
Ha otthonunkban csíráztatni szeretnénk, sokféle mag közül választhatunk. Próbálkozhatunk például 
zöldségekkel, gabonafélékkel, fűszernövényekkel. Mivel a friss csírák sok vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaznak, fogyasztásuk számos, egészségre gyakorolt pozitív hatással bír. Sokan ezért csíráztatnak, 
ám az étkezési célra szánt magvak esetében különös figyelmet kell szentelni a tisztaságnak, a megfelelő 
(kezeletlen) alapanyag kiválasztásának, illetve a magokat ebben az esetben nem ültetik földbe.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK A CSÍRÁZTATÁSHOZ? 
Először is egészséges, kifejlett magra. A kifejlett magban embrió, illetve tápanyagraktár található. Ezek 
hiányában a mag nem fog kicsírázni. A könnyen összemorzsolható, nem duzzadt magvaktól semmi jót ne 
reméljünk. A vetőmag minőségének mindig szenteljünk nagy figyelmet, csak jó minőségű magot ültes-
sünk.

MEDDIG ŐRZI MEG CSÍRAKÉPESSÉGÉT A MAG?
A különböző növényfajok magjai eltérő ideig csíraképesek. A petrezselyem magja 2-3 évig, a sütőtök és 
a görögdinnye magja 6-8 évig is csíraképes. Vannak olyan magvak, melyek rendkívül hosszú ideig élet-
képesek maradnak. Ilyen volt az a körülbelül 2000 éves datolyapálmamag, mely még I. Heródes uralkodó 
palotájából származott, és növény fejlődött belőle.

MILYEN KÖRNYEZETI FELTÉTELEKRE VAN SZÜKSÉG A MAGOK CSÍRÁZÁSÁHOZ?
Megfelelő körülményekre (nedvesség, hőmérséklet, fény) van szükség ahhoz, hogy a magvak csírázásnak 
induljanak, az embrióból növény fejlődjön. Minden növénynek sajátos igényei vannak. A magok csak egy 
adott hőmérsékleti tartományban csíráznak, egy bizonyos határ alatt, illetve felett nyugalmi állapotban 
maradnak. Ha utánanézünk az általunk választott növény igényeinek, megtudhatjuk az optimális csírá-
zási hőmérsékletét. A melegigényes fajok számára – mint a görögdinnye, uborka, paprika – 28-32 °C a 
legkedvezőbb. A hidegtűrő fajoknak – ilyen például a retek – ugyan a legideálisabb csírázási hőmérséklet 
16-18 °C, mégis, akár már 3 °C felett fejlődésnek indulhatnak.
A csírázáshoz, kémiai folyamatokhoz nedvességre, vízre van szükség. Az apróbb, olajos magvak lassab-
ban kezdenek fejlődni, mivel nehezebben veszik fel a vizet, ám vannak növényfajok, amelyeknek akár 1-2 
nap is elég ehhez, ilyen például a bab vagy a borsó.
A különböző növényfajoknak eltérő a fényigényük is. A fény akár gátolhatja is a csírázást, viszont vannak 
fényen csírázó fajok, mint például a bazsalikom. A palántáknak csírázás után is nélkülözhetetlen a fény, 
annak híján megnyúlnak, majd elpusztulnak.
Vannak olyan magok, melyeknek csírázás előtt nyugalmi időre van szükségük, csak ezután képesek fej-
lődni. Számos növényfaj magja hideghatás után kezd el csírázni. Olykor a maghéj akadályozza ezt a fo-
lyamatot.  Ekkor áztatják a magot, vagy felsértik a maghéjat, mint az akácmag esetében. Az akác hüvely-
termésének felnyílása után a talajra hullott magok évtizedekig csíraképesek maradhatnak, mivel héjuk 
kemény, amit a víz és a levegő nem járhat át. Eredeti élőhelyén legfőképpen erdőtüzek után indul meg a 
csírázása. Emiatt az akácmag héját mechanikailag megsebzik azért, hogy elősegítsék a folyamatot. Ekkor 
a magot koptatják (szkarifikálják) azért, hogy elvékonyodjon a maghéj és a magbél fel tudja venni a vizet, 
és a csíra át tudjon törni a maghéjon.
A magvaknak az anyagcsere-folyamataikhoz levegőre, oxigénre is szükségük van, ezért fontos, hogy 
morzsalékos szerkezetű legyen a talaj, amibe ültetjük. Rosszul levegőzött talajban megfulladhatnak. Az 
apróbb magvakat sekélyebben (1-2 cm), a nagyobbakat mélyebben vessük. A vetés mélysége függ a ta-
lajtípustól, és a vetés idejétől is.
Ha mindezen feltételekre odafigyelünk, akkor jó eséllyel lehet szép termésünk.
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