
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GOMBÁK ÜLTETÉSÉRE ÉS TERMESZTÉSÉRE A 
KERTBEN 

 
Alkalmas: erdei gomba, pöfeteg, laskagomba keveréke 
 
Időszak: tavasz, nyár, ősz 
 
Csomag tartalma: A csomagolás az adott gomba micéliumával beoltott gabonafélét 
tartalmaz. 

 
Terület kiválasztása: 
 
A kiültetés előtt nagyon fontos a kiültetési terület kiválasztása. Az összes említett gomba 
azonos vagy hasonló igényekkel rendelkezik. A gombák nem szeretik a túl sok napfényt, 
ezért a vetéshez árnyékos, nyugati oldal ideális. 
 
Általában ajánlott a gombákat a fákhoz minél közelebb ültetni (tölgy, bükk, nyír, gyertyán, 
lucfenyő, erdeifenyő, tuja). Nem kell aggódnia a fa elfajulása miatt, a gomba szimbiotikus 
kapcsolatban áll a gyökereivel. A pöfetegnek nincs szüksége fára vagy cserjére, a kerti 
pázsiton bárhova elültethető, ill. olyan kerítés közelébe is ültethető, ahol csalán található.  
 
Talaj: 
 
A gombák enyhén savas, magasabb természetes nitráttartalmú tőzeges talajban fejlődnek a 
legjobban. Az ilyen talaj természetes indikátora a csalán előfordulása. 
 
Kiültetés ideje: 
 
A vetésre alkalmas időszak áprilistól novemberig tart. Ezen időszakon kívül is vethető, de 
ügyelni kell arra, hogy a talaj ne legyen fagyos. Ha a gomba a fagypont alatti hőmérséklet 
miatt nem indul növekedésnek, nem lehet termésre számítani. 
 
 
Ültetés: 
 
Az ültetés úgy történik, hogy a növényzetet ásóval (a lehető legközelebb, lehetőleg a 
kiválasztott fa/tuskó tövében) ássa ki körülbelül 3 cm mélyre, 30 x 30 cm méretben, úgy, 
hogy a növényzet (gyep) gyökerei el legyenek távolítva. A gomba micéliummal átitatott 
gabonaféléket óvatosan vegye ki a csomagolásból, és kézzel őrölje szét a létrehozott lyukba 
(gumikesztyűt használva). A kiszedett növényzetet azonnal vissza kell tenni az eredeti 
helyére és enyhén rá kell lépni. Ennek a folyamatnak a lehető leggyorsabban kell 
végbemennie annak érdekében, hogy a sérült gyökerek ne száradjanak ki, valamint, hogy az 
eredeti helyre való visszahelyezést követően ugyanolyan életképesek legyenek. 

 
Öntözés és trágyázás: 
 
Célszerű régebbi felbomlott komposztot vagy trágyát helyezni a beültetett területre és vízzel 
lespriccelni azt. Trágyázni csupán évente egyszer kell esős időben vagy télen, amikor a 
gombák nyugalmi állapotban vannak. 
 
Ne használjon műtrágyát, különben a gomba elpusztul! 
 



Öntözni 14 napon át, vagy esős időig napi szinten szükséges. 
 
Növekedés és betakarítás: 
 
A gomba micéliuma egy hónap elteltével spontán növekedni kezd a környezetbe (körülövezi 
a fa törzsét). Az első termésre ugyanabban az ültetési évben (nyár - ősz eleje), esetleg az 
ültetéstől számított második évben lehet számítani. A termés idejét nem lehet befolyásolni. 
Épp ahogyan a természetben is, az egyik évben rengeteg gomba lehet, míg a következőben 
egy darab sem. Az első betakarítás a gomba növekedésének körülményeitől és 
sebességétől függ. Ha erdei gombák keverékét termeszti, mindig kizárólag egyetlen 
gombafaj termésére lehet számítani. 

 
Ültetvény tárolása: 
 
Az ültetvényt sötét helyen, legfeljebb 6 °C-on tárolja. Ennél a hőmérsékletnél 2 - 4 hónapot 
is kibír. 
 

Gazdag termést kívánunk, sok sikert a termesztéshez. Csak ne engedjen a 
szkepticizmusnak, ha az ültetvény az ültetés első évében nem fog teremni. Gombákról van 
szó, amelyeknek megfelelő talajt kell létrehozniuk a terméshez, ami időigényes. A termés 
abban a pillanatban fog megjelenni, amikor a legkevésbé számít rá. 


