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Termesztési útmutató ipari zsákos csiperkegomba termesztéséhez. 

1. lépés: A csiperke zsákot helyezze el egy kb. 18-22 °C-os tiszta helyiségben. 

Morzsolja a mellékelt takaróföldet egyenletesen kb. 2-3 cm vastagon a 

komposztra. Háztartási permetezővel, vagy finom lyukú öntözőkannával a 

takaróföldet nedvesítse be, majd a zsák száját hajtsa rá a komposztra. 
 

Figyelem: hogy a levegőcsere végbemehessen, a takaróföldet tilos a komposzton kézzel 

összetömöríteni, azt kizárólag lazán szabad a komposztra morzsolni!!! Ne tegye a zsákot 

sugárzó hő (radiátor, fűtőtest) közelébe! A gombák fejlődésében a fény nem játszik 

szerepet, a zsákot azonban semmiképp ne helyezzük napra! 

2. lépés: Körülbelül 15-20 nap alatt fehér gombafonal (micélium) szövi át a 

takaróföldet. Ez időszak alatt a doboz nem igényli az öntözést, hiszen a takaróföld 

és a fólia közt megfelelően magas marad a páratartalom. Mikor a 

gombakezdemények elérték a borsónyi méretet, a fóliát gyűrje le a zsák oldalára 

(távolítsa el a takaróföld felszínéről) és a kultúrát helyezze lehetőleg nyirkos 

helyre (pincébe, vízóraaknába stb.), hogy a takaróföld mindig nedves maradjon. 

Figyelem: Ha a takaróföld túl nedves, a gombafonál nem tud a felszínre törni. Ebben az 

esetben a zsák szélein bújik csak ki a gomba. A hibát kijavíthatja, ha a takaróföldet a 

komposztig felszedi, majd lazán összemorzsolva újra visszaszórja a zsákra. Öntözzön 

ezért óvatosan, a tőzeg nedvesen tartása nem jelent mindennapi öntözést! A komposztos 

zsák alján nem állhat víz, ha az mégis 1 cm-nél magasabban állna, a fóliát ki kell 

lyukasztani, hogy a víz kifolyhasson. 

3. lépés: A gombák a kívánt nagyság elérésekor szedhetőek (a legízletesebb, amikor 

a kalapja még nem nyílt ki). A gombákat csavaró mozdulattal kell leszedni a 

tönkjével együtt! A gomba, 7-14 napos szünetekkel több hullámban (max 4) 

szedhető. Az összhozam a komposzt súlyának akár 30 %-át is kiteheti. Legkésőbb 

16 hét után a kultúra kimerül, ezután a letermett alapanyag felhasználható kerti 

trágyaként.  

 
Figyelem: Ne hagyjon túlérett gombákat, illetve gombamaradékot (gombatönköt) a 

komposztban, mert az a gombabetegségek melegágya. Gombaszunyogok megjelenése a 

termesztés folyamán elképzelhető, mely ellen sárga színű légypapírral védekezhet. Ezt a 

komposzthoz közel célszerű elhelyezni. Légypapír sok kertcentrumban, gazdaboltban 

kapható. Az ideális termesztési hőmérséklet 16 és 22 °C közötti. Amennyiben ennél hidegebb 

hőmérsékleten termel, a gombák fejlődése lelassul. A gomba kalapjának berepedezése száraz 

levegőt vagy huzatot, a kis gombák bebarnulása túl nedves tőzeget vagy túl meleg termesztési 

hőmérsékletet jelez. 
 

A termesztéshez sok sikert és jó termést kíván a Champex Kft! 

 

További otthon termeszthető gombakultúrákról tájékozódhat a www.gombajo.hu oldalon! 

1. lépés: a takaróföldet 

morzsolja a komposztra, 

nedvesítse be, majd hajtsa 

rá a fóliát 

3. lépés: a gombát 

tönkjével együtt 

csavaró mozdulattal 

szedjük le. 

2. lépés: a 

gombakezdemények 

megjelenésekor a fóliát 

gyűrjük le a zsák oldalán. 


