
A modern gombatermesztés a jövőbe való sikeres beruházás: lemarad, aki 

kimarad 

Az alábbi cikkben a tisztelt olvasó, mezőgazdasági vállalkozó és a jövőben az egészséges élelmiszerek 

termelésében lehetőséget látó befektetők számára szeretnénk tájékoztatást adni, a 

gombatermesztésben rejlő óriási lehetőségek bemutatásával. Ehhez az is apropót adott, hogy a Covid 

időszak alatt, az egészséges táplálkozás felértékelődött, a saját és belső élelmiszerellátás még 

fontosabbá vált Magyarországon is. Az egészséges élelmiszerek termesztése és fogyasztása a 

pandémia alatt folyamosan növekedett és növekszik nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is, 

nincs és nem volt ez másképpen a gombával sem.  

A friss magyar zöldség-, gyümölcs- és gombatermesztés óriási lehetőségek előtt áll, mivel a piaci 

igények rohamos bővüléshez a termelési kapacitások bővítését Magyarország Kormánya különösen 

fontosnak tartja, amelyhez számtalan támogatási programot indított el, olyanokat, amelyek eddig soha 

nem voltak és újabb pályázatok vannak készülőben. Talán soha nem volt annyira könnyű és egyszerű 

pályázni és fejleszteni, mint ahogyan az a jelenlegi tervekben és pályázatokban szerepel. 

A gomba, mint egészséges és közkedvelt élelmiszer iránti igény óriási növekedése miatt a 

rendszerváltozást követően elindult egy nagyarányú termesztési kapacitásbővülés. A ’90-es évek eleji 

néhány ezer tonnás évi termelés a 2000-es évek elejére, a 2010-es évek közepére több, mint 

tízszeresére növekedett, elérve és meghaladva az évi 30.000 tonna feletti mennyiséget. A gomba szinte 

az egyetlen olyan a zöldség kategóriájába tartozó, jóllehet teljesen önálló élelmiszer-kategória, amely 

egész évben, a külső tényezőktől függetlenül, stabil minőségben és mennyiségben termelhető és a 

piaci igényei is állandóak éves szinten, azaz szezonhatásoktól mentes. Azonban az állandó és 

kiegyenlített termelést csak modern termesztő berendezésekben, gombaházakban lehet fenntartható 

módon folytatni. 

Cégünk, a Bio-Fungi Kft. ( www.biofungi.hu ) lassan 30 éves múlttal rendelkezik és a Magyarországon 

egyedi és kimagasló fejlesztésein keresztül, az elért eredmények alapján szeretné bemutatni a 

gombatermesztésben rejlő lehetőségeket. A jövőbeni pályázóknak egyedi és különleges szakmai 

segítséget tudunk és szeretnénk nyújtani magas színvonalú szakmai tapasztalatainkra és 

szakembereinkre alapozva. 

Magyarország egy történelmileg is réginek mondható gombatermesztési múltat tudhat maga mögött. 

Több, mint 100 éves hagyományai vannak a pincés csiperkegomba termesztésnek, amelynek korábban 

a budafoki és nagytétényi, valamint a kőbányai pincék jelentették a meghatározó alapjait. A 

Magyarországon szintén nagyon közkedvelt és keresett laskagomba esetében a volt Duna TSZ., 

valamint a Kecskeméti Zöldségkutató Intézet hatására ez a gombaféle is jelentős termelés volument 

ért el már a ’90-es évek elejére.  

http://www.biofungi.hu/



