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Helyzetkép

Vannak fajta gyűjteményeink, de nincsenek 
szisztematikus fajta gyűjtések.
A Kárpát-medencében 8-10 000 gyümölcs fajta 
van.
Megfogyatkoztak a fajtáknak helyet adó paraszti 
gazdaságok, elszegényedett a népi gyümölcsészeti
kultúra.
Ismét szorgalmazzák a fajták gyűjtését és 
fönntartását.
Létrejött a „Megállapodás”, melynek célja 
közösséget építeni és mozgalommá fejlődni.
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Alapelvek 1.

Közösségi gyűjtés – fajtaazonosítás szakember 
segítségével.

A gyümölcsészet szellemi és a tárgyi kultúrája 
(tudás, értékrend, eszközök, fajták stb.) 
összetartozik.

A fajták leírásának alapja a nemzetközileg 
elfogadott szempontrendszer (DUS), amely 
kiegészíthető más szempontokkal.

A hagyományos gyümölcsfajta szorosan 
összekapcsolódik a művelési rendszerével.

A fiatalok rendelkezzenek gyümölcsészeti
alapismeretekkel.
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Alapelvek 2.

Fajtamegőrzés – honosítás – új változatok 
létrehozása

A paraszti szelekció szükséges az új változatok 
kialakulásához.

Közhasznú, hozzáférhető adatbázis.

A gyűjtött fajták ne szolgáljanak géntechnológiai 
célokat.

Mozgalom alakuljon ki a hagyományos gyümölcsész 
kultúrából és a fajták gyűjtéséből.

A fajta a közösség „ujjlenyomata”.
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Teendők a megállapodás céljainak 
megvalósítására 1.

Fajtagyűjtés

Egyszerűsített leíró gyűjtőlapok elkészítése 
gyümölcsfajonként.

Helyi fajták felmérése gyűjtőlap használatával 
(természetvédelmi őrök, civilek, diákok).

Gyűjtőlapok véleményezése, kiegészítése.

A gyümölcsfajtákhoz kötődő hagyományos tudás 
rögzítése a helyi öregek segítségével.

Honlap az adatok közzétételére.

Gyűjtött adatok megosztása egymás között. 
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Teendők a megállapodás céljainak 
megvalósítására 2.

Gyümölcsös kertek létesítése
Helyben gyűjtött vagy fajtagyűjteményekből 
származó fajták kihelyezése 6-8 mintakertbe.
Közösségi faiskolák étesítése vagy más faiskolák 
igénybevétele a fajták szaporításához.
A gyümölcsösök fáinak nyilvántartása.
Helyi közösség gyümölcsészeti képzése, szakmai 
támogatása.
Kísérletezés és megfigyelés a gyümölcsöskertekben 
(fajták tulajdonságai, rekonstruált hagyományos és 
új technikák)
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Teendők a megállapodás céljainak 
megvalósítására 3.

Komplex mintaterületek kialakítása
(Egy vagy néhány településen)

Helyi szereplők összefogása: iskolák, civil 
szervezetek, egyházközségek, önkormányzatok, 
gazdálkodók.
Helyi intéző (koordinátor) alkalmazása.
Fajtagyűjtemények, gyümölcsösök, gyümölcsények
létrehozása.
A gyümölcsészeti programban résztvevők képzése 
(alkalmi képzések, népfőiskolák).
Gyümölcsészet oktatása a helyi iskolákban. 
Gyakorlati tanulás a gyümölcsösökben és a 
faiskolákban.
Gyümölcsföldolgozás és tárolás.
Piac és a termékterítés más módjainak szervezése.
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Teendők a megállapodás céljainak 
megvalósítására 3.

Jogszabályok élethez igazítása

A gyümölcsészet jogszabályi akadályainak 
föltérképezése.

Jogszabályi háttér változtatása.
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Azonnali teendők 1.

Lehetséges (egyházi, közösségi, önkormányzati …) 
mintakert helyszínek meghatározása (6 - 8 
mintakert).

Mintakertek  alkalmasságának (területnagyság, talaj, 
vízellátás …), a tulajdonos elképzeléseinek 
felmérése.

Kapcsolatfelvétel a fajtagyűjteményekkel és 
szaporító anyag kérése. 

Fölmérni, hogy ki, milyen fajtából mennyi 
gyümölcsfát tud felajánlani? (Listák készítése.)

Telepítés megszervezése.

Gyerekek bevonása a munkákba (fajta fölmérés, 
gyümölcsészeti munkák, földolgozás, értékesítés).
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Azonnali teendők 2.

Területgazdák képzése. (Rendelkezzenek 
gyümölcsészeti alapismeretekkel.) 
Szakmai tanácsadás biztosítása.
Tájékoztató füzet (?) megjelentetése.
A gyümölcsész levelező lista használata: 
tájékoztatás a programról, a lehetséges területekről, 
szakmai segítségről.
Kaláka munkák szervezése a mintakertekbe. 
(Gyümölcsész Hálózat)
Megállapodás szerint napló vezetése a fajtákról és 
gyümölcsösökről.
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