
Magbörze házirend 

1. Mit vihetek a magbörzére? 

 A saját kertedből származó zöldségek, fűszernövények ésgabonák magjait, illetve gumókat, hagymákat, 
töveket, hajtásokat, oltóvesszőket, palántákat, 

 amelyek szabadelvirágzású fajták szaporítóanyagai, 

 és amelyeket te magad már legalább 2-3 éve termesztesz, illetve fenntartasz. 

2. Mit NEM vihetek a magbörzére? 

 Gyári csomagolású, 

 hibrid, 

 csávázott, 

 génmódosított (GMO), 

 illetve fajtaoltalom alatt álló (a nemzeti fajtajegyzékben ‒ https://portal.nebih.gov.hu/-/nemzeti-

fajtajegyzekek ‒ szereplő) fajták szaporítóanyagait. 

3. Mennyi magot hozzak? 

A hozott saját magokat érdemes előre kis tasakokba csomagolni. 

„Nagyobb” méretű magok ‒ pl. dinnyék, paradicsomok, paprikák, tökök, stb. ‒ esetében minden tasak 
minimum 10 db magot tartalmazzon! 

„Kisebb” méretű magok ‒ pl. saláták, káposztafélék, répák, céklák, hagymák, retkek, stb. ‒ esetében 20 db 
mag a minimum minden tasakban! 

Ha sok magod, gumód vagy oltóvessződ van, amelyet szívesen megosztanál, akkor még a magbörze előtt 
jelezd a szervezők felé, hogy asztalt szeretnél kérni a bemutatásukhoz! 

Ha még kezdő kertész vagy, és nincsen cserealapod, akkor kis mennyiségben (4-5 tasak erejéig) kérhetsz 
magokat a többiektől, általában szívesen adnak. Arra mindenkit biztatunk, hogy a kapott magokat vesse el, 
kövesse nyomon a növények fejlődését, és a következő magbörzére már hozzon a saját magfogásból! 

4. Mennyi magot vigyek haza? 

Csak annyit, amennyit biztosan el is vetsz. Ha csak gyűjtőszenvedélyedet éled ki, de nem kerülnek földbe a kért 
magok, azzal sok munkája vész kárba annak, aki a magot fogta. 

5. Árusíthatok magokat a magbörzén? 

Árusítás nem engedélyezett. A magbörze lényege az, hogy magmintákat kaphassanak az érdeklődők ingyen 
(esetleg cserébe más magokért), amelyeket majd felszaporíthatnak maguknak. 

6. Előre becsomagoljam a magokat? 

Igen, az alábbiak szerint: 

 Használj jól lezárható papírtasakokat (aprócikkes papírtasakokat vagy borítékokat)! 

 Lásd el felirattal a tasakjaidat! A legfontosabb információk: a faj és a fajta megnevezése (pl. Jászberényi 
paradicsom), illetve a magfogás éve (ebből lehet a magok csíraképességére következtetni). 

 Ha van fényképed a magjaidhoz tartozó növényekről, termésükről, vagy netán megvan maga a termés is, 
akkor hozd el bemutatni a magbörzére! 

7. Kérdezz és jegyzetelj! 

Rengeteg hasznos információval és tapasztalattal rendelkezik az, akitől a magot kapod. Érdeklődj tőle a 
termesztéstechnológiával vagy akár a termés felhasználásával kapcsolatban! 

Jegyzetelj, hogy amikor majd a vetéshez készülsz, biztosan tudd, hogy mit is kaptál pontosan! 

8. Vesd el, amit hazavittél, majd fogj magot a termésből, és oszd meg a többiekkel a következő 
magbörzén! ☺ 
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