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Mielőtt megrónának azért, hogy 
nem hazai előállítású vetőmagra köl-
töm a pénzemet, szeretném előrebo-
csátani, csak olyan vetőmagokat vásá-
roltam, amelyek itthon nem kaphatóak, 
és inkább az angol konyhakertek vá-
lasztékára jellemzőek, mint a hazaira. 
Tehát különlegességek, és én szeretek 
kísérletezgetni. Jól megférnek majd a 
magyar paprika és fokhagyma mellett 
az ágyásban. 

A park egyébként gyönyörű, ha 
tehetik, ne hagyják ki a látnivalók 
közül, amikor Londonban járnak! A 

Kew-i Királyi Botanikus Kertek dél-
nyugat-Londonban, Richmond és Kew 
között terül el hatalmas kertjeivel és 
botanikus üvegházaival. A kertek töb-
bes száma arra utal, hogy a Kew- és 
a Richmond-palota kertjeinek össze-
olvasztásából alakult ki. A 18. század-
ban alapították, II. György fia, Frigyes 
walesi herceg és természetkedvelő fe-
lesége, Auguszta hercegné jóvoltából. 
A 121 hektáros park 1840-től működik 
nemzeti botanikus kertként. Amikor 
nálunk a márciusi ifjak a szabadságról 
álmodtak, akkor a parkban megnyílt a 
kovácsoltvas pálmaház, majd 1898-ban 
a kétszer akkora Mérsékeltövi-ház, 
amely jelenleg a legnagyobb vikto-
riánus üvegház a világon. A kert nem 
csupán turista-attrakció, hanem tudo-
mányos intézmény is: fontos növény-

gyűjtemény (mag-bank), az emberiség 
és a növények kapcsolatát ismertető 
múzeum és fél millió kötetes könyvtár 
egyaránt található itt. Kew-ban közel 
70.000 növényfajt gondoznak, amelyek 
genetikai forrásként is egyre nagyobb 
szerepet játszanak. A növénykertet az 
UNESCO 2003-ban a Világörökség ré-
szévé nyilvánította. Herbáriuma a leg-
gazdagabb gyűjtemény a világon. 

A herbárium szárított növények és 
gombák gyűjteménye. Elsődleges je-
lentősége a különböző fajok azonosítá-
sában és osztályozásában van. A kew-i 

herbárium több mint 7 millió példányt 
tartalmaz, amelyek közül 350.000 tí-
pus-példány, azaz holotípus (a holotí-
pus egy faj egyetlen fizikai példánya 
/ vagy illusztrációja/: a fajt reprezen-
táló, a leírás egyértelműségét biz-
tosító típuspéldány). Az intézményt 
1853-ban alapították, számos magán-
gyűjtemény – pl. David Livingstone, 
Joseph Hooker és Charles Darwin 
gyűjteményeinek – összeolvasztá-
sával. A botanikus kert nemzetközi 
kapcsolatainak köszönhetően a herbá-
rium évente közel 30.000 példánnyal 
gyarapodik. A kollekció részét képezi 
a spirituszgyűjtemény, amelyet 1930-
ban alapítottak, és napjainkban közel 
70.000, spirituszban őrzött példányt 
tartalmaz. Ugyancsak jelentős a her-
bárium karpológiai gyűjteménye, 

több mint 20.000 növényfaj magjával 
(a karpológia, más néven archaeobota-
nika, a régészet fontos segédtudomá-
nya, növényleletek, növényi eredetű 
termékek meghatározásával, valószí-
nűsítésével foglalkozik. Fő vizsgálati 
területe a növénytermesztés, illetve 
a vegetáció története.). A mikológiai 
gyűjtemény közel 800.000 gomba-
példányt tartalmaz, amelyek között 
35.000 holotípus található.

A Jodrell laboratóriumot 1876-ban 
alapította névadója, T. J. Phillips Jod-
rell. Ma itt végzik a növényanatómiai, 
növényfiziológiai, citogenetikai, mikro-
biológiai, biokémiai és egyéb kutatáso-
kat. A laboratórium épületéhez kapcso-
lódik a Kertészeti Főiskola, valamint a 
faiskola épülete is. Az elsőéves főisko-
lai hallgatók kezelésében lévő vetemé-
nyest a kert egyik eldugott végében, 
a rózsalugasok mögött találtam meg. 
Vegyszermentes zöldségtermesztéssel 
kísérleteznek a diákok, a látottak alap-
ján úgy tűnik, sikeresen. A parkban 
járva sok helyen összefutottam lelkes 
főiskolásokkal, akik aktívan részt vesz-
nek a növények ápolásában és a park 
gondozásában is. 

A Kew Gardens egyébként is nagy 
hangsúlyt fektet az ismeretterjesztésre 
és az oktatásra. Számtalan programot 
szerveznek iskolai csoportok részére, 
amelyek során felkészült tanárok ve-
zetésével avatják be a kisebb-nagyobb 
gyerekeket a dísz- és haszonnövények 
lenyűgöző világába. 

Jó példák – itthonról is
Szerencsére hasonló kezdeménye-

zésre itthon is akad példa. A Vidék-
fejlesztési Minisztérium és több mint 
kéttucatnyi egyéni támogató közre-
működésével elindult a Fiatal Gazdák 
Magyarországi Szövetségének (AG-
RYA) „Vesd bele magad!” programja. 
A programot Szombati Zoltán cser-
keszőlői vállalkozó kezdeményezte, 
aki saját unokája példáján látta: a mai 
fiatalok azt hiszik, a zöldség a nagy-
áruházakban „terem”. Sajnos ma már 
a falusi közegben sem természetes 
jelenség, hogy a hátsó kertben zöld-
ségeket nevelnének, a korábbi kony-
hakertek helyét átvette a pázsit és a 

A Kew Gardens-i Kertészeti Főiskola elsőéves hallgatóinak  
saját veteményesük van a parkban

Konyhakertek reneszánsza?
Nemrég Londonban jártam, és végre sikerült időt szakítanom egy régi álmom megvalósítására: ellátogattam  

Kew Gardens-be, azaz a Kew-i Királyi Botanikus Kertekbe. Találják ki, mi volt a táskámban, amikor látogatásomat befejezve 
kisétáltam az impozáns park kapuján! Mi más, mint zöldségvetőmagok.
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tuják. A „Vesd bele magad!” program 
keretén belül már közel 2.000 kisisko-
lás kapott gazdák felajánlásával zöld-
ségvetőmagokat azért, hogy otthon a 
konyhakertben elvessék, majd az így 
kapott saját termesztésű zöldségeket 
a család elfogyassza. A program cél-
ja kettős. Egyrészt segítséget nyújt a 
gyerekeknek ahhoz, hogy saját növé-
nyeiket sikeresen tudják felnevelni és 
gondozni. Másrészt felhívja a figyel-
met arra, hogy ahol rendelkezésre áll 
egy minimális méretű házi kert, ott 
már friss élelmiszert, például zöldség-
féléket lehet termeszteni, különösebb 
anyagi befektetés nélkül. A kertészke-
dés közben nem csak azt tanulják meg 
a gyerekek, hogyan kell felnevelni a 
növényeket, hanem azt is, mekkora 
különbség lehet a saját maguk által 
termelt és a boltban vásárolt zöldsé-
gek között, nem csak ízben, hanem fel-
használhatóságban is. 

A fiatalok olyan növények magjait 
kapták – sárgarépát, borsót, tököt és 
retket –, amelyek nem kényesek, vala-
mint termesztésük nem igényel különö-
sebb szakismereteket. A programban 
általános iskolai osztályok vehetnek 
részt; ezek tanulói minden hónapban 
beszámolnak kertjeik állapotáról, a ve-
temények növekedéséről, a zöldségek 
felhasználásáról. A legszorgalmasabb 
osztály egy háromnapos kirándulást 
nyerhet, amelynek során megismer-
heti egy fiatal gazda tevékenységét és 
azt, hogyan dolgozzák fel a megtermelt 
élelmiszereket.

Elkészült a mozgalom honlapja is, 
ahol Kesjár Kamillával és csapatával 
tarthatnak kapcsolatot az oda látoga-
tók. A www.vesdbelemagad.hu olda-
lon az említett négy növény termesz-
téséhez kapcsolódó fontos szakmai 
információk olvashatók, a gyerekek 
számára érthető módon. Az oldal fo-
lyamatosan frissül, ahogyan megyünk 
előre az időben, ahogyan a növények 
fejlődnek – s ehhez igazodva mindig ki-
egészül az aktuális tudnivalókkal. Így 
a gyerekek fontos ismereteket sajátít-
hatnak el, sőt szakemberek segítségét 
is kérhetik, továbbá beszámolókat, fo-
tókat küldhetnek saját kiskertjeikről. 
A fejlődő növényekről, a gondozott 
parcellákról, konyhakertekről és a 
gyerekek élményeiről az elektronikus 
média ad rendszeres tájékoztatást. 
Időről időre felkeresik az egyes isko-
lákat, a gyerekeket, a pedagógusokat, 
hogy a találkozások során is átadhas-
sák tapasztalataikat, élményeiket. A 

projekt végére a programban részt 
vevő iskolák mindegyike legalább egy-
szer sorra kerül. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a most futó programra 
már nem, de a következőre még lehet 
jelentkezni, a vesdbelemagad@agrya.
hu emailcímen. Ugyanerre a címre ír-
hatnak azok is, akik anyagilag vagy 
vetőmagokkal szeretnék támogatni a 
következő programot.

A Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége (AGRYA) idén indította 
útjára egy másik, szintén fiataloknak 
szóló programját is. A „Vidék Kaland” 
című programot az Európai Bizottság 
is támogatja. A program célja, hogy 
személyes példákon keresztül mutassa 
be a mezőgazdaság működését, az élel-
miszer-előállításban és társadalomban 
betöltött szerepét, továbbá tájékozta-
tást adjon az európai agrár- és vidék-
fejlesztési támogatások működéséről 
és indokoltságáról.

A program részeként gyakorló fia-
tal gazdák (35 év alatti fiatalok) fogad-
ják a 35 év alatti, de 18 évnél idősebb 
városi fiatalokat egy hétre a gazda-
ságukban. Ez alatt az időszak alatt, 
5 munkanapon át a résztvevő városi 
fiatalok aktívan részt vesznek a gaz-
daságban zajló aktuális munkában a 
fiatal gazda társaságában, annak irá-
nyítása és felügyelete mellett. A részt-
vevők a fiatal gazda munkarendjéhez 
illeszkedő munkarend szerint dolgoz-
nak, amely hosszabb lehet napi 8 órá-
nál. Ez is biztosítja, hogy megismerjék 
egy-egy családi gazdaság mindennapi 
működését, a gazdálkodók valós éle-
tét, tevékenységét. A városi fiatalok 
fogadása a mezőgazdasági betakarí-
tási csúcsidőszakra – 2011. június vé-

gétől-augusztus közepéig – esik. Így 
a résztvevő fiataloknak az ebben az 
időszakban természetes, hosszított 
munkarendben kell közepesen nehéz 
fizikai munkát végezniük. A részvétel 
lehetőségével az AGRYA elsősorban a 
tapasztalatszerzést kívánja könnyebbé 
tenni. A program tehát nem szabad-
idős vagy turisztikai jellegű célokra 
irányul, a programnak lényegi eleme a 
munkavégzés. Az idei programra már 
május közepén lezárult a jelentkezés, 
de a nagy érdeklődésre való tekintettel 
bízhatunk a folytatásban.

Addig is meghirdetésre került egy 
újabb projekt: az AGRYA „Vidék Ka-
land” Programja részeként fotópá-
lyázatot hirdetett városi fiataloknak, 
„A magyar vidék és mezőgazdaság 
városi szemmel” címmel. A beküldött 
pályaművek alapján kategóriánként 
2-2 nyertes kap díjat. A fotópályázat 
nyertesei egy 5 napos ausztriai vidék-
fejlesztési szakmai úton vesznek részt 
az AGRYA szervezésében. A pálya-
munkákból kiállítás nyílik Budapes-
ten, a Mezőgazdasági Múzeumban. Az 
AGRYA segítséget nyújt abban, hogy 
a pályázaton elindulni szándékozók 
kapcsolatba tudjanak lépni fiatal gaz-
dálkodókkal. Az igényeket az AGRYA 
Országos Irodának kell jelezni, ahol a 
munkatársak segítenek a megfelelő, 
a fotózást vállaló, a pályázót fogadó 
fiatal gazda megtalálásában. A fotópá-
lyázatra 2011. szeptember 15-ig lehet 
jelentkezni. A pályázati felhívás és a 
jelentkezési lap a www.agrya.hu oldal-
ról letölthető.

A fenti kezdeményezések biztató 
jelei annak, hogy a gyerekek és a fia-
talok bevonásával újra reneszánszukat 

Balatonboglári iskolások cukorborsót szednek
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élhetik a konyhakertek, és egyre töb-
ben részesülhetnek a saját veteményes 
által nyújtott örömökben. Valami min-
denesetre elindult: az Agrárgazdasági 
Kutatóintézet felmérése szerint a dísz-
kertek mellett, átmeneti visszaesés 
után, tovább élnek a konyhakertek is. 
Ezt támasztják alá a kertészetek ta-
pasztalatai is, hiszen idén például a 
szabadgyökeres- és a konténeresgyü-
mölcsfa-eladások ugrottak meg; majd-
hogynem több fogyott belőlük, mint az 
ültetésre legalkalmasabbnak tartott 
őszi időszakban. 

A haszonnövények iránti kereslet a 
zöldségvetőmagok és -palánták forgal-
mában is megmutatkozik. S bár több-
nyire még az idősebb korosztálytól 
érkeznek a jelentősebb megrendelé-
sek, a fiatalabbak is egyre gyakrabban 
visznek egy-két zöldségpalántát, akár 
balkonládába is.   

Bár saját tapasztalataim a legke-
vésbé sem reprezentatívak, tény, hogy 
idén szinte minden szomszédunk el-
kerített egy kis részt a kertjében, ahol 
zöldségeket nevel. A kertészkedés a 
szomszédokat is közelebb hozta egy-
máshoz; rendszeressé váltak a kerí-
tések melletti szakmai eszmecserék 

arról, kinek hogyan fejlődnek a palán-
tái és gyümölcsfái, mivel permetezi, 
mennyit öntözi azokat. A palántacsere 
divatja is virágzik; éppen múlt hete 
kaptam jómagam is néhány kelbimbó- 
és zellerpalántát a hátsó szomszédtól. 

Megyek is megnézni, mennyit nőttek 
reggel óta.

 Varanka Mariann
 www.agrostratega.blog.hu

Források: www.agrya.hu,  
www.vesdbelemagad.hu, www.agroinform.hu


