell kezelni. Ezek a vegyületek Magyarországon a 

csiperketermesztésben nincsenek engedélyezve  

 A megfelelő ideig és a kívánt hőfokon való hőkezelés elpusztítja a lárvákat. 

 A komposztüzem általános higiéniája (a különböző gépek, eszközök rendszeres tisztítása, fertőtlenítése) hozzájárul a lárvák 

számának gyérítéséhez. 

 Termőidőszak végén célszerű a termesztő helyiséget kigőzölni, de ez csak a holland típusú házaknál kivitelezhető. 

 A letermett komposztot kihordás után kellő távolságra azonnal el kell szállítani. 

 A takaróanyagot higiénikus körülmények között kell tárolni. 

 Az ajtók, ablakok keretei ne készüljenek olyan faanyagból, amelyet hosszú időn keresztül nedves körülmények között tároltak. 

A csiperketermesztésben károsító kétszárnyú rovarok összehasonlítása 



  Sciarid Phorid Cecid 

Imágó 

Nagyméretű (4-6 mm), 

jellegzetes csápokkal. 

Gyorsan, egyenletesen repül. 

Púpos hát (2-3 mm), alig látható 

csápok. Gyorsan, de össze-

vissza repül, fényre is. 

Nagyon apró (1-2 mm), ritkán 

látható. 

Lárva 

Fekete fejtok (8-12 mm), 

gyengén átszőtt komposztban, 

tönkben üreget rág. 

Kis lárva (1-6 mm), csak erős 

fertőzöttség esetén látható. 

Krémszínű vagy narancssárga 

lárva, nagy tömegben. 

Kritikus fertőzési 

pontok 

II. fázis lehűtése 

(komposztüzem), átszövetés 

kezdete, lappangás eleje 

Növekvő micélium vonzza, 

csírázás után, takarást követően 

Gyengébb minőségű komposzt, 

takaróföld. A lárva ragadós, 

könnyen terjed. 

  

Fonálférgek (Nematoda) 

Ahol szerves anyag található, ott általában jelen vannak a fonálférgek is. Fertőzési forrás lehet a friss ló- és csirketrágya, a nyirkos szalma, 

komposzt (kerti komposzt is), takaróanyag, szemét és a por. Gyors szaporodásuk és nagy számuk miatt nagy károkat okozhatnak. Nedves 

környezetet kedvelő, 0,8-1 mm, átlátszó, angolnaszerű testfelépítésű kártevők. Két fő csoportjuk fordul elő: parazita és szaprofita 

fonalférgek. Mindkét csoportra jellemző, hogy szabad szemmel csak nagy tömegekben láthatók. A termesztésben mindkét csoport egyaránt 

káros lehet. Napjainkra kártételi jelentőségük a komposztból szinte teljesen megszűnt, egyrészt a többnyire jó termesztési higiénia, másrészt 

a precíz hőkezelés miatt. Hat óra alatt nedves környezetben, mint amilyen a hőkezelőben levő komposzt is, 55 °C-on elpusztulnak. A rossz 

minőségű takaróföldben előfordulnak, ezért annak minősége kardinális a fonálférgek szempontjából. Sajnos a jelenlegi termesztési 

gyakorlatban is elég gyakran fordulnak elő, főleg a rossz minőségű takaróföldben. 

A csiperketermesztésben előforduló főbb fonálféreg genusok 

Szaprotróf Parazita 

Caenorhabditis elegans (Rhabditida) Ditylenchus myceliophagus (Tylenchida) 

Acrobeloides apiculatus (Rhabditida) Pseudhalenchus spp. (Tylenchida) 

Cephalobus spp. (Rhabditida) Aphelenchoides agarici (Aphelenchida) 

Diplogaster spp. (Rhabditida) Aphelenchoides composticola (Aphelenchida) 

Rhabditis spp. (Rhabditida) Aphelenchoides myceliophagus (Aphelenchida) 

  Aphelenchoides neocomposticola (Aphelenchida) 

  



  

Fonálféreg kártétel komposzton és a kártevő mikroszkóp alatt  

Atkák (Acari) 

A gombatermesztésben előforduló atkákat 3 fő csoportra osztjuk: parazita, szaprofita és ragadozó atkák. A paraziták élő szervezetek (jelen 

esetben gomba) anyagaiból táplálkoznak, a gazda hátrányt szenved, de rendszerint nem vagy csak végső fokon vezet a pusztulásához. A 

ragadozó atkáknál a találkozás az egyik szervezet (zsákmány) pusztulásával jár együtt. A szaprobionta (szaprotróf) atkák korhadékkal és 

egyéb, elhalt szerves törmelékkel táplálkoznak. 

Az atkák többnyire apró, pókszabású állatok, a komposztban és a takaróanyagban egyaránt előfordulnak. Nagy számban vannak jelen a 

komposztálás I. fázisában, ezért is alapvető a II. fázis (hőkezelés) szakszerű elvégzése. Rejtett életmódjuk miatt károsításuk többnyire későn 

észlelhető. Napjainkban kártételük a fonálférgekhez hasonlóan a hőkezelés megfelelő kivitele miatt csaknem megszűnt. Egyetlen kivétel van: 

a piros paprikaatkák (Pygmephorus spp.) megjelenése, amelyek a penészgombák, elsősorban a Trichoderma-fajok spóráival táplálkoznak, 

így indikátor kártevőknek is tekinthetők, mivel a termőfelületen való megjelenésük a termesztőnek egyértelműen jelzi a Trichoderma 

komposztpenész jelenlétét a komposztban, már akkor, amikor a jellegzetes zöld színű foltok még nem is láthatók. 

 

Pygmephorus sp. jelenléte zöldpenésszel fertőzött csiperkekultúrában 

Meztelen csiga (Lymax flavus) 

A nedves körülményeket kedveli, elsősorban a pincei termesztésben fordul elő, így egész Európában a csiperketermesztésben szinte csak 

Magyarországon fordulnak elő. A termőtest tönkjéből, kalapjából hatalmas darabokat rág ki, váladékával az egészséges termőtesteket is 

beszennyezi. Különböző csigaölő szerek (Delícia, stb.) kaphatók. Az utakra, falak mellé égetett mészport vagy konyhasót is lehet kiszórni. 

Különböző csalétkekkel (burgonya, kis pohárkában lévő sör, nedves rongy) is összegyűjthetők. 

A gombatermesztés higiéniája 



A csiperketermesztésben jelenleg engedélyezett két szintetikus hatóanyag (diflubenzuron és prokloráz-Mn) hosszabb távon nem lesz 

elegendő a gazdaságos termesztéshez. A szintén legálisan kijuttatható fonálféreg „hatóanyag” a Sciarid-legyek ellen ugyan jó hatásfokú, ám 

meglehetősen költséges. A kórokozók elleni védekezést tovább nehezíti, hogy az engedélyezett hatóanyagok ellen egyre több helyről 

jelentenek rezisztenciát-toleranciát. Minden olyan növényvédőszer, amelyet nem engedélyeztek a gombatermesztésben használata tilos! A 

régebben használt szerek a gombakultúrából kivonásra kerültek, amennyiben ellenőrzés során azokat a gombából kimutatják, jelentős 

pénzbüntetés szabható ki a termesztőre. 

A holland-típusú gombaházakban ezekre a kémiai növényvédőszerekre sincs (nem lenne) szükség, amennyiben a megfelelő higiéniai 

követelményeket betartják. Hazánkban viszont ezek a termesztőlétesítmények csak kis részét adják az összes megtermelt gombának, 

tömegtermesztés továbbra is a pincei és felszíni termesztésre épül. Ezeken a farmokon (is) a megelőző védekezésen és a higiénián van a 

hangsúly. Ezen a téren a hazai gombatermesztésnek van fejlesztenivalója, ezért az alábbiakban összefoglaljuk azokat a főbb pontokat, 

amelyek az integrált szemléletű termesztéshez szükségesek. 

Az integrált védekezés szempontjai és megvalósításuk a gombafarmon belül 

A betegségek megfékezése Gyakorlati tennivalók 

A kórokozó behurcolása 

Azonosítás és feljegyzés 

Levegő szűrése, légmozgás irányítása 

Betegség eltávolítása 

A kórokozó lehatárolása 

Szedési higiénia 

Fertőtlenítő szőnyegek 

Kultúra felszámolása 

Üzem adottságai 

A betegség megszüntetése 

Kémiai védekezés 

Környezet (gépek, eszközök) védelme 

Genetikai tényezők 

  

A jó higiéniai gyakorlat megvalósítása a farm létesítésével kezdődik: az ideális termesztőház távol helyezkedik el a szerves hulladékoktól, 

szemétlerakóktól, erdőktől (ahonnan a kórokozók folyamatosan be tudnak telepedni). A termesztőháznak elegendő öltözővel és szociális 

helyiséggel (mosdó, étkező, toalett stb.) kell rendelkeznie, hogy az ott dolgozók személyi higiéniája a lehető legmagasabb legyen. Ehhez 

védőöltözetet is biztosítani kell, a vegyszerek használata során a vonatkozó előírásokat (pl: formalin) szigorúan be kell tartani és tartatni. 

Minden munkavállalónak pontosan tisztában kell lennie a feladataival, csak a legszükségesebb mozgást végezhetik az üzemen belül. 

Bizonyított tény, hogy a legtöbb betegséget az üzem dolgozói hurcolják a telepen belül. A munkaszervezésnek a higiéniát is szem előtt kell 

tartania, jól elkülönült és logikus folyamtokkal: pl. a szedést mindig a legfiatalabb kultúrában kell kezdeni, és onnan haladni a későbbi 

hullámok irányába. 

A termesztőhelyiségek előtt közvetlenül fertőtlenítőszőnyeget kell elhelyezni, amelynek a méretét úgy kell meghatározni, hogy azt sem 

kikerülni, sem pedig átlépni ne lehessen. A szőnyeget folyamatosan kontakt hatású szerrel kell nedvesen tartani. 

A letermett komposztot mielőbb el kell távolítani az üzemből, átmenetileg sem érintkezhet az új telepítés a betegségekkel teli hulladékkal. A 

letermett komposzt elszállítása előtt kontakt hatású szerrel engedélyezett a felület kezelése, hogy az ott lévő spórák számát gyérítsük. Fontos 

megjegyeznünk, hogy a helyiség kiürítését takarítás, majd fertőtlenítés követi. A fertőtlenítés nem helyettesíti a szerves hulladékok 

eltávolítását (lehullott takaróföld, szedési hulladék a földön stb.), mert azok újabb kiindulási pontjai a betegségeknek. 

A felsorolt eljárások csak kiragadott példák a szakszerű és gazdaságos gombatermesztéshez, azokat minden esetben a termesztő 

lehetőségeihez kell igazítani. Ugyanakkor tény, hogy a megelőző védekezésre (takarítás, fertőtlenítés, higiénia) költött forintok az általuk 

elérhető jobb minőség és mennyiség miatt megtérülnek. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a száraz mólé betegség tüneteit! 

2. Melyek a mólébetegségek elleni védekezés lehetőségei? 

3. Ismertesse a Sciaridae-családba tartozó rovarok kártételét! 

4. Milyen életmód típusokat ismer atkák esetében? 

5. Röviden ismertesse a Trichoderma komposztpenész elleni védekezés lehetőségeit! 

6. Jellemezze a pókhálós penész betegséget! 

7. Soroljon fel legalább öt példát a higiénia fokozására! 
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A kései laskagomba (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) termesztése  

Szerző: Szabó Anna 

Termesztési alapanyagok 

A laskagomba a fehérkorhasztó gombafajok közé tartozik. Enzimjeivel képes a hemicellulózon és cellulózon túl a lignint is bontani, így 

sokféle mezőgazdasági hulladék, illetve melléktermék (pl. növényi szárak, levelek, terméshéj, kukoricacsutka, fűrészpor, faforgács, farönk 

stb.) megfelelő táptalaj számára. A csiperkegombáénál magasabb szén és alacsonyabb nitrogén igénye van, ezért a C:N 100:1 arányával a 

csiperkegomba termesztésben használt gabonafélék szalmája a laskagomba termesztésére is alkalmas. Extenzív termesztésben farönkök és 

fatuskók a termesztési alapanyagok. 

Intenzív laskagomba termesztésben felhasználható anyagok országonként eltérőek a helyi viszonyoknak és a termesztett növények 

megfelelően. A már említett mezőgazdasági melléktermékek közül hazánkban, legnagyobb mennyiségben gabonaszalma képezi a táptalajt 

(szubsztrátumot), míg más országokban pl. kókusz- és gyapottermesztésben, cukortermelésben keletkezett növényi hulladékot, különböző 

maghéjakat és szemterméseket is felhasználnak. 

Minden alapanyaggal szemben támasztott követelmény, hogy biológiailag érett növényekből származzanak, egészségesek, bomlásmentesek 

és szárazak legyenek. Az anyagokban felhalmozódó növényvédő szerek és termésnövelő anyagok, valamint a tárolás körülménye és a tárolás 

időtartama is befolyásolja azok minőségét. 

Laskagomba termesztése Hollandiában (angol nyelvű) 

A csiperkegomba termesztésében eredményesen alkalmazott, az alapanyag fehérje és nitrogén tartalmának emelése érdekében adagolt 

dúsítóanyagok használata (6. fejezet-dúsítás pontja) a laskagomba termesztésében nem jár egyértelmű előnyökkel. Ez utóbbi faj érzékenyebb 

ugyanis a fertőzésekre, pl. a zöldpenészekre, amelyek megjelenésének a magasabb tápanyag tartalom kedvez. Figyelni kell továbbá arra is, 

hogy a dúsítóanyag hatására nyáron intenzívebben melegszik az alapanyag, amely károsíthatja a micéliumot. Mindezek figyelembevételével 

a gyártók folyamatosan fejlesztenek a laska számára is dúsítóanyagot (pl. ChampFood "O"). Ezen hozamfokozó anyagok többnyire szója-

alapúak, egyéb, ipari titkot képező adalékokkal kiegészítve, a fehérjetartalmuk pedig 40% körüli. 

A táptalaj (szubsztrátum) előállítás módjai 

A laskagomba táptalaját szubsztrátumnak nevezzük, amely mind összetételében, mind előállításban és kezelésében különbözik a 

csiperkegomba termesztésben használatos komposzttól. A szubsztrátum előállítás módja a termesztéstechnológiától függ és történhet 

hőkezelés nélkül vagy hőkezeléssel. 

Hőkezelés nélküli eljárás 

Hőkezelés nélküli alapanyag lehet farönk vagy fatuskó, illetve kukoricaszár, kukoricacsutka vagy szalmaféle. Ez utóbbi anyagok hőkezelés 

nélkül (bizonytalan minőségük és a fertőzések előfordulásának veszélye miatt) termesztésben ma már nem használatosak. A lágyszárú 

növényi alapanyagokkal szemben számos lombos puha- vagy keményfa alkalmas hőkezelés nélkül is laskatermesztésre, ám ilyen 

farönkökkel vagy tuskókkal is csak extenzív termesztéstechnológiában találkozhatunk. 

Hőkezeléssel történő táptalaj előállítás 

A hőkezelésének célja, hogy csökkentse a versengő szervezetek (különböző kórokozók és kártevők, pl. fonálférgek, atkák) számát, ezáltal 

egy olyan szubsztrátum keletkezzen, amely a laskagomba micéliumának fejlődését lassító, gátló konkurensektől mentes. A hőkezeléssel 

történő táptalaj előállításnak több kidolgozott módszere van: steril eljárás, száraz hőkezelés, nedves hőkezelés és egyéb eljárások. 

Mennyiségi és minőségi laskagombát biztosító intenzív termesztéshez hazánkban csak hőkezelt, szalma alapú szubsztrátumot használunk. 

Sterilizálás  

Ez a módszer elsősorban a Távol-Keleten terjedt el, Európában és hazánkban nem alkalmazzuk, mivel nagy energiaigénye miatt túlságosan 

költséges. Az eljárás során a termesztési alapanyagot (maghulladék, kukoricacsutka, rizs- vagy búzakorpa, fűrészpor stb.) magas 

hőmérsékleten és nagy nyomáson, autoklávban sterilizálják azzal a céllal, hogy elpusztítsanak minden versengő szervezetet, hogy a 

laskagomba micéliuma konkurencia nélkül fejlődhessen. Az így előállított szubsztrátumban nem csak a káros mikroorganizmusok nincsenek 

jelen, hanem azok is, amelyek termőidőszakban védettséget biztosítanának különböző kórokozók ellen, ezért ez a táptalaj fogékonyabb a 

fertőzésekre. 

Száraz hőkezelés (xerotherm eljárás) 

http://kertesztananyag.hu/korszeru-gombatermesztes/csiperkegomba-komposztkeszites


Hazánkban a száraz hőkezelés a gyakorlatban – régen nagyobb arányban, de napjainkban is – elterjedt és alkalmazott módszer. 

Hőkezelés előtt a gabonaszalmát kalapácsos vagy egyéb darálóval 1-3 cm-es darabokra kell aprítani, hogy a szalma könnyebben fel tudja 

venni a vizet. A felaprított, száraz szalmát speciális, jól szigetelt kamrákban gőzzel hőkezelik. A gőznek a kamrában át kell tudni járnia a 

száraz alapanyagot, ezért ügyelni kell a töltés magasságára (max. 150-200 cm) és egyenletességére. A száraz hőkezelés 60 percet vesz 

igénybe, ezalatt a káros szervezetek száma a megfelelő szint alá csökken, de még nem áll fenn az alapanyag túlfertőtlenítésének veszélye. 

Hőkezelés után a szalma hőmérséklete még túl magas a becsírázáshoz, nedvességtartalma pedig túl alacsony a termesztéshez. Az anyagot 

ezért először egy gépsor és hideg víz segítségével 30 ˚C alá hűtik és 65-75%-ra nedvesítik. A megfelelő hőmérsékletű és víztartalmú 

szalmához végül csírát adagolnak. A csiperkegomba termesztésben alkalmazott csírához hasonlóan a laskagombánál is a micéliummal 

átszövetett gabonaszem (általában köles, rozs vagy búza) szolgál vivőanyagként. 3-5 liter szemcsírát adnak 100 kg alapanyaghoz, majd a 

keveréket perforált zsákokba töltik. 

A száraz hőkezelési eljárás hátránya, hogy a gépsoron haladó alapanyagot fertőzhetik a levegőben található penészspórák, ezért régebben 

fungicidet adagoltak a vízhez, amelyet mára kivontak a forgalomban. Így az eljárás már nem volt a korszerű, vegyszermentes 

termesztéstechnológiába illeszthető, ráadásul az ilyen alapanyagon való termesztés meglehetősen hullámzott. Napjainkban kemikáliák 

használata helyett a higiénia javításával igyekeznek az alapanyag újrafertőződését megakadályozni. A helyiségeket tisztán, pormentesen 

tartják, tiszta ruhában és fertőtlenített eszközökkel dolgoznak. 

 

A laskagomba xerotherm táptalaj előállításának technológiai vázlata 

Nedves hőkezelés 

A nedves hőkezelés (más néven fermentálás vagy pasztörizálás) szintén széles körben használt eljárás hazánkban. A száraz technológiával 

összehasonlítva elmondható, hogy jobban hasonlít a csiperke komposzt előállítására. 

Az első lépés itt is a gabonaszalma aprítása, amelyet mindjárt a nedvesítés követ- A 70% körüli nedvességtartalmat még hőkezelés előtt el 

kell érnie az alapanyagnak, mert később már nem tudja felvenni a vizet, a túlságosan száraz szubsztrátum pedig nem képes a termőtestek 

számára optimális vízmennyiséget biztosítani. A nedvesítés történhet szakaszosan vagy folyamatosan. 

 



A laskagomba fermentált táptalajának előállítási vázlata 

A megfelelő víztartalmú szalmát ezután a csiperkekomposzt gyártása során is használt tömeghőkezelő alagutakba töltik. A tömeghőkezelés 

előnye, hogy nagy mennyiségben egyenletes és azonos minőségű alapanyag állítható elő. Nedves eljárásnál a hőkezelés a száraz 

technológiánál alacsonyabb hőmérsékleten történik. Először gőzzel 60-70 ˚C-ra fűtik fel az anyaghalmot, ezen a hőmérsékleten kb. 6 óra 

alatt pusztulnak el a káros szervezetek. Ezt követi egy 48 órán át tartó kondicionálás, melynek során 50 ˚C körül tartják a szubsztrátumot, 

hogy kialakulhasson a fertőzésekkel szemben védelmet nyújtó mikroflóra. A folyamat során végig bizonyos mennyiségű friss levegő 

adagolására van szükség, hogy ne alakulhassanak ki anaerob körülmények. Az alapanyag hűtését becsírázás majd zsákokba töltés követi. 

Alapanyaggyártás és termesztés a Pilze-Nagy Kft.-nél 

A nedves hőkezelési eljárás egyik legkorszerűbb változatát használják jelenleg is a legnagyobb magyarországi laskagomba szubsztrátum 

előállító üzemben. A technológia első lépeseként a felaprított szalmát 3-7 napon át nedvesítik, kazlakba rakják és forgatják. Ez az eljárás az 

úgynevezett előfermentálás, melynek során megindulnak a bomlási folyamatok, és az anyaghalom bemelegszik. 

  

Szalma aprítása, majd nedvesített állapotban fermentálása 

Ezután következik a fent részletezett 60-70 ˚C-on történő pasztörizáció. Az alapanyagot betöltik a hőkezelőkbe, ahol további fűtésre nincs is 

mindig szükség: a természetes biológiai hő lényegesen lecsökkenti az energiaigényt. A harmadik szakasz ennél az eljárási változatnál is az 

50 ˚C körüli kondicionálás. Végül is itt is friss levegővel történő hűtéssel, becsírázással és töltéssel zárul a folyamat. 

Egyéb hőkezelési eljárások 

Laskagomba termesztésére alkalmas szubsztrátum előállítása történhet úgynevezett merítéses módszerrel. A szalma hőkezelése és a 

megfelelő nedvességtartalom beállítása itt 60-80 ˚C-os vízben, 30-60 perc alatt történik. Lecsepegtetést és lassú hűtést követően adják a 

csírát a szalmához. Az eljárás hátránya, hogy a kórokozók számát közel ideális mértékben gyéríti, a kártevőkre azonban már nincs ilyen 

hatással. 

Egy másik módszer az elsősorban a Távol-Keleten használt áztatásos eljárás, amellyel kapcsolatban magyar kutatók is végeztek kísérleteket. 

Az aprított szalma kezelése ennél a technológiánál egy több napon át tartó hideg vizes áztatásból áll. 

A száraz és nedves hőkezelési eljárásokon kívül más módszert nem használunk hazánkban laskagomba szubsztrátum nagyüzemi 

előállításhoz. Ugyanakkor a laskagomba termesztése kisebb beruházást és egyszerűbb technológiát igényel a csiperkéhez képest, ezért a 

háztáji termesztése is jelentős. Emiatt sok átmeneti, házi megoldás is létezik az alapanyag-előállítására. 

A laskagomba termesztése 

A laskagomba termesztése régen kizárólag faanyagon, rönkökön vagy tuskókon történt. Az alapanyagot hőkezelés nélkül használták, a 

termesztés pedig a szabadban zajlott. Ez az eljárás ma tulajdonképpen az extenzív termesztéstechnológiának felel meg, kizárólag házikerti 

célokra alkalmas. Napjainkban gazdaságosan, a piaci igényeknek megfelelő minőségben és mennyiségben már csak hőkezelt (mezőgazdasági 

hulladékanyag és melléktermék alapú) szubsztrátumon, korszerű termesztő berendezésekben, intenzív technológiával lehet laskagombát 

termeszteni. 

Extenzív termesztés 

A laskagomba jól termeszthető bükkön, gesztenyén, juharon, gyertyánon, illetve nyár-, nyír- vagy fűzfán, vagy gyümölcsfák közül dión, 

almán és körtén. Nem ajánlott a tölgyek és az akác használata, továbbá a fenyőfélék sem, mivel a bennük található gyanta gátolja a micélium 

növekedését. Az említett fajoknak mind a rönkje, mint a kivágás után a földben maradt tuskója használható. Fontos szempont a faanyag 

egészségi állapota (ne legyen taplógombás) és nedvességtartalma, ami 50% körül ideális. 



Az extenzív termesztés az alapanyagul szolgáló faanyag felfűrészelésével kezdődik. Az optimális méretű tuskó 30-40x20-30 cm-es. Mivel a 

laskagomba micéliuma 25-27 ˚C-on fejlődik a legjobban, a faanyag tavasztól egészen őszig beoltható pálcikás vagy szemcsírával. A csírát 

egy előre elkészített mélyedésbe helyezik (ritkább esetben a felületre szórják), majd fűrészporral, oltóviasszal lezárják, hogy ne veszítsen 

nedvességet. 

 

Oltásra előkészített fatuskó 

Beoltás után a rönköket fóliával, majd földdel takarni kell, hogy a megfelelő nedvesség- és páratartalmat biztosítani tudjuk. 

Ezután következik a faanyag átszövetése, ami tuskóknál helyben történik, rönkök esetén pedig szintén a szabadban vagy fedett helyen 

(pincében, épületben). A faanyag átszövődése fafajtól függően 3-12 hónapot vesz igénybe, és sikeresnek mondható, ha a rönkök kellemes, 

gomba illatúak és a micélium fehér bevonatként látszik rajtuk. 

A termőre fordítás naptól és széltől védett, párás helyen történik a tavaszi vagy őszi időszakban. A rönköket a takarófólia és a föld 

eltávolítása után úgy kell beásni a talajba, hogy az 1/3-uk kiálljon, így nem veszítenek olyan könnyen a nedvességtartalmukból. Ha száraz az 

idő és elmaradnak az őszi esőzések, a rönkök környezetének öntözésére van szükség. 

A kései laskagomba termőtesteinek megjelenésére ősszel számíthatunk, amikor az éjszakai hőmérséklet 5-10 ˚C-ra csökken. Egy laskacsokor 

kb. 5-6 nap alatt éri el szedésérett állapotot. Újabb termőtestek képződésére egészen a téli fagyokig számíthatunk, majd tavasszal újból. 

A puhafa rönkökön 3-4, míg a keményfán 4-5 éven át számíthatunk termésre, ezt követően a gomba lebontó tevékenységének 

következményeként a faanyag szétesik. A termés mennyisége, minősége és üteme erősen időjárásfüggő. 

Az extenzív termesztéstechnológia beruházási költsége alacsony, de a hosszú átszövetési idő és bizonytalan termésminőség miatt hazánkban 

csak hobbikertekben, érdekességként foglalkoznak vele. 

Intenzív termesztés 

A laskagomba intenzív termesztéstechnológiájának kidolgozásában magyar kutatóknak jelentős szerepük volt, az első technológiai változat 

hazánkból terjedt el az 1970-es évektől. 

Termesztőhelyiségek, technikai berendezések 

Laskagombát régi épületekben, felhagyott mezőgazdasági épületekben, istállókban és pincékben is termesztenek, de az intenzív, korszerű 

technológiával történő termesztés inkább speciális (fóliaborítású, földfelszíni, szigetelt) könnyűszerkezetes vagy téglaépületekben valósítható 

meg. 



  

Laskatermesztő felszíni sátor (Pilze-Nagy Kft.) 

 

Átalakított mezőgazdasági épület behordás előtt, kifertőtlenítve 



 

Félintenzív termesztés felszíni létesítményben 

Az épület típusától függetlenül – akárcsak a csiperkegomba termesztésben –, az egyik legfontosabb követelmény, hogy klimatizálható 

legyen, tehát a laskagomba fejlődési stádiumának megfelelő környezeti körülményeket (hőmérséklet, páratartalom, CO2 szint stb.) biztosítani 

lehessen. A fűtést vagy a padozaton elhelyezett csövekkel, melegvíz keringetésével oldják meg, vagy meleg, párásított levegőt fújatnak be 

ügyelve, hogy a légáram ne a perforációkra vagy a fejlődő csokrokra irányuljon. Nyári termőidőszakban szükség lehet a helyiség hűtésére is, 

ami az egyik legnehezebben megoldható feladat. Erre célra használható az úgynevezett humypad. Ennek, a helyiség egyik végében a falba 

építve elhelyezett hűtőpanelnek a lemezeire felülről hideg vizet csorgatnak. Ezen a felületen át szívja be a nedves, hűtött levegőt a helyiségbe 

az ellentétes falon üzemeltett ventilátor. A humypad segíti a megfelelő (75-85%) relatív páratartalom biztosítását, de ezen felül szükség van 

a padozat nedvesítésére, adott esetben párásító szórófejek működtetésére is. A friss levegő biztosítása során fontos a megfelelő intenzitású 

légáram alkalmazása (max. 6-8 cm másodpercenként). A csiperkegombától eltérően, a laska igényel fényt a termőidőszak alatt, kb. 200-400 

luxot napi 8 órában. Megvilágítás hiányában a termőtestek deformálódnak (a tönk megnyúlik, a kalapok apróak lesznek), illetve a jellemző 

színnél világosabb, más árnyalatú termőtestek fejlődnek. 

A klimatizálhatóság mellett nagyon fontos szempont, hogy a termesztőhelyiségnek jól takaríthatónak és fertőtleníthetőnek kell lennie, hiszen 

a laskagomba-termesztésben engedélyezett növényvédőszerek hiányában (és a vegyszermentes termesztés követelményének megfelelően) a 

fertőzések ellen szinte egyedül a higiénia javításával, az előírások szigorú betartásával és megelőzéssel lehet tenni. 

Behordás 

Behordás előtt minden helyiséget, ahol a termőblokkok megfordulnak, ki kell takarítani és lehetőleg fertőtleníteni. A blokkok vagy zsákok 

behordáskor kerülhetnek a végleges helyükre (tehát ahol a teljes termesztési ciklus alatt állni fognak) vagy úgynevezett átszövető 

helyiségekbe. Az átszövető helyiségben a blokkokat sűrűn, közvetlenül egymás mellett helyezik el a padozaton, polcokon vagy átszövető 

kocsikon. 



 

Laskablokkok átszövetése polcokon 

Mivel a micélium növekedése során hő termelődik, a blokkok melegítik egymást, ezáltal könnyebb az átszövetés alatt biztosítani a szükséges 

18-22 ˚C-os lég- és 25-27 ˚C-os szubsztrátum hőmérsékletet. Nyári időszakban ügyelni kell rá, hogy a blokkok kissé szellősebben álljanak, 

hogy belsejükben ne menjen 30 ˚C fölé a hőmérséklet, mert az a micélium sérülését, pusztulását okozná. 

Az külön helyiségben történő átszövetés hátránya, hogy a folyamat végeztével a blokkokat át kell vinni a letermesztés helyére. A mozgatás 

egyrészt egy újabb technológiai lépés (tehát pluszmunkát és időt jelent), másrészt pár nappal késleltetheti a termőre fordítást. A blokkokat és 

zsákokat a behordás során (vagy az átszövetést követően) úgy helyezik el, hogy a fejlődő laskacsokrok majd elférjenek egymás mellett. 

Átszövetés 

Átszövetés során a csírákból kiindulva a micélium átszövi a szubsztrátumot. Ez a folyamat hőmérséklettől függően 2-3 hetet vesz igénybe. 

Ha a blokkokat vagy zsákokat töltéskor nem tömörítik megfelelően, a gomba micéliuma lassabban fejlődik, majd az átszőtt alapanyag elválik 

a fóliától és a termőtestek nem a perforációknál, hanem a fólia alatt fejlődnek. Az átszövetés végén a blokkok kifehérednek és készen állnak 

az érlelésre, termőre fordításra. 

A laskagomba micéliuma 24 és 30 ˚C között fejlődik legjobban. A hőmérsékletet a szubsztrátumban elhelyezett hőmérőkön folyamatosan 

ellenőrizni kell. Mivel a növekvő micélium hőt termel, a blokkok belsejében mindig melegebb van, mint a környezetükben. Az optimális 25-

27 ˚C-os szubsztrátum hőmérséklet biztosítása érdekében a levegőt elegendő 18-22 ˚C-ra fűteni. 

Átszövetés alatt a túlmelegedés elkerülése érdekében nagyon fontos a megfelelő szellőzés biztosítása. A blokkok perforációin keresztül 

könnyen kiszáradhat az alapanyag, ha a relatív páratartalom 70% alá csökken, ezért a fűtést párásított meleg levegővel kell megoldani. 

Szükség lehet továbbá párásító fejek használatára és a padozat nedvesítésére. 

Termőre fordítás 

A 2-3 hetes átszövetést egy 7-10 napon át tartó érlelési szakasz követi, amely során a szubsztrátumot átszőtt micélium tápanyagot halmoz fel, 

hogy a vegetatív szakaszból a generatívba lépjen és termőtesteket képezzen. A folyamat végén a perforációknál megjelennek a termőtest 

kezdemények (primordiumok). Ezután a blokkokat már nem szabad mozgatni, mert a micélium sérülése késlelteti a csokrok fejlődését. 



 

Laskagomba primordiumok 

Termőre fordításkor a szubsztrátum hőmérsékletét csökkenteni kell, az átszövetés alatt tartott 25-27 ˚C-ról 18 ˚C-ra. A relatív páratartalom 

90-95% között tartva megakadályozza az alapanyag kiszáradását. A CO2 szint ne legyen magasabb 1000 ppm-nél. Ennél magasabb CO2 

szintnél a termőtestek tönkje megnyúlik, kalapjuk pedig apró lesz. 

Termőidőszak 

A laskagomba termőidőszaka alatt fényt igényel. Az érlelést követően biztosítani kell a termőhelyiségben a szükséges 1000-1500 luxot, hogy 

a termőtestek deformációját és a nem megfelelő színeződést megelőzzük. 

Termőidőszak alatt a laskagomba számára a 10-17 ˚C közötti szubsztrátum hőmérséklet és 75-80% relatív páratartalom felel meg leginkább. 

A termőtestek növekedésével a gomba friss levegő igénye megnő, amit intenzívebb szellőztetéssel tudunk biztosítani, ügyelve arra, hogy a 

légáram ne legyen gyors és ne irányuljon a fejlődő termőtestekre. 

 

Termő laskablokkok 

Szedés és csomagolás 



A legtöbb hibrid fajta 5-7 nap alatt válik szedéséretté. Ekkor a kalap széle kezd kiegyenesedni és kissé kivilágosodik. Ha elkésünk a 

szedéssel, a kalap tölcséresedik, a húsa szívóssá válik és így elveszíti piacosságát. A túlérett csokroknál problémát jelent az is, hogy a 

spóraszórás megindul. A laskaspóra allergén, köhögést, lázat, influenzaszerű tüneteket okozhat, ezért az elöregedett termőtestek szedését 

porvédő maszkban kell végezni. A nemesítési munka egyik célja a spóramentes fajták elérhetővé tétele a termesztők számára. Az első fajták 

termesztési kísérletei alapján elmondható, hogy hozamuk és minőségük egyelőre elmarad a hagyományos törzsekétől. 

A laskagomba szedését kizárólag kézzel végezzük. A csokrokat finom csavaró vagy feszítő mozdulattal könnyen ki lehet emelni a 

perforációkból. Ha mégsem sikerült maradéktalanul leszedni, a beszakadt részt mindenképpen el kell távolítani, mert a tönkmaradvány 

bomlásnak indul és másodlagos gombás vagy bakteriális fertőzés táptalaja lehet. Ugyanebből az okból nem szabad a blokkokon hagyni a ki 

nem fejlődött, elhalt csokrokat, primordiumokat. 

Laskagomba termesztése és felhasználása a konyhában 

Az esetlegesen a tönk alján maradt szalmát késsel el kell távolítani csomagolás előtt. 

A laskagombát csokrosan vagy levelesen értékesítik. Levelezéskor a csokrokat szétszedik és rövid (2-3 cm-es) tönköt vágnak nekik, majd 

tetőcserép szerűen egymásra fektetve dobozokba fektetik, és különböző kiszerelésben értékesítik. A leveles gomba a jelentős 

kézimunkaigény és a vágási veszteség miatt mindig drágább, mint a csokros. 

Csomagolás előtt az áru 10 ˚C-on történő előhűtés után 2 ˚C-os tárolóba kerül. 

A szedés és a blokkok ápolása után a micélium regenerációjának és a következő hullám fejlődésének indukálására a szubsztrátum 

hőmérsékletét 25-27 ˚C-on célszerű tartani kb. egy héten át. A hőmérséklet ismételt csökkentésével, az intenzívebb friss levegő adagolással 

és a páratartalom növelésével segíthető elő a következő hullám fejlődése. Nagyüzemi termesztésben az első hullám a teljes termés 60-70%-át 

teszi ki, ezért maximum két hullámot szednek. Egy termőidőszak 1,5-2 hónapig tart. Hazánkban a legkorszerűbb termesztéstechnológiával 

dolgozó üzemben 100 kg alapanyagról 21-23 kg csokros laskagomba szedhető. 

Letermesztés után a blokkokat el kell távolítani a helyiségekből. Takarítás és fertőtlenítés után következhet az újabb telepítés. 

A jelenleg termesztett hibrid fajták (HK35, P80, Photios, Ikaros) szinte egész évben termeszthetőek. Ezek között is vannak olyanok, amelyek 

jobban tűrik az alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletet. A különböző hőmérsékleti optimumú fajták kombinálásával még egy 

mérsékelten klimatizált termesztő berendezésben is megvalósítható a teljes évet lefedő termesztés, amelyhez a csíragyártó és fajtatulajdonos 

cégek iránymutatást adnak. 

Ellenőrző kérdések 

1. Hasonlítsa össze a száraz- és nedves hőkezeléses laska alapanyag-előállítást! 

2. Melyek a laskagomba termesztésének technológiai lépései? 

3. Hogyan történik a laskagomba szedése? 

4. Milyen alapanyag-előállítási módokat ismer? 

5. Melyek a laska átszövetésének ideális környezeti körülményei? 
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Shiitake-termesztés  

Szerző: Geösel András 

A shiitake és gyógyhatásai 

A shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) a bazídiumos gombák törzsébe, annak Agaricales rendjébe és Marasmiaceae családjába tartozó 

gombafaj. 

 

Kalapja domború 6-15 cm átmérőjű, sötétbarna színű szálas-pikkelyes burokmaradványokkal. Tönkje 3-5 cm hosszú, rostos szerkezetű, a 

termesztett gombáé sokszor görbült. A termőrétegét burok nem fedi, a kalap húsa, a lemezek és a spórapora is egyaránt fehér. Vegetatív 

micéliuma steril táptalajon fehér, fajtától függően sűrű szövedékű, amely később sárgás-barnás színre változik. A fajnak nincs hivatalos 

magyar neve (csupán a hazai szakemberek által javasolt, nem hivatalos Illatos fagomba elnevezéssel találkozhatunk), a gomba japán nevét 

(shiitake) használjuk Magyarországon is. A név a „shii” és „take” szavak összetételéből ered. A „shii” a japán megfelelője a Castanopsis 

cuspidata örökzöld fafajnak, amely a bükkfafélék (Fagaceae) családjába tartozik, míg a „take” gombát jelent. Ez a fafaj Európában nem 

honos, Japán és Korea déli, trópusi vidékein gyakori. A shiitake Kelet-Ázsiában gyakori, lignikol fehérkorhasztó életmódú gomba. Több 

mint 3000 évre visszamenőleg találunk adatokat a fajról. A gomba értékes beltartalmi összetétellel rendelkezik és a keleti gyógyászatban is 

rendkívül népszerű. Jellegzetes illatát elsősorban egy kéntartalmú vegyület, a lentionin határozza meg, de számos más alkoholos vegyület is 

részt vesz a komplex illat kialakításában. Íze leginkább a fokhagymához hasonlítható, amely a szárítás hatására erőteljesebbé válik. 

 

A lentionin molekula háromdimenziós modellje 

Extenzív termesztése évezredekre nyúlik vissza, jelenleg pedig az 1-2. helyen áll a megtermelt gombamennyiség tekintetében. A termesztés 

felfutására jellemző, hogy például Kínában 1985-1995 között tízszeresére növekedett a megtermelt shiitake mennyisége. Ma már Kína a 

legnagyobb termesztője és exportőre is a friss és szárított shiitake készítményeknek. A gomba értékét növeli, hogy frissen leszedve, hűtőben 

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=29869&Fields=All%20
http://kertesztananyag.hu/korszeru-gombatermesztes/termesztett-gombak-biologiaja


akár 1-2 hétig, minőségromlás nélkül eltartható. A friss gombának két jól elkülöníthető megjelenési formája van, amely a termesztés 

körülményeitől függően alakul ki. Hazánkban főleg a dongu (téli shiitake) a fő termesztési cél: itt a kalapbőr ép, sötétbarna színű. A huagu 

(virág gomba) a termőidőszakban alternáló hőmérséklet és páratartalom hatására alakul ki. Ekkor a kalap berepedezik és kivilágosodik. A 

Távol-Keleten a jó minőségű huagu lényegesen magasabb áron értékesíthető. 

  

 Dongu és huagu típusú shiitake termőtestek 

Termesztéshez számtalan törzs és fajta áll rendelkezésre, amelyek között nehéz eligazodni. A fő különbség a termőidőszak hőmérsékleti 

igényében szembetűnő. A magasabb hőmérsékleten termő törzsek általában vékonyabb kalaphússal rendelkeznek és rövidebb ideig 

tárolhatóak. A hazai termesztéshez a vastagabb húsú átmeneti törzsek ajánlhatók, míg a legjobb minőségű gombát a hidegtűrő törzsek 

produkálják. 

A törzsek léghőmérsékleti igénye termőidőszakban 

Alacsony hőmérsékletet igénylők 8-12 °C 

Átmeneti törzsek 10-20 °C 

Melegkedvelő törzsek 20-25 °C 

Széles hőmérsékleti tartományt elviselő törzsek 5-35 °C 

  

A friss felhasználás mellett számos feldolgozott termék is készül a shiitake gombából. A leggyakrabban a szárított, porított, kapszulázott 

termékek kerülnek kereskedelmi forgalomba, de használják teák és gyógyászati készítmény alapanyagként is. 

   

  

Néhány feldolgozott élelmiszeripari termékben a gombából készült péppel ízesítik az alapanyagot, de önmagában is használják 

szendvicskrémként. Készítenek a gombából vizes és alkoholos kivonatokat is, valamint magas alkoholtartalmú söröket. 



 

  

A shiitake gyógyhatásai már évezredek óta ismertek, a távol-keleti gyógyászatban pedig ma is használatosak. A gombát biológiai hatása 

miatt alkalmazzák megfázásos betegségek, tüdőgyulladás, fejfájás esetén, de egyes feljegyzések szerint a magas vérnyomás és vércukor szint 

csökkentésére is javasolt. A kutatások külön irányát képezik a fermentált micéliummal (tehát termőtest nélkül) történő vizsgálatok. Az in 

vitro vagy in vivo előállított micélium egyes bőrbetegségekre volt pozitív hatással, de a reumás panaszok és autoimmun betegségek esetén is 

bizonyított a gyógyhatása. 

Tumor ellenes hatás 

Az elmúlt évtizedekben számos kutatás foglalkozott a shiitake különféle kivonatainak tumor ellenes hatásával. A gomba vizes kivonatai több 

esetben hatásosnak bizonyultak bizonyos tumoros betegségekben. Egerekben előidézett szarkóma esetén a vízoldékony poliszacharid frakció 

mellett egy fehérje természetű molekula is gátolta a tumoros sejtek növekedését. Egyes vizsgálatok szerint az alkoholban oldódó frakciók is 

tartalmaznak olyan poliszacharidot és fehérjét, amelyek rákos elváltozások kezelésében játszhatnak szerepet. A kísérletek szerint a tumor 

ellenes hatás a gazdaszervezeten keresztül érvényesül (az immunstimuláló hatás eredményeképpen a szervezet immunrendszere vesz részt a 

tumoros sejtek pusztításában), és nem közvetlenül a tumorsejtekre hat. Ugyanakkor a tumoros sejtekre gyakorolt közvetlen citotoxikus és 

citosztatikus hatást is ki lehetett váltani humán emlő adenocarcinoma esetén. A hagyományos orvoslásban is egyre inkább előtérbe kerül a 

gomba kivonatának kiegészítő adagolása a traumás és műtéti beavatkozások utáni regeneráció elősegítésére. 

Antivirális hatás 

A shiitake termőtestek, spórák vizes és alkoholos kivonatát egyaránt tesztelték HIV, influenza és herpesz vírus ellen. Az antivirális hatást a 

legtöbb esetben sikerült bizonyítani a gazdaszervezetben indukált interferonok révén. Az interferonok a gazda által termelt fehérjék, amelyek 

az immunválasz kiváltásában játszanak szerepet a makrofágok aktiválásával. 

A shiitake-ből izolálható legjelentősebb bioaktív hatóanyag a lentinán (amely egy béta-glükán molekula). A lentinán in vitro nem volt képes 

gátolni a HIV-et, de annak szulfáttal alkotott komplexe azonban igen. 

Extenzív termesztés 

Az extenzív termesztés jellemzője, hogy a felhasznált faanyag nem hőkezelt és a termesztés a szabadban zajlik. A termesztés akár 3-6 évet is 

igénybe vesz. Az extenzív termesztési mód a természetben is lezajló módon megy végbe azzal a különbséggel, hogy a folyamat felgyorsítása 

és biztossá tétele érdekében pálcika- vagy ékcsírával, esetleg fűrészpor csírával oltják be a farönköket. Az extenzív termesztési módszer a 

Távol-Keleten ma is népszerű, alacsony költségek mellett kiváló minőségű gombát lehet vele előállítani. Hazánkban inkább 

hobbitermesztéshez ajánlott, mert a folyamatos piaci igényeket és mennyiséget ilyen módszerrel nem lehet biztosítani. A legelső leírása 

ennek a termesztési módnak a császári Kínából származik és közel ezeréves. Wu San Kwung erdőkben lévő farönköket hasogatott be, majd 

megvárta, amíg a spórák a szél segítségével a résekbe jutnak. A XIX. században már spóraszuszpenzióval végezték az oltást, a XX. századra 

pedig a gombacsírával történő oltás is elterjedt. 

Shiitake termesztés extenzív körülmények között (angol nyelvű) 

Az extenzív termesztés sikerének egyik döntő tényezője a jól megválasztott faanyag. Ideálisnak a bükk (Fagus sp.), tölgy (Quercus sp.), 

gyertyán (Carpinus sp.) tekinthető, de jól terem puhafákon (nyár, nyír, fűz, juhar) és keményfákon is (éger, gesztenye, kőris). Akácon és 

fenyőn illetve dió rönkön nem számíthatunk jó termésre, vagy át sem szövi az alapanyagot. Ugyanakkor ezek fűrészpora intenzív 

termesztésben már felhasználható, bár továbbra sem lesz optimális szubsztrátuma a gombának. A termesztéshez használt rönk kivágása a 

megfelelő víz és tápanyag tartalom miatt lényeges kérdés. Ideális a télen, nyugalmi időszakban kivágott rönkök használata. A 

nedvességtartalomnak a fában 50 % körülinek kell lennie. Oltásig ügyelni kell a nedvességtartalom megőrzésére, ezért ép kéreggel kell 

tárolni a kivágott és 0,8-1,2 m hosszúságúra felaprított rönköket. Szintén a nedvességtartalom minél hosszabb megőrzése miatt célszerű 8-20 

cm átmérőjű hasábokat felhasználni. 



Az oltás idejét többféleképpen határozzák meg a különböző szakirodalmak. Egyesek a fa kivágását követően azonnal, míg mások 4-8 hét 

várakozási időt követően javasolják az oltást. A micélium növekedése szempontjából az optimálisnak a tavaszi oltás tekinthető, mert így az 

év végére már kellőképpen megerősödik a micélium és átszövi a rönköt ahhoz, hogy a téli hideg ne tegyen kárt benne. Az ennél hosszabb 

ideig tárolt kivágott rönk kiszáradhat, amely előzetes áztatással nedvesíthető újra. Az oltást célszerű pálcikás csírával végezni, amely 4-5 cm 

hosszú és 8-10 mm átmérőjű átszövetett fahenger. A rönkökbe akkora lyukakat kell fúrni, hogy a pálcikás csíra pont beleférjen. A lyukakat 

célszerű 10-15 cm-re elhelyezni egymástól, majd a rönkök két végébe is helyezni pálcikát. Így az egy méter hosszúságú rönkre 15-20 db 

oltási pont jut, ami szükséges az egyenletes átszövődéshez. A shiitake micéliuma a fa hosszirányában gyorsabban növekszik a 

szállítónyalábok mentén, míg sugárirányban a cellulóz és lignin bontása miatt lassabban. Az ékcsírával történő oltás nehézségét az adja, 

hogy ékcsírát nehéz beszerezni. Itt steril, ék alakúra fűrészelt fát szövetnek át a gomba micéliumával, és ezt ütik a farönkbe. A 

fűrészporcsíra steril fűrészporon és dúsítóanyagon elszaporított micélium, amely nálunk szintén kevésbé használatos. Ezzel is lehet a 

rönkök beoltását végezni a pálcikás csíránál leírt módon, azzal a különbséggel, hogy a lyukakba a fűrészporcsírát tömjük. Valamennyi 

oltásmódnál az oltás helyét le kell zárni oltóviasszal, ragasztószalaggal vagy fóliával, hogy a csíra kiszáradását és fertőződését 

megakadályozzuk. 

A rönkök átszövetése alatt törekednünk kell a micélium számára optimális, a versengő szervezetek számára kevésbé megfelelő környezeti 

paraméterek betartására. Extenzív termesztés esetén a rönköket egyszerűen a szabadban szellős halmokba rakják ügyelve arra, hogy a tűző 

nap ne érje. A nedves-párás környezetet a halomba rakott rönköknél avar vagy fólia takarással, árnyékolással érik el. A nyári kánikulai 

napokon párásító öntözésre is szükség lehet. Az ideális hőmérséklet az átszövetés alatt 24-28 °C, 50-70 % relatív páratartalom mellett. Az 

oltás helye körül megjelenő fehér micéliumfolt azt jelzi, hogy a shiitake növekedésnek indult a fában. A rönk külsején megjelenő zöld 

penészgyep a fába többnyire nem hatol be, mindösszesen szellőztetni kell. Az átszövetés biztonságosabbá és gyorsabbá tétele érdekében a 

becsírázott rönköket felszíni zárt térben, fóliasátorban, esetleg pincében is el lehet helyezni. Ezáltal a hőmérséklet és páratartalom 

ingadozását lehet csökkenteni és az átszövetés egyenletességét növelni. Az átszövetés ideje 6-18 hónapig tart, a fafajtól, a 

nedvességtartalomtól, a hőmérséklettől, a gombatörzs növekedési erélyétől és a csíra mennyiségétől függően. Az átszövést követően a 

micéliumnak érlelési szakaszon kell átmennie, hogy termőre tudjon fordulni. A termőre fordításhoz a rönköket szellősen kell felállítani úgy, 

hogy minden irányba tudjanak a termőtestek növekedni. Természetes körülmények között tavasszal és ősszel számíthatunk egy-egy 

terméshullámra, amikor a hőmérséklet tartósan 12-20 °C körül alakul. A termőre fordítást serkenthetjük, ha a rönköket 2-3 napig hideg 

vízben áztatjuk. A rönköt teljes egészében víz alá szorítva a micélium felveszi a vizet és a primordiumok megjelenését indukálja. A 

beáztatott rönköt szellős helyre állítva 10-14 nap múlva jelennek meg az első primordiumok, amelyek 7-10 nap alatt válnak szedéséretté. 

Szedés után 2-3 hónapig pihentetni kell a rönköket, majd ismét be kell áztatni azokat. Az áztatást alkalmazva egy évben 2-3 termőhullámot is 

le tudunk szedni. A szedést 2-6 évig folytathatjuk, keményfákon hosszabb, míg puhafákon rövidebb idő alatt leteremnek a rönkök. Ez idő 

alatt a fa súlyának 15-25 %-ának megfelelő hozamra számíthatunk. Ha a teljes termesztési ciklust zárt térben folytatjuk, akkor 1 év alatt 

három termőhullámot is elérhetünk. 

Intenzív termesztés 

Az intenzív termesztéstechnológiák megjelenését csak a XX. század első felére datálhatjuk. A Távol-Keleten használtak először fűrészport a 

shiitake szubsztrátumaként, az 1930-as évektől már Európában is folytak hasonló kísérletek. Magyarországon Gyurkó Pál a Soproni 

Erdészeti és Faipari Egyetemen foglalkozott a shiitake intenzív termesztésének megoldásával. A ma is alkalmazott technológiák az 1970-es 

évektől kerültek át a gyakorlati termesztésbe. Az intenzív termesztéshez fűrészpor és faforgács alapanyagot használnak, amelyhez számtalan 

receptúra alapján dúsítóanyagokat kevernek. A zárt térben megvalósuló intenzív termesztéssel a tenyészidő lerövidül 4-6 hónapra és a hozam 

is magasabb az extenzív körülményekhez képest. Az intenzív termesztésnek a táptalaj előállítása szempontjából két változata terjedt el: a 

steril eljárás és a hőkezeléses eljárás. 

Intenzív shiitake termesztés alapanyaggyártástól a termőtestekig (angol nyelvű) 

Steril szubsztrátum előállítása 

A steril alapanyag előállításának főbb technológiai lépései: 

 alapanyagok homogén keverése, nedvesítése; 

 a szubsztrátum töltése zsákokba, üvegekbe; 

 sterilizálás; 

 csírázás; 

 a becsírázott alapanyag-keverék átszövetése, érlelése és letermesztése. 

Az intenzív termesztés alapanyagának legnagyobb hányadát az extenzív termesztéshez is használható fafajok fűrészpora és forgácsa alkotja. 

A fűrészporral-forgáccsal szemben támasztott alapkövetelmény, hogy egyenletes szemcsenagyságú, tiszta és pár hónapig pihentetett legyen. 

Az ideális szemcsenagyság 2-4 mm, ennél kisebb szemcsék a szubsztrátum nem kívánatos tömörödését és levegőtlenségét okozhatják, míg a 

nagyobb méretű szemcsék átszövetése hosszabb. Egyes receptúrák javasolják szecskázott szalma hozzáadását is, a szerkezet javítása és a 

gyorsabb átszövődés eléréséhez. 

Kisméretű szalma szecskázógép működés közben 

A szubsztrátum nitrogén tartalmának emeléséhez (dúsításához) a helyben elérhető mezőgazdasági fő- és melléktermékek alkalmasak: főzött 

gabona magvak, búza-, rozskorpa, kukorica-, szója- árpadara, szója-, zabliszt stb. A világ más részein rizskorpát, kávézaccot, cukornád-

szárat javasolnak dúsítóanyagként az alapanyagba keverni. Magyarországi vizsgálatok eredményei szerint a szecskázott búzaszalmához 

http://kertesztananyag.hu/korszeru-gombatermesztes/szaporitoanyag-gyartas


adott, a csiperketermesztésben használt dúsítóanyag szintén hozamemelő hatású. A dúsítóanyagok mennyiségére vonatkozó általánosan 

használható receptúra nincsen. Mivel a faforgács és szalma minősége is bizonyos határon belül változik, ezért a dúsító mennyisége és fajtája 

is gyakran módosul. A gyakorlatban a dúsító mennyisége 5-25% közötti azzal a megkötéssel, hogy minden termesztő a saját receptúráját 

használja, és azt nem szívesen teszi közzé. A dúsítóanyag az átszövetés idejét rövidíti le és általában pozitív hatást gyakorol a hozamra, 

ugyanakkor a dúsító mennyiségének növelése fokozza a fertőzés kockázatát. A shiitake bontóenzimjeinek hatékonysága és mennyisége 

elmarad a laskafajokétól, ezért az alapanyagok átszövése és az egész termesztési ciklus általában hosszabb. A shiitake számára optimális 

táptalaj C:N aránya 25:1 az átszövődés fázisában, míg a termőre forduláshoz a szén mennyiségének relatíve fel kell dúsulnia. 

Termőidőszakban a C:N arány 35-40:1-re módosul. A szenet a shiitake cellulózból, ligninből és egyéb összetett és egyszerű szénhidrátokból 

nyeri, amelyet a szubsztrátumban lévő faanyag, szalma és dúsítóanyag biztosít. A magasabb hasznosítható nitrogén tartalmú molekulákat 

szintén a dúsítóanyag biztosítja a táptalajban. Az optimálistól magasabb nitrogén hatására az átszövetési idő rövidebb lesz, de a termőtestek 

torzak maradhatnak. A táptalaj összeállításakor (nedvesítés után) 1-2% gipszet vagy kalcium-karbonátot is hozzá kell keverni 

szerkezetjavítás és pH emelés céljából. 

Az alapanyagok kimérését követően, azok keverése betonkeverőben vagy egyéb arra alkalmas eszközben történik meg. 

  

Alapanyagkeverő 

A keverés előtt vagy azzal egy időben történik a szubsztrátum vízzel való feltöltése is. A víztartalmat 60-65% körüli értékre kell beállítani. 

Az ennél szárazabb szubsztrátumban az átszövetés vontatott lesz és a termőreforduláshoz szükséges vizet később már nehéz pótolni. A 

magasabb víztartalom szintén lassú átszövődést és levegőtlen szubsztrátumot eredményez. A már kellően nedves és homogén táptalajhoz 

keverik a gipszet és/vagy kalcium-karbonátot (kalcium-karbonát hozzáadását több szakirodalom is javasolja, míg egyes tapasztalatok szerint 

kifejezetten kerülendő, mert a mészkőpor adagolása gátolja a micélium növekedését), hogy a szubsztrátum kémhatását szabályozzák. Az 

ideális pH értékre vonatkozóan a szakirodalom több, sokszor nem átfedő értéket is közöl. Az ismeretes, hogy a shiitake vegetatív 

micéliumának növekedése pH = 3-7 tartományban erőteljes. A zsákok töltéséhez pH = 5,5-6,5 közötti értéket tartanak célszerűnek, amely az 

átszövetés során termelődő savak és a bontás hatására az alacsonyabb értékek felé tolódik. Mérések és a szakirodalmi források szerint a 

termőtestképzéshez pH = 3,5-4,5 az optimális. 

A kész szubsztrátumot hőálló polipropilén (PP) zacskókba töltik, 1-3 kg töltősúllyal. Távol-Keleten és az Amerikai Egyesült Államokban 

több gombafarmon műanyag palackokba töltik az alapanyagot. A műanyag palackokhoz képest az üvegek használata a nagyobb súlyuk és 

jelentős hőtehetetlenségük (sok energia „felfűteni” a sterilizáláshoz) miatt teljesen kiszorult a gyakorlatból. A termesztéshez használt zsákok 

lehetnek lélegzőcsíkkal ellátott, kifejezetten a termesztéshez kifejlesztettek, amelyeknek az ára viszonylag magas. Olcsóbb megoldás, 

amennyiben közönséges, de hőálló (pontosabban: autoklávozható) zacskókba töltik az alapanyagot. A töltést követően a zsákokat 

fóliahegesztővel vagy papírvatta dugóval zárják. A lélegzőcsíkkal ellátott zsákok száját gyakran csak visszahajtják, autoklávozzák és csak a 

csírázást követően zárják. Ez az eljárás csak akkor használható, ha a zsákokat rögtön becsírázzák a sterilezést és a csírázási hőmérsékletre 

történő hűtést követően. Az autoklávozás célja az alapanyagban lévő mikrobák (baktériumok, penészgombák stb.) elpusztítása, ezáltal a 

shiitake mindenféle mikroorganizmus hatásától függetlenül tudja átszőni az alapanyag-keveréket. A zsákokat a bekevert táptalajjal, a töltést 

követően azonnal sterilizálni kell az erjedés és a penészedés megakadályozása érdekében. A shiitake lassú fejlődése miatt a fertőzött 

alapanyagot nem képes kolonizálni, vagy csak nagyon vontatottan. A sterilezés általában 121-128 °C-on történik, a zsákok méretétől függően 

2-4 órán keresztül. Egyes endospórát képező baktériumok 100 °C körüli hőmérsékletet is elviselnek akár 20 percen keresztül is, ezért a 121 

°C az autoklávozás során a szükséges minimumhőmérséklet, amely a versengő szervezeteket elpusztítja és a táptalaj szénhidrátjait még nem 

karamellizálja. 

A steril, szobahőmérsékletre visszahűlt táptalaj csírázása szintén steril körülményeket igényel túlnyomásos oltóhelyiségben vagy lamináris 

fülkében. A csírázáshoz szemcsírát vagy pálcika csírát használnak. 



  

Köles hordozóanyagon szemcsíra és pálcikás csíra 

A szemcsírázás előnye, hogy egyenletesen lehet az alapanyagban elkeverni és dúsítóként is funkcionál (kevert csírázás). Felszíni csírázást is 

alkalmaznak néhány országban, amikor egyszerűen a táptalaj felületére szórják a csírát. Ilyenkor a micélium fentről-lefelé haladva szövi át az 

alapanyagot azonban az nem lesz homogén, meglehetősen rossz eredménnyel jár. A pálcikás csíra használatakor hosszabb oltópálcát tolnak a 

zsákok közepébe vagy átlósan, majd a csírázás helyét leragasztják. Hátránya, hogy szintén nem fog egyenletes átszövetést eredményezni, de 

költséghatékonyabb. Az oltáshoz használt csíra mennyisége 1-5%, amely a dúsító mennyiségétől és az alkalmazott csírázási módszertől függ. 

Amennyiben néhány nap elteltével penészfertőzések jelennek meg a zsákokon, akkor azokat célszerű eltávolítani. A fertőzések légmozgással 

könnyedén tovább terjedhetnek a többi zsákra. Ugyan a steril alapanyag-előállítás költséges és magas kézimunka igényű eljárás, mégis a 

gyakorlatban elterjedt, mert elfogadható termésbiztonságot ad. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy ilyen módszerrel erősen korlátozott 

mennyiségű alapanyagot lehet csak naponta előállítani. Elméletileg megoldható a csíragyártáshoz is használt forgódobos keverőben az 

alapanyag keverése, sterilezése és csírázása is minimális kézimunka erővel, ám az így előállított alapanyagra egyelőre nincsen piaci igény. 

Szubsztrátum előállítása pasztőrözéssel  

A gombatermesztésben dolgozó kutatók régóta foglalkoznak olyan eljárások kidolgozásával, amelyekkel olcsóbbá teheti a shiitake alapanyag 

előállítását. Ezért szerte a világon folynak kísérletek a laskagomba termesztésénél ismertetett száraz- és nedves hőkezeléses technológia 

adaptálására. Ezek a receptúrák többféle faforgács-fűrészpor, szalma és kisebb mennyiségben adagolt dúsítók összekeverését javasolják, és 

hőkezelésre a pasztörizálást ajánlják (65-100 °C és 4-24 óra). Az alapanyag-keverék előállítása során mindig a rendelkezésre álló 

lehetőségek között kell meghatároznunk az ideális eljárást. A hőkezelés nem pusztítja el az összes patogén szervezetet, amelyek közül a 

Trichoderma-fajok jelentik a legnagyobb veszélyt. A magasabb nitrogén tartalmú alapanyagban a zöldpenész erőteljesen fejlődik. A 

hőkezelést követően az alapanyag nagyobb tömegben történő csírázása a technológia következő lépése. A lehetőség szerint túlnyomásos, 

tiszta légtérben történő kevert csírázás géppel is végezhető, erre szemcsíra alkalmas 5-10% mennyiségben (nedves tömegre vetítve). A 

becsírázott alapanyagot nagyobb méretű zsákokba lehet tölteni a steril eljáráshoz képest (az alacsonyabb dúsító mennyiség miatt a befülledés 

veszélye kisebb), így akár 5-20 kg méretű zsákok is készíthetőek. A nagyobb zsákokat célszerű töltés előtt perforálni, hogy az átszövetéshez 

szükséges O 2 mennyiséget biztosítani lehessen. 

A shiitake letermesztése 

A shiitake termesztése az eddig ismertetett gombafajokhoz képest hosszabb időt vesz igénybe és sok türelmet igényel. Az átszövetéstől a 

blokkok termőre fordításáig a micélium több szakaszon megy át, amelyek ismerete a sikeres termesztés előfeltétele. A csírázást követően a 

shiitake micéliuma által kiválasztott enzimek elkezdik bontani az alapanyagot és ezzel párhuzamosan a micélium növekedésnek indul. A 

zsákokat átszövető állványokon, polcokon, vagy a termesztő helyiség padozatán lehet elhelyezni. 



 

Shiitake blokkok átszövetése pincében 

Az átszövetés végére a zsákok színe megváltozik és kivilágosodik, majd a termőblokk keményedésnek indul. Ebben a fázisban a micélium 

abszorbeálja és akkumulálja a termőtest-képzéshez szükséges tápanyagokat. Ennek főbb szakaszai az alábbiak: 

 A szubsztrátum felszínén vékony, fehéres micéliumréteg alakul ki. 

 A külső micélium „kéreg” egyre keményebbé válik és meghatározhatatlan helyeken apróbb kinövések, dudorok jelennek meg a 

felületén. Ezek a dudorok potenciális termőtesteket jelölnek, amelyek közül sok abortálódik és nem képez termőtestet. A dudorok egy 

részéből viszont termés fejlődik. 

 A pigmentálódási fázisban a fehér felületű micélium barnulni kezd, ekkor a fóliát célszerű meglazítani (felvagdosni). A friss 

levegő biztosítása a blokkok barnulását segíti. 

 A blokkok felszíne tovább keményedik és egyre sötétebb színűek lesznek, ilyenkor a zsákot már célszerű teljesen eltávolítani. A 

blokkok felszíne száraz, ugyanakkor a belsejük nedvességtartalma 70-75% is lehet. Ez tekinthető ideálisnak a termőtestképzéshez. 

Érdekes módon a blokkok belsejének nedvességtartalma ebben a fázisban nagyobb, mint amit csírázáskor beállítottunk, amelynek oka 

lehet, hogy a gomba a cukrok oxidációjával energiához jut, és emellett CO2-ot valamint vizet képez. 

 Az érlelés végére a gomba felhasználja a tartaléktápanyagokat és megindulnak a differenciálódási folyamatok, elindul a 

termőtestképzés. Természetesen ezek nem diszkréten elkülönülő fázisok, hanem egy élettani folyamat. 

Tudományosabban megfogalmazva (biotechnológiai, mikrobiológiai és mikológiai szempontból) a fenti technológiai szakaszok az alábbiak 

szerint írhatóak le:  

1. szakasz: a gomba aktív növekedésének, táplálkozásának szakasza, azaz a trofofázis (=átszövetés) 

2. szakasz: a raktározási szakasz, amelynek során a micélium intenzív növekedési szakasza lelassul és a hifák tartaléktápanyagokat 

halmoznak fel (=érlelési szakasz).  

1. Az érlelés első szakasza, amikor pattogatott kukorica-szerű dudorok jelennek meg a zsákokon. 

2. Az érlelés második szakasza, amikor többek közt fény hatására barnul a zsákok felszíne (polifenol-oxidáz). 

3. szakasz: termőtestképzési szakasz (=reproduktív szakasz). 

A shiitake termesztése hazai termesztőnél  

 

A fenti stádiumokban a shiitake környezeti igényei eltérőek, amelyről számos ellentmondó adat található a szakirodalomban. Abban minden 

szerző egyetért, hogy az átszövetéshez az alapanyagban 25-27 °C-ot kell biztosítani. A páratartalom értéke kevésbé jelentős, ugyanis az 

alapanyag a zsákban van ebben a fázisban és nem veszít jelentősen a súlyából. Ezért a páratartalom átszövetés alatt 50-90% között is lehet, 

minimális szellőztetés mellett. A zsákok belsejében akár 5-15.000 ppm is lehet a CO2 szint, amelyet még a shiitake elvisel. A gyakorlati 

tapasztalatok szerint az átszövetés alatt fényre nincsen szükség. A dudorok megjelenését a változó nappali-éjszakai hőmérséklet és a magas 

CO2 fokozza. A blokkok barnulásának indukálását egyes termesztők a zsákban, mások már a zsákot eltávolítva végzik. Az ideálisnak 

tekintett hőmérséklet 20-25 °C, 70-80% páratartalom mellett és alacsonyabb szén-dioxid szint mellett (2000-3000 ppm). A fólia 

eltávolításának ideje nagy szakértelmet és rutint igényel. A korán leszedett fólia hatására torz termőtestek fejlődhetnek, a túl későn 

eltávolított anyagban a micélium „túlérhet” és később csak a blokkok felszínén jelennek meg a termőtestek. Az átszövetés törzstől, 

alapanyagtól, csíra mennyiségétől függően 3-6 hét alatt megtörténhet. A micélium érlelési ideje szintén 3-6 hetet is igénybe vehet, egyes 

szerzők szerint a termőre fordítás az 50-100. nap között lehetséges. 

A termőre fordításhoz a blokkokat fellógatják vagy polcokon helyezik el. 

http://www.youtube.com/watch?v=qLuSZDaTWh4
http://www.youtube.com/watch?v=qLuSZDaTWh4


 

Termőre fordításhoz elhelyezett, fellógatott blokkok 

A primordiumok (termőtest kezdemények) megjelenését a környezeti feltételek változtatása serkenti. A termőtest kezdemények megjelenését 

már egy paraméter megváltoztatása segíti, de több tényező együttes változtatása fokozza a termőtestképzést: 

 a hőmérséklet csökkentése, a nappali-éjszakai hőmérséklet közti különbség emelése; 

 a blokkok vízzel való permetezése, vagy áztatása; 

 a relatív páratartalom ingadozása; 

 „kiszellőztetés”, vagyis a CO2 szint csökkentése (1.500 ppm alá); 

 a blokkok fizikai sokkja (rázogatás, ütögetés, a blokkok átszúrása és locsolása. 

 

Blokkok öntözése a közepébe szúrt öntöző segítségével (a zsákok kívülről alig nedvesíthetők az első hullám előtt) 



Termőidőszakban a levegő hőmérsékletet 16-18 °C-on kell tartani, a páratartalmat pedig 80-90%-on. A tetszetős kalap és tönk 

differenciálódáshoz közel 1000 lux fényre is szükség van, amelyet pincei termesztésben pótmegvilágítással is biztosíthatunk. 1000 ppm 

fölötti CO2 hatására a tönk megnyúlik és a kalap kisméretű marad. Egyes termesztők még az első hullám előtt áztatják a blokkokat, míg 

mások csak azt követően, a második hullám előtt. A zsákokban barnult blokkokat többnyire nem szükséges áztatni az első hullám előtt, mert 

van elegendő nedvesség a blokk belsejében. 

Termőre fordítást követően 5-7 nap múlva megjelennek a primordiumok, amelyek 5-10 nap alatt érik el a szedésérett állapotot. A termőtestek 

fejlődéséhez nappal-éjszaka hőmérséklet ciklusra és fényre van szükség. A hőmérséklet a törzs típusától függően (téli, átmeneti, 

melegkedvelő vagy indifferens) 10-35°C között változhat, de általánosságban megjegyezzük, hogy minél alacsonyabb a termesztési 

hőmérséklet, a gomba annál kiválóbb minőségű és jobban tárolható, ugyanakkor a fejlődése lassabb. Szedéskor a még begöngyölt szélű 

termőtesteket kézzel, enyhén csavaró mozdulattól leszakítják a blokkról, az esetleg szubsztrátumot is tartalmazó végüket többnyire levágják. 

A termőtesteket a blokkról az első hullámban nem célszerű levágni, mert fertőzéseknek nyit kaput. Szedést követően pár napig nem javasolt 

öntözni, szintén a fertőzések elkerülése miatt. Az első terméshullámot követően 2-3 hétig a blokkokat pihentetni, érlelni kell a második 

hullámra. A második hullám előtt a blokkokat néhány órára/ egy napra vízbe áztatják, vagy a belsejüket feltöltik vízzel. Az áztatást követő 5-

10 napon belül megjelennek az újabb termőtestek, amelyek pár nap alatt szedéséretté válnak. Két, legfeljebb három hullámot lehet a shiitake 

esetén elérni, ezalatt 20-25%-os kihozatal érhető el. Az első hullám az össztermés 50-60 %-a is lehet. A leszedett gomba hűtőben néhány 

hétig jól tárolható és szállítható. A feldolgozás legegyszerűbb módja a gomba szeletelése és kiszárítása, majd annak értékesítése, esetleg 

porrá őrlése. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen termőtest típusai vannak a shiitake gombának? 

2. Melyek a shiitake termesztésének technológiai lépései? 

3. Melyek a főbb táptalaj előállítási módszerek? 

4. Ismertesse a shiitake extenzív termesztését! 

5. Melyek az intenzív shiitake termesztés főbb alapanyagai? 

6. Soroljon fel legalább öt, shiitake gombából készült termékeket! 
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Gyógygombák termesztése  

Szerző: Geösel András 

A „gyógygombák” definiálása meglehetősen nehéz feladat. Egyes szakirodalmak gyógygombának hívják azokat a fajokat (vagy azok 

kivonatait), amelyeket a gyógyászat használ. Ugyanakkor a „gyógyászat” meghatározása is kényes, ugyanis a tradicionális távol-keleti 

medicinában évezredes múltja van a növényekkel és gombákkal való gyógyításnak. Szélesebb értelemben gyógygombának tekinhetünk egy 

fajt akkor, ha valamilyen élettani folyamatba pozitív módon avatkozik bele. Ebben a megközelítésben valamennyi, jelen tananyagban 

szereplő faj ebbe a körbe tartozik. Szintén gyakran használt kifejezés az „egzotikus gomba”, amely meghatározása szintén problémás: 

gyakorlati szempontból egzotikusnak tekintünk Magyarországon mindent, ami nem csiperke- és laskagomba. Míg Kínában a shiitake vagy 

júdásfüle gomba egyáltalán nem számít egzotikusnak, Európában az utóbbi biztosan az. Ebben a fejezetben öt olyan gombafaj termesztését 

ismertetjük, amelyeket kis mennyiségben hazánkban is termesztenek, és mindenképpen a gyógygombák közé is besorolhatók, valamint egyre 

nagyobb érdeklődés mutatkozik irántuk. A fejezetben szereplő gombafajok többnyire feldolgozott formában (szárítmány, kapszula, tea stb.) 

kerülnek a fogyasztókhoz, és az egészséges táplálkozás reneszánszának köszönhetően egyre szélesebb körben válnak ismertté és keresetté. 

Az egyes fajoknál leírt gyógyhatások ötvözik a gyógyászati kísérletek eredményeit (sejtkultúrás, állatkísérletek és néhol humán vizsgálatok) 

a tradicionális, főleg távol-keleti megfigyelésekkel és hagyományokkal. A gyógyhatások közül azokat emeltük ki, amelyek jól 

dokumentáltak és tudományosan igazoltak. 

Gyapjas tintagomba 

Tudományos neve: Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 

Aktuális rendszertani besorolása: 

 Rend: Agaricales 

 Család: Coprinaceae 

 Nemzetség: Coprinus 

A gyapjas tintagomba hazánkban gyakran előforduló, jellegzetes morfológiájú, tavasztól-őszig gyűjthető faj. Ízét kiválónak tartják, amely 

jellegzetes, fűszeres, ezért szárítva, tartósítva ételek ízesítésére is használható. Magyar nevének egyik felét („tintagomba”) a spórák érése 

során bekövetkező autolízis miatt kapta, amelynek eredményeképpen a gazdaságilag túlérett termőtestek sötét, tintaszerű folyadékot 

eresztenek és elfolyósodnak. A gyűjtött, termesztett termőtestek ezért csak hűtve tárolhatók, legfeljebb 2-3 napig. A gomba kalapja 8-15 cm 

hosszú, 3-5 cm széles, megnyúlt tojásdad alakú. A kalap gyapjúszerű pikkelyekkel fedett, amely a nevének a másik felét („gyapjas”) 

magyarázza. A tönkje 5-10 cm hosszú, pár centiméter vastag, hengeres, rostos szerkezetű. A nemzetség latin neve a „trágyára” utal, amely jól 

jelzi, hogy a faj tápanyagban gazdag területeken fordul elő a természetben. Magyarországon csak néhány termesztő foglalkozik az 

előállításával, csírája előzetes megrendelésre beszerezhető és a viszonylag könnyű termeszthetősége miatt általában jó eredményekre 

számíthatunk. 

Gyógyhatásai 

A gyapjas tintagombát a tradicionális távol-keleti gyógyászatban az emésztési problémák kezelésére és bélpanaszok gyógyítására 

alkalmazzák. Egyes kutatási eredmények szerint a gomba vizes kivonata az ösztrogén-független mellrák gyógyításában is szerepet játszhat. 

Egy gombából kivont fehérje gyomorrákos sejtek növekedését gátolta. Ezek mellett jelentős a gomba vércukorszintet csökkentő hatása. 

Egyes kutatók szerint a huzamosabb ideig történő fogyasztás hatására a vérplazma glükóz szintje akár harmadával is alacsonyabb lehet. 

Elemanalitikai mérések szerint magas a gomba vanádium tartalma, és a benne lévő vanádium-sók az inzulin analógjaként is 

funkcionálhatnak. Egy megfigyelés szerint a gomba micéliuma fonálférgek elpusztítására is képes oly módon, hogy a vegetatív micéliumon 

fejlődő „tüskék” a fonálférgek kutikuláját kiszúrják, majd az elpusztult állatot a micélium lebontja. 

Termesztése 

A gyapjas tintagomba termesztése a rövid idejű tárolhatóság miatt csak kis mennyiségben és termőfelületen megoldható. Más gombafajok 

termesztéshez használt szubsztrátumok megfelelnek a gyapjas tintagombának is, az alapanyag tekintetében nincsenek különleges igényei. A 

jelenleg forgalomban levő szalmás-csirketrágyás csiperkekomposztok és a különböző szintetikus komposztok egyaránt megfelelnek a 

számára. Gyakorlati tapasztalatok szerint szárazon és nedvesen hőkezelt szalmán, de akár dúsított fűrészporon is megfelelő terméseredményt 

ad. Eredeti élőhelyén is preferálja a magas nitrogén tartalmú területeket, ezért a kétspórás csiperkegombához viszonyítva kevésbé érzékeny 

az alapanyagban lévő ammóniára, ezért a gyengébben komposztált, rosszabb minőségű csiperkekomposzton is jól termeszthető. 



 

Termesztéstechnológiája nagyban hasonlít a csiperkegombáéhoz, azzal a különbséggel, hogy termőidőszakban csekély fényre is szüksége 

van. Az alapanyag csírázását szemcsírával végzik, amelyet 1-2%-ban kevernek az alapanyaghoz. Az átszövetés elején a zsákok száját 

visszahajtják, vagy papírral fedik. Az átszövetéskor 25 °C körüli hőmérsékletet biztosítva a komposztban, 2-3 hét az átszövődés ideje. Az 

átszövetés végére a komposzt kissé kivilágosodik, ekkor kerül sor a takarásra. Takaráshoz jó minőségű tőzeget használnak, amelyet 4-5 cm 

vastagságban terítenek el az alapanyag-keverék felületén. A lappangási időszak alatt 20 °C körüli hőmérsékletet kell tartani a 

szubsztrátumban, és a takaróanyagot fel kell tölteni vízzel. Amennyiben felhordás (takarás) előtt már feltöltötték a takaróföldet vízzel, úgy 

ritkább öntözésre van csak szükség. A termőre fordításhoz a komposzt hőmérsékletét 20 °C alá kell vinni, a jó minőségű terméshez 12-15 °C 

ideális. Magasabb hőmérsékleten a fejlődés gyors, de a gomba minősége gyenge. 

  

Szedés utáni gyapjas tintagomba zsák takarófölddel takart szalmás-csirketrágyás komposzton és első osztályú termőtestek 

C. comatus termesztéséhez javasolt paraméterek 

  
Komposzt 

hőmérséklet (°C) 
Páratartalom (%) Időtartam (nap) CO2 (ppm) 

Átszövetés 21-27 95-100 12-14 5-20.000 

Termőre fordítás 16-21 95-100 12-15 500-1.000 

Termőidőszak 18-24 80-90 5-7 500-1.000 

  

Termőidőszakban minimális fényt kell biztosítani a számára csakúgy, mint a shiitake vagy laskagomba termesztésénél. A gyors termőtest 

fejlődés miatt a szedés időzítése is kulcskérdés a jó minőségű áru előállításához. Szedésre a még zárt kalappal rendelkező termőtestek 

alkalmasak, amelyeket azonnal le kell hűteni. A gomba autolízise hűtéssel lassítható, de előfőzéssel (blansírozás) teljesen meg is állítható. A 

termesztésben 2-3 termőhullámot várnak meg, amelyek 7-10 napos időközzel követik egymást. A friss gomba kihozatal az alapanyag 

minőségétől és törzstől függően 15-40% között alakul. 



Mandula illatú csiperke 

Tudományos neve: Agaricus subrufescens Peck. (syn. A. blazei Murr., syn. A. brasiliensis Wass.) 

Aktuális rendszertani besorolása: 

 Rend: Agaricales 

 Család: Agaricaceae 

 Nemzetség: Agaricus 

Az A. subrufescens Dél-Amerika és Ázsia trópusi-szubtrópusi területein fordul elő, illetve őshonosnak tartják Kaliforniában is. Európában 

természetes körülmények között nem fordul elő, kedveli a magas tápanyag tartalmú, nitrogénben gazdagabb területeket. Az A. subrufescens 

kalapja 7-25 cm átmérőjű, fejlődése során először domború, majd fokozatosan kilapul. A kalap színe fiatalon krémszínű, majd fokozatosan 

barnul, és a kalap közepe körül csokoládébarna foltok alakulnak ki. A kalap húsos, rostos szerkezetű, a felülete pikkelyszerűen szakadozott. 

A részleges burok pihés, hártyaszerű, az érés során felszakadozik, vagy a kalap szélére ragad. A tönk 5-11 cm hosszú és 1,5-3,5 cm átmérőjű, 

általában egyenes, henger alakú és fehér színű. Lemezei éretlenül fehérek és vékony részleges burok fedi. A lemezek és a spórák éretten 

csokoládébarnák. Szedéskor a vágás helyén a tönk besárgul. A termőtestek egyesével vagy csoportosan nőnek. Intenzív mandula illata és íze 

van. Hazánkban természetes körülmények között nem fordul elő. 

Gyógyhatásai 

Korábban széles körben alkalmazták a fizikai és szellemi stressz ellen, az immunrendszer általános fokozására, cukorbetegségben szenvedők 

életminőségének javítására, a vér koleszterinszintjének csökkentésére, csontritkulás kialakulása ellen, illetve gyomorfekély esetén - ezek a 

hatások a néphagyományok útján maradtak fent, ugyanakkor jónéhány ellenőrzött hatással is rendelkezik. Nagy mennyiségben tartalmaz 

ergoszterolt, amely a vérkoleszterin szintet csökkentő D2-vitamin elővitaminja. A Streptococcus pneumoniae baktérium okozta fertőzés 

leküzdésében a gombából készült kivonat hatását igazolták egér sejtekben, és feltételezhető, hogy a pozitív hatás az emberekben is 

megismételhető. A legtöbb kutatás a gombából készült kivonatok tumorgátló hatására vonatkoznak. A faj nagy mennyiségben tartalmaz béta 

1,3 és 1,6 glükánt. Ezek a poliszacharid típusú vegyületek fehérjékkel alkotnak komplexeket és így képesek kifejteni hatásukat. Az emberi 

szervezetben aktiválják a falósejteket, az interferon és interleukin-termelést, amelyek a vírusokkal szembeni védekezésben is részt vesznek, 

illetve elősegítik a fehérvérsejt képződést. A gomba tumorgátló hatása abban nyilvánul meg, hogy a daganatos sejtekben fokozza az 

apoptózist (programozott sejthalál) és fokozott immunválaszt idéz elő. Sejtkultúrában, állatkísérletekben és klinikai kísérletekben vizsgálták 

a gomba hatását különböző daganattípusokra. A sejtkultúrákban és állatokon végzett kísérletekben eddig legalább 12 különböző ráktípus (pl: 

bőrrák, májrák, sarcoma, tüdőrák, vastagbélrák stb.) esetén igazolták, hogy az A. subrufescens pozitívan befolyásolta a betegség kimenetelét. 

Mark Wach mutatja be a gombafaj gyógyhatásait, valamint a nemrégiben nemesített új hibridet (angol nyelvű) 

Termesztése 

Az A. subrufescens másodlagos szaprobionta, ami azt jelenti, hogy csak olyan anyagon terem, amelyet mikroorganizmusok már részlegesen 

vagy teljesen lebontottak. Komposzton, fűrészpor alapú sterilizált alapanyagon egyaránt termeszthető. Nagyon fontos különbség az 

A.bisporus-hoz képest, hogy amíg a kétspórás csiperkének nincs szüksége fényre a termőidőszakban, addig az A. subrufescens fényt igényel 

a jó minőségű termőtest képződéséhez. Az A. subrufescens kifejezetten melegigényes, 25°C-os nappali és 20 °C-os éjszakai 

komposzthőmérsékletet igényel termőidőszakban is. A termesztés egyik sikere az alapanyag minőségén múlik. A faj számára ideális 

komposzt kémhatását pH = 7,5-re, a takaróanyag kémhatását pedig pH = 7,5-8 értékre kell beállítani. A csiperkegomba termesztéséhez 

használt, jól fermentált csirketrágya-szalma alapú komposzt tapasztalataink szerint megfelelő e faj számára is. A komposzt optimális 

nedvességtartalma a II. fázis végén 55-60%. A csírázástól számított 14-20. napon történik a takarás, amely a technológia fontos fázisa. A 

takarófölddel szemben támasztott követelmény, hogy nagyon jó víztartó képességgel rendelkezzen. Magasabb hőmérsékleten a takaróföld 

evaporációja intenzívebb, illetve a gomba fokozott légzése miatt a termesztés során több vízre van szükség, mint a kétspórás csiperkegomba 

termesztése során. A gyakori öntözések miatt a takaróföld “lekeményedik” és elveszíti szerkezetét, ezért az 5-6 cm vastag takaróföldnek 

kiváló minőségűnek kell lennie. Kísérleteink szerint a lappangási időszakot követően borzolásra nincsen szükség, mert annak hatására a 

micélium kiritkul, és az első terméshullám kevés termőtestet hoz. A termőre fordításhoz néhány fokkal alacsonyabb komposzthőmérsékletet 

kell biztosítani, majd termőidőszakban a hőmérsékletet ismét néhány fokkal magasabbra kell állítani. Termőre fordításhoz és a 

termőidőszakban a levegő relatív páratartalmát 85-90%-on kell tartani. Az egyes hullámok akár már egy hét alatt kifejlődhetnek, majd két 

hullám között 10-15 nap telik el. Gyakran már két termőhullámot követően a takaróföld szerkezete drasztikusan leromlik, és nem teszi 

lehetővé egy 3. hullám kialakulását. Jó szerkezetű takarófölddel a harmadik terméshullám is elérhető, saját tapasztalataink szerint ezalatt 10-

12 kg gombát lehet leszedni 100 kg komposztról. 



 

A. subrufescens termőtestek (némileg túlérve) 

A. subrufescens termesztése során javasolt környezeti paraméterek 

  
Komposzt hőmérséklet 

(°C) 
Páratartalom (%) Időtartam (nap) CO2 (ppm) 

Átszövetés 25-26 90-95 12-17 5-10.000 

Lappangás 24-25 90-92 8-12 2.000-5.000 

Termőre fordítás 21-24 85-90 8-12 <1.000 

Termőidőszak 23-25 85-90 4 -8 <1.000 

  

A gomba szedése kézzel történik, a csiperkegombánál ismertetett módon. A leszedett termőtestek aljáról a takarófölddel szennyezett részt 

levágják, majd a termőtesteket azonnal lehűtik. A vágási felület sárgul, ami a hosszabb hűtőtárolás hatására tovább erősödik. Emiatt, illetve a 

viszonylag gyors romlás miatt hűtve is csak néhány napig tartható el. A gomba ezért elsősorban nem frissen, hanem szárítva, porítva vagy 

kapszulázva kerül kereskedelmi forgalomba. Tapasztalataink alapján, a gombafaj termesztésére a magyarországi gyakorlatban elterjedt hideg 

pincék nem alkalmasak. A felszíni fóliás és átalakított mezőgazdasági létesítmények azonban már megfelelőek az A. subrufescens 

termesztésre is. A faj magas hőigénye miatt nem vagy nehezen valósítható meg a faj folyamatos, gazdaságos termesztése (pincében 

különösen nem). 

A faj Európában is egyre népszerűbb: a 2011. évi Fruit Logistica kiállításon a holland Prime Champ cég innovációs díjat kapott a faj 

termesztésével kapcsolatos fejlesztéseiért. 

A. subrufescens termesztése Kaliforniában (a videón 3:32-től, előtte az alapanyaggyártás kétspórás csiperkéhez) 

Nameko tőkegomba 

Tudományos neve: Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito & S. Imai 

Aktuális rendszertani besorolása: 

 Rend: Agaricales 

 Család: Strophariaceae 

 Nemzetség: Pholiota 

A faj eredeti őshazája Japán és Ázsia, ahol az egyik legnagyobb mennyiségben termelt és fogyasztott gombaféle. A természetben hűvös, 

nedves hegyvidékeken és lankás lejtőkön fordul elő, főleg csoportosan terem farönkön. Egyes vélemények szerint félparazita életmódot 

folytat. A Pholiota nemzetségre jellemző, hogy kevés ehető fajjal rendelkezik. Ennek oka, hogy a felületük gyakran nyálkás, ragadós. A 

gombafaj népszerűségére jellemző, hogy Japánban a shiitake (Lentinula edodes) és téli fülőke (Flammulina velutipes) után a harmadik 

legnépszerűbb faj. Főzés hatására a nyálkaréteg eltűnik, a gombának pedig karakteres, édeskés íze és jó konzisztenciája marad. Illata enyhén 

dióra emlékeztető, de nem túl karakteres, aromája pedig a vadontermő fajokhoz hasonló. A nameko tőkegomba kalapja, sárgás-világosbarna 

http://www.primechamp.com/index.php?id=primechamp&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19&cHash=d38334543e263d2cb963d36d7985bb0e


színű, lemezei fehérek, majd az éréssel megbarnulnak. Ma már mélyhűtött kiszerelésben a nagyobb hazai áruházakban is kapható. 

Magyarországon csak néhány termesztő foglalkozik az előállításával, de csírája beszerezhető. Vegetatív micéliumának rendkívül magas 

páratartalomra van szüksége, emellett a termőre fordításhoz kifejezetten alacsony hőmérsékletet igényel. 

Gyógyhatásai 

A gombafaj gyógyhatásairól kevesebb irodalom számol be, ám néhány pozitív hatását már igazolták. A gomba tartós fogyasztása csökkenti a 

vér lipidszintjét, immunerősítő és gyulladás csökkentő hatással is rendelkezik. Kínai eredmények szerint a nameko tőkegombából izolált 

poliszacahridok fokozzák az immunválaszt és a pajzsmirigy működését, valamint a limfociták transzformációját egerekben. Szintén 

állatkísérletekkel igazolták, hogy a szarkoma gátlásán felül egyes baktériumos fertőzéssel szemben is hatásos. 

Termesztése 

Az eredeti élőhelyén kisebb mennyiségben extenzív módon is termesztik, lombhullató fák rönkjére oltva. Intenzív termesztéséhez faforgács 

és fűrészpor keverékét használják, amelyhez búzakorpát kevernek. Hazai kísérletek szerint szárazon hőkezelt búzaszalma és kukoricacsutka 

keverékén is jól terem. A táptalajhoz gyakorlatilag bármilyen fafaj fűrészpora megfelelő. A termesztett gombák közül azon kivételek közé 

tartozik, amely a fenyőfélék melléktermékét is jól hasznosítja. A dúsítóanyag mennyisége 10-20% lehet, ennél több nitrogént nem érdemes a 

szubsztrátumhoz keverni. A táptalaj nedvességtartalmának az átlagosnál magasabbnak kell lennie (75-80%), mert a faj vízigénye a 

termőidőszakban is magasabb. A táptalaj steril előállítása és pasztörizálása egyaránt előfordul a gyakorlatban. A hőkezelést követően 10-

15% szemcsírát kevernek az alapanyaghoz (ilyen magas csírázási aránynál a dúsító mennyisége kevesebb is lehet), amelyet egyenletesen 

elkevernek. A becsírázott alapanyagból 2-3 kg-os zsákokat vagy kisebb méretű műanyag palackokat töltenek, amelyeket polcokon vagy a 

termesztőhelyiség padozatán, ideális körülmények között 2-3 hét alatt szövetnek át, majd a blokkok tetejéről eltávolítják a fóliát. 

 

Termőre fordításhoz elhelyezett nameko blokkok 

Kifejezetten hidegkedvelő gombafaj lévén a szubsztrátum hőmérsékletét 10-14 °C-ra kell lehűteni, tehát a termőre fordításhoz meglehetősen 

alacsony hőmérsékletet kell biztosítani. Minél kisebb méretű zsákokat töltenek, annál hatékonyabban (kisebb energiával) lehet a hűtést 

megvalósítani. 

A nameko tőkegomba fejlődése gyorsított felvételen 

Ph. nameko termesztése során javasolt környezeti paraméterek 

  
Szubsztrátum 

hőmérséklet (°C) 
Páratartalom (%) Időtartam (nap) CO2 (ppm) 

Átszövetés 24-29 95-100 12-15 >5.000 

Termőre fordítás 10-15 98-100 7-10 500-1.000 

Termőidőszak 13-18 90-95 5-8 500-1.000 

  

A hideg hatására megjelenő primordiumok további fejlődéséhez a helyiség hőmérsékletét emelni lehet, 14-18 °C szubsztrátum hőmérséklet 

tartása mellett. A helyiség kiszellőztetését már a termőre fordításkor el kell végezni, és az alacsonyabb CO2 szintet végig biztosítani kell. A 



magas szén-dioxid szint a kalap kialakulását gátolja. A kalap és tönk megfelelő fejlődéséhez fényre is szükség van, amelyet a primordiumok 

megjelenésétől kezdve biztosítani kell. Távol-Keleten kifejezetten a megnyúlt tönkű gombát kedvelik. 

 

Szedésérett termőtestek az európai piacra 

 

Megnyúlt tönkű nameko tőkegomba Kínában 

A faj magas vízigénye miatt az első hullám után a blokkokat áztatni is lehet, ezzel nagyobb hozamú második hullámot nyerhetünk. Ehhez 

tökéletesen átszőtt és fertőzésmentes blokkokra van szükség. A termesztési gyakorlat két hullámot szed, ez idő alatt a gombák apró mérete 

miatt 15-20% kihozatalra (kg/100 kg alapanyag) lehet számítani. 

Pecsétviaszgomba  

Tudományos neve: Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst 

Aktuális rendszertani besorolása: 

 Rend: Polyporales 

 Család: Ganodermataceae 

 Nemzetség:Ganoderma 

A gyógyhatással rendelkező gombafajok közül a pecsétviaszgombának van legrégebbi írásos irodalma. A tradicionális kínai gyógyászat már 

évezredek óta ismeri és használja ezt a friss fogyasztásra teljesen alkalmatlan gombafajt. A kínai nyelvcsaládban „ling zhi” néven ismert, 

amely a „halhatatlanság növénye”-ként fordítható magyarra. A császári Kínában az uralkodó osztály kiváltsága volt a gomba fogyasztása. A 

vadon gyűjtött példányokat be kellett szolgáltatni a kincstárnak. 



A gomba ízét okozó keserű anyagok forrázás hatására zömében elbomlanak, de a tea íze továbbra is keserű marad, amelyet gyakran 

jellegzetes ízű növényekkel (gyömbér, ginzeng) próbálnak mérsékelni. Friss állapotában szárítás nélkül is akár évekig eltartható, ezért a 

virágkötészetben is jól használható. 

 

Díszítőtál pecsétviaszgomba és más taplófajok felhasználásával 

A Ganoderma nemzetségbe főként fehérkorhasztó fajok tartoznak, amelyek a természetben örökzöld fenyőket és lombhullatókat egyaránt 

elfogadnak tápnövényként. A nemzetség erős ligninbontó képességgel rendelkezik, ezért használják bioremediációra, illetve a papíriparban is 

a faanyag bontására. Néhány fajuk képes toxikus festékek bontására, ezért a textilipar is használja. A nemzetségen belüli fajok száma 300 

fölötti, taxonómiai helyzetük pedig nehezen követhető. A morfológiai leírások és herbáriumi típus példányok határozása is sok esetben 

pontatlan, ezért a genetikai vizsgálatok sem tisztázzák mindig egyértelműen egy adott faj hovatartozását. A Kárpát-medencében a 

nemzetségnek 6 faja él (pl: G. adspersum, G. cupreolaccatum, G. applanatum stb.), amelyek szintén jelentős gyógyhatásokkal rendelkeznek. 

Gombagyűjtők szerint Magyarországon a G. lucidum melegkedvelő tölgyesekben, lomberdőkben, fák tövében, tuskóján gyakran 

megtalálható. 

Gyöngyösi Sándor termesztő ”ismerteti” a fajt a Gazdakör című műsorban 

A termesztésben a termőtesteknek kétféle formája fordul elő: agancs és vese alakú. Utóbbinak a kalapja 5-15 cm nagyságú is lehet, tönkjének 

hossza és vastagsága széles tartományban mozog. Magas CO2 szint és kis fényintenzitás hatására a tönk ”megnyúlik”, amit a termesztésben is 

kihasználnak (ez lesz az agancs alakú termőtest). A tönk és kalap színe általában vöröses, annak minden árnyalatával. A kalap szélén világos 

fehér-sárga növekedési zóna húzódik. Tönkje enyhén, kalapja erősen fényes, lakkszerű réteggel borított. 



 

Vese alakú pecsétviaszgomba termőtest 

Gyógyhatásai 

A pecsétviaszgombának – hasonlóan a többi ismeretetett gyógyhatású fajhoz – az általános, immunrendszer-erősítő hatását már évszázadok 

óta ismerik és használják. Emiatt megelőző jelleggel a hagyományos kínai orvoslás terápiás szerei között hangsúlyosan szerepel. Az eddig 

vizsgált és ismertett gyógyhatások állatkísérletek eredményeiként születtek. A pecsétviaszgomba vizes és alkoholos kivonata egyaránt képes 

gátolni a herpesz vírus szaporodását, a nagy molekulasúlyú (főként poliszacharid) molekulák antivirális hatással rendelkeznek. Szintén 

állatkísérletekkel bizonyított, hogy az indukált gyomorfekély kialakulását a gomba vizes kivonata gátolja. Ezt a hatást szintén a nagy 

molekulasúlyú poliszacharidoknak tulajdonítják, amely miatt ma már a humán terápiában is alkalmazzák. A triterpén frakcióba tartozó 

ganodermasav csökkenti a vér koleszterinszintéjt és a vérnyomást, ezáltal javítja a vérkegingét és fokozza a szív oxigénfelvételét. Már a ’70-

es évek elején igazolták a gomba tumor ellenes hatását. Az A. subrufescens-hez hasonlóan a β-glükán poliszacahridoknak tulajdonították a 

tumorgátló hatást. A gombából előállított készítmények (por, kapszula és tea) huzamosabb ideig történő alkalmazása esetén sem jelentettek 

eddig negatív mellékhatásokat. A kemoterápiás kezelés mellett, kiegészítő alkalmazás során, a terápia súlyos mellékhatásait enyhítheti.  

Termesztése 

A szakirodalomban közölt termesztéstechnológiai leírások nagy része a G. lucidum termesztését ismerteti. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy 

a Ganoderma-fajok egymástól való elkülönítése néha igen nehéz. Ezért néhány esetben nem is a G. lucidum technológiájáról közölnek 

leírást, illetve a leírt technológia más Ganoderma-fajokra is igaz. A pecsétviaszgomba életmódját tekintve fakultatív parazita. A gomba friss 

fogyasztásra alkalmatlan, ráadásul a gyógyhatásokért felelős molekulák egy része a vegetatív micéliumban is megtalálható, ezért kizárólag a 

micélium steril körülmények közötti fermentálása is az előállítás egy újabb módszerét jelenti. Az ilyen módon előállított vegetatív 

micéliumtömeg szárítást követően gyorsan késztermékké alakítható. Jelenleg még kísérleti fázisban van ennek a fermentációs technológiának 

a kidolgozása, valamint a gyógyhatású molekulák arányának és mennyiségének meghatározása. A hagyományos termesztési módszerek sok 

fajhoz hasonlóan az alábbiak: rönkös, zsákos és palackos termesztés. 

Távol-Keleten még mindig nagy mennyiségben termesztik a fajt extenzív körülmények között. Ennek során a farönköket pálcikás, vagy 

fűrészpor csírával oltják, majd a szabadban szövetik át, és fordítják termőre. Az extenzív termesztés több hónapos termesztési ciklust 

igényel, ám nagyon jó minőségű termőtesteket biztosít. Egyes termesztők a kivágott és felaprított rönköket sterilizálják, majd oltást követően 

lélegző zacskóba helyezik. Ezáltal a fertőzések száma csökken és a pecsétviaszgomba micéliuma gyorsabban képes kolonizálni a faanyagot. 

Ezáltal – a nem sterilizált rönkhöz képest – 50-60 nappal rövidebb a termőreforduláshoz szükséges idő. 

Emeletes pecsétviaszgomba termesztés feszíni sátorban (kínai nyelven) 

Az intenzív termesztési módszerekhez (zsákos, üveges) alapanyag-keveréket szükséges előállítani. Ennek összetétele a korábban már 

ismertetett shiitake vagy nameko tőkegomba szubsztrátum összetételéhez és gyártásához nagyon hasonló. A táptalaj összetételére 

vonatkozóan számtalan receptúra található a szakirodalomban. A leírások abban egyeznek, hogy a szubsztrátum fő tömegét a lombos fák 

fűrészpora és faforgácsa adja. Hazai eredmények szerint a fűrészpor használata jobb hozamot ad. A receptúrák 80-95%-ban határozzák meg a 

fűrészpor mennyiségét. A hozzáadott dúsítók (kukoricadara, búzakorpa, zabliszt, szójaliszt stb.) aránya 1-15% között alakul. Itt is igaz az a 

megállapítás, hogy a dúsítók mennyiségének növelése a fertőzések kockázatát fokozza, ugyanakkor az átszövetési időt csökkenti. A dúsítók 

mennyiségét ezen kívül azok ára is korlátozza. Az összetevők bekeverését követően a nedvességtartalmat 65-70%-ra kell beállítani, majd a 

nedvesített szubsztrátum kémhatását gipsszel vagy kalcium-karbonáttal állítjuk be. Az egyes szerzők a megfelelő kémhatást pH = 5,5-7,2 

között határozzák meg. A pH beállítását követően a táptalajt kisebb űrtartalmú (1-3 kg) hőálló zsákokba vagy palackokba töltik. A zsákokat 

vattadugóval vagy hegesztéssel, a palackok száját pedig kupakkal zárják. Autoklávozást követően a szubsztrátumot lehűtik, majd aszeptikus 

körülmények között (lamináris fülke) szemcsírával oltják. A lélegzőcsíkkal ellátott zsákokat csírázást követően hegesztéssel zárják. A 

szemcsírát célszerű egyenletesen elkeverni az alapanyagban, így az átszövetés is egyenletes lesz. A bekevert táptalajt lehet ömlesztve is 

pasztörizálni vagy sterilizálni, majd a csíra hozzákeverését követően zsákokba tölteni. Ez a módszer a gyakorlatban még kevéssé használatos. 

http://kertesztananyag.hu/korszeru-gombatermesztes/shiitake-termesztes


A becsírázott alapanyag átszövetése nagy tisztaságú helyiségben, polcokon történhet. Az átszövetés a csíra mennyiségétől és a szubsztrátum 

hőmérsékletétől függően 10-18 nap alatt végbemegy. Ekkor a zsákok, üvegek száját ki kell nyitni, mert a termőre fordításhoz több oxigénre 

van a fajnak szüksége. A helyiség és szubsztrátum hőmérsékletét egyaránt csökkenteni kell. A páratartalmat – a táptalajt kiszáradásának 

elkerüléséhez – magasan kell tartani. Az átszövetett zsákokat takarni és öntözni nem szükséges. Amennyiben a szubsztrátum 

nedvességtartalmát a hőkezelést előtt jól állítottuk be, akkor az elegendő vizet tartalmaz az első hullámig. A primordiumok megjelenése a 

többi gombafajhoz képest lassabban, vontatottan megy végbe . 

 

Intenzív növekedésben lévő agancs alakú termőtestek 

A zsákok teteje ilyenkor vastag, sűrű micéliumköteggel borított. Egyes szerzők szerint a tűfej-képzés állapotában dől el, hogy agancs vagy 

vese alakú termőtestek fejlődnek. A magas CO2 szint az agancs, míg az alacsonyabb érték a vese alakú termőtest formáknak kedvez. 

 

Sötétben és magas CO2 szint mellett megnyúlt, agancs alakú termőtestek 

A CO2 mellett a genetikai tényezőknek is fontos szerepe van a termőtestek morfológiájának kialakításában. Tény, hogy a természetben 

(alacsony CO2 mellett) szinte kizárólag vese alakú termőtesteket lehet begyűjteni. 

G.lucidum termesztése során javasolt környezeti paraméterek 

  
Szubsztrátum 

hőmérséklet (°C) 
Páratartalom (%) Időtartam (nap) CO2 (ppm) 

Átszövetés 30 90-95 10-18 <50.000 

Termőre fordítás 20-25 85-95 14-28 2.000-20.000 



Termőidőszak 20-22 80-85 30-150 <2.000 

  

A termőre fordítást követően a termőtestek hosszú ideig, akár több hónapig is növekednek. A magas páratartalom ilyenkor már nem 

követelmény, de a minőséget befolyásolja. A termőtestek képzéséhez szórt fényre is szükség van, amelyet szükség szerint pótmegvilágítással 

kell biztosítani. A távol-keleti Ganoderma farmokon az üveges vagy zsákos alapanyagot elfektetve, több tíz méter hosszan falakba rakják, 

majd a termőtestek a zsák/üveg szájánál jelennek meg. 

Intenzív, falban történő termesztés (angol nyelven) 

A termőtestek szedése akkor gazdaságos, amikor már a növekedésük befejeződött. Ennek jele, hogy a világos színű növekedési zóna 

sötétebbé válik. Szedéskor a termőtesteket erős, csavaró mozdulattal lehet a szubsztrátumtól elválasztani. A termőtesteket tovább szárítani 

nem szükséges, nedvességtartalmuk alacsony. Néhány szakirodalom 2-3 termőhullámot ismertet, ám hazai irodalmak ezt nem támasztják alá. 

Az első hullámot követő áztatás nagymértékű zöldpenész fertőzéseket okozhat, pótlólagos öntözés (a blokkok belsejébe) viszont elméletileg 

megoldható. Az elérhető hozam széles skálán mozog, 10-20% közötti kihozatalt említenek a szakirodalmak. Ehhez azonban hozzá kell tenni, 

hogy a gomba csekély víztartalma (20-40%) miatt a szárazanyag produkció kiemelkedően magas, messze felülmúlja a csiperke- vagy 

laskagomba értékeit. 

Süngomba 

Tudományos neve: Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 

Aktuális rendszertani besorolása: 

 Rend: Russulales 

 Család: Hericiaceae 

 Nemzetség: Hericium 

A süngomba parazita-szaprotróf életmódú, nem túlságosan gyakori előfordulású, védett nagygomba-fajunk. Termőteste fehéres-sárgás színű, 

üreges, a felületét borító termőréteg sűrűn álló, 2-5 cm hosszú, lelógó tüskékből áll – innen ered a neve is. Az érett termőtest 10-30 cm 

átmérőjű, a termőre fordítás körülményeitől függően kisebb is lehet. Húsa szintén fehéres, fiatalon puha, kissé rostos szerkezetű, később 

szívóssá és sárgás színűvé válik. Illata és íze nem túl jellegzetes. A Távol-Keleten nagyobb mennyiségben gyűjtik, és relatív könnyű 

termeszthetősége miatt nagyobb mennyiségben termesztik is. Hazánkban hegyvidéki területeken többnyire gyengült bükk, tölgy, gyertyán 

törzsén, vagy azok korhadékán fordul elő szeptember-november hónapokban. Védett faj. Ismereteink szerint a süngomba gyengültségi 

parazita, amely a sérült fák kérgén megtelepedve azok pusztulását okozza, majd azt követően a korhadékon szaprotrófként él tovább. 

Fehérkorhasztó gombafaj lévén a faanyag különféle cukor és cukorszármazékainak polimerjei (pl. cellulóz, hemicellulóz stb.) mellett képes a 

faanyag sejtfalában jelen lévő lignin bontására. A termesztésben a faanyag-bontó képességét felhasználva szaprotrófként termesztjük. 

Gyógyhatásai 

Pozitív hatásai miatt a távol-keleti gyógyászatban széleskörűen alkalmazzák gyomor- és bélrendszeri megbetegedésekben. Egyes leírások 

szerint immunmoduláns és daganatellenes hatásokkal is rendelkezik. A krónikus bronchitis mellett az idegrendszerre gyakorolt pozitív 

hatását is leírták. A gombában előforduló hericenon és erinacin többszörösen összetett gyűrűs szerkezetű molekulák, amelyeknek 

antibakteriális és nematocid hatását már korábban leírták. Frissen csak elvétve kerül a hazai piacra, a belőle előállított kapszula gyógyhatású 

készítményként Kínában használható. 

Termesztése 

A termesztéshez ideális tenyésztörzs szelektálása már a laboratóriumi vizsgálatok során megkezdődik. A faj micéliuma már táptalajon is 

könnyen képez termőtesteket, és ezek a törzsek a tapasztalatok szerint a termesztésben is eredményesebbek. A sok légmicéliumot fejlesztő 

törzsek produktivitása alacsonyabb. Távol-Keleten a faj extenzív termesztését farönkök oltásával ma is nagyobb mennyiségben végzik. Hazai 

körülmények között ez nem javasolható, bizonytalan kimenetelű, így csak házi kertbe javasolt. Intenzív termesztéséhez pasztörizált vagy 

sterilizált alapanyagra van szükség. Hazai tapasztalatok szerint a keményfák (bükk, gyertyán és tölgy) forgácsa, fűrészpora, valamint aprított 

szalma jól használható a termesztésre, míg a gyantás, illetve puhafák (fenyő, fűz) kevésbé. A kizárólag forgácsot tartalmazó táptalajok 

átszövetése lassú, akár több hónapig is eltarthat. Ezért a táptalaj nitrogén tartalmát dúsítóanyagokkal célszerű emelni, és ezzel a termesztési 

ciklust lerövidíteni. A dúsításra darát, korpát egyaránt lehet használni, de gabonamagvak is megfelelnek erre a célra. A dúsító mennyisége 5-

15% közötti, száraz tömegre vetítve. A szubsztrátum dúsítása alacsonyabb koncentrációjú adalék mellett magasabb csírázási aránnyal is 

elérhető. A száraz összetevők keverése után az alapanyag-keverék nedvességtartalmát 60-70%-ra kell beállítani. A nedves alapanyag 

optimális kémhatása pH = 6, ugyanis a vegetatív fejlődési szakasznak ez a pH optimuma. A szubsztrátumot üvegekbe vagy hőálló zsákokba 

töltik. Minden göngyölegbe 1-3 kg alapanyag-keverék kerül. A zsákokat, üvegeket papírvattával zárják, majd autoklávban sterilizálják. 

Kihűlést követően, tiszta helyiségben, magasabb csírázási ráta mellett, szem- vagy fűrészpor szaporítóanyaggal oltják (egyúttal dúsítják). A 

csíra egyenletes elkeverését követően a zacskót kupakkal, ragasztószalaggal zárják vagy lehegesztik. Az üveget szintén lélegző kupakkal 

zárják. Az átszövetés optimális hőmérséklete 25°C, amely levegős alapanyagban és tiszta helyiségben két-három hét alatt végbemegy. A 

helyiség páratartalma ekkor még nem lényeges paraméter. A légzési gázok cseréje filtereken keresztül történik, melynek során a micélium 

felszínének a kiszáradását kell csak elkerülni. 



H. erinaceus termesztése során javasolt környezeti paraméterek 

  
Szubsztrátum 

hőmérséklet (°C) 
Páratartalom (%) Időtartam (nap) CO2 (ppm) 

Átszövetés 22-26 70-90 12-20 5.000-40.000 

Termőre fordítás 10-16 90-95 5-7 500-700 

Termőidőszak 18-24 90-95 5-10 500-1.000 

  

Az átszőtt alapanyag-keverék kivilágosodik, de általában nem keményedik úgy össze, mint a shiitake szubsztrátuma. Ekkor a blokkokat 

hideghatásnak kell kitenni, majd a kupakot megnyitni, vagy a zsákok felületén lyukakat nyitni. A termőtestek alacsonyabb hőmérsékleten 

néhány nap alatt megjelennek. Termőre fordításhoz, illetve a termőtestek növekedéséhez fényre van szükség, amelyet pótmegvilágítással is 

biztosíthatunk. 

 

Süngomba termesztés elfektetett zsákokon budafoki pincében 

A termőtestek 20 °C feletti hőmérsékleten még jól növekednek, de 25 °C fölött viszont gyenge minőségűek, szárazak és sárgás színűek 

lesznek. A primordiumok karfiolhoz hasonlóak, majd körülbelül egy hét alatt elérik a szedésérett állapotot. 



 

Szedésérett süngomba blokkok üvegházban elhelyezve 

A jó minőségű termőtestek felületén a „tüskék” már megjelentek és fehér színűek. A termőtest hamar öregszik és sárgul, ekkor fogyasztásra 

már kevésbé alkalmas. Szedéskor kézzel letörik vagy késsel levágják a gombákat, majd frissen értékesítik vagy szárítják. Szedés után a 

blokkon maradó tönkmaradványokat el kell távolítani, mert könnyen fertőződik. Az első hullámot követően a blokkokat egyes szerzők 

áztatni javasolják, míg mások csak pihentetni és újra termőre fordítani. A tervezhető hozam dúsított alapanyagon akár 20-50% is lehet az 

alapanyag friss tömegére számítva. 

Ellenőrző kérdések 

1. Melyek alapanyagot javasol gyapjas tintagomba termesztéséhez? 

2. Milyen gyógyhatásokkal rendelkezik az A. subrufescens? 

3. Milyen termőtest típusokat ismer a pecsétviaszgomba esetében? 

4. Ismertesse a nameko tőkegomba termesztési alapanyagát? 

5. Milyen hőmérsékleti értékeket javasolna a gyapjas tintagomba termesztése során? 
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Mikorrhizás gombák  

Szerző: Geösel András 

A mikorrhiza az élővilág két csoportjának, a gombáknak és növényeknek az együttéléséből (szimbiózis) származó, általában mindkét fél 

számára kölcsönösen előnyös kapcsolat, ami a talajt behálózó micélium és a növény gyökérzete között alakul ki. A kapcsolatnak két fő 

formáját különítjük el, az endo- és az ektomikorrhizát. A gombafogyasztás és a gombaipar szempontjából az ektomikorrhizás gombáknak 

van nagyobb jelentősége. 

A mikorrhiza képzés jelenségét a XIX. században fedezték fel, napjainkra pedig a mikológia igen intenzív kutatási területévé fejlődött. A 

mikorrhiza kapcsolat olyan gyakori a természetben, hogy ma már az számít ritkaságnak, ha egy növénynek nincs mikorrhizáló gomba 

partnere. Az ilyen szimbiózisban nagyszámú tömlős és bazídiumos gombafaj vesz részt. Ezek között jelentős számban akadnak ehető 

gombafajok is, amelyek magas áron értékesíthetőek. A vargánya (tinóru) gombák több faja (Boletus spp., Xerocomus spp., Leccinum spp., 

Suillus spp.), rókagomba (Cantharellus cibarius) erősen determinált szimbiózisban élő fajok. E fajoknak a csiperke- vagy laskagombánál 

ismertetett intenzív termesztését a jelenlegi ismereteink szerint, nem tudjuk megvalósítani. A legtöbb információval és gyakorlati 

eredménnyel a szarvasgombák (triflák) termesztéséről rendelkezünk. A szarvasgombák hipogeikus (föld alatt termő) aszkuszos gombák, 

amelyeknek néhány faja jellegzetes íz-, aroma-, és illatanyagokkal rendelkezik. Egyedi tulajdonságaik miatt a triflákat a gasztronómia 

évszázadok óta használja, a piacon pedig egy átlagember számára néha megfizethetetlen áron kerülnek értékesítésre. A szarvasgombák 

ektomikorrhizás kapcsolatban élnek a nyitva- és zárvatermő, főleg fás szárú növényekkel. 

Dr. Bratek Zoltán, az ELTE oktatója a szarvasgombáról 

A mikorrhiza kutatás napjainkra számos jól hasznosítható eredményt hozott. Az erdészeti csemetetermesztésben jól mikorrhizáló gombával 

együtt nevelt növények a kiültetést követően magasabb vigorral, jobb eredéssel rendelkeznek. Az ilyen erdők szárazságtűrése magasabb, a 

tápanyagban szegényebb talajokon is jobban fejlődnek. A mikorrhizált csemeték alkalmazása világszerte terjedőben van, ma már hazánkban 

is nevelnek (főleg szarvasgombával) oltott („mikorrhizált”) növényeket, amelyeknek egyre nagyobb a jelentőségük. 

Mikorrhiza kapcsolat 

A mikorrhiza kapcsolat evolúciós léptékkel nézve is időtálló: egyes elméletek szerint a növények szárazföldi megjelenése is ennek a 

szimbiózisnak köszönhető. Már a devon korból származó növényi fosszíliákon is megfigyeltek mikorrhizára utaló képleteket. A szimbionta 

kapcsolat révén alakul ki az ún. „wood wide web”, amely a mikorrhizás gombák hifáin keresztül összekapcsolja egy vegetáció különböző fás 

szárú növényegyedeit. 

Növény-gomba anyagtranszport (angol nyelvű) 

Ebben a hálózatban a hifák anyagtranszport rendszerén keresztül, a fák akár tápanyagokat is cserélhetnek egymással. A mikorrhiza 

kapcsolatnak két típusa terjedt el az élővilágban: az ektomikorrhiza és a vezikuláris-arbuszkuláris mikorrhiza (vagy endomikorrhiza). 

Vezikuláris-arbuszkuláris mikorrhiza (VAM) 

A vezikuláris-arbuszkuláris mikorrhiza (VAM) olyan endomikorrhizás kapcsolat, amelyben a hifák behatolnak a növényi gyökér sejtjeibe, 

ahol intracellulárisan növekednek. A kéregsejtekben a gomba hólyag formájú képleteket (vezikulumok) vagy elágazó betüremkedéseket 

(arbuszkulumok) hoznak létre. A hifák nem hatolnak be a növényi citoplazmába, csak betüremkednek a sejtmembránon át. Az 

arbuszkulumok szerkezete megnöveli a felületet a hifa és a sejt citoplazmája között, amellyel megkönnyíti a tápanyagok átadását. A VAM az 

ektomikorrhizás kapcsolatnál ősibb típusú szimbiózis, és a növénycsaládok 80-90%-ára jellemző. A VAM képző gombák talajlakók, 

termőtestet általában nem képeznek és tagjai mindössze néhány családból kerülnek ki. Kertészeti szempontból jelentősek a Glomus-fajok, 

amelyekből egyes cégek talajkondicionáló készítményeket állítanak elő. Ezek a készítmények a kertészeti álló és egyéves kultúrákban a 

talajélet és a növényi ásványos táplálkozás javításán keresztül, a hozamok fokozására is alkalmas lehet. 



 

Mikorrhiza nélküli gyökér (felső fél), valamint ekto- (bal oldal) és endomikorrhiza (jobb oldal) kapcsolat  

Ektomikorrhiza 

Az ektomikorrhizák (EKM) fás szárú növények és bazídiumos vagy aszkuszos (valamint: járomspórás) gombák között kialakuló 

szimbiózisok. Az ektomikorrhizás gombák hifái (szemben az VAM-val) nem hatolnak be a növény gyökerének kéregsejtjeibe, hanem a 

kéregsejtek közötti járatokban (intercellulárisan) növekedve úgynevezett „Hartig-hálót” hoznak létre. Itt történik az anyagátadás, és ez 

tekinthető az ektomikorrhiza-rendszer aktív felszínének. A gyökér felszínén a gomba sűrű hifából álló ún. gombaköpenyt formál. Egyes 

gombáknál a köpeny felszínéről kiágazó gombafonalak kötegekbe, rhizomorfába tömörülnek. A gyökér felszínén kialakuló gombaköpeny 

színe, szerkezete, szerkezete és hisztokémiai sajátságai fontos taxonómiai bélyegek. 

Az ektomikorrhizáló gombák micéliuma általában a növényi gyökér körül mindössze 10-15 cm távolságig szövik át a talajt. A micélium által 

termelt exoenzimek és savak biztosítják az összetett tápanyagok lebontását. A hifák ezt követően felveszik a makro- és mikroelemeket, 

amelyeket a gomba a mikorrhizás kapcsolat anyagátadásra szolgáló felületéhez transzportál. 

 

Ektomikorrhizált gyökérvég és micélium a gyökér körül  

A mikorrhiza kapcsolat a növényt érő stresszhatásokra (szárazság, herbicid, magas hőmérséklet, környezetszennyezés stb.) megszakadhat és 

a gomba vitális hifái visszahúzódnak. A túl magas és túl alacsony nitrogén- és foszforellátottság ugyancsak ilyen hatást okoz. 



Az EKM gombák életciklusa többnyire haploid fázisban zajlik, amelyet a Tuber magnatum (isztriai fehér szarvasgomba) példáján keresztül 

mutatunk be. Az aszkusz (1) az érett termőtestben (ún. módosult apotécium) (6) fejlődik ki, amelynek a növekedése akár több évig is 

eltarthat. A gyökerek közvetlen közelében elhelyezkedő aszkospórák kihajtanak (2), majd ez a primer micélium kolonizálja a gyökérvéget is 

és képezi az ektomikorrhizát (3). Mivel mikorrhizát több gombafaj is képez, ezért egy gazdanövényen belül is megtalálhatóak ezek a 

képletek. Magából a mikorrhizából és a sejt közötti térből meginduló micélium terjed szét a talajban (4), majd egy eddig kevéssé ismert 

szexuális folyamat révén (valószínűleg aszkogámia) dikariotikus hifák keletkeznek. A primordium (5)(termőtestkezdemény) ebből a 

dikariotikus hifából indul növekedésnek. Az ivaros folyamat végén keletkező a heterokariotikus hifát (amelyből a spórák is fejlődnek), 

vegetatív, heterokariotikus hifa veszi körbe. Az érett termőtestek (aszkokarpium) az aszkuszokból és steril hifákból fejlődnek. 

 

Tuber magnatum fejlődési ciklusa 

A talaj micélium általi kolonizációja tavasszal történik, a T. melanosporum (perigordi szarvasgomba) esetében a primordiumok május-június 

hónapban képződnek, de a triflák csak augusztusban fejlődnek ki. A termőtest erőteljes növekedésének hatására a talaj berepedezik, majd a 

triflák télre beérnek. Mint az életciklusból kitűnik, az EKM-gombáknál a gazdanövénytől függő szimbiotikus fázis mellett egy független 

életmódú fázis is jelen van. A micélium a talaj szerves és szervetlen anyagaiból, szervesanyag bontásból a gazdanövénytől függetlenül is 

életképes. Mivel ez a szaprotróf életmód egyes EKM-gombáknál nagyon korlátozott, ezért ezek a gombafajok steril tenyészetben (pl: 

törzstenyészet) nehezen, vagy egyáltalán nem fejlődnek. A gazdától független életciklus mértéke fajtól függően változik, vannak olyan fajok 

(pl: T. melanosporum) amely egyes enzimeket nem is képesek szintetizálni, így obligát módon függ a gazdanövény tápanyagaitól. Ezen 

tulajdonságuk miatt a mikorrhizáló gombákat intenzív gombatermesztésben nem tudjuk előállítani, termőtestképzésükhöz mindenképpen 

szükség van a növénypartnerre is. A gombaiparban széleskörűen használt szemcsíra ezekből a fajokból jelen tudásunk szerint nem 

készíthető, a termesztés szaporítóanyagát is más módszerekkel kell előállítani. 

Az erdőtársulásokra jellemző mikorrhiza gombaközösség is a növényekhez hasonló szukcessziót mutat. Más gombák jellemzőek a fiatal és 

mások az idősebb erdőkre, amelyet természetesen a domináns erdőalkotó fajok is meghatároznak. A fás szárú növénypartnerek oltása a korai 

mikorrhizáló gombákkal (pl: szarvasgombák) több eredményre vezetett, míg az idősebb erdőkre jellemző gombák (pl: császárgalóca, 

vargánya) termesztése jelenleg nem valósítható meg, mivel a fiatal csemetékkel kiültetett mikorrhiza gombák hamar eltűnnek a gyökérzetről. 

Másik probléma, hogy bizonyos fajok spórái hosszú dormanciával (nyugalmi szakasz) rendelkeznek, ezért akár több évtized elteltével 

kezdenek csak kihajtani. 

A triflák biológiája 

A szarvasgombák termőtestét triflának nevezzük (aszkokarpium), amelynek belsejében a „húsban” találhatóak a spórák. A trifla kérgének 

színe és felszíni mintázottsága határozóbélyeg, amely alapján az egyes fajokat el lehet különíteni egymástól. Egyes feltételezések szerint 

jellegzetes illatukat a kéreg (peridium) elhalt sejtjeinek bakteriális bontása okozza. A szarvasgomba nemcsak a növénypartnerre, hanem a 

környezetére is hatással van: a kolonizált fák alatt a növényzet sok esetben kiritkul, „égésfolt” keletkezik. Ennek okai még nem teljesen 

tisztázottak, egyes vélemények szerint a micélium parazitálhatja a szomszédos lágyszárú növényeket, míg mások szerint herbicid hatású 

molekulákat termelhetnek. Az is lehetséges, hogy a megnőtt adszorpciós felület révén a fa gyökérzete és a micélium együttese „elszívja” a 

tápanyagok és nedvesség egy részét, így a konkurens egyedek faj- és egyedszáma lecsökken. 

Az első termőtestek megjelenését néhány biológiai és ökológiai tényező határozza meg. A szarvasgombák termőteste általában akkor jelenik 

meg először, amikor a mikorrhizált fa is elkezdi a saját termését érlelni. Általában az égés megjelenése után 2-3 éven belül gyűjthető a trifla. 

Az optimális környezetben élő fa (meghatározói: talajadottságok, talajnedvesség, pH, kártevők, erdőművelésmód, herbicidek, fungicidek 

stb.) alatt évtizedeken keresztül gyűjthető trifla, tölgyek esetében akár a fa élete végéig. Az EKM gombák a szimbionta életszakaszban 

fokozzák a fiatal facsemeték növekedését, a megnövekedett felszívási felület és a fokozott tápanyagfelvételnek köszönhetően. Mérések 

szerint az ugyanolyan korú, azonos körülmények között telepített mikorrhizált facsemeték vitalitása nagyobb lehet az EKM partner nélküli 

növényeknél, ugyanakkor vannak adatok arról is, hogy a vitalizáló hatás nem jelentkezik. Az EKM gombák későbbi, szaprotróf életmódja 

során az idősebb és elhalt gyökereket bontják, ezért az erdőműveléskor szem előtt kell tartani a folyamatos gyökérregenerációt. 

A Kárpát-medence jelentősebb őshonos fajai 

A nagy gazdasági potenciállal rendelkező szarvasgomba fajok közül csak azokat mutatjuk be, amelyek termesztésével kapcsolatban már 

születtek értékelhető hazai eredmények. A nyári, téli és homoki szarvasgomba hazánkban viszonylag gyakran fordul elő, évente 6-7 ezer 

tonnára becsülik a gyűjtött mennyiséget. Az ebben a fejezetben utolsóként leírt nagyspórás szarvasgomba gasztronómiai és termesztési 

szempontból kevéssé értékes, ám a fajok elkülönítése miatt bemutatjuk. 

Nyári (burgundi) szarvasgomba - Tuber aestivum Vittad. (= Tuber uncinatum Chat.) 

Molekuláris biológiai módszerekkel igazolták, hogy a nyári és burgundi szarvasgomba egy fajnak tekinthető. Az ízben, illatban és 

spóraformában fellépő eltéréseket a környezeti feltételek befolyásolják. Szedésérettség alapján a nyári szarvasgombát május-augusztus, míg a 

burgundi szarvasgombát október-november hónapok között gyűjtik. A nyári szarvasgomba Európában mindenhol gyakori, kedveli a 

csapadékos területeket és a kötöttebb, agyagos talajokat is, amelyek kémhatása neutrális. Termőtestei változatos méretűek, többnyire 2-9 cm 

nagyságúak, de találtak már 1 kg-os példányt is. A termőtestek lazább talajokon kerekdedek, máskor amorfak, sötétbarna-fekete színűek, 

feltűnően pikkelyesek. A pikkelyek sokszögűek és bemélyedés látható a közepükön. 



 

Az érett termőtest illata főtt kukoricára emlékeztet. Gazdanövényei több faj közül kerülnek ki, a legtöbb észlelés tölgy (Quercus), mogyoró ( 

Coryllus), gyertyán (Carpinus), bükk (Fagus) fák alatt jelzi. Ezek mellett fenyőféléken, cédruson, nyárfán és szelídgesztenyén is képez 

ektomikorrhizát és alattuk termőtestet. 

Téli szarvasgomba - Tuber brumale Vittad. 

A Tuber melanosporum-mal hasonló elterjedési területtel rendelkezik, időnként ugyanazokat a fákat mikorrhizálja, gyakran fordul elő 

mogyorón és hárson. Magyarországon az alföldi erdőkben, dombvidéki és hegyvidéki árnyas völgyekben fordul elő. Kedveli a kötött, 

agyagos, magas humusztartalmú, csekély meszet tartalmazó talajokat. A termőteste kerekded vagy amorf, gyakran hosszanti barázda látható 

rajta. 

 

A pikkelyek 1-3 mm nagyságúak, jellemzően kisebbek, mint a T. melanosporum-nál, színük fekete, néha vörösesbarna. Mosás hatására a 

pikkelyek könnyen leválnak. A húsa fehér, később szürkén márványozott, de jellegzetes fehér rajzolat marad benne. Az érett trifla illata erős, 

jellegzetes, néha muskotályos, Vittadini szerint a veresgyűrű som kérgére hasonlít. Számos illatos változata létezik, amelyek a 

gasztronómiában keresettek, de kereskedelme a kisméretű termőtestek miatt nem jelentős. A nyári szarvasgombához hasonló területeken is 

előfordul, de ismereteink szerint annál tágabb tűrőképességű. Termőidőszaka hazánkban októbertől márciusig tart. Könnyen képez 

mikorrhizát, így az ültetvények telepítése viszonylag olcsó. Hazai ültetvényei tölggyel és mogyoróval kerültek kiültetésre. 

Homoki szarvasgomba - Mattirolomyces terfezioides/Mattir./ E. Fischer 

A Kárpát-medence homoki területein előforduló faj, főként mészkerülő akácosokban és magas humusztartalmú laza talajokon terem. 

Hazánkban augusztus-november hónapokban gyűjthető. Termőteste gumó alakú, 1-12 cm nagyságú, fehéres-szürke színű. Felszíne többnyire 



sima, néha repedések találhatóak rajta. Belseje világos, rózsaszín, fehéren márványozott. Szemere szerint ehető, de nyersen fogyasztva 

mérgező. Íze édeskés, emiatt desszertekhez is felhasználja a gasztronómia. 

Nagyspórás szarvasgomba - Tuber macrosporum Vitt. 

A nagyspórás szarvasgomba Európa nagy részén gyakori, a mediterrán vidékeken ritkább. Magas víztartalmú, üde lombos erdők környékén 

gyűjthető, szeptember-január hónapokban. Magyarországon előfordul az Északi-középhegységben, szórványosan megtalálható az Alföldön, 

legjobb termőterületei a Dél-Dunántúlon fekszenek. Többnyire dió nagyságú termőtesteket fejleszt, amelyek felszíne vörösbarna-fekete 

színű. A felszíne szemölcsökkel fedett. Belseje szívós állagú, szürkés árnyalatú barna mintázattal. Érzékszervi tulajdonságait egyesek 

kedvezőnek vélik, illata kissé fokhagymára emlékeztető, a fiatal példányok is rágósak. Termesztési szempontból jelenleg nem jelentős. 

A fent felsorolt gombák mellett a hazai kereskedelemben előfordulnak más fajok is, amelyek gyűjtése és „termesztési” kísérletei Európa más 

országaiban folynak. Az isztriai (fehér) szarvasgomba (Tuber magnatum Vittad.) az egyik legértékesebb fehér trifla, amelynek fő 

előfordulása az Isztriai-félsziget kiegyenlített klímájú, zárt erdőségei. A faj termesztésével kapcsolatban komoly erőfeszítések történtek, ám 

az ültetvények vagy nagyon gyenge termőképességgel rendelkeznek, vagy nem is fordulnak termőre. A perigordi szarvasgomba (Tuber 

melanosporum Vittad.) Európa mediterrán klímájú területein fordul elő. Erőteljes, karakteres illattal rendelkezik (amely nem minden 

fogyasztó számára kellemes), íze is jellemző, enyhén kesernyés, hosszú utóízzel. A világpiacon a gyűjtött és termesztett példányok fekete 

szarvasgombaként kerülnek értékesítésre meglehetősen magas áron. Termesztése közel két évszázados múltra tekint vissza, a mikorrhiza 

gombák egyik legjobban jellemzett és legnagyobb mesterséges területtel telepített faja. A hazai hideg telek, a szakirodalmi tapasztalatok 

szerint, kimondottan károsak a gomba micéliumára, ezért hazai telepítése és az ültetvények termőre fordulása nehézkes. A késői 

szarvasgomba (Tuber borchii Vittad.) széles tűrőképességű, fehér perídiummal rendelkező gombafaj. Olaszországban közkedvelt, az első 

termesztett ültetvényt is ott hozták létre. A fiatal példányok kellemes ízűek, illata és íze a fokhagymára emlékeztet. Korán képez mikorrhizát, 

ezért sűrűn telepített lombos erdőkben termeszthető mikorrhizált csemetével. 

A termesztés technológiája 

Az egyes szarvasgomba fajok termesztése egymástól némileg eltérő technológiával történik. Ez könnyen belátható, hiszen például a 

laskagomba nemzetségen belül is eltérő biológiai igényű fajok fordulnak elő, amelyek más szerkezetű és tápanyagtartalmú szubsztrátumot 

igényelnek, más környezeti változások hatására fordulnak termőre stb. A fajokra vonatkozó konkrét eltéréseket a szarvasgomba termesztéssel 

foglalkozó bőséges szakirodalom tartalmazza, ezért csak a főbb technológiai lépéseket és az ültetvények telepítésének szempontjait 

ismertetjük. 

A szarvasgomba termesztés története hosszú időkre nyúlik vissza. Franciaországban J. Talon a triflatermő tölgyek makkját vetette el 

szarvasgombás területre, majd szétültette a csemetéket, amelyek néhány év múlva termőre fordultak. A módszere gyorsan terjedt, ám 

napjainkra az ilyen extenzív termesztés kevésbé korszerű. Az intenzívebb művelésmódok, erdőművelés hatása többnyire gyors hozamot 

biztosíthat, ám nemkívánatos idegen mikorrhiza-képző fajok is megjelenhetnek az olyan gyenge versengési képességgel rendelkező fajoknál, 

mint a perigordi szarvasgomba. A különböző művelésmódok ezért gombafajra és talajtípusra, növénypartnerre specifikusak. 

Ültetvény helyszínének kijelölése és előkészítése 

Új szarvasgomba ültetvények létesítésére olyan területet célszerű választani, amelynek talajában a versengő EKM fajok csak kis 

mennyiségben, vagy gyenge kompetíciós képességgel fordulnak elő. A terület növényállományának felmérése segít megállapítani a főbb 

mikorrhiza képző gombafajokat is. A talajban molekuláris biológiai módszerekkel azonosíthatóak a jellemző mikorrhizáló gombafajok, 

amelyek meghatározása a telepítés tervezéséhez hasznos információt nyújtanak. A kontamináló EKM fajok elkerülése érdekében olyan 

területeket célszerű választani, ahol a növényzet nem ektomikorrhizáló fajokból áll. A rétek, legelők, felhagyott szőlők, gyümölcsültetvények 

többnyire arbuszkuláris mikorrhiza-képzők. A kertészeti gyakorlatból ismert Acer-, Fraxinus-, Juglans és Rosaceae-családba tartozó fajok 

fásszárú növényei sem befolyásolják a szarvasgomba ültetvény létesítését. Az őshonos erdőalkotó fafajaink irtásainak helyére nem célszerű 

közvetlenül az új ültetvényt telepíteni, a kontamináló gombafajok nagy száma miatt. A tuskózott területek intenzív művelése 3-5 év alatt az 

EKM gombák eltűnését okozza, ezért új telepítés előtt intenzív egyéves kultúrák termesztése javasolt. A korábban intenzíven művelt, magas 

szerves- és műtrágya adagokkal feltöltött talajok (a magas nitrogén és foszfor tartalom miatt) nem kedveznek a mikorrhizás gombáknak. A 

szarvasgomba fajok eltérő vízigénnyel rendelkeznek, ezért fajtól függően kell meghatározni a célterület helyét. A magasabb vízigényű 

fajokat hűvös völgyekbe, folyók mentén célszerű elhelyezni. A mocsaras területek és a száraz, váznélküli, alacsony humusztartalmú 

homoktalajok nem alkalmasak szarvasgomba termesztésre. Nyári szarvasgomba számára a kötöttebb, magas agyagtartalmú talajok az 

ideálisak, ugyanakkor a magas mész és humusztartalmú homoktalajok is megfelelőek, amennyiben foszfor és kálium tartalmuk alacsony. A 

gazdag tápanyag ellátottságú talajokban a termőtestek képződése ritka, a hozam alacsony. Ennek biológiai magyarázata lehet, hogy a 

szaprotróf fajok is akkor fordulnak termőre, ha kedvezőtlen környezetbe kerülnek. Az aktív talajélet a telepítés sikerét pozitívan befolyásolja, 

ezért olyan megelőző talajművelést kell végezni, amely a talajéletet megtartja (sekély szántás, talajlazítás). 

Csemeték előállítása 

A telepítésre kerülő csemeték minősége döntő fontosságú a szarvasgomba ültetvény sikere szempontjából. A termesztett szarvasgomba 

mennyiségi felfutása a csemetekert technológiájának fejlődésével és a művelési módszerek korszerűsítésével együtt valósulhatott csak meg. 

Az európai szarvasgomba termesztés két centruma és kutatási központja Franciaország és Olaszország, a legtöbb gyakorlati eredmény 

ezekből az országokból adaptálható. Szarvasgombával mikorrhizált facsemetét először Franciaországban, az INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique) laboratóriumában állítottak elő 1970-ben. Néhány évvel később az első fekete szarvasgomba, majd nyári 



szarvasgomba ültetvények is termőre fordultak. Napjainkig három nemzedéke volt a nagy mennyiségben előállított facsemetéknek 

Franciaországban: 

 a szarvasgombát termő élőhely fertőtlenített, majd a gombával újonnan beoltott talajában, hagyományos edényekben nevelt 

csemeték; 

 mesterséges szubsztrátumban és Melfert-edényben nevelt csemeték; 

 mesterséges szubsztrátumon, a gyökerek tekeredését megakadályozó bordás konténerekben nevelt csemeték. 

A mikorrhizálandó növényanyagot steril magvetéssel vagy vegetatív szaporítással (dugványozás) állítják elő. A magvetés előnye, hogy EKM 

gombát a csávázott magról vetett magoncok nem tartalmaznak. Az olcsóbb módszerek közé tartozik, hogy a mikorrhizálandó csemete 

szaporítóképletét (pl: makk, mogyoró) szarvasgomba spórából készített szuszpenzióba mártják, majd azzal együtt vetik el. A mikorrhiza 

kialakulása ilyenkor esetleges, nehezen tervezhető. Kezdetben gyökérsarjakból eredő tölgyfaklónokat, majd mikroszaporított növényeket is 

használtak mikorrhizálásra. A módszer hátránya, hogy mikroszaporított egyedek igen magas költségek mellett állíthatóak elő, az 

akklimatizációjuk hosszadalmas, viszont teljesen fertőzésmentesek. Kutatási célokra jól használhatóak, magas arányban mikorrhizálhatók, 

ám költséges előállítása miatt a termesztési gyakorlatba nem került át. 

Intenzív ültetvény telepítésére konténeres, minősített csemetéket célszerű használni. A szabadgyökerű csemeték telepítését kerülni kell, mert 

azok földlabdával vagy konténerrel nem borított, nem védett, szabadon álló gyökerei kontaminálódhattak vagy egyáltalán nem is 

mikorrhizáltak. Az ilyen csemeték előállítását specializált cégek végzik, amelyek jól kontrollálható üvegházzal vagy korszerű fóliasátorral 

rendelkeznek. A csemete nevelése (többnyire megvetéssel vagy dugványról) történhet a triflatermő talajba is, amelynek szerkezetét perlittel, 

homokkal lazítják. Alkalmaznak olyan talajkeverékeket is, amelyek tőzeg-perlit alapúak és más egyéb összetevőket is tartalmaznak (pl: 

vermikulit, gipsz, stb.) ám a bevált receptúrákat az előállító cégek érthető okokból nem adják ki. A növénynevelésre használt talajt részben 

vagy egészben sterilizálják, hogy az esetleges kontamináló gombáktól megtisztítsák. A növények szarvasgombával történő oltására több 

módszer is létezik: 

 felszíni sterilizált magok spóra szuszpenzióba áztatása; 

 a talajkeverék szarvasgomba spórával (szárított, darált gombával) keverése; 

 a magoncok öntözése szarvasgomba spórával; 

 a csemeték gyökérzetének spóra szuszpenzióba mártása; 

 mikroszaporított csemete beoltása mesterségesen felszaporított vegetatív micéliummal. 

A spóra szuszpenzió készítéséhez a begyűjtött termőtesteket tisztítják, egyenként megvizsgálják a fajazonosságot, épségüket, majd a 

felületüket fertőtlenítik. A termőtesteket gyakran felvágják, majd a mikroszkópos vizsgálattal pontosítják a fajmeghatározást, esetleges 

kontaminációt, és a spórák érettségét is megállapítják. Az esetleges rovarrágásokat kivágják, mert kontamináló forrás lehet. A kellően 

átválogatott, jó organoleptikus tulajdonságokkal rendelkező példányokat ezután steril vízben darálják. A szuszpenziót csak kellően izolált 

csemetékre javasolt kijuttatni. A csemeték izolálásának célja a kontamináló EKM gombák távol tartása, ezért a növénynevelés asztalokon, 

állványokon történik. Kedvező klímájú üvegházban a mikorrhizálás 5-6 hónap alatt végbemegy. A túlzott öntözést valamint tápanyag 

utánpótlást kerülni kell, mert az EKM-képzést gátolja. A csemeték ellenőrzése és minősítése a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal) Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának feladata. Itt a csemeték általános egészségi állapotán kívül a mikorrhizáló fajokat 

és a mikorrhizáltság mértékét is meghatározzák a gyökérvégek mikroszkóp alatti bonitálásával. 

Ültetvény telepítése és gondozása 

Célszerű olyan fa- és szarvasgomba-fajok kiválasztása a telepítéshez, amelyek az adott területen előfordulnak, ugyanis így nagy 

valószínűséggel biztosítottak mindkét faj számára a szükséges ökológiai feltételek. Hazánkban a tölgy, mogyoró, bükk és gyertyán a 

legelterjedtebb, legmegfelelőbb fafajok. A minősített csemeték telepítése intenzív erdészeti módszerekkel történik, többnyire 800-2000 db/ha 

állománysűrűségre ültetve. Mivel a nyári szarvasgomba a lombozat zárása után fordul termőre, ezért ebben az esetben a magasabb tőszám 

javasolt. Amennyiben a terület öntözhető (ez erősen javasolt mikorrhizás talajgombák termesztéséhez), úgy az alacsonyabb tőszám is 

elegendő. A telepítés hagyományosan – a növény gyökérzetének fejlődésével összhangban – ősszel vagy kora tavasszal történik. Az eredés 

biztosítása és a mikorrhizás gomba kiszáradásának megakadályozása céljából, az ültető gödörbe helyezést követően, a csemetéket enyhén be 

kell iszapolni, majd fel kell kupacolni. A csemeték védelme érdekében egyedi vadkerítést is célszerű felhelyezni. A telepítést követő években 

az ültetvény egészségi állapotának fenntartására és a gyökérfejlődés elősegítésére törekedve kell az ápolási munkákat végezni. Az 

öntözővizet több alkalommal, kis adagokban kell kijuttatni. A talaj felső rétegének lazítása és a gyomok irtása kapával történhet a fák 

közvetlen környezetében. A többi területen herbicides gyomirtás (a kontaminálás elkerülése céljából) végezhető, elsősorban kontakt 

szerekkel. A fungicidek használata kerülendő, foltbetegségek ellen legfeljebb rövid várakozási idejű kontakt szerek használhatóak. Az 

ültetvény metszésekor a gombafaj igényeit is figyelembe kell venni, és ennek megfelelően a korai vagy későbbi lombzáródást célszerű elérni. 

Az ültetvény optimális esetben már a 3-4. évben hozhat gombatermést, de gyakran csak a telepítés utáni 8-10. év között jelennek meg az első 

termőtestek. A gyűjtést betanított kutyák segítségével végzik, amelyek képzése sok időt vesz igénybe. Szedéskor csak az érett példányokat 

szabad gyűjteni a lehető legkevesebb talajmunkával, majd a visszamaradt gödröket be kell temetni. 



 

Szarvasgomba-kereső kutyák minősítése 

A termőtestek fajtól függően hosszabb-rövidebb ideig tárolhatók, vagy száríthatók, fagyaszthatók. Szarvasgombával ízesített krémek, 

sütemények a gasztronómiában prémium termékként kaphatóak, az egyes triflák felhasználását bőséges irodalom tárgyalja. 

A triflákkal kapcsolatos európai kutatási eredmények hasznosítása, és a gyakorlatba átültetése, már hazánkban is több helyen megvalósult. A 

hazai szarvasgomba kutatás többközpontú, amely erősítheti ezen földalatti gombák termesztésének terjedését. Megfelelő minőségű, 

mikorrhizált csemetéket már magyar cégek is előállítanak, amelyek kellő körültekintéssel és tervezéssel sikeresen telepíthetők a megfelelő 

ökológiai feltételekkel rendelkező területekre. Az intenzív művelés alól kivont területek hasznosítására az erdőtelepítés feltétlenül javasolt, 

amely mikorrhiza-képző gombával kiegészítve a vidék jövedelemtermelő képességét növelheti. 

Ellenőrző kérdések 

Ismertesse a Tuber magnatum életciklusát! 

Melyek a főbb, hazánkban is gyűjtött szarvasgomba fajok? 

Melyek a szarvasgomba ültetvény telepítésének főbb szempontjai? 

Melyek a VAM és EKM kapcsolat közti különbségek? 

Röviden ismertesse a helyes szarvasgomba gyűjtés szabályait! 
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Termesztett gombák szedése, csomagolása, gombatermékek  

Szerzők: Győrfi Júlia, Geösel András 

A csiperkegomba szedése  

A termesztett gombák sok vizet tartalmaznak (90-92%) és nincs párologtatást szabályozó rendszerük, mint pl. a növényeknek. A termesztett 

gombák a fogyasztóhoz csak akkor juthatnak el jó minőségben, ha már a szedésekor szakszerűen osztályozzák. A gomba érzékeny, kényes 

áru, ezért lehetőleg csak egyetlen alkalommal, a szedéskor szabad kézbe venni. 

  

Csiperkegomba kézi szedése, majd a tönk alapi részének levágása 

A gombaszedés külön szakértelmet igényel, mert egy erőteljesebb ujjnyom barna folt formájában már 1-2 nap múlva megjelenik a 

termőtesteken. A szedők (hazánkban többnyire nők) hozzáértése sok hasznot nyújt a termesztőnek, míg a hozzá nem értés nagy károkat 

okozhat. Amikor „rosszul” szednek, és a még fejlődésben levő termőtesteket is megsértik, amelyek így nem nőnek tovább, akkor csökken a 

hozam. 

 

A helytelenül szedett termőfelületen másodlagos kórokozók telepedhetnek meg és a későbbi hullámok hozamát csökkentik 

Az előbbiek miatt már szedéskor a kívánt méret szerint osztályozzák a gombát, és azonnal a különböző méretű csomagoló tálcákba rakják. A 

szedők vagy különböző méretű tálcákba rakják a kalapméret szerint osztályozott gombát, vagy pedig ömlesztve műanyag vagy papírládákba 

(Magyarországon ez utóbbi megoldás a jellemző = „lédig gomba”). A tálcák a kereskedő igényeitől függően a 100 g gombát tartalmazó 

mérettől az 500 g méretűig változnak. A csiperkegomba szedését napjainkban oly módon szervezték át, hogy egy-egy szedő ugyanazon a 

napon azonos kalapátmérőjű gombát szed. Így nem kerül többletidőbe, hogy a szedő méret szerint osztályozva, különböző tálcákba rakja a 

termőtesteket  



 

Osztályozott gombaszedés polcos termesztési rendszerben  

 

A termesztők és kereskedők rendelkezésére álló göngyöleg szortiment 

A szedés hazánkban többnyire kézzel történik, ugyanakkor ma már a gépi szedés is megoldott. Ehhez speciális szedőgépek állnak 

rendelkezésre, amelyek a polcos termesztéshez igazodnak. A gépi szedésnél fontos követelmény, hogy a gombák a hullámon belül egyszerre 

legyenek gazdasági érettségben. Míg kézi szedésnél a hullám elnyújtása a termesztő célja, addig a gépi szedésű üzemekben az egyszerre 

betakaríthatóság a fő szempont. Erre a célra külön fajtákat is kínálnak a csíragyártók, amelyek tönkje hosszabb, erősebb, a vágást jobban 

bírja. Termesztői oldalról az optimálistól némileg magasabb CO2 szint a termőidőszakban előidézi a tönk megnyúlását, amellyel szintén a 

gépi szedés hatékonyságát javítják.  

Gépi betakarítású csiperkegomba 

A friss gomba az egyik leggyorsabban romló termék, minőségét („piacosságát”) a szedéskori minőségen kívül a szedés, az árukezelés, a 

csomagolás, a szállítási és a tárolási idő hossza határozzák meg. Jó minőségű friss gombát kizárólag az elvártaknak megfelelően működő 

hűtőlánc segítségével lehet biztosítani, ami növeli a termelési költségeket. A hűtőlánc kiépítését és működtetését tovább nehezíti, hogy a friss 

gombát akármilyen gyümölccsel vagy zöldségfélével még hűtőházban sem lehet együtt tárolni, vagy hűtőkocsiban szállítani. Így pl. 

hagymával, almával, körtével stb. történő együttes tárolás során a gomba érzékszervi változásokat szenved. Ezek mellett a különböző 

zöldség- és gyümölcsfélék jelenléte a gomba romlását is meggyorsíthatja. 

A csiperkegomba minőségi kategóriái 



Az Európai Unió országaiban, így Magyarországon is, az alábbi minőségi előírásoknak megfelelő csiperkegomba hozható forgalomba. Ez az 

előírás a fogyasztónak friss állapotban szállított kétspórás csiperkegomba termesztett fajtáira (fehér és barna kalapú) vonatkozik. Az előírás 

nem taglalja az ipari felhasználásra (konzerválás, szárítás, mélyhűtés) szánt csiperkegomba minőségi követelményeit. 

A csiperkegomba lehet vágatlan tönkű, amelynél a tönk alsó része nincs levágva, ezért takaróanyaggal szennyezett. A tönk alját, amely a 

takaróanyaggal érintkezik egy speciálisan a gombaszedésre kifejlesztett éles késsel levágják: ezt nevezik vágott tönkű gombának. 

Magyarországon 25 éve csak vágott tönkű csiperkegomba kerül a fogyasztóhoz. A vágási felület sima, és a hosszanti tengelyre 

megközelítően merőleges. Magyarországon, de a többi európai ország nagy részében már kizárólag vágott tönkű csiperkegomba kerül 

forgalomba (kivételt képez Spanyolország és Franciaország), ezért az alábbi előírások kizárólag a vágott tönkű csiperkegombára 

vonatkoznak. A forgalomba kerülő friss csiperkegombánál, az alábbi, egymást követő fejlettségi állapotok különböztethetők meg: 

 zárt csiperkegomba - a kalapja teljesen zárt; 

 hártyás csiperkegomba - a kalapja már elvékonyodott hártyával kapcsolódik a tönkhöz; 

 kicsit nyílott termőtest - a kalap nyitott (nyitott, vagy lapos kalap; a kalap széle kissé lefelé hajlik); 

 nyílott gomba - amelynek kalapja teljesen nyitott. 

Egy adott minőségi osztályra vonatkozó külön követelmények és megengedett eltérések mellett, a csiperkegombának minden minőségű 

osztályban az alábbiaknak kell megfelelnie: 

 egészséges (romlási hibától mentes), a tönk vágási felülete nem lehet barna; 

 a termőtest egésze tiszta (a takaróanyag szemcséit kivéve), gyakorlatilag minden látható idegen anyagtól mentes; 

 friss megjelenésű, a nyílott kalapú gombánál fontos, hogy a lemezek színe az adott fajtára és/vagy kereskedelmi típusra jellemző 

legyen; 

 gyakorlatilag kártevőktől, kórokozóktól mentes; 

 kártevők és kórokozók (pl: baktériumos foltosság, pókhálós penész okozta kalapfoltosodás stb.) kártétele nem látható; 

 külső nedvességtől mentes; 

 idegen szagoktól és/vagy idegen ízektől mentes. 

A csiperkegomba minőségétől függően – Európai Uniós irányelv szerint – három kategóriát különítenek el: Extra, I. és II. osztály. A 

kategóriák között a gomba színében, alakjában, szennyezettségében tesznek különbséget. Csak a másodosztályú gombánál megengedett 

például az üreges és vizenyős tönk, takaróföld szennyezés stb. 

  

Extra minőségi osztályba tartozó, papírdobozban értékesített csiperkegomba és II. osztályba tartozó, műanyag tálcás kiszerelés 

Méret szerinti osztályozás nál a kalap legnagyobb átmérője a mérvadó. A legkisebb kalapátmérő zárt, hártyás és kicsit nyílott gombafejek 

esetén 15 mm, míg a teljesen nyílott gombafejeknél („grill gomba”) 20 mm az előírt minimum . A kereskedelmi és termesztői gyakorlat 

azonban azt mutatja, hogy a 2 cm átmérőjű nyílott gomba nem megtermeszthető és a kereskedelemben nem is értékesíthető. Ezért ennél jóval 

nagyobb átmérővel, akár 10 cm-s mérettel kerül értékesítésre a nyílott, „grill” gomba. 

Zárt, hártyás, kicsit nyílott csiperkegomba méretkategóriái 

Kalapátmérő 

Tönk maximális hossza 
méret mérethatárok 

kicsi 15-45 mm 

A kalap átmérőjének a fele közepes 30-65 mm 

nagy 50 mm felett 

Teljesen nyílott csiperkegomba méretkategóriái 



Kalapátmérő 

Tönk maximális hossza 

méret mérethatárok 

kicsi 20-55 mm 

A kalap átmérőjének a 2/3 része 

nagy 50 mm felett 

  

Minden csomagolási egység tartalmának egyöntetűnek kell lennie: azonos mennyiségű, fejlődési állapotú, minőségű és méretű termőtesteket 

tartalmazhat. A kereskedelmi csomagolás különböző színű (fehér és barna kalapú) csiperkegombát is tartalmazhat, ha azok minősége, 

fejlődési állapota és mérete megegyezik. A csomagolási egységek tartalmának látható része a teljes belső tartalmat képviselje (az alsó részen 

levő, vásárláskor nem látható termőtestek ugyanolyan minőségűek és méretűek legyenek, mint a legfelül levők). 

A csiperkegombát úgy kell csomagolni, hogy megfelelően védve legyen. A csomagolási egységek belsejében használt - a termékkel 

közvetlenül érintkező - anyag legyen új, tiszta és olyan minőségű, hogy a termékben semmilyen külső vagy belső elváltozást ne okozzon. A 

csomagoláshoz különböző anyagok – mint pl. a kereskedelmi adatokat vagy a bélyegzőlenyomatokat tartalmazó papír vagy öntapadós 

címkék – használata megengedett, azzal a feltétellel, hogy a feliratozáshoz és a címkézéshez csak egészségre ártalmatlan festéket, ill. 

ragasztóanyagot használnak. 

Minden egyes csomagolási egység oldalán összefüggően, olvashatóan, letörölhetetlenül és kívülről jól láthatóan a következő adatokat kell 

feltüntetni: 

 a termék neve; 

 a csomagoló és/vagy forgalmazó neve, címe; 

 a termék származási helye; 

 a felhasználhatóság időpontja. 

A termesztő helyiségből a lehető legrövidebb időn belül (szedés után legfeljebb 3-4 óra) a hűtőláncba kell kerülnie a gombának. A 

hűtőtárolás és csomagolás további költségeket jelent. A leszedett friss csiperkegomba hőmérséklete a szedéskor átlagosan 16-18 °C. A 

gomba hűtőházba kerülését követően, annak hőmérsékletét a lehető legrövidebb időn belül (20-80 perc) + 2 °C-ra kell lehűteni. A lehűtés 

kényes művelet, mivel a gomba párologtatása nem szabályozott. Lehűtéskor és csomagoláskor nemcsak a gomba maghőmérsékletét kell 

figyelemmel kísérni, hanem oda kell figyelni a levegő relatív páratartalmára is. Az ajánlott páratartalom kb. 94%, hogy a gomba ne veszítsen 

sokat a súlyából. A lehűtés első lépésben az átlagosan kb. 18 °C-os gombát 15-20 perc alatt 8 °C-ra hűtik le, majd a további lehűtéskor éri el 

az optimális tárolási hőmérsékletet, a +2 °C-ot. Hűtés után a gomba a főtárolóba kerül, ahol +2 °C-on és általában 92% páratartalom mellett 

tárolják a csomagolásig. 

A csomagoló helyiségben zajlik a gomba tálcákba történő bemérése, fóliával való befedése, a tálcák göngyölegekbe (műanyag rekesz vagy 

papírdoboz) helyezése, továbbá a különböző gombafajokból (fehér és barna kalapú csiperke, laskagomba, shiitake, petrezselyemzölddel 

díszítve) összeállított ún. gombakosár készítése. Ebben a helyiségben a léghőmérséklet 10-12 °C, a relatív páratartalom pedig 55-60%. 

Előbbi környezeti körülmények azért szükségesek, mert csomagoláskor (a tálcák fóliával való bevonásakor), ha nem lenne ilyen alacsony a 

relatív páratartalom, akkor a fólia alatt páralecsapódás következne be. Ez a gombák felületén 2-3 nap alatt baktériumos kalapfoltosodást 

(Pseudomonas tolaasii) idézne elő. A különböző módon csomagolt gomba ezt követően bekerül a kb. +3 °C-os rakodó helyiségbe, ahol már 

raklapokra rakják a csomagolóanyagokba helyezett különböző tömegű tálcákat. A rakodó helyiség légmentesen kapcsolódik a rakodórámpán 

álló hűtőkamionhoz, a berakodás gyors, így elkerülhető a késztermék felmelegedése és egy újabb páralecsapódás. 

Csiperkegomba csomagolásának folyamata kis léptékben: tömeg ellenőrzés, tömeg egalizálás, ellenőrzés, csomagolás, címkézés, 

készáru kikészítés  

  

Csiperkegomba csomagolásának folyamata nagyobb léptékben 

A kamionokba hőmérsékletmérők és szabályozók vannak beépítve, így az egész szállítás alatt ellenőrizhető a gomba hőmérséklete. Adott 

esetben lehet változtatni a paramétereken, s az egész szállítás alatt műszerek rögzítik a hőmérsékletet és a páratartalmat, hogy utólag is 

egzakt módon, nyomon követhetők legyenek a szállítás körülményei. Jó szervezéssel a szedéstől számítva 24 órán belül a vevőhöz kerül a 

frissgomba, ami általában 6-7 napig hűtve tárolható. 

A friss laskagomba minőségi előírásai 

A laskagomba szedésekor egy-egy csokrot kézzel leszednek a felületről, a csokor alján maradó szalmatörmeléket pedig éles késsel levágják. 

A laskagombát gazdasági érettségben kell szedni, mert egy biológiai érettséget elért termőcsokor minősége már nem megfelelő egy hosszabb 

idejű szállításra. Szintén fontos megemlíteni, hogy a termesztett hibridek nagy része már kissé túlérett állapotban is nagyon sok spórát 

képeznek, ami a súlyos allergiát okozhat, elsősorban a szedőknél. A spóraszegény „Spoppo” fajtánál ilyen jellegű probléma nem merül fel.) 

Minőségi elvárások: 



 a kalapszín az adott fajtára jellemző legyen; 

 a kalap széle éppen lehajló, a kalap nem lehet repedezett és spóramaradványokat sem tartalmazhat; 

 a termőtest nem lehet baktériumfoltos vagy különböző állati kártevőkkel szennyezett; 

 még maradványokban sem lehet szennyezett szalmával, földdel, porral stb. 

Osztályozás, csomagolás: 

A laskagomba csokrok leszedés után kétféleképpen kerülnek forgalomba: „csokrokban” és „levelesen”. 

A csokrosan szedett gomba: 

 csaknem a teljes tönköt tartalmazza. 

 a kalapátmérő átlagosan 4 cm, de az ettől kisebb és nagyobb kalapátmérő is megengedett. 

 a tönk nem lehet megnyúlt. 

 

Csokrosan műanyag rekeszbe (M10) szedett és így értékesített („lédig”) laskagomba 

A „levelezés” azt jelenti, hogy a csokrosan leszedett laskagombát külön-külön termőtestekre szedik, a tönk végét levágják és az azonos 

kalapméretű gombák kerülnek be a tálcákba, háncskosarakba, a papírdobozokba, vagy a műanyag rekeszekbe. A gombát tetőcserépszerűen 

lerakva helyezik a fenti csomagolóanyagokba. Ebben az esetben: 

 a tönk hossza 1-3 cm lehet; 

 „sorolt” csomagolásnál a kalapméret 5-10 cm (ilyenkor a közel azonos átmérőjű kalapokat rakják a göngyölegbe). 

 

„Levelezett” és papírdobozba sorolt laskagomba 

A leveles laskagomba ára magasabb, mivel a tönkrész nincs rajta és gyakorlatilag konyhakész állapotban vásárolható meg. A laskagomba 

szedésénél, tárolásánál, csomagolásánál a költségek csaknem azonosak a csiperkegombánál leírtakkal, de további költséget jelent az ún. 

leveles laskagomba csomagolása. A „levelezés” után megmaradt tönkrészeket többnyire levesporok készítésére használják. 



A friss shiitake minőségi előírásai 

A shiitake-t akkor kell leszedni, amikor a kalap széle még aláhajlik. Szedéskor a termőtestet, hasonlóan a csiperkéhez, enyhe csavaró 

mozdulattal szedjük le a szubsztrátumról, a tönk végén levő alapanyag maradékot éles késsel vágjuk le. A kalap átmérője az első osztályú 

árunál maximum 60-80 mm, a tönk hossza kb. 20 mm. Hasonlóan a laskagomba csomagolásához, az azonos kalapátmérőjű termőtesteket 

szépen, sorban helyezzük bele a tálcákba. A shiitake hosszabb ideig tárolható, mint a csiperke- vagy a laskagomba, és jól tűri a szállítást is. 

Távol-Keleten, főleg a Kínában termelt gombából elsősorban szárítmányt készítenek és így exportálják Európába vagy más földrészekre. A 

Magyarországon vagy Európa más országaiban a megtermelt shiitake friss áruként kerül fogyasztóhoz. 

 

Műanyag rekeszbe sorolt friss shiitake gomba 

Feldolgozott termékek 

A friss értékesítés mellett egyre népszerűbbek a részlegesen vagy teljesen feldolgozott gombatermékek. A feldolgozás egyik legegyszerűbb 

módja a szeletelt, csomagolt csiperkegomba. 

 

Friss gomba szeletelő gép 



A leszedett termőtesteket erre a célra fejlesztett gépsor segítségével mossák, szeletelik majd csomagolják. A szeletelt gomba előállítása 

élelmiszergyártásnak minősül, ezért szigorú előírások szabályozzák. A Nyugat-Európában igen népszerű szeletelt gombát előállító gépsort 

már hazánkban is helyeztek üzembe és terjedése itthon is várható. A piac szélesítésének másik eszköze a hozzáadott értékkel is rendelkező 

gombatermékek előállítása. Ezek a „funkcionális élelmiszerek” kategóriába eső áruk hazánkban is elérhetőek: a szelénnel vagy D-vitaminnal 

dúsított csiperkegomba most is elérhető termék. 

Tartósítás: 

Mint korábban ismertettük (LINK 3. lecke) a gombák gyorsan romló élelmiszerek, ezért a friss gomba csak néhány napig, legfeljebb egy 

hétig tárolható. Napjainkban a termesztett gomba kikerült a szezonális zöldségek köréből és egész évben, folyamatosan a piacon van. Mégis 

a fogyasztás jelentős részét képezik a tartósított gombakészítmények, amelyeket nemcsak a HORECA (HOtel, REstaurant, CAtering) szektor 

használ, hanem jelentős a saját, házi fogyasztás is. 

 

A közétkeztetés számára kiszerelt, 10 kg-os gombafej felöntőlében 

A gombákat hosszútávon tartósítani az alábbi főbb módszerekkel lehet: 

 Fagyasztás 

 Konzerválás 

 Szárítás 

Részben ezen tartósítási eljárások kombinálása és egyéb feldolgozási módszerek révén termesztett és vadon gyűjtött gombát számtalan 

módon vásárolhatunk. Nagyon gyakori a szárított gomba (főleg gyűjtött fajok) egészben vagy szeletben történő értékesítése. Aprítást, 

darálást követően a szárított gomba porként instant levesek alapanyaga, a fűszerező értékkel bíró gombák (pl: shiitake, vargánya) pedig 

különálló fűszerként is értékesíthetők. Szintén porként kerülhet gombakrémekbe, pástétomokba az egykori termőtest. A szárítás kíméletes, 

ám nagyon költséges módja a liofilizálás. A liofilizált gomba jobban megőrzi a színét, illatát és ízét a hagyományos szárításhoz képest. 

A tartósítás – a részletes élelmiszeripari technológiát nem részletezve – történhet mesterséges savanyítással, sózással, tejsavas erjesztéssel, 

marinálással stb. Régi receptek szólnak a házi gombatartósításról: a gombát zsíradékban vagy füstöléssel is lehet tartósítani. Az utóbbi 

előnye, hogy a gombák laza szerkezete miatt rövid idő alatt füstölhetőek és ettől karakteres ízt kaphatnak. Főleg a semleges ízű (csiperke 

vagy laska) fajok javasoltak az ilyen tartósításra. 

A fagyasztott „kényelemi” termékek is egyre népszerűbbek: a gombát itt egészben vagy szeletben, esetleg csak a kalapját blansírozzák, majd 

fagyasztják. További feldolgozást és szinte készételt jelent a panírozott gombafej, amelyet sütőben, olaj nélkül is elkészíthetünk. 

További élelmiszeripari feldolgozással a gyártók előállítanak gombával ízesített csokoládét, kávét. Erjesztéssel előállított gombaecetet is 

találhatunk a boltok polcain. A gyógyászati felhasználást teszi egyszerűbbé a könnyen dozírozható, kapszulázott gomba (gyógyhatású 

fajokból). Készül alkoholos kivonat is, amelyre shiitake és pecsétviaszgomba esetén is találunk példát. 

A gombák egyéb felhasználásával is találkozhatunk a fogyasztáson kívül: a virágkötészetben a Ganoderma fajokból szárazcsokrokat 

készítenek, míg egyes taplófajokból használati tárgyak készülnek („toplászat”). A toplászat ősi, Közép-Európára jellemző mesterség, 

amelynek során bükk- vagy nyírfataplóból sapkát, táskát, cipőt készítenek. A legmagasabb szintű kézművesség Erdély néhány falvában, 

Székelyföldön alakult ki (http://www.jovonk.info/2011/01/29/toplaszat). 



Tradicionális felhasználású, ám napjainkra tudományosan alátámasztott a gombák kozmetikumként való alkalmazása. Egyes fajok képesek 

az UV-károsodás mérséklésére, míg mások az égési sérülések kezelésére. Szabadgyökfogó tulajdonságuk révén a főbb elért hatások a bőrön: 

„fiatalítás”, revitalizálás, fehérítés. 

Konzervkészítés vázlata 

A gombakonzerv készítése csiperkéből hazánkban jellemzően az „értékmentés” miatt szükséges, ugyanakkor a hazai gombatermesztés 

jelentős szegmensét képviseli. Ennek oka, hogy jellemzően a friss gombaként nem, vagy csak alacsony áron értékesíthető gomba kerül ilyen 

módon tartósításra. A gomba kézi szedése konzervipari célra ugyanis csak ritkán tud kifizetődő lenni. Ugyanakkor Nyugat-Európában 

kifejezetten a konzervgomba termesztésére farmok is épültek: itt a szedés is géppel történik és a levágott gomba minősége csak a 

konzervként történő értékesítést teszi lehetővé. A gombák felöntőlében lévő tartósításának (konzerválás) elméleti vázlata a ccc ábrán látható. 

 

Gombakonzerv készítésének elméleti vázlata 

Az ábrán alulról fölfelé ábrázoltuk a főbb technológiai lépéseket, hangúlyozva, hogy az áttekintés korántsem teljeskörű. A friss gomba 

átvételét követően mosásra kerül sor, majd a gombafejeket előfözik, vagy gőzölik. A „húzatás” a késztermék minőségének javítása miatt 

alkalmazott eljárás. Ezt követően a gombát válogatják, szükség szerint osztályozzák. A konzervnek megfelelően a gombafejeket egészben 

vagy szeletben teszik el, ennek megfelelően vágóasztalon szeletelik a gombát. Ezt követően üvegekbe vagy fém dobozokba rakják a gombát, 

majd a konzervüzem receptúrájának megfelelő felöntőlével töltik. A következő lépésben a göngyöleget zárják, majd hőkezeléssel tartósítják. 

A már hőkezelt konzervet ezután címkézik, és a kiszállítási egységnek megfelelően csomagolják. Mivel a tartósítás során 

élelmiszergyártásról beszélhetünk, ezért annak a szigorú szabályrendszerét és előírásait követik az üzemben. Ez a gyakorlatban a  HACCP 

betartását, a felöntőlé kémiai vizsgálatát, gyártásközi ellenőrzést, a pasztőrizálás hatásfokának ellenőrzését, késztermék kémiai és 

mikrobiológiai vizsgálatát stb. jelenti. 

Az érdeklődők ide kattintva részt vehetnek egy fényképes túrán az egyik legnagyobb lengyelországi konzervüzemben 

Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a gombák konzerválásának technológiai lépéseit! 

2. Milyen minőségi osztályokat ismer csiperkegomba esetében? 

3. Ismertesse a leveles laska kikészítésének menetét! 

4. Melyek az Extra minőségi osztályba tartozó csiperkegomba minőségi követelményei? 

5. Milyen gomba feldolgozási módszereket ismer? 

6. Röviden jellemezze a gépi gombaszedést! 
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