
 
 

 

 

A pecsétviaszgomba farönkön való termesztése 
 

 1 csomag (kb. 2,8kg csírával kb. 150 kg fát oltsunk be). 
 A várható termés mennyisége a fa minőségétől, keménységétől és a termesztésre 

kiszemelt helyiség ideális voltától, szabadtéri termesztés esetén az időjárási 
körülményektől függ! 

 
1. Alkalmas faanyag: A pecsétviaszgomba termesztéséhez lombos keményfát kell használni. 

A fa egészséges, még eléggé lédús legyen, melyet nem túl rég döntöttek (6 hónapnál nem 
régebbi vágásból származzon). A fát döntés után 16-21 napig fektetik oltás előtt. Az oltásra a 
20-25 cm átmérőjű rönkök a legideálisabbak. Ennél vastagabb rönkök is beolthatóak de az 
átszövetési idő jelentősen megnövekedik ebben az esetben  
 

2. Oltás, átszövetés, melynek két módja ismert: 
 
Karikára fűrészelés: a fákat 30-40 cm vastag karikákra fűrészeljük fel. Ezután az átszövetés 
helyén (pl. ásunk egy vermet a kertben, melyet tiszta fóliával kibélelünk, vagy a pincében 
különítünk el egy kis sarkot.) a függőlegesen álló, kb. 1 méter magas rönkökből rakatot 
készítünk úgy, hogy közben a vágásfelületekre és alulra is vékony (kb. 0,3-0,6 cm) rétegben 
rászórjuk a kezünkkel szétmorzsolt búzaszem vagy kölesszem alapú gombacsírát. 

Fúrás: a beoltás egy másik módja az, ha a kb. 1 méter magas rönköket oldalról 10-15 mm 
átmérőjű fúróval, a fa középpontja felé orsó alakban megfúrjuk. A furatok egymástól 10-
15cm-re legyenek. A furatokba a gombacsírát egy pálcika segítségével juttatjuk be. A furatot 
a furat belsejétől a végéig megtöltjük csírával. A furat végét bedugaszoljuk (fa vagy 
parafadugóval), hogy a kártevők ne férjenek hozzá a csírához. 
 

3. Egy zacskónyi csírával kb. 150 kg fa oltható be. A rakatot fóliával védjük a kiszáradástól, 
szabadban pedig még földet is szórunk a fóliára, hogy fény ne érje. 15-20 °C között, 20-25 cm 
átmérőjű farönk esetén 6-12 hónapig tart az átszövetés. Az átszövetési időszak letelte után a 
fának gombafonállal átszőttnek, jellemzően szürkés-fehér színűnek kell lennie. 
 

4. Termőre fordítás, termés: Az átszövődött rönköket kertben, árnyékos, szélvédett helyen, 
vagy árnyékolt sátorban földbe süllyesztjük úgy, hogy azok 2/3-ad része föld alá, 1/3-ad 
része föld fölé essen. A rönkök egymástól 15-20 cm-re legyenek leásva. Száraz időjárás 
esetén a rönköket és környéküket néha meglocsolhatjuk. A gomba legkorábban az oltástól 
számított fél év elmúltával jelenik meg. A termésidő a fa minőségétől és keménységétől 
függően 3-6 évig eltart. 

 
5. A pecsétviaszgomba akkor szedés érett, mikor a gomba kikalaposodik, a szélen, 

növekedésben lévő fehér sáv besárgul, de spóráit még nem szórta el! 
 
Figyelem! A gombacsírát felhasználásig szellős, hűvös helyen 1 hétig tárolhatjuk, 
hűtőszekrényben 1-6 °C-on 1-1,5 hónapig! 
 

A termesztéshez sok sikert kíván a Champex Kft.! 
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