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A mikorrhíza kapcsolat jelentõsége
Számos vizsgálat és kutatás foglalkozik
a mikorrhíza kapcsolatok elõnyeivel.
Erdészeti berkekben bevett technoló-
giai fogás, hogy a csemetekertekben
spóraszuszpenzió kijuttatásával úgy-
mond rásegítenek a mikorrhíza kapcso-
lat kialakítására. Vannak „agresszív” mi-
korrhíza gombák (kis pénzecskegom-
ba, begöngyölt szélû cölöpgomba),
amelyek gyorsan rátelepszenek a cse-
meték gyökerére és már az elsõ évek-
ben is segítik azok fejlõdését. A mikorr-
hizált csemeték jobban bírják a stresszt,
a gombafonalak révén könnyebben
hozzáférnek a tápanyagokhoz, egyszó-
val jobban fejlõdnek, mint a nem mi-
korrhizált társaik. Kevesebbet hallunk
arról, ha a mikorrhíza gazdát nagyobb
stressz éri, erõs vadkár vagy rovarrágás,
villámkár, vagy széltörés, akkor a gom-
bapartner nem „szolidáris” elveszi, ami
eddig „járt” neki.

Mikorrhizálás ehetõ gombákkal
Már korábban felvetõdött a kérdés: ha
már mikorrhizálunk, miért nem tesszük
ezt ehetõ gombákkal, elõsegítve evvel a
kettõs haszonvételt. Ez idáig viszont ke-
veset tudtunk az ehetõ gombák mikorr-
hizálási hajlamáról, viselkedésérõl.
Nem is beszélve arról, hogy a csemete-
kerti mikorrhizálásra nem minden ehe-
tõ gomba alkalmas. Vannak az ún. ké-
sei mikorrhízás fajok, amelyek a fafa-
jokkal azok fejlõdésének egy késõbbi

idõpontjában „hajlandók” kapcsolatot
létesíteni, sok esetben a termõre fordu-
lásuk után. Az ún. korai mikorrhízás
gombák felé a figyelem a szarvasgomba
termõ vidékeken fordult, ezek ugyanis
már csemetekorban képesek a fákkal
mikorrhizakapcsolatot kialakítani.
Franciaországban komoly állami támo-
gatással kutatták a mesterséges ültetvé-
nyek kialakításának lehetõségét.

A telepítés menete – 
helyben mikorrhizálás

2006 májusában helyben történõ mi-
korrhizálással 1 ha-os ültetvényt telepí-
tettünk a HM Veszprémi Erdõgazdaság
szentgáli területén. A csemetekertbõl
származó kocsánytalantölgy-csemeték
gyökerérõl lemostuk a földet, rövid ide-
ig papírlapon szikkasztottuk, majd spó-
raszuszpenzióban áztattuk õket. A spó-
raszuszpenziót a nyári szarvasgomba
(Tuber aestivum) érett, túlérett termõ-
testeibõl készítettük. Az ültetéskor a ma-
radék szuszpenziót a csemeték gyöke-
réhez locsoltuk. Az így kezelt csemeté-
ket karóval jelöltük, tövükhöz a gyomo-
sodás késleltetésére kartonlapból készí-
tett mulcsanyagot helyeztünk el. Ennél a
mikorrhizálási eljárásnál a legegysze-
rûbb az ültetvény telepítése, viszont a
gomba számára optimális körülmények
kellenek. A talajelemzés alapján megál-
lapítottuk, hogy a gomba talajigényei-
hez közelíthetünk meszezéssel, ezért a
telepítést követõen dolomitporos mész-

pótlást alkalmaztunk a csemeték körül,
2008-ban pedig aprószemcsés dolomit-
szórást alkalmaztunk a sorközökben is.

Konténeres csemeték – nagyobb
biztonság – pótlások

Francia és olasz tapasztalatok szerint
a telepítést nagyobb biztonsággal lehet
elvégezni, ha konténerben mikorrhizált
elõnevelt csemetéket helyezünk ki. Eb-
ben az esetben a spóraszuszpenziót a
gomba növekedésének leginkább meg-
felelõ módon összeállított nevelõ kö-
zegbe keverjük be, majd ebbe helyez-
zük el a korábban „steril” (más gomba
spórájától mentes) körülmények között
kikeltetet csíranövényeket. Egy, ill. két
évig ebben a közegben neveljük a cse-
metéket, és ha a mikorrhíza elérte a
megfelelõ fejlettséget, akkor kihelyez-
hetjük a végleges helyükre. Az eljárást a
pótlásoknál alkalmazzuk.

Körülmények biztosítása a
szavasgombának

Ezt követi a gomba számára optimális
viszonyok biztosítása. Amennyiben le-
hetséges, az ültetvény számára olyan
körülményeket választunk, ami a gom-
ba fejlõdésének a legkedvezõbb: meg-
felelõ „izolációs” távolság a meglévõ er-
dõktõl, enyhén lúgos, meszes, közép-
kötött talaj stb. Ha nem minden igényt
elégít ki az ültetvény elhelyezése, bizo-
nyos tényezõkön magunk is javítha-
tunk, pl. meszezéssel. Erre nekünk is
szükség volt.

Helyben mikorrhizált erdészeti csemeték 
Kezdeti tapasztalatok a HM VERGA szentgáli területén 

Nyári szarvasgomba termôtestei

Kihelyezett mikorrhizált tölgycsemete
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Elsõ tapasztalatok: növekedés, és
mikorrhíza vizsgálatok

A Szentgál határában létesített ültetvény
talaja barnaföld, vályogtalaj. Az ültet-
vényben eltelepített csemeték fejlõdé-
sét oly módon vizsgáltuk, hogy a fák
gyökfõátmérõjét és magasságát mértük.
Ügyelve a reprezentatív mintavételre,
kiválasztott sorokban az összes cseme-
térõl gyûjtöttünk adatokat. Minden sor-
ban egy mikorrhizált facsemete mellé
három, általunk nem mikorrhizált cse-
mete lett eltelepítve kontrollnak.

A fiatal kocsánytalan tölgyek fejlõdé-
sében a különbség minden esetben a
szarvasgombával mikorrhizált cseme-
ték javára mutatkozott. A magasságban
kicsi, a gyökfõ-átmérõben pedig csak-
nem kétszeres az eltérés a mikorrhizál-
tak javára.

Az ültetvényben végezhetõ terepi
mikorrhíza vizsgálat is, bár ezt célszerû
az ültetvény telepítésétõl számított ne-
gyedik-ötödik évben megkezdeni. Elõ-
zetes kutatásaink alapján megállapítot-
tuk, hogy a mikorrhizált csemeték né-
melyikén nem, vagy nem csak a nyári

szarvasgomba mi-
korrhizája van je-
len. Volt olyan fa-
csemete, amelyi-
ken bazídiumos
gombafaj mikorr-
hizáját találtuk
meg. Az is feltehe-
tõ, hogy az álta-
lunk nem mikorr-
hizált kontroll cse-
meték idõ közben
spontán módon
mikorrhíza kap-
csolatot tétesítet-
tek a környéken
elõforduló gom-
bák valamelyiké-
vel. Az ültetvény
korábban vadföld-

ként mezõgazdasági mûvelés alatt állt,
tehát többé-kevésbé mentes volt más
gombafajok jelenlététõl. Ez a helyzet
ideális gombatermesztõ ültetvény léte-
sítésére. Ugyanakkor az erdõ közelsége
miatt az ott spórát érlelõ gombák csak-
nem akadálytalanul terjednek, ezért
fennáll az átmikorrhizálódás veszélye,
ami azt jelenti, hogy az általunk létesí-
tett szarvasgomba mikorrhíza kapcsolat
mellett (vagy helyett) más gombával is

mikorrhizát képez a csemete. Ezért
igyekszünk a szarvasgombának minél
kedvezõbb körülményeket biztosítani
(pl. meszezéssel), egyben a konkurens
gombáknak pedig minél kedvezõtle-
nebb körülményeket teremteni.

Mi várható?
A helyben történõ mikorrhizálás a gom-
ba–növény kapcsolat létesítésének ex-
tenzív módja. Ennél nagyobb mértékû
mikorrhizáltságot lehet elérni konténe-
res csemeteneveléssel. Az elpusztult fa-
csemeték helyére a pótlásokat már
ilyen anyagból végeztük el. A kísérlet
alkalmat nyújt arra is, hogy hosszú tá-
von értékeljük az intenzív és az exten-
zív eljárás eredményességét az adott
környezeti tényezõk között.

Hasonló talajviszonyok mellett elõ-
fordul a természetben is szarvasgomba.
Amennyiben a tölgycsemeték megõrzik
szarvasgomba mikorrhizáltságukat, vár-
ható, hogy 10-12 év múlva akár termõ-
testet is lehet majd találni a területen.
Addig azonban kemény munkával kell
ápolni, gyomtalanítani az ültetvényt, a
pótlásokat elvégezni, közben számos
tapasztalatot szerezhetünk a gomba vi-
selkedésérõl.

Dr. Szeglet Péter,  Mészáros Gyula

1. ábra Nyári szarvasgombával mikorrhizált és a kontroll facsemeték
gyökfô átmérôje a szentgáli mintaterületen

2. ábra Nyári szarvasgombával mikorrhizált és a kontroll facsemeték
magassága a szentgáli mintaterületen

Nyári szarvasgombával mikorrhizálódott gyökérvég

Egykor egész Spanyolország és Portugá-
lia, sõt Franciaország déli része is az ibé-
riai hiúz természetes élõhelyei közé tar-
tozott. A túlzott vadászat és az emberi be-
avatkozások miatt a nagymacskák közül
ez lett a leginkább veszélyeztetett faj, és
ma már a kihalás fenyegeti. A spanyol
hatóságok bejelentették, hogy a faj vé-
delmében házinyulakat fognak kienged-
ni a hiúzok territóriumára, így táplálják a
nagymacskákat. Elsõként a hiúzok több-
ségének lakóhelyéül vélt andalúziai Do-

nana Természeti Park területére enged-
nek ki nagyobb számban nyulakat. A hi-
úz nem fogyasztja el az elhullott állatok
húsát, ezért csak annak van értelme, ha
élõ nyulakat engednek el a vadonban. A
Hiúz Projekt vezetõje a nyulakat étrend-
kiegészítõnek szánja, amellyel az egyre
apadó hiúzállomány általános egészségi
állapota megõrizhetõ és javítható, továb-
bá a nõstény hiúzok – és így a kölykök –
kielégítõ táplálkozása is segíthetõ.

(Élet és Tudomány)

Nyulakat a hiúznak


