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Néhány szó rólunk:

Mikor egyik nap a tanárok felolvasták nekünk ezt a felhívást, máris tudtuk, hogy ez a feladat ránk
volt szabva. A mi iskolánk minden ilyen technológiai, természetvédelmi feladatban részt vesz, amire csak
van lehetőség.

Mi, a Kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola, egy kicsi iskola vagyunk Romániában,
Erdélyen belül. Ez a kis falu, Kalotaszentkirály- Zentelke, teljesen magyar közösséggel, egyik legszebb falu
itt Erdélyben.

Mivel mi falusi iskola vagyunk, nem volt nehéz egy megfelelő helyet találni az ágyásoknak. Az
osztályunk ablaka alatti kertben találtuk neki a legmegfelelőbb helyet, hiszen így bármikor ráláthatunk az
ültetvényekre és nincsen takarásban a nap elől.

Először kiválasztottunk az osztályból
néhány erős fiút, akik kiásták nekünk az ágyás
helyét. Ők elsősorban megdolgozták a földet, hogy
könnyebben lehessen vele dolgozni. Egy régi fa
táblaszegélyt használtunk keretnek, amit aztán
vízmértékben elhelyeztünk a földkupac köré, majd
eldolgoztuk benne a földet. A szegély körül
lelapítottuk a földet, porondot szórtunk rá és
járdaköveket helyeztünk el rajta, hogy minél
könnyebben, bárki megközelíthesse az ágyásunkat.

Erre fekete földet szórtunk az iskola komposztjából, hiszen a mi iskolánk már évek óta komposztál. Mikor
már megvolt minden, húztunk néhány, ujjnyi barázdát. Az osztály minden tagja hozott valamilyen magot a
családi tartalékból. Olyan magok kerültek a földbe amelyek viszonylag gyorsan nőnek (hiszen minél előbb
szeretnénk látni munkák eredményét), és szeretik az itteni körülményeket. Ezeket egyik technológia órán, a
tanárnő segítségével, el is ültettünk az újdonsült kis ültetvényekbe.

Azóta minden nap ránézünk, gyomláljuk, öntözzük. Természetesen növényvédő szer és műtrágya
nélkül gondozzuk.



Növények amiket ültettünk:

1. Cukkini:- a cukkini vagy más
néven csecsemővelő egy nyári tök.
Lágyszárú növény amelynek termését akkor
szüretelik amikor még éretlenek a magjai és
héja puha, ehető.

A cukkininek, amellett, hogy
nagyon magas a tápanyagtartalma, nulla
zsírtartalma, több mint kilencven százaléka
víz, aminek köszönhetően nagyon hidratáló és lassítja az öregedést. Gyorsítja az emésztést,csökkenti a
székrekedést és a puffadást. A legtöbben azért fogyasztják előszeretettel mert csökkenti a vércukorszintet és
gyorsítja a vérkeringést.

Tartalmaz: C-vitmin, Vas, B6-vitamin, Magnézium, Kálcium, D-vitamin, Kobalamin, stb.

2. Sárga csövespaszuly:- a sárga csövespaszuly a hüvelyesek osztályába
tartozik. Nagyon gazdag vitaminokban és élelmi rostokban.

A paszulyt, tudományos nevén a babot, az orvosok előszeretettel
ajánlják bárkinek. Kutatások kimutatták, hogy a bab segít megelőzni a korral
járó betegségeket, mint például a rák, szívroham, cukorbetegség, stb.

Tartalmaz: mangán, magnézium, réz, kalcium, kálium, foszfor,
vas, stb.

3. Kömény:- a fűszerkömény az ernyősvirágzatúak és a zellerfélék
családjába tartozik. Az erősen fűszeres ízű mag hatóanyaga az illóolajában
található.

A köménynek a magját sokan gyógyítófűszernek is nevezik.
Ennek meg is van az oka. Legtöbben emésztésjavítóként eszik, de emellett
gyulladáscsökkentő és görcsoldó hatása is van.

Tartalmaz: A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, K-
vitamin, Foszfor, Cink, Vas, stb.

4. Zsázsa:- a kerti zsázsa a káposztafélék családjába tartozik. Ez a
legrövidebb tenyészidejű zöldségnövény, vetés után 12-14 nappal már
fogyasztható.

A zsázsát a népi gyógyászatban
mindig előszeretettel használták. Általánosan erősítő, vértisztító, vérképző és
légzőszervi hurutcsökkentő hatása van.

Tartalmaz: C-vitamin, Vas, B6-vitamin, Magnézium, Kálcium,
Nátrium, Kálium, D-vitamin, stb.

5. Vad rukkola:- a vad rukkola, vagy más néven borsmustár, a
káposztafélék családjába tartozik. Világszerte termesztett saláta-, fűszer- és
olajnövény.

A rukkola segíti az emésztést, így ajánlott nehezebb ételek mellé
fogyasztani. Szabályozza a koleszterin- és a vércukorszintet, csökkenti a
daganatos betegségek kialakulását, ésa tüdő működését is segíti.

Tartalmaz:K-vitamin, Kálcium, B-vitamin, stb.

6. Paradicsom:- a paradicsom a burgonyafélék családjába tartozó
növény. A paradicsom kifejezés egyaránt jelenti a növényt és annak
bogyótermését.

A paradicsom csökkenteni a vérrögök, illetve a szívbetegségek
kialakulásának esélyét,különösen azoknál, akiknek a vérnyomása magas.

Tartalmaz: A-vitamin, Niacin, Mangán, C-vitamin, Cink, stb.

https://www.hazipatika.com/eletmod/viszlat_visszerek/cikkek/miert_veszelyesek_a_verrogok/20150626110633


7. Holland fehér paszuly:- a holland fehér paszuly a hüvelyesek családjába tartozik. Vitaminban és
keményítőben gazdag magvai miatt az egyik legkedveltebb tápanyagforrás napjainkban.

A sárga paszulyhoz hasonlóan a holland paszuly is segít megelőzni az idős korral járó
betegségeket.

Tartalmaz: C-vitamin, E-vitamin, vas, cellulóz, aminosav, kéksav, keményítő, stb.

A vakáció közeledtével a növényeink már nagyon szépen növekednek. Reményeink szerint nem
búcsúzunk el tőlük túl hosszú időre, hiszen a vakációban is vissza-vissza térünk gondoskodni róluk.

Természetesen, úgy ahogy eddig is tettük, ezentúl is vigyázni fogunk, hogy környezetbarát
módon gondoskodjunk növényeinkről. A komposztból hordjuk az ágyásra a földet, semmilyen bolti
növényvédő szert nem használva. Eddig is vigyáztunk az újrahasználásra, mikor egy régi táblának a keretét
használtuk az ágyásunk szegélyének, és ez után is vigyázni fogunk.
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