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Hogyan nő a szalmán gomba?
Laskagomba-termesztés

Régebben nem gondoltam bele, hogyan is készül el a boltba 
kerülő csiperke és laskagomba. De úgy 10 éve felkereste a Mikro-
biológiai Tanszéket egy hazai gombatermesztő, a Pilze-Nagy Kft., 
hogy segítsünk jobban megismerni, mit is rejt a fekete doboz. Ekkor 
kezdtem magam beleásni a gombatermesztés rejtelmeibe.

Laskagomba esetén a kiindulási 
alap szalma, víz és egy kis extra nitro-
génforrás, például lucerna vagy esetleg 
karbamid. A termesztés előkészítése-
képp a felaprított, nedvesített és meg-
felelő mennyiségű karbamiddal meg-
szórt szalmát nagy halmokba pakolják, 
ahol rendszeres átforgatás mellett egy 
hétig komposztálják. Ezután a félkész 
alapanyagot alagutakba töltve pasz-
törizálják és kondicionálják. Ennek az 
előkészítésnek a célja, hogy a szalma 
szerkezetét kicsit meglazítsák, és a 
szalmában eredetileg jelen lévő, a las-
kagombára nézve káros szervezeteket 
(pl. zöldpenészek) eltávolítsák. 

De miért is van minderre szükség? 
Hiszen a laskagomba egy fehérkor-
hasztó gomba, ami azt jelenti, hogy 
a faanyag mindkét fő alkotóját, a lig-
nint és a cellulózt is képes lebontani. 
A természetben is ezt teszi, amikor holt 
fákon növekszik, és úgy száz éve így 
kezdték meg erdészek a termesztését: 
kidőlt fákba lukakat fúrtak, amelyeket 
megtöltöttek a laskagomba spóráival, 
és aztán vártak, hogy a laskagomba 
benője a fa belsejét, amíg végül meg-
jelentek a leszedhető termőtestek. 
A folyamat azonban meglehetősen 
lassú, ezért fejlesztették ki az inten-
zív laskagomba-termesztést. A gomba 
természetesen a nyers szalmán is tud-
na növekedni, csak kicsit lassabban és 
kevésbé kiszámítható módon.

Amint megvan az előkészített szal-
ma, az úgynevezett alapanyag, bele-
keverik a laskagomba csíráját. A csíra 
kölesszemekből áll, amelyet átszőttek a 
laskagomba fonalai. Azért alkalmazzák 
a gomba spórái helyett a csírát, mert 
ez utóbbi gyorsabban tudja elkezdeni 
átszőni az alapanyagot. A becsíráztatott 
alapanyagot ezután átlátszó műanyag 
zsákokba töltik, és az így elkészült blok-
kokat elhelyezik a termesztő házakba. 
A következő két-három hétben a laska-
gomba teljesen átszövi az alapanyagot. 
De hogyan is zajlik ez pontosabban?

A laskagomba növekedése során 
két fő anyaggal találkozik a blokkban: 
a jelenlévő bakteriális biomasszával és 
a szalmát alkotó lignocellulózokkal. 
Az előbbi könnyebben hozzáférhető, 
az utóbbi azonban komolyabb befek-
tetést igényel. A lignocellulózok leg-
inkább a vasbetonhoz hasonlítanak: 
a cellulózszálak alkotják az anyag 
alapszerkezetét, míg a hemicellu-
lóz és a lignin körbeveszi azt, mint 
a betonvasat a beton. Az alapanyag 
előkészítése során a jelenlévő mikro-
organizmusok kicsit meglazítják ezt 
a szerkezetet, de komolyabb lebontás 
nem történik. A laskagomba először 
a lignin lebontását kezdi meg lakkáz 
és mangán-peroxidáz enzimeivel. 
Mindkét enzim érdekessége, hogy 
nem közvetlenül bontják a lignint, 
hanem úgynevezett intermediereken 
keresztül. Az oxidált, gyakran gyökös 
állapotban lévő intermedierek kicsi 
méretüknek köszönhetően bediffun-
dálnak a lignocellulózba és elkezdik 
annak lebontását. Csak a harma-
dik-negyedik héten kezdi el a laska-
gomba az intenzív cellulózbontást, 
amikorra gyakorlatilag már az egész 
termesztőblokkot benőtte. Vagyis 
első lépésként a laskagomba inten-
zív ligninbontás közepette átszövi az 
alapanyagot, majd csak ezután kezdi 
el a poliszacharidok bontását.

A természetben a laskagomba 
akkor kezdi el kifejleszteni a termőtes-
tet, amikor a körülmények kedvezőtle-
nebbre fordulnak. Ezt a termesztésben 
elsősorban a hőmérséklet mintegy tíz 

fokkal csökkentésével, emellett inten-
zív levegőztetéssel és a megvilágítás 
bekapcsolásával indukálják. Hatásuk-
ra a laskagomba a blokkok felületén 
lévő lukakon termőtestkezdeménye-
ket, primordiumokat képez, amelyek-
ből nagyjából egy hét alatt kialakul 
a kész termőtest. Érdekessége, hogy 
a közismertebb csiperkével ellentét-
ben a laskagomba csokrokban nő. 
A termesztőházban egy-két hétig zaj-
lik a folyamatosan megérő termőtestek 
leszedése. Ezután a blokkokat letisz-
títják, és a hőmérséklet újbóli meg-
emelésével egy második átszövetést 
indítanak el, vagyis arra serkentik a 
gombát, hogy a blokkban még tovább 
bontsa a jelen lévő tápanyagot. Ezután 
a hőmérséklet ismételt csökkentésével 
újabb termőtestek kialakulását indu-
kálják. A végén megmarad az úgyne-
vezett letermett alapanyag, amelyről 
már nem várnak újabb gombatermést, 
ami felhasználható biogáztermelésben 
kiegészítő anyagként. Tehát az első-
re akár mezőgazdasági hulladéknak 
tekinthető szalmát még kétszeresen is 
hasznosítják.

Mikrobiológusok számára izgal-
mas kérdés még, hogy mi is történik 
az alapanyagban lévő baktériumokkal 
a gombatermesztés során. A laskagom-
ba csak lebontja őket és beépíti saját 
biomasszájába? Vagy kialakul köztük 
valami kapcsolat? A Távol-Keleten 
steril alapanyagon is termesztik a las-
kagombát, vagyis a gombának nincs 
feltétlenül szüksége a baktériumokra. 
Azonban saját kísérleteinkből is tud-
juk, hogy a steril alapanyag jóval érzé-
kenyebb a befertőződésre, ami káro-
san hat a laskagomba növekedésére. 
Mikroszkópba belenézve jól láthatóak 
a szalmát átszövő gombafonalak és 
körülöttük a baktériumok sokasága. 
De hogy pontosabban mi is a baktéri-
umok szerepe, azt jelenleg vizsgáljuk, 
és reméljük, hogy hamarosan erről is 
pontosabb képet nyerhetünk. 
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