
Technika és tervezés

6tankönyv

Raktári szám: OH-TET06T-C
ISBN 978-615-6256-48-5

NAT 
2020

C modul

202mm

28
5m

m

202mm4,5

Könyv 202x285mm 4,5mm gerinc



Oktatási Hivatal

TECHNIKA 
ÉS TERVEZÉS 

6.
C modul

Kertészeti technológiák



A kiadvány 2021. 02.11. idôponttól tankönyvi engedélyt kapott a TKV/261-7/2021 számú határozattal.

A tankönyv megfelel a Kormány 5/2020 (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetésétôl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról megnevezésû
jogszabály alapján készült Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára megnevezésû
kerettanterv technika és tervezés tantárgy elôírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közremûködô szakértô: Mester András 

Tananyagfejlesztôk: Fodorné Magyar Ágnes, dr. Halbritter András Albert, Karsai Zsuzsanna

Kerettantervi szakértô: Karsai Zsuzsanna
Lektor: Velner András
Szerkesztô: Kincses Ildikó
Fedélterv: Slezák Ilona
Fedélfotó: Shutterstock
Fotók: Fodorné Magyar Ágnes, Karsai Zsuzsanna, Shutterstock
Rajzok: Técsi Zita

A tankönyv szerkesztôi köszönetet mondanak a korábban készült tankönyvek szerzôinek.
Az általuk megteremtett módszertani kultúra ösztönzést és példát adott e tankönyv készítôinek is.

© Oktatási Hivatal, 2020

ISBN 978-615-6256-48-5

Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: OH-TET06T/C
Tankönyvkiadási osztályvezetô: Horváth Zoltán Ákos
Mûszaki szerkesztô: Görög Istvánné
Grafikai szerkesztô: Gajda Szilvia
Nyomdai elôkészítés: Korda Ágnes
Terjedelem: 11,33 (A/5) ív
Tömeg: 350 gramm
1. kiadás, 2021

A könyvben felhasználtuk a Technika, életvitel és gyakorlat tankönyv a 6. osztályosoknak 
címû mûvet (Raktári szám: NT-11648).

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erôforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú, 
„A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelô tankönyvek, 
taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés”
címû projektje keretében készült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nyomta és kötötte:

Felelôs vezetô:

A nyomdai megrendelés törzsszáma:

Európai Szociális
Alap



Európai Szociális
Alap

Bevezetô                                             4 

C modul – Kertészeti technológiák  
Mérlegen az iskolakert  6
Gyógy- és fûszernövények a kertben 8
Ôszi munkák a gyógy- és fûszernövénykertben  13
Szántóföldrôl a konyhába 17
Süssünk, süssünk valamit! 23
Egészséges növény egészséges talajon 27
Ôszi talajmunkák 34
A kert életközösség 36
Mi dolga a kertésznek télen? Téli tevékenységek 44
Ébred a természet 49
Ikrek a kertben 52
Zöldségtermesztési tervet készítünk 54
Gazdálkodunk az iskolakertben 59
Tanévzáró 63

T modul – Tudástár  
Ember és környezete        66
Mit kezdjünk a hulladékkal? 68
Munkavégzés 70
Eszközök kiválasztása 73
Az elektromos áram veszélyei 76
Munkaszervezés 79
Mûszaki rajzi ismeretek 82

Kislexikon 84

Melléklet 

T a r t a l o m



M

B e v e z e t ô

Kedves kiskertész!

A növények birodalmába vezetô úton az elmúlt tanévben titkos varázserôre tettünk szert, már értjük a 
növények beszédét. Az idén ezt a képességünket használva tanulmányozzuk a növényeinket, megismer-
jük azt a különleges képességüket, hogyan tudják befolyásolni egymás egészségét, fejlôdését, termésho-
zamát, ezzel hatást gyakorolva a mi egészségünkre is.

Elôször mérleget készítünk a lassan lezárásához érô termesztési idôszakról. A tapasztalatokat rend-
szerezve, felhasználva tervezzük meg a következô idôszak gazdálkodását. Az idén a növények gyógyító 
erejére fókuszálunk, megismerkedünk közelebbrôl a gyógy- és fûszernövényekkel, a szántóföldi növé-
nyekkel. Megtanuljuk, hogyan gazdálkodjunk úgy, hogy magunkat a kert, a ter mészet részének, és nem 
kizsákmányolójának tekintjük. Foglalkozunk a talajjal és a növényvé delemmel. Télen segítünk a kertben 
menedéket keresô állatoknak. Tavasszal új gazdálkodási sze zont indítunk, ahol már tudatosabban, fele-
lôsebben kertészkedhetünk.

Az aktív tanulásban segítségedre lesz a munkatankönyv. A hasznos információk mellett a kér dések, 
feladatok után vona lazást, táblázatot vagy keretet találsz. 

Ahol a toll jelét látod, oda írhatod a kérdésekre adott válaszaidat, 
rögzítheted a saját megfigyeléseidet, bejegyzéseidet, terveidet, 
eredményeidet. Rajzolhatsz, színezhetsz, megfigyelve a természetet. 

Ha P betû jelöl egy munkalapot, akkor arra készülj, 
hogy egy projektben, hosszabb átfogó tevékenységet fogtok végezni.  

A többi jelölést már az elôzô tanévbôl ismered:

Kérdés, feladat Miért a virágzás elôtt és a virágzás idôszakában gyûjtjük a legtöbb zöld növényi részt?

Munkálkodás

Érdekesség

Figyelemfelhívás

Munkára fel! Vállalj feladatot, légy hasznos tagja csapatodnak! Ha van kiskerted, az iskolában tanultakat 
próbáld ki, hasznosítsd otthon! Örömteli kertészkedést kívánnak a tankönyv szerzôi!

P



5

Kertészeti 
technológiák



6

Mérlegen az iskolakert
 

C1

Ha a nyári szünetben rendszeresen gondoztátok 
a veteményes ágyásotokat, bizonyára bô termés-
sel ajándékozott meg benneteket.

Gondold át, jegyezd fel válaszaidat a következô 
kérdésekre! Beszéljétek meg a csapatban, hogy 
mennyire hasonlóak vagy eltérôek a kérdésekre 
adott válaszok!

Hányszor tudtál eljönni önkéntes munkára az 
iskolakertbe?

Mi volt az a feladat, melyet a legtöbbször vé-
gez tél?

Mi volt, amely a legnagyobb örömet szerezte?

Mi volt a legnehezebb? Tudtad-e teljesíteni?

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. A nyáron egyenként 
készített feljegyzéseiteket összesítsétek, s az 
ered  ményeket rögzítsétek a táblázatban!

Az elsô oszlopban soroljátok fel a termesz-
tett növényeket! Adjátok össze, hogy az egyes 
ker tészeti gyakorlatokon ki mennyit takarított 
be az adott növény termésébôl. Csak a vég-
eredményt írjátok a táblázatba! Fontos, hogy a 
mennyiség és a mértékegység is beke rüljön. Ha 
különbözô mértékegységben jegyeztétek fel, 
számoljátok át! Emlékeztetôül: 1 kilogramm 
(kg) = 100 dekagramm (dkg) = 1000 gramm (g)

Mi lett a megtermelt javakkal? Hazavitté-
tek, elfogyasztotta a család, vagy feldolgoztá-
tok? Mi készült belôle?

Termesztett növény Betakarított termény  Felhasználás

Paradicsom 5 kg Hazavittük, nyersen fogyasztva és lecsót készítve 
használtuk fel a családdal.

   

   



7C1  Mérlegen az iskolakert

Bizonyára találkoztatok az iskolakertben kár-
tevôkkel, kórokozókkal, gyûjtsétek össze, ki mit 
tapasztalt! Ha tudjátok, írjátok fel, mi okozta a 
bajt! Ha nem, érdeklôdjetek, keressetek utána!

Tapasztalat (kár- vagy kórkép) leírása, rajza Okozója

  

  

  

Gondoljatok a tervezésre, a termesztett faj ta 
kiválasztására, a növénytársításra, a ta laj   mun kák-
ra, a vetés elôkészítésére, a vetés idô  pontjának 
meg  választására, a veteményes gon  dozására, a 
be  takarítás idôpontjának meg  vá lasztására.

Mi az, amin változtatni fogtok?

A tapasztalatok összegzéséhez közösen vá-
la szoljátok meg a kérdéseket!

Melyik növény termett a vártnál többet? 

Melyik kevesebbet?

Mi lehetett ennek az oka?    

A növényeinket sokféle veszély fenyegeti. Elôfordul, hogy 
kártevôk jelennek meg, kitúrják, lerágják a vetemé nyest. Vi

szony lag könnyû tetten érni ôket, mert a nyomaik vagy ôk ma guk 
is megfigyelhetôk. Vannak olyan élôlények, melyek szabad szem mel 
nem láthatóak.

Ebben az esetben csak az általuk okozott betegség tüneteit, a 
kórképet tudjuk megfigyelni a növényi szerveken, vagy pedig na 
gyí tót, mikroszkópot kell használnunk (az apró élôlények azo no
sí tása szakértelmet igénylô feladat, mikrobiológus, növény or  vos 
ért het hozzá). Ha nem vagyunk elég körültekintôek, mi ma gunk is 
elô idézhetünk problémát a helytelenül vagy gon datla nul végzett 
növényápolással.

Tapasztalataitokat rögzítsétek! Majd a ta va szi 
mun kák tervezésekor feltétlenül la poz za  tok visz-
sza ide, s használjátok fel az infor má ció kat!

Melyek azok a munkálatok, melyeket jövôre is 
ugyanígy csináltok majd?
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Gyógy- és fûszernövények 
a kertben
A tavaly termesztett zöldségek között van-e olyan, 
amelynek gyógyhatása is ismert?

C2

Az emberek már ôsidôk óta megfigyelték azt, 
hogy egyes növények fogyasztása jó hatással van 
egész ségükre, sôt némelyik növény kifejezetten 
gyó  gyító hatással bír egyes nyavalyákra. Azóta 
na gyot változott a világ, kiderült, hogy a „nyava-
lyák” betegségek, amelyek jelentôs része meg-
elôz hetô védôoltással, egészséges életmóddal, 
meg felelô hi giénés körülményekkel. A mai kor 
em bere, ha be teg, orvoshoz fordul, s orvosa utasí-
tása szerint szed gyógyszereket, vesz részt keze-
lé sekben, s ha kell, változtat eddigi életmódján, 
szo kásain.

A tudomány sok növény esetében igazolta a 
né  pi megfigyelések helyességét. A zöldségfélék 
kö  zül ismert a paprika jótékony hatása. Mára tud-
juk, hogy nagy a C-vitamin-tartalma.

A fokhagymát varázslatos gonoszûzô szernek 
tar  tották, azóta felfedezték, hogy baktériumölô 
ha tású, csökkenti a bôr- és légúti fertôzéseket, 
jó tékony hatású a szívre és az érrendszerre.

Hatóanyagából sokféle gyógyszert és gyógy-
ha tású készítményt gyártanak.

Milyen növényeket tekintünk gyógynövény-
nek? Köznapi értelemben gyógynövénynek ne-
vez zük azokat a növényeket, melyek vala mely 
ré  szét a hagyományok szerint vagy kutatá si 
ada tok alapján egészségmegôrzésre vagy gyó-
gyí   tásra használhatunk. Gyógyászati, szakmai 
ér   telemben azokat a növényeket tekintjük 
gyógy növénynek, amelyek gyógyászati célú fel  -
hasz  nálását valamelyik hivatalos forrás (úgy  ne-
ve   zett gyógyszerkönyv) engedélyezi, a gyógy -
szer  ipar alapanyagként használja.

A fûszerek megízesítik, illatossá, zamatossá, 
szí nessé teszik ételeinket. Sokféle eredetûek 
lehetnek, a legtöbbjük azonban növényi erede-
tû. Azokat a növényeket, melyeket ételeink fû-
sze rezésére használhatunk, fûszernövényeknek 
ne vezzük.

A gyógy- és fûszernövények között számos 
olyan növény van, amely mindkét csoportba be-
le illik, s kiskertünkben jól termeszthetô.

Az alábbi növénykártyákon megismerked-
hetsz a kertjeinkben leggyakrabban fellelhetô 
gyógy- és fûszernövényekkel.

Gyógynövénykert 
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Egynyári növény. Felismerheted jellegzetes illa-
táról, élénk zöld, fényes levelérôl.
Kb. 45 cm magasra nô, a napfényes helyet, a táp a-
nya gokban dús, nedves talajt kedveli.
Magját márciusban edénybe vetjük, s a pa lán-
tát csak a tavaszi fagyok elmúltával ültet jük ki a 
szabadba.
Az olasz konyha alapfûszere, salátákhoz, pa ra-
dicso mos ételekhez, húsételekhez gyak ran hasz-
náljuk.

Bazsalikom

Apró termetû egynyári növény. Levelei keskenyek, 
fû  részes szélûek.
Fényigényes, jól tûri a szárazságot. A humuszos, 
la  z a, meszes talajt kedveli. Április közepén edény-
be vetjük, majd a fagyok el múltával palántázzuk. 
Sza badba május közepétôl vet hetjük. Fényben csí-
rá zik.
Felhasználhatjuk hüvelyes fôzelékek, burgonya, 
hús  ételek ízesítésére, különösen népszerû az er-
délyi kony hában, csombor néven. Ugyanígy hasz-
nál ha tó egy másik faj, az évelô borsikafû is.

Nevét erôs citromillatáról kapta, errôl könnyen 
fel is me r heted.
Évelô növény, szára elágazó, levelei keresztben át-
el  le nesek, fûrészes-csipkés szélûek.
A napos, félárnyékos helyet kedveli. Szereti a jó 
víz  el vezetésû, laza talajt.
Magját ôsszel vagy kora tavasszal szabad földbe 
vet  het jük, de sokkal egyszerûbb dugványozással, 
tû  osz tással szaporítani.
Salátákhoz, üdítôkhöz, nyugtató és fertôtlenítô 
teá  nak használjuk. Illatosítónak is kiváló.

Évelô, apró levelû félcserje: szára alul elfásodik, az 
idô sebb tövek kis bokrot képeznek. Sok virágot 
hoz, melyek különösen vonzzák a méheket.
Kedveli a napot, de félárnyékban is jól érzi magát. 
Sze reti a jó vízelvezetésû talajt.
Magról vagy tôosztással, tavasszal vagy ôsszel sza-
po  rít  hatjuk, nyár elején dugványozhatjuk, de buj-
tás sal is szaporítható.
A francia konyha kedvelt fûszere, fertôtlenítô, 
gyul  la  dáscsökkentô hatása is ismert és igazolt.

Borsikafû

Citromfû

Kerti kakukkfû
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Magasra (akár 150 centiméteresre) növô évelô  
nö  vény.
Szeldelt levelei sötétzöldek, fényesek.
A nedves, tápanyagban gazdag, savanyú talajt és 
a na pos, félárnyékos helyet kedveli.
Magról vetjük vagy tôosztással, tavasszal vagy 
ôsszel sza porítjuk. Télen a föld feletti része telje-
sen elpusztul, a talajban áttelelô gyöktörzsérôl ko-
ra tavasszal ki hajt.
Húsételek, levesek ízesítôje. A frissen szedett le ve-
le hús levesillatú.

Az egyik legkedveltebb gyógynövényünk, nyugta-
tó és fertôtlenítô hatású. Mediterrán vidékrôl szer-
ze tesek hozták hazánkba, s kezd ték termeszteni.
Bokrosodó, évelô növény. Felismerhetô ezüs tös -
szür ke szálas-lándzsás leveleirôl, magas vi rág-
szá  ra kon illatozó liláskék (rózsaszín vagy fehér) 
für  tös virágzatáról.
Napos helyen, jó vízelvezetésû, inkább lúgos kém -
ha  tású, meszes talajban termesszük. Mag vetés sel, 
dugványozással, bujtással szapo rít hat juk.
Szinte mindenütt – italokban, ételekben, koz meti-
ku  mokban, lakásdekorációként – felhasználhat juk.

Egynyári növény. Májustól a fagyokig díszíti ker-
tün ket sárga, narancssága fészkes virágzatával. 
Termô hely re nem igényes, gazdagon virágzik a 
na pos te rü leteken.
Magvetéssel szaporítjuk kora tavasszal.
Gyul ladásgátló, fertôtlenítô hatása ismert, el sô-
sor ban külsôleg, bôrgyulladásokra, sebekre hasz-
nál juk, vi rága sokféle kozmetikum alapanyaga is.

Körömvirág

Lestyán

Levendula

Évelô, lágyszárú gyógynövény. Nevét onnan kap-
ta, hogy virágzatában a csöves virágok méhkasra 
em lé kez tetô kúp alakban helyezkednek el.
Június végétôl szeptemberig díszíti kertünket 
nagy vi rágaival.
Vízigényes növény, szereti a napos ágyásokat.
Palántaneveléssel szaporítjuk.
Immunrendszert erôsítô, gyulladáscsökkentô ha-
tá sa miatt gyökerébôl sokféle gyógyászati termék 
készül elsôsorban légúti fertôzések, nátha ellen. 
Gyógy  szer  tárakban, drogériákban Echinacea né-
ven talál juk, ez a növény latin neve.

Bíbor kasvirág
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Alacsony, terebélyes, bokrosodó növésû, évelô nö-
vény. Levelei kicsik, oválisak, szürkészöld színûek, 
ki  csit kesernyés, fûszeres aromájúak.
Szereti a napot és a jó vízelvezetésû, lúgos kém-
ha  tá sú talajt.
A hideg teleken kifagy, ezért teleltetik vagy egy-
nyá  riként termesztik.
Palántaneveléssel vagy dugványozással szaporít-
juk.
Leg inkább húsétek fûszerezésére használjuk.

Nagyon sok mentafajt ismerünk, hazánkban több 
va don is elôfordul.
Évelô, lágy szárú növények, levelük tojásdad, fû   ré-
szes szélû, enyhén szôrözött. Jellegzetes il la  tukról 
is mertek.
Kedvelik a nedves, félárnyékos helyeket, de a tû  zô 
napot is elviselik.
Tôosztással, dugványozással, magvetéssel sza  po -
rít  hatók. A borsmenta erôteljes nö ve ke  désû, ha 
nem figyelünk, szomszédait el  nyom  ja, ezért szok-
ták cseréppel együtt ül tet  ni az ágyásba.
Íze hûsítô érzetet kelt, így frissítô, élénkítô ha tá sa 
miatt italok, édességek kedvelt íze sítôje.
Készül belôle fûszerecet, melyet salátákhoz hasz-
nál  hatunk.

Magasra (120-180 cm) megnövô terebélyes, örök-
zöld, évelô növény.
Felismerheted szürkészöld, tûszerû leveleirôl. 
Met szés  sel jól alakítható.
A homokos, meszes talajt kedveli, a kisebb fa gyo -
kat elviseli, de a zord teleken kifagy, ezért te lel-
tet  n vagy enyhébb telû tájakon vastagon ta kar ni 
szok  tuk.
Palántaneveléssel vagy dugványozással sza po-
rít juk.
Tojás, húsételek, sajtok, kenyerek kedvelt fûszere. 
Gyó gyászati alapanyagként is használják.
Jó hatása van a vérkeringésre (akár fürdôként is) 
és az emésztésre. A néphit szerint a memóriára 
is ser ken  tôleg hat, de ezt még kísérletekkel nem 
iga zol ták.

C2  Gyógy- és fûszernövények a kertben

Majoránna

Menták

Rozmaring
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Munkálkodás

A C/2 melléklet A4-es lapjait a vonalak mentén 
darabold! 28 kártyalapot kapsz. Rakd ki ma-
gad elé, s rendezd párba a képes és szö ve ges 
kár tyá kat. Deríts ki, hogy az egyes párok me-
lyik növényt mutatják be. Használd a tan könyv 
szö vegét a munkádhoz!

Alkoss csoportokat a kártyalapokból: Évelô 
növények, egynyári növények, sötét zöld le ve-
lûek, napos helyet szereti, vízigényes stb. Találj 
ki új, többféle csoportosítást, játéksza bályt a 
kártyádhoz! Játsszatok párban, csapat ban! 

Ha többet akarsz tudni a gyógynövényekrôl, vidd magaddal 
er dei sétákra, kirándulásokra LopesSzabó Zsuzsa Gyógynövé-

nyek a zsebemben címû könyvecskéjét. Hasznos útitársad lesz.
A leckében felsorolt fûszernövények valamennyien illóolajokat 

tar talmaznak szerveikben. Az illóolajok közös tulajdonsága, hogy 
zsírban oldódnak, gyorsan párolognak, illékonyak, és könnyen az or
runk ba jutnak. Ez történhet az orrlyukaink felôl, amikor szaglászunk, 
be légzünk, vagy a szájüregen és a garaton át, amikor rágunk, eszünk 
vagy iszunk. Kóstoljunk meg fûszereket „normálisan” és befogott 
or ral is. Mi a különbség? Miért? Az illóolajok általános tulajdonsága, 
hogy baktériumölô, gyulladáscsökkentô hatásúak, így az összes il
ló olajtartalmú növény is. Egyeseket azonban könnyû túladagolni, 
ilyenkor már többékevésbé mérgezô hatásúak lehetnek. A gyógynö
vények közül az erôs hatásúakat nem szabad házilag használni, a 
töb bit pedig csak szakember, orvos útmutatásával.

Középzöld színû, bokrosodó, évelô növény.
Felismerheted hosszú, keskeny, hegyes leveleirôl.
A napos vagy félárnyékos helyet és a laza, jó vízel-
ve  ze tésû, lúgos kémhatású talajt szereti.
Ôsszel vagy tavasszal visszavágjuk, a hideg teleken 
vé  denünk kell.
Szaporíthatjuk dugványozással és tôosztással.
Ked velt fûszernövény, különösen a francia tár-
konyt hasz nálják levesek, raguk ízesítésére.

Szürkészöld, molyhos levelô évelô növény.
Szereti a széltôl védett, napos helyeket. A jó víz-
el  ve zetésû homokos, lúgos talajt kedveli.
Márciusban szabad földbe vethetjük. Szapo rít-
hat  juk dugványozással és bujtással is.
Hideg teleken érdemes védeni a fagytól.
Kedvelt fûszernövény, de illóolaját használják 
koz  metikumok, illatosítók készítésére.

Tárkony

Kerti zsálya

Olasz nevén (oregánó) vált ismertté. Több faj-
táját termesztik. Bokros, terebélyes évelô nö vény. 
Felismer heted élénkzöld leveleirôl, apró lila vi rá-
gai ról.
A napos helyet, homokos-meszes talajt kedveli, 
jól viseli a szárazságot. Erdei tisztásokon is talál-
koz   hatunk vele.
Érdemes kertészetbôl beszerezni az aromás, jó-
ízû szu rokfüvet.
Tôosztással, dugványozással, bujtással szaporít-
suk.
A mediterrán konyha egyik alapfûszere, pél dá-
ul a pizzáé.

Szurokfû
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Ôszi munkák a gyógy- 
és fûszernövénykertben
Kedvenc gyógynövényed melyik részét hasznosítjuk?

C3

A kertünkben nevelt gyógy- és fûszernövények 
több ségérôl egész évben folyamatosan gyûjt het-
jük a felhasználható növényi részeket. Ahhoz, 
hogy ezt megtehessük, állandóan gondozzuk 
ôket, nyomon követjük a fejlôdésüket, hogy az 
egyes növényi részeket a legkedvezôbb idôszak-
ban szedhessük le.

A tavasszal elvetett magokból, az elültetett kis 
nö vénykékbôl nyár végére már szép terebélyes 
nö vényeink lettek, mint például a bazsalikom, 
mely rôl folyamatosan szedjük a virágos hajtá so-
kat, leveleket.

1.  Miért a virágzás elôtt és a virágzás idôszaká-
ban gyûjtjük a legtöbb zöld növényi részt?

 

Tudode, hogy a növények olajtartalmát sajtolással vagy le
párlás sal (vízgôzdesztilláció) nyerhetjük ki? Sajtolni a magas 

olaj tartalmú növényi részeket szoktuk, ilyenek az olajos magvak 
(tök mag, napraforgó). Lepárlással nyerjük ki a gyógy és fûszernövé
nyek illóolajait. A kivont illóolajok megtartják – töménységük mi
att fel is erôsítik – a nö vények illatát. Kereskedelmi forgalomba kis 
üvegcsékben ke rül nek, felhasználhatjuk párologtatókban illatosí
tására, inhalálás ra a ter méken lévô javaslat szerint.

A lepárlás folyamata

A gyógynövénygyûjtés általános szabályai  

A legfontosabb, hogy a gyûjtést napos, száraz 
idô  ben végezzük. Szükségünk lehet metszôollóra, 
ásó  ra, vödörre, kosárra, tálra, tálcára.

Gyökerek, gyöktörzsek: 
Általában a növény nyugalmi állapotában, ôsztôl 
ta vaszig gyûjtjük a föld alatti részeket. Ha nem 
szedjük ki az egész növényt, akkor nagyon óva-
tosan ássuk ki, hogy ne okozzunk kárt a szomszé-
dos tövekben. A kiásás után maradt gödröt min-
den esetben temessük be. A kiásott gyökeret 
tisz títsuk meg, felhasználásáig gondoskodjunk a 
tá rolásáról!

Bíbor kasvirág gyökérzete és a belôle készült termék

Leveles, virágos hajtások:  
A hajtás ép részeibôl szálanként nyírjunk le met-
szô ollóval. Fontos, hogy egészséges hajtásokat 
vá logassunk! Tegyük tálcára vagy kosárba!

Levelek:  
Lehetôleg teljes virágzás elôtt gyûjtsünk levele-
ket! A szép, egészségeseket válogassuk, szedjük 
le a szárról kézzel vagy metszôollóval. Tegyük tál-
ba vagy tálcára!

Virágok:  
Teljes pompájukban gyûjtsünk virágokat. Ü  gyel-
jünk a beporzó rovarokra! Fontos, hogy úgy  szed-
jük le a virágot, hogy ne okozzunk sérülést a nö-
vénynek. Használjunk metszôollót!

A virágok sokszor sérülékenyek. Helyezzük el 
ôket lazán, papírral kibélelt kosárban!
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A gyógy- és fûszernövénykert munkái 

•  Mulcsozzunk!

A gyógynövénykert talaját 2-4 centiméter vastag, 
szerves anyagokból álló mulccsal fedjük le.

Ez lehet fakéreg, komposzt vagy növényi aprí-
ték. Számos elônye van: nem nônek gyomok, 
élén kebb lesz a talajélet, jobban megôrzi talajunk 
a vizet.

Ôsszel emeljük meg 8-10 centiméterre a mulcs-
ré teg vastagságát, segít átvészelni a fagyos idô-
sza  kot.

Mulcs terítése

•  Öntözzünk!

A legtöbb gyógy- és fûszernövény jól tûri a szá-
raz ságot, a mulcs is ôrzi a talajnedvességet, de a 
nyári csapadékmentes idôszakban érdemes ön-
töz  nünk.

Öntözés vízpermettel

•  Pótoljuk a tápanyagot!

Tavasszal, a termesztési idôszak elején komposzt-
tal javíthatjuk a talaj tápanyagtartalmát. Ha szük-
séges, ezt késôbb megismételhetjük.

Az érett komposzt

•  Metsszünk, ritkítsunk!

Növényeink meghálálják, ha rendszeresen vissza-
vág juk ôket. Ilyenkor a levágott hajtásokat meg-
szá  ríthatjuk, feldolgozhatjuk. Egyes növények 
for  mára nyírhatók.

Ritkítás

•  Segítsük a hasznos állatokat, mentesít-
sük kertünket a kártevôktôl!

A hernyókat és csigákat szedjük össze, állítsunk 
csapdát a kártevô rovarok ellen, riasztó növények 
telepítésével, madáritató, gyíknapozó létesítésé-
vel védekezzünk! Télre készítsünk madáretetôt, 
sün  garázst!

Téli sünmenedék
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Madáritató

•  Fagyvédelem

Sok fûszernövényünk déli vidékekrôl származik, 
ne hezen bírják a hideg teleket. Az egynyári nö-
vé nyeinket az elsô hidegebb éjszakák elôtt be-
cse repezhetjük, s lakásban tartva még sokáig 
él vezhetjük illatát, ízét. Az évelô növényeket is 
kiáshatjuk, s telelôhelyre (fûtött üvegházba, fagy-
mentes verandára, télikertbe) vihetjük, de taka-
rás sal is védhetjük a fagyoktól.

Téli „ruha” fagy ellen

•  Szaporítás

Ha van olyan növényünk, amely magot érlelt, 
gyûj t sünk magot a következô évi vetéshez! Tél vé-
gén neveljünk palántát, a tavaszi fagyok elmúltá-
val majd ültessük ki, vagy adjuk ajándékba!

Már érik a mag

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. Mérjétek fel az iskolai 
gyógy növénykert feladatait, s a csapatok kö-
zött osszátok el a munkát!

Jegyezzétek fel, hogy a ti csapatotok milyen 
mun kát végez! Soroljátok fel a munkavégzés-
hez szükséges szerszámokat, anyagokat! Ha-
tá rozzátok meg, mikor lesztek elégedettek az 
el végzett munkával!

Csapatunk feladata:

Van-e még olyan zöld növényi rész, amit be-
gyûjtünk? Mit csinálunk vele? Mire van szük-
ség a munkához?

Gyûjthetô még:

Szükséges eszközök:

Van-e olyan növény, melyet kiásunk a telelte-
téshez?

Becserepezzük:

Van-e olyan növény, amelynek a gyökerét 
szed  jük fel, azt fogjuk feldolgozni?

Van-e olyan növény, amelyet betakarunk té-
lire?
 

Van-e olyan növény, amelynek a magját gyûj-
ti tek be?

C3  Ôszi munkák a gyógy- és fûszernövénykertben

Szükséges eszközök:

Ki lesz a felelôs a mulcsozásért, és ki a komposz-
tálásért?

M: 

K: 
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Növényszárítás csokrokban

Elégedett vagy a mai munkával? Válaszd ki, 
mennyire! Indokold meg!

Hogyan használjuk fel a gyógy- és fûszer-
növényeket?

1. Ízesítsünk olajat!
Felhasználhatjuk a begyûjtött növényeink kö-
zül a rozmaringot, kakukkfüvet, tárkonyt, ba-
zsa likomot, majoránnát.

 

•  Vágjuk apróra a kiválasztott növény be-
gyûjtött részeit, töltsük meg vele félig az 
üve  get!

•  Töltsük tele szobahômérsékletû olajjal! 
Fon tos, hogy csak kevés levegô maradjon 
az üvegben, hogy az olaj ne avasodjon.

•  Zárjuk le az üveget, tegyük meleg helyre!
•  Naponta rázzuk meg, 3-5 napon keresztül!
•  Szûrjük át az olajat gézen vagy apró lyukú 

szûrôn!
•  A kész fûszerolajat zárjuk le, majd címkéz-

zük fel!

2. Készítsünk szörpöt!
Készíthetjük frissen gyûjtött vagy szárított nö-
vényi részekbôl. Használhatsz hozzá mentát, 
cit romfüvet, levendulát, kakukkfüvet.

Feladatok:
•  Forraljunk vizet, s a növényi részt leforrázva 

ké szítsünk 2-3 dl erôs teát!
•  Szûrjük le, öntsük a teát fazékba!
•  Keverjünk hozzá a tea mennyiségével azo-

nos mennyiségû cukrot vagy mézet!
•  Forraljuk össze, majd hûtsük ki! Ízesíthetjük 

cit rommal, fahéjjal vagy más, a felhasznált 
növény ízvilágát támogató fûszerrel.

•  Töltsük palackba, felhasználásig tartsuk 
hûtôben!

Tipp: Vízzel, szódavízzel felöntve fogyasz-
szuk! Egyszerre mindig csak keveset ké szít -
sünk! A cukrot karamellként is használhat juk!

A cukor nagyon magas hôfokon (kö-
rülbelül 180 oC-on) karamelli zá ló dik, 
ezért csak felnôttel készíts karamellt! 

Ha nem jól bánunk vele, könnyen égési sérülé-
seket okoz! Kérj segítséget, légy figyelmes, 
hogy megelôzd a balesetet!

Feladatok:
•  Készítsük elô (mossuk tisztára, fer tôt le nít-

sük, szárítsuk meg) a kiválasztott üve get!
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Szántóföldrôl a konyhába
Az elmúlt tanévben megismert növénytermesztô 
gazdaságban mit termesztettek a szántóföldeken?

C4

Csapatban idézzétek fel a látottakat, s gyûjtsétek 
össze azokat a növényeket, amelyekre emlékeztek!
 

Beszéljétek meg, mennyire volt teljes a lista, me-
lyik csapat emlékezett a legtöbb növényre!
Önállóan dolgozz tovább! Melyik az a növény, 
amelyet a legjobban ismersz? Írd ide a nevét!
 

Mi célból termesztik a megismert gazdaságban?

Mire, hogyan használják fel (a gazdaságban vagy 
a vevôknél)?
 

Feldolgozzák-e felhasználás elôtt? 

Ha igen, hogyan?

 

Hazánkban egyes szántóföldi növényeket ôsszel (a hidegnek el
len álló növényeket, például az ôszi búzát), a legtöbbet (a meleg

ig ényeseket) tavasszal vetik el. A betakarítás kora nyártól késô ôszig 
tart, az egyes növények érési idejétôl függôen. A népi kalendárium
ban jeles nap június 29e, PéterPál napja, amely a hagyomány sze
rint az aratás kezdônapja, mivel „a búza töve ezen a napon megsza
kad”. Hogyan kapcsolódik ez a hiedelem az aratáshoz?

Emberi fogyasztásra termesztett növények 

A növények termelô szervezetek, a fotoszintézis 
so rán képesek elôállítani saját szervezetük anya-
ga it, elraktározni azokat az anyagokat, amelyek a 
magvak csírázásához szükségesek.

Ezek a raktározott anyagok szervezetünk – és 
más fogyasztó szervezetek – számára táplálékul 
szol gálnak. Ilyen anyagok a cukrok, a keményítô, 
a zsírok és a fehérjék.

A gabonafélék keményítôben gazdagok. Amit 
a gabonafélék magjának mondunk – a gabona-
szem –, az valójában szemtermés, ezt fogyasztjuk. 
Legismertebb gabonafélénk a búza, melynek 
több fajtáját termesztik szinte az egész mérsékelt 
égöv ben. Hazánkban gyakori még a rozs, az árpa, 
a kukorica és a zab.

Tudtad, hogy a kutatók két különbözô növény keresztezésével 
egy teljesen új növényt hozhatnak létre, melyet hibridnek ne

ve zünk? A búza és a rozs keresztezésével hozták létre a tritikálét, 
mely a két növény kedvezô tulajdonságait hordozza. Nagy a termés
hozama, mint a búzának, és szívós, mint a rozs. Fôleg állatok takar
má nyozására használják.

A kukoricának, a rizsnek, a kölesnek és a cirok-
nak magasabb hômérsékletre van szüksége, mint 
a többi gabonafélének.

A szántóföldeken sokféle növényt termesztenek. 
Közös jellemzôjük, hogy haszonnövények, s hogy 
egy termesztési idôszakban vetik és takarítják be 
ôket.
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Élelmiszerek, ételek:

A: B: C:

Mibôl mi lesz? Párosítsd össze a növények számát 
a belôlük készült élelmiszerek betûjével! 

A gyökérnövények és a szárgumós növények 
kö zül a cukorrépa kétéves növény, s élete elsô 
évé ben az összes répaféle közül a legtöbb cukrot 
raktározza el a gyökerében. Ezért a cukorgyár-
tás európai alapanyaga. Kedvelt táplálékunk, a 
burgo nya Dél-Amerikából (Peru) származik. Euró-
pá ba 1580 körül került, mára az egyik legfonto-
sabb élelmiszeripari alapanyag lett. Keményí tô-
tartalma nagy. A hazavitt burgonyagumót (ez 
nö vénytanilag szárgumó) sötétben kell tárolni. 
Miért? Mit „csinál” olyat, ami a szárra jellemzô?

Cukorrépa

Burgonya

Az olajnövények zsírtartalma élelmiszereink 
fontos tápanyaga. A termesztett olajnövényeink 
kö zül hazánkban a legelterjedtebb a káposz-
tarepce (rö viden: repce) és a napraforgó.

Mindegyik növényi olaj más-más tulajdonságú. 
Az olajat a növény magjából nyerik úgy, hogy a 
magvakat összezúzzák, majd préselik. Az így ki-
nyert folyadékot „hidegen sajtolt olaj” néven 
vá sárolhatjuk meg, és használhatjuk fel például 
sa látákhoz. A visszamaradt „pogácsa” (a zúzott, 
ki préselt, összetömörödött magvak) fontos álla ti 
ta karmány. Az olajat más technológiákkal – me-
le gen, illetve vegyi anyagokat használva – is ki-
nyer hetik a magvakból, ezt a fajtát inkább sütô-
olaj nak használjuk.

A káposztarepce nyár elején hozza sárga, ke-
reszt alakú, négyszirmú virágát, melytôl sárgán 
tün dökölnek a repcetáblák. Könnyen termeszt-
he tô. Ôsszel vetik, jól bírja a hideget, s már nyár 
ele jén betakarítják. A virágzó szántóföld kedvelt 
méh legelô.

Repceföld

Repce virágzata, virága és magja

1. 2. 3.

Növények:

Mit ábrázolnak a képek? Készíts képaláírást a 
füzetedbe! 1. Búza 2. Rozs 3. Zab A. Búzaliszt félék 
B. Zabhelyely C. Rozskenyér vagy barna kenyér 
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Repceolaj

Tudtad, hogy a repceméz nagyon könnyen kristályosodik, ki
kris tályosodva szinte fehérré válik, és nagyon finom szemcsés, 

kré mes megjelenésû lesz? Ez nem minôségromlás, a méz kris tá lyo
so dása természetes folyamat. Kedvelt méz, mert alacsony a savtar
tal ma.

Repceméz

A napraforgó Közép-Amerikából származik. 
Ta vasszal vetik el, és nyár végén takarítják be.

A legismertebb olajnövényünk. Virágrügyeivel 
követi a nap járását, a nagy tányérú fészkes virág-
zatok keleties irányba néznek, így hamar felmele-
gedve több beporzó rovart tudnak odavonzani. 
Olaja a legelterjedtebb étolaj.

Napraforgóföld

Virágzat, termés és az olaj

Mire használják még a kinyert olajat? Ebbôl is 
készül margarin, amely szobahômérsékleten szi-
lárd halmazállapotú növényi zsiradék. Felhasznál-
ja a kozmetikai ipar, de készítenek növényi erede-
tû üzemanyagot is, melyet ásványi eredetû olajjal 
keverve használnak dízelmotorok mûködtetésé re.

Hol lehet leadni a használt sütôolajat? Mi-
re hasz  nál ják?

Milyen étkezési olajokat ismersz még?

A hüvelyes növények gazdag fehérjeforrás-
ként szol gálnak. A hüvelyesek magjait régóta 
fo   gyaszt juk. A legismertebbek a lóbab, a csicse-
ri  borsó, a lencse, a veteménybab és a vetemény-
borsó – utób biakkal a zöldségeskertben is talál-
koz hattál már.

Lóbab

Csicseriborsó

Lencsefajták

C4  Szántóföldrôl a konyhába
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Húzd alá a felsorolásból azokat, amelyekkel meg-
is merkedtél már az iskolakertben. Biztos többet 
is fogyasztottál közülük. Melyiket szereted a leg-
jobban?

Milyen ételek készülnek belôle? 

Tudtad, hogy a hüvelyesek fogyasztása generációnkban je len
tôsen lecsökkent egész Európában? Ennek oka lehet, hogy több 

húst fogyasztunk, mint az elôttünk élô generációk. A húsok a leg je
lentôsebb fehérjeforrásaink lettek. A hüvelyes növények nép sze rû sí
tése céljából 2016 a hüvelyesek nemzetközi éve volt.

Teszteld magad! Mit tudsz a hüvelyes növények-
rôl?

1. Melyik szervezet kezdeményezésére lett 2016 a 
Hüvelyes növények nemzetközi éve?
a) WHO
b) FAO
c) UNESCO

2. A „hüvelyes” elnevezés mire utal?
a) A növény gyökerére
b) A növény virágára
c) A növény termésére

3. Melyik nem hüvelyes növény?
a) len
b) lencse
c) szója

4. Milyen tulajdonságuk révén javítják a talaj ter-
mékenységét, és ezáltal a földek termôképes-
ségét?
a) oxigénmegkötô
b) vízmegkötô
c) nitrogénmegkötô

5. A pillangósvirágúak családjába kb. hány faj tar-
tozik?
a) 120 000
b) 12 000
c) 1200

6. A pillangós virág részei
a) vitorla, evezô és a csónak
b) vitorla, evezô, hajó
c) hajó, lapát, kormány

7. Melyik nem a bab elnevezése?
a) paszuly
b) fuszulyka
c) pityóka

8. Melyik állítás nem igaz?
a) A hüvelyeseknek nagy a fehérjetartalmuk.
b) A hüvelyeseknek nagy a rosttartalmuk.
c) A hüvelyeseknek nagy a koleszterintartal-

muk.

9. Melyik kontinensen ôshonos az akác?
a) Amerika
b) Ázsia
c) Afrika

10. A csicseriborsó népies neve
a) rókaborsó
b) bagolyborsó
c) galambborsó

11. Melyik hónapban szüreteljük a földimo gyo-
rót?
a) május
b) július
c) október

12.  Melyik ünnepünkhöz kapcsolódik a lencseevés 
hagyománya?
a) húsvét
b) pünkösd
c) újév

13. Mikor érdemes vetni a borsót szabad földbe?
a) február végétôl április közepéig
b) márciustól május végéig
c) február elejétôl júniusig

+1 Melyik írónkról neveztek el bablevest?
a) Jókai Mór
b) Csokonai Vitéz Mihály
c) Mikszáth Kálmán

Megoldás:
1. b, 2. b, 3. a, 4. c, 5. b, 6. a, 7. c, 8. c, 9. a, 
10. b, 11. c, 12. c, 13. a, +1. a

Ha valami nem ment, kérdezz, keress, tudj meg 
min dent!
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P SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK AZ ISKOLAKERTBEN 

Az iskolakertben bemutatás céljából mûvelünk 
szán tóföldi parcellát, ahol 1-2 négyzetméteres 
kis te rületen termesztünk egy-egy szántóföldi 
nö vényt.

Az elmúlt évben milyen növényeket láttatok az 
is kolakert szántóföldi parcellájában?

Az évfolyam csapatai között osszátok be a ter-
mesztett növényeket! Vállaljatok feladatot, vagy 
sor soljatok, ha mindenki ugyanazt szeretné. Ha 
a csapatok és a kis parcellák száma nem egyezik 
meg, vállalhattok több növényt, vagy átszervezhe-
titek a csapatokat a parcellák számával azonosra.
A projekt fô feladata, hogy a kiválasztott nö vényt 
alaposan megismerjétek, a következô évben 
ter  messzétek, betakarítsátok, feldolgozzátok, 
s mind  ezt megismertessétek az évfolyam vagy 
egyes ré szeit az iskola közösségével.

Tevékenység Felelôs Határidô

   

2. feladat: A növény termesztése

•  Produktum: Vetési, termesztési terv. Az is ko-
la kerti parcellában megfigyelhetô növény és 
ter més, a termesztési folyamat bemutatása 
fo tókkal, rajzokkal, préselt növényekkel.

•  A lényeg, hogy az iskolakerti parcellában fo-
lyó termesztési folyamat jól követhetô, meg-
fi gyelhetô legyen.

C4  Szántóföldrôl a konyhába

A munkalap segít a projekt tervezésében és meg-
va  lósításában. Csak a fô feladatokat tartalmazza, 
a részfeladatokat, a tevékenységek beosztását, 
a meg valósítás határidejét nektek kell megtervez-
ni. Fontos, hogy figyelemmel legyetek a termé-
szet, az évszakok rendjére s az iskolai feladatok, 
rendezvények idôbeosztására. Munkátokkal vagy 
annak egyes elemeivel kapcsolódhattok a pálya-
ori entációs témanaphoz, a fenntarthatósági té-
ma héthez, esetleg a digitális témahéthez.

Csapatunk növénye: 

1. feladat: A növény megismerése

•  Produktum: Album, plakát, ppt, kisfilm
•  A lényeg, hogy pontos, érthetô bemutatás ké-

szüljön a növényrôl, legyen benne sok rajz, sa-
ját fotó, akár lepréselt növény, minden fon tos 
ré szével együtt.

•  Tipp: Az elkészült munkákat közzétehetik 
úgy is, hogy az iskolakertben a parcellában 
el  helyezett tábla QR-kódjával elérhetôvé te-
szi  tek az információkat.

•  Tervezési javaslat:
– Elôkészítés
– Szervezés, megvalósítás
– Megosztás, bemutatás
– Értékelés

•  Tipp: Iskolakerti nyílt napon vagy kapcsolódó 
té manapon bemutathatjátok a parcelláto-
kat, a tevékenységhez kapcsolódó foglal ko-
zá  sokat, tanulási utakat.

•  Tervezési javaslat:
– Elôkészítés
– Szervezés, megvalósítás
– Megosztás, bemutatás
– Értékelés
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3. feladat: A növény felhasználása

•  Produktum: Album, plakát, ppt, kisfilm a fel-
használási lehetôségekrôl, legalább egy ter-
mék elôállítása, bemutatása.

•  A lényeg, hogy az elkészült termék meg is -
merhetô, ha élelmiszer vagy étel, akkor kós-
tol ható is legyen. Leírása alapján ki vi te lez he-
tô, megvalósítható legyen.

Tevékenység Felelôs Határidô

   

•  Tipp: Szervezhettek kiállítást vagy ételkósto-
lót, esetleg fôzôversenyt is.

•  Tervezési javaslat:
 A projektterv tevékenységeit a következôk 

sze rint érdemes tagolni:
– Elôkészítés
– Szervezés, megvalósítás
– Megosztás, bemutatás
– Értékelés

Tevékenység Felelôs Határidô
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Süssünk, süssünk valamit!
Tudsz-e olyan ételt, melyet családotokban generációk 
óta ugyanúgy készítenek?

C5

Az étkezési hagyományok, szokások a kultúránk 
ér tékei. A családi tudás, a titkos receptek nem ze-
dék  rôl nemzedékre öröklôdnek. A gabonafélékbôl 
fôtt kása régi, a gabona ter me léssel egykorú ételtí-
pus. Nyelvünkben a kása szót használjuk a gabona-
szembôl és a da rál má nyá ból fôtt sûrû étel re.

1. Mire mondjuk, hogy kásás?

Kásaételekhez a kenyérsütésre nem alkalmas 
ga bo nákat, a kölest, az árpát, a zabot használták. 
A kásaalapanyagok köre új növényekkel bôvült, a 
15. században a hajdina és a 17. századtól a kuko-
ri  ca is bekerült az étrendbe.

C5  Süssünk, süssünk valamit!

Három generáció a konyhában

Tudode, kik és mikor ettek kását? A fennmaradt feljegyzések
bôl kiderül, hogy az 1500as években például a várkatonaság 

napi két étkezésének egyik fogása valamilyen kása, leggyakrabban 
ár  pakása volt. A köznép (cselédek, szolgálók) és a középosztály (ne
me sek és polgárok) rendszeresen fogyasztották, fôleg böjt idején.

Elterjedtségüket az is magyarázza, hogy a hozzávalókat egysze
rûbb, akár kézi malomban is meg lehetett ôrölni. Az 1700as, 1800as 
évekre minden tájegységnek megvolt a maga kásája. Anyanyelvünk 
megôrizte ezeket: a dödölle és a szuszogó magyar szó, a sterc oszt
rák, a zsámiska ruszin eredetû. A gánca, ganca, gánica a nyugati és 
a délszláv vidékekrôl származik, a málé román, a pu liszka isme ret len 
eredetû szó.

A másik nagyon régi ételünk a kenyér. Annyi ra 
régi, hogy már a honfoglaló magyarok is ké szí tet-
tek lepénykenyeret liszt, víz, só keverékébôl. Min-
denféle gabonából készítették. Az erjesztett ke-
nye ret csak jól keleszthetô gabonából, leginkább 
bú zából sütöttek. A kenyér szó a magyar nyelv-
ben a kovásszal erjesztett magas kenyeret és a le-
pény kenyeret is jelenti.

Lepénykenyér Erjesztett, magas kenyér

Ma olyan receptekbôl dolgozunk, melyek se-
gít ségével kicsit felidézhetjük a régi korok ízvilá-
gát, technológiáját. Ezeket az ételeket modern 
eszközökkel vagy nélkülük, szabad tûzön, nyár-
son, bográcsban vagy tárcsán is elkészíthetitek.

A kásaételek a mai napig jelen vannak étkezési 
kul túránkban, hagyományainkban, még ha az 
alap anyagok és a technológiák is nagyot változ-

tak (az instant kásaport kis tálkában felöntjük tej-
jel vagy vízzel, majd „megmikrózzuk”).

Munkálkodás

Ha megfigyelünk egy liszteszacskót, a ter mé-
ket azonosító jelzést találunk rajta. Ez betûk-
bôl és számokból áll. Az elsô betû annak a ga-
bo nának a kezdôbetûje, amibôl a liszt ké szült 
(B – búza, R – rozs). A második betû a szem cse -
mé retet, az ôrlés módját jelöli (L – liszt, D – da -
ra, F – fogós/nagyobb szemcséjû, FF – két szer 
fo  gós, FFF – háromszor fogós/durva szem cséjû). 
A be tûk után számokat látunk: 55, 80, 200 stb. 
Ezek a liszt hamutartalmának (visszama radt 
ás vá nyi anyag-tartalom) jelölésére szolgálnak. 
Minél nagyobb a szám, annál nagyobb arány-
ban tar talmaz korpát a liszt.
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Terv szerint végezzük a feladatokat! Fokozot-
tan ügyeljünk a balesetek meg elô zé sére! Ha bár-
mi baleset történik, azonnal je lez zé tek tanáro-
toknak!

Az ételkészítés során fölösleges anyagok is ke-
let keznek. Válogassuk szét a hulladékot! Gyûjt-
sünk szelektíven, gondoljunk a kom posz  tál ható 
konyhai hulladékok elhelyezésére is! 

A munkavégzés során a munkaterületen folya-
ma tosan rendet teszünk. Gondoskodunk a hul-
ladé kokról, a használt eszközöket elmosogatjuk, 
a munkafelületet fo lyamatosan tisztán és szára-
zon tartjuk.

Tálalás: 
Az elkészült ételt úgy tálaljuk, hogy minden csa-
pat meg tudja kóstolni.

Értékelés: 
A kóstolás után történik. A tervezett szempontok 
sze rint értékeljétek saját ételeteket, munkátokat, 
s hallgassátok meg a többi csapat értékelését is. 
Ti is értékeljétek a többi csapat ételét, munkáját!

Az értékelés után fogyaszthattok az elkészült 
é telekbôl, majd rakjatok rendet, mosogassatok el!

Receptek szántóföldi növények mint fô alapa-
nyag felhasználásával:

Búza:
Cserkészkenyér

Hozzávalók:
80 dkg liszt, 2 csomag sütôpor, víz, só

Elkészítés:
A lisztet egy nagy tálban elkeverjük a sütôporral, 
a sóval. A közepébe kialakított mélyedésbe ap-
rán ként töltjük a vizet. Összegyúrjuk. Annyi vi zet 
kell hozzáadni, hogy átgyúráskor már ne törjön, 
ne morzsálódjon a tészta. Ha kész, 2-3 cen timé-
ter át mérôjû sodratot készítünk, amit ke  ményfa 
rúd ra tekerünk, kevés vízzel ragaszt va rög zítjük. 

Csapatban dolgozunk. Csapatonként más-más 
fô alapanyag – egy kiválasztott szántóföldi nö-
vény – felhasználá sá val készítsetek ételt!

Döntsétek el közösen, melyik receptet fog já tok 
kipróbálni! Választhattok a tankönyv ben bemuta-
tott receptek közül, vagy hasz nál hattok egy régi 
családi receptet is. A dön tés elôkészítéséhez vizs-
gáljátok meg, meg valósítható-e tanórátok idôtar-
tamában az ételkészítés!

Ha idôigényes az elkészítése, dolgozhattok 
elô készített alapanyaggal, vagy tartalékoljátok a 
re ceptet témanapra, osztályprogramra, vagy pró-
báljátok ki otthon!

Tervezés:
Az ételt négy személyre készítjük, így minden ki 
megkóstolhatja majd (a teljes csoport), és ér té kel-
heti. A hozzávalók szerint vegyétek szám ba, hogy 
milyen élelmiszerekre, és azokból mennyire van 
szük ségetek!

•  Ellenôrizzétek a hozzávalókat, hogy van-e 
o lyan alapanyag, amit be kell szerezni. Ha igen, 
ké szítsetek róluk listát!

•  A recept elkészítési útmutatója alapján rendez-
zétek sorba a feladatokat!

•  Írjátok fel, hogy a feladat elvégzéséhez milyen 
esz közöket kell használnotok!

•  Nézzétek meg, hogy rendelkezésre állnak-e, és 
használhatók-e!

•  Ha hiányzik valami vagy javításra szorul, írjátok 
fel a listára!

•  Osszátok be a munkát! Minden feladatnak le-
gyen egy felelôse a csapatból!

•  Vannak munkák, amiket egy idôben is tu-
dunk végezni, s vannak olyanok, amelyek csak 
egymás után következhetnek.

•  Végül tervezzétek el azt is, hogy az elkészült 
ételt milyen szempontok szerint értékelitek 
majd. Ne csak az étel, hanem az ételkészítés fo-
lya matát, a csapatmunkát, az együttmûködést 
is értékeljétek! Ehhez is írjatok szempontokat!

Elkészítés:
Mielôtt az ételkészítési feladatokhoz hoz zá kez-
dünk, a hajunkat, ha hosszú, összefogjuk, még 
jobb tiszta kendôt, sapkát venni rá. Alapo san ke-
zet mosunk, kötényt kötünk. Ha ha junkhoz vagy 
bár milyen, nem tiszta tárgyhoz értünk, újra mos-
sunk kezet!

Vizsgáljátok meg, mit jelent mindez a gya kor-
latban! Hasonlítsatok össze különbözô  je lö lé sû 
liszteket! 



25

Az egyes tekerések között ma rad jon 2-3 cen-
timéter hely, hogy a megdagadó tészta el férjen. 
Parázs fö lött tartva sütjük. 10 perc alatt megsül. 
Addig sütjük, míg vilá gos barna kér ge nem lesz. 
Hántolt ágdarabbal, fogpiszkálóval megszúrva el-
lenôrizhetjük, hogy ragad-e még a belseje.

Csíramálé, csiripiszli

C5  Süssünk, süssünk valamit!

Hozzávalók:
1 kg búza, 1,5 l víz, liszt – szükség szerint

Elôkészítés:
A búzát egy nagy tálba tesszük, felöntjük annyi 
víz zel, ami éppen ellepi. Sötétben tartjuk 4-5 na-
pig, közben a vizet újratöltjük, amíg a búzasze-
mek kicsíráznak. Ha fényben csíráztatjuk, kizöldül, 
és a csíramálénak nem lesz finom íze.

Elkészítés:
A kicsírázott búzát húsdarálón ledaráljuk, fel-
öntjük bô vízzel, jól átkeverjük, majd sûrû szûrôn 
át szûrjük. A szûrletet (tejszerû folyadékot) annyi 
liszttel keverjük el, hogy piskótasûrûségû masz-
szánk legyen. Kivajazott vagy sütôpapírral bé lelt 
tepsibe öntjük, s alacsony hôfokon két órán át 
sütjük. Akkor jó, ha a széle karamellás, a kö ze pe 
aranysárga. Hogy a gôz fröcsögés nélkül tá voz-
has son belôle, pár nádszáldarabot szúrtak be le, 
és úgy sütötték.

Tejbegríz

Hozzávalók:
3 dl tej, 2 dl víz, 3-4 evôkanál búzadara (gríz), ízlés 
szerint cukor, szóráshoz kakaó vagy fahéj

Elkészítés:
A tejet a vízzel összeöntve felforraljuk. Lassan 
csur gatva, állandó keverés mellett hozzáadjuk a 
darát. Folyamatosan keverve sûrûre fôzzük, bele-
keverjük a cukrot. Kicsit állni hagyjuk, tetejére 
cukrozott kakaót vagy fahéjat szórunk.

Elkészítés:
Egy fedeles tálba tesszük a zabpelyhet, hoz zá önt-
jük a tejet, elkeverjük a mézzel, fahéjjal.

Lefedve állni hagyjuk annyi ideig, hogy a zab-
pely megpuhuljon a nedvességtôl (ha ro po  gósan 
szeretjük, ezt kihagyhatjuk). A natúr jog hurttal 
elkeverjük, a felaprított gyümölcsöt rá halmozzuk.

Kukorica:
Pattogatott kukorica

Hozzávalók:
Pattogatni való kukorica, kevés olaj

Elkészítés:
Egy nagy fedeles lábas aljára kevés olajat öntünk, 
felforrósítjuk. Beletesszük a kukoricát, majd kö-
ze pes hômérsékleten melegítjük fedô alatt, míg 
minden szem ki nem pattog.

Készíthetjük különféle ízesítôvel. Használha-
tunk mikrohullámú sütôt vagy kukoricapattogta-
tó konyhai kisgépet.

Zab:
Édesség zabpehelybôl 

Hozzávalók:
120 g zabpehely, 240 ml tej, 6 evôkanál natúr jog-
hurt, 4-5 teáskanál méz, ízlés szerint fahéj, idény-
gyü  mölcs (pl. reszelt alma)
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Mákos kukorica

Hozzávalók:
1-1,5 kg fôtt kukoricaszem, 0,5 kg darált mák, íz-
lés szerint cukor

Elkészítés:
Nagy, fedeles tálba tesszük a fôtt kukoricaszeme-
ket, megszórjuk mákkal, ízlés szerint cukorral, majd 
a tálat szorosan lezárva, alaposan összerázzuk.

Kukoricakása

Hozzávalók:
6 dl víz, 20 dkg kukoricadara, fél teáskanál só. Tá-
la láshoz lekvár vagy juhtúró, tehéntúró.

Elkészítés:
A vizet felforraljuk, sózzuk, lassan keverve hoz zá-
öntjük a kukoricadarát, majd folyamatos keverés 
mellett 20-25 percig fôzzük. Tálalhatjuk édesen 
lek várral vagy sósan juhtúróval.

Hasonlóan készül a puliszka is, de nem darából, 
ha nem durvára ôrölt kukoricalisztbôl készítjük.

Burgonya:
Lapcsánka, bere, tócsni, tócsi, cicege (és még sok 
más tájnéven ismert)

1 kg lehetôleg lisztes (C típusú) burgonya, 2 tojás, 
liszt, fûszerek (só, bors, petrezselyem, kakukkfû, 
fok hagyma ízlés szerint), olaj a sütéshez

Elkészítés:
A burgonyát meghámozzuk, apró lyukú reszelôn 
le reszeljük. Hozzáadjuk a tojásokat, annyi lisztet, 
hogy sûrû palacsintaszerû tésztát kapjunk. Ízlés sze-
rint fûszerezzük, akár a fûszerkertbôl. Serpe nyô -
ben olajat melegítünk. Nem túl forró olaj ba kanál-
nyi masszát teszünk, szétlapítjuk, mindkét oldalát 
pirosra sütjük. Tepsiben, sütôben is készíthetô.

Sztrapacska

Hozzávalók:
A tésztához: 
1 kg lehetôleg lisztes (C típusú) burgonya, 35 dkg 
liszt, 1 kávéskanál só
A feltéthez: 
0,5 kg juhtúró, 1 pohár tejföl, só

Elkészítés:
A burgonyát meghámozzuk, apró lyukú reszelôn 
lereszeljük. Hozzáadjuk a lisztet és a sót, majd jól 
összekeverjük. Galuskaszaggatón bô forrásban 
lévô sós vízbe szaggatjuk, kifôzzük.

Ha a tészta elkészült, leszûrjük, hideg vízben 
leöblítjük. Túróval, tejföllel tálaljuk.

Krumplilángos

Hozzávalók:
1 kg krumpli, 30-40 dkg liszt, só, olaj

Elkészítés:
A krumplit sós vízben héjában megfôzzük, há-
moz zuk, krumplinyomón áttörjük. Ha szükséges, 
még megsózzuk. Ha langyosra hûlt, hozzáadjuk 
a liszt felét, elkezdjük összegyúrni, a többi lisztet 
ap ránként adagolva. Ha összeállt a tészta, rudat 
for mázunk, felszeleteljük, a szeletekbôl kör ala-
kú, vékony lapokat nyújtunk. Palacsintasütôben 
ke vés olajon mindkét oldalukat megsütjük. Ha 
van régi fatüzelésû tûzhelyünk (sparhelt) vagy 
ön töttvas lapunk a gáztûzhelyen, olaj nélkül is 
süt hetjük. Zsírral vagy lekvárral megkenve fo-
gyasz tjuk.
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Egészséges növény 
egészséges talajon
Tavaly milyen talajvizsgálatokat végeztetek?

C6

 

Munkálkodás

Elôször is vegyetek mintát a kertben ôsszel 
meg mûvelendô néhány ágyásból és összeha-
son lításul egy tapintásra más jellegû talajból!

Figyeljétek meg a talajmintákat színük, mor -
zsalékosságuk alapján, és ismételjétek meg a tava-
lyi gyúráspróbát! Mit tapasztaltok?

Talajok szemcseméret szerinti összetétele 

Csapatban dolgozunk.
Szükségetek lesz a talajminták számával e  gye-
zô egyforma fedeles dunsztosüvegre vagy szé-
les szájú 0,5 l-es üdítôspalackra, üvegen ként egy 
evôkanál konyhasóra, csapvízre, mo so ga tó szerre, 
milliméteres beosztású vonal zó ra.

A vizsgálat menete:
Tegyetek egy evôkanál sót az üvegekbe, töltsétek 
fel az üveget a feléig vízzel, várjátok meg, míg a 
só feloldódik! (Ezalatt elvégezhetitek az ezután 
következô vizsgálatot is.)

A talajmintákból tegyetek egy-egy dunsz tos-
üvegbe (palackba) annyit, hogy az üveg egy-
harmadáig érjen! Adjatok hoz zá pár csepp mo-
sogatószert! Zárjátok rá a kupakot, és rázzátok 
fel alaposan! Hagyjátok ülepedni! Figyeljétek a 
folyamatot, de valószínûleg a következô nap vagy 
héten fog játok tudni értékelni az eredményt!

Megfigyelés:
Ha az ülepedés befejezôdött, mérjétek meg az 
egyes rétegek vastagságát! (Sokszor nehéz észre-
venni a rétegek határát!) Kanállal óva tosan „ter-
meljétek ki” a rétegeket! Tapin tás sal ellenôrizzé-
tek a szemcsésségét! Mit figyeltetek meg?

Eredményeiteket írjátok táblázatba, milli mé ter -
ben megadva úgy, hogy alul legyenek az al  sóbb 
rétegek vastagságai. Legalulra, a vastag vonal alá 
írjátok be talajotok fô, szem cse méret szerinti tí-
pusát (más néven a talaj „fé leségét”: ho mok, vá-
lyog vagy agyag)!

 

  
  

 

Magyarázat:
A nagyobb szemcsék (pl. a homok) gyorsab-
ban üle pednek a levegôben és a vízben is, a por 
(vá lyog) lassabban, az agyag még lassabban. 
A só ra és a mosogatószerre azért volt szük ség, 
hogy a szemcsék ne tapadjanak annyi ra össze.

A vizsgálat végén a sós vizet öntsétek a le-
fo lyó ba, a talaj maradékát dobhatjátok a kom -
poszt ra!

Elôzô évben tanultátok: minél nagyobb az 
agyagtartalom, annál kötöttebb, nehezebben 
mûvelhetô a talaj. Nehezebb ásni, kapálni, de 
szántani is. Ha jól megázik, erre mondják, hogy 
„vendégmarasztaló sár”. Miért?

Réteg

Minta
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Az agyagtalajok hajlamosak szárazság esetén 
zsugorodni és megrepedezni. Láttál már ilyen 
repedezett talajt?

Repedezett agyagos talaj

A kötöttség és az agyagtartalom 
meghatározása

Közösen elvégezzük a vizsgálatot, de a táblá-
zatból mindenki egyénileg olvassa ki az ered-
ményt!

A talajok kötöttsége, megmunkálásnak va-
ló ellenállása az agyagtartalmuktól függ. Az 
a gyagszemcsék azok, melyek a szemcsék ta-
pa dásához, a vízmegtartáshoz és a duzza dás-
hoz- zsugorodáshoz legnagyobb mértékben 
hoz  zájárulnak. Az úgynevezett Arany-féle kö-
töt t ség meghatározása olyan vizsgálat, amit a 
ta lajvizsgáló laboratóriumok is végeznek, a gaz -
dák is rendszeresen igényelnek. A vizsgá lat  hoz 
a talajt elôzôleg kiterítve szárítani kell, amíg 
tovább nem szárad levegôn, úgynevezett lég -
száraz állapotig. Át kell szitálni 2 mm-es szitán.

Szükség lesz milliliteres beosztású fecs ken-
dô  re vagy mérôhengerre, dörzsmozsárra, ion-
cse  rélt (vagy desztillált) vízre.

A vizsgálat menete:
100 g légszáraz talajt mozsárban eldörzsölünk, 
majd a ml-es beosztású fecskendôbôl, mérô-
hen  gerbôl apránként ioncserélt (vagy desztil-
lált) vi zet adagolunk hozzá, közben a mintát 
a vízzel el dörzsöljük. Amikor a talaj a vizet 

nehezebben nyeli el, dörzsölés közben is megcsil-
lan felületén a víz, úgynevezett fonálpróbát lehet 
rajta bemutat ni. A mozsártörôt lassan kihúzva az 
eldörzsölt min tából a talajminta és a mozsártörô 
között né hány milliméter hosszú, középen el-
keskenyedô ta lajhíd, fonál képzôdik, amely 
elszakadva vissza kun  korodik.

Fonálpróba 
a kötöttség 

meghatározásánál

Megfigyelés:
Ekkor leolvassuk a fogyott vízmennyiséget milli-
li terben, és az alábbi táblázat alapján meghatá-
roz zuk az agyagtartalmat és a talaj szemcseméret 
sze rinti „féleségét". 

Az Arany-féle kötöttség 

A talaj szem-
cseméret szerinti 
„félesége"

Agyag-
tartalom
(%)

Arany-féle kötöttség 
(100 g talajra fogyott 
víz ml-ben)

Nyers homok,
futóhomok

< 10 < 25

Homok 10–25 25–30

Homokos vályog 25–30 30–37

Vályog 30–60 37–42

Agyagos vályog 60–70 42–50

Agyag 70–80 50–60

Nehéz agyag > 80 > 60

A leolvasás eredményét az alábbi táblázatba írd!

Talajminta megnevezése Agyagtartalom (%) Talaj típusa
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Magyarázat:

Talaj mészkôtartalmának (szénsavasmész-
tartalmának) kimutatása 

Csapatban dolgozunk.
A következô vizsgálathoz ecetre (legjobb a 20%-os)
vagy sósavra (10%), mészkôre és egy darab más 
(nem mészkô anyagú, pl. bazalt) kôre, tálcára, na-
gyí  tóra és cseppentôre lesz szükséged.

Az ecet vagy a sósav nem érhet a ru-
hádhoz, bôrödhöz, szemedhez, szád-
hoz! Ügyelj arra, véletlenül se fröcs -

 csenjen rád!

Induljunk ki abból, hogy a talajok keletkezésé-
nek fontos eleme a kôzetek aprózódása! De nem 
min degy, milyen kôzetbôl indul ki a folyamat. 
Helyezd el a tálcán a mészkövet, a másik követ, 
il letve néhány talajmintából evôkanálnyi mennyi-
sé get! A melléjük helyezett papírdarabra írd fel a 
nevüket! (Ha már többször el vé gezték ezt a pró-
bát mészkövön, ak kor friss, tö rött felületet kell 
rajta kialakítani, pl. satu ba fogva kalapáccsal vagy 
dörzs papírral.)

A vizsgálat menete:
Egyik gyakori kôzet a mészkô, amit savval ki le-
het mutatni. Csepegtess ecetsavat vagy sósavat a 
tál cán lévô mészkôre, majd a másik (nem mészkô 
anyagú) kôre! Figyeld nagyítóval is! Mit tapasz-
talsz?

Megfigyelés:

Mészkô, benne lévô 
állati vázakkal

Magyarázat:
A mészkô – ezt majd kémiaórán tanuljátok – kö-
tött szénsavat tartalmaz, amibôl szén-dioxid-gáz 
sza badulhat fel sav hatására, buborékokkal, mint 
a szénsavas italokban. Ha csendben vagytok, hal-
la ni is lehet a pezsgést!

Most már tudjuk, hogyan viselkedik a mészkô 
és egy másik kôzet sav hatására (az összes töb-
bi, nem mészkôtartalmú kôzet híg savban, mint 
a milyen a 20%-os ecet vagy sósav, nem adja ezt a 
próbát, azaz a pezsgést, gázképzôdést). Ez a vizs-
gálat a mészkövön és egy biztosan nem mészkô-
tartalmú kövön egyben a módszerünk helyességé-
nek próbája is.

Most cseppents a savból a talajmintákra! Melyik-
ben van mészkô? Lehet különbség a mészkôtartal-
mukban? Írd le válaszaidat!

A vizsgálattal nemcsak a talaj eredetérôl tudtál 
meg valamit, hanem a használatáról is. A mésztar-
talom hozzájárul a talaj kedvezô szerkezetéhez, 
por hanyósságához is. Továbbá vannak növények, 
me lyek:
•  nem tûrik a gyengén meszes talajt sem (pl. áfo-

nya);
•  mészmentes, illetve enyhén meszes (sava nyú 

vagy semleges) talajt kedvelnek (pl. sze líd gesz-
te  nye, málna, ribiszke, cékla);

•  mészre nem érzékenyek (pl. dió, szôlô);
•  kifejezetten mészkedvelôek (pl. ôszibarack, 

kaj szi, mandula, veteménybab).

Ezeket az igényeket a kertésznek figyelembe 
kell vennie a termesztendô növények kiválasztá-
sá nál!

A ti kerti talajotokba melyik növények illenek 
a fentiek közül?

C6  Egészséges növény egészséges talajon
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Változtathatunk-e a talaj minôségén?

Mészben szegény talaj meszezése

A képen szántóföldi talaj meszezését látjuk. Ha 
en nek okáról gondolkodunk, két fô lehetôség 
me rülhet fel:
1. Eredetileg is kevés volt benne a mész a termesz-

teni kívánt növényhez vagy a talaj kívánt mor-
zsalékos szerkezetéhez.

2. Eltûnt belôle a mész egy része. 

A talajokban csökkenhet a mésztartalom a környezetszennye
zés (savas esôk), a túlzott öntözés és a helytelen mûtrágyázás 

ha tására is. A csökkenés oka a mélyebb rétegek felé való kimosódás. 
Tehát a mész nem „megsemmisül”, hanem elvándorol.

A trágyázás, talajerô-utánpótlás  

A talajt alkotó kôzetekben a növények számára 
szük séges valamennyi tápanyag jelen van. De 
a men nyiségük is fontos. Ha csak egyikféle táp-
anyag ból, tápelembôl (nitrogén, foszfor, káli-
um, kalcium, vas stb., ezt majd kémiaórán rész-
le   tesebben tanuljátok) is kevesebb van a növény 
szük   ségleténél, akkor a növekedés és a termés 
ki   sebb lesz, a növény „éhezhet”, megbeteged-
het. Ahogy vízhiány esetén a vizet pótolni kell 
– öntözéssel –, úgy a hiányban lévô tápelemek 
pót   lása is szükséges a növény egészségéhez, nö-
ve  kedéséhez. Ezt hívjuk talajerô-utánpótlásnak, 
trá  gyázásnak.

Munkálkodás

Járjátok be a kertet, van-e trágya, komposzt, 
zöldtrágya, illetve melyek azok az ágyások, 
amelyeket trágyázni kell! Lehet, hogy a trá-
gyázásra szoruló ágyások korábban trágyázva 
voltak. Akkor a trágyával bejuttattunk táp-
anya gokat, most mégis újra be kell juttatni a 
talajba. Hová tûntek el azok a tápanyagok?

Csapatban dolgozunk. Nyomozzunk eltûnô 
tápanyagok után a mellékelt ábra szerint! Is-
mertessük ötleteinket, érveljünk!

A rajzon mi ábrázolja a talajt, a növényi 
gyö  ke ret, a növény szárát és levelét?

A nyilak a tápanyagok lehetséges fôbb út-
vo  nalait ábrázolják. Keressetek lehetôségeket 
a nyi  lakkal jelölt tápanyagmozgásokra, a talaj-
ból ki  felé, illetve befelé! Írjátok a nyilak mellé 
ezek ne  vét, a trágyázáshoz hasonlóan, amit 
már beírtunk! 

A növények gyökereikkel, a gyökerek által kiválasztott savas 
anya gokkal folyamatosan mállasztják, oldják a talajt, ezáltal ko

ráb ban nem hozzáférhetô tápanyagok hozzáférhetôvé, felvehetôvé 
válnak. Gyakorlatilag tápanyagokat „bányásznak” maguknak!

Ez a tápanyagkészlet növelésének egyik módja. Finom port, kô
zetport, benne tápanyagokkal a szél is szállít és elterít a talaj fel
színén, de ez csak kis tápanyagforrást jelent.

A talaj tápanyagtartalmát növelô legfonto sabb 
táp anyagnövelô lehetôség a trágyázás. A táp-
anyag tartalmat azonban nem csak trágyá zás sal 
lehet növelni. Ha például betakarítás után zöldtrá-
gyanövényt vagy másodveteményt ter mesz tünk, 
akkor azok gyökereikkel további táp anyagot 
vesznek fel, amelyek így már nem tud nak kimosód-
ni a talajból. Ha kisebb a talaj táp anyagvesztesége, 
több marad belôle a növények számára. 

A zöldtrágyanövényeket visszaforgathatjuk a 
talajba, azaz zöldtrágyázunk, így azok tápanyag-
tartalma újra hasznosulhat.

A talaj élôlényeinek életmûködései vagy tûz 
ha tására egyes anyagok gázzá alakulnak, és a 
lég körbe távoznak. Lejtôs területen az esôvel 
lemo sódó talajjal is elveszhetnek tápanyagok. De 
leg nagyobb mennyiségben az ember is visz el táp-
anyagokat a termôföldrôl az elszállított növényi 
anyaggal. A kukoricaszem, a kukoricaszár is tar-
tal maz talajból felvett tápanyagokat.

Ha a kukoricaszemet, -szárat és más részeket 
el szállítjuk, a benne lévô tápanyagok nem jutnak 
vissza a talajba. A talaj tápanyagban egyre szegé-
nyebb lesz, ha nem pótoljuk azt megfelelôen.

Ezért kell újra és újra trágyázni, hogy a talaj 
táp anyagveszteségeit csökkentsük.

trágyázás
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Milyen trágyákat ismertek? Beszéljétek meg! 
Egy gazdabolt, kertészeti áruház honlapján is 
utánanézhettek, hogy miket árulnak a fôbb cso-
por  tokból: szerves trágyák, természetes talajja ví-
tó ásványok és mûtrágyák.
     
  Egészítsd ki a mondatokat!

Természetes talajjavító anyag például a természe-
tes kálisó vagy a kôzetpor, például a bazaltliszt, a 
dolomitpor, a mészkôpor.

Szerves trágya például a

. 

Mûtrágya a

 .

Mûtrágya kiszórása szántóföldön

A komposztnak nemcsak talajszerkezet-javító 
és ta lajélet-serkentô hatása van, hanem trágya-
ként is hasznosul, hiszen nagy a tápanyagtartal-
ma, kü lönösen a trágyagilisztákkal készített 
gi liszta kom poszté. Amit beleteszünk, annak táp-
anyag tartalma a talajba jut, amikor a komposztot 
ki  szórjuk. Nem mindegy tehát a trágyázás miatt 
sem, hogy mit teszünk a komposztba. Szennye-
zett anyagokat, például vegyszerrel kezelt fát 
sem  miképpen! Viszont például a tábortûz, sza-
lon   nasütés után maradt hamu káliumtartalma, a 
fe  ketére szenesedett famaradványok pedig lyu-
ka   csosságuk miatt jót tesznek a talajnak: kisebb 
men nyiségben kiszórhatók, beáshatók, kom posz-
tál  hatók!

A mûtrágyát könnyû szállítani és kiszórni. 
Kel lô pontossággal ismerjük tápanyagtartal-
mát, ezért könnyû adagolni. Viszont nemcsak 
sok pénzbe kerül, de egyéb problémákat is 
okoz   hat.

Elôször is a mûtrágyagyártáshoz a természet-
ben megtalálható ásványkincseket használnak. 
Ha ezek készletei csökkennek, az ezekre épülô 
iparágak kevésbé és drágábban tudnak mûködni.

Érdekes a nitrogénmûtrágya története. Ré-
gen fô ásványkincse az úgynevezett chilei sa lét -
rom volt, csakúgy, mint a lôporgyártásé.  
Né metor szág nem jutott hozzá elég alapanyag-
hoz a távoli Chilébôl, de német vegyészek ki-
dolgozták, hogyan lehet a levegôt 78%-ban al-
kotó nitrogénbôl nitrogénmûtrágyát és lôport 
elôállítani. Azóta gyakorlatilag a levegôbôl 
„bá nyásszák” a nitrogénmûtrágya alapanya-
gát. A chilei salétrom nem keresett áru többé, 
a levegôbôl sem fogy a nitrogéngáz. Fritz Ha-
ber, a feltaláló vegyész Nobel-díjat kapott, a 
gyár tás után járt jutalékból multimilliomos lett, 
a mezôgazdaság pedig nagyobb terméshoza-
mok kal sokkal több embert képes élelemmel 
el látni. Sikersztori?

Sajnos nem ilyen egyszerû és nagyszerû ez a 
technológia. Elôször is a gyártás roppant ener-
gia  igényes: a világ földgázfelhasználásának 
1%-a csak a nitrogénmûtrágya elôállítására 
fogy el, pontosabban alakul át környezetszeny-
nye   zô gázzá. A nem szerves nitrogénvegyüle-
teknek pedig van egy olyan kedvezôtlen tulaj-
don  ságuk, hogy a talajszemcsékhez kevéssé 
ta padnak, így a talajban gyorsan vándorolnak, 
kön  nyen kimosódnak. Ha megjelennek az élô vi-
zekben, ott a moszatok túlzott elszaporodását 
és más élôlények pusztulását okozhatják. A ta-
laj  vizet is mérgezik, a talajvízbôl táplált kutak 
vi  zét egészségre ártalmassá teszik. Egyes növé-
nyekben viszont feleslegben felhalmozódhat-
nak, és ezek nek a túltrágyázott növényeknek a 
fogyasz tása kevésbé egészséges. A túladagolt 
nit ro génmûtrágya azt is elôidézheti, hogy a 
ta lajból éghajlatváltozást okozó gázok távoz -
za nak.

Más mûtrágyák szennyezô anyagokat is tar-
tal maznak, tartós használatukkal a talaj és a 
raj ta termesztett növény is szennyezôdik, ártal-
mas  sá válhat.

Ha ma hirtelen abbahagynánk a mûtrágyák 
hasz  nálatát, éhínség törne ki. De észszerûen csök-
ken tenünk kell a használatukat, illetve ahol lehet, 
kis kertben, iskolakertben, biokertészetben ki is 
vált hatjuk ezeket szerves trágyával, át gondolt 
táp anyag-gazdálkodással, odafigyeléssel.
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A leggyakrabban használt mûtrágyák 
tulajdonságai 

A túlzott mûtrágya-felhasználás 
következményei 

Egyes foszformûtrágyák szennyezô 
anyagokat tartalmaznak. 

A nitrogénmûtrágyák könnyen 
kimosódnak.

A mûtrágyák többségét (foszfor,  
kálium stb.) korlátozottan elôforduló 

ásványkincsekbôl állítják elô.

A túl sok nitrogénmûtrágyából sok   
növény a szükségesnél többet vehet fel.

A nitrogénmûtrágya túladagolásakor  
gázok szabadulnak fel a talajból.

A nitrogénmûtrágya-gyártás  
energiaigényes.

  Ásványkincsekbôl hiány alakulhat ki.

  A talajok és a növények szennyezôdnek.
 

  Ez gyorsíthatja az éghajlatváltozást.

  Szennyezik az élôvizet, talajvizet.

  Fogynak a földgázkészletek.

  E növények fogyasztása kevésbé
 egészséges.

Ha valamilyen veszélyre hívjuk fel a figyelmet, ak-
kor célszerû javaslatot is tenni arra, hogyan lehet 
a veszélyt elkerülni. Mit használjunk mûtrágyázás 
he lyett?

Távolítsuk el a gyomokat is! Miért van erre szükség?

Ha a talajban egy adott tápanyagból több van, akkor a növé
nyek könnyebben „fogyasztanak”, azaz vesznek fel gyökereik

kel, ha viszont kevesebb, akkor nehezebben. Tehát a több tápanyag
nak mindig az lesz a „sorsa”, hogy a növények és a talaj élôlényei 
fel szívják, testükbe építik, és a talajban kevesebb lesz belôle. A ter
mé szetben a talajokban általában nincs bôvében a tápanyag, ami 
így korlátozza a növények növekedését.

A termesztett növényektôl azonban azt várjuk, hogy gyorsan 
nagy ra nôjenek, sokat teremjenek. A termesztett növények többsé
ge ezért sem tud kivadulni: az ember által nem mûvelt, nem trágyá
zott talajban csak gyengén fejlôdnek, nem versenyképesek, és az 
„életrevaló” vad növények – köztük a gyomok – kiszorítják ôket. 
El szabadulni és vadon terjedni a kevésbé tápanyagigényes dísznövé
nyek hajlamosak, emiatt ezek közül többet már nem is árusítanak.

Szárított 
szerves állati 
trágya

Érett istállótrágya a kertben

A mûtrágyák melyik tulajdonsága milyen prob-
lé mát okoz? Húzz nyila(ka)t a mûtrágyák tulajdon-
ságaitól a megfelelô következmény(ek)hez!
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Minden trágyázás – legyen az mûtrágya vagy 
szerves trágya – a nem megfelelô mennyiség, 
minôség, idôzítés következtében károkat vagy 
veszteségeket is okozhat. A túltrágyázásról és 
hatásairól már beszéltünk. A túl kevés trágya jó-
tékony hatása is csekély a növényekre.

Hallottál olyanról, hogy a kutyák által gyakran 
le vizelt növény elpusztult? Ez azért van, mert a 
friss trágya nagyobb mennyiségben túl sós, és „ki-
égeti”, elpusztítja a növényeket. Kiszórás, beásás 
elôtt érlelni kell, például a szalmás istállótrágyát 
ku pacba, prizmaformába rakják néhány hónapra, 
tulajdonképpen elkezdik komposztálni, ezért fel 
is melegedik, gyakran gôzölög, és kissé összeesik. 
Általában nem várják meg, míg a komposztá-
ló dás folyamata elôrehalad, hanem még elôbb 
kiszórják, beássák a talajba. A szerves trágyák 
– a zöldtrágya, állati trágya, komposzt – olyan 
for mában tartalmazzák a nitrogén tápanyagot, 
hogy az kevésbé mozog a talajban, és kevésbé 
mo  sódik ki, kisebb a veszteség, tovább megôrzô-
dik a talajban.

Szalmás istállótrágya érlelése

Az Európai Unióban tilos szántóföldön télen 
nit rogéntrágyázni. Miért, és miért épp télen?
 

A megfelelô trágyázás nemcsak a talajvédelem 
egyik sarokköve, de az egészséges tápláléknak is 
alapja. Várallyay György, a talajtan professzora 
így fogalmaz: „Magyarország legfontosabb – fel-
tételesen megújuló (megújítható) – természeti 
erôforrása a talaj.”

           Milyen feltételei lehetnek a talaj megújulásának?

Milyen feltételei hiányozhatnak a talaj megújulá-
sá nak?

A megfelelô idôzítés azt jelenti, hogy akkor 
ada goljuk a trágyát, amikor a növénynek leg-
inkább kell. Ha ezt nem tartjuk be, több mosódik 
ki, na gyobb lesz a veszteség. Azaz részben olyan 
trá  gyáért fizetünk és dolgozunk a kiszórásával, 
be á sá sával, ami nem is hasznosul.
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Az ôsz tehát a talajlazítás ideje. Ezt lehet ásó val vé-
gezni, amikor az ásóval kivágott talaj da rabot át-
fordítva rakjuk vissza, így ez talaj forgatás is. I lyen 
módon a talaj felületére szórt trágyát, komposz-
tot is beforgathatjuk. A másik mód az ásóvillával 
la zítás. Az ásóvilla is alkalmas átforgatásra, de 
in kább úgy hasz nál juk, hogy az ásóvillával „le re-
pesz tett” ta laj darabot kissé megemeljük és vissza-
ejtjük. Ez zel lazítunk, de apró darabos trágya, 
komposzt talajba juttatására is alkalmas módszer.

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. 
Próbáljátok ki a kertben az ásó és az ásóvil-

la helyes használatát! Ha van ásólapát, azzal 
is próbálkozzatok! Az ásóvillát különbözô tö-
mör ségû talajokon is kipróbálhatjátok.

A nyeles kerti szerszámok esetében 
már tanultál baleset-megelôzésrôl. 
Különösen vigyázzatok az ásóvillá-

val, annak a hegyével!
Munka közben mindig a szerszám élén, he-

gyén legyen a tekinteted, hogy véletlenül se 
sértsd meg vele magad vagy társadat!

Ha már jól megy mindegyik szerszámmal, 
vé gezzetek megfigyelést stopperórával vagy 
stopperalkalmazással. Egy kb. négyzetméter-
nyi ágyást ássatok fel ásóval, és ugyanekkora 
te rületet lazítsatok ásóvillával! 
Melyikkel ha ladtatok gyorsabban?
 

Ásóvillával milyen talajon legkönnyebb dol-
gozni?

Ugyan néhány növényt vethetünk, ültethetünk 
ôsszel, sôt tél elején, de legfontosabb célunk a kö-
vet kezô tavasz vetéseinek elôkészítése, az ahhoz 
szükséges jó magágy elôkészítése. Akár tavasszal is 
elkészíthetnénk, homoktalajokon a ta vaszi magá-
gykészítés rendben lévô is, de általá ban még is 
ôsszel végezzük, jó okkal. Elôször is ta vasszal sok 
a kerti munka, jobb most elvégezni be lôle azt, 
amit lehet. Másodszor: a homoktalajo kat kivéve 
általában sáros a föld, nehezebben mû velhetô, 
sôt nem is mindig tudunk rámenni. Te hát még ha 
lenne is rá idônk tavasszal, lehet, hogy nem tud-
juk elvégezni a talajmûvelést, ami kor szeretnénk. 
A harmadik ok az, hogy a talaj mun kához kapunk 
egy téli segítséget, mégpedig a fagyot, ami elvég-
zi a göröngyök, hantok el mun kálását. Ha ôsszel 
felássuk vagy ásóvillával fel lazítjuk a talajt, a téli 
fagy hatására az egyben ma radt talajrögök szé-
tesnek, elaprózódnak, és ez a munka így nem ránk 
marad. Tavasszal csak el kell gereblyézni.

Ôszi talajmunkák
Nyáron miért ritkák az ásási munkák?

C7

Munkálkodás

Közösen dolgozunk. Egy talajrögöt kétfelé ve-
szünk, és egyik felét tisz ta zacskóba vagy mû-
anyag dobozba zárjuk, és a mélyhûtôbe tesszük. 
Elô vesszük, kiolvasztjuk, meg figyeljük, megint 
le fagyasztjuk, megint kiol vasztjuk. Hasonlít suk 
össze a nem fagyasztott fe lé vel! Mit tapasztal-
tál? Milyen módon okozhatta ezt a fagy?

Az elôzô évben már tanultatok a talajmûvelés esz-
közeirôl, a helyes magágykészítésrôl. Most, a ta-
vaszi munkákról és a trágyázásról tanultak u tán 
errôl többet is megtudhattok.

Valószínûleg már érzitek, hogy a kerti munka 
és általában a természettel való együttmûködés 
egyik fontos elve: mindent a maga idejében! A 
jö vô évre való tervezést már ôsszel el kell kez de-
nünk, és a tervek végrehajtásának is neki kell fog-
nunk.
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A talaj lazítása, trágyázása mellett az ôszi, téli vé-
delme is fontos, ezért pedig a következôket te-
hetjük:
•  Ásás, lazítás közben távolítsuk el az esetleg elô-

buk kanó, nem odavaló dolgokat: követ, sze-
me tet, tarackot (a tarackbúza tarackját, föld 
alatti szárát) és más gyomnövényeket.

•  A lazított talajt vessük be zöldtrágyanövény-
nyel, például mustárral.

Ha megvárjuk, míg jövôre magot hoz, mustárt 
is készíthetünk, de az ôszi kerti mustárvetés célja

Munkálkodás

Közösen tervezzük meg egy kerti térképvázla-
ton, hová fogunk tavasszal, hová még ôsszel 
vetni! Tudnunk kell azt is, hol milyen növény 
volt, mert oda célszerû mást vetni, a vetés-
forgó ugyanis segít megvédeni növényeinket 
a tápanyaghiányoktól, kártevôktôl. 

nem ez, hanem a zöldtrágyázás. A mustár és más 
zöld trágyanövény (olajretek, lucerna, mézontófû, 
spe nót stb.) növekedése közben tápanyagokat 
vesz fel, megóvva ôket a téli kimosódástól. Védik 
a talaj felszínét az idôjárás viszontagságaitól. A té-
len elfagyott vagy tél végén bekapált zöldtrágya-
növény bomlásnak indul, táplálja, trágyázza a ta-
lajt. A bomlásakor felszabaduló tápanyagokat a 
már odavetett tavaszi zöldségnövények gyökerei 
ve hetik fel. Ha nem zöldtrágyázunk, legalább 
mul csozzuk a talajt télire is!

Elôzô évi tanulmányaitok alapján idézzétek 
fel, mi is az a mulcs!

Az ôsszel képzôdött komposztálható anya-
gokat indítsuk el a komposztképzôdés útján: 
megnedvesítve töltsük a komposztálókeretbe, 
vagy rakjuk komposztprizmába!

Hol fogunk trágyázni? Hol fogunk ásni, és hol 
ásó villázni?
Rajzold le az alábbi üres helyre a térképvázlatot! 
Használj rövidítéseket és rajzjeleket a növények 
és a munkálatok jelöléséhez! Ezt a tervet hajtsuk 
végre a következô tanórákon! 

Tapasztalataitok és a tavaly tanultak alapján 
mit tehetünk az egész év során azért, hogy a ta-
lajunk ásóvillával könnyen mûvelhetô legyen?
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A kert életközösség
Milyen növényeket látsz együtt termesztve a képen?

C8

A kertben élnek növények, állatok és számtalan, 
sza bad szemmel nem látható élôlény. Szükséges 
hozzá a föld, a víz, a levegô. Idôbeli és térbeli fo-
lya matok zajlanak benne. Az eddigiek során ta-
nul tatok a növényekrôl, a talajról, a kerti állatok-
ról, mint például a méhekrôl.

Etettetek apró lebontó élôlényeket a komposz-
tá lás, mulcsozás során. A kert élôlényeire hatással 
van a talaj és az idôjárás, de egymással is kölcsön-
ha tásban állnak.

Egy bonyolult kölcsönhatás-hálózatról van szó, 
ami minden részletében ugyan megismerhetet-
len, de ha a tudomány és a tapasztalatok helyes 
al kalmazásával a részeket kapcsolataikkal együtt 
mint rendszert vizsgáljuk, sokat megtudhatunk 
mûködésérôl, és gazdag termésre számíthatunk.

Ismételjük át, tavaly milyen idôjárási meg-
figye lé se ket végeztünk!

Eddig milyen talajvizsgálatokat végeztünk, és 
mit tudtunk meg belôlük?

Munkálkodás

Párban dolgozunk. Járjunk körbe az iskolakert-
ben, és keressünk példákat talaj-növény, idô já-
rás-növény, talaj-állat kölcsönhatásra! 

Az idôjárásnál figyelembe lehet venni egy kis 
kerti terület saját „kicsi” idôjárását, mikro klí má-

ját is, például egy szélvédô cserjesáv mellett. Ahol 
lehet, a kölcsönhatásoknál mindkét irányú ha-
tásra keressünk példát! A talált példákat írjátok 
az alábbi táblázatba! Egy ilyen kölcsönhatást pél-
da ként az elsô sorban lát tok. 

A szél átszellôzteti és szárítja a szélvédô cserjesáv 
ágait, leveleit.

A cserjesáv lassítja a szelet, így mögötte már 
gyengébb a szél, kevésbé szárít.
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Minden élôlény hat a környezetére, így más 
élôlényekre is. Növények egymásra, az állatokra 
és for dítva. De ne feledkezzünk meg a láthatatlan 
élô lé nyekrôl sem, a mikroszervezetekrôl.

Egy-egy baktérium-, moszat- vagy gombasejt, e 
sejtek telepei önmagukban kis hatásúak, de ó ri-
á si számuk és jelentôs össztömegük miatt a ha-
tásuk jelentôsebb, mint gondolnánk. Fô, de nem 
kizárólagos munkájuk a kertben a szerves anya-
gok átalakítása, lebontása. Sok olyan átalakítást 
vé  geznek, melyre sem állat, sem növény nem ké-

Munkálkodás

Újra járjatok párban a kertben, és gyûjtse tek 
példákat növény-növény, növény-állat, ál-
lat-állat, növény-mikroszervezet, állat-mikro-
szer  vezet kölcsönhatásokra! (Természetesen 
ren  geteg kölcsönhatás mûködik a mikroszer-

A mikroszervezetek lebontják és eltüntetik
az elpusztult rovarokat.

Az elpusztult rovarok teste táplálja 
a mikroszervezeteket.

 
 
 

 
 
 

Ábrázoljuk az eddigieket az itt látható kölcsönha-
tás  ábrán! Rajzoljatok hatásokat jelképezô nyi la-
kat az egyes kerti „szereplôket” jelzô körök közé, 
és írjatok rá példákat! Ugyanarra a körre visszaka-
nyarodó nyíllal jelezzétek például az állat-állat 
ha tásokat!

mikro-
szervezetek

állatok

növények

légkör talaj

víz

Olvassunk a jelekbôl!  

A kerti környezet (és általában a környezet) álla-
po tát vizsgálnunk kell ahhoz, hogy helyesen 
tud junk tervezni, beavatkozni (pl. öntözni), és 
a kertet rendben tarthassuk. Ezek a vizsgálatok 
le hetnek közvetlenek, ilyenek az idôjárási megfi-
gyelések és talajvizsgálatok, vagy a növények nö-
vekedésének mérése, de sok mindent megtud-
hatunk közvetett úton is. Az élôlények ugyanis 

pes, ilyen például a nitrogénkötés: egyes baktéri-
u mok képesek a levegô nitrogénjét olyan anya-
gok ká alakítani, melyet már fel tudnak venni a 
nö vényi gyökerek.

E baktériumok a nitrogénmûtrágyagyártás lényegét valósítják 
meg, azaz a levegôbôl nitrogént „bányásznak” önmaguk és a 

nö vények számára felvehetô tápanyag gyártására. E folyamat azon
ban olyan finoman szabályozott, hogy a képzô dött tápanyagok ki
mosódása csak csekély mértékû.

ve   zetek között is, de ezek tanulmányozása la bo-
ratóriumot igényel.) A talált példákat ír já tok az 
alábbi táblázatba! Egy ilyen kölcsönha tást pél -
daként az elsô sorban láttok. 
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egyes dolgokat szeretnek, elviselnek, más dolgo-
kat nem. A környezet állapota hatással van rá juk, 
és ezt sokszor könnyebb észrevenni, mint a kör-
nyezet sajátosságát.

Ha vízhiány alakul ki, azt természetesen a ta-
laj vizsgálatával is meg tudjuk állapítani, de 
vizs  gálóeszközök nélkül is rögtön látszik a nö-

vé  nyeken, ha száradnak, leveleik veszítenek fe-
szes  ségükbôl, lekonyulnak, hervadnak. Ôsszel a 
haj nali fagyot mutatja a hômérô, de a paradicsom 
el fagyott hajtásaiból is látjuk. Az élôlények jelzik 
kör  nyezetük tulajdonságait, történéseit.

Felsorolunk néhány ilyen jelzést. Keressetek 
ilye  neket és akár másokat is a kertben!

Jel Mit jelez?

ászkarákok tömegesen vannak a komposztban  száraz, nem locsoltuk eleget

rothasztó mikroszervezetek miatt büdös a komposzt levegôtlen volt a komposzt

zuzmók vannak a gyümölcsfák törzsén évek óta nem történt lemosó permetezés

zöld levelibéka van a kertben egészséges a tápláléklánc

vakondtúrások egészséges a talaj

tömör a talaj az ágyásban taposott, kiszáradó talajfelszín, kevés talajélet

földigiliszták a talajban szerves anyag és nedvesség van a talajban

sok a házas csiga meszes a talaj

megnyurgultak a növények kevés fényt kaptak a növények

vadsóska, mezei zsurló jelent meg savanyú a talaj

piros árvacsalán, katángkóró, mezei zsálya nô savanyú a talaj

fekete nadálytô, pongyola pitypang nô nedves, kötött a talaj

nitrogénjelzô növények (pl. csalán) vannak 
a kertben

nagy a talaj nitrogéntartalma

parlagfû jelenik meg tömegesen laza a talaj, nincs gyomszabályzás

sápadtak, halványodóak a levelek tápanyaghiányos talaj

sok a káposztabolha kevés volt az öntözés

farágcsálék van a fatörzs mellett a földön farontólepke hernyója él a fatörzsben

kirepedt gyümölcs van a cseresznyefán sok volt az esô

harkályt látsz a kertben korhadó, rovarrágta fa

állatnyomok vannak a talajon, a hóban állati látogatók jelentek meg a kertben
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Jel Mit jelez?

  

  

  

Ökológiai gazdálkodás, biokertészet, 
biotermék

A 20. század második felében széles körben el-
terjedt a mûtrágyák, növényvédô szerek, me-
zô  gaz dasági gépek használata. Növekedtek a 
termés átlagok, több lett az élelmiszer, csökkent 
az éhezés. Aztán kiderült, hogy sok növényvédô 
szer nem bomlik le a természetben, és mérgezi 
az élôvilágot, beleértve az embert is.

Rachel Carson (1907–1964) 
biológus portréja 
bélyegen

C8  A kert életközösség

A növényvédô szerek közül a DDT 
rö vidítéssel jelölt rovarölô vegyszer 

lett a leghírhedtebb. E szer rovarölô tulaj
donságának felfedezéséért orvosi Nobel
díjat adtak, mivel a rovarok terjesztette 
be tegségek (malária, sárgaláz, álomkór 
stb.) leküzdésében hatékony segítséget 
kí nált. Késôbb a szántóföldi növények ro
var kártevôi ellen is széles körben kezdték 
használni. Rachel Carson amerikai kutatónô 
hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a vegyszer 
be került a természet körforgásába, és ott 
is megjelenik, ahol nem permetezték ki, 
miközben egészségkárosító hatású. Az em
beri szervezetbôl sem ürül ki a táplálékkal 
bekerült DDT. (Ma már a jegesmedvék tes
tébôl is kimutatják, pedig azok nem esznek 
semmilyen mezôgazdasági terméket.) A DDT 
felelôtlen használatáról Galgóczy Erzsé bet 
magyar írónô is ír a Vidravas címû könyvé
ben: bár a növény levelére permetezték, de 
még a föld alatt ter mett burgonyának is bü
dös DDTszaga volt.

A DDT-t Magyarországon 1970-re fokozatosan 
be tiltották, de néhány ország még ma is engedé-
lyezi. A DDT csak egy példa, mára számtalan nö-
vényvédô szerrôl váltak ismertté egészségügyi 
koc kázatok.

A mezôgazdaság eddigi története arra is meg-
ta ní totta az embert, hogy nem hiheti azt, hogy 
mindent tud az élô rendszerek mûködésé rôl. E 
történet kap csán egyre több em berben jo gos ag-
go  dalom me rült fel, és erô sö dött az egészsé ges, 

szer ma  rad  ványoktól men tes é   lel -
miszer irán ti igény. A gaz   dálkodók 
egy ré  sze is in  kább környezet ba  rát 
módon sze retett vol   na ter melni. 
Így ter jedt el a bio gaz dálkodás, 
hi  va ta los nevén az öko lógiai gaz-
dál   ko dás. A névben a bio-, il  let  ve 
az öko- szó arra utal, hogy a gaz-
dálkodás során a bio ló  giai, öko-
lógiai lehetôségek ki hasz ná lására 
tö rekszik, szemben a vegyi le-
hetôségekkel.

Ezt a gazdálkodási formát szab-
ványok szabályozzák. A szabvá-
nyok betartását erre jogosult ta-
núsító szervezet ellenôrzi, és ad rá 
tanúsítványt. Csak ilyen termékek-
re szabad kiírni a bio vagy öko 
szót, például: „ellenôrzött ökoló-
giai gazdálkodásból származó ter-
mék”. Így ebben a vásárló is meg-
bízhat.
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1. Legközelebb, ha nagyobb élelmiszerüzletben 
járunk, keressük meg a biotermékek polcát! 
Egy csoportban kell ugyanis tartani ezeket, 
hogy a vásárlók jobban eligazodjanak, mi bio, 
és mi nem.

Az egészséges táplálék és környezet iránti 
i gény miatt a nem „öko”, a hagyományos me zô-
gaz daság is egyre inkább figyel a fogyasztók és a 
környezet egészségére, a mûtrágyák és a nö vény-
védô szerek használatának korlátozására, észsze-
rû sítésére, a talajvédelemre.

Szaktudással, pontos tervezéssel, precíz szabá-
lyo  zással, lényegesen kevesebb mûtrágyával és 
nö vényvédô szerrel is be lehet takarítani megfele-
lô mennyiségû és minôségû termést. Az ökológiai 
gaz dálkodás szabályozza a talajerô-utánpótlást, 
nö vényvédelmet, sôt a fajtahasználatot is.

Az iskolakertekben fô irányként az ökológiai 
gaz dálkodás, biokertészet rendszerét követjük, 
még ha az nem is tanúsított, és a termékre nem is 
írhatjuk ki, hogy „öko” vagy „bio”. Ennek oka a 
biztonságra törekvés és az, hogy a természet mû-
ködését jobban meg lehessen figyelni.

Az ökológiai gazdálkodásban

tilos engedélyezett

mûtrágya szerves állati vagy 
növényi trágya

növényben felszívódó, 
környezetre ártalmas 
növényvédô szerek

csak ökológiai 
gazdálkodásban
engedélyezett szerek

génmódosított fajták hagyományosan neme-
sített fajták

egészséges haszonálla-
tok gyógyszerezése 
hor monokkal, antibioti-
kumokkal

beteg állatok gyógyítása

vegyszeres gyomirtás mechanikai gyomirtás

Az ökológiai gazdálkodásban a legnehezebb 
a növényvédelem megoldása. Leginkább a levél 
felületén ható, nem felszívódó, nem ártalmas 
sze re ket engedélyeznek. Így szermaradványok-

kal sem kell számolni, de nehezebb védekezni a 
kár te vôk ellen, ezért a hangsúly a megelôzésre 
kerül. Ez nagyobb odafigyelést és több kétkezi 
munkát igé nyel, de mindezt az egészséges kert 
érdekében.

A kártevôk megjelenésének megelôzése 

•  Próbáljunk alkalmazkodni a természetes 
a dottságokhoz: talajhoz, éghajlathoz, egyéb 
ter môhelyi jellemzôkhöz, válasszunk olyan 
nö vényeket, amelyek a kertszomszédoknál 
már beváltak!

•  Ismerjük meg alaposan a kártevôket, kóroko-
zó kat! (Ebben segítenek azok a szakkönyvek, 
melyekben sok fényképet találunk a felismer-
hetô kártételrôl, betegségtünetekrôl.) Hasz-
nál junk ehhez nagyítót, mikroszkópot!

•  Megjelenésüket igyekezzünk hamar észre-
ven ni! Ehhez ismernünk kell a jeleket, és hasz-
nálhatunk a rovar kártevôk ellen feromon-
csap dákat.

Feromoncsapda gyümölcsösben

•  Használjuk az ökológiai (biológiai) módsze-
re ket! Egyik ilyen a növénytársítás, illetve 
ri asztónövények ültetése. A kártevôk ellen 
sok növény (mivel nem tudnak elmenekülni) 
bi zonyos anyagok termelésével védekezik, 
melyek riasztják a kártevôket. Ezért ezeknek 
ál talában erôs illatuk van.

•  Készítsünk a kártevôknek illatmixet, azaz ül-
tes sünk egymás közelébe többféle erôs illatú, 
úgy nevezett riasztónövényt! Ez a növény-
társí tás egyik elônye.

•  A kártevôk nem csúcsragadozók, vannak élô-
lé nyek, melyek velük táplálkoznak. Se gít sük 
ezek megtelepedését!

•  Ha a kártevôk megjelennek, ritkíthatjuk 
ô ket kü lönbözô, a mi egészségünket nem 
ve  szélyez tetô módon. De ha ez nem vezet 
eredményre, a terményt ki kell kapálnunk, 
egy részt azért, hogy ne szaporodjanak el 
túlzot tan a kártevôk, kórokozók, másrészt 
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egyes kórokozóktól (pl. egyes penészek) a 
ter mény egészségtelen, enyhén mérgezô le-
het.

•  A kártevôk, kórokozók elszaporodása el-
len sokat segít a vetésforgó: egymás után 
más, sôt más családba sorolt növényeket ül-
tessünk. Például a paradicsom és a burgo nya 
is a burgonyafélék családjába tartozik, sok 
közös tulajdonsággal. Van közös betegsé-
gük, a  burgonya- vagy paradicsomvész – 
ezek nek ugyanaz a gomba a kórokozója. Ha 
a paradicsomot oda palántázzuk, ahol elôzô 
év ben a burgonya volt, akkor ott már rögtön 
tá madhat a burgonya után ott maradt, átte-
lelt kórokozó.

A vetésforgóban a növény tápanyagigényét is 
fi gyelembe vesszük. Azért „forgó”, mert három 
vagy négy év után ismétlôdik a vetési rendszer:

1. év: trágyázás után elsô évben tápanyagigé-
nyes növényeket (pl. tökféléket) termesztünk, 
2. év: a második évben a közepes tápanyagigé-
nyû növények jönnek,
3. év: ezek után a harmadik évben kis táp  -
a nyag       igényû, jellemzôen hüvelyes nö vé nye ket  
termesszünk, melyek gyökerein nit rogén kötô 
mik  roszer ve ze tek élnek.

Majd újra következnek az elsô év növényei, 
és így tovább. Egy négyéves vetésforgó lényegé-
ben a második év megkettôzése lehet, azaz két 
évig termesztünk közepes igényû növényeket.

Munkálkodás

Csoportban dolgozunk.
I. Ôsszel-télen a gyümölcsösben végezzetek el 
egy egyszerû kártevôgyérítést!
Járjátok körül a gyümölcsfákat, vizsgáljátok 
meg, van-e jele betegségnek, kártevônek (pl. 
kihullott rágcsálék a fa törzse mellett)! A be-
teg részeket figyeljétek meg nagyítóval, mik-
rosz kóppal, mindig az egészségessel összeha-
son lítva!

Terítsetek újságpapírt a fa törzse köré! Ké reg-
kaparóval, drótkefével (ha nincs, kis kézika pával 
stb.) távolítsátok el a fa törzsérôl a le vá ló ké-
regdarabokat, zuzmót; az egész törzsön kapar-
gassátok végig a kérget, de csak a kül sô ré szét!

A papírra hullott törmeléket a papírral 
együtt óvatosan szedjétek fel, tegyétek vö-
dör be, majd égessétek el vagy dobjátok a sze-
metes edénybe! A komposztra semmiképp, 

hi  szen akkor a kertben maradnak a kártevôk 
ké regrepedésekbe rejtett petéi, bábjai, ame-
lyek a következô évben kikelve újra károsít-
hat nak!

Az így letisztított kérget legkésôbb január 
elején, közepén oltott mésszel bekenhetjük. 
Nem azért, hogy szép fehérre fessük (bár ez 
utak mellett elônyös, a törzsekrôl visszavert 
fény sötétben is jól mutatja az út szélét), ha-
nem a kéreg védelme érdekében.
•  Elôször is azért, mert a mész pusztítja a kór-

okozókat.
•  Másodszor azért, mert segít megelôzni a 

ké  regrepedéseket. A felhômentes idôben 
ko ra tavasszal jellemzô nagy hôingás (hideg 
éj szaka, meleg nappal) a fa kérgén erôs hô-
tá gulást, majd összehúzódást okoz, amitôl 
az megrepedhet. A fehér felület visszaveri a 
napsütést, kevésbé melegszik fel, és ezáltal 
re  ped meg a kéreg.

•  Harmadszor azért, mert egy-két héttel ké-
sôbb „érzi” úgy a fa, hogy már elég meleg 
van kibontani a rügyeket, és így jó eséllyel 
el kerülhetünk egy tavaszi fagykárosodást.
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Tél végi 
kéregrepe-
dés nyoma 
évekkel 
késôbb, 
ami a fa 
pusztulását
okozhatja

II. Készítsetek búvóhelyet hasznos ragadozó, 
kártevôpusztító rovaroknak!

A fülbemászók ránk nem veszélyesek, nem 
támadnak, és nem másznak a fülbe. A kü-
lönbö zô tetveket, az almamoly hernyóit vi-
szont ha tékonyan gyérítik. Éjszaka vadászó 
ro va rok, nap pal növénycsomókba, földön 
fek vô tár gyak alá bújnak el.

Legjobb mesterséges búvóhely számukra 
egy fûvel, szénával, szalmával megtömött vi-
rág  cse rép, amit egy ágdarabbal és madzaggal 
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gyü  mölcsfára is rögzíthetünk, a képen látható 
mó don. Mivel az érô gyümölcsöt is szeretik, 
gyü mölcséréskor a cserepet helyezzük át má-
sik fá ra! A cserépbe tömött növényi anyagot 
éven  te cseréljük!

Búvóhely 
fülbemászóknak

A katicabogarak és azok lárvái is jeles levél te-
tû-pusztítók. A képen látható módon 10-15 cm 
átmérôjû faágdarabokba fúrjunk 2–9 mm-es át-
mérôjû lyukakat, enyhén felfelé tartó irány ba.

A lyukak bejáratát kissé tágítsuk ki na gyobb 
átmérôjû fúrószárral! Tegyünk rá esôvédô te-
tôt, és rögzítsük a gyümölcsfán mereven, úgy, 
hogy ne lengethesse a szél.

Levéltetveket fogyasztó katicabogár

Búvóhely 
katicabogaraknak

Futóbogaraknak rakjunk le laza kis rôzsekupa-
cot, bele köveket, falevelet.

Búvóhely futóbogaraknak

Gyomszabályozás a biokertben  

Az eddigiek alapján biztosan magadtól is kitalál-
tad, hogy gyomirtó permetezést nem végzünk.

Fô módszereink a mechanikai gyomirtás, a ta-
lajtakarás és a megelôzés. A mechanikai gyom-
irtás azt jelenti, hogy a gyomokat fizikailag 
el távolítjuk vagy elvágjuk valamilyen mozgó esz-
közzel, ami általában valamilyen kapa (pl. ho ro-
ló kapa). A talajtakaró mulcs segíti a gyomok el-
foj tását. Makacs, gyöktörzses, tarackos gyomok 
el len egy szokásos mulcs nem véd.

Ilyenkor egy 40 cm-es vastag, alul hullámpapír 
ré teg gel kezdôdô Ilyenkor egy 40 cm vastag 
mulcsréteg lehet a megoldás, vagy a fólia-, geo-
tex tília-takarás. A fólia alatt felmelegedett leve-
gô a kihajtó gyomokat elpusztíthatja, de eh hez 
több hónap kell.

Fontos megelôzô lépés, hogy a talaj mag-
bankját, azaz gyommagmennyiségét ne nö vel-
jük, ne engedjük a gyomokat magot érlelni, sôt 
vi rágozni se. A felmagzott gyomokat ne dobjuk 
kom posztba, mert a magok így visszakerülnek az 
ágyásba. Dobjuk a kukába, vagy ássuk el mély re! 
Esetleg kiszárítva, kisebb mennyiségben hasz-
náljuk el gyújtósnak a tûzrakáshoz.

Munkálkodás

Palántázótálcát töltsetek meg steril közeggel, 
például perlittel vagy sütôben átsütött, esetleg 
„ste rilizált” feliratú zsákos homokkal! Szórja-
tok rá kb. 1 cm vastagságban földet az egyik 
ágyásból! Öntözzétek meg kézi permetezôvel, 
ta karjátok le átlátszó fedéllel vagy fóliával!

Vigyétek be fûtött helyiségbe, a tanterem 
ab lakába! Figyeljétek meg, mi kel ki belôle! 
Így mutathatjuk ki a talaj magbankját.
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Miért hívják magbanknak? 

A táblázatban felsorolt növényvédelmi módsze-
rek hez köss egy, esetenként kettô példát!

Növényvédelmi módszer Példa

ellenálló fajok választása 

ellenálló fajták választása 

termôhelynek, adottságoknak 
megfelelô fajok és fajták választása   

vetésforgó alkalmazása 

növénytársítás 

riasztónövények ültetése 

kártevôk természetes ellenségeinek segítése 

kártevôk megjelenését jelzô módszerek  
használata  

növényeket erôsítô talajmûvelés,  
tápanyag-utánpótlás alkalmazása

növényeket erôsítô készítmények  
használata

mechanikai gyérítés 

kártevôket riasztó természetes 
készítmények használata

engedélyezett rovar-, gomba- és 
baktériumirtó szerek használata

  utánanézni, hogy milyen növények
 váltak be a kertszomszédoknál

  tök-burgonya-borsó vetése egymás utáni 
 években

  cseresznye vagy naspolya ültetése ôszibarack 
helyett

  ellenálló szôlôfajta (pl. bianca, otelló) 
 ültetése érzékeny fajta (pl. kardinál) helyett

  padlizsán ültetése burgonya mellé, mivel 
azon jelenik meg elôször a burgonyabogár

  fûszernövények, büdöske, sarkantyúka 
 ültetése az ágyás szegélyén

  feromoncsapda kihelyezése (ezt
 két módszerhez is kötheted!)

  burgonyabogár összeszedése

  permetezés kenôszappannal levéltetvek ellen

  permetezés erjesztett csalánlével

  kerti madárodú kihelyezése

  ragadozó rovaroknak búvóhely
 készítése, csalogató virágok ültetése

  mulcsozás, hamu kiszórása, komposzt 
 készítése

  kéregkaparás

  hagyma-sárgarépa, hagyma-szamóca,
 retek-paradicsom stb. társítás

  csigariasztásra fahamu kiszórása
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Mi dolga a kertésznek télen? 
Téli tevékenységek
Milyen növényekre nem jellemzô a téli nyugalom?

C9

A kertben végzett munka és annak gyümölcse az 
egészségünket szolgálja. Télen is jó a szabadban 
te vékenykedni, de legtöbbször a kertész is behú-
zódik, és benti elôkészületeket végez a következô 
év re. Tavasszal ugyanis hirtelen sok feladatot 
ad a kert, sokat segít, ha a télen is elvégezhetô 
munkákkal tavasszal már nem kell foglalkozni. 
Van nak olyan kerti teendôk is, melyeket kifeje-

Munkálkodás

Csoportban dolgozunk.
Készítsetek tablót vagy infografikát a biokert nö-
vényvédelmi módszereirôl! Használjátok eh hez 
az elôzô fejezet anyagát!

Néhány témaötlet, amihez gyûjtômunkát vé-
gezhettek, képeket készíthettek és gyûjt het  tek, 
majd kidolgozhattok a tablón, infogra fi kán:
•  A hagyományos nagyüzemi és az ökológiai 

gazdálkodás hasonlóságai és különbségei
•  Házi készítésû növényi levek (pl. csalánlé) a 

biokertben, receptekkel
•  Rovar- és csigakártevôk természetes ellensé gei 

a biokertben

A kész tablót helyezzétek ki, és örökítsétek 
meg fényképen is!

Madárodú készítése, kihelyezése 

A jövô évi madárvédelmi eszközöket most ér  de-
mes elkészíteni. Az odúkat a madarak u gyan csak 
tavasszal használják költésre, de té len a hidegben 
menedéket lelhetnek bennük, megszokják ôket, 
és nagyobb arányban fogják köl tésre használni. 
A madárbarát iskolaprog ramról, annak lehetôsé-
geirôl, madárvédelmi eszközök készítésérôl és 
használatáról a Ma gyar Madártani és Természet-
vé delmi Egyesü let honlapján olvashatsz.

Könnyû elkezdeni!
Elég egy itató vagy egy-két odú elhelyezése, és máris elkezdtük 
madárbaráttá alakítani a kertünket! Az MME Madárbarát kert prog-
ramja olyan egyszerû, olcsó, bárki számára megvalósítható meg-
ol dásokat dolgoz ki és ismertet, amelyekkel egy kert otthonossá 
tehet ô a madarak számára. Méghozzá úgy, hogy számunkra sem lesz 
ké nyelmetlen a kertünk.

Ha csatlakoztok programunkhoz, és kertetekben néhány dolgot 
tesztek a madarakért, erôfeszítéseteket egy „Madárbarát kert" táb-
lával ismerjük el.
Madárbarát a kertünk, ha van benne például:
• itató, etetô
• odú, költôláda
• örökzöldek, melyek télen is jó éjszakázóhelyek
• porfürdô
• bogyós termésû bokrok
• sövény, amely fészkelésre is alkalmas

zet ten télen érdemes végezni, ilyen például a ma-
dáretetés, tél elején az odúkihelyezés, tél végén a 
korai palántanevelés. Vannak növények, melyek 
származási helyén nincs hideg tél, és nem is ke-
rül nek téli nyugalomba. Ezeket bent kell gondoz-
nunk, vagy bent lehet elkezdenünk nevelni ôket. 
Télen jut több idô tervezni, új dolgoknak utána-
olvasni.
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Amit csak tudni akartál az odúkról
Milyen legyen?
Megbízható, tartós! Odúk számára a 2-2,5 cm vastag fenyôdeszka a legjobb alapanyag.
Mikor tegyem ki? 
Szeptember-november
Hová? 
Többnyire 2–8 méter magasba; a C típusú odút nagyon sûrû és lehetôleg tövises bokorba már 0,5 méterre is lehet. De vigyáz-
zunk, hogy macska ne érje el!
Külön odú, vagy „lakótelep”? 
Általában külön helyezzük ki az odúkat, min. 15-20 méter távolságra. Kivétel: B típusú odú verebeknek, ebbôl több is lehet 
egy helyen.
Lehet falra is? 
Persze. Fal, kerítés, rúd, oszlop, egyéb építmény a legtöbb madárnak megfelelô.
Odú az ablakunkban 
Igen, sôt! Ha az odú egyik fala maga az ablaküveg, akkor kiválóan megfigyelhetô a fész kek élete is.
És a takarítás? 
Nagyon fontos! Megkönnyítjük a dolgunkat, ha az odú teteje nyitható. Ôszi és tél végi nagytakarítás javasolt! A régi fé-
szekanyagot a fiókák kirepülése után, de a nyári költési idôszak után mindenképpen el kell távolítani.
Mit tegyek, ha nem költöznek be a madarak? 
A legvalószínûbb, hogy nem találtak rá az odúra. Itató, etetô kihelyezése segít útba iga zí tani a madarakat!

Odútípusok és odúlakók

A barátcinege, kék cinege
Teljes belsô mélység: 20-22 cm
Röpnyílás: 2,8 cm

B széncinege, nyaktekercs, 
házi és mezei veréb, csuszka
Teljes belsô mélység: 20-25 cm
Röpnyílás: 3,2-3,5 cm

A 365 MAGYARORSZÁGI MADÁRFAJ MINDEN NAPRA 
AD TENNIVALÓT.

Üssük össze!
Válaszd meg a nyílás méretét! A széncinegék számára a megfelelô nyílásméret 3,2-3,5 cm.

Belsô alapterület Belsô mélység Röpnyílás

A 10×10 cm 20-22 cm 2,8 cm

B 12,5×12,5 cm 20-25 cm 3,2-3,5 cm

C 12,5×12,5 cm 18 cm 6-11 cm

D 15-20×15-20 cm 30-42 cm 6 cm

Vágd méretre a fát! Fúrd ki a röpnyílást!
Barkácsolt odú, egyszerûen
Szereld fel az oldalfalakat! Szög, csavar vagy ragasztó is megfelelô a rögzítéshez.
Szereld fel az elülsô lapot! Jöhet a tetô! A 20 fokos dôlésszög jobb illeszkedést 
biztosít. Szereld fel az alapot! Ha lyukakat is fúrsz bele, könnyebb tisztán tartani 
az odút.

C ökörszem, házi rozsdafarkú, 
vörösbegy, barázdabillegetô
Teljes belsô mélység: 18 cm
Szögletes röpnyílás, magassága: 
6-11 cm

D búbos banka, seregély, 
füleskuvik, szalakóta
Teljes belsô mélység: 30-42 cm
Röpnyílás: 6 cm
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Idôjóslás 

December 13-án van Luca napja. A hagyomány 
sze rint A Luca-nap és karácsony közötti 12 nap 

megmutatja a következô év idôjárását. Igaz ez? 
Pró báljuk ki! A megfigyeléseket, mért eredménye-
ket hasonlítsátok a sokéves átlaghoz!

Idôpont:
december

Megfigyelô 
neve

Megfigyelések Jóslás Beválás
+/–Égbolt Hômérséklet Szél Csapadék Hónap Idôjárás

13.

R

 1.D

E

14.

R

 2.D

E

15.

R

 3.D

E

16.

R

 4.D

E

17.

R

 5.D

E

18.

R

 6.D

E

19.

R

 7.D

E

20.

R

 8.D

E

21.

R

 9.D

E

22.

R

10.D

E

23.

R

11.D

E

24.

R

12.D

E
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Palántanevelés tél végén

A meleg égövi eredetû növények nem készülnek 
a télre, és közülük több fajnak túl rövid a mi ta-
vasz tól ôszig tartó mérsékelt övi termesztési idô-
szakunk. Ilyen a paradicsom: ha magról vetjük, 
épp csak eljut a termésképzésig szeptemberre, és 
még van rajta sok virág, éretlen termés, de ezeket 
már nem tudja beérlelni. Más növények ugyan 
bír ják a telet, de csíranövényük kényes, nehezen 
ne velhetô fel, ilyen a bíbor kasvirág. Ezeket a 
növényeket védett körülmények között vetjük el 
beltérben, és neveljük kiültethetô kis növénnyé, 
pa lántává. A palántanevelés lényege, hogy a vetô-
magnak a csírázáshoz minél jobb körülményeket 
teremt sünk.

Mik a csírázás környezeti igényei? Folytasd a fel-
sorolást!
Megfelelô hômérséklet, 

Mindezeket a körülményeket szobában, tan-
teremben szaporítótálcában tudjuk legegysze-
rûb ben biztosítani. A fûtött helyiségben a talaj 
ki száradása ellen úgy tudunk védekezni, hogy le-
fedjük a tálcát saját, átlátszó mûanyag fedelével, 
átlátszó fóliával: így a párás környezetben egy-
szer re jut a mag vízhez és levegôhöz.

Azonban a párás körülmények között el sza-
po rod hatnak a penészgombák, és megbetegí-
thetik a kis növényt. Ezt úgy tudjuk elkerülni, 
hogy gyak  ran szellôztetjük a tálcát a tetô alatt, 
vagy akár speciális palántázóközeget használ-
hatunk kerti föld helyett:

•  steril kvarchomok
•  perlit és virágföld keveréke
•  perlit és kvarchomok keveréke
•  kókuszrost és kvarchomok keveréke
•  készen vett palántaföld

Tôzeget is használnak a keverékekhez, de 
ezt nem ajánljuk, mert a tôzeg kitermelése és 
a tô zegkészletek tönkretétele természetkárosí-
tó tevékenység. Ha földet vagy homokot hasz-
ná  lunk, azt érdemes elôtte sterilizálni. Ennek 
leg  egyszerûbb módja, ha egy rossz tepsiben, fa-
zék ban betesszük a sütôbe, és közepes hômér-
sék leten átsütjük. Hôhatásra elpusztulnak a 
pe  nészgombák és a gyommagvak, amelyektôl, 
ha kikelnek, a kis csíranövényünket nehéz lesz 
megkülönböztetni.

Mi történne, ha tavalyi komposztból, mely-
be akkor sérült paradicsomot is dobtál, ké-
szítenél palántaföldet sterilizálás nélkül, és 
abba most egy ritka paradicsomfajta magjait 
vetnéd?

 

Munkálkodás

Szükséges hozzá palántanevelô tálca fedéllel 
vagy átlátszó fóliával, valamilyen palántane-
velô közeg, kézi permetezô, csapvíz, ve tô mag, 
ka nál vagy jégkrémes pálcika.

Készítsetek elô palántanevelô közeget (pl. 
steril homokot)! Töltsd meg a szaporítótálcát 
pa lántanevelô közeggel! A keverék tetejére 
szórd a vetômagot, majd a mag vastagságának 
legfeljebb háromszorosa vastagságú homok-
kal fedd be! Nagyobb magot elôzôleg be is áz-
tathatsz néhány órára, legfeljebb fél napra. 
Az öntözést óvatosan, kézi permetezôvel és/
vagy alulról, a tálca alátétébe való öntözéssel 
vé gezd, hogy víz ne mossa ki a magokat! Fedd 
le, és tedd megfelelô hômérsékletû helyre, a 
me leg égövi növények (paradicsom, parika, tök 
stb.) esetében fûtôtest közelébe, világos hely re!

Amikor a csíranövények sziklevelei meg-
jelennek, eltávolíthatod a fedôt, és hûvösebb, 
de vi lágos helyre teheted az edényt. 2-4 lomb-
levél megjelenése után a szaporítótálcában 
már sem elég hely, sem elég tápanyag nincs a 
növénykéknek, át kell ültetned ôket. A né hány 
lombleveles növénykék átültetését tûzdelés-
nek hívjuk. Készíts elô cserepeket, amiket már 
kom posztos, tápdús földdel, sterilizálás nélkül 
is megtölthetsz. Ebbe a földbe fúrj egy kis lyu-
kat az ujjaddal! Az ültetéshez használj kanalat 
vagy jégkrémpálcikát! Ezzel gyökerestül, pa-
lán tázókeverékkel (kis „földlabdával”) együtt 
emeld ki a növénykét, majd helyezd az ültetô-
lyuk ba, óvatosan nyomkodd le, majd öntözd 
be! Ne fedd le! Tedd fényre, mert meleg és 
fény szegény körülmények közt megnyurgul-
nak, száruk törékeny lesz!

Ha az idô már megfelelô a kiültetéshez, né-
hány napig edzést tarthatsz növényeidnek: 
nap pal, jó idôben kiteszed ôket a szabadba, 
éjjelre beviszed. Fóliasátorba, üvegházba is 
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teheted ôket. A már edzett növényeket földlab-
dával együtt ültesd végleges helyükre! Jól öntözd 
be, szükség esetén karózd ki! A paradicsomot 
mély re ültesd, mert a szára földbe temetett részén 
gyökereket hoz, így gyorsabban megerôsödik.  

A kelésig tartsuk a magokat fedô alatt, pá rás 
körülmények között!

Kelés után eltávolíthatjuk a fedelet, majd né-
hány lombleveles állapotban tûzdelhetjük.

Tûzdelés

Téli eltevés

Sok késô ôszi terménybôl készülhet befôtt vagy 
savanyúság. Ilyen a káposzta, zöldparadicsom, 
kerekrépa.

Keressetek receptet, készítsétek elô a hoz zá-
valókat, és tegyétek el télire a higiénés szabályok 
betartásával!

Hozzávalók:

Elkészítés:

Kerekrépa (tarlórépa) savanyítása
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Ébred a természet
Mibôl érzed a tavasz közeledtét?

C10

A népi kalendáriumok szerint nagyon sok idôjósló 
na  punk van, melyek a sokéves tapasztalat – akár 
több generáció megfigyelése alapján – mutatják 
meg az elôttünk álló idôszak idôjárását. A mezô-
gaz  dasági munkák végzésének idejét legfôkép-
pen az idôjárás határozza meg, ezért a kalendáriu-
mok ba az egyes jeles napok mellé feljegyezték az 
ak tuális feladatokat, munkálatokat is.

Január közepétôl már érezhetôen hosszabbod-
nak a nappalok, alig várjuk, hogy kisüssön a nap, 
érez  hessük az erejét. Február közepén aztán, ha 
han gos verébcsiripelést hallunk, biztosak lehe-
tünk benne, hogy közeleg a jó idô. Vajon miért?

A munka kezdését jelöli Zsuzsanna napja, aki 
el viszi a havat, zöldelleni kezd a fû, megszólalnak 
a pacsirták. Egyes gazdák úgy tartják, hogy in nen-
tôl lehet metszeni a szôlôt, hordani a trágyát, ké-
szül hetünk a vetésre.

 

Ha Zsuzsanna mégse vinné el a havat, jön Má-
tyás, aki megtöri a tél uralmát. Ha eddig nem le-
he  tett munkálkodni a kertben, akkor itt az idô, 
hogy hozzákezdjünk.

Sándor, József, Benedek meleget hoznak. Vet-
het jük a hidegtûrô növények (fejes saláta, zöld-
hagy ma, bimbóskel, spenót, zöldborsó) magját 
sza  badágyba. Duggathatunk vöröshagymát, fok-
hagy  mát. Ültethetünk burgonyát, csicsókát és sa-
lá   tapalántát. Gábor napján már káposztát is ül-
tet  hetünk.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján oltjuk, 
tisz  togatjuk gyümölcsfáinkat. A megfigyelések 
sze rint ha ezen a napon megszólalnak a békák, 
még negyven napig hideg lesz. Ha az idô napos, 
jó termés várható. Eltávolítjuk a téli ta karást, s 
még a virágzás elôtt, legkésôbb rügy pat tanáskor 
cél szerû el vé gez ni a tél végi lemosó per metezést.

Töltsd ki a táblázatot!

Dátum
Jeles nap 

neve  

Idôjárás
Iskolakerti feladat 

Napsugárzás Hômérséklet Szél Csapadék

 Zsuzsanna

Mátyás

Sándor

József

Benedek

Gábor

Gyümölcs-
oltó 
Boldog -
asszony
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Dugványozás

A dugvány körülbelül tíz-huszonöt centiméteres 
haj tás. A dugványozás során ezeket ültetjük el. 
Kiválóan alkalmas cserjék, félcserjék szaporí-
tására. A legkedvezôbb idôszaka a kora tavasz, de 
egész nyáron készíthetünk dugványokat. Nö  vé nyi 
hormonkészítménnyel (gyökereztetôpor) gyor-
síthatjuk a gyökérképzôdést, a dugvány megere-
dését.

Megkülönböztetünk zöld és fás dugványokat. 
A zöld dugványok fiatal hajtások, tavasszal, nyá-
ron szed jük ôket, míg a fás dugványokat – a cser-
jék már elfásodott hajtásait – ôsztôl tél végéig, 
még a nedv keringés megindulása elôtt szedjük, 
és ver mel ve, fagytól védve tároljuk, ha szüksé-
ges. Igen kön nyen ered például a feketeribiszke 
dugványa, ezt télen és tavasz elején is dugvá-
nyoz hatjuk.

Ôsszel sok növény magját begyûjtöttük, azonban 
más módon is szaporíthatjuk növényeinket, mint 
mag vetéssel. Vannak olyan növények, amelyek 
magról kelô utódai jelentôsen eltérô tulajdonsá-
gúak lesznek, mint a szüleik. Virágaik, színük vagy 
for májuk gyakran eltérhet.

Ezeket másként, vegetatív módon (ivartalanul) 
szaporítjuk. Ennek elônye, hogy teljes mérték-
ben megtartjuk az eredeti növény tulajdonsá-
gait. A szükségleten felül szaporított növényeket 
elajándé kozhatjuk, elcserélhetjük.

A vegetatív szaporítás módjai:
•  tôosztás
•  dugványozás
•  bujtás
•  oltás és szemzés

Tôosztás 

A tôosztás nem más, mint a növény „tövének” 
feldarabolása, szétosztása. Az évelô növényeket 
szaporítjuk így. A tôosztásra legalkalmasabb idô-
pont az ôsz. Mit gondolsz, miért?
(Segítségül: ôsszel a talaj vagy a levegô hômér-
séklete csökken gyorsabban? Ez hogy hat a gyö-
ke rezésre?)

Hogyan végezzük?
•  Tisztítsuk meg a tövet, a régi szárakat, szár-

ma radványokat vágjuk le!
•  Földlabdástul emeljük ki a tövet, a lehetô leg-

kisebb kártétellel!
•  Válasszuk két vagy több gyökeres-száras rész-

re (a konkrét növénytôl függ, hány részre 
oszt juk)! Elsôsorban a szélsô, fiatalabb hajtá-
sos részeket válasszuk le (a középsô, elörege-
dett részeknek kicsi a növekedési ereje)!

•  A leveleket vágjuk le a gyökérzet felett!
•  A leválasztott részeket (az új növény töveit) 

ül tessük el végleges helyükre, vagy cserepez-
zük be!
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Hogyan végezzük?

•  Készítsünk elô cserepeket, tálat vagy más ülte-
tôedényt!

•  Töltsük meg ültetôföld, kókuszrost és perlit 1:1 
ke verékével! Tiszta és sterilizált homok is jó.

•  Készítsük el a dugványt! A hajtást a rügy vagy 
szár csomó alatt vágjuk el éles metszôollóval. Az 
al só leveleket éles késsel távolítsuk el, a többi 
le velet ritkítsuk, ha sok! Ha életlen eszköz miatt 
a vágásfelület roncsolt, nehezebben gyógyul a 
nö vény sebe. A legtöbb növény dugványának jót 
tesz, ha egy-két napig árnyékos, hûvös he lyen, 
levegôn tartjuk, ilyenkor beszárad a seb felüle-
te, és kisebb a növény fertôzésének veszélye.

•  Ha van rá lehetôségünk, a dugványt mártsuk 
réz  tartalmú gombaölô oldatba (ebbôl is van 
öko lógiai gazdálkodásban engedélyezett szer), 
majd a végét hormontartalmú gyökereztetô-
por  ba!

•  Tûzzük a dugványt az elôkészített, feltöltött 
ül tetôedénybe!

•  Folytassuk a következô dugvánnyal! A dugvá-
nyo kat egymástól 2-3 centiméterre helyezzük 
el az edényben!

•  Öntözzük meg!
•  Fedjük le az edényt átlátszó fedéllel vagy vé-

kony fóliával (folpack) úgy, hogy a fólia épp a 
nö vénykék csúcsát érje!

•  Tegyük világos helyre, de védjük az erôs napsu-
gár zástól! Gondoskodjunk a megfelelô vízellá-
tásról, a tetô alatti idônkénti szellôztetésrôl! 
Ha megindul a levélkék képzôdése, az jelzi a 
gyö keresedést. Ilyenkor átültethetjük palánta-
földbe.

Fagytûrô növények fás dugványát szabadban, 
ho mokba vagy laza földbe is dugványozhatjuk 
ôsszel és tavasszal. Ilyenkor jobban kell óvni a ki-
szá radástól.

Bujtás  

Az anyanövény hajtását nem választjuk le a nö-
vény  rôl, hanem csak lehajtjuk, esetleg sátor cövek-
sze  rû kampóval rögzítjük, s egy részét betemet jük 
földdel. A földben lévô hajtásrész gyökeret fej  -
leszt. Addig hagyjuk így, míg erôs gyö kérzete lesz. 

Ezt hogyan állapítjuk meg?
 

Végül leválasztjuk az anyatôrôl, s az új növényt 
föld labdástul kiemeljük, a helyére ültetjük. Meg-
kü lönböztetjük a csúcsbujtást (amikor a növény 
csú csát helyezzük a talajba), közönséges bujtást 
(a mikor a lehajtott hajtás csúcsa kiáll a talajból), 
su garas bujtást, amikor a hosszú hajtást több he-
lyen kampóval letûzve, hullámformára hajlítva be-
földeljük, így egy hajtásból több növényünk is lesz.

Oltás és szemzés

Ezt a két szaporítási eljárást fôként a gyümölcs-
fáknál alkalmazzuk. Segítségükkel nemes fajtá-
kat vad alanyra olthatunk, vagy akár több fajtát 
is olthatunk egy-egy alanyra. Így alakítják ki a 
gyü mölcsészek azokat a fákat, melynek ágai kü-
lön féle almát teremnek. Az oltást tél végén vagy 
ko ra tavasszal, rügyfakadás idején végzik. A két 
el járással a jövô tanévben ismerkedünk meg kö-
ze lebbrôl. 
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Ikrek a kertben
Miért egyformák az ivartalanul szaporított növények?

C11

Munkálkodás

Az elmúlt órán megismerkedtünk a növények ivartalan szaporításának módjaival. Ideje, hogy a gyakor-
latban is kipróbáljuk tudásunkat. Csapatban dolgozunk a gyógynövénykertben.

Szaporításra kiválasztott növény neve:

Az ivartalan szaporítás módja:

A növény jellemzôi (mérete, színe, formája):

A munkafolyamat tervezése:

Elôkészítés:

Mire lesz szükség? Eszközök:

Anyagok:

Az elôkészítô tevékenységek és a felelôseik: 
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A növénnyel végzett tevékenységek és a felelôseik: 

Befejezô mûveletek:

Írd a vonalakra a felelôsök nevét!

Megfelelô jelölések (növények címkézése) ellenôrzése:  

Rendrakás a munkaterületen: 

Szerszámok, eszközök tisztítása:
 
Szerszámok, eszközök elpakolása:  

Értékeljétek a munkát!

Milyen késôbbi feladatok vannak még a ma szaporított növényekkel?

Sikerült-e elvégezni a feladatot?  igen – nem

Ha nem, mi volt az oka?

Elégedettek vagytok-e a munka eredményével?  igen – nem

Ha nem, miért nem?

Mire vagytok a legbüszkébbek?

Mit csinálnátok másképp?

Milyen volt a munkabeosztás, -szervezés?

Csapatmunka összhangja – értékeld egytôl ötig terjedô skálán (1 – nem, 5 – igen):

Mindenki teljesítette a maga feladatát:               Segítettétek egymást: 
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Zöldségtermesztési tervet 
készítünk
Milyen a jó terv?

C12

Eddigi tanulmányaink során már többféle te vé-
keny séghez is készítettünk tervet. Csapatotok az 
elmúlt évben saját terv mentén gazdálkodott az 
iskolakertben. Munkánk eredményességet a ter-
mesztési idôszak végén értékeltük, s hoztunk dön-
téseket arról, hogy mit csinálunk majd ugyan úgy, 
és mit csinálunk majd másképpen, mint tavaly.

1. A jó terv megalapozza a sikert. Beszéljétek 
meg, és jegyezzétek le röviden, hogy a jó terv 
jel  lemzôi mit jelentenek a gyakorlatban, saját 
ter   mesztési tervetekkel kapcsolatban.

A jó tervet jellemzi, hogy: 

•  végrehajtható

•  konkrét, kézzelfogható

•  eljut azokhoz, akiknek szól

•  ellenôrizhetô

•  módosítható

•  dokumentált

Mit tartalmaz a termesztési terv? 

•  Célok: Mit szeretnénk termeszteni? Növények 
kiválasztása, a termés mennyiségének meg-
tervezése.

Már jól ismerjük a zöldségnövényeket. Célsze-
rû felidézni az egyes növények termesztési igé-
nye it (nap fény, hômérséklet, csapadék, talaj, ter-
môterület), termesztésének idôbeni ütemezését 
(mikor vet jük, palántázzuk, szedjük), a nö vény-
védelmi szempontokat (pl. növénytársítás, faj ta-
vá lasztás).

Segíti a munkát, ha az összegyûjtött adatokat 
táblázatba foglaljuk. A rendelkezésre álló terület 
hatá roz za meg, hogy hány növény termesztésé-
vel foglalkozzatok. 40x40 centiméteres területnél 
ki sebb te rü leten nem érdemes többféle növényt 
ter meszteni. Munkátokat segíti, ha a kiválasztott 
növény mag ja ere deti csomagolásban (vagy leg-
alább a tavaly használt mag csomagolása) rendelke-
zé sünkre áll, mert a gyár tók mindig feltüntetik az 
adott fajtára vonatkozó legfontosabb termesztési 
adatokat. Jó kiindulópont lehet a munkához.



55C12  Zöldségtermesztési tervet készítünk

Tudode, hogy az M 1:10 kicsinyítést jelent? Ami a valóságban 
10 egység (centiméter), az a rajzon 1 egység (centiméter). Ha 

a raj zon feltünteted a méreteket, akkor a méretszám mindig a valós 
ér téket mutatja. Ha milliméterben adjuk meg, akkor csak a számot 
ír juk a rajzra, ha más mértékegységet használunk, azt mindig odaír
juk a szám mellé. Ha egy M 1:10 rajzon látsz egy 10 centiméteres 
vo nalat, akkor a mellette feltüntetett méretszám 1000 vagy 100 cm 
vagy 1 m.

Ha kiválasztottátok a termeszteni kívánt zöldsé-
geket, válasszatok hozzá egy-két gyógynövényt 
vagy dísznövényt, melyek a növénytársítás szabá-
lyai szerint segítik a haszonnövények fejlôdését!

•  Feladatok meghatározása: Az egyes vetési, pa-
lán tanevelési, palántázási feladatokat mikor 
fog juk elvégezni (idôterv). Beoszthatjátok, 
hogy egy-egy konkrét feladatért ki lesz a felelôs 
a csapatban, ki segíti a feladat elvégzésében.

•  Erôforrások listázása: A szükséges vetômagok, 
egyéb anyagok (karók, zsinegek, jelölôk) listá-
ja. Mi az, ami a rendelkezésünkre áll, s mi az, 
amit még be kell szerezni?

2. Készítsd el rajzlapon tervezett ágyás méreta rá-
nyos rajzát, ahol a méretarány M 1:10! 

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. A leírtak szerint a táb-
lázatok használatával készítsétek el csapato-
tok termesztési tervét! Fontos, hogy a munka 
so rán mindent beszéljetek meg, s közösen 
hozza tok döntést! Ne felejtsétek el, hogy a 
közös döntés men tén együtt fogtok dolgoz-
ni, s a siker azon mú lik, mennyire tudjátok 
elfogadni a közös dön tést, fegyelmezetten 
végrehajtani az általa tok meghatározott fel-
adatokat. 

Kiválasztott növények jellemzôi:

A növény 
neve

sorszámmal

Termesztési igények Idôpontok

talaj fény hô víz terület vetés
palántá-

zás
szedés
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Tavaly már tanultunk a növénytársításról. Vizsgáld 
meg a termeszteni kívánt növények egymásra 
gyakorolt ha tását! Írd a számok mellé a kiválasz-
tott növények neveit! Figyelj rá, hogy ugyanaz a 
szám ugya nazt a növényt jelölje a fejlécben és az 
elsô osz lopban is!

Színezd zöldre a rubrikát, ha támogatják, piros-
ra, ha gátolják, s hagyd üresen, ha közömbösek 
egy  másra a növények! A tavalyi termesztési ta-
pasztalatok és a beszerzett információk alapján.

Növény 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.
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Vetési, palántanevelési feladatok idôrendben:
A heteket a naptárban lévô sorszámukkal je löld! Ez a szám jelzi, hogy az év hányadik heténél tar tunk.

Hét Feladat Felelôs Segítô

  
  

Mire van szükség?

A szükséges anyag
neve

Mennyiség 
és egység

Rendelkezésre áll
Beszerzése
szükséges

   

 

 

 

Az ágyás tervezésekor figyelj arra, hogy ugyan azok 
vagy egymással rokon zöld ségek ne kerüljenek 
ugyan arra a helyre, ahol ta valy voltak! Használd a 
C6 fejezetnél készített kert vázlatot a tavalyi növé-
nyekrôl, trágyázásról, ta laj-elôkészítésrôl!

Számolj, rajzolj, jelöld a méreteket! Segít a 
tan könyv végén levô Tudástár. Ha lerajzoltad az 
ágyást, a csapat döntése sze rint rendezd el a ter-
mesz tett növényeket! Használd a mellékletben 
talál ható matricákat!
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A tervezett ágyás rajza
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Gazdálkodunk 
az iskolakertben
Mi történne, ha vetés, palántázás után nem 
gondoznánk a növényeinket?

C13

Ha egészséges növényeket, gazdag, bô termést 
sze retnénk, akkor bizony rendszeresen törôdni 
kell a növényeinkkel. Idôjárástól függôen hetente 
leg alább egyszer, néha többször is kilátogatunk 
a kertbe. Mivel már értjük a növények beszédét, 
ha mar rájövünk, mi is a dolgunk.

Gyomlálás  

Egy kerti ágyásban gyomnövénynek tekinthetünk 
minden olyan növényt, mely akaratunk ellenére 
nô ott, és nem akarjuk, hogy elfoglalja a helyet, 
elhasználja a talaj tápanyagait saját növekedésé-
re. Például az elôzô évben mi vetettük, és abból 
árvakelésként idén kikel, vagy szennyezett ve tô-
magot vetünk, és abból más növény is kinô. Ezért 
rendszeresen gyomlálunk.

A gyomokat apró növény korukban távolítsuk 
el, ne hagyjuk, hogy virágozzanak, magot érlel je-
nek. A kigyomlált növényeket komposztáljuk, így 
a tápanyagokat visszajuttatjuk majd a talajba.

 

Tudtad, hogy egy tô disznóparéj akár félmillió magot is terem
het? Vagy azt, hogy a virágzó parlagfû a földbôl kihúzva, elher

vad va még képes beérlelni magját, és magja akár 40nél több évig 
csí raképes maradhat? A legjobb, ha talajtakarással megakadályoz
zuk a gyomosodást. Ez a módszer azon alapul, hogy a zöld nö
vények nek fényre van szük ségük. Ha takarással elzárjuk a fényt, 
meg gátoljuk fejlôdésüket. Hasz nálhatunk mulcsot, de kertészetek
ben gyakran alkalmaznak fó li át is erre a célra. A másik módszer a ka
pálás. Sekélyen gyökerezô egynyári gyo mok irtására legmegfelelôbb 
kapa a sarabolótolókapa. A kapát két éle miatt elôretolhatjuk, majd 
hátrahúzhatjuk, mindig hátrafelé ha lad va, hogy a kikapált gyo mokat 
ne tapossuk a talajba.

Saraboló-tolókapa

 

Tudtad, hogy vannak hasznos gyomnövények is? Ha éppen 
nem a termesztett növényünket veszélyeztetik, még segítsé

günkre is lehetnek a kertészkedésben. Ilyen a gyermekláncfû és a 
kö vér porcsin (ásványi anyagokban gazdag, fiatal leveleibôl salátát 
ké szíthetünk), fehér libatop (fiatal levelei és a magja ôrölve ehetô), 
tyúkhúr (gyors növekedése miatt kiváló zöldtrágya), nagy csalán 
(sok lepke lárvájának tápnövénye, hasznos társunk a növény vé
delemben), pipacs (vonzza a méheket, magvait szeretik a madarak).

Felismered ôket? Írd a nevüket a kép alatti 
vonal ra!
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Öntözés

Növényeinket akkor kell öntöznünk, ha a talaj 
fel  szí ne száraz, de a növények még nem lankad-
tak. A víz mennyiségét az idôjárásnak megfe le-
lôen al kal mazzuk, igazodva a növény vízigé nyé-
hez. Ül te tés után a palántákat alaposan be kell 
lo csolni, majd naponta ellenôrizni, s ha száraz a 
talaj, lo csol  ni. Ha a növények már nagyobbak, 
in kább rit  kábban, de nagyobb mennyiséggel 
ön tözzünk, hogy a gyökereket mélyebbre hato-
lásra serkent sük. Általánosságban: 10 cm magas 
vízoszlop 50 cm mélyen áztatja át a talajt.

Óvatosan öntözzünk, az öntözôkannán mindig 
le gyen rózsa, hogy a kilocsolt víz esôszerûen érje 
a talajt. Gyûjtsünk esôvizet a locsoláshoz!
Tipp: Ha locsolunk, mindig töltsük fel a madárita-
tót is!

Az öntözôvizet a talajra locsoljuk

Támasztás

A zöldségek megtámasztására általában karókat, 
zsinegeket, huzalokat és hálókat használunk.

A magasra növô vagy futó zöldségféléket szok-
tuk segíteni a támasztékkal. Néhány ötlet ehhez:

Palánták kiültetése

Ha a tél végén, tavasz közeledtén neveltünk sa-
ját palántát, itt az idô a kiültetésre. A népi böl-
cses ség szerint a fagyérzékeny növényeket pa-
lán tázni a fagyosszentek elmúltával érdemes. 

Tudtad, hogy május 12., 13., 14., Pongrác, Szervác, Bonifác, a 
három fagyosszent névnapja? Ezek a napok az idô lehûlését 

jel zik, akár talaj menti fagy is elôfordulhat. Azt tartják: ha a fagyos
szen tek hideggel érkeznek, hosszú lesz az ôsz.

Azért nem árt, ha figyeljük az idôjárást, a meteo-
ro  lógiai elôrejelzést s a növényeink tûrôképessé-
gét. Vannak hidegkedvelô növények, például 
a zel ler, amit már márciusban pa lán tázhatunk. 
A leg  több növényünket április má sodik felében 
ki ül  tethetjük, s van néhány meleg kedvelô, mint a 
ké  sei káposztafélék, melye ket június közepétôl ül -
tethetünk szabadágyba.

Ha saját palántákat neveltünk, érdemes ôket a 
ki ültetés elôtt „edzeni”, azaz napközben szabad-
ba vinni.

Palántázóeszközök

Ültetés elôtt a talajt alaposan öntözzük be! 
Ké szítsük elô a palántákat! Más módon járunk 
el föld labdás és másként szálas palánták ese-
tén. A föld labdás palántákat úgy emeljük ki az 
edény bôl, hogy a földlabda egyben maradjon, s 
a gyökérzet ne sérüljön. Kiskapával, ásóval a sor-
jelölô zsinór men tén gödröt készítünk, s belehe-
lyezzük a föld lab dás növényt, majd kézzel a tö-
vé hez tömörítjük (nyom kodjuk) a talajt.

A szabad gyökerû palánták elültetéséhez ülte-
tô fával készítünk mélyedést, a palánta gyökér-
hosszá hoz igazodó méretben. Az ültetôfát kifelé 
húz va kicsit forgassuk, így tömörödik a talaj, ha 
ki emeljük, nem omlik be a széle. A tölcsér alakú 
mé lyedésben helyezzük el a palántát, majd az ül-
te tôfával a palánta mellé szúrva tömörítjük a ta-
lajt a gyökérzethez.
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Maradjon egy kis mélyedés a palánta mellett, 
ahonnan a víz a gyökérzethez tud szivárogni. Ha 
készen vagyunk az ültetéssel, alaposan lo csol juk 
meg a kis növényeket!

Ha folyamatosan figyelemmel kísérjük növé-
nyeink fejlôdését, biztosítjuk szükségleteiket, ha-
ma rosan bô terméssel ajándékoznak meg minket.

Vezess naplót! Írd fel, hogy mikor milyen mun kát 
végzett a csapatotok! Készíts elôtte-utána fo tó t!

Földlabdás és szabad gyökerû palánták

Dátum Elvégzett feladatok

  

C13  Gazdálkodunk az iskolakertben
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Növényenként írd fel a fontos dátumokat!

Növény neve  

Vetés idôpontja

Kelés idôpontja

Két levele van

Négy levele van

Kiültetés idôpontja

Virágzik

Termés képzôdik

Szedés

Termésnapló

Betakarított
növényi rész

Dátum és mennyiség 
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Tanévzáró
Büszkék vagytok az éves munkátokra?

C14

 

Kedves kiskertészek!

A tanév során sokat tanultatok a növények rôl, a ta-
lajról, a kertészkedésrôl. Tu dá so tokat ki is próbál-
hattátok, hiszen egész év ben felelôsen mûvelté-
tek az iskolakertet. A szor gos, gondos munkának 
eredménye is van, s mindannyian tudjátok, hogy a 
kertben nem csak dolgozni, alkotni, hanem ját sza-
ni, pihenni, közösséget építeni is lehet.

Bizonyára nagy büszkeséggel tekintetek vé gig 
mun   kátok eredményén. Osszátok ezt meg mások-
kal is, hív  jatok vendégeket az utolsó órára vagy az 
utolsó óra napjának délutánjára.

Kiket hívjatok meg? Meghívhatjátok a 4. osz tá-
lyo so kat, akik a következô szep tem berben kez dik 
majd ker tészeti technoló giák tanulmányai kat a 
tech ni ka órákon. Meghívhatjátok a többi tantár-
gyat tanító ta  náraitokat vagy a szüleiteket. A lé-
nyeg, hogy er re az idôre legyetek idegenvezetôk, 

mu tassátok be a ker tet, a saját tevékenysé ge te ket, 
annak eredmé nyét. Eh hez ké szít setek növény je-
lölô vagy kerti módsze re ket ma gyarázó, bemuta-
tó táblákat, és akár fényképeket is gyûjthettek az 
év közi te vékenysé gei tekrôl, melyek nek most lát-
szik az eredménye.

Megvendégelhetitek ôket a kert kincsei vel. 
Ké  szít het tek limonádét, zöldséges kí   nálót, érik a 
sza móca, a cseresznye is. Ü  gyel jetek arra, hogy az 
étellel csak tisz  tán, hi  giénés szabályokat betartva 
dol gozzatok! Me  leg idôben gyorsan megromol-
hat  nak az é telek, hût ve tárolandó ételeket ne tá-
rol jatok hûtés nélkül!

Bodzás, mentás vagy 
citromfüves limonádé

Zöldséges kínáló Zöldfûszeres sajtkrém

Tipp: Sajtkrémrecept

Hozzávalók: 2 nagy pohár natúr joghurt, 1 dl tej-
szín, 1 teáskanál só, az ízesítéshez: 1-2 evôkanál 
zöld  fûszer a kertbôl: bazsalikom, zsálya, szurokfû, 
ka kukkfû, kerek vagy lapos levelû snidling (vá lasz-
sza tok ízlés szerint, készíthettek fûszerkeve ré ket 
is, ne feledjétek: a kevés néha több, ne esse tek 

túl zásba), 1 kávéskanál frissen ôrölt bors, 1 cit  rom 
hé ja reszelve (válasszatok kezeletlen héjú cit  romot 
vagy szárított, reszelt citromhéjból készült fûszert).
Elkészítés: egy szûrôt kibélelünk konyharuhával, 
majd a szûrôt egy nagyobb tálra tesszük, amely-
be lecsepeghet a savó. A joghurtot elkeverjük 
a tejszínnel és a sóval, majd a kibélelt szûrôbe 
önt jük. A konyharuha sarkait összefogva ba-

Néhány ötlet a vendéglátáshoz:

Készüljetek fel elôre, 
szer  vezzétek meg a ven-
dé  gek fo gadását! Osszá-
tok be a feladatokat! 
Ter   vez zetek prog ramot, 
egyez tessétek az idôpon-
tot, ké szítsetek meg hí vót!

Préselt virágok-
kal díszített, 

saját készítésû 
merített papír-
ból különleges 
lesz a meghívó 
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tyut kötünk, s felakasztva kicsepegtetjük belôle 
a savót. A sajtkrém 8-12 óra után lágy, kenhetô 
lesz, 24 óra után szeletelhetô. Joghurt és tejszín 
he lyett készülhet tejfölbôl is.

Tá lalás elôtt ízesítsük zöldfûszerekkel, bors-
sal, re szelt citromhéjjal! Tálaljuk kenyérrel, sok 
zöld  séggel!

Jó étvágyat!

Készíthettek vendégkönyvet, albumot, posz-
tert, ahová elrendezhetitek az év során készült 
ké peket, rajzokat, a vendégek beírhatják elisme-
rô szavaikat a kertrôl, a vendéglátásról.

A program zárásaként ne feledkezzetek el 
meg  szervezni a nyári munkákat: gondozni a ker-
tet, betakarítani, feldolgozni a termést!

Kertészeti gyakorlat nyáron

Már tudjátok, hogy az iskolakert a nyári szünetben 
is folyamatos gondoskodást igényel. Beszéljétek 
meg, ki mikor tud jönni kertet gondozni! Vezes-
sétek tovább a naplót az elvégzett munkákról és 
a betakarított termésrôl! Fontos, hogy a termesz-
tési idôszak végén mérleget tudjatok készíteni 
arról, mennyire volt eredményes és hasznos a 
gaz dálkodásotok. A munkára reggeli vagy késô 
délutáni idôpontot válasszatok!

Készítsétek naptárt a június 16-tól augusztus 
31-ig terjedô idôszakra! Használjátok az alábbi 
sab lont! Írjátok be, hogy melyik nap ki jön a 
csapat b ól! Jegyezzétek be azt is, ha valamilyen 
nyári ren dezvény, tábor, közösségi program van 
az is kolakertben!

……… (hónap neve)

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
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Ember és környezete
Milyen hatások értek ma a környezetbôl? 
Ezek kellemes vagy kellemetlen hatások voltak?

T1

A környezet mindazon tényezôk összessége, 
a me lyek egy adott élôlényre tényleges hatással 
van   nak vagy lehetnek. Ebbôl a meghatározás-
ból sejthetô, hogy a környezetre sok-sok dolog 
bo  nyolult kölcsönhatása jellemzô, azaz e téren 
rend  szerben kell gondolkodnunk.

1. Sorolj fel olyan dolgokat, melyek nem részei a 
kör nyezetednek (azaz nincsenek és nem is le-
het nek hatással rád)!

Az emberre ható környezeti tényezôket három 
csoportra szokták osztani. Az elsô csoportba tarto-
zók a természeti környezet elemei. Ide sorolha tók 
például az élôvilág szereplôi, a kôzetek, az idô já-
rás, a Föld mágneses mezôje. Ezek már az emberi 
tár sadalmak kialakulása elôtt is léteztek, ám az 
em beri tevékenység is hat rájuk. Gondoljunk pél-
dául az egész Földre vonatkozó globális fel me le-
ge désre, általában a környezetszennyezésre vagy 
az erdôk kiirtására.

Útépítés erdôben

A második csoportba tartozó tényezôk alakítják 
a társadalmi környezetet. Az innen érkezô hatá-
sok a történelem során folyamatosan változtak. 
De a változás nem csak ilyen nagy idôléptékben 
lé nyeges. Az egyes emberek kapcsolata a többi-
ek kel élete során is sokat változik. Lényegében 
ezek a többi ember, az intézmények és a kultúra 
ha tásai az egyes emberekre.

A harmadik csoport tényezôi a mesterséges 
vagy technikai környezetet alkotják. Ezek a hatá-
sok a technika fejlôdésével folyamatosan vál toz-
nak. A mai ember számára talán a legfontosabb 
ha tások a technikai környezetébôl jönnek.

A fenti ábrán a nyilak azt jelzik, hogy az egyik 
„szereplô” hat a másikra, minden részbôl minden-
ho va mutat nyíl. Nézzünk néhány példát!
•  Egy embert megcsíp egy kullancs (a természeti 

környezet hatása az emberre).
•  Az ókorban a városok a folyók mentén alakul-

tak ki (a természeti környezet hatása a társa-
dal  mira).

•  Egy ember házat épít (az ember hatása a ter-
mészeti környezetre).

•  Gerincferdülése lesz valakinek a helytelenül 
kia lakított számítógépes munkahelye miatt 
(a tech nikai környezet hatása az emberre).

2. Keress további példákat mindegyik hatásra!

Az embert érô környezeti hatásokkal nagyon 
sok tudományág foglalkozik. A teljesség igénye 
nél kül néhány:

Társadalmi 
környezet

Mesterséges
környezet

Természeti 
környezet

biológia, 
fizika, kémia, 
geológia,
csillagászat

történelem, 
szociológia, 
pszichológia

mûszaki tudo má-
nyok: építészet, 
gépészet, 
elektronika

természeti 
környezet

társadalmi 
környezet

mesterséges, 
technikai környezet
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Minden tudományágnak van saját eszközrend-
szere és vizsgálati területe. A technika és ter vezés 
tantárgy leginkább a mesterséges kör nye zet és az 
ember kapcsolatával foglalkozik. A mesterséges 
környezet sajátos tulajdonsága, hogy a hatást 
gyakorló tényezôket az ember hozta létre, így a 
hatások befolyásolása is az embereken mú lik.

Kölcsönhatás a környezettel

Minden élôlény megpróbál válaszolni a környezeti 
ha tásokra. Sok állat odúba vagy barlangba hú zó-
dik védelmet keresve. Bizonyos állatok jelentô sen 
átalakítják környezetüket, például az egyes fo-
lyószakaszokat elrekesztô, hódvárat építô hódok.

Azonban tagadhatat lan, hogy közös kör nye ze-
tünkre a legnagyobb ha tást az emberi tevé keny -
ség fejti ki.

Az élôlények többsége az évezredek során kü-
lön bözô technikákkal alkalmazkodott a kör nye-
ze téhez. Az ember „trükkje” az, hogy a törté ne-
lem kezdete óta a szükségleteinek megfelelôen 
je  lentôsen átalakítja a környezetét.

Az ember környezetátalakító tevékenysége sok 
esetben komoly károkat okoz. Sajnos napjaink-
ban ezek a hatások már nemcsak a természeti 
kör  nyezet, hanem az ember számára is visszafor-
dít hatatlan káros következményekkel járnak. 
Csak néhány példa. A meggondolatlan erdôtele-
pí tések, illetve a behurcolt idegen növényfajok 
miatt nô az allergiás megbetegedések száma. Bi-
zo  nyos terüle tek alkalmatlanná válnak az emberi 
élet re a szennye zett víz és talaj miatt.

Emberi tevékenység által tönkretett terület

De nem csak negatív példák vannak. Hollandia 
neve összenôtt a szélmalmokkal és a tulipánok-
kal. Azt azonban nem mindenki tudja, hogy a szél -
malmokat nemcsak a gabona ôrléséhez vagy a fa-
fûrészeléshez használták, hanem a víz szi vattyú-
zá sához is. Nagy szerepet játszottak abban, hogy 
a tenger visszaszorításával növeljék a ter môföld 
te rületét.

Szélmalmok és tulipánok (Hollandia)

A magyarországi Tisza-tó – eredeti nevén Kis kö-
rei-víztározó – létrehozásával a Tisza szabályo zá-
sán kívül a térség energiaellátását is meg kí vánták 
oldani. Ma már turisztikai központ is, a Hor tobágyi 
Nemzeti Park része.

Tisza-tó

A közeljövô fontos – talán az egyik legfonto-
sabb – kérdése, hogy a technikai fejlôdést sikerül-e 
olyan mederben tartani, hogy az ne okozzon ka-
taszt rofális károkat a természeti környezetben.

Egyszerûnek tûnô, de nem járható út a techni-
kai eszközök használatának elvetése. A mai kor 
embere természeti és társadalmi környezetében 
már nem élhet technika, illetve technikai ismeret 
nélkül. Másképpen kifejezve: a jövô emberének 
környezettudatos technikahasználóvá kell válnia.

Munkálkodás

Elemezzétek az alábbi rajzot, amit a melléklet-
ben nagyobb méretben is megtaláltok! 
Beszéljétek meg, hogy milyen környezeti hatá-
sokat figyelhetôk meg rajta!
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Mit kezdjünk a hulladékkal?
Mi jut eszedbe a rajzról? Milyen címet adnál neki?

Energetikai hasznosítás

4. 
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Újrahasználat
1. 

Megelôzés

3. 

Hasznosítás

5. 

Deponálás (lerakás)

T2

A nyitóképen lévô ábra címe „Hulladékhierar-
chia”, és a hulladékok kezelésének lehetôségeit 
mutatja be fontossági sorrendben. Ezzel az áb rá-
val már találkozhattál az 5. osztályos Techni ka és 
tervezés tan könyv ben. Most ismerkedjünk meg 
közelebbrôl a dobogón állókkal, az elsô he lye  zet-
tôl az utolsóig.

Megelôzés

A megelôzést tekintjük a hulladékgaz dál-
kodás elsô lépésének, hiszen az a hul la dék 
okozza a leg ke  vesebb gondot, ami nem is 
keletkezik. A hulladékképzôdés megelôzé-
sének lehetséges módjai:

Újrahasználat 

Ez esetben az adott terméket, cso  ma golást 
– át alakítás nélkül – új ra ugyanarra a feladat ra 
le  het hasz     nálni, mint amire eredetileg gyár -
tot      ták. Ennek leggyakrabban emlege -
tett példája a visszaváltható be té tes üveg. 
De ide tartozik az is, ha a meg hi  bá so-
dott készüléket meg    ja víttatjuk és to vább 
használjuk, vagy ha a meg unt, számunkra 

Hasznosítás 

Hasznosításnak lehet tekinteni, ami-
kor egy tárgyat némi átalakítás után 
más formában, más feladatra át-
  a la kítva használunk, például ami kor 
raklapokból készítünk kerti bútort.

A háztartásokban keletkezô hul la dékok körül-
belül 35%-a ipari méretekben is anyagukban újra-
hasznosítható, va gyis papír, textil, mûanyag, üveg 
vagy fém. A hul ladékok hasznosításának feltétele, 
hogy a különbözô típusú hulladékokat külön-kü-
lön gyûjt sük. Sajnos ezek egy része is a háztartási 
sze  métben végzi, mert csak alig 17%-át gyûjtjük 
el különítetten (idegen szóval: szelektíven).

A szerves anyagok ártalmatlanításának leg-
jobb módja a komposztálás, azaz a megfelelô 
körülmé nyek közötti lebontás. Ez is újrahaszno-
sítás, mert a folyamat végén felhasználható 
a nyag, termôtalaj lesz belôle. Ráadásul komposz-
tálni akár la kásban, erkélyen is lehet. Kapható 
olyan kis mére tû komposztálóvödör, ami elnyeli 
a szagokat. Az érés után tartalma a földbe ásva 
hu muszos talajjá alakul, amibe lehet virágokat, 
esetleg fû szernövénye ket is ültetni.

Beltéri komposztálóvödör 

•  A termékek csomagolásából adódó hulladékok 
mennyiségének csökkentése. Ezt a betétdíjas 
termékek alkalmazásával, valamint a kisebb 
környezeti terhelést okozó anyagok használa-
tával lehet elérni. A papírból készült csoma-
golóanyag sokkal hamarabb lebomlik, mint 
egy nejlonzacskó. Fontos, hogy kerüljük a fe-
lesleges csomagolást, például bevásárláskor vi-
gyünk magunkkal textiltáskát vagy kosarat, és 
akkor nem kell mûanyag szatyrot venni.

•  Hosszú élettartamú, javítható termékek alkal-
ma zásával elérhetô, hogy kevesebbszer kell  -
jen új eszközöket vásárolni. Így a csomago-
ló   anyagokból és az elhasznált eszközökbôl 
szár   mazó hulladék mennyisége is csökkent he tô.

•  A fogyasztás mérséklésével, a tudatos termék-
választással is csökkenthetô a hulladékok 
mennyi sége.

már fe  les le gessé vált tárgya kat elajándé koz  zuk, il-
letve eladjuk.
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Energetikai hasznosítás 

Az energetikai hasznosítás a hul-
ladék megfelelô körülmények kö-
zötti elégetését jelenti. A hulladék 
bizonyos részei éghetôek, így ezek 
energiatermelésre is használhatók.  
Az égetés másik elônye, hogy a ve-

szélyes hulladékokat is több nyire ártalmat lanítani 
tudja. Hátránya, hogy az égetés során keletkezô 
gázok szennyezik a környezetet, ha az égetô füst-
szûrô berendezése nem mûködik megfelelôen. Az 
elégetett anya gok kal azonban nyersanyagokat 
veszítünk el.

Deponálás (lerakás) 

A hulladéklerakás – deponálás – áll 
a fontossági sorrend utolsó he lyén. 
Ez a hulladékok megfelelô kö rül-
mények közötti, többnyire vég   le ges 
tárolását jelenti. Ennek so rán a ve-
gyes hulladékot egy jól elhatárolt 
te rületre szállítják, és ott egy vizet 

át nem eresztô anyaggal bélelt gö dör  ben lerak-
ják. A lerakónak olyannak kell lennie, hogy az 
ott tárolt anyag ne szennyezhesse a kör nyezetet. 
Ez sokszor igen költséges megoldást je lent, mert 
nagy a helyigénye, a lerakott anya gok esetleges 
késôbbi újrahasznosítása drága, a kör nye zetet 
porral és bûzzel szennyezi.

A háztartási hulladékok legfeljebb 35%-ának 
kel  lene a lerakóba kerülnie, de ez a szám a va ló-
ság  ban sokkal nagyobb.

A fenntarthatóság, a saját jövônk érdekében 
fon tos cél, hogy a háztartási hulladékok meny-
nyi   sé ge csökkenjen. Azt is el kell érni, hogy a ke-

Munkálkodás

Beszéljétek meg közösen vagy kisebb csopor-
tokban, hogy ti, személy szerint mit tudnátok 
tenni a hulladék mennyiségének csökkentése, 
az újrahasználat vagy a hasznosítás érdekében.

Ilyenekre gondolunk:
–  Jobban vigyázok az iskola bútoraira, hogy 

ne menjenek olyan hamar tönkre.
–  Vigyázok az iskolaszereimre, nem hagyom 

el a dolgaimat.
–  Figyelek arra, hogy a technika és tervezés 

tan órán úgy dolgozzak, hogy minél keve-
sebb hulladék keletkezzen.

–  Az uzsonnámat nem eldobható csomagolás-
ban, hanem elmosható dobozban hozom.

–  Az italautomatából nem eldobható pohár-
ba, hanem a saját poharamba töltöm az 
inni valót.

–  Szelektíven gyûjtöm a szemetet, és erre fi-
gyel meztetek másokat is.

–  Az almacsutkát a komposztálóba dobom.
–  Csapvizet iszom, így nem vásárolok PET-pa-

lackba töltött vizet.
–  Étkezéskor annyi ételt veszek ki magamnak, 

amennyit meg is tudok enni.

Nektek biztos lesz még rengeteg, ezek nél 
sok  kal jobb ötletetek is. Ezeket mind ír já tok 
fel, és tûzzétek fel egy nagy táblára. O lyan 
vállalásokat keressetek, amelyeket nem kam-
pány szerûen, hanem folyamatosan kell csi -
nál ni. Ezután mindenki válasszon ki öt o lyan 
fogadalmat, amit az egész év során be tud tar-
tani. Egy fogadalmat természetesen többen is 
vá laszthatnak. Írjátok fel ezeket a füzetetek-
be! Év végén lapozzatok vissza, és közösen be-
szél jétek meg, hogy kinek mennyire sikerült 

A háztartási hulladékok 
összetétele

letke zô hulladékok közül csak azok kerüljenek 
elé  getés re vagy a lerakóba, melyek már semmi 
más ra nem használhatóak. De errôl nem beszélni 
kell, ha nem cselekedni!

azokat betarta-
ni. Akinek a leg-
job ban si ke  rült, 
meg  kap hatja a 
leg  kör nye zet-
tu   da to sabb osz -
tály    társ cí met.
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Munkavégzés
Van olyan idôsebb rokonod, ismerôsöd, akinek 
gyakran fáj a lába vagy a háta, nehezen tud mozogni?

T3

Az idôsebbek a szervezetük „elhasználódása” 
miatt nehezebben tudnak mozogni, ami gyakran 
még a mindennapi tevékenységük elvégzését is 
gá tolja. Az évtizedes megterhelés a mozgásszer-
vek kopásához vezet. A biológiai öregedés elke-
rül hetetlen, de lassítható.

Már most sokat tehetsz azért, hogy ezt a folya-
ma tot lelassítsd. Figyelj arra, hogy minden tevé-
keny ségedhez megtaláld a megfelelô eszközt és 
a lehetô legkevesebb izommunkát igénylô test-
tartást és mozdulatsort.

Az emberi munkavégzés törvényszerûségeivel az ergonómia tu
do  mánya foglalkozik. Kutatásai középpontjában az „elfáradás

men tesen végezhetô” munka feltételeinek meghatározása, azaz az 
op timális munkamódszerek és optimális munkahelyi környezet ki 
ala  kítása áll.

Az emberi test minden mozdulata az izmok 
mû  ködésének eredménye. Nyugalmi állapotban 
az izmok feszültségmentesek, lazák, a vérkerin-
gés normális. Terhelés, például munkavégzés ese  -
tén az izmok megfeszülnek, a vérnyomásérté kek 
nônek. A kedvezôtlen testtartás lehetséges kö-
vet kezménye a megnövekedett energiaigény, a 
vér keringési rendszer nagyobb igénybevétele, a 
ko  rai kifáradás, hosszabb távon az egészségká ro-
so   dás, például az ízületek, csontok torzulása.

A munkakörnyezet kialakítása

A te munkahelyed elsôsorban az iskola, és az 
otta ni „munkát” leggyakrabban egy széken 
ülve vég zed. Az ülô testtartás elônye, hogy a 
kezek sza badon mozognak, a láb nem nagyon 
fárad. De az ülô testtartás is sok izmot és ízüle-
tet vesz igénybe.

Az emberi test a dinamikus, erôteljes moz-
gás ra, az állásra vált alkalmassá, igazán pihenni 
fek vô helyzetben képes. Ezért szinte lehetetlen 
meg felelô széket tervezni. A jó ülôhely kiala kí-
tá sának kulcskérdése a gerinc megfelelô hely-
ze te. A csecsemô még egyenes gerinccel szü -
le tik, csak a felüléssel, a mászással, a járással 
együtt alakul ki a gerincoszlop jellegzetes S 
alak ja. A görbületek teljes kialakulása csak a 
ser   dülôkorban és utána fejezôdik be. Ezért sem 
min  degy, hogy milyen az a szék, amin ülsz.

Álló testhelyzetben a vázizomzat tartja a felsôtestet, üléskor 
azon ban ez nem mûködik, ezért a szék támlájának kell azt meg

tá masztania. Állás közben az izomzat mozgásban van, egyenletes 
az igénybevétele, míg merev ülésnél az igénybevétel statikus, így a 
sej tek kevés oxigént kapnak. Ezért kell a mozgásgazdag ülés. Állás 
köz ben a lábak vérkeringése egyenletes, ülésnél a fenék és a comb 
nyo másnak van kitéve, ami gátolja a vérkeringést. 

A megfelelô ülés jellemzôi:

•  A gerincoszlop oldalról néz-
ve ívelt és kissé elô re dôlt.

•  A felkarok – laza tartás-
ban – közel függôlegesek.

•  Az alkaroknak vízszin tes 
hely zetben kell lenni ük az 
asztallap magas sá gá ban.

•  A combok közel vízszinte-
sek.

•  Az alsó lábszárak kényel-
mesen, közel függôlege-
sen állnak.

•  A talpak kényelmesen meg támaszkodnak a 
pad  lón vagy a lábtáma szon.
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Munkálkodás

Ellenôrizzétek, hogy az a szék, amin ültök, er-
go nómiai szempontból megfelelô-e! Ha lehet-
séges, állítsátok be a megfelelô ülésmagas sá got! 
Fogalmazzátok meg, hogy mely szempontok   -
nak felel meg, és melyeknek nem!

Válasszátok ki a csoport legmagasabb és 
leg alacsonyabb tagját, és állapítsátok meg, 
hogy mekkora különbség van a számukra 
meg felelô székek között!

Nem elég a helyes 
ülés, az asztal magas sá -
gának is megfelelô nek 
kell lennie. Nem meg-
felelô magasságú asz -
talnál nem lehet he lyes 
testtartásban dol  gozni, 
étkezni.

A munkafelület magasságát úgy kell megvá-
lasztani, hogy az a dolgozó könyökmagas-
sá gában legyen. Ha munkavégzéshez nem 
víz   szintes, hanem lefelé irányuló mozdulat 
szük  séges – mint például gyúrásnál –, kb. 10-15 
cm-rel alacsonyabban legyen a felület.

Az olyan munkát, ami kevesebb erôt vagy na-
gyobb pontosságot igényel, esetleg hosszabb 
ideig tart, ülve végezzük! Erôt és helyet igény-
lô munkáknál (például fûrészelés, vastagabb, 
ke ményebb anyagok vágása stb.) jobb az álló 
mun kavégzés, mert ilyenkor több izomcsoport 

303050
Kartávolság Vállszélesség Alkarhossz

Optimális munkaterület

Belső fogási tér

Külső fogási tér

A jó és megfelelô megvilágítás a mindenkori 
feladattól függ. Finom munkákhoz, ahol szüksé-
ges a szemkontroll (pl. varrás, írás, olvasás), a tárgy
és a szem optimális távolsága 25–40 cm. A szük-
séges megvilágítási erôsség a tárgy nagyságától 
függôen változik. Minél nehezebb a látási fel-
adat, minél kisebbek a részletek és minél cseké-
lyebb a kontraszt, annál inkább növelni kell a 
megvilágítás erôsségét. A rossz megvilágítás, 
a kevés fény, a tükrözôdés, az árnyékok, azaz 
a nem megfelelô látási körülmények miatt a 
szem izomzata idô elôtt kifárad, majd fejfájás, 
idegesség jelentkezik, a teljesítmény romlik.

A jó szék háttámlája megtámasztja a fel sô-
testet a gerincoszlop 4–5. csigolyájánál, a lapocka 
alatt, a gerincoszlop legnagyobb haj la tánál. Ez 
a távolság az ülôlaptól általában 18–24 cm közé 
esik. Ülôlapja elég széles és mély – a szélének 10 
centiméterrel a térdhajlat mö gött kell lennie –, 
enyhén lejt, az eleje kissé le kerekített. Nem tapad 
a padlóra, hogy könnyen fel lehessen állni róla. 
Magassága 44–54 cm között állítható, hogy a 
talp derékszögben vagy kissé behajlítva teljes 
egészében leérjen a ta lajra. Amennyiben az asz-
tal magassága nem te szi lehetôvé, hogy a talp 
leérjen a padlóra, láb támaszt kell alkalmazni. 
Az a lábtámasz, amely a székhez van rögzítve 
(pl. bárszék), nem meg felelô, mert nem biztosít 
a lábnak elegen dô mozgási szabadságot.

kap csolható be a munkába, azaz nagyobb erôt 
le het kifejteni.

A munkapad anyaga, kialakítása meg kell, hogy 
feleljen a rajta folyó munka jellegének. Méreté-
nek igazodnia kell a használó testi adott sá gaihoz. 
A munkalapok hosszának és szélessé gé nek meg-
ál lapításánál elsôdleges szempont az úgynevezett 
fo gási tér, ami elsôsorban a munkavégzô karjá nak 
hosszúságától függ. A fo gási téren belül is meg-
különböztetünk úgyne ve  zett „belsô” és „kül sô” 
fogási tereket. A belsô fo gási tér a behaj lí  tott kö-
nyökkel, a külsô fogási tér a kinyújtott ka rok kal 
elérhetô terület. Normális munkavégzés a bel sô 
fo gási térben történhet. Nagy figyelmet igény-
lô munkákhoz a test elôtti, a fel karok által elér-
he tô terület az optimális. A külsô fogási tér ben 
– karnyújtásnyira – a munkavég zés hez szüksé ges 
szer számokat, eszközöket lehet elhelyezni. Ez azt 
je lenti, hogy a munkaasztal szélessége 50-60 cm, 
hosszúsága 90 és 130 cm kö zött van.

A megvilágításerôsség annak a mértéke, hogy egy adott felület
re mennyi fény jut. Mértékegysége a lux (lx).

A munkavégzés az átlagosnál nagyobb oxi-
génfelvétellel jár, amit zárt térben szellôztetés-
sel lehet biztosítani.
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Munkamódszerek

Kerülni kell a fej felett végzett munkát, például 
tár gyak felrakását vagy levételét magasabb 
pol cokról. Ilyen esetben létrát vagy fellépôt kell 
hasz nálni.

Egy magasra  helyezett áru 
az üzletben

Nehéz tárgyat csak 
egyenes háttal, hajlított 
térddel, lassú, egyenletes 
felemelkedéssel sza bad 
megemelni. A ter het 
min dig biztonsá go  san, 
va gyis egész te nyérrel 
meg markolva kell meg-
fog ni.

A helyes teheremelés 
módszere

Állj a teher mellé 
kis sé szét ter pesz-
tett lá bakkal! He-
lyez kedj ki e gyen-
sú lyozott gug go ló 
hely  zetbe, egye ne-
sítsd ki a há ta dat, 
fe szítsd meg a hát- 
és has  izmokat!

A lábak kie gye ne-
sí té sével emeld fel 
a ter  het!

Egyenesítsd 
fel a fel   sô tes-
ted!

1. 2. 3. 

Ügyelni kell arra, hogy a teher középpontja 
a lehetô legközelebb legyen a testhez. Nagy 
tö megû, terjedelmes terhet nem a test elôtt, 
ha nem vállon vagy háton kell szállítani. A hát 
szál lítás közben sem görbülhet. A kézben való 
szál lításnál jobb megoldás a kerekes, görgôs 
szállítóeszköz használata.

Munkálkodás

I.  Nézzétek meg az ábrákat, és fogalmazzá-
tok meg a helyes és hibás testtartás közötti 
különb séget!

II. Nézzétek meg a képeken látható teherszál-
lítási módokat! Rakjátok sorrendbe asze-
rint, hogy melyik veszi igénybe legjobban a 
szervezetet! Kezdd a leginkább megterhe-
lô vel!

1. 2.

3. 4.

A túl gyors vagy túl lassú mozdulatok idô elôtti 
elfáradáshoz vezetnek, ezért figyelni kell az op-
timális munkavégzési sebességre is. A munka 
során fellépô fáradtságérzet a szer ve zet véde-
kezô és jelzô funkciója. Ekkor csökken a figyelem, 
a mozdulatok koordinálatlanná válnak, nagyobb 
a hibázás és a balesetek veszélye. A kifáradás pi-
henôszünetek közbeiktatásával, más-más tel je-
sít ményt megkövetelô, más-más izomcsoportot 
megmozgató munkával megelôzhetô. 
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Eszközök kiválasztása
Melyek az eredményes munkavégzés feltételei?

T4

Minden tevékenységhez meg kell találni a meg-
felelô eszközt és a lehetô legkevesebb izommun-
kát igénylô testtartást és mozdulatsort. Egy rosszul 
megválasztott eszköz vagy egy jó eszköz helyte-
len használata feleslegesen terheli a szervezetet, 
sôt egészségünk vagy az eszköz is károsodhat.

Milyen a jó szerszám?

A kiválasztott eszközzel szemben támasztott el-
várások:

•   Elvégezhetô legyen vele az a feladat, amire 
ter vezték, azaz feleljen meg a funkciójának.

 Egy rossz minôségû szerszámmal nem lehet 
jó munkát végezni. Legyen használható álla-
potú, például vágáshoz, fúráshoz éles, meg-
fe lelô méretû (pl. szereléshez, fúráshoz), ép 
szer kezetû. Alkalmas legyen a kívánt mûvelet 
szükséges minôségben való elvégzésére.

Kés élezése

•   Használata a lehetô legkisebb erôkifejtést 
igény li.
A kézben tartott szerszám legyen könnyû! 
A kis  gépek kezelése legyen egyszerû! A kézi-
szer  szá mok markolata legyen megfelelô vastag-
sá   gú, hosszúságú és alakú a könnyû használha-
tó  ság ér de kében.

Sövényvágó

•   Méretei igazodjanak a megmunkálást végzô 
test részhez, illetve a munkát végzô mére tei hez.

A jól kialakított szerszám nyelének alakja 
iga    zodik a kéz természetes tartó helyzeté-
hez. Figye lembe veszi, hogy a használója 
jobb- vagy bal kezes.

Ergonomikus egér

•   Legyen biztonságosan használható.

A szerszámok markolata legyen megfelelô ér -
des ségû, vagy fedje védôburkolat, hogy hasz  -
ná lója elkerülhesse a megcsúszást és a be csí pô-
dést. Az elektromos készülékek és elekt romos 
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szerelôszerszámok legyenek megfelelôen szi ge-
telve, védjenek az égési sérülések és az áram-
ütés ellen.

A szerszámok elhelyezésénél – helyük kiválasz-
tásánál – a biztonságon kívül figyelni kell arra is, 
hogy az elôkészülethez, rendra kás hoz minél ke-
vesebb idôre legyen szükség. A gyakran használt 
anyagok, szerszámok le gye  nek könnyen elér-
hetôk. A szerszámokat rend sze resen kell elle n-
ôrizni és karbantartani.

Szerszámok tárolása

Új eszközök kiválasztásának lépései

1. Igényfelmérés 

Az igényfelmérés célja az elvégzendô feladat 
minél pontosabb tisztázása. Az elsô, amit el kell 
dönteni, hogy valóban szükség van-e az adott 
gép re, nem lehet-e a feladatot a már meglévô 
esz közeinkkel megoldani. Ha új gép vásárlása 
mel lett döntünk, fel kell mérni, hogy milyen 
gya korisággal, mennyi ideig fogjuk a gépet 
hasz nálni.

Egy példa: a láncfûrészek három nagy csoportba sorolhatók: 
hobbi középkategóriás és profi gépek. Ha csak a téli tüzelôdet 

akarod felvágni, esetleg a kertedben lévô gyümölcsfákat rendben 
tartani, elég a hobbikategória. Ha néhány hektár erdô tulajdonosa 
vagy, akkor középkategóriás gépet válassz! Ha viszont favágással 
keresed a kenyered, profi gépre van szükséged. Ha csak egyetlen 
kisebb tuskót akarsz széthasítani, elég egy balta is.

Láncfûrész

Alkalmi használatra kell 
vagy rendszeres te vé keny-
ség hez? Érdemes-e, gazda-
sá gos-e meg  vá sárolni a kí-
vánt eszközt, vagy célsze rû 
inkább köl csönözni a fela dat 
elvégzésének idejé re? Al-
kalmi használathoz in kább 
többféle mû ve letre ké pes 
univerzális eszközt, rend-
szeres te vé kenységhez egy 
mûveletre alkalmas cél szer-
szá mot érdemes besze rezni.

Univerzális szerszám

2. A kínálat értékelése 

Egy adott géptípusból általában nagy a válasz-
ték. Soha nem lehet kizárólag prospektusok és 
ár ajánlatok alapján dönteni. Minél drágább 
egy gép, annál fontosabb a megbízhatóság, 
ami vonatkozik árura és üzletre egyaránt. Jó 
aján  lólevél lehet egy igényes gyártó márkaneve 
vagy az, ha ismerôseid régóta, megelégedéssel 
használják. Gépet, elektromos berendezést so-
ha nem szabad piacon vagy idôszakos árusoktól 
vá sárolni. Csak hatóságilag bevizsgált terméke-
ket szabad megvenni!

Melyiket válassza?

Az interneten sokféle tájékoztatás segít az egyes termékek érté
ke lésében. Léteznek tesztek, melyek összehasonlítják az azo

nos feladatra tervezett gépeket. A használatba vett terméket sok
szor értékelik a vásárlók. Ezekbôl is nagyon sok, a vásárlói döntést 
befolyásoló információt lehet kiolvasni.

Az interneten olyan weblapok is vannak, amelyek összehason
lítják egy adott termék árát a különbözô boltok kínálatában. Vá
sár lás elôtt mindenképpen érdemes ezeket is megnézni, hogy a 
ki választott termékhez a legolcsóbban lehessen hozzájutni. Ezeken 
az oldalakon az adott bolt megbízhatóságáról is lehet információkat 
sze rezni a vásárlói értékelések alapján.
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Több azonos rendeltetésû gép közötti válasz-
tásnál össze kell hasonlítani a mûszaki jellem zô-
ket, például teljesítmény, energiafogyasztás, a 
gép mérete, súlya, helyigénye, mennyi ideig üze-
mel tethetô folyamatosan, várható élettartam, 
hány év garanciát biztosít a forgalmazó, van-e, 
illetve kapható-e hozzá cserealkatrész. Az alap-
feladaton kívüli funkciók, többletszolgáltatások 
csak akkor jelentenek elônyt, ha azok valóban ki-
használhatók.

Csak olyan gépet szabad megvenni, amelynek 
van garancialevele és magyar nyelvû használa ti 
utasítása. Ne vásároljunk olyan gépet, ami nem 
ja vítható, aminek nincs szervizhálózata, nem kap-
ha tó hozzá pótalkatrész. Fontos a gép kezelhetô-
sége, a feliratok, ikonok egyértelmûsége, a ma-
gyar nyelvû menürendszer.

A háztartási gépeket 2011 óta az egész Európai Unióban ener
ge tikai osztályokba sorolják, melyet az úgynevezett energia

címke tartalmaz. A leghatékonyabbak korábban az „A” besorolású 
készülékek voltak. Késôbb megjelentek az A+os készülékek, melyek 
még jobban hasznosítják a bemenô energiát, majd betiltották az 
„energiafaló” modelleket. Ezért 2020ban újfajta címke jelent meg 
a háztartási nagygépek majdnem mindegyikén.

Energiacímke a terméken

Munkálkodás

Csoportmunkában gyûjtsetek az internetrôl 
energiacímkéket a mosó-, mosogatógépekrôl, 
hû tôszekrényekrôl. Tanulmányozzátok azok 
tar talmát! Nézzétek meg, hogy az energiaha-
té   konyságon kívül még milyen adatokat tar-
tal  maznak. Értelmezzétek azokat!

2011-ben a háztartásokban lévô nagygépek 
(például a mosógépek, hûtôgépek) még az 
ener giafaló alsóbb (E, F, G) kategóriába tartoz-
tak. A készülékek egyre hatékonyabbak lettek, 
és megjelentek az A+, A++, A+++ besorolású 
gé pek is. 2020-ra a háztartások 90 százaléka 
legalább A osztályba tartozó gépeket szerzett 
be, és egyre nehezebb lett különbséget tenni 
a készülékek energiafogyasztási szintjei között.

A 2021-tôl kötelezô új energiacímkén a készülé-
kek besorolása A-tól G-ig terjed. Az új címkén is az 
addig ismert színes jelölések vannak: a legkevés-
bé hatékony osztályt továbbra a piros csík, míg a 
leghatékonyabbat a zöld csík jelöli. Ugyanakkor 
a gépeknél új teljesítményértékeket határoztak 
meg, szigorúbb szabvánnyal és tesztelési módszer-
rel kategorizálják a gépeket.

Mosógép kezelôpanelja

Háztartási nagygépek
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Az elektromos áram 
veszélyei
Hallottál már olyan lakástûzrôl, amit az elektromos 
hálózat hibája okozott?

T5

A lakástüzek között az elektromos eredetûek az 
elôkelô második helyet foglalják el. Ezek egy ré-
szét hibás elektromos eszközök, berendezések 
okoz  zák. A hibás készülékek túlmelegedhetnek, 
és tü zet okozhatnak. A másik gyakori ok egy rosz-
szul el végzett bekötés vagy a régi, elavult elekt ro -
 mos hálózat, amit nem a mai kor megnöveke-
dett terhe léséhez terveztek. Ezek a tüzek egy kis 
oda  figyeléssel megelôzhetôek. Az elektromos 
há   lózat hibájára utal, ha gyakran pislákolnak a 
lám  pák, vagy egy készülék bekapcsoláskor sister-
gô hangot hallasz. A szikrázó konnektor vagy az 
égett kábel szaga már sokkal komolyabb problé-
má  kat jelez.

Soha ne használjatok olyan készüléket, amely-
nek nem ép a vezetéke, csatlakozója! Ne csat la-
koz tas  satok készüléket olyan dugaszo ló aljzatba 
(kon    nektorba), amelyik sérült vagy nem illeszke-
dik szilárdan a falba. Ha ilyet tapasztaltok, akár 
otthon, akár az iskolában, feltétlenül je lez zé  tek 
egy felnôttnek, aki szakemberrel át vizs gál tat ja a 
hálózatot, megjavíttatja a hibákat. Segít a meg-
elôzésben, ha nem használunk túl sok fo gyasz-
tót egyszerre, ha a nem használt készülé ke  ket 
áramtalanítjuk, például a telefontöltôt hasz  ná-
laton kívül nem hagyjuk a csatlakozóba be  dugva.

Sérült burkolatú 
vezeték

Töltôn hagyott 
mobiltelefon 
szétégett 
csatlakozója

Fizikai alapismeretek

Az elektromos áram töltéssel rendelkezô ré szecs -
kék áramlása egy vezetô anyagban. Az elekt ro-
mos áram egyenáram (DC) és váltóáram (AC) for-
májában létezik. Egyenáramnál a ré szecs kék egy 
irányban áramlanak, váltóáramnál fo lya ma to san 
változik az áramlás iránya. Az ele mek és az akku-
mulátorok egyenáramot szolgál tat  nak, az elekt-
romos hálózat váltóáramot.

Minden anyagnak van egy olyan tulajdonsá ga, 
amely megmutatja, hogy mennyire képes ve zetni 
az elektromos áramot. Ez mûszerrel mér hetô, és 
el lenállásnak nevezzük. Mértékegysé ge az ohm. 
Az áramot jól vezetô anyagoknak ala csony az el-
len állásuk, a szigetelôanyagoké magas.

Munkálkodás

Mérômûszerrel mérjétek meg a csoportból 
legalább két tanuló szervezetének ellenállá-
sát! (Az ellenállásmérô mûszer nem veszélyes.) 
Végezzétek el a mérést akkor, amikor a tanu-
lók keze száraz, és ismételjétek meg akkor is, 
amikor a kezük vizes! Jegyezzétek fel a mért 
ér tékeket, és fogalmazzátok meg a mérések 
ta pasztalatát!
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Élettani hatások

Az áram az emberre is veszélyes, mert az emberi 
test vezeti az elektromos áramot. Áramütésrôl 
akkor beszélünk, ha az emberi test két pontja 
között áram folyik át. Áramütés során többféle 
hatás léphet fel: égési sérülés, izom-összehúzódás, 
keringésleállás. A káros hatások nem mindegyike 
jelentkezik azonnal. Az áram okozta sérülések sú-
lyossága az átfolyó áram erôsségétôl, az áramütés 
által érintett szervektôl – az áram által bejárt út-
tól – és az áramütés idejétôl függ.

Elektromos baleset korábban is érhette az embert villámcsapás 
for májában. Az elektromos áram felfedezése után az elsô halá

los áramütés 1879ben történt, Párizsban. Manapság a világban 
évente 100 000 ember közül átlagosan 70 szenved áramütést, akik
nek a 20%a gyermek.

Az átfolyó áramerôsséget a testre jutó feszült-
ség és a test ellenállása határozza meg. Az el-
len  állást a bôr állapota és az érintkezô felület 
nagy  sága befolyásolja. A száraz, ép bôrfelület el-
len állása még elég magas, ami nedves, például iz-
zadt bôrfelületnél századrészére csökken. A vi zes 
bôr nek (pl. fürdés, úszás után) gyakorlatilag nincs 
ellenállása, mint ahogy a nyálkahártyának sem.

Fôleg gyermekeknél gyakoriak a nyálkahártyasérülések, amit a 
szájba vett és elrágott elektromos vezeték okoz. Az ilyen égés 

mélyre terjed, és komoly következményei lehetnek. Ezért is tilos 
például a zsebtelep két pólusát a szájhoz érinteni, megnyalni.

Az áramütésnél a legveszélyesebbek a szíven, 
a tüdôn és az agyon áthaladó áramutak. Kevésbé 
veszélyes, ha az áram nem érint létfontosságú 
szer vet. Minél tovább folyik a testen keresztül az 
áram, annál nagyobbak a káros hatások.

A villámcsapás 1 000 000 V feletti feszültségû és 200 000 A fe
letti áramerôsségû egyenáram, de annyira rövid ideig, mindös z

sze 12 ezredmásodpercig tart, hogy a hômérséklet jelentôs növeke
dése ellenére az áldozatok nagy része nem szenved égési sérülést.

Az egyenáram egyszeri izom-összehúzódást 
okoz, amely gyakran eltaszítja az áldozatot az 
elek t romos forrástól. Váltóáram esetén az is mét-
lôdô, váltakozó izom-összehúzódás meg aka dá-
lyoz  hatja az áramforrással történô érintke zés 
meg szün tetését.

A háztartásokban használt 230 Vos, 50 Hzes váltakozó fe
szült ség már néhány tizedmásodpercen belül kamrafibrillációt 

okozhat, ami 2030 másodpercen belül oxigénhiánnyal és eszmélet
vesztéssel jár. A kamrafibrilláció azt jelenti, hogy a szívkamra sza
bály talanul remegni, rángani kezd, és nem húzódik össze eléggé ah
hoz, hogy az oxigéndús vért eljuttassa a szívizomzathoz, az agyhoz 
és a többi szervhez. Egyenáram esetén a szív egyszerûen „megáll”, 
azonban az áram megszûnésekor képes magától elindulni. Ezért 
képes a defibrillátorban használt egyenáram megszüntetni a szív 
szabálytalan mûködését, a fibrillációt.

Defibrillátor

Segítségnyújtás áramütés esetén

Áramütés esetén a legfontosabb a sérült kiszabadí-
tása az áramkörbôl. Ennek legegyszerûbb és leg-
biztonságosabb módja a biztosíték lekapcsolása, 
a készülék kikapcsolása vagy a fali aljzatból törté-
nô kihúzása. Semmiképp ne érjünk hozzá addig, 
amíg kapcsolatban van az áramforrással. Magas-
feszültség, azaz ezer voltnál nagyobb feszültség 
esetén meg se közelítsük az áldozatot, hívjunk 
mûszaki mentést – értesítsük az áramszolgáltatót 
vagy a tûzoltóságot! Alacsonyabb feszültségnél, 
ha nem tudjuk az áramot megszakítani, próbáljuk 
meg valamilyen szigetelôanyagból, például textil-
bôl vagy fából készült tárggyal elhúzni a sérültet, 
vigyázva arra, hogy testünkkel ne érjünk hozzá!
Amint biztonsággal megérinthetjük a sérültet, 
kezd jük el az elsôsegélynyújtást! Ellenôrizzük az 
élet  jelenségeket, tegyük szabaddá a légutakat! 
Ha nincs pulzusa, haladéktalanul kezdjük meg az 
új ra élesztést! Értesítsük a mentôket, mert min den 
áramütött személyt orvosi ellátásban kell része-
síteni, hiszen az áramütés káros hatásai késôbb is 
meg nyilvánulhatnak.

A balesetek megelôzése

A fentiekbôl is látható, hogy nem lehet meg mon-
da ni, mekkora az a feszültség, ami már halálos 
áram ütést okoz. A sérülések mértékét a testen 
áthaladó áram erôsségéhez szokták kötni, de ez is 
egyénenként változik. Általánosan elmondható, 
hogy az 50 volt alatti törpefeszültség biztonsá-
gos, de még ebben az esetben sem árt betartani 
pár szabályt. A háztartásokban használt 230 volt 
már halálos balesetet okozhat.

A gyerekek elektromos ellenállása még ala-
csony, ezért számukra az áramütés súlyosabb 
kö vet kezményekkel jár. A kisgyerekek „felfede-
zik” a környezô világot, szívesen belenyúlnak a 
csat la ko zóba, megfognak minden elektromos 
be  rende zést, vezetéket, nem érzik a veszélyt. 
Ilyenkor a szülôk feladata, hogy érintésvédelmi 
szempont ból biztonságossá tegyék azt a helyet, 
ahol a kisgyerek tartózkodik.
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Transzformátorállomás

Kamaszkorban a legtöbb áramütéses baleset 
magasfeszültségû vezetékek érintése, megkö-
ze líté se miatt történik. Jó, ha tudod, hogy tilos 
transz for mátorállomásba behatolni, villanyvona-
tok te tejére felmászni. Tilos a nagyfeszültségû 
távve ze ték megközelítése még ép vezetékek 
ese tén is. A nagyfeszültség a levegôn keresztül 
is képes többméteres távolságra áthúzni (ívet ké-
pezni). A leszakadt vezeték megközelítése még 
ve  szélyesebb. Az úgynevezett lépésfeszült ség 
miatt a szakadás többméteres körzetében még a 
vezeték érintése nélkül is életveszélyes áram ütés 
érhet. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, a ve szélyes 
helytôl óvatosan, igen kis lépésekkel, szin te né-
hány centiméteres araszolással távolodjon el, mi-
vel a lépésfeszültség nagysága a lépések nagy sá-
gától függôen nô.

Az elektromos veszély jelzése

Elektromos áramütés szempontjából a lakás 
leg veszélyesebb helyisége a fürdôszoba. Itt kü lö-
nösen figyelni kell az elektromos eszközök hasz-
ná latára, például arra, hogy azok ne essenek bele 
a vízzel teli fürdôkádba.

A kerti munkák is lehetnek elektromos bal ese-
tek forrásai. Ügyelni kell például arra, hogy az 
elekt romos fûnyírógép ne keresztezze a vezeté-
két, és még véletlenül se vágja el azt, vagy lo-
cso lás kor ne vizezzük össze az áram alatt lévô 
hosszab bítót. Gyakran elôfordul, hogy egyes fák 
túl közel kerülnek az elektromos hálózathoz. 
Ilyen kor különösen figyelni kell permetezéskor, 
gyü mölcsszedéskor a biztonságos távolság meg-
tar tá sára. Jelentôs veszéllyel járhat az ilyen fák 
gal lyazása is.

Munkálkodás

Nézzétek meg alaposan az alábbi képeket, és 
fogalmazzátok meg, hogy melyik milyen ve-
szélyhelyzetet ábrázol!

1. 2.

5. 6. 7.

3. 4.

Baleset-megelôzési szabályok

•  Az elektromos hálózat hibáinak 
elhárítását csak szakember végezheti!

• Elektromos készüléket szerelni csak fe  -
szült  ségmentes (áramtalanított) álla pot-
ban szabad!

•  Elektromos eszközökkel kísérletezni csak 
törpefeszültségû áramforrás mellett sza-
bad!

•  Felnôtt felügyelete nélkül ne kísérletezz 
elektromos árammal!

•  Elektromos szerelésnél a szerszámot a 
jobb kezedbe fogd!

•  Csak szigetelt nyelû szerszámot használj!
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Munkaszervezés
Mondj példát arra, amikor gyorsan, hatékonyan 
elvégeztél egy munkát! Mi volt az oka, hogy ez így 
sikerült?

T6T6

Munkálkodás

A csoport minden tagja készítsen el a rajz 
alap ján egy papírtasakot. A munka kezdése-
kor indítsatok el egy stoppert, és jegyezzétek 
fel, hogy kinek mennyi idôre volt szüksége a 
feladat elvégzéséhez.

Papírtasak hajtogatása

Alkossatok hatfôs csoportokat. Most újra 
ké szít setek el hat darab papírtasakot úgy, 
hogy minden tag csak egy hajtást végezzen el! 
(Üljetek le egy más mellé, és így adjátok tovább 
a tasakokat!) Ter mészetesen most is mérjétek 
az idôt!

Sikerült hamarabb befejezni a munkát, 
mint az elsô alkalommal? Nézzétek meg az 
el készült ta sakok minôségét! Válasszátok ki 
a legpontatla nab bat! Akkor készült, amikor 
min denki egyéni leg dolgozott, vagy a csapat-
mun ka során? Fo galmazzátok meg közösen a 
ta pasztalatokat!

Minden munka elvégzése során fontos a hatékony-
ság, amit körültekintô tervezéssel és megfelelô 
szervezéssel lehet elérni. Hogy ez mit jelent a 
gyakorlatban, nézzük meg egy példán keresztül!

A csoport azt a feladatot kapta, hogy az alábbi 
leírásban szereplô papírpillangókból készítsen el 
minél többet. A pillangókból készített füzér az 
osztálytermet fogja díszíteni.

Papírpillangók

A pillangók elkészítéséhez szükség van egy na-
gyobb és egy kisebb papírból kivágott körre, és 
egy vékony papírcsíkra a pillangó csápjához. A ki-
vá gott köröket elôbb félbe, majd negyedbe kell 
hajtani.

Az összehajtott 
papírkörök

A félköröket a körívek mentén kell illeszteni, 
és a negyedelô hajtások vonalában tûzôgéppel 
össze tûzni, ahogy azt az ábra is mutatja. A csápot 
fél be kell hajtani, és a két végüket megpödörni, 
pél dául az olló élén végighúzva vagy áthúzva egy 
na gyobb tû fokán.

A negyedköröket szét
kell nyitni. A csápot a 
na gyobb kör két negye-
de közé kell ra gasz tani.
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Munkálkodás

Tervezzétek meg a papírpillangó elkészítésének 
folyamatát!

1. Célok meghatározása: A csoport minden tag ja 
készítsen el egy pillangót!

2. Méretek meghatározása: Határozzátok meg kö -
zösen, hogy mekkora átmérôjûek legye nek a 
körök, és milyen méretû a csáp. (A ki sebb kör 
körülbelül a kétharmada legyen a na gyobb 
körnek. A csáp legyen 2-3 mm szé les, a hossza 
akkora, mint a nagy kör átmérôje. A képen 
látható pillangónál a körök át mérôje 70 és 50 
mm, a csáp hossza is 70 mm, a vastagsága 3 mm.

3. Anyagok kiválasztása: A rendelkezésre álló 
színes papírok közül azokat lehet kiválasztani, 
amelyek jól hajthatóak, tûzhetôek. A csoport 
minden tagja választhat más színû pa pírt.

4. A szükséges anyagok mennyiségének meg-
ha tározása: Személyenként elég egy akkora 

pa pírlap, amely olyan hosszú, mint a két kör 
át mérôjének összege, és a csáp szélességé vel 
nagyobb a nagy kör átmérôjénél.

5. Mûveleti sorrend meghatározása a leírás alap-
ján:

 Körök rajzolása, kivágása, hajtogatása, tûzése, 
negyedkörök kihajtása. Ezek a mû ve letek 
egymásból következnek, a sorrend jü kön nem 
lehet változtatni.

 A csáp méretezése, kivágása, félbehajtása, a 
két vég felpöndörítése. Ezt a testtôl függet le-
nül el lehet készíteni.

 Összeszerelni, azaz a csápot a helyére ra gasz-
tani csak azután lehet, hogy a pillan gó mindkét 
része elkészült.

6. A szükséges szerszámok, eszközök meghatá-
ro zása a mûveleti sorrendbôl adódóan: a kör 
rajzolásához körzô vagy alaklemez, író eszköz, 
vonalzó, olló, tûzôgép, ragasztó, eset leg egy 
nagy lyukú tû.

Célok 
meghatározása

Méretek 
meghatározása

Anyagok
kiválasztása

A szükséges 
anyagok

mennyiségének
meghatározása

Mûveleti 
sorrend 

meghatározása

A szükséges 
szerszámok, 

eszközök 
meghatározása

A tervezési folyamat lépései

A tervezésnél figyelembe kell venni az adott 
mun  ka elvégzéséhez szükséges idôt. Bár az idô 
pon tosan mérhetô, egy munka elvégzéséhez 
szük  séges idôt elôzetesen csak becsülni lehet. Ezt 
a tervezett idôt nevezik a munkahelyeken nor-
ma  idônek vagy más néven tervidônek. Ennek tar-
talmaznia kell a szerszámok, eszközök elô ké szí-
tésének idejét is.

Mielôtt nekikezdenétek a pillangók gyártá-
sá nak, becsüljétek meg, hogy mennyi idô alatt 
tud játok elkészíteni. Ez után indulhat a stopper 
és a munka. Elôször készítsétek elô a szükséges 
anyagokat és eszközöket minden csoporttag 

számára! A munka befejezése után értékeljétek 
azt a már ismert szempontok szerint:

•   Mennyire vagy elégedett az elkészült alkotás-
sal?

•   Melyik munkafolyamat okozta a legnagyobb 
nehézséget, melyik volt a legkönnyebb?

•   Jól becsülted meg az elkészítéshez szükséges 
idôt?

•   Kellett valakitôl segítséget kérned? Te tudtál 
valakinek segíteni?   

•   Ha újra elkészítenéd, a munkavégzés során mit 
csinálnál másképpen, és miért?

Olyan munkadarabnál, amit elôször készítenek, 
nagyon nehéz elôzetesen megbecsülni az elkészí-
téshez szükséges idôt. Annak, aki már legalább 
egyszer elkészítette, sokkal könnyebb. Ezt a 
pillan gót 5-10 percen belül meg lehet csinálni. Ha 
nek tek ez nem sikerült, annak több oka is lehet.

Egy munkafolyamaton belül lehetnek produk-
tív és improduktív idôk. Produktív idô az, amikor 
a munkafolyamat elôrehalad. Ide számít egy fel-
a dat technológiai jellegébôl adódó várakozási 
idô is, például egy ragasztó megkötésének ideje 

vagy egy sütemény sütési ideje. Ez az idô szin-
tén tervezhetô és más munkafolyamatokkal ki-
tölthetô. Improduktív idô, amikor a munkafo-
lya mat megszakad. Ha nem áll rendelkezésre 
meg felelô számú eszköz, példásul tûzôgép, és 
vár ni kell, amíg annak használatát egy másik sze-
mély befejezi. Ilyen egy zavaró körülmény okoz-
ta idô kiesés is, például ha a tûzôgépbôl kifogy 
a kapocs, és újra kell tölteni. Személytôl függô 
megsza kítás például az izzadt vagy ragasztós 
tenyér megtörlé se és az orrfújás.
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A vállalatok az improduktív idôt veszteségnek tekintik, és 
a mennyire csak lehet, próbálják csökkenteni. Az improduktív 

idô alatt ugyanis kihasználatlanok az eszközök és a munkaerô, pedig 
ez a vállalatnak sokba kerül.

Munkálkodás

Készítsetek minél több papírpillangót, de most 
csoportmunkában!

Ekkor a tervezés folyamatánál a követke zô-
ket kell újragondolnotok:
1. Célok meghatározása: Tervezzétek meg, 

hogy milyen színû pillangókat fogtok ké szí-
te ni, és melyikbôl hány darabot.

2. Méretek meghatározása: Gondoljátok át, 
hogy az elôzô méretek megfelelôek vol-
tak-e, szükség esetén változtassatok!

3. Anyagok kiválasztása: Ha az elôzô anyag 
bevált, használjátok ugyanolyant.

4. A szükséges anyagok mennyiségének meg-
ha tározása: Határozzátok meg a szükséges 
szí nes lapok mennyiségét, de gondoljatok 
arra, hogy legyen minden színbôl tartalék is, 
ha esetleg valamelyik pillangót elronta ná tok.

5. Mûveleti sorrend meghatározása: Az elôzô 
mun ka tapasztalatai alapján osszátok el a fel-
adatokat a csapat tagjai között! Minden mû ve-
letet az végezzen, aki abban a legjobb volt, aki 
gyor san, szívesen csinálja. Készítsetek tervet 
arra is, hogy mit csináljon a mûveleti sorrend 
utolsó láncszeme addig, amíg az elsô darab 
elér kezik hozzá, vagy miben tud segíteni az, 
aki már befejezte a feladatát.

6. A szükséges szerszámok, eszközök meghatá-
ro zása: Határozzátok meg az egyes szerszámok 
mennyiségét! Mivel most egy mûveletet ugyan-
az az ember végzi, kisebb mennyiségû szer-
szám is elég, de gondoskodjatok tartalékról is!

A munka elkezdése elôtt úgy üljetek le, hogy 
min él gyorsabb legyen az egyes munkafázisok 
után a termék továbbadása. Készítsétek el a pil-
lan gókat, és értékeljétek az elvégzett munkát!

Ahhoz, hogy képesek legyünk tudásunk leg-
javát nyújtani, azaz a csúcson teljesíteni, elenged-
he  tetlen a precíz idôbeosztás és a megfelelô 
szer vezés. És ez nemcsak a tanórákra, hanem a 
min dennapjainkra is vonatkozik!

A leggyakoribb hiba, hogy ömlesztve, bár-
miféle rendszer nélkül végezzük a feladatain-
kat. A különbözô típusú tevékenységek másféle 
fi gyelmet igényelnek. Ha ezeket gyorsan válto-
gatjuk, hamar kifáradunk anélkül, hogy éreznénk 
az elôrehaladást. Ha eredményesek akarunk len-
ni, ezen változtatni kell.

Érdemes a változtatást egy idômérleg el ké-
szíté sé vel kezdeni. Egy héten keresztül írd fel 
percre pon  tosan, hogy mikor mit csináltáltál, 
ideértve az al vásra, tisztálkodásra, étkezésre, 
utazásra for dított idôt is. A jegyzeteléshez ke-
res  hetsz egy meg fe lelô online programot, al-
kalmazást is. Ha vé gignézed az idômérlegedet, 
láthatod, mennyi idôd megy el úgy, hogy szin-
te semmit sem csi nálsz. Félreértés ne essék, a 
pi  henés, a barátokkal való közös szórakozás 

Egy munkafolyamat megszervezésének az a 
cél ja, hogy az improduktív idôket lehetôleg el-
ke   rüljük, és a fô feladat elvégzéséhez szükséges 
tény  idôt csökkentsük. Tényidônek azt az idôt ne-
vez  zük, amely alatt az adott feladatot valóban 
el  végeztük. A tényidô függ a személyes képessé-
gek   tôl és a begyakorlottság fokától is.

is hasznos idôtöltésnek számít. A kötelezô el-
fog laltságokra fordított idôt azért kell jól ki-
használni, hogy ezekre minél több idô maradjon!

Eredményes akkor lehetsz, ha a feladatokat 
ré szekre osztod, és minden esetben csak azzal 
foglalkozol. Például a tanulásra szolgáló idôt 
20-25 perces részekre bontod, közte 5 perces 
szü netekkel. Ez idô alatt kizársz minden zavaró 
tényezôt, például kikapcsolod a telefonodat és a 
számítógépet is. Minden napra készíts idôtervet, 
és próbáld meg azt betartani!

Gondold át a fentieket, és tegyél egy próbát! 
Már egyetlen új szokás kialakítása is hatással lesz 
az eredményességre!
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Mûszaki rajzi ismeretek
Hogyan lehet síkban – papíron, rajzban – ábrázolni 
egy tárgy jellemzô formáját, méreteit?

T8T7

5. osztályban már megtanultad, hogy a mûszaki 
életben a térbeli testekrôl úgynevezett nézeti 
ábrákat készítenek.

Ismereteid alapján fogalmazd meg, hogy mit 
nevezünk nézetnek, és mik a nézeti ábrázolás 
sza bályai!

határoló vonal és látható él vastag folytonos vonal    

nem látható él vékony szaggatott vonal

középvonal vékony pontvonal

hajlítási él vékony kétpont-vonal  

méretvonal, méretsegédvonal vékony folytonos vonal  

A mûszaki rajzokon használt vonalfajták

A mûszaki rajzon használt 
vonalfajták

Vonal-
vastagság

A vonalfajta
megnevezése

A vonalfajta
jelölése

A mûszaki rajzokon nemcsak az ábrázolás egy-
sé ges, hanem a rajzokon használt vonalfajták is 
szabványosak. Ez az egységes jelölés teszi lehe-
tôvé, hogy mindenki egyformán értelmezze a 
raj zot. A rajzi jelek a betûkhöz hasonlóan fontos 
in formációt rögzítenek.

Ahhoz, hogy egy tárgyat a mûszaki rajza alap-
ján el lehessen készíteni, szükség van a méretek 
pon tos megadására. A mûszaki rajzokon egy-
ségesen milliméterben határoznak meg minden 
mé retet.

30

a méretezendő oldal
méretszám
méretvonal
méretsegédvonal

méretnyíl

A méretmegadás elemei

Méretvonal: Vékony, folytonos, a mérettel pár hu-
za mos, azzal megegyezô nagyságú egyenes, me-
lyet általában méretsegédvonal határol.

Méretsegédvonalak: Vékony folytonos vetítôvo-
nalak, melyek a méretezendô oldalt kötik össze a 
hoz zá tartozó méretvonallal.
Méretnyilak: A méretvonalak két végén talál-
hatók. Kisebb méreteknél a méretnyíl kívülrôl is 
közrefoghatja a méretet.
Méretszámok: A tárgy adott méreteit mutatják. 
A mé retszámot a méretvonal közepe fölé kell írni. 
A rajzokon a számok mellé nem írunk mértékegy-
séget. A méretszám alulról és jobbról olvasható.

Méretszám elôtt álló kiegészítô jelek

Lemezvastagság jele

Sugár jele

Átmérô jele

x

R

Ø

a méretezendô oldal

méretszám

méretvonal

méretsegédvonal

méretnyíl
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20

20

3030

30

A három nézet méretezése

A méretezés szabályai

•  Az adott tárgy befoglaló méretét – szélesség, 
hosszúság, magasság – minden esetben meg 
kell adni. Vékony tárgyaknál elegendô a le-
mezvastagságot (x) megadni.

•  Egy méret csak egyszer adható meg, lehe-
tôleg a legjellemzôbb vetületen.

•  A magától értetôdô méreteket, melyek az 
áb  rázolásból egyértelmûen megállapíthatók, 
nem kell megadni. Ilyen például a középvo-
nal lal felezett nézet két oldala.

•  Minden, az elkészítéshez szükséges adatot 
meg kell adni. Olyan méreteket azonban, 
amelyek a már meglévô méretekbôl ki szá mít-
ha  tóak, felesleges megadni – ezeket nevezik 
kia dódó méretnek.

•  Egy nézeten méretezni csak vízszintes és füg-
gô  leges méretekkel lehet. Egy ferde részt 
pél dául ezért kell vízszintes és függôleges 
ve  tületeivel megadni, mint ahogy az a fenti 
ábrán is látszik. 

•  Teljes kört átmérôvel (Ø), körívet sugárral (R) 
mé  retezünk.

•  Furat és körív középpontját két vékony vonal 
met  szésével ábrázoljuk. Kör méretezésénél a 
mé retvonalnak át kell mennie a középpon-
ton, és a méretnyilak a kör széléhez mutat-
nak. Körívnél csak egy nyíl van a méretvona-
lon, az a kör középpontjára mutat.

Ø 10

R10

Kör és körív méretezése 

•  Kicsinyítésnél, nagyításnál meg kell adni a 
mé  retarányt. Ha egy tárgyat például felére 
ki csinyítve ábrázolunk, akkor a méretarány: 
M 1:2, ha a duplájára nagyítjuk, akkor M 2:1. 
Az ilyen esetekben a tárgyakat a méretarány-
nyal csökkentett vagy növelt méretben kell 
le rajzolni, de a méretvonalakra ebben az eset-
ben is az eredeti méretszám kerül.

Munkálkodás

Tanulmányozd alaposan a hámormodell oldal-
lapjának mûszaki rajzát, és válaszolj a követ-
kezô kérdésekre!
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•  Határozd meg az oldallap befoglaló mére-
teit (magasság, szélesség, vastagság)!

•  Milyen vastag rétegelt lemezbôl kell el ké-
szí teni az oldallapot?

•  Keress példákat méretsegédvonalra, mé-
ret vonalra!

•  Keress példát arra, amikor a méretnyilak 
kí vülrôl jelölik a méretet!

•  Keress példát arra, amikor a méretvonalat 
nem méretsegédvonal határolja!

•  Mekkora körívek mentén kell lekerekíteni 
az oldallap egyes sarkait?

•  Mekkora távolságra kell kinyitnod a kör-
zô det, amikor a lekerekítéseket meg aka-
rod rajzolni?

•  Hány darab furat található az oldallapon?
•  Mekkora a furatok átmérôje?
•  Számítsd ki a rajz alapján, hogy milyen tá-

vol van egymástól a két furat, azaz hatá-
rozd meg furatok között lévô vízszintes és 
függôleges távolságot!
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Kislexikon
A kislexikonban megtalálod a tankönyvben elô-
for duló összes fontos fogalmat ábécé szerint. Ez a 
szószedet nemcsak a különleges szavakat ma gya-
ráz za meg, hanem sokszor a hétköznapi, gyakran 
hasz nált kifejezéseket is értelmezi. Megmutatja 
a szavak mögött lévô mélyebb összefüggéseket, 
tar talmakat.

áramerôsség
Az áramerôsség a zárt áramkörre jellemzô fi-
zi kai mennyiség, idôegység alatt áthaladó töl-
tés hordozók mennyisége. Mértékegysége az 
am per.

áramforrás
Áramforrásnak nevezünk minden olyan be-
rendezést, ami elektromos energiát szolgál-
tat. Az áramkörben az áramforrás biztosítja a 
mû ködéshez szükséges elektromos energiát.

áramkör
Az áramforrást, a fogyasztót és az összekötô 
ve zetékeket együttesen nevezzük áramkör-
nek. Az áramkörben a felsorolt elemeken kí-
vül még lehet például kapcsoló is.

áramütés
Az emberi vagy állati testen keresztülfolyó 
elekt romos áram által kiváltott biológiai ha-
tás. Mértéke függ az áram jellemzôitôl, a be-
ha tási idôtôl, a test jellemzôitôl és az áram út-
já tól.

biogazdálkodás
lásd ökológiai gazdálkodás

biológiai öregedés
Az öregedés az élethez hozzátartozó bioló-
giai folyamatok összessége, oka a szervezet 
„el használódása”.

egyenáram (DC)
A töltéshordozók állandóan ugyanabba az 
irány ba történô (egyirányú) áramlása.

elektromos áram
Az elektromos töltéssel rendelkezô részecskék 
(töl téshordozók) sokaságának elektromos me-
zô hatására kialakuló rendezett mozgása.

elektromos ellenállás
Ellenállásnak általában az anyag azon tu laj-
don  ságát nevezzük, mellyel ellenáll valami-
lyen hatásnak. Az elektromos ellenállás az 
elekt romos árammal szembeni ellenállást ki-
fe jezô fizikai mennyiség. Mértékegysége az 
ohm (Ω).

energiacímke (európai energiahatékonysági 
címke): 

Olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a 

ház tartási elektromos gépek (hûtô, fa gyasz  tó, 
automata mosógép, háztartási szá rítógép, tûz-
hely, mosogatógép, fényforrás) azonosítására 
szol gáló adatokat, az energiafelhasz ná lás, vala-
mint más lényeges segédanyag-fel  használás ha-
té konyságára vonatkozó ada tokat, a kiegészítô 
adatokat és azok érté ke lését. Az energiacímke 
szerkezeti felépítése min den termékkategórián 
be lül egységes képet mutat. A fogyasztók tehát 
könnyen össze tud ják hasonlítani az egyes ter-
mék típusok ener giafelhasználás szempont já ból 
fontos pa ra métereit (pl. vízfogyasztás, vil la mos-
energia-fo gyasztás, teljesítmény).

ergonómia
Az optimális munkafeltételekkel foglalkozó 
tu  domány, amely a munka legjobb megszer-
ve  zését, szerszámok célszerû kialakítását is 
fel  öleli.

fenntarthatóság
A társadalom és a gazdaság hosszú távon meg-
valósítható mûködése, mely nem teszi tönkre 
a környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális 
lét feltételeket.

fogyasztó (elektromos)
Azok a berendezések, amelyekben energia-
vál tozások mennek végbe az elektromos áram 
át haladásakor. Ezek csak úgy mûködtethetô-
ek, ha áramforráshoz csatlakoznak.

funkció
Alapfeladat (rendeltetés), vagyis az a cél, ami-
ért az adott gépet, eszközt, tárgyat létre hoz -
ták, amit mûködése során megvalósít, be tölt, 
kie légít. 

fûszernövény
A fûszerek megízesítik, illatossá, zamatossá, 
szí nessé teszik ételeinket. Sokféle eredetû-
ek lehetnek, a legtöbbjük azonban növényi 
származású. Azokat a növényeket, amiket 
éte leink fû szerezésére használhatunk, fûszer-
nö vé nyek nek nevezünk. 

gyógynövény
Azok a növények, melyek valamely részét a 
ha  gyományok szerint vagy kutatási adatok 
alap ján egészségmegôrzésre vagy gyógyítás-
ra használhatunk. Gyógyászati, szakmai ér-
te    lemben azokat a növényeket tekintjük 
gyógy   növénynek, amelyek gyógyászati célú 
fel  használását valamelyik hivatalos forrás 
(úgy  ne vezett gyógyszerkönyv) engedélyezi, a 
gyógy szeripar alapanyagként használja.

gyöktörzs
Föld alatti, sokszor gyökérre hasonlító szár.

hôszigetelés
A hôátadást gátló réteggel való burkolás, pl. 
po rózus vakolat a ház falán. 
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hulladék
Azok a dolgok, tárgyak, amelyek az ember 
mindennapi élete, munkája és gazdasági tevé-
keny  sége során keletkeznek és a keletkezésük 
helyén haszontalanná váltak, tôlük birtokosuk 
megválik, és kezelésükrôl külön kell gondos-
kodni.

hulladékgazdálkodás
Az a tudatos, tervszerû tevékenység, amely a 
hul ladék kiküszöbölése, keletkezésének meg-
szün tetése, illetve mérséklése, az elkerülhetet-
le nül keletkezô hulladék megfelelô gyûjtése 
és lehetôség szerinti hasznosítása, végsô eset-
ben pedig ártalmatlanítása és elhelyezése ér-
de kében történik.

hulladéklerakás
A hulladék megfelelô körülmények közti – 
több  nyire végleges – tárolása. A lerakónak 
olyan nak kell lennie, hogy az ott tárolt anyag 
ne szennyezhesse a környezetet.

improduktív
Hasznot nem hajtó, haszontalan, sikertelen, 
ered ménytelen, terméketlen, nem termelô, 
med dô. Lényegében a produktív ellentéte.

istállótrágya
Az istállóztató állattartásnál az állat alól be-
gyûj tött, általában szalmás híg- és darabos 
trá gya keveréke.

környezet
A külvilág azon része, amely egy élôlény, élô-
lény  csoport, tárgy, dolog létére, mûködésé re 
hatással van, vagy lehet.

környezettudatosság
Az egyes személy vagy a társadalom valamely 
cso portjának a természeti környezet állapotá-
val és az ember környezetével kapcsolatos tá-
jé  kozottságát, érzékenységét és tudatos fe le-
lô  ségvállalását kifejezô fogalom.

kvarchomok
Mészmentes, kvarc ásványból álló homok.

magbank
A talajba került csíraképes növényi magok ösz -
 szes  sége, magkészlete, melyek kedvezô kö rül-
mé nyek között kicsírázhatnak.

mesterséges környezet
Az ember környezetének azon része, amelyet 
em ber alkotott vagy alakított át.

mészkô
Kalciumból és szénsavból álló üledékes kôzet, 
amelyben gyakran élôlények maradványai is 
meg figyelhetôk.

mikroszervezet
Mikroorganizmus, mikroba, szabad szemmel 
nem látható élôlény (pl. baktériumok, mik-
rosz   ko pikus gombák, moszatok).

mûszaki rajz
A mûszaki rajz egy vizuális kommunikációs esz-
köz, amelynek segítségével a tervezô közve títi 
az elgondolásait a kivitelezô szakemberrel. Je-
lö  lési rendszerét szabványok rögzítik.

mûtrágya
A talajban hiányzó elemek pótlására megfe-
le lô idôben bejuttatott mesterséges adalék 
anya gok.

nézeti ábrázolás
A mûszaki gyakorlatban a testek ábrázolására 
hasz nált megjelenítési mód. Lényege: a tár-
gyat valamilyen irányból nézve (elölnézet, 
fe  lül nézet, oldalnézet) a tárgyról merôleges 
ve títéssel kialakított, síkban fekvô geometriai 
alak zat rajza. 

norma
Elvárási szint, irányelv, összehasonlítási alap, 
amely meghatároz egy életmódot, cselekede-
tet, hozzáállást, magatartást, tevékenységet, 
vi selkedést.

optimális
A lehetô legjobb (állapot, helyzet, sajátság, 
tevékenység), amely a fennálló körülmények 
között a legkedvezôbb.

ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás
Szabvány alapján végzett, ellenôrzött, kör-
nye zetbarát mezôgazdálkodási mód.

perlit
Vulkanikus kôzet, amit hevítve, a kukoricapat-
togtatáshoz hasonlóan duzzasztanak, és így 
szürke, apró szemcsés, könnyû, jó víztartó ké-
pes ségû ültetôközeget kapnak. Palánta ne ve-
lés hez kiváló.

produktív
eredményes, sikeres, hasznos, gyümölcsözô, 
jö vedelmezô, termékeny

steril
Élôlényektôl, elsôsorban mikroszervezetektôl 
mentes.

sterilizál 
Élô mikroszervezetektôl mentesít, pl. vegy sze-
rek kel, hôkezeléssel.

szelektív (elkülönített) hulladékgyûjtés
A különféle hulladéktípusok anyagfajta sze-
rin ti különválogatása. Ezek az anyagok: fém, 
fe hér üveg, színes üveg, papír, mûanyag stb. 
A sze  lektív hulladékgyûjtés egy különleges 
faj  tá  ja során a használt elektronikai termé-
ke ket gyûj tik újrahasznosításra.

szigetelô (elektromos)
Azok az anyagok, amelyek nehezen vezetik az 
ára mot, azaz rajtuk nehezen halad keresztül 
az áram. A legtöbb szilárd anyag – a fémek 
és a grafit kivételével – inkább szigetelô, mint 
ve zetô anyag.
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talajerô-utánpótlás
A talajból hiányzó tápelemek pótlása valami-
lyen trágyázással.

tápelem
Az anyag olyan egyszerû formája, amely a nö-
vé nyek számára tápanyag (pl. nitrogén, kalci-
um, vas).

társadalmi környezet
Az ember környezetének azon része, amit az 
emberek különbözô csoportjai alkotnak (csa-
lád, barátok, iskola, ország stb.).

technikai környezet
lásd mesterséges környezet

technológia
Az anyagok feldolgozási módozatairól és esz-
kö zeirôl szóló ismeretek összessége. Gyártási 
el járást, folyamatot, módszert nevezünk tech-
no lógiának. A technológiához szükséges az 
anyag (amit feldolgozunk), az energia (ami a 
munkát végzi) és az információ (ami a mûvelet 
irányításához szükséges).

természeti környezet
Az élôlények környezetének azon része, ame-
lyek a természet részei (idôjárás, állatok, növé-
nyek stb.); nem ember által alkotott részek.

természetvédelem
Az élôlények, természetes életközösségek, 
élô helyek a természetes és természetkö zeli 
te  rületek, valamint a természeti táj meg ôr zé-
sé re hivatott társadalmi tevékenység meg je lö-
lé sére szolgáló fogalom.

trágyaprizma
A trágya (pl. szalmás istállótrágya) trapéz, il let-
ve fordított U keresztmetszetû kupac formá ba 
rakva, érlelés céljából.

újrahasznosítás
Hulladék vagy hulladékká nem vált termék 
hasznosítása hasonló vagy más célra, termék-
ként vagy nyersanyagként.

váltóáram (AC)
A töltéshordozók áramlásának iránya sza bá-
lyos, ismétlôdô rend szerint váltakozik.

vegetatív szaporítás
Ivartalan szaporítási mód. Egy szülôbôl indul 
ki, annak valamely részét leválasztva új egye-
det kapunk.

vetésforgó
Olyan vetési, ültetési terv, amelyben minden 
év ben más növény kerül az ágyásba, mint az 
elô zôben, a tápanyagigényt és jellemzô kár te-
vô ket is figyelembe véve.

vezetô (elektromos)
Azok az anyagok, amelyeken könnyen áthalad 
az áram. Jó elektromos vezetôk a fémek, a 
gra  fit és az elektrolitok, azaz az elektromos 
ára mot vezetô oldatok.

villamos hálózat
A villamos energiát hálózatokon keresztül 
szál  lítjuk a termelôktôl a fogyasztókig. A há-
ló zatok lényegében vezetékek, amelyek cso-
mó pontokat kötnek össze, vagy egy fogyasz-
tót látnak el.

zöldtrágya
Növényi trágya, azaz zöld- és gyökértömegéért 
termesztett növény, amely a talajba forgatva 
trá gyázó hatású, növeli a talajerôt.
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