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Élet a kertben

Az ember falvakban, városokban él. 
Házakat épít, növényeket termeszt, ál-
latokat tenyészt, gazdálkodik, és saját 
céljai szerint alakítja környezetét. A 
veteményeskertben, a gyümöl-
csösben és a szántóföldön olyan nö-
vényeket termeszt, amelybôl elôállítja 
táplálékát, vagy állatai számára a takar-
mányt. 

Az ember nemcsak otthonát, lakóhá-
zát díszíti szívesen, hanem tágabb kör-
nyezetét is. Lakóháza környékén fákat 
ültet, virágoskerteket alakít ki, füve-
sít. A lakótelep kôrengetegében szív-
derítô látvány mindannyiunk számára 
egy-egy virágos erkély, szépen gondo-
zott park. 

Ahol a növények jól érzik magukat, 
ott szívesen telepednek meg az állatok 
is. Rigók, verebek, fecskék, számtalan 
rovar. A kert csak akkor szép, ha rend-
szeresen gondozzuk. 

Gyûjts képeket vagy készíts fotó-
kat parkokról, szép udvarokról, vete-
ményeskertrôl vagy gyümölcsösrôl!

A VIRÁGOSKERTEK 
KEDVELT DÍSZNÖVÉNYE: 
A PETÚNIA ÉS A MUSKÁTLI

A növény felépítése egyszerû, jól 
megfi gyelheted rajta a növény részeit. 

A petúnia föld alatti része a gyökér-
zet. A petúnia gyökérzete egy vasta-
gabb fôgyökérbôl, és a fôgyökérbôl 
oldalirányba kiinduló vékonyabb, szer-
teágazó oldalgyökerekbôl áll. Az 
ilyen gyökérzetnek fôgyökérrend-
szer a neve. A növényt a gyökér 
rögzíti a talajhoz, ennek segítségé-
vel jut tápanyaghoz.

Vizsgáljatok meg egy élô példányt!Virágoskert

Balkonládák, parkok, virágoskertek kedvelt 
dísznövénye a petúnia. Májustól az ôszi fa-
gyok beálltáig illatos, élénk színû virágai-
val gyönyörködteti a virágkedvelô embert. 
Eredeti hazája Dél-Amerika, de hazánkban 
is elterjedtek különbözô színû és nagyságú 
változatai.

A tápanyagban gazdag talajt kedveli, s ha 
rendszeresen öntözik, bôséges virághozam-
mal hálálja meg a gondoskodást. 
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Élet a kertben 5

A gyökér folytatása a szár. Ez a nö-
vény föld feletti része. A szár támaszt-
ja a növényt, tartja a többi részeit. A 
petúnia szára törékeny, nedvdús, 
úgynevezett lágy szár. Tapintásra 
kissé ragadós.

A száron fejlôdnek a levelek. A 
petúnia levelei párosával állnak. A leve-
lek széle ép. Felületükön jól láthatók az 
erek. A vastagabb fôérbôl ágaznak el 
az oldalerek. A levélen keresztül léleg-
zik a növény. A levél színe zöld. A 

levélzöld segítségével készíti a levél a 
növény számára a táplálékot. 

Melyek a virág részei? Vizsgálj meg 
egy virágot és hasonlítsd össze a képen 
látható részekkel! Használj nagyítót!

A petúnia legfeltûnôbb része a virág. 
Illatos, élénk színû. Általában fehér, lila, 
rózsaszín vagy tarka változatát ismer-
jük. A tölcsér alakú virág öt sziromle-
vélbôl forrt össze, és kocsánnyal kap-
csolódik a szárhoz. A sziromlevelek 
összességét pártának nevezzük. A vi-
rágtölcsér öt kis csészelevélkébôl álló 
csészével kapcsolódik a szárhoz. 

A csészelevelek védik, betakarják a 
fejlôdô virágot, a bimbót.

A virág belsejében vannak a porzók 
és a termô. A petúnia virágjában öt 
porzót és egy termôt fi gyelhetsz meg.

A termôbôl fejlôdik a termés. 
Toktermésében sok apró fekete mag 
található. A növény a vetés évében 
ôsszel elpusztul. 

Ha elvetjük a magvakat, azokból új 
növények fejlôdnek. A petúnia élete ta-
vasztól ôszig tart, ezért egynyári nö-
vénynek nevezzük.

A növény gyökérzetét, szárát, 
levelét, virágját, termését szer-
veknek nevezzük.

A petúnia részei

oldal-
gyökér

gyökérzet
fôgyökér

levél

lágy szár

virág

termés









A petúniavirág részei

    csésze-
bimbó kocsány virág párta levelek termô porzók termés
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Élet a kertben6

A muskátli tavasztól késô ôszig virág-
zik. Kedveli a meleget és a bôséges ön-
tözést, a tápanyagban gazdag virágföl-
det. Fôgyökérzete dúsan behálózza 
a talajt.

Húsos szára erôsebb, mint a lágy-
szár. A felfelé növekedô száron helyez-

kednek el a húsos, csipkés szélû ke-
rekded levelek. Levele jellegzetes 
illatú. A levelek felületét mirigyszôrök 
borítják, amelyek illatos olajat tartal-
maznak.

Vizsgálj meg nagyítóval, vagy mikrosz-
kóppal egy levelet! 

Virága öt szabadon álló sziromle-
vélbôl áll. A pártát kis csészelevek 
fogják össze.

A virágok változatos, többnyire 
élénk színûek: pirosak, rózsaszínûek, 
tarkák.

A muskátlit nemcsak a termésében 
lévô magokról szaporítják, hanem 
többnyire egy szárrész gyökereztetésé-
vel, vagyis dugványozással. 

A muskátli ôsszel nem pusztul el. Vi-
lágos, hûvös, napsütötte verandán, 
lépcsôházban, elôszobában áttelel. A 
muskátli évelô növény.

Tavasszal ismét kiültetik. A száron új 
levelek fejlôdnek, késôbb megjelennek 
a virágok is. 

Sok nemesített változata ismert. A 
futómuskátli lecsüngô szára véko-
nyabb, a levelek széle ép.  

Petúniát és muskátlit te is nevelhetsz 
otthon vagy az iskolában: kertben, ab-
lakpárkányon, akár betonozott udvaron 
is, cserépben vagy virágládában.

Szerezz be jó minôségû virágföldet 
és virágcserepet! Ha a petúnia kis 
magvait elveted, akkor a sûrûn kikelt 
palántákat ritkítani kell vagy átültetni. 
Ha cserepes muskátlit veszel, érdemes 
egy kicsit nagyobb edénybe átültetni. 
Mindkét növényt, fôleg nagy melegben 
rendszeresen öntözni kell! Ha idônként 
tápoldattal is locsolgatod, virágpompá-
val hálálják meg. 

sziromlevél

porzók

termő

csészelevél

A muskátli virága

A muskátli dekoratív dísznövény

A hófehérre meszelt parasztházak ablaká-
ban, a tornácon régen ott díszlett a piros virá-
gú muskátli, amelyrôl sokan azt hiszik, hogy 
régi magyar növény. Pedig csak néhány száz 
éve került hazánkba, és azóta egyik legked-
vesebb dísznövényünk lett. Dél-Afrikában 
ôshonos, ott mintegy 250 faja él. Legismer-
tebb a piros virágú parasztmuskátli.
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Kérdések, feladatok

Sorold fel a petúnia szerveit! Milyen a petúnia gyökere? Mi a gyökérzet szerepe 
a növény életében? Milyen a petúnia szára? Mely mûködéseket végzi a szár? 
Jellemezd a petúnia levelét! Miért fontos a levél a növény számára? Mi jellemzi 
a petúnia virágját? Nevezd meg a virág részeit! Melyik virágrészbôl fejlôdik a 
termés?
Sorolj fel néhány növényt, és fi gyeld meg, miben különböznek a petúniától! Pél-
dául: alakjuk, nagyságuk, száruk vastagsága, a levelek alakja, a virágok alakja, 
színe stb.
Honnan származik a muskátli? Jellemezd a növény gyökérzetét, levelét, szárát, 
virágait, termését! Hasonlítsd össze a petúniával! Milyen hasonlóságot találsz a 
két növény között? Neked melyik növény tetszik? Milyen feltételeket kell biztosí-
tanod ahhoz, hogy szépen virágzó muskátlid és petúniád legyen?

Jegyezd meg!

A petúnia: 
 Szervei: fôgyökérzet, lágy szár, levél, virág, termés – mag.
 A virág részei: csésze – csészelevelek, párta – sziromlevelek, porzók és termô.
A petúnia egynyári növény.

A muskátli: 
 Szervei: fôgyökérzet, húsos szár, csipkés vagy ép szélû kerekded alakú levelek, 
 szabadszirmú virágok.
 Szaporítása: dugványozással vagy magról. 

A petúnia és a muskátli dísznövény.

@   Következô órára hozz képeket kerti dísznövényekrôl és mutasd be 
ôket!

ÉR
D

EK
ESEurópába a XIX. század elején terjedt el a muskátli. Franciaországban és Spanyolország-

ban kezdték nemcsak dísznövényként termeszteni, hanem az illatos levelû olajmuskátli 
fajokból olajat nyertek az illatszeripar számára. Az egyik muskátlifaj levelével pudingokat, 
gyümölcszselét és lekvárokat ízesítenek.
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Élet a kertben8

A tavaszi kertek dísze a tulipán

A magyar népmûvészet egyik legkedveltebb 
díszítôeleme a tulipán. Motívuma megjelenik 
cifra szûrökön, tulipános ládákon, parasztbú-
torokon, fôként kalotaszegi hímzéseken. 

A tulipán az 1500-as években török közve-
títéssel került hazánkba. A vadtulipánok ma 
is Dél-Európa, Kis-Ázsia és Közép-Ázsia rét-
jein virítanak ott, ahol az idôjárás hazánké-
hoz hasonló. Ezeken a tájakon már 2000 éve 
termesztik a tulipánt.

Leghíresebbek a holland tulipánok.

A tulipán részei

A tulipán a tavasz hírnöke. A tavaszi nap 
meleg sugarai kicsalogatják a talajban 
szunnyadó tulipánhagymából a friss haj-
tást. Az egyre hosszabbodó és melegedô 
nappalok hatására a tulipán gyorsan 
fejlôdik, és hamarosan színes virágai 
pompáznak parkokban, kertekben.

A kép és a szöveg alapján jellemezd 
a tulipán szerveit! 

A tulipán szervei tökéletesen alkal-
mazkodtak a kora tavaszi idôjárási vi-
szonyokhoz. A föld alatt – a kerti vörös-

hagymához hasonlóan – a tulipánnak is 
hagymája van. A hagymában elraktá-
rozódott tápanyag segítségével minden 
évben tavasszal újra fejlôdésnek indul. 

Kifejlôdnek a majdnem egyforma 
hosszúságú és vastagságú gyökerei. 
Az ilyen gyökérzetet mellékgyökér-
zetnek vagy bojtos gyökérzetnek 
nevezzük. A mellékgyökérzete segít-
ségével a növény a talajból pótolja a 
hagymából egyre fogyó, elraktározott 
tápanyagot.

Virágzás után a hagyma tápanya-
got raktároz, hogy a következô évben 
ismét kihajthasson, és teljes pompájá-
ban virulhasson a kertben. A tulipán 
évelô növény, mert ôsszel nem pusz-
tul el, hanem a hagymájában áttelel.

A hagymából a föld felett kifejlôdik a 
hosszú, egyenes lágyszár és a levelek. 
A törékeny lágy szárat a széles leve-
lek „átölelik”. A levelek felületét vékony 

virág

levél

szár

hagyma

mellék-
gyökérzet

Tulipános láda. Tudod-e mit tároltak benne?
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Élet a kertben 9

viaszréteg borítja. A szárölelô levél 
alakja, helyzete a viaszrétegérôl lepergô 
vizet a gyökérzethez vezeti. A levelek 
erezete párhuzamos.

Melyik hónapban virágzik a tulipán 
a kertben?

A tulipán virága más, mint a petú-
niáé. Nincsenek külön csészeleve-
lei, hanem hat színes virágtakaró 
levél két sorban helyezkedik el. Az azo-
nos alakú és színû virágtakaró leve-
leket lepelnek nevezzük.

A virág belsejében a termô körül hat 
porzó helyezkedik el. A tulipán virága 
nem illatos, de színes, nagy virágait a 
rovarok szívesen felkeresik. Válto-
zatos színekben gyönyörködtetnek 
bennünket: leggyakoribb a piros, sárga 
és a fehér szín.

Miközben a rovarok a porzókból a 
virágport gyûjtik, a testükre került vi-
rágport a termôre juttatják, azaz 
megporozzák a virágot.

Az összecsukódott takarólevelek 
gondosan védik az éjszakai, reggeli fa-
gyok s a hideg ellen a porzókat és a ter-
môt. A tulipán színes takarólevelei 
csak a napsugár melegére nyílnak ki.

A megporzás után a termôbôl tok-
termés fejlôdik, benne sok-sok maggal.

Hasonlítsd össze a termô alakját a 
tokterméssel!

A tulipánt általában csak a virág-
nemesítôk termesztik magról. A kerté-
szek hagymájáról szaporítják.

A hagyma az enyhe telû vidékeken a 
talajban áttelel. A kertekben a tulipá-
nok sokféle változata nyílik.

Hogyan kerül a virágpor a virág termôjére?

 A megporzás után a termôbôl fejlôdik ki a tulipán toktermése A tulipán hagymája

Tulipánkertészet
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Kérdések, feladatok

Hasonlítsd össze a tulipán szerveit a petúniáéval! Mi a hasonlóság és a különb-
ség? Hogyan alkalmazkodtak a tulipán szervei a kora tavaszi hômérsékleti és 
csapadékviszonyokhoz, a rovarok megporzó tevékenységéhez? Mi a szerepe 
a rovaroknak a virágok megporzásában? Gyûjts képeket tulipános díszítésû 
népmûvészeti tárgyakról!

Jegyezd meg!

A tulipán: 
Évelô dísznövény.
Föld alatti részei: mellékgyökérzet, hagyma.
Föld feletti szervei: lágyszár, szárölelô levelek, virág.
A virág részei: lepel (hat színes virágtakaró levél), hat porzó, egy termô.
Termése: toktermés, benne sok mag fejlôdik.

   A tulipán virága nagyon érzékeny a hômérséklet változására. Borult 
idôben már csukódnak a szirmai, de a tûzô napot sem viseli el. Fi-
gyeld meg a különbözô napszakokban a tulipán virágát és jegyezd 
le a munkafüzetbe tapasztalataidat! 

ÉR
D

EK
ES

• A tulipán neve keleti eredetû: perzsául tolibán, törökül tolbend, amely turbánt jelent. 
A tulipántermesztés Hollandiában a XVII. században szinte ôrületté vált. A tulipán lett 
Hollandia legfontosabb kereskedelmi cikke. Egész családok mentek tönkre vagy váltak 
vagyonossá egyetlen tulipánhagyma miatt, s bizony nemritkán tragédiával végzôdött a 
virágért való versenyfutás. Hazánkban a XIX. század közepén jelenik meg a falusi kertek-
ben a tulipán.
• Ha további részletekre vagy kíváncsi, olvasd el a „Növényi csodák” és a „Legendás 
növények” címû könyveket!
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Az ôszibarack kedveli az enyhébb, me-
legebb éghajlatot, de jól tûri az elég 
hosszú téli hideget is. A mészkôhegy-
ségek napsütötte déli lejtôjét, a meszes 
talajt kedveli. Termôterületei Budapest 
környéke, a Balaton-felvidék, Pécs kör-
nyéke, Szeged környéke. 

Gyümölcsérés idején sok napsütésre 
van szüksége. 

Keresd meg a tájakat Magyarország 
térképén az atlaszodban!

Az ôszibarack alacsony termetû fa. 
Egyenes, rövid törzsét sima, szürke ké-
reg borítja. Koronáját a kertészek rend-
szeresen metszik, hogy a fejlôdô gyü-
mölcsöket a napfény minden oldalról 
érhesse. Koronája terebélyes.

Április elején a virágzó barackfa sze-
met gyönyörködtetô látvány. Méhek 
zümmögése hallatszik a virágok közelé-
ben. A kis rózsaszín virágból a megpor-

zás után fejlôdésnek indul a termés. A 
tavaszi fagyok nem kímélik a virágokat, 
ezért gyakran elfagy a termés. A lomb-
levelek hosszúkás, lándzsa alakúak. 

Érdeklôdj, nézz utána, hogyan vé-
dekeznek a gyümölcsösben a tavaszi 
fagyok ellen!  

Ízletes nyári gyümölcsünk az ôszibarack

Miért nevezik ôszibaracknak, ha nyáron te-
rem?

Az ôszibarackot az ember több ezer éve 
termeszti. Ôshazája Ázsiában van, a tudósok 
szerint Kínában. Európában elôször kolos-
torkertekben termesztették és a keresztény-
ség terjedésével egyre nagyobb területen 
vált kedvelt gyümölccsé. Gyümölcse sokáig 
drága csemegének számított. Kezdetben 
az augusztus – szeptember táján érô fajtá-
kat termesztették hazánkban. Innen ered 
valószínûleg az „ôszibarack” elnevezés. 

Sokféle fajtáját termesztik, ezért nyár 
közepétôl októberig vásárolható frissen a 
piacon.

Az ôszibarackfa mely részei láthatók 
a kisképeken?
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Élet a kertben12

Az ôszibarack virága sziromle-
velekbôl, csészelevelekbôl, por-
zókból és termôbôl áll.

Az öt rózsaszínû sziromlevél szaba-
don áll. A virágszirmok alatt vannak 
a zöld csészelevelek. A sziromleveleken 
belül a porzókat és a termôt találjuk. 

Figyeld meg nagyítóval az ôszibarack 
héját! Márts vízbe egy ôszibarackot! 
Mit tapasztalsz?

Az ôszibarack termését kívül ham-
vas héj borítja, amelyrôl lepereg a víz, 
védi az esôtôl. 

A gyümölcshús éretten puha, lédús, 
édes és nagyon zamatos. Magját ke-
mény csonthéj fedi. Az ilyen szerkezetû 
termést csonthéjas termésnek nevez-
zük. Az érett gyümölcs illatos.

Nagyon sok fajtája van. A fehér és 
sárga húsú fajták, a magvaváló és a 
nem magvaváló fajták sokféle változa-
tát termesztik hazánkban is.

Legjobb ízû az ôszibarack, ha éretten 
szedjük a fáról. Az érett gyümölcs illa-
tos, nem sokáig tárolható. Téli fogyasz-
tásra a keményebb húsú fajták alkal-
masak, amelyekbôl fi nom befôttet, 
lekvárt készíthetünk, vagy mélyhûtve 
tároljuk.

A Z  Ô S Z I B A R A C K 
R O K O N A I

Az ôszibarack legközelebbi rokona a 
mandula és a kajszibarack, amelyet 
sokhelyütt sárgabaracknak is nevez-
nek. A mandula magját fogyasztjuk, 
amely a csonthéjban található.

Csonthéjas termésû a szilva, a cse-
resznye, a meggy is. Ázsia melegebb 
vidékeirôl származnak. A csonthéjas 
gyümölcsöket tavasztól ôszig frissen 
fogyaszthatjuk!

Mandula Kajszibarack

termő

porzók
sziromlevél

csészelevél

kocsány

takaró
levelek

hamvas héj

gyümölcshús

csonthéj
mag

Ôszibarack virága és termése
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Élet a kertben 13

Figyeld meg, mikor érik nálatok a 
cseresznye, a meggy, a kajszibarack, 
az ôszibarack! 

Hogyan teszik el télire ezeket a gyü-
mölcsöket? Melyik gyümölcsöt aszal-
ják, melyikbôl készítenek befôttet, lek-
várt, dzsemet, szörpöt? 

A csonthéjas gyümölcsök termeszté-
sére hazánk éghajlata nagyon alkal-
mas. A gyümölcsök zamatosak, sok 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaz-
nak. Fogyassz sokat, fôként frissen 
belôlük! 

Azt mondják, a fáról szedett gyü-
mölcs a legfi nomabb. Fogyasztás elôtt 
azonban meg kell mosni. Miért?

K Á RT E V Ô K 
A  G Y Ü M Ö L C S Ö S B E N

A csonthéjas növények hajtásainak 
gyakori rovarkártevôi a levéltetvek. A 
fi atal, zsenge levelek nedveit szívják. 
A levelek összezsugorodnak. Permete-
zéssel védekezünk ellenük. Természe-
tes ellenségük többek között a hétpety-
tyes katica és a közönséges fülbemászó.

A szilva és a kajszibarack termésén 
gyakran telepszik meg a moníliát 
okozó gomba. A fertôzés helyén a 
gyümölcs rothadásnak indul, ehetet-
lenné válik. A fertôzött termést, ágakat, 
el kell távolítani és elégetni, a fákat pe-
dig vegyszerekkel kell permetezni.

A cseresznye legkorábban érô 
hazai gyümölcsünk

Nézd meg a képen, mirôl ismerhetô fel 
a moníliás gyümölcs?

A meggyet már a honfoglaló magyarok is 
ismerték. Nemcsak termése értékes, 

a népi gyógyászatban a növény többi részét is 
hasznosítják.

A szilvának magas a cukortartalma. Régen a 
szegények gyümölcse volt. Szívesen fôztek 
belôle lekvárt, mert nem kell hozzá cukor. 
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Élet a kertben14

Kérdések, feladatok

Mirôl ismered fel az ôszibarackfát? Nevezd meg a fa részeit! Milyen a levele? 
Nevezd meg a virág részeit! Melyik virágrészbôl lesz a termés? Melyek a termés 
részei? Hol termesztik hazánkban az ôszibarackot? Miért ott? Mely környezeti 
feltételek mellett terem jól az ôszibarack? Sorolj fel csonthéjas gyümölcsöket! Mi-
kor érnek ezek a gyümölcsök? Miért a hegyek déli lejtôin termesztik a csonthéjas 
gyümölcsöket? A mandulatermés mely részét használjuk a sütemények ízesíté-
sére? Figyeld meg tavasszal, melyik gyömölcsfa mikor virágzik! Milyen védô, óvó 
intézkedések szükségesek a gyümölcsfák permetezésekor? 

Jegyezd meg!

Az ôszibarack kedveli a meleget.
Virága öt rózsaszín sziromlevélbôl, zöld csészelevelekbôl, porzóból és termôbôl áll.
Termése csonthéjas. 
A termés részei:  csonthéj – mag

terméshús
hamvas terméshéj 

Az ôszibarack rokonai a kajszibarack, a mandula, a meggy, a cseresznye és a 
szilva.

@   •  Milyen állapotban lehet megvásárolni ezeket a gyümölcsöket az 
élelmiszerboltban, a zöldségesnél és a piacon? 

•  Mibôl készül a marcipán? Mit jelent az, hogy a gyümölcsöket pi-
acéretten kell leszedni? 

   A szilva termését viaszos héj borítja. Két szilva közül dörzsöld le 
az egyik héját ruhával! Mártsd mindkettôt vízbe! Tapasztalataidat 
jegyezd le a munkafüzetbe!

Jövô órára hozz magaddal egy diót!
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Élet a kertben 15

A diófa száz évig is termôképes

Udvarok, kertek árnyat adó fája a diófa. 
Táplálékban gazdag talajt kíván. Ah-
hoz, hogy a diófa teljes nagyságát 
elérje, hosszú idô szükséges. Fajtától 
függôen kb. tíz éves korában fordul ter-
môre. 

Törzse vastag és zömök, kérge sima. 
Koronája terebélyes. 

A diófa levele több kis levélkébôl áll. 
Az ilyen levelet összetett levélnek 
nevezzük. 

A virágzó diófán kétféle virágot lát-
hatunk: a termôs virágokban jól lát-
ható a termô, amelybôl a diótermés 
fejlôdik. A sok porzós virág barkát al-
kot. A nagy mennyiségû virágport a 
szél szállítja a termôs virágra. 

A diótermés csonthéjas magját zöld 
húsos burok takarja. A csonthéj (dió-
héj) belsejében van az értékes mag (dió-
bél). A tavaszi fagyok és a nagyon szá-
raz nyarak kárt tehetnek a termésben.

Diófa összetett levele A porzós virágok barkavirágzatot alkotnak

Mutasd meg a képen a diófa virágait!

termôs virág ♀

porzós virágok ♂

A diófa Közép-Ázsiából származik, de több 
ezer év óta él nálunk is. A diófát a honfog-
laló magyarok már vándorlásaik során meg-
ismerték. Legrégibb diófaállományunk a 
Felsô-Tisza-vidéken Milota környékén talál-
ható, de az egész országban megtalálja élô-
helyét. 

A diófa dísze a kertnek, udvaroknak. Tekin-
télyt parancsoló termete tiszteletet ébreszt 
az emberben. Hatalmas lombsátra alatt me-
nedéket találunk a nyári hôségben, de árnyé-
kának jótékony hatását nemcsak az udvaron, 
hanem a lakásban is érezzük.  
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Élet a kertben16

A megérett dió kipotyog zöld, húsos 
burkából. Régen, de még ma is sok he-
lyen verik a diót a fáról. Helytelen szo-
kás, inkább várjuk meg, míg lehull, 
vagy rázzuk le a fáról. 

Dörzsölj szét ujjaid között egy diófa-
levelet vagy a diótermés húsos burkát! 
Milyen lett a kezed? Milyen az illata?

A dióbél értékes tápanyagokat, sok-
féle vitamint, ásványi anyagot, olajat, 
fehérjét tartalmaz.

Fáját bútorgyártásban használják. A 
diófa levelébôl készült tea emésztési 
zavarok, bélhurut ellen jó, magas vér-
nyomásban szenvedôknek is ajánlják. 

Külsôleg bôrkiütések, gombás fertôzé-
sek ellen alkalmazzák a fôzetébôl ké-
szült borogatást. A dióolaj kiválóan al-
kalmas saláták vagy más ételek íze-
sítésére. 

M I T  K E L L  T U D N I 
A  F Á K R Ó L ?

A fák törzse és ága kemény tapintású, 
nehezen törik. Az ilyen szárat fás szár-
nak nevezzük. A fás szár részei: a törzs 
a legidôsebb, az ág legalább három 
éves, a gally kétéves, a vesszô egy-
éves fás szár. 

Aki gyümölcsfát ültet, az a jövôre is 
gondol. 

Mutasd meg a diótermés részeit! A diófa csonthéjas magja

Magonc Suhángok Facsemeték
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Élet a kertben 17

Indokold meg, miért! 

A gyümölcsfákat faiskolában ne-
velik. A magról kelt fácska a magonc. 
A kétéves, de még nem elágazó a su-
háng. A fi atal fácska a csemete. A 
csemetét nemesítéssel (oltás, szemzés) 
állítják elô, így sokféle nemes facseme-
te kapható.

Kérdések, feladatok

Hasonlítsd össze a diófát a barackfával: nagysága, törzse, levele, termése. Miért 
kedvelik az emberek a diófát? Mutasd meg a tankönyv képein és jellemezd a 
diófa virágait! Hasonlítsd össze a diófa termését a manduláéval! Miért érdemes 
naponta legalább egy marék diót fogyasztani? Milyen az érett dió? Mikor szüre-
teljük? Hogyan szüretelik a diót? 
A növény mely részét hasznosítjuk még? Mire használjuk?
A diófát unokáinknak ültetjük. – Honnan ered ez a mondás?

Jegyezd meg!

A diófa:
Törzse vastag, kérge sima.
Lomkoronája terebélyes.
Porzós és termôs virága van.
Diótermés – csonthéjas termés részei: zöld húsos burok, csonthéj, mag, amely 
értékes tápanyagokat tartalmaz.
Fája értékes bútorfa.
Levele, kérge, termése gyógyhatású anyagokat tartalmaz.

@   •  Az interneten nagyon sok érdekességet találsz a diófáról. Nézz 
utána eredetének!

•  Mit készítenek a dió zöld burkából? Mire használják? Hogyan kell 
tárolni a dióbelet, hogy megôrizze minôségét?

   Dörzsöld a dióbelet papírlaphoz, majd tartsd a fény felé a lapot! 
Milyen lett a papír? Mit tartalmaz a dióbél? Megfi gyeléseidet je-
gyezd le a munkafüzetedbe!

Faiskola
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„Aki szôlôt ültet, nagy urat vesz magá-
nak.” – írta Jókai Mór, A kertészgazdá-
szati jegyzetek címû munkájában. Mire 
gondolt az író? 

A szôlô mûvelése gondos munkát, 
sok törôdést igényel. A szôlôsgazdák 
kora tavasztól ôszig a szôlôben dolgoz-
nak. Szüret idején összefog a család, a 
rokonok, segítenek egymásnak. Elôke-
rülnek a puttonyok, vödrök, kádak, a 
nagy szôlôprés.

A szôlô kedveli a száraz, meleg ég-
hajlatot, a napsütötte déli lejtôkön te-
remnek a legízesebb szôlôfürtök. 

A szôlônövény gyökere mélyen a 
talajba nyúlik. Képes megélni a homo-
kos talajon is, mert hosszú gyökere se-
gítségével elegendô nedvességhez jut. 
A talaj feletti fás szár a tôke. Ebbôl 
hajtanak ki a vesszôk. A vesszôkön 
fejlôdnek a tenyér nagyságú osztott le-
velek, a kapaszkodó kacsok és a 
szôlôfürtök.

A szôlôfürt a szôlônövény termése. 
A szôlôfürtön több szôlôszem van. Min-
den szem egy színtelen, illatos virágból 
fejlôdik ki. A kicsi, kemény, zöld bo-
gyók ôszre megnônek, édessé és ízessé 
válnak.

A szemek héja vékony, bôrszerû. Be-
lül lédús gyümölcshús van. Ebben 
ülnek a magok. Az ilyen termést bo-
gyótermésnek nevezzük.

A szôlôt több ezer éve termesztik 

A szôlô egyike a legrégebben termesz-
tett gyümölcsöknek. 6-8000 éve termesztik. 
Egyiptomban már 5000 évvel ezelôtt ismer-
ték. A föníciaiak közvetítésével került az 
ókori Görögországba, majd a Római Biroda-
lomba. A rómaiak hódításával Európában is 
elterjedt. A szôlôbôl készült bort az ókorban 
leginkább ünnepi alkalmakkor itták. Hazánk 
területén már több mint ezer éve termeszte-
nek szôlôt. 

Keresd meg a szôlônövény ábráján, a kis képeken látható növényi részeket!

gyökérzet

osztott 
levél

szôlôfürt

kacs

tôke
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Nagyon értékes gyümölcsünk, mert 
szôlôcukrot, ásványi anyagokat, és sok-
féle vitamint tartalmaz. A csemegeszô-
lôt gyümölcsként fogyasztjuk, a bor-
szôlôbôl bor készül.

A borszôlô lédús, és sok benne a cu-
kor. A csemegeszôlô kemény húsú és 
általában nagy szemû.

Hogyan lesz a szôlôbôl bor?

Október közepére a szép napsugaras 
ôsz, a vénasszonyok nyara édesre érleli 
a szôlôt. Hazánk híres borvidékein 
megkezdôdhet a szüret.

A szôlô kipréselt édes leve a must. 
Sok vitamint tartalmaz, gyermekek is 
fogyaszthatják. Pár nap múlva íze meg-
változik, csípôssé válik. 

Mi az oka a must változásának?

A levegôben apró, szabad szemmel 
nem látható borélesztôgombák van-
nak, amelyek megtelepednek a gyü-
mölcsökön, különösen a szôlôszeme-
ken. Ezek a mustba keveredve csípôs-
sé változtatják a kellemes, édes italt. A 
must cukortartalmával táplálkoznak, 
azt alakítják át alkohollá.

Az alkohol fogyasztása nagyon 
ártalmas a fejlôdô szervezetre!

Erjedés közben színtelen, szagtalan 
szén-dioxid-gáz szabadul fel, amelytôl 
az ember is, állat is megfullad. Ezért 
fontos az elôvigyázatosság a borpin-
cékben, amikor forr a must. Az erjedés 
4–12 napig tart.

Tudod-e hogyan gyôzôdnek meg 
a szôlôsgazdák a szén-dioxid jelenlé-
térôl?

Készíts mustot, majd fi gyeld meg er-
jedését a munkafüzetben leírtak alap-
ján!

A magyar borok külföldön is híresek. 
Híres bortermô vidék Tokaj, Eger, Szek-
szárd, Badacsony, Sopron, Villány kör-
nyéke.

Keresd meg a termôhelyeket a térké-
pen! 

Borélesztôgombák

Csemegeszôlô Csemegeszôlô Borszôlô
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