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Adiafi im 25 szines képe gazdasági lag je lentős növényeket
mutat be. Mint ismeretes, ezekke I a növényekke I a tantervi anyag is foglalkozik.
Diafi ImUnk azonban a kérdéses növényeket más szempontok alapján,
más oldalakról vizsgálja.
Ez indokolja, hogy szakkörök számára aján ljuk.
A film képei alkalmasak a tanulók által a szakköri foglalkozásokon vagy otthon végzett megfigye lések e lókészl tésére,
rögzitésére,
esetleg felidézésére.
A képek Leica méretUek (24x36 mm) és a filmen fekvő helyzetben vannak, a képméret ideális kihasználása érdekében.
Minden képen sorszámot helyeztUnk el, amelyek segitségével
a képeket azonositani
lehet, akkor is, ha a szcktcnör a ti 1met szétvágja s a kockákat keretezi.
1. kép:

A veteménybab

(Phaseolus

vulgaris)

A pillangósviráguak
családjába tartozó főzeléknövény. Melegkedvelő.
Zöld hUvelytermését és érett,
száraz magvait étkezés céljaira használják.
2. kép:

A bab magjának

felépitése

A sztereomikroszkópos
tét tanulmányozhatjuk.

fe Ivéte len a mag szerkeze-

Megfigye lhető a maghéj, a tápanyagokban
sziklevél és a csiranövényke.

gazdag

3. kép:

Csirázó

bobnövényke

A tonulók

által végzett csiráztotási kisérlet eredményei összehosonlithotók
a képpel, amelyen a
gyököcske, a még meglevő sziklevelek s az első
lomb leve lek láthatók.

4. kép:

A csirázás
A képen csirázási kisér le t-sort látunk. Ennek
alapján nyomon követhető a csirázás folyamata,
- o magból először a gyököcske bujik ki I majd
o rügyecske, megjelennek az első lomblevelek
stb.

5. kép:

Növekedés

fényben

és sötétb€n

A kép egy már elvégzett kisérlet eredményét
mutatja be. - EgyidejUleg csiráztatott
bobnövénye k egy részét sötétben neve Iték (hosszu,
szintelen szár, fejletlen levelek), más csoportját normál körülmények között (erőteljes,
jól
fe j lett zöld növények). - A kisérletet a szokkörben és otthon is elvégezhetjük.
6. kép:

A leve lek szine és fonáko (mikroszkópi

fe Ivéte 1)

A kép a babnövény leve lének fe Iső és elso bőrszövetét mutatja be. - A levél szinén a szoroscn
egymás mellett elhelyezkedő
sejteket látjuk, a
fonák bőrszövetében megfigyelhetők a lélegzőnyilások is.
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7.

kép:

A bab szárának

szöveti

szerkezete

A bab kétszikü
növény.
Szárának
szöveti fe lépitésére je Ilemző,
hogy az alapszövetben
szcbö Iyos
körben helyezkednek
el a kollaterális
nyilt edénynyalábok.
A képen a számok az a lábbi rész leteket
je Izik:
1./ Bőrszövet , 2./
Rostacsövek,
3./
Kambium,
4./ Vizszállitó
csövek,
5./ A bél.
8.

kép:

A pi Ilangósvirág
A virág csészéjét
5 sziromlevél
alkotja.
- A két
alsó összenőve
"csónakot"
alkot,
ezt két oldalról
egy-egy
"evezó"'
fogja közre,
s végül felül,
középen helyezkedik
el a "vitorla".
A porzók száma 10, amelyből
9 porzószála
csővé
nőtt össze, e csó'ben he Iyezkedi kel
a termő.

9.

kép:

A veteményborsó

(Pisum

sativum)

Ke let-medi terrán származásu.
Vi rága fehér,
magja sárga vagy zöld.
Étkezési célokra
és mint tákarmánynövényt
termesztik.
Étkezésre
a si ma niagvu, lágy hüve Iyü változataititakarmányként
a kemény hüvelyüeket
használjuk
fel.
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10. kép:

Lucerna

(Medicago

sativa)

Takarmánynövény . Közép-Ázsiából
származik. A
kötött talajokat kedveli. Igen jelentős N-tartalma a gyökerén élő N-gyüjtő baktériumok miatt.
Hüvelye csigavonalban
csavarodott.
11. kép:

Csillagfürt

I

(Lupinus albus)

Mediterrán vagy észak-amerikai
származásu. Termesztett takarmánynövény . Zöld trágyának is használják.
Hazánkban a Nyirségben és Somogyban,
homoktclojókon termesztik.
12. kép:

A fejeskáposzta
ceae)

virága

a- savanyu

és termése (Brassica oIera-

A keresztesviráguak
családjába tartozik.
Sárga virágai fürtbe tömörülnek. Termése becő, amely éretlen állapotban zöld, megérve barna. Ha alulról felpattan, láthatóvá válik a hártyás válaszfal,
s a rajta ülő magok.
13. kép:

A keresztesvirág
A csésze leve lek két körben állnak s vá Itakozva a
sziromlevelekkel,
kereszt alakban helyezkednek el.
A porzók szintén két körben rendeződtek,
a kulső
körön levő 2 porzó rövidebb a be Iső kör 4 porzójánál.
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14. kép:

A fehér mustár (Sinapis alba)
A keresztesviráguak
Zöld takarmánynak
jén kaszálják.

15. kép:

A közönséges

családjának
termesztik.

torma (Armoracia

tagja.
A virágzás

ide-

rusti cana)

Éve 16' növény" Vastag gyöktörzse csi pős izü I e
miatt termesztik.
Füszerként és gyogyászati célokra haszná Iják. Ugyancsak keresztesvirágu.
16. kép:

A kelkáposzta

(Brassica

oleracea)

A fejeskáposztával
szemben a kelkáposzta levele i ránco Itak I fodrosak, lazábban si muInak egymáshoz. A káposztafej megnyult. A talajjal szemben kevésbé igényes, mint a fe jeskáposzta .
17. kép:

A karfiol
Egyéves növény. Hajtostengelye
rövid, levelei
szétállók s gallérszerüenveszik
körül a nagy virágzatot.
Tulajdonképpen fejletlen,
tömör, husos
virágzatát használjuk étkezési célokra.

18. kép:

A karalábé

(Brossico gangyloides)

A keresztesviráguak
családjába tartozó zöldségféle. Szára a tövénél gumót fej leszt, ezt a husos föld feletti szárat fogyasztjuk.
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19. kép:

A retek

(Rophcnus sativus)

Ke let-mediterrán

származásu

növény.

Megvastagodott
Föld' alatti szárgumóját fogyasztjuk. Számos változata és fajtája ismert. A képen
a piros hónapos retket s a fehér un. jégcsap retket látjuk. Mindkettő nyári retek.
20. kép:

A káposzta

gyökérgolyvája

A káposztának ezt a gyakori megbetegedését ősgomba okozza (Plasmodiophora brassicae). A fertőzött növények fejlődésükben visszamaradnak,
gyökereiken sokszor ökölnyire is megnövő daganatok ke letkeznek .
A fertőzés
segiti.
21. kép:

elterjedését

A repcebolha

a nagy talajnedvesség

elő-

(Psy IIoides chrysocephala)

A levélbogarak családjába tartozó parányi rovar.
Nagysága 2-3 mm. Termetéhez viszonyitva óriási, 50-60 cm-es ugrásokra képes. Lárvái a növények szárában,
levelében járatokat vájnak, ez
által azok ellankadnak,
majd elpusztulnak.
22. kép:

Honvédbogár

(Entomosce lis odonidis}

Levé Ibogár. Teste domboru , nagyság 7-10 mm. A
repce levelein élősködik.
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23. kép:

Repcedarázs

(Athalia

rosae)

Levéldarazsak családjának tagja. A rovarok nagysága 6-8 mm. A nőstények
a repce leveleire
200-300 petét is raknak. A petékből kike lő álhernyók, a 3-4 hétig tartó. táplálkozási
idejük alatt,
teljesen csupaszra rágják a növény leveleit.
Vegyszeresen
24. kép:

védekeznek

Kerti mezte lencsiga

ellene.

káposztán

(Agriolimax

agrestis)

Általában a zöldségfélék kártevője.
Növényevő,
a
fiatal palántákat ésa kifejlett növény leveleit egyaránt megrágja. Je Ilemző a félhengeres csupasz test.
Nagysága 30-35 mm lehet.
25. kép:

A káposztafélék

származása

A köposztcfé lék az atlanti partvidékeken
káposztából származta-thatók.

honos vad-

A vadkáposzta szára és leve lei ehet6'k, de korántsem olyan izletesek,
mint a ma termesztett k~posztafélék. Az ember gondos kiválogató munkájának
eredménye o- ma termesztett sokféle káposzta.
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