
Útmutató Süngomba blokk termesztéséhez

1. lépés: Mivel a süngomba a teljes átszövődés előtt már termőtesteket képez az alapanyag felszínén, a teljes 
átszövődést az jelzi, amikor az alapanyag felületét elborítják a termőképletek és az anyag állaga rugalmas. 

2. lépés: Termőre fordítás: A kifehéredett blokkokat a letermesztésre szánt tiszta, fertőzésmentes helyiségbe   
helyezzük. A termőre forduláshoz szükség van egy kis természetes vagy mesterséges fényre is (direkt napfény 
kerülendő) és magas páratartalomra. A fólián 2-3 helyen késsel 1-2 cm-es réseket kell vágni. Ezeken a réseken fog 
a gomba megjelenni. Ott, ahol a fólia alatt gombakezdeményeket lát, a fóliát ugyancsak fel kell nyitni. 5 nyílásnál 
több azonban ne legyen a blokkon, hogy az ki ne száradhasson.

A süngomba alapanyag átszövetett formában, termesztésre készen kerül forgalomba. A vásárlónak nincs más 
dolga, mint az útmutató alapján letermeszteni a megvásárolt blokkot.

A termés: A süngomba tetszetős fehér színét 4-10 °C on tárolva 2-3 napig 
megőrzi, másképp megsárgul. Mivel termőhullámai elnyújtottak, célszerű 
közvetlenül a felhasználáskor szedni. Könnyen szárad, szárítmánya 
megőrzi fehér színét.

3. lépés: A süngomba növekedése alatt 13-20 °C -ot igényel! A termőtest növekedése akár 2 hétig is eltarthat. A 
teljesen érett termőtest hófehér, középkemény állagú, öregedését sárgásbarna elszíneződése jelzi. A blokk kb. 3 
termőhullámban terem. Az első terméshullámot követően két héttel, egy vékony kötőtűvel vagy dróttal fúrunk a 
blokk közepébe alulról fölfelé 2 lyukat, majd a blokkot víz alá merítjük 10 percre. Ugyanígy járunk el a többi 
hullám után is. A letermett termőblokk lepuhul, elszíneződik, térfogata összeesik.
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Figyelem! A gomba termőtest képződéséhez fény kell (természetes, vagy mesterséges szórt fény), napi 8-10 órás 
megvilágítás és magas páratartalom! A huzat mindenáron elkerülendő, de a termesztő helyiség levegőztetésére azon-
ban szükség van! Szedéskor vigyázni kell, hogy tönkmaradvány a blokkokon ne maradjon, mert ez minden betegség 
melegágya. A szedés után a blokkon maradt tönkcsonkot a blokkig teljesen vissza kell vágni.

Amennyiben kérdésére nem találta meg a választ, látogasson el a www.gombajo.hu honlapunkra, ahol részletes termesztési információk mellett 
további otthon termesztheto gombakultúrákról is tájékozódhat!

Túl magas páratartalom vagy levegőtlenség jele: penészesedés, gomba lepuhulása. A páratartalmat csökkenteni 
kell. A penészbevonatot késsel le lehet kaparni. Levegőcserét (nem huzatot!) biztosítani kell.
Nagy huzat esetén, a fehér színű gombák besárgulnak, és felszínűk leszárad. A huzatot csökkenteni kell.
Előfordulhat gombaszúnyog megjelenése. A szúnyogok ellen légypapírral védekezhet, melyet a blokkhoz a 
lehető legközelebb célszerű helyezni. Légypapír sok kertcentrumban és nagyáruházban kapható.
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A termoblokk Magyarországon termesztett és gyártott alapanyagokat tartalmaz!


