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A NEFAG Zrt. kezelésében lévõ jászsá-
gi tölgyesek Európa legjobb nyári
szarvasgombás élõhelyei közé tartoz-
nak. Ez a nem olyan régóta közismert
tény nemcsak gazdasági szempontból
érdekes, hanem tudományos kutatá-
sokat is vonz a régióba. 

A Swiss Federal Research Institute WSL
(Svájci Állami Erdészeti Kutatóintézet)
2013 óta folytat szarvasgomba-élõhellyel
kapcsolatos kutatásokat hazánk egyik
legjobb nyári szarvasgomba-élõhelyén.
A NEFAG Zrt.-vel együttmûködésben
négy éve folytatott vizsgálat célja a nyári
szarvasgomba (Tuber aestivum) fejlõdé-
séhez szükséges optimális paraméterek
meghatározása, kihasználva a lehetõsé-
get, hogy különlegesen gazdag és jól
kontrollált élõhelyeken lehet kutatni. 

Noha a szarvasgombák gazdaságilag
nagy jelentõséggel bírnak, rejtett élet-
módjuk még sok tisztázatlan kérdést
vet fel. Hazánkban a nyári szarvasgom-
ba a legelterjedtebb szarvasgomba.
A fekete, rücskös termõtestek május
közepétõl egészen a fagyokig fellelhe-
tõk, Magyarországon a rendeletileg
meghatározott gyûjtési idõ május 15-tõl
december 31-ig tart. Gyûjtése – a többi
föld alatti gombához hasonlóan – ha-
zánkban szigorúan szabályozott, kép-
zéshez, gyûjtési naplóhoz és enge-
délyekhez van kötve. 

A nyári szarvasgomba egész Euró-
pában elterjedt a mediterrán régiótól
egészen Svédországig, de megtalálták
Észak-Afrikában és Kínában is. A ma-
gyarországi adatgyûjtéssel párhuzamo-
san Németországban, Svájcban és Spa-
nyolországban is folynak kutatások, de

a magyarországi élõhely adottságaiban
(pl. itt találták 2014-ben a hazánkból
ismert legnagyobb nyári szarvasgom-
bát) és a gyûjtött adatok tekintetében
is kiemelkedõnek számít. 

A gazdasági rendeltetése szerint föld
alatti gombát termelõ jásziványi „kiserdõ”
különlegessége a bõ termés mellett az er-
dõ kísérleti öntözése és a termett/begyûj-
tött szarvasgomba-mennyiség pontos is-
merete is. 

Az összegyûjtött adatok kiértékelése
nemcsak a szarvasgomba életciklusá-
nak és környezeti igényeinek megérté-
sében segít, de ezáltal nyomon lehet
követni például az aszály fákra gyako-
rolt hatását vagy a fák növekedését, az

asszimiláció mér-
tékét is. 

Az évek óta fo-
lyó kutatást az idei
évtõl a NEFAG Zrt.
tudatosan igyek-
szik bõvíteni, és
olyan erdõgazdál-
kodási gyakorlat
kialakításán dolgo-
zik, amely hosszú
távon biztosítja a
szarvasgomba-ter-
mõhelyek megma-
radását, illetve gya-
rapítását. Az itt

gyûjtött tapasztalatok és eredmények
rendkívül hasznosak lehetnek a jövõbeli
szarvasgomba-termelõ erdõk, illetve ül-
tetvények tervezésekor, üzemeltetésekor
is. A NEFAG Zrt. új szarvasgomba-ága-
zata a triflák gazdasági hasznosításával
foglalkozik, emellett azonban új szarvas-
gombaerdõk telepítését, a meglévõ er-
dõterületek szarvasgomba-szempontú
gazdálkodásának kialakítását is céljának
tekinti.

2017 májusában ismét Magyarorszá-
gon járt dr. Simon Egli, a WSL kutatója,
akinek köszönhetõen újabb terület kap-
csolódott be a már folyó kutatásba.
A most kihelyezett második talajhõmér-
séklet- és nedvességmérõ mûszernek
köszönhetõen immár külön lehet mérni
az öntözött, illetve a nem öntözött szar-
vasgomba-területek paramétereit. Ezek-
nek az adatoknak a birtokában sokkal
pontosabb képet kaphatunk a nyári
szarvasgomba környezeti igényeirõl.
A NEFAG Zrt. és a Swiss Federal Research
Institute WSL hosszú távú kutatási
együttmûködésének köszönhetõen a jász-
iványi „kiserdõ” az egyik legrégebben
és legalaposabban monitorozott nyári
szarvasgombás élõhely Európában.
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