
Magyarországon, természeti adottsá-
gai révén, kiváló szarvasgomba termõ-
helyek találhatók. A NEFAG Zrt. 2008
óta foglalkozik aktívan a nyári szarvas-
gomba hasznosításával. Célkitûzései
között szerepel gombatermõ-ültetvé-
nyek létesítése, illetve a szarvasgomba
szempontjából kiemelt jelentõségû er-
dõk rendeltetésének megváltoztatása,
fatermesztési cél helyett földalatti
gombatermesztési célra. Az érintett te-
rületeken az erdõfelújítások célállomá-
nyainak megválasztásakor is figyelem-
mel vannak a földalatti gombákra.

2012-ben Gödöllõn a Szarvasgomba-ter-
mesztõk Egyesülete, a Szent István
Egyetem és a Magyar Szarvasgombász
Szövetség nemzetközi tanácskozást
szervezett 4. Nemzetközi Nyári Szarvas-
gomba Konferencia címmel (Fourth In-
ternational Conference On Tuber aesti-
vum /uncinatum), amelyen 25 ország 50
kutatója vett részt és tartott elõadást. A
szakmai program keretein belül a részt-
vevõk ellátogattak a Jásziványi erdõbe,
ahol felmerült az együttmûködés lehe-
tõsége a német és svájci kutatókkal. 

2013. márciusában Spanyolországban
megtartott 1st International Congress on
Trufficulture (http://www.tuber2013.
com/) konferencián a svájci kutatóinté-
zet (Swiss Federal Research Institute
WSL) bemutatta az élõhely-kutatással
kapcsolatos programját. Annak kapcsán
ismét felvetõdött, hogy módszerükkel ér-
demes lenne magyarországi élõhelyeket
is megvizsgálni, párhuzamosan a Svájc-
ban és Németországban történõ adat-
gyûjtéssel. Így indult el a közös munka a
kutatóintézet munkatársaival.

Néhány korábbi publikációból már
ismert volt a szakemberek elõtt a jászsá-
gi szarvasgomba jelentõsége és egyedi
adottságai, de a gödöllõi konferencia
volt az, ahol nemzetközi fókuszba ke-
rült és általánosabban ismerté vált ez a
terület.

A helyszín így adott volt, mivel a Jász-
ság és ezen belül a Jásziványi erdõ Kö-
zép-Európa legjobb és sok tekintetben
különleges nyári szarvasgomba élõhe-
lyei közé tartozik. Fontos szempont
volt, hogy ebben az erdõben zárt gaz-
dálkodás folyik, és biztosítottá vált a
mûszerek védelme, kezelése és lehetõ-
ség van a szarvasgomba termési adatai-
nak gyûjtésére is.

A Swiss Federal Research Institute
WSL projektjének keretein belül több
éves élõhely-vizsgálati kutatást végez
több svájci pedológus, éghajlatkutató
és erdészeti kutató. Korábban csatlako-
zott a vizsgálatokhoz a németországi
Freiburgi Albert-Ludwigs-University er-
dõbotanikai tanszékérõl Ulrich Stobbe
is. Több mint 16 németországi és svájci
élõhelyen folyó kutatásba vonták be a
NEFAG Zrt. területeit.

Elõször március elején érkeztek a
svájci Swiss Federal Research Institute
WSL kutatói, Simon Egli, Ulf Büntgen,
Dani Nievergelt Magyarországra, a Jász-
ságba. Céljuk, hogy a NEFAG Zrt. terü-
letén négy éven át tartó vizsgálatok so-
rán tanulmányozzák a szarvasgomba
ökológiai, fenológiai és növekedési di-
namikáját, tovább feltárják a gyûjtés
esetleges hatásait a triflára. 

A tanulmány során mérik az állo-
mányban található néhány egyed fanö-
vekedését digitális dendrométer segít-
ségével. A mûszer a fa kérgéhez illesz-
tett rugóból áll, melynek kis elmozdulá-
sát is képes ez a speciális, érzékeny mû-
szer mérni.

Egy különleges mûszer segítségével
pedig figyelik, mérik, rögzítik a talaj hõ-

mérsékletét, nedvességtartalmát is. A
készülékek óránként rögzítik a mért
adatokat, amelyek egy hordozható szá-
mítógéppel és két, a mûszerekhez fej-
lesztett programmal bármikor lehívha-
tóak. Így azonnal, akár diagram formá-
jában is megtekinthetõek az adatsorok-
ban bekövetkezett változások.

Az adatgyûjtés automatizált, vala-
mint a mûszerek kezelése is megoldott
Magyarországon, ezért évente csak egy-
két alkalommal terveznek látogatást a
projektgazdák. Akkor fõként a szarvas-
gomba-termõtestek vizsgálatát szeret-
nék személyesen is elvégezni, levizs-
gáztatott kutyák által gyûjtött gombák
mennyiségét, tömegét, érettségét meg-
tudni, és DNS analízis céljából mintát is
venni belõlük.

Gyökérfeltárásokat is terveznek ana-
lóg módon a területen, ahol a fa gyöke-
rét – ahogy a régészeti ásatásokon is –s
aprólékos munka során a talajtól meg-
tisztítják, és az ott fellelt szarvasgombák
mennyiségét, tömegét, érettségét vizs-
gálják, illetve mintát vesznek a mikorr-
hizákból analízis céljából.

A kutatások eredményeképpen
megszerzett tudás reményeink szerint a
gyakorlatban is alkalmazható lesz. A
vizsgálatok során várhatóan feltérképe-
zik az okokat arra vonatkozóan, hogy
miért is ezen a területen terem ilyen
nagy gyakorisággal a nyári szarvasgom-
ba, és milyen módon növelhetõ a Jász-
ságban elõforduló Tuber fajok hozama.
A késõbbiekben a mesterséges ültetvé-
nyek létrehozásában is felhasználha-
tóvá válik a projekt eredménye. 

Szilágyi Annamária, NEFAG Zrt.
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