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1. FeJezet 

Magház: Közösségi hálózat 
a mezőgazdasági sokféleségért
Magyarországon több független közösségi kezdeményezés is létrejött az utóbbi évtize-
dekben, ahol szabad fajták  magjai és magfogási technikák cserélhettek gazdát.  
A biogazdálkodók és vidéken újrakezdők mellett újabban a városi közösségi kerteseket 
is magával ragadta a kultúrnövények sokszínűsége. Volt, aki a vetőmagpiactól és a nö-
vényvédő szerektől való függetlenséget és a kulturális kincsek megőrzését, mások  
a változatos ízeket és a gasztronómiai lehetőségeket látták az évről évre szabadon újra-
vethető magokban.

A 2011-ben Szegeden megrendezett nemzetközi Tegyünk a sokféleségért (Let’s Liberate 
Diversity) fórum lendületét követően, országszerte magbörzék szervezésébe kezdtek 
a kisközösségek, civil szervezetek és egyre nőtt az érdeklődés a nagyszékelyi civil fajta-
fenntartók magfogási tanfolyamai iránt is. Számos olyan kérdés van, amelyek rendre 
felmerülnek azokban, akik szabad fajták termesztésére adják a fejüket. A leggyakoribb 
ilyen kérdések: Honnan szerezzek ilyen vetőmagokat? Hogyan tartsak fenn (házi kerti 
vagy kisüzemi körülmények közt) különböző fajtákat leromlás, kereszteződés nélkül? 
Hogyan kell megfogni, tisztítani és tárolni a különböző családokhoz tartozó növények 
magjait? És így tovább. A magfogási tanfolyamok ezekben a dilemmákban nyújtanak 
segítséget. 
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2012 novemberében az ország különböző régiójában élő, 
permakultúrás fajtafenntartókból, biogazdákból, civil 
szférában tevékenykedő önkéntesekből (SZÖSZ, KÖRTE, 
Bese Természetvédelmi Egyesület) egy „keménymag” 
szerveződött, akik a tájfajták iránti hatalmas érdeklődést 
látva úgy érezték, itt az ideje, hogy az emberek széles kö-
zönségéhez eljussanak a válaszok, és megfelelő technikai 
tudást és magokat kaphassanak a kezükbe. Így született 
meg a Magház hálózat és az online magcsere felülettel 
rendelkező honlap, a www.maghaz.hu.

A Francia Paraszti Vetőmag Hálózat (Réseau Semences 
Paysannes) és a Noé Bárkája (Arche Noah) osztrák szerve-
zet − akik már évtizedekkel ezelőtt elkezdték ezt a mun-
kát hazájukban − számos fejlődési irányt mutattak fel 
számunkra, a szabad fajták megőrzése és a hálózatépítés 
területén. 

A Magház elsődleges küldetésének tekinti azon szerve-
zetek és magánszemélyek összekapcsolását, akik a kul-
túrnövények sokféleségének megőrzésén és bővítésén 
munkálkodnak a Kárpát-medencében.

Hisszük, hogy egy kiskert azon túl, hogy egészséges éle-
lemmel látja el a művelőit, különleges élmények színtere 
is lehet. A hagyományos fajták és a különleges kultúr-
növények új ízek, értékek és felfedezések előtt nyitják 
meg az utat. Mindemellett hozzájárulnak a termesztett 
növényfajok sokszínűségének megőrzéséhez. Nem elég, 
ha ez az örökség néhány génbank és multinacionális 
nagyvállalat tárolóiban található meg. Az igazi helye 
ennek a közkincsnek ott van, ahol kialakult: a termelők 
kertjeiben. Hisszük, hogy egy élő és lelkes közösség ma is 
képes értékes fajták százait kertjeiben fenntartani, folya-
matos szelekcióval tovább nemesíteni, és ez által folytat-
ni az őseink által megkezdett munkát. A saját kézben lévő 
fajták sokszínűsége csökkenti a gazdálkodók kiszolgálta-
tottságát, és segít alkalmazkodni a folyamatosan változó 
környezethez, időjáráshoz és piaci igényekhez.

fő céljaink,  
tevéKenységeink:

 ʞ A régi és különleges 
növényfajok és fajták, 
valamint a kiskerti/
kisüzemi fajtafenntar-
tás lehetőségeinek és 
technikáinak megis-
mertetése 

 ʞ Az ökológia elveken 
nyugvó, szelíd kiskerti 
növénytermesztés 
népszerűsítése külön-
böző fórumokon, előa-
dásokon 

 ʞ A gazdálkodók joga-
inak és érdekeinek 
támogatása 

 ʞ Valamint magbörzék 
szervezésével a kiskö-
zösségek, kertészek, 
gazdálkodók bátorí-
tása a szabad fajták 
magjainak génbank-
ból való „kiszabadítá-
sára”, szabad cseréjére 
és újbóli használatba/
termesztésbe vételére
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SZÖSZ – Szeri Ökotanyák Szövetsége
A Szeri Ökotanyák Szövetségét az Alföld szívében Ópuszta-
szer környékén élő családok alapították 2010-ben. A SZÖSZ 
tagjai az élet számos területén igyekeznek a táj adta lehe-
tő ségek és az évszakok sokszínű megélésére: rendkívül 
diverz zöldség-, gabona, gyümölcs termesztés, legeltetéses 
állattartás, közös kézi gabonavetés és aratás, közös ünne-
pek, Szeri fonó és gyapjúkártoló műhely, lovas talajműve-
lés, kasos méhészet, közösség által támogatott gazdálko-
dási rendszer. Mivel a közösség tagjai a fenntarthatóság 
és a szezonális gasztronómia iránt elkötelezett gazdák és 
kiskertesek, ezért kertjeikben törekszenek szabad fajták 
használatára és fenntartására, emellett a Magház alapító 
tagjaiként nagy örömmel szervezik évről évre a szegedi és 
ópusztaszeri magbörzéket.

KÖRTE – Közösségi Önellátásra Ráhangolódó  
Tudatos Együttműködés
A KÖRTE a Tolna megyei Nagyszékelyben élő, nagyjából 
10 családot magába foglaló kis csapat. Közös álmuk, hogy 
permakultúrás elvek mentén természetközeli életformát 
valósítsanak meg egy jól működő, barátságos faluban. 
Környezettudatosságra, hosszú távú fenntarthatóságra 
törekszenek, és folyamatosan lépéseket tesznek a közös-
ségi önellátás felé. Kertjeikben több száz fajta zöldséget, 
gyümölcsöt, gabonát, valamint gyógy- és fűszernövényt 
tartanak fent, ezért is lettek alapító tagjai a Magház csa-
patnak.

Többet szeretnél megtudni a tájfajtákról?

Szeretnéd jól bevált fajtáidat megosztani másokkal,  
és szívesen kipróbálnál újakat?

Közösségre vágysz, melyen belül tudáshoz, 
tapasztalathoz juthatsz, és meg is oszthatod azt?

Érdekelnek a magfogás és fajtafenntartás praktikái?

Szeretnél magbörzét szervezni lakhelyeden?

regisztrálj 

az oldalunkon 
és

használd 

a Magház hálózatát!
www.maghaz.hu
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Bese Természetvédelmi Egyesület
Az Egyesület 2008-ban jött létre lelkes természetet sze-
rető és tisztelő, környezetükért felelősséget érző és tenni 
akaró emberekből. Eddig elsősorban észak- és észak-ke-
let magyarországi régióban, kiemelten Dél-Borsodban 
tevékenykedtek. Felismerve, hogy a jelenlegi helyzetben, 
pusztán a klasszikus természetvédelem eszközeivel már 
nem vagyunk képesek a természeti rendszerek sorsán 
fordítani, a tájban élő emberek felé fordultak.
Egész Magyarországon, de a dél-borsodi térségben kü-
lönösen kevesen foglalkoznak agroökológiával, pedig 
a tájgazdálkodás, a biodiverzitás-védelem szerves és 
elengedhetetlen része. Az Egyesület tagjai a középpontba 
helyezték a tájban élő embert és az általa nemesített me-
zőgazdasági fajokat és fajtákat, valamint a hagyományos 
tájhasználattal és a fenntartható életmóddal kezdtek el 
foglalkozni. Így kerültek kapcsolatba a Magház alapítói-
val és kezdtek el a közös célok eléréséért dolgozni.

A „Tegyünk a sokféle-
ségért!” fórumsorozat 
a mezőgazdasági, élel-
mezési célra termesztett 
növények sokféleségével 
foglalkozó európai gazdál-
kodók és civil szervezetek 
éves szak mai találkozója. 
A fó rumok résztvevői 
olyan gazdálkodók, kerté-
szek, vetőmag-nemesítő 
kisvállalkozások, génban-
kok munkatársai, neme-
sítők, tájfajtákból készült 
termékek előállítói, civil 
szervezetek és informális 
közösségek vagy lakossági 
csoportok, akik konkrét 
kezdeményezéseket ter-
veznek vagy működtetnek, 
illetve érdeklődnek a táj-
fajta vetőmagok termesz-
tésbe vonása, használata 
iránt.

hazai MagbörzéK szervezőineK listája
a telJesség igénye nélkül

budapest Wekerle Kertbarát Kör, Kispest Kertbarát Klub, 
Első Kis Pesti Közösségi Kert, Szatyor Egyesület, ZÖLD 
Fiatalok, AgriKulti Kft. Magyar Biokultúra Szövetség 
budaörs Horváth Andrea eger BÁTOR Banya-Tanya 
Alapítvány esztergom Karádi Szilvia gomba, Géczy Mar-
git gödöllő Greendependent kecskemét Mozgalom az 
Átalakuló Kecskemétért, Kecskeméti Szatyor Egyesület 
nagymaros Bors Szilárd ópusztaszer Vackor Környezet- 
és Természetvédelmi Egyesület pécs ZöldTeJA Program 
pilis KlímaBarát Települések Szövetsége szekszárd Négy 
Évszak Waldorf-Pedagógiai Alapítvány szeged Vac kor  
Környezet- és Természetvédelmi Egyesület szentes Szen-
tesi Mosolyda veszprém Közép-dunántúli Biokultúra 
Egyesület visnyeszéplak Visnyeszéplaki Faluvédő és 
Közművelődési Egyesület zalaegerszeg Darázsi Zsolt 
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2. FeJezet: 

Miért termesszünk szabad fajtákat? 
Ha valaki gyakorló kertész, és ezt kellő tudatossággal műveli, nagyon hamar kötődni 
fog fajtáihoz. Köztudott, hogy az élelmiszer önrendelkezés első láncszeme a vető-
mag. Így volt ez nagyszüleink idejében is, akik őseik vetőmagjait kincsként óvták. Így 
volt azokkal a szerbekkel is, akik a törökök elől menekülve hozták magukkal szőlővesz-
szeiket, vagy említhetnénk a hazánk területére letelepedett bolgárok szintén magukkal 
hozott, kincsként féltett paradicsom, paprika, padlizsán, vagy éppen póréhagyma faj-
táit. Ők még tudták, hogy az évszázados, generációkon átívelő kertészeti tudás jelentős 
része a magban raktározódik, melyet minden áron őrizni kell és szabadon hozzáfér-
hetővé kell tenni mások számára is. 

Napjainkban a szabad fajták adják a lehetőséget a vetőmagok szabad áramlásához és 
szabad cseréjéhez. Ezek a fajták semmilyen jogi oltalommal nem rendelkeznek, így cse-
réjük legális. Szintén legálisak a magbörzék, ahol magokat és tapasztalatokat cserélhe-
tünk, ezzel segíthetjük, hogy visszakerüljenek a termesztésbe olyan fajták is, amelyek 
az ipari mezőgazdaság számára nem felelnek meg. Ezen fajták minőségi mutatói gyak-

ran jobbak és kiegyenlítettebbek ökológiai 
termesztési körülmények között, mint a 
modern fajtáknak. A szabad fajták term-
esztése egy régi-új lehetőség. Mivel egyre 
többen szeretnének vegyszermentes, 
ízben és beltartalomban magas minőségű 
terményekhez jutni, ezért a kiskerteseken 
kívül a helyi piacra termelő kistermelők-
nek és a terjedőben lévő közösségi mező-
gazdálkodást folytató gazdálkodóknak is 
ajánlott ezen fajták használata.

A szabad fajtáink jelentős része tájfajta/
helyi fajta, illetve régi fajta, amelyeket 
leginkább őseink tudatos pozitív szelek-
ciós nemesítési munkája alakított hosszú 
időn keresztül, akár évszázadokon át. Ezek 
a fajták a környezeti feltételekhez viszony-
lag gyorsan képesek alkalmazkodni, mivel 
fajták helyett inkább populációkról be-
szélhetünk, génállományukban számos 
olyan tulajdonság jelen van, amely egy 
tudatos magfogással párosulva segíthet 
az adott hely talaj és környezeti viszonya-
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ihoz alkalmazkodni. Ezek 
a tulajdonságok aztán 
segítik növényeinket, hogy 
vegyszerek nélkül termesz-
tett, esetleg szelíd ökoló-
giai növényvédelemmel 
támogatott egészséges 
zöldség-gyümölcs kerül-
jön a pultokra, vagy köz-
vetlenül asztalainkra.

A szabad fajták legmeghatározóbb értékmérője az íz és a beltartalmi érték. Ki ne érezte 
volna már a különbséget egy, a bevásárló láncokban kapható, többnyire már talaj nél-
kül, kőzetgyapoton, kizárólag műtrágyával termesztett, hosszan pulton tartható „gumi” 
paradicsom és egy talajon termett, savakban, cukrokban, enzimekben bővelkedő, teljes 
érettségben leszedett kerti paradicsom között. A növényfajok változatossága olyan gaz-
dag mind küllemben, ízben és beltartalomban is, hogy a szabad fajták használatával 
egy rendkívül sokszínű kertet alakíthatunk ki családunknak, vásárlóinknak, közösségi 
tagjainknak, mely mindenkit ellát az év egészében friss és egészséges terményekkel. 
Ezek mellett külön büszkeség, ha megmutathatjuk ismerőseinknek az általunk fenn-
tartott, tudatosan szelektált fajtáinkat is.

Fontos néhány szót ejteni a szabad faJtáK használatakor  
felmerülő Kihívásokról is. 

A fajtáknak a környezeti viszonyokhoz történő alkalmazkodóképessége időben megle-
hetősen eltérő lehet. Érdemes olyan növényeket termeszteni, melyek az adott régióból 
származnak, de azért ne mondjunk le a szívünknek kedves, máshonnan származó fajták 
kipróbálásáról sem, itt is sok siker érhet minket. A Növényi Diverzitás Központtól  szárma-
zó fajtáknál is időre van szükség az alkalmazkodáshoz, hisz sok esetben a magok évtizedek 
óta a hűtőtárolóban pihennek, ezért egy esetleg rosszabbul sikerült év után is adjunk 
újabb esélyt fajtánknak. Gyakori problémát jelent még, hogy az országok közti szabad 
kereskedelemmel számos olyan kártevőt, kórokozót hoztunk be, amelyeket a növény nem, 
vagy csak nagyon lassan képes tolerálni, hisz sose találkozott vele korábban. Ilyen esetek-
ben a szelíd növényvédelem eszközeivel támogathatjuk növényeinket. Fontos, hogy sza-
bad fajtáinkat ne az ipari mezőgazdaság szempontjai szerint értékeljük. Ne a DUS (Dis-
tinctness, Uniformity, Stability azaz megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság) 
irányelvei, a pulton tarthatóság és a termésmennyiség legyen az elsődleges szabad fajtá-
ink megítélésekor. Ezek az ipari mezőgazdaság termesztési rendszereire lettek megalkotva. 
Saját kertünkben törekedjünk arra, hogy az elsődleges értékmérő az íz, a formagazdagság 
és a beltartalom legyen. Ha ezek mentén gazdálkodunk, egy testet-lelket gyönyörködtető 
diverz kertnek és sokszínű, terített asztalnak lehetünk élvezői életünk minden napján.
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3. FeJezet

A mezőgazdasági sokféleség 
helyzete a világban
Amikor egy vastag húsú ökörszív paradicsomot kóstoltok reggeli közben, vajon gondol-
tok-e arra, hogy minden ételünknek, de még a pamut ruháinknak is egy aprócska kis 
mag az alapja. Ha a tenyeredbe veszed, szinte elvész, olyan kicsi, de több tízezer éves 
genetikai információt és lehetőséget hordoz magában arra vonatkozóan, hogy milyen 
formájú, ízű, színű, beltartalmú termést neveljen, hogy miként alkalmazkodjon az év-
ről évre változó környezethez. 

A Földön több mint 10 ezer növényfajt tartunk számon potenciális tápláléknövényként. 
Ahhoz, hogy kultúrnövényeink ma ismert és fogyasztott formája kialakuljon, gazdál-
kodók évezredes megfigyelése, válogatása, tudatos szelekciója/ paraszti nemesítése 
kellett. Ez is mutatja, hogy ételeink alapját és a kultúrnövényeink sokszínűségét adó 
vetőmag valójában egy közkincs, melyet emberemlékezet óta cserélnek és megoszta-
nak egymással a földművesek, kiskertesek, szomszédok, utazók. 

Ezt a diverzitást ma mégsem látjuk az asztalokon, a boltok polcain, sem a termelők 
üveg házaiban, ahol jóformán csak néhány hibrid fajtával találkozhatunk. A II. világhá-
ború után ugyanis a növényvédő szerekre és műtrágyára alapozott nagyüzemi mono-
kultúrás termesztésre való áttérés új nemesítési szempontokat és szereplőket hozott  
a mezőgazdaságba és a vetőmagtermesztésbe. A vetőmagok intenzív mezőgazdaság-

hoz való idomítása a kistermelők, és így 
az általuk évszázadok óta termesztett 
növények eltűnését hozta magával. A gaz-
dálkodók a helyi adottságokhoz alkalmaz-
kodott változatos növényfajták helyett 
magas hozamú, genetikailag egységes 
fajták termesztésére tértek át. Ennek kö-
vetkezményeként a 19. század óta eltűnt 
a mezőgazdaságban felhasznált növény-
fajták 75 százaléka, és a világ élelmezésé-
nek legjavát ma mindössze 12 növény és 5 
állatfaj biztosítja. 

A régi fajták elvesztése, valamint az ipari 
vetőmagok termesztésére való áttérés a 
gazdálkodókat, a fogyasztókat és az agro-
ökológiai rendszereket is sebezhetővé tette. 
Élelmezésbiztonságunk szempontjából 
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kultúrnövényeink sokszínűsége egy stratégiai erőforrás, 
ezért nem mindegy, hogy a vetőmagok sorsa közérdekek 
vagy multinacionális vállalatok érdekei mentén alakul. Aki 
a vetőmagot „birtokolja”, az az élelmiszer lánc első eleme 
felett rendelkezik. 

„A kereskedelmi forgalomban lévő vetőmagok 67 százaléka a 
10 legnagyobb biotechnológiai multi kezében van. Ha az ipar 
birtokolja az összes vetőmagot, és a gazdálkodóknak évről évre 
meg kell vásárolniuk a vetőmagokat a vállalatoktól, az azt jelen-
ti, hogy két, három, esetleg tíz multinacionális vállalat dönt az 
emberek táplálkozáshoz fűződő jogáról. Ha ugyanis a vetőmag 
nem a parasztoké, az embereknek nem lesz mit enniük. A cégek 
ipari vetőmagok fölött gyakorolt tulajdonjoga következtében a 
gazdálkodók nem vethetik el újra a megtermelt vetőmagokat, és 
nem cserélhetik azokat egymás között.” Guy Kastler, Paraszti 
Vetőmag Hálózat, Franciaország

Azok a gazdák és kertészek, akik a mezőgazdasági sokfé-
leség megőrzésével és fejlesztésével foglalkoznak, általá-
ban nem a szellemi tulajdonjogokkal levédett ipari ve-
tőmagok cseréjében és újravetésében érdekeltek. Olyan 
fajtákat kívánnak termeszteni, amelyek egyrészt újrave-
tést követően nem romlanak le (például a szabadelvirág-
zású fajták), másrészt, olyan fajtákat keresnek, amelyek 
vegyszerek alkalmazása nélkül is jól érzik magukat egy 
adott kultúrtájban, akár rosszabb adottságú termőföl-
deken is, mert hagyományosan az adott tájegységben 
alakultak ki, vagy mert természetes módon képesek al-
kalmazkodni a helyi környezeti és éghajlati feltételekhez. 

A Világbank és az Egészségügyi 
Világszervezet „Válaszúton a 
mezőgazdaság” című kiadvá-
nya szerint a szellemi tulajdon-
jogokkal levédett, magas ho-
zamú növényfajták leginkább 
a jobb erőforrásokkal rendelke-
ző társadalmi csoportoknak és 
multinacionális vállalatoknak 
kedveztek, de nem javítottak a 
hátrányos helyzetű gazdálko-
dói csoportok élelmezésbizton-
ságán. Ennek oka, hogy az ipari 
szellemi tulajdonjogokkal levé-
dett vetőmagok eleve költsége-
sek, és használatukhoz drága 
műtrágyák, vegyszerek, illetve 
egyéb olyan technológiák alkal-
mazása is társulhat, amelyeket 
a szegényebb gazdálkodók nem 
tudnak megfizetni. A termesz-
tésükhöz kapcsolódó szerek és 
technológiák ráadásul fosszilis 
energia függők, amely szintén 
növeli költségüket, és a környe-
zetre is káros hatást gyakorol-
nak. Az élelmezésbiztonság 
javítása érdekében a jelentés 
támogatja a helyi tudáson 
alapuló innovációkat, a gaz-
dálkodók és a kutatók közötti 
együttműködést, valamint a 
részvételi nemesítési progra-
mokat. Javasolja továbbá olyan 
közpénzekből finanszírozott 
kutatások támogatását, ame-
lyek az alacsony ráfordítású és 
az ökológiai művelési rendsze-
rekre, a helyi, közösségi vető-
magrendszerekre, illetve a helyi 
adottságokhoz alkalmazkodó 
fajták termesztésére összpon-
tosítanak.
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Ilyenek a régi nemesítésű fajták, a tájfajták és a gazdálkodók szelekciós tevékenységé-
nek eredményeként, illetve részvételi nemesítési programok részeként előállított új, 
értékes ún. gazdálkodói fajták. Ezeknek a fajtáknak a vetőmagja viszont egyáltalán 
nem, vagy csak korlátozott mennyiségben érhető el a vetőmagpiacon. A zöldségfélék 
esetében Magyarországon például a tanúsított ökológiai gazdálkodás keretében elfo-
gadott biovetőmagok zöme külföldről importált vetőmag.

A hozzáféréssel és a piaci állapotokkal kapcsolatos nehézségeken kívül további akadályt 
jelent a vetőmagok forgalmazásához fűződő jogszabályi környezet. Ugyan az élelmezé-
si és mezőgazdasági célú növényi génforrásokról szóló Nemzetközi Egyezmény elismeri 
a gazdálkodók jogait a magvak, szaporítóanyagok megóvásához, felhasználásához, 
cseréjéhez és értékesítéséhez, a gyakorlatban ezek a jogok nem érvényesülnek. Bár az 
Európai Unióban, és ezáltal a tagállamokban is, átalakulóban van a fajta elismerés és a 
vetőmag-forgalmazás jogszabályi kerete, a gazdálkodók mezőgazdasági sokféleséghez 
kapcsolódó jogai továbbra sem rendezettek, még az ipari szellemi tulajdonjogokkal 
nem levédett vetőmagok esetében sem. 

A mezőgazdasági sokféleség állapota szintén befolyásolja az éghajlatváltozás kö-
vetkeztében nagyobb veszélyben forgó élelmezésbiztonságunkat. A monokultúrás 
termesztésen alapuló ipari mezőgazdaság jelentős mennyiségű vegyszert, műtrágyát 
és fosszilis energiát használ, amely jelentősen emeli az üvegházhatású gázok kibo-
csájtását, és ezáltal hozzájárul a klímaváltozás felgyorsításához. A kultúrnövények 
sokszínűségére épülő bio, agroökológiai és alacsony ráfordítású művelési rendszerek 
azonban az éghajlatváltozás enyhítését segíthetik elő. Ezen kívül a diverzitás külön-
böző részei, legyen az az agroökoszisztémák szintjén, vagy egy adott agroökoszisz-
témán belül található faj- és fajtadiverzitás, valamint a genetikai sokféleség növeli 
az adott rendszer alkalmazkodóképességét az éghajlatváltozás által elő idézett új 
környezeti feltételekhez, például aszály, árvíz, illetve ellenálló képességét új kárte-
vőkkel vagy betegségekkel szemben. A tájfajták, illetve a helyi adottságokhoz alkal-
mazkodó fajták, különösen fontos szerepet játszanak mezőgazdasági rendszereink 
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tűrő- és regenerálódó képességének erősítésében. A világ különböző részein, például 
Etiópiában és Szíriában végzett kutatások és részvételi nemesítési programok meg-
erősítették, hogy a helyi környezeti és éghajlati viszonyokhoz (leginkább aszályhoz) 
alkalmazkodott hagyományos árpa és durumbúza tájfajták, illetve gazdálkodók és 
nemesítők együttműködésével kialakított új árpafajták termelőképessége az esetek 
jelentős részében elérte vagy meghaladta a konvencionális nemesítés által létreho-
zott modern fajták hozamát. A kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy az em-
lített tájfajták és helyi feltételekhez alkalmazkodott fajták hozzájárultak a helyi gaz-
dálkodók élelmezésbiztonságának és megélhetésének javításához. Magyarországon 
a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara indított hasonló programot a Homokhátságban 
azzal a céllal, hogy a klímaváltozás által teremtett új környezeti feltételeket figyelem-
be véve javítson a mezőgazdálkodás alkalmazkodó képességén, és az aszály-sújtotta 
térségben szárazságtűrő növényeket honosítson meg.

Nemzetközi körképünk a kultúrnövények sokszínűségéről nem lenne teljes, ha nem 
említenénk a mezőgazdasági és a kulturális sokféleség közötti szoros kapcsolatot. Egyes 
népek számára ugyanis a sokféleség fenntartása, beleértve a kultúrnövények termeszté-
sével és felhasználásával kapcsolatos tudást, szokásokat és szertartásokat, szerves részét 
képezi a kulturális hagyományok megőrzésének, illetve az adott népcsoport kulturális 
identitásának. Olaszországban több olyan példa is létezik, amely jól illusztrálja a tájfajták 
termesztéséhez és a kapcsolódó gasztronómiai hagyományok megtartásához való kötő-
dést. Az egyik ilyen példa a Marano néven ismert tájfajta kukoricához fűződik, amelynek 
a megmentésére 1999-ben konzorciumot hoztak létre gazdálkodók, mezőgazdasági tech-
nikusok és étteremtulajdonosok. A fajta termesztése az 1800-as évekre vezethető vissza 
Olaszországban. Népszerűsége és elterjedése a belőle készült különlegesen finom kukori-
cakásának vagy polentának tulajdonítható. 



12

Peruban, a burgonya őshazájában, az őslakos kecsua közösségek közel 700 burgonya-
fajtát tartanak fenn az Andok hegységben létrehozott Burgonya Parkban. A burgonya-
termesztés különböző szakaszait ünnepségekkel jelölik. Ilyen például a Santuruma 
Tinkay fesztivál. Az ünnepségeken túl azonban a burgonyatermesztés helyi ökológiai, 
kulturális, társadalmi, valamint gazdasági folyamatok és interakciók összetett keret-
rendszerében zajlik. A rendszer lényege az a felismerés, hogy az emberi közösséget, 
állatokat, folyókat, élelmiszer-növényeket közös érdekek és célok kötik össze, a jólét 
elérése, tehát az ember társadalmi illetve természeti környezete közötti egyensúly 
fenntartása.

Sok fajta, melyeket maguk a gazdák alakí-
tottak, többé már nem az ő kezükben van, 
sorsuk többféleképpen alakult. Egy részük 
elvetetlenül maradt és eltűnt, megszakítva 
egy több ezer éves láncolatot. Más részü-
ket vetőmaggyártó cégek gyűjtötték be és 
használták fel nemesítési eljárásaik során, 
majd szellemi tulajdonjogokkal (például 
fajtaoltalommal, szabadalommal) ellátva, 
új fajtákká alakítva piacra dobták. A gene-
tikai kincsek veszteségét mérlegelve vi-
lágszerte állami és magán génbankokban 
kezdték gyűjteni a különböző növényfajták 
magjait, ahol megőrzésük és jobb esetben 
termesztők részére való visszajuttatá-
suk lett a cél. A hűtőtárolókban történő 
„megőrzés” azonban korántsem elegendő 
ahhoz, hogy a kultúrnövényeink sokszínű-
sége újra éledjen! 
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4. FeJezet

Közösségi maghálózatok Európában
2000 óta Európa több országában is közösségi maghálózatok vannak születőben, ahogy 
nő a felismerés és az igény az újravethető, táji és kulturális sokszínűséghez illeszkedő, 
vegyszerek nélkül is termeszthető növényfajták iránt. Ezek közül most három szervezet, 
az osztrák Arche Noah, a francia Réseau Semences Paysannes és a román Eco Ruralis te-
vékenységét kívánjuk bemutatni.

noé bárkája
Arche Noah, Ausztria
Az osztrák Arche Noah egyesületet 1990-ben azért hozták 
létre újságírók, gazdálkodók és kertészek, hogy megőriz-
zék és megismertessék a termesztett növények tájfajtáit, 
ezzel is hozzájárulva az agrobiodiverzitás hosszútávú 
fenntartásához. Az Arche Noah hálózatának ma több 
mint 12.000 tagja van. A tagok között vannak professzi-
onális gazdálkodók, de kiskert-tulajdonosok és érdeklő-
dők is. Az egyesület megalakulásakor hozták létre a civil 
génbankot, mely mára Európa legnagyobb ilyen jellegű 
kezdeményezésévé nőtte ki magát. 

1994-ben alakították ki  és nyitották meg a nagyközönség számára látogatható, ökológiai 
művelésű bemutatókertjüket Schilternben. A kertet évente több mint 30 ezer érdeklődő 
látogatja. Az év folyamán több rendezvényt is tartanak a tagoknak fajtabemutatókkal, 
fajtakóstolókkal egybekötve, tavasszal hatalmas palántavásárral. Tavasztól őszig magok 
is vásárolhatók, valamint kaphatók a tájfajta zöldségek megismerését, termesztését és 
konyhai felhasználását bemutató, az egyesület által gondozott kiadványok is. 
Az Arche Noah tájfajta-génbankjában körülbelül 6500 fajta magjait, illetve szaporító-
anyagait őrzik. A szervezet minden évben megjelentet egy vetőmag katalógust, amely-
ben megtalálható mindazoknak a tagoknak az elérhetősége és megvásárolható tájfajta 
vetőmagkínálata, amely az adott évre érvényes.
Sok gazdálkodóval működnek együtt, akik gazdaságukban szelektálják, nemesítik, piac-
ra is viszik ezen fajtákat, illetve feldolgozott formában értékesítik termékeiket (például 
tájfajta gabonákból készített tészták, „gabona rizsek”). Számos képzést is szerveznek 
gazdálkodók és érdeklődők számára a tájfajták termesztésével, szaporításával, felhasz-
nálásával kapcsolatban.

Paraszti vetőmag Hálózat
Réseau Semences Paysannes, Franciaország
A Réseau Semences Paysannes-t 2003-ban alapították. Jelenleg 78 országos, regionális 
és helyi civil szervezet a tagja: bio és biodinamikus gazdálkodás fejlesztésével foglal-



14

ko zó egyesületek, kisgazda szövetségek, fajtafenntartással és gyűjtéssel foglalkozó 
egyesületek.

Ezek a szervezetek elkötelezték magukat, hogy erőforrásaikat egyesítik és létrehoznak 
egy hálózatot, azért, hogy:

 ʞ gazdák ezrei közt biztosítsanak összeköttetést Franciaországban és Európában 
egyaránt, a biodiverzitás fenntartásának és megújításának érdekében, emellett 
létrehozzanak olyan gazdálkodói magbankokat, melyeket termelői közösségek 
irányítanak

 ʞ képzéseket és tapasztalatcserét szervezzenek és segítsék a gazdákat a vetőmagok-
hoz fűződő tudás visszaszerzésében

 ʞ hozzájáruljanak a gazdálkodói (szabad) fajták jogi és tudományos elismeréséhez, 
valamint csatlakozzanak a vetőmagokkal kapcsolatos jogi vitákhoz

 ʞ elősegítsenek olyan részvételi kutatási projekteket, melyekben kutatók és gaz-
dálkodók új – kisgazdaságokban, ökológiai gazdálkodásban használható – fajták 
kialakításán dolgoznak

 ʞ elősegítsék az agrobiodiverzitással kapcsolatos információk terjesztését és meghatá-
rozó szerepet vállaljanak a lakosságot megosztó vitákban, mely a biodiverzitás fon-
tossága és a GMO és egyéb biotechnológiai módszerek ártalmassága kapcsán folyik

A hálózat tagjainak konkrét tevékenységei:
 ʞ régi búza fajták gyűjtése, megőrzése és nemesítése biogazdaságok, pékségek, tész-

takészítők számára
 ʞ különböző takarmánynövények, gabonák, pillangósok és kukorica fajták gyűjtése, 

megőrzése és nemesítése biogazdaságok és kisgazdaságok számára
 ʞ hagyományos zöldségfajták beltartalmi, ízletességi tesztelése családi- és biogaz-

daságok számára és a helyi piacok keresletfelmérése ezeket illetően
 ʞ hagyományos, helyi gyümölcsfajták megőrzése és hozzáadott értékek teremtése 

(gyümölcslékészítés, befőzés stb.)
 ʞ helyi szervezetek segítése a gazdálkodói magok elosztásában
 ʞ tudásgyűjtés és megosztás, tapasztalatcserék, tréningek szervezése gazdák és ker-

tészek számára

Több, kertészek és gazdálkodók összefogásával létrehozott magbank is működik az 
országban, ezeket „paraszti magházaknak” nevezik. Legfőbb tevékenységük, hogy 
közösen kezelik a magokat, függetlenek az ipari vetőmag szektortól, fontos számukra, 
hogy felfrissítsék a mezőgazdálkodási ismereteket, különösen, ami a részvételi 
növénynemesítést illeti.

A hálózat folyamatosan követi a vetőmag-szabályozással kapcsolatos jogi eseményeket, 
hogy segítse a civil társadalmat és a lakosságot jogai megvédésében. 
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eco ruralis,
Románia

Az emberek érdeklődése a hagyományos magok sokfélesége és az egészséges táplál-
kozás iránt az utóbbi években Romániában is növekedni látszik. Néhány civil szervezet, 
gazdálkodók és fogyasztók közreműködésével, alternatív élelmiszer hálózatok, mag-
cserék, kertészeti programok szervezésével munkálkodnak ennek a gyönyörű örökség-
nek a megőrzésén.

A kolozsvári székhelyű Eco Ruralist 2009-ben, különböző régiókban élő, hagyományos és 
bio módszerekkel termelő gazdálkodók alapítottak. A gazdálkodók jogainak védelmére 
és a nem iparszerű, fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok támogatására jött létre. Ez 
magába foglalja a hagyományos vetőmagok használatának, felszaporításának és elosz-
tásának jogáért, és a génmódosítás (GMO) mentességhez való jogért, valamint az élelmi-
szer önrendelkezésért és a fogyasztói egészség védelméért folytatott küzdelmet.

Támogatják az agroökológiai és paraszti mezőgazdálkodást Romániában. 2009 óta az 
Agro-Biodiverzitás kampány keretében a szervezet gazdálkodó tagjaival egy hálózat-
ként működnek, melyben 15 „mag megőrző” vállal felelősséget a különböző hagyomá-
nyos fajtájú magok megőrzéséért. A Suceava Nemzeti Génbank magokat és megőrzési 
tanácsokat biztosított számukra. Az utóbbi 4 évben a Kolozsvári Agrártudományi Egye-
tem (USAMV) kis parcellákat biztosított az egyesület számára, ahol a magok felszaporí-
tására és műhelymunkák szervezésére alkalmas kertek születtek. Közel 5000 tasak mag 
került 2000 termelőhöz országszerte, éves elosztások és regionális cserék keretében. 

Az egyetem (USAMV) professzorai, diákjai és az Eco Ruralis munkatársai egy katalógust 
állítanak össze évente, melyben összegzik a hagyományos fajták használatának előnye-
it. A kiadvány útmutatóként is szolgál, amely segíti az érdeklődőket a fajtaválasztásban 
az éves elosztáskor.

Az Eco Ruralis rövidesen egy új együttműködésbe kezd az USAMV Génbankkal, melynek 
keretében a génbank tárolni és tanulmányozni fogja az Eco Ruralis által begyűjtött vető-
magokat csírázóképesség, fajtatisztaság stb. szempontjából. 2015-től a „magmegőrző” 
program egy új közösségi kerttel bővül, amelynek célja a magfogás népszerűsítése. 
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5. feJezet 

A magmegőrzés hazai története
A vetőmagvédelmi globális hatások Magyarországra is régen begyűrűztek már, és egyre 
erősödnek az idő előrehaladtával.

Az 1960–70-es években az iparosodó mezőgazdaság hatására a hazai nemesítő intéze-
tekben is átalakultak a nemesítői munka szempontjai. A változás következtében jelen-
tős mennyiségű nemesítési alapanyag halmozódott fel, melyeket a megújuló progra-
mok során már nem használtak. Ezek a gyűjtemények a jövő szempontjából értékes 
tulajdonságokat tartalmaztak, elvesztésük veszteséget jelentett volna. Magyarorszá-
gon Jánossy Andor (1908–1975) kezdeményezésére alakult meg 1954-ben Tápiószelén 
az Országos Növényfajtakísérleti Intézet Fajtagyűjteményes Osztálya, ahol gyűjteni 
kezdték az intenzív fajták megjelenése és terjedése következtében a termesztésből 
kiszorult szántóföldi és kertészeti fajtákat, tájfajtákat és helyi változatokat.

A nyolcvanas évektől Magyarországon is megjelent és terjedni kezdett az ökológiai gaz-
dálkodói szemlélet több irányzata (bio-, biodinamikus és permakultúrás gazdálkodás). 
Ezeknek a mozgalmaknak a szemlélete fontosnak tartja, hogy olyan növényi és állati 
alapanyaggal dolgozzanak, melyeket nem az ipari mezőgazdaság modern körülményei-
hez szoktattak hozzá a nemesítés során, hanem a természeti hatásokhoz alkalmazkodni 
képes régi fajtákkal, tájfajtákkal. 

Így az utóbbi 20–30 évben már egyre több hobbi kertész és őstermelő is igényel tétele-
ket a Növényi Diverzitás Központtól, hogy új fajtákat próbáljon ki vegyszermentes kö-
rülmények között. Magminták igénylésére minden nagykorú magyar állampolgárnak 
van lehetősége az Intézet honlapján feltüntetett módon. (www.nodik.hu)

A tapasztalatok viszont azt mutatták, hogy 2000 után is kevesen voltak tisztában az-
zal, hogy a génbank milyen feladatokat lát el, és az általa tárolt fajták milyen értéket 
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képviselnek. Az Intézet szűkös lehetőségei nem tették lehetővé, hogy alapvető feladatai 
mellett népszerűsítő, terjesztő, civilekkel összehangolt felszaporító (on-farm) munkát 
végezzen. Lehetőségei az utóbbi pár évben (2010 után) szélesedtek ki, miután nemzet-
közi és nemzeti szinten is egyre fontosabbá kezd válni a biológiai sokféleség megőrzése.

Lelkes civilek népszerűsítő megmozdulásai sokat segítettek abban, hogy egyre többen 
halljanak a génbank nyújtotta lehetőségekről. Nagyon fontos szerepe van ugyanis a 
gazdáknak és a hobbi kertészeknek egyaránt abban, hogy az Intézet feladatát támo-
gassa, és hozzájáruljon a gyakorlati megőrzéshez. Lehetőség nyílik a kikért minták 
kipróbálására, és az jár el jól, aki a saját szempontjai alapján bevált fajtákat fenntartja 
kertjében, tapasztalatai visszajuttatásával pedig tovább segíti az Intézet munkáját.

Az Intézet is megpróbál reagálni a növekvő érdeklődésre, és lehetőségeikhez mérten 
programokat dolgoznak ki a civilekkel történő együttműködésre. 
A génbankok és civil gyűjtemények hasonló értékkel bírnak egy állam életében, mint  
a föld vagy a víz. Ha elherdáljuk ezt a kincset, kiadjuk kezünkből életünk irányítását!

Egyre több olyan civil kezdeményezés jön létre az országban, akik saját céljaikat követve 
felfedezik a természet, a biológiai sokféleség, a közösség, a gazdálkodás, a közösségi ön-
ellátás, a régi fajták, régi ízek hosszú kapcsolatrendszerének elemeit és azok jelentőségét. 

nödik

1959. január. 1-étől Országos Agrobotanikai Intézet néven a már meglévő, és a más intézetekből 
átvett gyűjteményekre alapozva folytathatta munkáját. Jánossy Andor, az Intézet alapítója idő-
ben felismerte, hogy a hagyományos és tájfajták aktív gyűjtését sürgősen el kell végezni, mert  
a nagyüzemi gazdálkodás terjedésével ezek rövid idő alatt eltűnnek a köztermesztésből.
Az Intézet 2010. november 1-jén Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) néven alakult újjá, és 
alaptevékenysége, a rábízott tételek megőrzése mellett országos adminisztrációs, koordinációs 
és tárolói feladatokat is kapott. Ez a megbízatás nem csak a szántóföldi és kertészeti fajokra 
vonatkozik, hanem a Pannon magbank projekt révén kiterjed a vadon élő edényes növények 
génmegőrzésére is.
Az Intézet munkája hatalmas szakmai területet fed le, de alapfeladata az említett növénycso-
portok tárolókban történő megőrzése. Hűtött tárolókban a magok kivetés nélküli frissen tartása 
sok fajnál évtizedekre megoldott, miközben a környezeti tényezők, éghajlat stb. folyamatosan 
változnak. A tájfajták felbecsülhetetlen képessége az alkalmazkodásra csakis akkor képes 
kibontakozni, ha rendszeres használatban tartjuk őket. Ezt a feladatot 60 000 fajtánál egy 
Intézet képtelen elvégezni. 
A régi és, tájfajták nagy részét az elmúlt évtizedek során sikerült begyűjtenie az Intézetnek. 
Kultúrnövényeink és haszonállataink genetikai alapjait megőrizni és jól használni fontos nem-
zetbiztonsági, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-önrendelkezési kérdés.
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Hála nekik, futótűzként terjed a téma népszerűsége hazánkban, és örömteli, hogy ez nem 
csak szavak szintjén valósul meg, hanem kicsiny kertek próbálkozásaitól egészen a több 
családot ellátó zöldségdobozos rendszerekig, kézműves pékségekig sok formát ölt.
 
Megismerve a génbank és a civil kezdeményezések eddigi tevékenységét, úgy tűnik,  
hogy néhány feltételnek még teljesülnie kell a jövőben a biodiverzitás megőrzéséhez:

 ʞ A mai átlagemberek már nem rendelkeznek azzal az ősi tudással, hogy hogyan kell 
termeszteni egy növényt, annak milyen igényei vannak, hogyan kell magot fogni, 
hogy jövőre ne kelljen újból a boltból megvenni vagy génbankból kikérni a fajtát. 
Ezt a tudást, és saját környezetünkben, gazdálkodási struktúránkban szerzett ta-
pasztalatainkat át kell adnunk az érdeklődőknek.

 ʞ A magyarországi genetikai sokféleség megőrzéséhez összefogásra, a helyi közössé-
gek értékmegtartó szerepének helyreállítására, támogatására van szükség. 

 ʞ A mezőgazdasági szerkezet megváltozása is elengedhetetlen. Minél hamarabb 
át kell állnunk egy környezetkímélőbb életformára, azon belül pedig a természet 
törvényeivel harmóniában lévő gazdálkodási módot kell alkalmaznunk. 

 ʞ Jogi szinteken is nagy a zűrzavar a tájfajták használatát, cseréjét illetően, fontos 
ebben a témakörben is tisztázni a kérdéseket, és a biodiverzitás megőrzését, fenn-
tartását segítő emberek érdekeinek megfelelő szabályozásokat alkotni.

 ʞ A jövő számára elengedhetetlen lépés ezeknek a tájfajtákat már használó, fenntar-
tó gazdáknak az összekapcsolása egy olyan hálózatban, melyben megoszthatják 
egymással tapasztalataikat. Mindezzel stabilizálnánk a hazai génmegőrzés köz-
pontosított, éppen ezért nagyon sérülékeny rendszerét. 

Ezt a hiányt szeretné betölteni a tájfajták és a biodiverzitás védelmében a most induló 
Magház kezdeményezés.
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6. FeJezet

MAGFOGÁSI PRAKTIKUM
botanikai alapok kezdőKneK  

osztályozás 

Carl Linné svéd tudós 1753-ban vezette be az ál-
talánosan elismert binominális nómenklatúrát 
(vagyis kettős nevezéktant), melynek segítsé-
gével osztályozni lehet minden élő szerveze-
tet. A tudományos nevek használata lehetővé 
teszi a különféle fajok világszerte egységes, az 
anyanyelvi eltérésektől független elnevezését, 
ezáltal elkerülhetők egyazon faj tájegységen-
ként különböző magyar elnevezéséből adódó 
félreértések. Linné latin nyelvű kettős elneve-
zést használt, például Zea mays azaz kukorica. 
A nemzetség neve Zea, a közeli rokon fajokat 
foglalja magába, a mays pedig pontosítja, hogy 
melyik fajról van szó. (A fajnév után álló rövidí-
tés a faj leírójára utal.) A növények latin nevé-
nek ismerete kulcsfontosságú lehet, mert csak 
az ugyanahhoz a fajhoz tartozó egyedek képe-
sek összeporzódni és szaporodni egymással. 
Fajok között (itt most kifejezetten a termesztett 
zöldség fajokra gondolunk) csak nagyon ritkán 
fordul elő kereszteződés, ráadásul az ilyen ma-
gokból kikelő növények magjai gyakran nem 
lesznek életképesek.

A rokon nemzetségek még nagyobb csoportba, 
családokba tartoznak. Lefelé haladva az osztá-
lyozásban fajon belül alakulnak ki a természet-

ben előforduló alfajok és változatok, amelyeket 
szelektálva és továbbnemesítve termesztett 
változatokat, illetve fajtákat kapunk. Például a 
cékla (Beta vulgaris var. conditiva) és a mángold 
(Beta vulgaris var. vulgaris) egyaránt a Beta vul-
garis (Chenopodiaceae/Libatopfélék családja) faj 
különböző célra nemesített változatai. Képesek 
egymással kereszteződni, éppen ezért magfo-
gás esetén izolációs távolságot kell biztosítani. 

virágtípusok
 
Többféle virágtípust különböztetünk meg:

 ʞ Kétivarú – porzó és termő is van benne, 
például paradicsom, retek. 

 ʞ Egyivarú – külön vannak porzós és termős 
virágok, például tökféléknél.

Az egyivarú virágokkal rendelkező növény lehet:
 ʞ Egylaki – a porzós és termős virágok meg-

találhatók ugyanazon a növényen például a 
tök vagy a kukorica estében.

 ʞ Kétlaki – a porzós és a termős virágok kü-
lön növényen vannak, például a kerti spenót.  
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MegPorzás

A megporzáshoz szükséges, hogy a pollen va-
lamilyen módon a bibére kerüljön. Termesztett 
növényeknél ez többnyire rovarok vagy szél se-
gítségével történik. A szélmegporzás kevésbé 
kontrollálható, a finom kis pollenszemcsék nagy 
távolságra elsodródhatnak. A rovarok könnyeb-
ben kezelhetők, egy izolációs háló segítségével 
könnyen távol tarthatók. 
Léteznek öntermékenyülő növények, mint pél-
dául a saláta, a közönséges bab, a borsó vagy a 
paradicsom, melyek önmagukat porozzák be, 
ezért különböző fajtái nem kereszteződnek 
össze könnyen egymással, így elég néhány mé-
teres távolságot tartani az egyes fajták között a 
fizikai keveredés elkerülése érdekében. Néha 
előfordul azonban, hogy rovarok segítségével 
mégis keresztbeporzódhatnak (fakultatív ke-
resztbeporzódók).
Léteznek idegentermékenyülő (keresztbeporzó-
dó) növények és köztük olyanok is, melyek ön-
meddők, vagyis mindenképpen szükséges egy 
másik növény a megtermékenyítéshez, mivel 
a saját virágát nem tudja megtermékenyíteni. 
Idegentermékenyülő fajok esetén tehát az egyes 
fajták tisztaságát a vetőmag szabványokban 
előírt vagy ahhoz közelítő izolációs távolságok 
betartásával, mesterséges gátakkal (például 
izolációs sátor) vagy kézi megporzással tudjuk 
biztosítani.

izolációs MódszereK

A rovarmegporzású, idegentermékenyülő fajok 
esetében – ha nincs elég területünk a térbeli 
izoláció kivitelezésére – alkalmazhatunk egyedi 
virágizolációt vagy izolációs sátrakat is. 

Virág izolálása
A virágizoláció lényege, hogy nem a teljes nö-
vényt, hanem annak egyes virágait a termé-
kenyülés idején meghatározott körülmények 

között tartjuk. Ennek célja, hogy a kiválasztott 
virágok vagy csak a saját virágporukkal, vagy az 
adott fajta egyedeiről szedett pollenkeverékkel 
termékenyüljenek meg. A paprika esetében 
jól alkalmazható az az egyedi virágizolációs 
módszer, ahol a jól kifejlett bimbókat vékony 
vattarétegbe burkoljuk, amelyet fonállal rög-
zítünk, majd néhány nap után eltávolítjuk.  
A tökfélék esetében kora hajnalban érdemes 
izolálni, amikor a virágok még nem nyíltak ki 
és még a rovarok sem járnak. A kinyílás előtt 
álló virágok (8–10 különböző egyeden) szirmait 
óvatosan széthúzzuk, a porzós virágokon ecset-
tel végigmegyünk és a termős virágokat (úgy is-
merhetők fel, hogy a terméskezdemény látható  
a virág alapjánál) beporozzuk. Ezután a termős 
virág szirmait összezárjuk, és egy fonál vagy 
szalag segítségével megakadályozzuk annak 
kinyílását. Az így kezelt virágok kocsányait jól 
látható, tartós jelöléssel (például: színes szalag, 
fonál stb.) lássuk el. A szaporítóanyag megőr-
zését ezekből a szabályozottan termékenyített 
termésekből oldjuk meg. Ebből adódik, hogy 
érdemes több virágot kezelni, hogy még ezek-
ből is válogathassunk később.

Teljes növény izolálása
Egyes növényfajoknál (például hagymafélék, 
ernyősök stb.) könnyen megoldható méretük-
ből adódóan a teljes növény szigetelése izolá-
ciós sátor használatával. Ez egy szúnyoghálóval 
vagy tüllhálóval bevont váz, mely a légmozgást 
nem gátolja, de a rovarokat nem engedi a virá-
gokhoz. A sátor vázának formája és anyaga vál-
tozhat, a növény méretétől, a termőhely jellem-
zőitől, a készítő fantáziájától, a rendelkezésre 
álló anyagoktól függően. Fontos, hogy könnyen 
kezelhető és teljesen zárt legyen. A sátor hasz-
nálatának legegyszerűbb módja, ha egyik nap 
az egyik fajtát fedjük be vele, másnap a mási-
kat. Így a rovarok elvégzik a szabadon lévő fajta 
egyedein a megporzást, míg a másik fajta egye-
dei a rovaroktól távol tarthatók. Ha a sátrat a vi-
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rágzási időszak kezdetétől a végéig rajtahagy-
juk a növényeken, a megporzást nekünk kell 
elvégeznünk. Akár hajnalban, akár alkonyatkor, 
vagy olyan időjárási viszonyok között, amikor  
a rovarok nem járnak, vegyük le a sátrat a növé-
nyekről, és egy ecset segítségével porozzuk be  
a kiválasztott egyedeket egymás közt. 

Kézi izolálás
A szélbeporzású kukoricánál egy nagyon speciá-
lis módszert alkalmaznak, mivel ennél a növény-
nél a hím (címer) és a nőivarú (torzsa virágzat) vi-
rág külön helyen van. Magfogás szempontjából 
a nőivarú virágra kell koncentrálnunk. Mielőtt 
a bibék (kukorica bajusz) megjelennek, egye-
dileg kell szigetelni minden kiválasztott virág-
zatot, ezt vékony nylonzacskóval vagy erősebb 
papírzacskóval tudjuk megtenni. A szigetelés 
megkezdésekor a fajta éppen virágzó hím ivarú 
virágzatáról egy rákötözött pergamenzacskó 
segítségével pollenkeveréket gyűjtünk, és egy 
ecset segítségével felvisszük a bibékre. Ezután  
a zacskót visszahúzzuk a női virágokra, és oda-
kötözzük. Így csak a bibére kent pollenek jutnak 
lehetőséghez a termékenyítésben. A zacskót a vi-
rágzás végéig hagyjuk rajta, de utána feltétlenül 
távolítsuk el.

a magfogás általános irányelvei 

Nagyon kritikus pontja a magfogásnak a meg-
felelő egyedszám biztosítása, mivel ha kevés 
egyedről gyűjtünk könnyen felléphet a belte-
nyésztettség miatti leromlás. Ha túl kevés nö-
vényről gyűjtünk magot, ezzel nagyon beszű-
kítjük a fajta genetikai hátterét és hosszú távon 
produktivitás csökkenés lép fel, valamint a fajta 
elveszti a környezeti viszonyokhoz való alkal-
mazkodóképességét.

A régi fajtáknak, tájfajtáknak, szabad fajtáknak 
a legnagyobb a genetikai szélessége. Belőlük 
kiindulva a számunkra előnyös tulajdonságok 
alapján szelektálva, növényfajtól függően 5–10 
év alatt, saját fajtát nemesíthetünk. Ezt nevez-
zük paraszti nemesítésnek, az így kialakult fajta 
a kertünk adottságaihoz, környezeti viszonya-
ihoz jól alkalmazkodott. Ha meg szeretnénk 
őrizni a kiinduló fajta genetikai változatosságát, 
akkor minél több növényről fogjunk magot, csak 
a beteg és fajtától eltérő tulajdonságokat muta-
tó egyedeket szelektáljuk ki. 

A magfogás során nagyon fontos, hogy megőriz-
zük azokat a lényeges tulajdonságokat, amelyek 
megkülönböztetik az egyik fajtát a másik tól. 
Házikerti léptékben ennek a legegyszerűbb 
módja, ha idegentermékenyülő növények ese-
tén minden évben egy adott fajból csak egy 
fajtát termesztünk. Ha mégis több fajtát sze-
retnénk, figyeljünk, hogy a keresztbeporzódást 
elkerülendő megfelelő izolációs távolságokat 
tartsunk, vagy használjuk az előbbiekben le-
írt mechanikai izolációs módszereket és ne 
feledkezzünk meg a szomszéd kertjéről sem.  
Az alábbiakban megadott adatok csak irányel-
vek, sok múlik a kertünk egyéni adottságain, ta-
goltságán. Ebből a szempontból a terület dom-
borzata, élő vagy élettelen akadályok jelenléte 
(bokrok, sövények, épületek) és a rovarcsalogató 
növények a legmeghatározóbbak. 
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Kövessük figyelemmel a növények fejlődését és 
szedjük ki a gyenge, beteg, illetve tulajdonsága-
iban a fajtára jellemzőtől nagyon eltérő egyede-
ket. Ha van elég helyünk a kertben, érdemes egy 
nagyobb állományból kiindulni, hogy legyen mi-
ből válogatni. Ápoljuk a növényeket, mert minél 
egészségesebb a szülő, annál életképesebbek 
a magjai. Ügyeljünk arra, hogy a magok legye-
nek teljesen érettek, mielőtt leszedjük őket az 
anyanövényről. Több növénynél ezt szakaszos, 
tehát többszöri szedéssel tudjuk megoldani.  
Egyes esetekben (például kedvezőtlen, csapa-
dékos időjárás), megoldás lehet a félig érett ma-
gokat érlelő növények felszedése és fellógatva 
szárítása (lásd a részletes leírásoknál).

A magtisztítás során, az egyes fajtákon végzett 
különféle műveletek, például szitálás, rostálás 
stb. során nagyon ügyeljünk arra, hogy amint 
egy fajtával végeztünk, csak megtisztított, át-
mosott, magot garantáltan nem tartalmazó 
eszközzel lássunk hozzá a másik fajta tisztításá-
nak a keveredés megelőzésére. Minden száradó 
magokat tartalmazó tálca, felakasztott növény 
stb. mellé tegyünk jelzést, melyik fajtáról van 
szó, különben könnyen elfelejthetjük, hogy a 
közel azonos kinézetű magok közül melyik me-
lyik fajta volt. 

Amennyiben fontos a tárolt magok térfogata 
(tárolási kapacitás korlátozottsága) és minő-
sége, törekedjünk arra, hogy minél kevesebb 
értéktelen, léha mag kerüljön betárolásra. Ha 
időnk engedi, nagyobb magoknál (például tök) 
célszerű átnézni, körmünkkel benyomni a betá-
rolásra szánt magokat, és közülük eltávolítani 
az életképteleneket. 

Tárolás előtt győződjünk meg róla, hogy a 
magok teljesen szárazak. Figyeljünk rá, hogy 
szárítás közben ne tegyük ki őket közvetlen hő 
vagy napfény hatásának. Tároljuk a magokat 
légmentesen záródó edényben, hűvös, sötét, 

száraz helyen, minimális hőmérséklet és pára-
tartalom-ingadozás mellett.

Kétéves gyökérzöldségek átteleltetése és elő
készítése magfogásra
Kétévesnek vagy kétnyárinak nevezzük azokat a 
növényeket, melyek első évben a vegetatív szer-
veiket (gyökér, szár, levél) fejlesztik ki és csak 
második évben hoznak virágszárat és érlelnek 
magot. Leggyakrabban termesztett kétéves 
zöldségeink: sárgarépa, petrezselyem, vörös-
hagyma, zeller, paszternák, cékla, mángold, ka-
ralábé, káposzta. Köztük vannak erősen hideg-
tűrő növények, mint például a paszternák és a 
petrezselyem, melyek nem igényelnék a föld-
ből való kiszedést. Azonban ahhoz, hogy mag-
fogásra a legmegfelelőbb egyedeket válasszuk 
ki, érdemes felásni minden gyökérzöldséget. A 
gyökér vagy gumó alakja, színe, mérete alapján 
kiválaszthatjuk a magfogásra szánt egyedeket. 
Ezeket egy pincében nedves homokban vagy 
fűrészporban teleltetjük át, vagy még ősszel 
kiültethetjük a végleges helyre, szalmával vas-
tagon, de szellősen letakarva, hogy megvédjük 
őket a fagyok károsító hatásától. Tavaszi kiülte-
tés javasolt azokon a helyeken, ahol jellemzően 
nagyon alacsony a téli hőmérséklet vagy víz alá 
kerülhet a terület a tél folyamán, ami rothadást 
válthat ki. 

CsaládonKénti részletes leírás

Alliaceae – Hagymafélék családja 
 
A hagymafélék virágai rovarbeporzásúak és 
legalább 150 méter izolációs távolságot szüksé-
ges tartani a különböző fajták között. 
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A vöröshagyma (Allium cepa) és póréhagyma 
(Allium ampeloprasum var. porrum) maggal sza-
porítható kétéves növények. Jó tudni, hogy az 
elefántfokhagyma botanikailag póréhagyma.
A metélőhagyma (Allium schoenoprasum), a me 
té lőfokhagyma vagy tatárhagyma (Allium tu-
berosum) valamint a téli sarjadékhagyma (Al-
lium fistulosum) évelő növények, minden évben 
hoznak virágot és érlelnek magot. Szaporításuk 
magvetéssel vagy tőosztással is történhet.
A salotthagyma vagy csokroshagyma (Allium 
cepa var. ascalonicum) és a fokhagyma (Allium 
sativum) általában nem hoz magot, vegetatív 
úton szaporítjuk őket. A csokroshagymák egyes 
változatai ritkán virágot és csíraképes magot is 
hoznak, kereszteződhetnek a vöröshagymával. 
A fokhagyma bizonyos változatai (A. sativum 
var. ophioscorodon)  a szár tetején fiókhagymát 
vagy más néven bulbillit, illetve léghagymát 
növesztenek, mellyel szintén szaporíthatók.
A beporzás után az egyes virágok helyén kiala-
kulnak a magok. Figyeljük őket, és ha a kis to-
kok többsége felnyílt, vágjuk le a virágfejeket, 
és tegyük jól szellőző helyre száradni. Ez a fo-
lyamat eltarthat egy-két hétig. Ezután dörzsöl-
jük össze a fejeket a két tenyerünk között, hogy 
kilazítsuk a magokat. Ha van rá módunk, a ma-

gokat vékony rétegben kiterítve száraz, meleg 
helyen szárítsuk tovább.
Magfogáshoz fajtánként optimálisan 60–100, 
de minimum 15–20 növény szükséges.
Csírázóképesség hagymánál 2 év, póréhagymá-
nál 3 év.

Apiaceae – Ernyősvirágzatúak családja

Mindannyian rovarmegporzásúak és legtöbb-
jük kétéves növény.
A sárgarépa (Daucus carota) és a paszternák 
(Pastinaca sativa) esetén vigyázzunk, mert nem 
csak a különböző fajták kereszteződhetnek 
össze egymással, hanem a vad rokonaikkal is 
hajlamosak kereszteződni. Ezért figyeljünk 
oda és szedjük ki a vadmurkot/vad paszter-
nákot környezetükből, és a különböző fajták 
között tartsunk 150 méter izolációs távolságot 
vagy sátras módszerrel izoláljuk az egyes faj-
tákat.
A zeller (Apium graveolens) esetén a szár- és  
a gumós zeller is ugyanabba a fajba tartozik, 
tehát összekereszteződnek egymással, ha nem 
izoláljuk őket. 

Magfogásnál érdemes figyelembe venni min-
den fajnál, hogy a középső legnagyobb ernyőn 
teremnek a legjobb minőségű magok, tovább 
haladva minél kisebb az ernyő, úgy csökken 
a rajtuk termő magok minősége. Szedjük le a 
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kiválasztott ernyőket és tegyük néhány hétre 
száraz helyre. Ha jó száraz, könnyű ledörzsöl-
ni a magokat, majd különböző lyukméretű 
szitákkal kitisztítani. A répamagok szőrösek, 
a bolti magokon ezt azért nem látjuk, mert a 
könnyebb kezelhetőség érdekében lekoptatják 
őket.
Magfogáshoz fajtánként optimálisan 50–100, 
de minimum 20 növény szükséges.
Csírázóképesség 3–5 év, paszternák esetén 1–2 év.

Asteraceae – Fészkes virágzatúak 
családja

A saláta (Lactuca sativa) öntermékeny és egynyári 
növény, általában 2–3 méter izolációs távolság 
elegendő, azonban ha fontos számunkra a fajta 
tisztaságának megőrzése, akkor a különböző 
fajtákat válasszuk el nagyobb távolsággal vagy 
más magasabb virágzó növénnyel. Miután a 
virágok megtermékenyültek 2–3 hétre bezáród-

nak. A magok akkor érettek a szüretre, mikor a 
fehér bóbiták megjelennek. A magok különbö-
ző időben érnek be a növényen, ezért érdemes 
őket több fordulóban begyűjteni, vagy amikor 
a magok nagy része érett, felszedjük a növénye-
ket gyökerestől és szellős helyen hagyjuk meg-
száradni. A még éretlen magok ilyen módon 
utóérnek, felhasználva a növény tápanyagait.  
A saláta mag tisztítása nagyon vesződséges 
munka. A magok nagyon könnyűek, így a sze-
leléssel óvatosan kell bánni. Érdemes külön-
böző lyukméretű szitával többszöri átszitá-
lással különválasztani a növényi törmeléket  
a magoktól.
A feketegyökér (Scorzonera hispanica) évelő  
a saláta bakszakáll (Tragopogon porrifolius) két-
éves rovarmegporzású növény, fajtáik fajon be-
lül összeporzódhatnak, ezért 150 méter izoláci-
ós távolságot érdemes tartani. Mikor a bóbitás 
magok gömbszerűen kinyílnak a virágszár vé-
gén, a magokról ledörzsöljük a bóbitákat, majd 
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szeleléssel tisztítjuk. Vigyázzunk, mert az érett 
magok nagyon könnyen elrepülhetnek!
A napraforgó (Helianthus annuus) egyéves ro-
varmegporzású növény és könnyen kereszt-
beporzódik, tartsunk legalább 250 méter tá-
volságot a fajták között. Madárkártétel ellen 
elvirágzás után mihamarabb fedjük be háló-
val a fejlődő tányérokat, ugyanis a pintyfélék 
előszeretettel kiszedegetik még a teljes beérés 
előtt a magokat. A tányérokat citroméréses 
állapottól (mikor a kalap húsa zöldből citrom-
sárgává színeződik) kezdve szedjük. Utószárítás 
után ütögetéssel csépeljük ki a magokat, majd 
szeleléssel szabaduljunk meg a növényi dara-
boktól és a léha szemektől.

A magfogáshoz optimális esetben 50 vagy 
több, de minimum 15–20 növény szükséges. 
Csírázóképesség saláta esetén legfeljebb 5 év, 
feketegyökérnél 1–2 év, saláta bakszakállnál 2 
év, napraforgónál 4 év.

Brassicaceae – Keresztesvirágúak 
családja

A káposztafélék idegentermékenyülő, rovarme-
gporzású növények. 
A brokkoli, kelbimbó, káposzta, karfiol, kel
káposzta és karalábé mind ugyanazon fajhoz 
(Brassica oleracea) tartoznak. Magfogás esetén 
ezért legalább 150 méter távolságot kell hagyni 
közöttük. A fajon belül vannak egy és kétéves 
növények is. Egyéves a brokkoli és a karfiol, két-
éves a káposzta, a kelkáposzta, a karalábé és a 
kelbimbó.
A tarlórépa és a kínai kel szintén összekeresz-
teződhet, mivel mindketten a Brassica rapa faj-
hoz tartoznak, esetükben is 150 méter az aján-
lott ültetési távolság. Kétéves növények.
A rukkola (Eruca sativa) csak más rukkola fajták-
kal, a retek (Raphanus sativus) más retek fajták-
kal kereszteződik. A rukkola és a legtöbb retek 
egynyári, kivéve a téli fajták, melyek kétévesek.

A káposztafélék virágai önmeddők, ami azt 
jelenti, hogy nem lehet őket megterméke-
nyíteni ugyanazon növény más virágainak a 
pollenjével. Ez a mechanizmus maximalizálja 
a növények közötti keresztbeporzódást. Ez is 

megerősíti, hogy a káposztafélék esetén kü-
lönösen fontos nagyszámú növényből magot 
fogni és odafigyelni a különböző fajták izolá-
ciójára.

A káposztafélék magjai csak a növényen ma-
gán érnek be. Vigyázzunk a penészes megbe-
tegedésekkel és vágjuk le a fertőzött részeket. 
Ha látjuk, hogy a becők elkezdenek sárgulni, 
száradni, ássuk ki a növényeket és akasszuk fel 
őket megszáradni. Ha roppanósra száradtak, 
akkor tapossuk vagy dörzsöljük ki a magokat a 
becőkből. Jó megoldás lehet a többszöri szedés 
az elhúzódó, vontatott érés miatt.

A káposztafélék magfogási nehézségei:
 ʞ virágzáskor magasabb páratartalmú leve-

gőt kedvelnek, mely kifejezetten szükséges 
a megfelelő terméskötéshez. Magéréskor 
kiegyenlítettebb hőmérsékletet és pára-
tartalmat igényelnek. A huzamosabb ideig 
tartó magas hőmérséklet és száraz levegő 
erősen csökkenti vagy megakadályozza a 
megfelelő magfejlődést, termésfejlődést. 
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Mindezeket figyelembe véve a magfogás 
során előnyös üvegházban vagy fóliasátor-
ban nevelni a növényeket.

 ʞ a kétéves változatok átteleltetése nehézkes 
a könnyen rothadó részek miatt. 

A magfogáshoz optimálisan 100 vagy annál 
több, de minimum 15 egyed szükséges.
Csírázóképesség 4–5 év.

Chenopodiaceae– Libatopfélék családja

A spenót (Spinacea oleracea) egyéves kétlaki nö-
vény. Szélmegporzású, különböző fajtái köny-
nyen összekereszteződnek. Érdemes egyszerre 
csak egy fajtát termeszteni és figyelni a szom-
szédokra, hogy lehetőleg 200 méteren belül ne 
legyen más, virágzó spenót fajta. A szelektálás 
során figyeljünk arra, hogy a hímvirágú egye-
dek mindig gyengébbek, ne szedjük ki az ösz-
szes gyengébb növekedésű növényt, mert nem 
lesz, ami megporozza a termős egyedeket. A 
korán virágszárba szökő egyedeket szedjük ki, 
mert ennek utódai is hasonlóan viselkednének, 
ami ellentétes szándékunkkal, mi szerint minél 
tovább szeretnénk szedni a leveleket. A termős 
növényeken találjuk a kis csoportokban elhe-
lyezkedő, gömbölyű magokat. Mikor elsárgul-
nak a növények, szedjük fel tövestől és akasszuk 
száraz, szellős helyre. A magokat a kezünkkel 
húzzuk le a szárról. Szitálással, szeleléssel meg-
szabadulhatunk a növényi törmelékektől.
A magfogáshoz optimálisan 100, de minimum 
25 növényről gyűjtsünk magot.
Csírázóképessége 3–4 év.

A cékla és a mángold (Beta vulgaris) kétéves, 
szélmegporzású növények. Mivel ugyanazon 
fajhoz tartoznak, a cékla és mángold fajták 
könnyen összekereszteződnek, tartsunk 300 m 
izolációs távolságot közöttük. A növények nagy 
és elágazó virágszárat hoznak, érdemes össze-
kötni őket, hogy a szél ne fektesse le a földre, 
mert úgy könnyen megpenészednek az érő ma-

gok. A magok éréskor megbarnulnak. Ha nagy 
részük beérett, vágjuk le a növény föld feletti ré-
szét, és akasszuk száraz, szellős helyre pár hét-
re. A magokat a kezünkkel húzzuk le a szárról. 
Szeleléssel, rostálással tisztítsuk.
A magfogáshoz optimálisan 30, de minimum 
10 növényről gyűjtsünk magot.
Csírázóképességüket 3–5 évig őrzik meg.

Cucurbitaceae – Tökfélék családja

Az összes termesztett tökféle rovarmegpor-
zású, egyivarú virágokkal rendelkező egylaki 
növény, ami azt jelenti, hogy minden növényen 
vannak hím és női virágok is. A virágokat egy-
szerű megkülönböztetni, mert a terméskezde-
mény egyértelműen látható a női virágok alap-
jánál. Fajon belül a fajták keresztbeporzódnak, 
ezért tartsunk 250 méteres izolációs távolságot 
a fajták között vagy kézzel porozzuk be a virá-
gokat, az izolációs módszerek fejezetben leír-
tak szerint.
Uborka (Cucumis sativus) esetén figyelembe kell 
venni, hogy a fogyasztási érettség nem azonos a 
biológiai érettséggel (Jó tudni, hogy az örmény- 
vagy banánuborka a sárgadinnyével tartozik 
egy fajba). Teljesen érett állapotban a termés 
egy színváltozáson megy keresztül, aminek ha-
tására zöldből sárgává, barnává, narancssárgá-
vá vagy fehérré válik fajtától függően. Érdemes 
leszedés után még 2–3 hétig utóérlelni a termé-
seket. Vágjuk ketté az uborkát hosszában és ka-
parjuk ki a magokat a kocsonyás zselével együtt 
egy edénybe és öntsünk hozzá ugyanannyi tér-
fogatú vizet. Hagyjuk a keveréket erjedni pár 
napig, majd alaposan öblítsük le egy szitán, és 
terítsük ki vékony rétegben száradni. Ne felejt-
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sük időnként átforgatni a magokat. Akkor van-
nak kellően megszáradva, ha a fogunk között 
ketté tudjuk pattintani a maghéjat.
A cukkini, a főzőtök, a patisszon és az olajtök 
egy fajhoz tartozik (Cucurbita pepo). A nagydo
bosi típusú sütőtökök a Cucurbita maxima, a 
kanadai típusú (sonka) sütőtökök a Cucurbita 
moschata fajhoz tartoznak. A magfogási szem-
pontokat szem előtt tartva már a vetéskor győ-
ződjünk meg, melyik fajba tartozik az adott 
tök, mert fajok között nem jelentős, de fajon 
belül a fajták között igen könnyen megtörténik 
a keresztbeporzódás. A sütőtököket hagyjuk a 
tövön, amíg teljesen megérnek, majd a kony-
hai feldolgozás során gyűjtsük be a magokat. 
A cukkini, főzőtök és patisszon esetén meg kell 
várni, amíg a héja annyira megkeményedik, 
hogy a körmünk már nem megy bele. Lesze-
dés után hagyjuk őket utóérni legalább 3 hétig, 
mielőtt kivennénk a magokat, és időnként elle-
nőrizzük, nehogy megrothadjanak. 
A görögdinnyét (Citrullus lanatus) és a sárga
dinnyét (Cucumis melo) érett állapotban leszed-
jük, majd néhány napig utóérleljük, mielőtt ki-
szednénk a magját. A görögdinnye akkor érett, 
ha kopogtatásra kongó hangot ad és a termés 
melletti kis kacs (bajusz) elszáradt. Kettévág-
juk a termést majd a magokat kikaparjuk és 
leöblítjük. Nem szükséges erjeszteni, mint az 
uborka esetében. A továbbiakban úgy járunk el, 
mint az uborkánál. A görögdinnye és a sárgad-

innye nem kereszteződik egymással, de fajon 
belül a fajták kereszteződnek.
Bár a tökfélék keresztbeporzódó növények 
mégsem hajlamosak annyira a beltenyésztett-
ségre, mint más keresztbeporzódó fajok/csalá-
dok. Ebből következik, hogy kisebb egyedszám 
is elegendő a jó minőségű magfogáshoz.
Magfogáshoz optimálisan 20, de minimum 6 
növény szükséges.
Csírázóképesség uborkánál 4–10 év, tököknél  
6 év, dinnyéknél 5 év.

Fabaceae – Pillangósvirágúak családja
 
A közönséges babok (Phaseolus vulgaris) ön-
termékenyek és nem kereszteződnek össze 
könnyen. Ugyanakkor a rovarok látogatják a 
virágokat, ami keresztbeporzódáshoz vezet-
het, de ennek aránya általában nem haladja 
meg az 5%-ot. A különböző fajták közé ültes-
sünk magas vagy rovarcsalogató növényeket, 
és az azonos magszínű fajtákat ne termesszük 
egymás mellett. Ne feledjük, ha meg is történt 
a kereszteződés, abban az évben nem fogjuk 
észrevenni, csak a következő vagy az utáni ge-
nerációkban.
A tűzbab (Phaseolus coccineus), az ázsiai babok 
(Vigna spp.) és a lóbab (Vicia faba) azonban hajla-
mos a keresztbeporzódásra. A különböző fajták 
között tartsunk 150 méter izolációs távolságot. 
A borsó (Pisum sativum) és lencse (Lens culinaris) 
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szigorúan öntermékenyülő, mert a virágok még 
kinyílás előtt megtermékenyülnek. Mindazon-
által, a méhek okozhatnak keresztbeporzódást. 
Ezt nehéz észlelni, ezért elővigyázatosságból 
érdemes legalább 15 m távolságot hagyni a faj-
ták között. 
A borsó és a bab esetében is érdemes megvárni, 
hogy a magok a növényen magán beérjenek, 
azaz lehetőleg várjunk addig, amíg a hüvelyek 
megszáradnak. Azonban, ha az időjárás nedves, 
és félő, hogy penészedés indul be, húzzuk ki a 
növényeket gyökerestül, és tegyük őket meleg 
és száraz helyre, amíg beérnek. Itt is lehetséges a 
szakaszos szedés a növényről. Amikor a hüvelyek 
ropogósra száradtak, dörzsöljük vagy tapossuk 
ki a magokat. Mivel a magok elég nehezek, a sze-
lelés a leghatékonyabb tisztítási módszer, majd 
tárolás előtt szárítsuk ki alaposan a magokat. 
A magfogáshoz optimálisan 60, de minimum 
10 egészséges növény szükséges. 
Csírázóképesség 3–4 év.

Poaceae (Graminae) – Pázsitfűfélék 
családja

A kukorica (Zea mays) szélmegporzású növény, 
a különböző fajták összekereszteződnek, ezért 
legalább 500 méteres izolációs távolságot kell 
tartani vagy kézi megporzást alkalmazni az 
izolációs módszerek fejezetben leírtak szerint. 
Az optimális beporzás érdekében tömbösítve 
termesszük egy hosszú sor helyett. Hagyjuk a 
csöveket a tövön, amíg a csuhéja megszárad. 
Miután leszedtük a csöveket, húzzuk le a csuhét 
és szárítsuk addig, amíg egy kalapáccsal szét-
törve a szemeket lisztesen törnek. A kukorica 
rendkívül érzékeny a beltenyésztésre, gyorsan 
leromlanak a tulajdonságai, ha nem megfele-
lően nagy egyedszámú az állomány. 
Magfogáshoz optimálisan 200, de mini mum 50 
növény szükséges. 
Csírázóképesség 3–4 év.
A gabonák általában öntermékenyek, ezért ele-

gendő 1 m távolságot tartani egy faj több fajtá-
ja között. A rozs (Secale cereale), a köles (Panicum 
miliaceum) és a cirok (Sorghum spp.) viszont szél-
megporzású növények, ezért minimum 300 m 
izolációs távolságot kell tartani az egyes fajták 
között.
A gabonáknál a betakarítás a viaszérés álla-
potában a legoptimálisabb, mikor a szemek 
viaszos tapintatúak, még benyomhatók, de 
levet már nem engednek. Későbbi betakarí-
tás legtöbb esetben nagyobb arányú pergést, 
elszóródást okoz. Érdemes szárastól leszed-
ni és kisebb kévékben levegős, meleg helyen 
utószárítani. Pár héttel az aratás után, mikor 
kellően megszáradtak a kévék, végezzük a 
cséplést. Kisebb területről (pár m2) kézi kidör-
zsöléssel, kitaposással is kinyerhetjük a ma-
gokat a kalászból vagy a bugából. Nagyobb 
mennyiségnél cséphadaróval vagy cséplőgép-
pel lehet a leghatékonyabban kinyerni a ma-
gokat. Ezután következhet a szelelés és rostá-
lás mennyiségtől függően szitával, rostával, 
kalmárrostával.
Minimálisan 1 m2-es területet érdemes bevetni 
magfogás céljából. 
Csírázóképességüket 5–6 évig megőrzik.
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Solanaceae – Burgonyafélék családja

A legtöbb paradicsom (Lycopersicon esculentum) 
nem könnyen kereszteződik, mert a bibe be van 
zárva a portok csőbe. A burgonya-levelű fajták 
és a koktél típusúak bibéi kilógnak, ezért náluk 
esélyesebb a kereszteződés. Mivel a rovarok 
bármelyik fajta esetében okozhatnak kereszt-
beporzódást, ha több fajtát termesztünk a 
kertünkben, érdemes magas növényekkel vagy 
legalább15 méteres távolsággal izolálni őket 
egymástól. 
A termésképződést elősegíthetjük, ha időnként 
megrázzuk a növényeket, hogy a pollen ráhull-
jon a bibére.
Mikor magfogáshoz szedjük a paradicsomot, 
hagyjuk őket túlérni (akkor jó, ha nagyon 
puha). Ezután vágjuk őket keresztben ketté, 
kaparjuk ki a magokat egy tálkába, ha túl sűrű, 
öntsünk hozzá kis vizet, és hagyjuk erjedni me-
leg helyen 2–4 napig, hőmérséklettől függően. 
Ez idő alatt a magokat körbevevő kocsonyás 
anyag leoldódik, és a vizet leöntve, leszűrve 
tiszta magokat kapunk. A magokat vékony ré-
tegben terítsük ki száradni, lehetőleg ne papír-
ra, mert könnyen ráragad.

A padlizsán (Solanum melongena) önmegtermé-
kenyülő növény, rovarok által ritkán keresztbe-
porzódhat, ezért érdemes 50–100 m távolságot 
tartani a különböző fajták között. 
Magfogáshoz a padlizsánt hagyjuk tovább a 
növényen, mint a fogyasztásra érett állapota, 
biológiai érettségben a termés színt vált, lilá-
ból/fehérből barnára/sárgára változik. Betaka-
rítás után hagyjuk pár napig utóérni. A hosszá-
ban kettévágott padlizsánból kézzel kaparjuk 
ki a magokat egy edénybe. Vízzel felengedve az 
érett magok, melyek kövér barnák vagy krém-
színűek, lesüllyednek az edény aljára, így a húst 
és az éretlen/üres magokat le tudjuk róluk mos-
ni. Vékony rétegben terítsük ki száradni. 

A legtöbb paprika (Capsicum spp.) a rovarok 
segítségével keresztbeporzódik, bár alapvető-
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en öntermékeny. Ha több fajtát termesztünk, 
hagyjunk közöttük 50–100 méter távolságot.
A paprika magok akkor érettek, amikor a ter-
més eléri végleges színét. Vigyázzunk, ha le-
szedés után még tároljuk, nehogy megpené-
szedjen. A paprika magokat csak fejtsük le a 
csumáról, nem szükséges mosni, terítsük ki és 
szárítsuk addig, amíg pattanva törnek. 
Magfogáshoz optimálisan 20, de minimum 6 
egészséges növény szükséges.
Csírázóképesség paradicsomnál 4–10 év, pad-
lizsánnál 7 év, paprikánál 4–5 év.

A burgonya (Solanum tuberosum) esetében a ve-
getatív, gumóról történő szaporítás az elterjedt. 
A vetőgumókat a bőven termő, egészséges tö-
vek alól szedjük ki, a kisebb tojás méret az opti-
mális. Egyik legjellemzőbb betegsége a vírusos 
leromlás, melynek hatására a tövek évről évre 
egyre kisebb gumókat növesztenek (elaprózó-
dás), ezeknek a vírussal fertőzött gumóknak 
a csírái nagyon vékonyak („cérnacsírásak”) és 
törékenyek lesznek. Ha ezeket a jeleket tapasz-
taljuk, az adott növényt ne szaporítsuk tovább.

Magtárolás

A magokat állandó hőmérsékleten, 6–8% pára-
tartalmon és sötét helyen ideális tárolni.

Magok előkészítése a tárolásra

Szárítás
A legegyszerűbb módszer, ha a magokat vékony 
rétegben kiterítjük száraz, meleg, közvetlen
hőtől és napsugárzástól mentes helyre 1–2 hétre.
Nagyobb magok esetén (tökfélék, babok, nap-
raforgó) a fenti módszerrel nem valószínű, 
hogy megfelelő eredményt érünk el, különö-
sen, ha nedves a klíma. Erre az esetre két házi-
lag kivitelezhető módszert javasolunk.

Légkeveréses sütő módszer
Egy hőmérő segítségével állítsuk be a sütő hő-
mérsékletét 35°C-ra. A magokat terítsük szét vé-
kony rétegben egy tepsin, és rakjuk a sütőbe 24 
órára, az ajtót egy pálcika segítségével tartsuk 
résnyire nyitva, és időnként keverjük át a mago-
kat, hogy elősegítsük az egyenletes száradást.
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Szilikagél módszer
Szilikagélt interneten keresztül többféle for-
rásból beszerezhetünk, indikátoros szilikagél 
néven keressünk rá. A száraz szilikagélt (in-
dikátortól függően kétféle is kapható: kék és 
narancssárga) helyezzük egy légmentesen 
záródó edénybe, majd helyezzük rá a papír 
vagy vászonzacskóba csomagolt magokat. A 
szilikagél mennyisége nagyjából egyenlő le-
gyen a szárítandó magok mennyiségével. Ezzel  
a módszerrel körülbelül 2 hétig tart a szárítás.  
A szilikagélt, ha átnedvesedett (a kék rózsa-
színűvé, a narancssárga zölddé változik nedve-
sen), sütőben 100°C-on körülbelül két óra alatt 
kiszáríthatjuk. Terítsük ki egy tepsire maximum 
2 cm vastagságban, és időként keverjük át.

Tárolás
Bármelyik módszert is választjuk, a kiszárított 
magokat helyezzük faj és fajtanévvel, valamint 
évszámmal ellátott légmentesen záródó tar-
tókba, például simítózáras zacskóba vagy üve-
gekbe. Ha hosszú ideig szeretnénk megőrizni  
a magjainkat, akkor helyezzük őket sötét, hőin-
gadozástól mentes helyre, például fagyasztóba. 
Ezzel a módszerrel 10–20 évig (fajonként eltérő) 
is megőrizhetjük magjaink csírázóképességét.

Mire figyeljünk
Penészek és egyéb gombák
Általános probléma a tárolt magok penészedése 
a nem megfelelő szárítás miatt. Szárítsuk meg 
alaposan a magokat tárolás előtt, 6–8% nedves-
ségtartalom mellett a magok életképesek ma-
radnak, míg a spórák inaktívvá válnak. Vigyáz-
zunk, nehogy túlszárítsuk a magokat, mert az a 
csírázóképességük elvesztését okozza. A szárítás 
során kerüljük a közvetlen hő és napsugárzást, 
mert ez károsíthatja a magokat.

Rovarok és egyéb kártevők.
Egy másik gyakori probléma, hogy a tárolt ma-
gokat gyakran éri károsítás rovarok vagy rág-
csálók miatt. Az alaposan kiszárított magoknál, 
veteménybab, tűz- illetve holdbab esetében 
hatékony babzsizsik ellen, ha a légmentesen 
(üvegbe, műanyag zacskóba) becsomagolt ma-
gokat 3–4 napra fagyasztóba tesszük, ezáltal 
elpusztítjuk a bennük megtelepedett kárte-
vőket. Kiszedéskor ügyeljünk arra, hogy a cso-
magolásból csak akkor bontsuk ki a magokat, 
ha már szobahőmérsékletűre melegedtek és  
a visszanedvesedés veszélye elmúlt. Borsózsizsik 
ellen nem hatékony a módszer, mert a kártevő 
jól bírja a hideget. A rágcsálók ellen úgy tudunk 
legegyszerűbben védekezni, ha magjainkat be-
főttesüvegben, vagy bármilyen más, számukra 
átjárhatatlan edényben tartjuk.
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FogalmaK

Élelmiszer önrendelkezés az államok és helyi 
közösségek azon joga, hogy meghatározzák sa-
ját mezőgazdasági és élelmiszerpolitikájukat, 
és hozzáférjenek környezetkímélő módszerek-
kel, lehetőleg helyben előállított, egészséges és 
kulturálisan megfelelő élelemhez.

Gazdálkodói fajta: Franciaországban a Variété 
paysanne (paraszti fajta, angolul peasant vari-
eties) a leggyakrabban használt fogalom. Ezzel 
szinonim fogalomként használják a „gazdálko-
dói fajták” (Farmer’s variety) fogalmat. E fogal-
mak használatával hangsúlyosan jelenik meg, 
hogy az adott fajták a paraszti tevékenység, 
kultúra örökségei. Ugyanakkor kevésbé jelen-
tős, hogy az adott fajta adaptálódott e a helyi 
agrárökológiai feltételekhez és gazdálkodási 
módokhoz, mert vonatkozhatnak helyi és nem 
helyi fajtákra is. A fajta eredete sem kiemelt 
szempont, hiszen lehetnek olyan fajták is pa-
raszti vagy gazdálkodói fajták, amelyek keres-
kedelmi nemesítésből származnak, de a gaz-
dálkodók tovább fejlesztették/tovább fejlesztik 
azt. A gazdálkodói fajták fontos tulajdonsága, 
hogy leromlás nélkül újraszaporíthatók. 

Helyi fajta a tájfajta szinonimájaként használ-
ható, bár a tájfajta egy tájegységre, a helyi fajta 
pedig egy szűkebb földrajzi egységre utal.

Idegentermékenyülő növények azon növé-
nyek, melyek virága másik virág pollenjével ter-
mékenyül meg.

Izolációs távolság az a minimális ültetési tá-
volság, mely szükséges ahhoz, hogy két fajta 
növény ne kereszteződjön össze.

Közösségi mezőgazdálkodás egy gazdából 
vagy gazdacsoportból és egy vásárlói körből 
áll, akik kölcsönösen elkötelezik magukat egy 

együttműködés mellett. A vásárlók vállalják, 
hogy a gazdaság termékeit előre meghatá-
rozott áron az egész szezonban megveszik,  
a gazda pedig vállalja, hogy ebben az időszak-
ban a közösség számára a legjobb tudása sze-
rint termel. Ez a termelési forma lehetőséget 
nyújt, sőt megköveteli a sokszínűséget és a kü-
lönleges fajták termesztését, így akár 80–100 
fajta is megtalálható ezekben a kertekben. Az 
átlagos piaci elvárásoktól (pulton tarthatóság, 
egyöntetűség stb.) merőben eltérő fogyasztói 
igényeknek és termesztési céloknak köszönhe-
tően – ahol elsődleges az íz, beltartalom, újra-
vethetőség ‒ sok szabad fajta zöldségnövény 
termesztésére nyílik lehetőség.

A modern fajtákat leginkább korszerű neme-
sítési eljárásokkal állítják elő (például: keresz-
tezés, hibridizáció stb.), és elismerésük tör-
vényben szabályozott, szigorú eljárási folyamat 
(DUS vizsgálat). A mai iparszerű növényterm-
esztés igényeihez lettek kialakítva, ezért ezek 
a fajták kevésbé alkalmasak vegyszermentes 
önellátó gazdálkodásra és fogyasztásuk élveze-
ti értéke is lényegesen kisebb. Ezek a fajták álla-
milag elismertek és a Nemzeti Fajtajegyzékben 
megtalálhatóak (http://www.nebih.gov.hu)

Öntermékenyülő növények azok a növények, 
melyek virága saját pollenjével termékenyül 
meg.

A régi fajta (örökségfajta) nem teljesen egye-
zik meg a tájfajtával, mert előfordulhat, hogy a 
régi fajta a nemesítési módszerek hatására már 
inkább átmenetet képez a tájfajta (mint alap-
anyag) és a modern fajta között. Azok a fajták is 
idetartoznak, melyek korábban a Nemzeti Faj-
tajegyzékben szereplő államilag elismert fajták 
voltak, de mára kikerültek belőle. Ha egy gazda 
sok éven keresztül (5–10 év) termeszti, tájfajta 
jelleget vehet fel. A fogalmak között sokszor ne-
héz élesen meghúzni a határokat.
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Részvételi nemesítés keretében a gazdálkodó 
és a nemesítő együttműködnek egy folyama-
tos párbeszéd és interakció révén annak érde-
kében, hogy olya új fajtákat állítsanak elő ter-
mészetes nemesítési módszerekkel, amelyek a 
gazdálkodó igényeire és mezőgazdasági gya-
korlatára épülnek.

Szabad fajta fogalma eddig nem létezett  
a magyar szakirodalomban. A kiadvány köny-
nyebb érthetősége szempontjából hoztuk lét-
re, és a későbbiekben is szeretnénk használni.  
A szabad fajta magában foglalja a tájfajták, 
helyi fajták és régi fajták csoportjába sorolható 
fajtákat egyaránt, mivel mindegyik szabadon 
cserélhető és törvényileg nincsenek levédve.

Tájfajtának nevezzük azt az ősi típusú fajtát, 
mely a modern fajtáktól külső jegyekben elté-
rő és a mai fogalmakkal inkább fajtakeverék-
ként értelmezhető. Elsősorban tömegszelek-
ciós úton (szebb egyedekről szedett vetőmag 
tovább vitelével) kerültek a termesztésbe, és az 
adott élőhelyen stabilitásra törekednek. A helyi 
emberek ismerik és kötődnek hozzájuk.

agrobiodiverzitás témájával 
foglalKozó hazai és külföldi 
szervezetek:

 ʞ NÖDIK – www.nodik.hu
 ʞ Greenpeace Hungary –  

www.greenpeace.org/hungary/hu
 ʞ Védegylet Egyesület – www.vedegylet.hu
 ʞ Bese Természetvédelmi Egyesület – 

www.beseegyesulet.hu
 ʞ ÖMKI – www.biokutatas.hu
 ʞ ESSRG – www.essrg.hu
 ʞ Permakultúra fórum  

– www.permaforum.hu/permaforum
 ʞ Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat 

– http://gyumolcsesz.hu/
 ʞ Ormánság Alapítvány
 ʞ Réseau Semences Paysannes, 

Franciaország –  
www.semencespaysannes.org

 ʞ Cocopelli, Franciaország –  
http://kokopelli-semences.fr/

 ʞ Arche Noah, Ausztria – 
www.arche-noah.at

 ʞ Eco Ruralis, Románia – www.ecoruralis.ro
 ʞ Irish Seedsavers Association, Írország – 

www.irishseedsavers.ie
 ʞ Seedkeep, Írország – http://seedkeep.com
 ʞ Garden Organic, Egyesült Királyság – 

www.gardenorganic.org.uk

fogj magot!
szervezz magbörzét!

Használd a magcsere felületet: 
www.maghaz.hu
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