
Termesztési kísérletek süngombával (Hericium erinaceus) 

 

Jellemzői 

A Hericium erinaceus, köznapi nevén süngomba, illetve majomfejgomba a 

Basidiomycetes osztály Amphyllophorales rendjének Herinaceae családjába tartozik. Közeli 

rokonával, a Hericium clatroides-szel (petrezselyemgomba) együtt évszázadok óta igen 

kedvelt és keresett csemegének számít a távol-keleti országokban. 

Hegyvidéki területeken bükk, tölgy esetleg vadgesztenye legyengült egyedeinek 

törzsén, valamint azok korhadékán szórványosan találkozhatunk a faj termőtesteivel az őszi 

hónapokban. Jellemző társulása a gyertyános bükkös. A legtöbb gyűjtő a Bükk hegységet 

jelöli meg gyűjtési területül. 

A Hericium erinaceus-t gyengültségi parazitaként tartjuk számon, a fák sérült törzsén 

megtelepedve előbb-utóbb azok pusztulását okozza. Ugyanakkor az elpusztult növények 

tönkjén, korhadékán még évekkel a növény pusztulása után is képezhet termőtestet, ekkor 

szaprofitaként fehér korhadást idéz elő a faanyagban. Termesztésekor e farontó jellegét 

használjuk fel. 

 

A süngomba igen jellegzetes, így más fajokkal nehezen téveszthető össze. A 

kezdetben fehér, esetleg sárgás színezetű termőtestek tönkje rövid; kalapja gömbölyded, 

ovális alakú, közepe gumószerű, innen 2–3 cm hosszú tüskék erednek. Optimális 

körülmények között az egészségesen fejlődő termőtest keresztmetszeti képén a központi, 

gumószerű képlet üreges. Bár megállapítható, hogy az egyes törzsek termőtesteinek 

morfológiája szemmel láthatóan különbözik, az üregrendszer hiánya, illetve a tüskék torz 

megjelenése a kedvezőtlen környezeti tényezők hatásaként értékelhető. 

 

Beltartalma és gyógyhatása 

Nagyszámú irodalmi adat áll rendelkezésre, mely a süngomba táplálkozásbiológiailag 

releváns beltartalmi értékeire irányuló vizsgálatokat ismerteti. Ezek alapján megállapítható, 

hogy nagyon kedvező ásványianyag-összetétel: magas kálium- (254 mg/100 g nedves tömeg) 

és foszfortartalom (109 mg/100 g nedves tömeg), valamint alacsony nátrium- (8 mg/100 g 

nedves tömeg) és kalciumérték (6,7 mg/g nedves tömeg) jellemző rá. Továbbá 19 szabad és 

18 kötött aminosavat tartalmaz, melyek között minden, az ember számára esszenciális 

aminosav megtalálható. A napjainkban termesztett gombafajokkal összehasonlítva 

megállapíthatjuk, hogy míg a laska 23, a csiperke 14 és a shiitake csupán 11 aromaanyagot 

tartalmaz, a süngomba esetében ez az érték 32. Ilyen aromaanyagok többek között a limonén, 

melynek aromája a citromra, és a 4-oktanolid, mely a kókuszdióra emlékeztet. 

 

Mindezek mellett a Hericium erinaceus legfontosabb tulajdonsága, amely miatt 

cégünk is kísérleteket folytat a faj termesztésbe vonására, a sokoldalú farmakológiai hatása. A 

távol-keleti országok e tekintetben is előttünk járnak, sok egyéb gombafaj mellett tradíciói 

vannak a süngomba gyógyászatban történő felhasználásának. Tudományos kísérletek 

igazolták, hogy a süngombában található poliszacharidok és polipeptidek gátolják a 

szarkóma-180 okozta rosszindulatú daganatok növekedését. Q. Y. Yang kínai és S. C. Jong 

amerikai kutatók hasonló eredményre jutottak: a süngomba összetevői gátolják a szarkóma-

180 okozta rosszindulatú daganatok képződését valamint az Erlich-Aszites karcinómát a 

ráksejtek DNS- és RNS-szintézisének megakadályozásával. További kísérletekben 

bizonyosodott be, hogy a gomba préselt leve sikeresen alkalmazható gyomorfekély, 

gyomorhurut kezelésére. A préslé koncentrátumából készített tabletta hatásosnak bizonyult a 

nyelőcső- és a gyomorrák kezelése esetében. Kínában sikeresen alkalmazták emésztési 



problémák fellépésekor, itt 1977 óta gyógyszernek minősül. Nem elhanyagolható e gombafaj 

immunrendszerre gyakorolt pozitív hatása sem. 

A süngomba a Távol-Keleten (ellentétben az európai viszonyokkal) nem tartozik a 

ritka fajok közé. Kezdetben a természetben gyűjtött termőtesteket hasznosították. A faj 

termesztésbe vonása, célzott szelekciója az 1950-es évek végén kezdődött meg Sanghajban. 

Kínában figyeltek fel először arra, hogy míg bizonyos törzsek elsősorban gasztronómiai célú 

hasznosításra alkalmasak, mások értékes beltartalmi mutatói miatt főleg gyógyászati célra 

használhatók.  

 

Fajtakutató Laboratóriumunkban jelenleg más, gyógyhatással szintén rendelkező 

gombafajok mellett folyamatban van a Hericium erinaceus léptéknövelő termesztésének 

megoldása, illetve azon törzsek szelektálása, melyek gyógyhatása a legkifejezettebb. A 

kutatásban közreműködő cégek, intézetek a termőtestekből különböző kivonási eljárásokkal 

extraktumokat készítenek, melyeknek daganatos sejtekre gyakorolt hatását in vitro 

szövettenyészeteken a SOTE I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet vizsgálja.  

  

Termesztési kísérletek 

Termesztési kísérleteinket a klasszikus szaporítóanyag-gyártási és gombatermesztési 

lépéseket követve folytattuk. Első lépésként a négy rendelkezésünkre álló törzs (HER1, 

HER2, HER3, HER4) vegetatív micéliumtenyészeteit állítottuk elő Petri-csészén. E 

körülmények között vizsgálható leginkább a micélium morfológiája, növekedési üteme. Az 

általunk vizsgált 13 táptalaj-típus zömében megfelelt a faj igényeinek. Bár 

legoptimálisabbnak a fűrészpor-agar bizonyult, az általános gyakorlatban alkalmazott malátás 

táptalaj is egészséges szerkezetű, elfogadható növekedési ütemű micéliumkolóniát 

eredményezett. Saját eredményeink is igazolták a német szakemberek által már megállapított 

tényt, miszerint a micéliumtelep sűrűsége, fejlődési sebessége és a szubsztrátumon képződött 

termőtest között pozitív összefüggés van. Tapasztalataink szerint a Hericium fajok malátás 

agaron nagyobb mennyiségben képeztek az agar belsejében futó micéliumot, légmicéliumot 

kevésbé. Azonban a sűrű légmicélium-képzés nem jelenti feltétlenül a termőképesség 

romlását, de felveti a fajtaleromlás lehetőségét. Esetünkben a HER1 törzs erőteljesen 

felbolyhosodott légmicéliuma rossz minőségű, tömör termőtestek képződésével párosult.  

Már a vegetatív micéliumtelep morfológiájának vizsgálatakor szembeötlő az egyes 

törzsek közötti különbség. Egyes típusoknál erőteljes hossznövekedésű, ritkás telepet 

figyeltünk meg, más esetben igen lassú, de feltűnően tömör kolónia képződött. A 

gombafonalakon gyakran gyöngyszerű képletek jelentek meg, melyek primordiumoknak 

bizonyultak. Egyes törzsek már az agarlemezeken is termőtestet képeztek. 

 

 



Mivel a  farontó gombák termesztési szubsztrátjában fűrészport alkalmaznak, 

vizsgálnunk kellett a süngomba szövődését különböző fafajok fűrészporának esetében. 

Bizonyos fafajok (pl.: fenyők, nyár, fűz) esetében nem kaptunk értékelhető eredményeket, 

míg az úgynevezett keményfákon (pl.: bükk, gyertyán) az átszövődés mértéke megfelelő volt. 

Más termeszthető gombával (csiperkegomba, laskagomba stb.) összehasonlítva 

megállapíthatjuk, hogy micéliumának növekedése lassú. Ezt a problémát, aminek 

következtében egy 8 kg-os termőblokk átszövetése hónapokig húzódhat, megfelelő 

anyagkeverékkel és a környezeti feltételek helyes megválasztásával kiküszöbölhetjük.  

 

A Hericium termesztési igényeinek igen sokféle médium megfelelő. Az irodalomban 

számos adatot találunk különböző fűrészporok, cukornád, kukoricacsutka, sörtörköly, 

szőlőtörköly, illetve szalma felhasználására szubsztrát-alapanyagként. A dúsítás különböző 

gabonakorpák (búza-, rizskorpa stb.), egyéb szénhidráttartalmú anyagok alkalmazásával 

oldható meg. Kísérleteinkben a fűrészpor és szalma keverékéből álló, 20% dúsítót tartalmazó 

blokkok átszövődési ideje és termésmennyisége volt a legkedvezőbb. A 10 literes 

szubsztrátblokk átszövődése 1,25%-os becsírázás mellett 35-40 napot igényelt, a 

termésmennyiség 450-750 g/blokk (nedves tömeg) között mozgott. A termőtestek 

morfológiája, mérete, mennyisége törzsenként változott. 

 

 
 

Tárolás 
Vizsgáltuk a képződött termőtestek tárolási lehetőségeit. 4-5 nap alatt 

szobahőmérsékleten tartva sárgásbarna, morzsolható szárítmányt kaptunk. A szárítás 

hátránya, hogy a gomba bizonyos hatóanyagait elveszíti, így gyógyászati célra csak 

korlátozottan alkalmas. A legmegfelelőbb a 8 °C-on történő tárolás, így a gomba eredeti 

minősége 7–10 napig megőrizhető.  

  

A hatóanyagok vizsgálata 

Az előzetes kísérletekben kimutattuk a Hericium erinaceus kivonatának sejtvándorlást  

sejtvándorlást redményeink arra engednek következtetni, hogy ez a  hatás nem társul citoxikus 

(sejtölő) és sejtproliferációt gátló tulajdonsághoz, ezért feltehetően szelektíven a 

sejtvándorlásért felelős molekuláris mechanizmusok módosítása történik a Hericium 

erinaceus kivonattal kezelt tumorsejt-tenyészetben. 

 

A tumorsejt-vándorlás az áttétképzés egyik – talán legfontosabb – lépése, így tervezzük a 

Hericium erinaceus kivonatának vizsgálatát állatkísérleti modellen a potenciális 

antimetasztatikus hatás megállapítása céljából. Fontos a vizsgálatok folytatása, mert a  

tumorsejtek áttétképzésének a gátlása alapvető feladat a daganatok terápiájában. 
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