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A szakköri diafilm
dolgoz fel.

mezőgazdasági lag jelentős

témaköröket

Célja mindazokat a megfigyeléseket
kép alakjában rögziteni, amelyeket a tonul ók a szakköri foglalkozások kereteiben önállóan végeznek.
- Ez által lehetőséget nyujt a
megfigyelések összegezésére,
ellenőrzésére,
kiegészitésére, esetleg felelevenitésére.
A képek Leica méretüek (24x36 mm) és a képmező teljes
kihasználása érdekében minden kép a filmen fekvő helyzetben van. Minden képen sorszám van, amely az azonositás lehetőségét biztositja abban az esetben, ha a
szaktanár a filmet szétvágja és keretezi.
1 .. kép:

A nemeskörte

(Pyrus domestica)

A rózsafélék családjába tartozik.
Évezredes tenyésztőmunka eredményeként jött létre.
Oltással szaporitják.
A kevéssé kötött, jól szellőző és jó vizgazdálkodősu, mély talajokat
kedvel i.
2. kép:

A körte virágánok

felépitése

Sugaras szimmetriáju,
kétivaru vIrag.
Jellemző az öttagu, ötkörös virágtakaró.
A porzök száma sok, de mindig az ötnek a többszöröse. A termőtáj álta lában a vacokba süllyedt.

3. kép: A bogernyős

virágzat.

A kör+e virágjai virágzatba törnörülnek •
A virágzat bogernyős, ez azt jelenti, hogya virágzati tengely növekedése korlátolt, s virágban
végződik. Az oldaltengelyek,
amelyek egyforma
hosszusöquck , tulnövik a főtengelyt,
s örvösen
helyezkednek el.
4. kép:

A körte termése
A körte legértékesebb gyümölcse it törpefán term i .
A gyümölcs alakja,
ize, szirre , illata igen változatos lehet. Mivel a termőtáj általában a vacokba süllyedt, ez is résztvesz a termés kialakul ősőbcn . A körte termése áltermés.
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kép:

Vadalma

virágos ága (Maius silvestris)

. Szintén a rózsafélék családjába tartozik.
Száraz
tölgyesekben gyakran megfigyelhetjük.
Parkokban diszfának is ültetik. Általában a nemes alma oltási alanyául használják.
6. kép: Virágzó

nemes almafa

Őshazája a Kaukázus,
Oltással szopor itjők .

(Maius pumila)
Turkesztán,

Afganisztán,

A meleg,meszes vagy vályogos talaju termőhelyeket kedveli. Gyümölcsei tápértékben és vitaminokban gazdagok.
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7.

kép:

A birs

levele

és virága;

(Cydonra

ob/onga)

terjedt
el Dél'-Eor ópőbcn. Fájq kemény,
alkalmas.
Virága a rózsafélékre
jellemző
sajátosságokkal
rendelkezik.
Gyümölcse
alma vagy körte alaku.
Magjainak héjából gyógyszereket
és kozmetikai
anyagokat gyártanak.
Az ókorban

osztclosmunkörc

8.

kép:

Kajszinbarackfa,

virág

és termés

(Arrne-Joco

vulgaris)

Közép-Ázsiából
származik.
Európába a rómaiak idején telepitették.
A laza,
meleg talajokat
kedveli.
Virágjának
felépitésére jellemző
az ötös szám. Középállásu
termőjéből csonthéjas
termés fejlődik.
Virágai önmegporzók.
Termése izletes , A-,és C-vitaminban
gazdag.
9.

kép:

Szilvafa,

virág,

termés

(Prunus

dornestlco)

Közép-Ázsiától
a Földközi -tenger vidékéig
honosak.
Igen régóta termesztett
növény'.
Fája értékesbutorfa. Csonthéjas
gyümölcsének
tápértéke
magas.
Rendszerl'anilag
3 faj ismert, ci többi szilvaféle
igya
képen bemutatott
ringló is - efajok
alfajai,
i II. változatai.
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10. kép: Virágzó

mandulafa

(Amyqdo lus communis)

Őshazája Dél- és Közép-Ázsia,
de Európa dél i
részén már az ókorban termesztették .
A meleg termőhelyet
kedveli. Magva miatt
termesztik. Az édes mandulát a cukrászipar,
a
keserŰ mandulát a gyógyszeripar használja fel.
II . kép:

Mandu la virága és termése
A mandula virága, mint a rózsafélék családjába.
tartozó növényeké pentamer, pentoc ikl ikus sugaras szimmetriáju.
A szirmok szine rózsaszin .
A virágban egy középál lősu termő van.:
A magot csonthéjas belső terméshéj és husos külső terméshéj védi.

12. kép:

Oltási

és szemzési módok mandulán

A kép a gyümölcsfáknál leggyakrabban alkalmazott veqetot iv szopor ités i módokat mutatja be.
A vegetativ szopor itési , eljárásokkal foglalkozó
szakkörök gyakorlati munkáit megelőzően hasznosan vetithető ez a kép7
13. kép:

Kerti szamóca

(Fragaria cnonossc)

A rózsaalakuak alcsaládjának
tagja. Virágja
fehér, termése áltermés, az aszmagok az elhusosodó vackon kivü] ülnek.
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A kerti szemeco
ből származik.
14.kép:'

I

Málna,

virág

két amerikai

és termés.

faj keresztezésé-«

(Rubus idaeus)

Hegyvidéki
erdők irtásain gyakori,
de kertekben
is termesztik.
Virága fehér.
A termés áltermés,
apró csonthéjas
termések halmaza.
15. kép:

A burgonya

(Solanum

tuberosum)

Dél-Amerikából
szörmoz ik , Egyik legfontosabb
.gazdasági
növényünk . Lágyszáru .
Levelei egyenlőtlenül
szárnyascik,
virágai fehér
vagy balványlila
szinüek.
Termése bogyó.
Gazdaságilag
a növény gumói (föld alatti szár)'
jelentősek.
16. kép:

A burgonya

virágzata

A burgonya virágai bogernyős virágzatba
rülnek.
Jellemzői
azonosak
a 3. képnél
. kal.
17. kép:

A burgonya

tömöleirtak-

virága

A virág 5 csészelevélből,
5 sziromlevélből,
(amelyek összenőttek
- forrt szirmu virág!)
porzóból és egy termóből épül fel.
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18. kép: A burgonya

gumóképzése

A burgonyát vegetativ módon, a gumókkal szaporitják.
A képen megfigyelhető,
hogy az el:jltetett anyagumó kicsirázása után, hogyan képződnek az uj
gumók.
Termesztéséhez a humuszban gazdag, homokos
talaj a leg'megfelelóbb.
19. kép:

A burgonyakeményitő

(mikroszk ópi kép)

A burgonya gumójának keményitőtartalma
10-27%
között ingadozik. A képen a jellegzetes.-kagylóalaku kernényitósz erncséket figyelhetjük meg. Ez a gazdag keményitótcr+clom
teszi a burgonyát
gazdaságilag igen jelentőssé (étkezés, keményitő-,
szeszqyőr+ős stb.).

•

20. kép:

Burgonyavész

(Phytophtora

infestans)

Gombabetegség,
mely juniusban, meleg párás
időben fertőz.
A fertőzést a levelek szinén sárgásbarna foltok,
a fonákán szürke penészgyepek jelzik. A levél
foltosságán kivül a betegség szár- és gumórothadásban nyi Ivánu I meg. Permetezéssel védekeznek
ellene.
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21. kép:

Burgonya fonalféreg

(Heterodera

schachti)

•

Veszedelmes növényi kártevő, a növényi szövetekben élősködik. A burgonya gumóit furkálja
keresztü 1, kasu I .

22. kép:

Hibrid paradicsomok
A paradicsom szintén Dél-Amerikából
került
Európába. Hazánkban a 19.században terjedt
el termesztése.
Gazdasági lelel;hS~éq€8rt a növénynemesitők
hibridizáció utján egyre jobb tulajdonságu fajokat tenyésztenek ki.

23. kép:

A dohány

(Nicotiana

tobocurn)

Ugyancsak Amerikából származik. Európába a
16.században
került. Nagy termetü, egynyári
növény. Levelei nikotint és egyéb alkaloidákat tartalmaznak.
A nikotin veszedelmes idegméreg.
24. kép: A dohány virága
Virágszerkezetét
tekintve azonos a burgonya
vi rágjával,
megjelenésére azonban jellemző,
hogyacsőves
párta megnyult s a virág szine
erős rózsaszin vagy piros.
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25. kép: Csattanó

maszlag

(Datura stramon ium)

Gyakori gyomnövény, amelynek minden része
mérgező. Jellegzetes
nagy fehér tölcséres virága.
A növényben található hatóanyagok a gyógyszer ipar számára fontosak.
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