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Mezőgazdasági ökoszisztémák 

A mezőgazdasági ökoszisztéma olyan „élőhely-élőlény" együttes, amelyet különböző mértékben, 

tudatosan befolyásol az ember bizonyos termék(ek) előállítása érdekében. 

A megművelt területek lehetnek: 

I. Zölséges vagy konyhakertek  

II. Gyümölcsösök, szőlősök 

III. Állattenyésztő farmok  

IV. Parkok 

I. Zölséges vagy konyhakertek 

Aki családi házban él, annak sokszor a háza mellett kisebb-nagyobb konyhakertje is van. A 

konyhakert – mint ahogy elnevezése is utal rá – olyan kisebb kert szerepét töltötte be a falusi 

háztartásban, ahol a konyhában használatos élelmiszerek nagy részét megtermelték. 

Hazánkban a biotóp feltételei, az éghajlat kedvező a zöldségtermesztéshez. A sok napsütés hatására 

laza talajon jól megteremnek a zöldségfélék. Az ember javítja állandóan ezeket a körülményeket 

mezőgazdasági munkálatokkal, öntözéssel, a kártevők leküzdésével. 

Leggyakoribb termesztett zöldségféléink a vöröshagyma és a fokhagyma, a veteményborsó és a 

veteménybab, a petrezselyem és a murok (sárgarépa), a burgonya, a káposzta, a karalábé, az 

uborka, a paradicsom, a paprika és a fejes saláta. 

 

 

 

 

 

Veteménybab és rokon növények 

A bab, mint sok más szántóföldi 

növényünk, Dél-Amerikából 

származik. Mivel ott melegebb az 

éghajlat, ezért a bab érzékeny a 

hidegre. Veteményeskertbe csak 

április végén lehet vetni, hogy a 

tavaszi fagyok kárt ne tegyenek 

benne. A zöldbab húsos hüvely a 

benne érő terméssel, a 

babszemekkel. Amíg a babszemek 

kicsik és puhák, a bab hüvelyestől 

felhasználható. 

A babnövényt fő- és oldalgyökérzete 

rögzíti a talajban. A gyökereken 
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szabad szemmel is látható, apró gümőcskék vannak, ezekben hasznos baktériumok élnek. Ezek a 

baktériumok a levegőből nitrogént gyűjtenek, amelyből majd fontos fehérjéket készít a növény. 

A bab közeli rokonai a borsó, a lencse és a csicseriborsó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgonya  

A burgonya az egyik legfontosabb 

élelmiszernövényünk, a kenyér után ebből 

fogyasztunk a legtöbbet. Csak a gumó 

fogyasztható, amely egy föld alatti 

megvastagodott szár, amelyben 

különböző tápanyagok raktározódnak el. 

A burgonya őshazája Dél-Amerika.  
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Paprika, paradicsom  

Dél-Amerikából származnak és egész nyáron folyamatosan érlelik a terméseket. A növényen 

egyszerre található a virág és az érett termés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagyma, fokhagyma 

A vöröshagyma Közép-Ázsiából ered, ételek ízesítésére alkalmas. 

Kétéves, vagy évelő növény, levelei üregesek, hengeresek. Föld 

alatti szára a hagyma, amely rövid tömör szárból és egymásra boruló 

levelekből alakul ki, rövid gyökérrel rögzül a talajba. Virágzata gömb 

alakú ernyő.  

 

A fokhagyma erőteljesebb ízű, ezért kisebb 

mennyiségben, fűszerként használható. Számos 

gyógyhatása ismeretes, többek között 

vérnyomáscsökkentő, emésztést serkentő, 

fertőtlenítő hatásai, valamint magas vitamin és 

ásványi anyag tartalma.  
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Murok, petrezselyem, zeller 

Gyökérzöldségeknek is nevezik a murkot és a petrezselymet, mivel megvastagodott gyökereik 

tartalmazzák a tápanyagokat, amelyekért fogyasztják őket. A talajszint fölött nőnek az első évben a 
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tőlevelek, a második évben az ernyős virágzatot hordozó magszár. A petrezselyem levelei is 

fűszerként fogyaszthatók frissen vagy szárítva. A zeller gumószerűen megvastagodott szára, valamint 

levelei alkalmasak fogyasztásra, erős ízanyagot tartalmaznak.  

 

 

 

 

 

Káposzta és rokon növények 

A káposzta ősidők óta ismert, 

termesztett növény, a 

Földközi-tenger vidékéről 

származik. Erős karógyökér 

rögzíti a talajhoz, levelei az 

első tenyészévben tőrózsában 

állnak és egymásra borulnak, 

majd a második évben alakul 

ki a keresztes virágokat 

hordozó szár.  

 

 

 

 

A kelkáposzta és a bimbós kel esetében, akárcsak a káposztánál, a leveleket fogyasztják, míg a 

karalábénak főleg a megvastagodott raktározó szárát, a karfiolnak és brokkolinak a virágzatát 

használják étkezési célokra. A káposzta és a vele rokon növények sok vitamint és más hasznos 

tápanyagot tartalmaznak. 

Ugyancsak káposztafélék a retek fajok is. Nagy víztartalma és erőteljes, különleges ízviláguk miatt 

frissen fogyaszthatók.  

 

 

 

fejeskáposzta 
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Tökfélék 

A változatos tökfélék 

hosszú indás szárat 

növesztenek amely 

elkúszik a talaj 

felszínén, leveleik 

tenyeres erezetűek, 

viráguk a tövén 

összeforrt elemeket 

tartalmaz. 

Étkezési értékét 

elsősorban vitaminjai 

és hasznos cukor-

anyagai adják. 

A főzőtök és sütőtök mellett sokféle dísztököt is termesztenek, valamint az uborkát és a dinnyét 

(görögdinnye, sárgadinnye) is. 

cukkini sütőtök pattiszon dísztökök 
 

 

 

 

friss tökmag uborka görögdinnye sárgadinnye 
 

Milyen más konyhakerti növényeket ismersz? Írd le, a növények melyik részét használják a 

táplálkozásban? Érdeklődj utána, milyen hasznos tápanyagokat tartalmaznak? 

Fűszernövények 

Ételek ízesítésére kis mennyiségben használt növényi részek, amelyek erős ízhatást vagy aromát 

tartalmaznak. 

A gyökérfűszerek esetében a növény gyökeréből vonják ki az aroma-anyagot, vagy közvetlenül a 

gyökeret használják ízesítésre. Ilyen például a gyömbér, amely a távolkeletről származik. Vannak 
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kéreg-fűszerek is, mint például az ugyancsak egzotikus fahéj. Nagyon gyakran használatosak a 

levélfűszerek, mint a nálunk is bőségesen termő bazsalikom, lestyán, kapor, szurokfű, zsálya, 

borsmenta, citromfű, kakukkfű, majoránna, rozmaring, tárkony, valamint a melegkedvelő babérlevél. 

Ugyanilyen népszerűek a termésfűszerek: a nálunk is termő ánizs, borókabogyó, koriander, 

fűszerkömény, fűszerpaprika, vagy a meleg égövről származó bors, vanília, szegfűbors. Egyes 

esetekben az aromák a virágban koncentrálódnak: szegfűszeg, sáfrány, vagy a magban: mustármag, 

szerecsendió.  

 

Készíts bemutatót a háztartásotokban fellelhető fűszerekből! Érdeklődj utána, melyik milyen 

ízű, milyen hatása van a szervezetünkre és mikor, milyen ételhez használják? 

A zöldségfélék egy részét melegházban előnevelik, és a palántákat ültetik ki a kedvező időjárás 

eljöttével a szabadba. A paradicsom, a paprika, a zöldségfélék egész nyáron folyamatosan 

megtalálhatók a kiskertben, míg a zöldborsó és az újhagyma a kora tavasz ajándéka. A 

vöröshagymát, káposztát, burgonyát nyár végén-ősszel szedik fel a földből, és megfelelő tárolás (pl. 

kamra, száraz pince) mellett egész télen egészséges és változatos táplálék. 

A termesztett növényeken kívül más élőlények is élnek a kertekben. A talaj megmunkálása és a 

rendszeres locsolás kedvező feltételeket teremtenek más növények fejlődéséhez is: ezek a gyomok. 

A kertben elszívják a vizet és a táplálékot a haszonnövények elől, eltakarják előlük a fényt, ezáltal 

káros hatásúak. 

Egyes konyhakerti gyomnövényeink hasznosak is lehetnek, mint a gyermekláncfű (pongyola 

pitypang), amelynek levelei salátaként fogyaszthatók, gyökere gyógyhatású. Hasonlóan hasznos 

gyomok a fehér here, a tyúkhúr és a pásztortáska. 

Más gyomok kártékonyak, mert akadályozzák a haszonnövények fejlődését. Ilyenek a közönséges 

tarackbúza, közönséges aszat, sövénykeserűfű, vadsóska. 
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A növények nagyon sok állatfajnak biztosítanak táplálékot és búvóhelyet. Ezek közül egyes állatok 

hasznosak, mások kátékonyak. A méhek például beporozzák a növényeket, a katicabogarak 

megeszik a levéltetveket, a földigiliszták fellazítják a talajt.  

A lótücsök és a kerti csiga károkat okozhatnak a kertben, ezért az ember irtja őket.  

A cserebogár a 

veteményeskert 

kártevője: az 

egész növényt 

rágja. A 

burgonyabogár 

a burgonya 

kártevője, lárvái 

rágják a levelet. 
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A konyhakertek állatai: 

 gerinctelen állatok: lepkék, méhek, katicabogár, kolorádóbogár, lótetű, hangyák, csigák stb. 

 gerinces állatok: gyíkok, kígyók, verebek, galambok, egerek, vakondok, sünök. 

 

 


