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MI A SZARVASGOMBA?
A szarvasgombák termıtestüket föld alatt képzı tömlıs (aszkuszos) gombák. Termıtestük lassan,
gyakran több hónap alatt fejlıdik ki, ezért gyakrabban lelhetık a talajhımérsékleti és vízigényüket
kiegyensúlyozottan kielégíteni képes zártabb, üdébb erdıkben. Többnyire a talaj felsı 10 cm-es rétegében,
esetenként a földbıl kissé kibújva, vagy közvetlenül az avar alatt találhatók. Számos nemzetségben a termıtest
kezdetben apró csésze, melynek begyőrıdéseibıl apró kamrák, majd ezek benövésével erezet jöhet létre.
Jellemzıjük az erıs, sokszor igen kellemes illat, mely alapján lelik meg a szarvasgombákat az ıket fogyasztó
és így terjesztésükben fontos szerepet játszó állatok.
A valódi szarvasgombák (Tuber spp.) jellegzetessége húsuk márványozottsága, melyet a kétféle érrendszer
együtt alkot. A laza szövéső fehér vagy külsı erek szerepe a termıtest levegıztetése. A belsı vagy tráma erek
biztosítják a termıtest szilárdságát, tömörségét. Nehéz, a vízben alámerülı gombák.
A szarvasgombák talajigényüket a hegyvidéki humuszos talajoktól egészen az alföldi homokos talajokig
megtalálják. A fajok egy része a lomberdıt részesíti elınyben, míg mások a tőlevelő fák alatt fejlıdnek. A
humuszban gazdag, neutrális vagy alkalikus, morzsalékos, kiegyenlített vízháztartású agyagtalaj a leginkább
megfelelı a fekete szarvasgombák számára.
Az ehetı és táplálékul szolgáló gombák közül a szarvasgomba mindig is a legjobb íző és illatú,
legdrágább volt, és a titokzatosan a föld alatt teremve az ember figyelmét már a legkorábbi idıkben felkeltette.
Fogyasztásának pontos eredetét senki sem ismeri, de az bizonyos, hogy már a bibliai idıkben is az ember
asztalára került.
A római császárok idején a vagyonos osztály lakomái sem múlhattak el ilyen különleges étek nélkül,
ezért Afrikából szállíttattak gombákat. A szíriai és líbiai piacokról érkezı ínyencségekért a gazdag rómaiaknak
busás összegeket kellett fizetniük. Késıbb a királyi udvarok, császári paloták híres lakomáinak különlegességei
voltak évszázadokon keresztül. A köztudatba így tévesen, mint drága és elérhetetlen luxuscikként kerültek be.
A szarvasgombák elsı ismert hazai történeti említése 1540 körülre datálódik, mely a Trencsén megyei
bíró azon határozata, amelyben egy szarvasgombatermı bükkös ırzését rendeli el. Az 1700-as és 1800-as
években született szakácskönyvekben számos szarvasgombás receptet találhatunk, nem egy közülük késıbb
francia könyvekben is felbukkan. E századokban a szarvasgomba a nemesi udvarházak ismert csemegéje volt,
melyeket az udvartartáshoz tartozó triflavadászokkal győjtettek.
Az Osztrák-Magyar Monarchia virágzó gazdasága felvirágoztatta a szarvasgomba tömeges győjtését és
kereskedelmét, így a korabeli bécsi piacra tonnaszámra szállítottak az akkori Magyarország területérıl a
gomba-nagykereskedık szarvasgombát. Hollós László 1911-ben megjelent világhírővé könyvében már a
termesztés hazai beindítására buzdított. A két világháború keresztbe húzta elgondolásait.

Tudta, hogy a szarvasgomba főszer, néhány gramm fogyasztása is kiemelkedı gasztronómiai élményt nyújt?
Tudta, hogy az egyetlen édes íző szarvasgomba kizárólag Magyarországon terem?
Tudta, hogy a francia királyi udvarban a leghatékonyabb afrodiziákum hírében állt?
Tudta, hogy Magyarországon is kiváló minıségben győjthetı, sıt termeszthetı?
A szarvasgombákkal kapcsolatos további ismereteket fenti kiadványainkban találhat!

Kiválasztás
A friss nyári szarvasgombának szép fekete színőnek, tapintásra keménynek, továbbá illatosnak kell lennie.
Úgy bizonyosodnak meg a trifla érettségérıl, hogy a
"zsebkéssel való bemetszés" technikáját alkalmazzuk, enyhén
szeljük meg a gombát, hogy látható legyen a húsa. Az érett
hús színe a tejeskávészíntıl a világosabb csokoládészínig
terjedhet, a hús fehér, illetve nem fehér vagy szürke
erecskéktıl márványozott. Az illat nélküli trifla minden
bizonnyal éretlen.
A szarvasgomba tisztítása
Áztassa vízben a szarvasgombát, ha száraz, akkor tíz percig,
ha nem, akkor elég öt percig is. Jól mossa meg és egy
nagyobb kefével erıteljesen kefélje le a triflát. Itassa le a
vízcseppeket egy száraz ruhadarabbal vagy itatóspapírral.

Kecskesajt sonkatekercsben
szarvasgomba szeletekkel

A szarvasgomba tárolása
A friss meg nem mosott gomba megırzi épségét 8-10 napig,
4-5 Co-on a hőtıszekrény alsó részében oly módon, hogy a
gombát hermetikusan lezárt mőanyagedényben helyezzük el,
és letakarjuk itatóspapírral az edény lezárása elıtt, így
„fogvatarthatjuk” illatát. A gomba mélyhőtve is tárolható
megmosás után. A kiolvasztott triflát fel kell használni fél
órán belül, máskülönben a trifla illata elszáll. Az alkohol
lehetıvé teszi a trifla épségének megırzését huzamos ideig
(több hónapig). E módszer elınye, hogy könnyen
alkalmazható (elég lekefélni és lecsöpögtetni, mielıtt
üvegedénybe tesszük). Jó eredmény érhetı el vörös
csemegeborban (madeira), konyakban történı tárolással.
Somlói galuska homoki
Szarvasgombával megbolondítva
Tagegyesületeink szervezésében havonta – kéthavonta kerülnek gasztronómiai események megrendezésre.
Számos új ételköltemény született ezeken a rendezvényeken.
Salátákhoz és levesekhez a magyar mesterszakácsok igen-igen
kedvelik a fehér szarvasgombát. Sültekhez, halakhoz a feketéket
is szívesen használják, különösen a téli és a nagyspórás
szarvasgomba fajokat kedvelik. Édességekhez, (szorbékhoz,
fagylalthoz) a homoki szarvasgombát és "vörös szarvasgombát"
társítják elıszeretettel. Esetenként a kínai szarvasgomba és az
isztriai szarvasgomba is az asztalra kerül. Elıbbi gyakran a
szezon végén rossz, megviselt állapotban, utóbbi pedig nem
ritkán más gombákkal keverve, hamisítva. Ma már közel ötven
hazai étterem kínál menüjében szarvasgombás ételt.
Szent-László Szarvasgomba
Lovagrend felvonulása
A Kárpát-Pannon régióban ıshonos földalatti gombák
kedvelıik számára természeti, történelmi és szakácsmővészeti értéket, a régiónak pedig kiemelt védelemre
méltó természeti és gazdasági értéket jelentenek. Szükségesnek tartva a hipogeák oltalmát, a természetes
élıhelyek védelmét, valamint a természetes környezet megóvását és a hozzájuk kapcsolódó ısi triflász
hagyományok feltámasztását és ápolását, valamint velük a természetbarát gazdálkodás elısegítését célul
tőzve, 2005. szeptemberében Szövetségünk keretein belül az elsı magyar szarvasgomba lovagrendként
megalapítottuk a Szent László Szarvasgomba Lovagrendet.

Szarvasgomba a gasztronómiában

Burgundi szarvasgombával
ízesített gombakrémleves

A régmúltban a magyar gasztronómia része volt a
szarvasgomba felhasználása, ahogy arról a fennmaradt
receptek is tanúskodnak. Ma Magyarországon azonban alig
fogyasztják ezt az ünnepi asztalokra illı ételkülönlegességet.
A szarvasgomba elérhetetlenül drága luxuscikként él a
köztudatban, ami egyáltalán nem fedi a valóságot. Az
emberek többsége nem is ismeri a szarvasgombát és annak
elkészítési módjait.
Az illatok jobb megırzése végett más szabályok szerint
zajlik a tisztításuk. Az éretten győjtött fekete
szarvasgombákat elıször hideg vízben lemossuk, majd kis
kefével
alaposan
megtisztítjuk
a
rajta
lévı
szennyezıdésektıl. A nemes fehér szarvasgombát nem
mossuk, csak nedves ronggyal töröljük meg.
Egyik fajt sem hámozzuk, mert a kéreg alatt termelıdik az
illatanyag, így annak megırzése fontos.

Néhány alapelv, mindenekelıtt a következıket kell tudni:
- zsírtartalmú anyagok optimális módon rögzítik a trifla
illatát (tejföl, vaj, tej, neutrális olaj);
- a burgonya és a tésztafélék tökéletesen átveszik a
szarvasgomba erıs ízét-illatát;
- a trifla jól érvényesül nyers zellerrel salátában;
- a pármai sajt egészen kis mennyiségben szintén jól
érvényesíti a szarvasgombát, például makaróniban;
- a szarvasgomba csodálatos illatot ad a tojásételeknek, a
szárnyasoknak, a húsféléknek, a halételeknek…
Vigyázat: szárnyasok belsejébe nem szabad szarvasgombát
tenni, nem lesz jó illata. 24 órával az
Burgonyapüré szarvasgombaszósszal
elkészítés elıtt így kell eljárni: a bır bemetszése után a
szárnyas hátrészén, a triflaszeletkéket kézzel finoman
becsúsztatjuk a bır alá, majd a bırt és az egész hátrészt a szárnyas belsejébe fordítva leszorítjuk. Kötözzük,
hogy egyben maradjon, és az egészet egy jól szigetelı lezárt edényben hőtıbe helyezzük. A következı napon a
szárnyas elkészíthetı (kisüthetı).
- szarvasgombából készíthetı aperitif (étvágygerjesztı ital), elıétel, fıétel, saláta, sajt ... és desszert is;
- mindig elınyösebb friss szarvasgombát használni. Ennek
illatát kiválóan hasznosíthatjuk, ha: 24-48 óráig egy jól
szigetelı, lezárt edényben tároljuk az elkészítendı ételekkel
együtt;
A szarvasgomba konyhamővészete
A szarvasgomba igazi értéke az illatában rejlik, így a
legteljesebb aromával csak a tökéletesen érett szarvasgomba
szolgál. Ezért ügyeljünk a megvásárolni kívánt, vagy az
önmagunk által felkutatott szarvasgombák minıségére!

Pisztrángtekercsek fehér és barna
szarvasgomba mártással

Szarvasgomba fajok
Leegyszerősítve két csoportba sorolhatók a szarvasgombák, úgy mint fekete és fehér gombák. A „fekete”
köznapi megnevezés a barna különbözı árnyalatait is jelenti, ahogy a „fehér” csoportba tartoznak a sárgás
színő gombák is. Talajból való kiemelése után friss illatuk és állaguk hamar megváltozik, kereskedelmi
eltarthatóságuk 2-3 hétre tehetı.

A nyári szarvasgomba (T. aestivum) durva
fekete felületi pikkelyekkel fedett, nincs
alapi
bemélyedése,
erezete
sőrőn
tekervényes,
enyhe
illatú.
Nagyobb
példányainak tömege a fél kilogrammot is
meghaladhatja. Rendkívül változatos faj,
melyet térségünkben triflakutyákkal nagy
mennyiségben
győjtenek.
A
magas
humusztartalmú, többnyire erısen kötött,
változatos mészállapotú agyagos talajokat
kedveli. A hegy- és dombvidéken többnyire
gyertyán elegyes erdıkben és cseresekben
terem. Gyakori az alföldi kocsányos
tölgyesekben. Kedveli az erdıszegélyeket,
út és ösvény széleket, patak-partokat, forrás
fejeket. Illatában meghatározó szerepe van bizonyos kénvegyületeknek, elsısorban a dimetilszulfidnak,
illetve kumarinoknak. Mivel illata a kérgében képzıdik, ezért konyhai felhasználása során nem szabad
meghámozni. Erıs és finom illatú változatát korábban burgundiai szarvasgombaként (Tuber uncinatum)
különítették el, melyre inkább az ıszi termıidıszak jellemzı. Francia- és Olaszországban már termesztésbe
vonták, ültetvényes termesztése hazánkban is megkezdıdött.

A téli szarvasgomba (Tuber brumale) a
nyári szarvasgombánál kisebb, apró fekete
pikkelyekkel a felszínén, alapi bemélyedés
gyakori. Egyik formája (T. brumale f.
hiemalbum) világos húsú, míg sötétszürke a
másik forma (T. brumale f. moschatum)
glebája. Illata rendkívül finom. Semleges és
bázikus kémhatású talajokat kedvel,
októbertıl márciusig győjthetı. Közeli
rokona a francia szarvasgomba vagy
perigordi
szarvasgomba
(Tuber
melanosporum)
atlanto-mediterrán
elterjedéső gomba, nagyobb termıtest
jellemzi, fekete erıs pikkelyekkel, húsa
szinte fekete. Ültetvényeken termesztik
Spanyol-, Francia- és Olaszországban. Rokon fajcsoport a kínai szarvasgomba, melytıl elkülöníteni nehéz s
ezért a kínai szarvasgombával hamisítják a perigordit.

A homoki szarvasgomba (Mattirolomyces
terfezioides) a Duna által deponált homokon,
akácerdıkben, augusztustól novemberig terem. A
Kárpát-medencére
jellemzı
faj.
Peridiuma
csontfehér
majd
sárgásodó,
húsa
kissé
morzsalékony, jellegzetes az alapi gyökérszerő
rizomorfája. Kezdetben kellemes chamambert illatú,
erısen édes íző, ezért kedvelt gasztronómiai
különlegessé vált. Afrikában és a Mediterráneum
félsivatagi területein számos rokon pusztai
szarvasgomba-féle (Tirmania és Terfezia faj) él,
melyeket a helyi lakosság nagy mennyiségben
fogyaszt.

Az
isztriai
szarvasgomba
(Tuber
magnatum) nagyra növı, kívül fehér majd
sárgásbarna, kemény húsú, viszonylag ritkás
erezető, a folyókat követı galéria erdıkben,
bázikus talajon termı mediterrán faj.
Hazánkban csak szórványosan található, itt
éri el elterjedésének északi határát. A
legértékesebb szarvasgomba.

Észak-Amerikában az oregoni fehérszarvasgombát (Tuber gibbosum) győjtik nagy mennyiségben. A fehér
szarvasgomba (Choiromyces meandriformis) nagy, akár férfiökölnyi mérető, kívül fehér-sárgásodó, sőrő
erezető, markáns illatú, savanyú és kötött talajokon élı, leginkább hegyvidéki gyertyánosokban és lucosokban
gyakori, nyári gomba. Szlovákiában hagyományosan fogyasztják, a hazai konyhában is egyre közkedveltebb.
Az oregoni fekete szarvasgomba (Picoa carthusiana) ritka, a duglász fenyıvel behurcolt faj. Az USA-ban,
duglászfenyvesekbıl nagy mennyiségben győjtik.
Az apró szarvasgomba (T. puberulum), a késıi szarvasgomba (T. borchii), a savanyú szarvasgomba (T.
dryophilum), a keserő szarvasgomba (T. maculatum) és a mustárszagú szarvasgomba (Tuber rapaeodorum)
valamennyien kismérető fehér gombák, bordósbarna erezettel, s csak mikroszkópos vizsgálattal különíthetık el.
Inkább gyengén savanyú talajokban találhatók, vizes mélyfekvéső erdıkben, füzesekben és nyárasokban is
gyakoriak.
A Kárpát-medence szarvasgomba-féléit részletesen ismertetik Hollós László (1911) és Szemere László (1965,
1970, 2005) kitőnıen illusztrált, méltán világhírővé vált könyvei.

A nyári szarvasgomba (Tuber aestivum) az óceáni, mérsékelt óceáni, félkontinentális és kontinentális
éghajlatokon él, így Magyarországon is eredményesen termeszthetı. Termesztéséhez elengedhetetlenül fontos a
megfelelı talaj, mely vízáteresztı és aktív talajélettel
rendelkezik. A talaj mésztartalmát illetıen elmondható, hogy a
nyári szarvasgomba meszet nyomokban tartalmazó talajban is
megél, de ennek a paraméternek az értékei igen nagy szórást
mutatnak.
Gazdanövényként ajánlott fafajok:
• Molyhos tölgy (Quercus pubescens): Meleg és
fényigényes, egyébként igénytelen, jól tőri a
szárazságot, nem különösebben érzékeny a hidegre.
• Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea): Óceáni,
mérsékelt és kontinentális éghajlatokon fordul elı, jó
szarvasgombatermı, Franciaország közép-keleti meszes fennsíkjain, gyakran gyertyánnal (Carpinus)
alkot elegyes erdıt.
• Kocsányos vagy mocsártölgy (Quercus pedunculata vagy Q. robur): óceáni vagy szárazföldi éghajlaton
fordul elı, rosszul tőri a meszes talajokat, a kocsánytalan tölgynél gazdagabb talajokat igényel.
• Közönséges mogyoró (Corylus avellana): Kevéssé érzékeny a fagyra, a magas hımérsékletre,
nedvességviszonyra, gyors fejlıdéső és gyakori, hogy korán hoz termést, de elég gyakran fertızıdik
más versengı mikorrhizaképzı gombákkal, rendszeresen eltávolítandó gyökérsarjakat fejleszt.
• Közönséges gyertyán (Carpinus betulus): A szárazföldi éghajlathoz hasonló éghajlatokon fejlıdik,
hidegnek és melegnek egyaránt ellenálló, savas vagy meszes, gazdag és üde talajokon tenyészik, a
nyári szarvasgomba kitőnı gazdanövénye.
• Ausztriai fekete fenyı (Pinus nigra ssp. nigra): Szárazföldi éghajlati igények jellemzik, jól tőri a hideg
teleket és a meleg nyarakat, jól ellenáll a mésznek.
• Egyéb szarvasgomba-termesztésre alkalmas fajok: törökmogyoró (Corylus colurna), hársfa (Tilia),
nyírfa (Betula), komlógyertyán (Ostrya carpinifolia), cédrus (Cedrus).
Általánosságban elmondható, hogy a nyári szarvasgombával mikorrhizált mogyorók 4-6 év elteltével fordulnak
termıre. A tölgyeknél ez hosszabb idıt vesz igénybe, 8-10 év is eltelhet az elsı termıtest megjelenéséig.
Azonban a tölgy telepítés elınyeként kell megemlíteni, hogy itt a mikorrhiza partnerek – tehát a tölgy és a
szarvasgomba- várhatóan hosszabb ideig fognak együtt élni, mint a mogyoró esetében, mivel a mogyoró
könnyebben átmikorrhizálódik. Az ültetés sőrősége legkevesebb 800-1000 csemete/ha legyen. Sortávként 4
vagy 5 m választható. Célszerő huzallal elırajzolni és gyámkarókkal (80-90 cm magas fa vagy fém) az ültetési
helyeket bejelölni. A gyámkarók a továbbiakban a rágcsálók elleni hálók tartására szolgálnak majd. Az
ültetéshez a gödröket célszerő elızetesen megásni 20x20x20 cm-es méretben, ami elısegíti a talajszellızést is.
Az ültetés ısszel vagy tavasszal valósítható meg. Leginkább az ıszi telepítés ajánlható. Erıs fagyban
ne ültessünk. takarásra az elsı 2-3 évben lehet szükség, ami megkönnyíti a fenntartást, korlátozza a főfélék
versengését. Az egyenkénti takarások mérete 50x50 cm legyen, a takaró anyaga lehet például áteresztı fonott
mőanyag. A csemetéket óvó egyedi védıhálókat a korábban elhelyezett 80-90 cm magas fa vagy fémkarókhoz
rögzítjük. A háló anyaga lehet mőanyag vagy fém, magassága 50-60 cm, átmérıje 20-30 cm. Az ültetvényt
vaddisznók és szarvasfélék jelenléte esetén kerítéssel kell körül venni.
Elızetesen elvégzett és kiértékelt talajvizsgálatok nélkül nem célszerő trágyát a területre juttatni.
Általános gombaölı szerek a szarvasgombát is károsíthatják, azonban tölgylisztharmat ellen ként vagy dinocap
hatóanyagú szereket lehet alkalmazni az elsı 2-3 évben. A csemeték eredésének elısegítésére a telepítést
követıen rendszeresen öntözzünk. Ha az ültetést követı tavasz száraz és hosszantartó, akkor az azt követı nyár
alatt öntözzünk bıven (5-10 l minden 10 napban), de kerüljük a túlzásokat. Ha nincs takarás a csemete körül,
akkor a talajgondozás kapálást és gyomlálást is jelent, melynek célja a gyomok irtása és a talajszellızés. Elsı
évben azonban a gyomtalanítást nagyon óvatosan kell végezni a hajszálgyökerek védelme érdekében.
A fenti képen a Jászszentandráson található Elsı Magyari Triflász Emléktár látható, melyet az Elsı
Magyar Szarvasgombász Egyesület alapított 2002-ben. A termekben megtekinthetıek a hazai
szarvasgombászat múltját és jelenét bemutató dokumentumok, a győjtést, a termesztést és a
szarvasgomba gasztronómiáját bemutató anyagok. Látogatható Till Ervin Iván igazgató úrnál történı
elızetes bejelentkezés után (Tel: 06-30-9335691).

A szarvasgomba győjtése
A szarvagombákat korábban fıleg disznókkal kerestették, ma a sokkal
nagyobb mozgékonyságot biztosító betanított kutyákkal történı győjtés terjedt el. A
kíméletes, a termıhely károsítását elkerülı győjtés érdekben törekedni kell arra,
hogy a kutya csak az érett termıtesteket jelezze, azok kiemelése minimális
talajmunkával és a gyökerek lehetıség szerinti legkisebb károsításával történjen.
Hazánkban is kívánatos lenne egy szarvasgomba törvény, mely több nyugat
európai államban már életbe lépett, azonban ennek megjelenéséig a szarvasgomba
győjtésére az erdei mellékhaszonvételekre vonatkozó jogszabályok érvényesek. Így
a szarvasgombák győjtésekor ma az 1996. évi LIV. törvény és annak végrehajtására
kiadott 29/1997 (IV.30.) FM rendeletei a meghatározóak. Ennek értelmében állami
erdıkben saját szükséglet erejéig szabadon lehet gombát győjteni, kereskedelmi célú
győjtés esetén azonban az erdıgazdálkodó elızetes írásbeli engedélyét kell kérni.
Magánerdı esetén minden mennyiséghez szükséges az erdıgazdálkodó elızetes írásbeli engedélye.
A kutyával történı szarvasgomba keresést sokan „szarvasgomba
vadászatként” emlegetik. Ennek oka lehet a vadászat és a
szarvasgombagyőjtés
között
fellelhetı
hasonlóságok.
Mindkét
tevékenységet kutya segítségével, általában idıszakokhoz kötötten és
gyakran hegyekben, erdıkben őzik.
Jelenkorunk hazai ’szarvasgomba vadászai’, nagyon ügyes és
tapasztalt szarvasgomba keresı kutyákkal rendelkeznek. A kutyák számos
fajta közül kerülnek ki, így a magyar vizslától a beaglen keresztül a
labradorig, golden retrieverig széles skálán mutatkoznak be és bizonyítják
alkalmasságukat a szarvasgomba keresésére. A sokszínőségét és ezen
állatfaj rátermettségét mutatja, hogy akár az utcán talált néhány hónapos keverék kutya is olyan eredményesen tud
keresni, mint a legjobb kennelbıl és legtisztább vérvonalból származó fajtatiszta eb. A szarvasgomba
ismertségének terjedésével egyre több kutyatulajdonos próbálja ki magát a szarvasgomba keresésben, olyannyira
hogy már versenyeket is rendezünk hazánk több pontján.
A megfelelı törvényi szabályozás hiányában Magyarországon jelenleg a versengı, az élıhelyet erısen
károsító szarvasgombagyőjtés jellemzı, melynek következménye a természetes élıhelyek gyors pusztulása. A
természetes élıhelyek mentesítését hosszabb távon az ültetvényes termesztés széleskörő elterjedése oldhatja meg.
A szarvasgombagyőjtés alapját a megfelelı szakmai ismeretek és egy jól kiképzett szarvasgomba
keresı kutya képezi. A természetes élıhely jelentıségére viszont mindig tekintettel kell, hogy legyünk!
Oktatási tevékenység tagegyesületeinknél két szinten
folyik. Évente kerül megrendezésre az alapfokú
szarvasgombászati tanfolyam, több esetben kihelyezett
vidéki tanfolyamként. Ez átfogó ismereteket nyújt a gomba
biológiájáról, a kíméletes győjtés és a termesztés módszerein
keresztül, a konyhai felhasználás rejtelmeiig. A középfokú
termesztıi tanfolyamot 2001-ben rendeztük meg elıször. A
természetes élıhelyek kímélésének-mentesítésének igénye
egyre inkább a termesztés elıtérbe kerülését eredményezi, ezért a termesztıi tanfolyamok minıségének és
számának emelése a jövıben fontos célunk. Kísérletképpen több szarvasgombafaj ültetvénye került
eltelepítésre. A szarvasgomba keresı kutyák képzése négy éve szervezetten folyik. A jobb kutyák számára
évente rendezünk versenyt. Érdeklıdni Kamoncza István tanfolyamvezetınél (tel.: 06-30-349-1377).

A szarvasgomba termesztése
Az európai szarvasgombák elsısorban fásszárú növényekkel, míg az észak-afrikai pusztai
szarvasgombák elsısorban lágyszárú növényekkel állnak mikorrhiza-kapcsolatban. Chevalier és munkatársai
szerint a szarvasgombáknak leginkább alkalmas triflás fafajok a kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, molyhos
tölgy, csertölgy, bükk, a közönséges gyertyán, a hársak, a közönséges és a törökmogyoró, a fenyıfélék közül az
ausztriai feketefenyı és az atlaszcédrus
Ültetvény olyan területre is telepíthetı, melyen más mezıgazdasági termesztés nem valósítható meg.
Ezeken a területeken a fenntartható gazdálkodás keretein belül, kemikáliamentesen, extenzív módon lehetne
természetszerően szarvasgombát termeszteni. Az ország megmőveletlenül álló, elhanyagolt földjeinek egy
részét a hagyományos gazdálkodástól eltérı, alternatív módon újra hasznossá lehetne tenni a tájjal
harmonizálva.
A
szarvasgomba-termesztés
a
magyar
mezıgazdaság és vidékfejlesztés eddig kiaknázatlan területe.
Nemcsak gazdasági jövedelmezısége miatt fontos azonban,
hanem azon okból, mivel többszörös értéket képvisel: mint
alternatív, fenntartható módja a mezıgazdaságnak,
jövedelemforrást
jelent
az intenzív technológiákkal
gazdaságosan már nem hasznosítható degradált, eróziónak
kitett területeken, hozzájárul a természetes tér és táj
megırzéséhez, munkalehetıséget teremt az elmaradott
régiókban
élıknek,
mellyel
javíthatóvá
válnak
életkörülményeik.
A szarvasgomba-termesztés többcélú, hiszen az extenzív ültetvények létrehozása tulajdonképpen
erdészeti telepítés, melyet nemcsak a fáért, hanem a szarvasgombáért is mővelünk, hiszen a szarvasgomba az
erdészeti ültetvény vágásérettségéig bevételt jelent a tulajdonos számára.
Ezen termesztési mód keretében a kémiai védekezés egyszerő
módszerekkel (pl. mechanikai gyomirtás, füvesítés, kedvezı talajkörnyezet biztosítása
a szarvasgomba számára, így a kompetitív gombafajok számának csökkentése)
kikerülhetı, a talajerı-gazdálkodás során a mőtrágyahasználat nem javallott, ezért
a szarvasgomba-termesztés okkal tartozik az ökológiai gazdálkodási módok közé.
Nyugat-Európa második legfontosabb és a legnagyobb mennyiségben
kereskedelmi forgalomba kerülı gombája, a nyári szarvasgomba (Tuber aestivum)
jelentıs mennyiségben fordul elı hazánk erdeiben. Ezen faj tonnányi tételei
kerültek az elmúlt években a nyugat-európai piacokra, s mindez magyarországi
élıhelyekrıl. Azonban ezen élıhelyek kapacitása sem véges, s az európai példán
okulva, ahol a győjtött francia szarvasgomba mennyisége az elmúlt száz évben a
századára esett vissza, mert a lelıhelyeket túlzott mértékben aknázzák ki, azonban a
kereslet a többszörösére emelkedett, szükséges Magyarországon is ültetvények
létrehozása.
Magyarországon a legelterjedtebb szarvasgomba, a nyári szarvasgomba
ára jelenleg 15 000 - 60 000 Ft/kg, azonban ez az összeg évtıl és az adott év
idıszakától is függ. Ennek az áringadozásnak az oka abban keresendı, hogy a hazai kínálatot kizárólag
győjtésbıl fedezik, a szedett mennyiséget azonban döntıen meghatározza a csapadék mennyisége. Az
ültetvényeken történı termesztéssel kiegyenlített termés, hosszú termıidıszak érhetı el.
A szarvasgomba fajok közül napjainkban a nyári szarvasgomba (Tuber aestivum) és a francia
szarvasgomba (Tuber melanosporum) termesztéstechnológiája ismert külföldi szakirodalmakból és azok
magyar fordításaiból. Mivel a francia szarvasgombát Magyarországon még nem találták meg, az ültetvényes
termesztés alapjául az Európa szerte, így hazánkban is széleskörően elterjedt nyári szarvasgombával elért
külföldi eredményeket célszerő alapul venni.

