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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Kutatási munkám fő célkitűzése volt, hogy vad laskagomba törzsek és a jelenleg is 

használt piaci hibridek bevonásával új, kedvező termesztési tulajdonságokkal rendelkező, 

nagyüzemi szinten is termeszthető laskagomba hibrideket állítsak elő. Nemesítő munkám 

során felhasználtam a Gyurkó Pál által nemesített hibrideket, illetve az azok előállításánál 

alkalmazott módszerekkel igyekeztem új törzseket előállítani. A nemesítésbe bevontam több 

újonnan begyűjtött vad P.ostreatus törzset is. Évente több száz keresztezést végeztem el 7 

szülői törzs bevonásával. Az új hibridek közül szelektált törzseket laboratóriumi és 

termesztési körülmények között teszteltem, tovább szelektáltam.  

Az 1999-től folytatott kutató munkám három nagy eredményét tudom megfogalmazni 

és kézzelfoghatóan a tudományos élet szereplői elé tárni. 

Először is véghezvittem egy nemesítő munkát, melynek több üzemileg szaporított és 

kereskedelmi forgalomba került hibrid volt az eredménye, közöttük a Korona 312-re 

keresztelt új laskagomba hibrid. Ez a hibrid a termesztési kísérletek során bizonyította, hogy 

termésmennyiségében és a termés minőségében egyaránt a HK35 hibrid piaci konkurense, 

esetleg azt felváltó utóda lehet. 

Másodsorban sikerült a klasszikus nemesítő módszereket alkalmazva, azokat 

tökéletesítve kidolgozni, egy a Kutató Laboratóriumunkban gyakorolt nemesítési protokolt, 

amelyet tudomásom szerint eddig ilyen részletességgel nem írtak le.  

Harmadsorban pedig kidolgoztam egy törzsfenntartó technológiát, amely az igen 

intenzív növekedésű xilofág gombák fenntartására olyan eredményességgel sikerült 

alkalmazni, hogy az biztossá tette azok költségtakarékos és hosszú ideig tartó fenntartását. 

Alkalmaztuk és tökéletesítettük a hagyományos fenntartó technikákat, de új tapasztalatokat 

szereztünk a krioprezerválási technológia gyakorlásában is. 

A molekuláris biológiai vizsgálataim eredményeképpen elmondható, hogy az általunk 

keresztezésekkel előállított és termesztési kísérletekben is vizsgált Korona 312-es hibridet, 

valamint más hazai nemesítők által előállított laskagomba hibridektől sikerült elkülöníteni a 

RAPD-PCR differenciáló band-jeire tervezett primerekkel.  
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