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Készítette a Kisvakondok csoport

PÉTERKE-KERT
A feladatban kertészeti növények vetését és kiültetését végeztük el palántáról. A kiültetett
zöldségpalántákat iskolánk növényházában neveltük fel kertész tanítványainkkal. Az alkalmazott
növények a következők:
-

paprika
paradicsom
zeller

-

karalábé
spárgatök
cukkini

-

uborka
zöldbab
zöldborsó

A zöldségnövények mellett egy szántóföldi növény magját is elvetettük ez a FACÉLIA, amely nagyon
jól használható talajjavításra. hatására a talajban az élő fonálférgek erősen gyérülnek. Hasznos
takarmánynövény és méhlegelőként is ismert.
A választott zöldségnövények szerepe a táplálkozásunkban, élettani hatásuk:
A paradicsom sokak szerint gyümölcs, de mindenekelőtt jellemző rá, hogy erőteljes antioxidáns
komponense a likopin. Piros színű, a karotionidok közé tartozó vegyület. Bizonyítottan csökkenti a
kialakulás lehetőségét a daganatos betegségek néhány fajtája esetén. Így a szájüregi, a tápcsatorna, az
emlő, a petefészek és a prosztata megbetegedésekét. Hőre kevésbé érzékeny, főzéskor nem bomlik le
könnyen. A paradicsom a zöldségfélék között is kiemelkedően jó kálium forrásnak számít. A kálium
az idegek ingerlékenységének a fenntartásához és a szívműködéshez nélkülözhetetlen. Hiányában
rohamosan nő a szívbetegségek kialakulásának kockázata. Ezért fokozottan kell figyelnünk a sok
káliumot tartalmazó zöldségek és gyümölcsök fogyasztására, mert ezek ennek az ásványi anyagnak a
fő forrásai.
A paprika az egyik legfontosabb C-vitamin forrásunk. A C-vitamin (aszkorbinsav) vízben oldódó
vitamin. Erőteljes antioxidáns, hőre érzékeny, a savas közeg védi a bomlástól. A karotinoidok és az E
vitamin hatását segíti. Az immunrendszert erősíti, fokozza a fehérvérsejtek működését, növeli a
csecsemőmirigy aktivitását. A C-vitamin elengedhetetlen az egészséges étkezés során, hiszen nem
csak immunerősítő hatással rendelkezik, hanem közérzetünket és aktivitásunkat is erősítheti. A
paprikának szín- és ízanyagainak az érzékszervi tulajdonságok alakítása mellett élettani hatása is van.
A kapszantin és kapszorubin narancsvörös illetve mélyvörös színű kariotinoid vegyületek. A
paprikában jellemzőek, egymásba alakulnak. Antioxidáns és szabadgyökfogó tulajdonságuk erős. A
C-vitamin hatását erősítik. Hőstabil, zsírban oldódó, erőteljes színező hatású festékanyagok,
melyekből a kapszaicin a paprika csípősségét okozza. Tisztítja az orrüreget, köptető hatású, a hurutos
állapotokat javítja. Fájdalomcsillapító, enyhíti a torkfájást és a reumás fájdalmakat is. Az emésztést
serkenti, átmenetileg gyorsítja az anyagcserét, vízhajtó tulajdonsága is van. A fehér színű paprika
jellegzetes világos sárga színanyaga a kvercetin. A flavonoidok között az egyik legaktívabb
antioxidáns vegyület, s ezt is, mint a daganatellenes faktorok egyikét tartják számon a kutatók. Képes
számos vírus fertőző és szaporodó képességét gátolni.
A zeller az egyik legősibb emésztésserkentő gyógynövények egyike: méregtelenítő, salaktalanító
hatása miatt már az ókorban is előszeretettel használták anyagcsere-problémák kezelésére. A görögök
gyógyító erejéért alkalmazták ezt az édeskésen fanyar, illatos fűszert, a kínai gyógyászatban pedig az
egyik leghatásosabb fiatalító és méregtelenítő növényként tartják számon: a zellermagból vagy a

zöldjéből készítenek méz hozzáadásával főzetet, és vérnyomáscsökkentő, valamint infarktusmegelőző
szerként használják. Hazánkban a zellernek a gumós változata is elterjedt, ez éppoly hasznos, mint a
szárzeller, a különbség csupán annyi, hogy az angol zellert a gumóval ellentétben inkább nyersen
fogyasztják. A zeller egyik jellemző jó tulajdonsága, hogy rendkívül fontos vitaminokat és
nyomelemeket tartalmaz, nagy értéke a sok szerves nátrium, melynek jelenlétében hatékonyabb a
kalcium felszívódása, de megtalálható benne a foszfor, a vas, a kálium, a magnézium, gazdag
folsavban, és C-vitamin-tartalma is magas: 100 grammjában akár 30-50 milligramm is található.
A karalábé a káposztafélék családjába tartozó zöldségnövény. Noha nem savanyítható, illetve
konzerválásra is alkalmatlan, egész évben termeszthető, és már tyúktojás nagyság elérésekor szedhető.
Sokféleképpen elkészíthető, kiváló levesnek, főzeléknek, selymes íze miatt pedig remek nassolnivaló
- különösen azoknak, akik az egészséges életmód hívei. A karalábé igazi vitamin-és ásványi anyag
bomba: magas a B1-, B2-, B6- és C-vitamin (63 mg/100 g) tartalma, de kalciumot, káliumot,
magnéziumot, vasat, valamint meszet és foszfort is találunk benne. "Gazdagsága" miatt kiváló
immunerősítő, főleg a megfázásos időszakokban nélkülözhetetlen. Hogy minél erősebb legyen a
hatása, érdemes nyersen, és nem főzve vagy párolva fogyasztani. A többi keresztesvirágú zöldséghez
hasonlóan a karalábéban is rengeteg a rost, aminek köszönhetően felgyorsítja az anyagcserét. Ez főleg
azoknak örömhír, akik emésztési gondokkal küzdenek, esetleg fogyókúráznak, és minél hamarabb
szeretnének megszabadulni a fölösleges kilóktól. A rostok további jótékony hatásai közé tartozik, hogy
segítik a tápanyagok felszívódását, a víz megkötését.
A főzőtök kiérlelve halványsárga színű, de főzésre nem érleljük ki, esetleg a késő őszi termést, amikor
bemeszelik a végeit, és úgy tárolják. Az érett tök tovább eláll.A főzőtök guggonülő. Zöld tök, vagy
főzőtök gyógyhatása a szerves só tartalmában van. Az nagyon fontos, hogy a szervezet folyamatosan
elegendő szerves sóhoz jusson. Ha ugyanis sokáig főleg édes gyümölcsön élnek a vegetáriánusok,
krónikus fáradság vesz rajtuk erőt, mert szervezetükből hiányzik a szerves só, ami a máj működéséhez
szükséges. Ilyen estekben a legjobb, ha naponta fogyasztunk tökfőzeléket és nyers lét is.
A cukkini sokaknak csak egy éretlen töknek tűnik, pedig nagyszerű hatásai vannak, ugyanis magas az
ásványi-anyag és a vitamin tartalma is. Nagyon jó a betegségek megelőzésében valamint kezelésében
is. A túlsúly ellen is hatásos a cukkini. A cukkini 92%-a víz, alig található benne szénhidrát, protein
és zsír és teljesen koleszterinmentes is. Nagyon gazdag rostokban, könnyedén megemészthető és
energiaszegény is. Ezen tulajdonságai miatt rendkívül jó fogyókúrázóknak, diétázóknak és
cukorbetegeknek is. Az ásványi anyagok közül tartalmaz foszfort, nátriumot, magnéziumot,
kalciumot, káliumot, vasat, cinket, rezet és mangánt is. Bővelkedik még B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, Eés C- vitaminban is. A cukkini jótékony hatásai közül megemlíthető még, hogy nagyobb mennyiségben
víz és hashajtó hatással rendelkezik, de remek gyulladáscsökkentő valamint beválhat
gyomorfertőzések ellen is. Nagy segítség lehet a magas vérnyomás legyőzésében, hatékony az
érelmeszesedés és a keringési betegségek megelőzésében. Ám nemcsak a test élvezi a csodás hatásait,
hanem az elme is. A cukkini segíti a nyugodt alvást, de alkalmazható a fáradtság és a rosszkedv ellen
is. A benne lévő E-vitamin miatt nagyon hasznos szövetséges lehet a szabadgyökök megkötésében is.
A magas folsavtartalom miatt pedig jótékony hatással van az emésztésre. Cukkini vásárlásnál
érdemesebb a zsengébb, sérülésmentes, kemény húsú példányokat választani.
Az uborka nem csupán a szem alatti táskák eltüntetésében segít, élettani hatásai ennél sokkal
jelentősebek. Kiváló lúgosító, és gyulladásgátló, serkenti az emésztést, javítja a veseműködést,

valamint a rák megelőzésében is hasznát vehetjük. Legjobb nyersen és hámozatlanul fogyasztani,
hiszen az uborkára is igaz a régi bölcsességet: a héjában –is– van a vitamin! Legfontosabb összetevőit,
a héja és a magja tartalmazza, éppen ezért, hacsak nem viaszolt, az uborkát inkább ne hámozzuk meg
és fogyasszuk inkább nyersen. Jótékony élettani hatásait ugyanis, csak így tudja maradéktalanul
kifejteni.
Az zöldbab rostokon kívül vitaminokat, ásványi anyagokat és kevés szénhidrátot, valamint proteint,
kalciumot, vasat és számos más fontos tápanyagot tartalmaz. A zöldbab gazdag rostokban, amelyek
kifejezetten jó hatással vannak az egészségre. Az emésztési gondok például rostos anyagok
fogyasztásával kezelhetőek. A zöldbabban található rostok megakadályozzák és megszüntetik a
székrekedést, az aranyeret és a vastagbél falának előboltosulását. A zöldbab folsavat tartalmaz, amely
a sejtosztódásért és a DNS szintéziséért felel. A folsavban gazdag táplálék jó hatással van a várandós
nőkre a fogamzást megelőző időszakban és a terhesség alatt.
A zöldborsó nem csak finom zöldség, hanem csodálatos gyógyhatással rendelkező vitaminbomba is.
Lágy, üde ízének köszönhetően az egyik legkedveltebb zöldségféle. A zöldborsó értékes táplálék.
Fehérjetartalma nagyon jó minőségű, a sok esszenciális, nélkülözhetetlen aminosav jelenléte miatt.
Tartalmaz Béta-karotint, B1-, B2-, és C-vitamint. Ásványi anyagok közül megtalálható benne a foszfor
és a kálium, vas, cink, mangán és réz. A zöldborsó gazdag rostokban is, ami elengedhetetlen a
egészséges bélműködéshez.

A megvalósítás során használt fenntartható megoldások:
-

A kiültetésre tájfajtákat használtunk (például paradicsom – K407, paprika – Bácskai) amelyek
egyúttal tesztelünk is az iskolakertünkben.
A termesztés során vegyszereket nem használunk, ezáltal kíméljük a környezetet.
A növények ápolása során hordóban összegyűjtött esővizet használunk.
A növénymaradványokat betakarítás után komposzt gödörben komposztáljuk és az
iskolakertben trágyázásra használjuk.
A korábban említett FACÉLIA talajjavításra használható, talajfertőtlenítő hatású,
méhlegelőként is ismert növény.
Az ültetett növényeket terveink szerint vetésforgóban is használni szeretnénk (kapásnövények,
talaj tápanyagkészletét javító pillangós növények, talajjavító növények).
Mivel nem használunk vegyszereket a termesztés során tervezzük, hogy a továbbiak során
belekóstolnánk a biogazdálkodásban és egymást segítő növényekkel bővítenénk a
fajválasztékot.

Továbbiakban szeretnénk a kertünket tovább fejleszteni, újabb tájfajtákat bevonni, ellenálló fajtákkal
minimálisra csökkenteni a növényvédelmi feladatokat. A pályázat megvalósítása során szeretnénk, ha
kertész tanulóink újabb ismereteket szereznének a környezettudatos gazdálkodás területén.
Ezeket a feladatokat lelkes kis kertész csapatunkkal szeretnénk megvalósítani.

