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Crosfhocal

Trasna
6.  An t-ainm a chuir eolaithe ar an gcrann pailm dátaí nua. (10)
7.  Ar an domhan, is cúis é le rudaí ag titim. (15)
10. Rís, cruithneacht, agus ábhar ______, cothaíonn siad níos mó 

ná 4 billiún duine. (7)

Anuas
1.  Bíonn sé ag teastail chun péacadh. (5)
2.  Is deas im a leá air agus é a ithe! (6,2,4)
3.  Is piseánaigh iad. (8)
4.  An tír ina bhfuil banc síolta. (2, 5)
5.  An planda bídeach a bhíonn sa síol. (4)
8.  Is spásaire é an té seo ar an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis. (3,5)
9.  Tá súil ag NASA é a fhás ar Mhars. (6)

Tá súil ag NASA go 
mbeidh siad ábalta 
plandaí biolair (cress) a 
fhás i dteach gloine ar 
Mhars in 2021. Fásfaidh 
siad plandaí eile ina 
dhiaidh sin. Tá plean ag 
NASA daoine a chur go 
Mars sna 2030aidí agus, 
má fhásann an biolar 
agus na plandaí eile, 
beidh na daoine in ann 
a gcuid bia féin a fhás. 
Faoi láthair tá eolaithe ag 
déanamh a lán taighde 
ar bhealaí chun bia a 
fhás sa spás. Le blianta 
anuas, ar an Stáisiún 

Idirnáisiúnta Spáis tá 
spásairí (astronauts) ag 
fás leitíse, piseanna, 
raidisí (radishes) agus 
glasraí eile ina "ngairdín 
spáis". 

D’iarr duine de na 
spásairí ar dhaltaí scoile 
sa Bhreatain Mhór 
cabhrú leis le ceann dá 
thurgnaimh. Tim Peake 
is ainm don spásaire 
seo. Teastaíonn uaidh a 
fháil amach an mbíonn 
tionchar ag an spás ar 
shíolta. Bhí síolta leitíse 
acu sa stáisiún nuair a 
bhí siad ar fi this (in orbit) 

sa spás; nuair a d’fhill 
duine de na spásairí ar 
domhan, thug sé ar ais 
ar domhan iad.  D’iarr 
Tim ar na daltaí iad a 
chur (plant) agus taifead 
a choimeád ar an bhfás 
tar éis dóibh péacadh 
(germinate). Tomhais cén 
sórt leitíse a roghnaigh 
sé ... ruacán (rocket) ar 
ndóigh! Cuirfi dh eolaithe 
a bhfás i gcomparáid 
le plandaí ruacáin a 
fhásfaidh daoine ó shíolta 
nach ndeachaigh chuig 
an spás. Sheol spásairí 
níos mó ná milliún síol ar 

ais go talamh ag deireadh 
mhí Feabhra agus chuir 
(planted) 10,000 scoil 
iad. Beidh torthaí an 
turgnaimh ar fáil i mí 
Mhéan Fómhair. 

Cé go mbíonn cuma 
an-bheag, an-simplí 
ar shíolta, braithimid 
orthu chun maireachtáil 
(survive). Is ó shíolta a 
fhásann na crainn, na 
bláthanna, na toir agus na 
féara ar fud an domhain. 
Tagann a lán dár gcuid 
bia ó shíolta: torthaí, 
glasraí, agus cruithneacht 
(wheat) don arán; na 

hainmhithe sin a thugann 
feoil agus bainne dúinn, 
itheann siad féar agus 
grán (grain) a thagann ó 
shíolta. Tagann roinnt dár 
gcuid éadaí ó shíolta – is 
ó na ribí ar shíolta cadáis 
(cotton) a dhéanaimid 
éadach cadáis. Tá gach 
ribe díobh a 3,000 oiread 
níos faide ná mar atá sé 
leathan!

Ar ilchríocha 
(continents) na hIndia, na 
hÁise agus na hAfraice, 
braitheann an chuid is mó 
de na daoine ar shíolta 
mar bhia. Anseo in Éirinn, 

ithimid síolta freisin – 
mar rís, mar phónairí 
bácáilte, mar ghrán rósta, 
mar arbhar sa dias (corn 
on the cob). Cad iad na 
síolta eile a ithimid? Déan 
suirbhé ar shíolta an 
chéad uair eile a bhíonn 
tú i siopa bia. Rís, arbhar 
Indiach (maize), agus 
cruithneacht - fásann na 
plandaí sin ó 3 shórt síl 
agus cothaíonn (feed) 
siad níos mó ná 4 billiún 
duine. Sin formhór 
dhaonra an domhain 
– lean ort, mar sin, ag 
léamh scéalta síolta. 

Sowing seeds

Ag cur síolta

SÍOLTA LEITÍSE

GLASRA

SÍOLTA RAIDISE

GLASRA

SÍOLTA BIOLAIR

GLASRA

SÍOLTA PISE

GLASRA

SÍOLTA RUACÁIN

GLASRA

Fíricí Fónta
    

Eolaíocht síolta Péacfaidh na síolta ar an dá fhochupán. Péacfaidh beagnach gach síol 
chomh maith céanna sa dorchadas agus faoin solas. Teastaíonn teas ó 

chuid mhaith síolta freisin (ní theastaíonn teas ó gach sórt síl). Teastaíonn 
ocsaigin san aer ó bheagnach gach síol. Ach teastaíonn uisce ó gach 

uile shíol sula bpéacfaidh sé. 

• Is é an cnó cócó dúbailte an síol is mó ar domhan. Bíonn tomhas 
suas le 50 cm thart ar lár an tsíl. Tá spás aeir taobh istigh de chnó 
cócó agus is féidir leo fanacht ar snámh (afl oat). Thaistil roinnt acu 
2,000 km trasna na farraige! 

• Tháinig eolaithe ar shíolta reoite sa talamh i gCeanada. Ceapann 
siad go bhfuil na síolta níos mó ná 10,000 bliain d’aois. Chuir siad na 
síolta agus d’fhás na bláthanna. 

• In Iosrael, chuir eolaithe síol a bhí 2000 bliain d’aois. Tháinig an síol ó 
chrann pailm dátaí (date palm). Phéac an síol agus tá crann sláintiúil 
pailm dátaí ag fás anois. Thug na heolaithe ‘Methuselah’ mar ainm 
air .  D’úsáid na heolaithe an pailin chun plandaí nua a fhás. 

• Tá roinnt síolta atá an-dainséarach, m.sh. na cinn a thagann ó lus 
na hoíche (deadly nightshade). Mharódh dhá chaor tú. Tá an planda 
ola ricne (castor oil) níos dainséaraí arís – mharódh pónaire amháin 
duine fásta.

• Is féidir le gathán gabhainn (dandelion head) 200 síol a ghiniúint ach 
bíonn trí mhilliún síol i bhfaighneog (seed pod) roinnt de na magairlíní 
(orchids).

• Tá banc síolta go domhain (deep) taobh istigh de shliabh ar oileán 
Ioruach.  Tá na milliúin síol ann ó bharra (crops) an domhain. Dá 
millfeadh tubaiste (disaster), galar, nó cogadh éigin ár gcuid plandaí 
uile, d’fhéadfaimis tosú arís leis na síolta seo.

    

Breis eolais
Chuir tú agus d’fhás tú plandaí simplí. Tá breis eolais le fáil faoi 

thorthaí agus faoi ghlasraí a fhás ag 
http://incredibleedibles.ie/videos/

An mbeidh sé deacair plandaí a fhás ar Mhars? 
Tá breis eolais ar an bpláinéad le fáil ag  

http://mars.nasa.gov/allaboutmars/facts/ 



Má tá síol ag planda, is féidir leis an bplanda plandaí eile a dhéanamh 
díreach cosúil leis féin. Bíonn cruthanna agus méideanna éagsúla ar shíolta 
ach tá na rudaí céanna iontu ar fad. Tá planda bídeach taobh istigh de gach 
síol. Is é an suth (embryo) an t-ainm atá air seo. Go hiondúil, má fhaigheann 
an suth an méid ceart uisce agus ocsaigine, agus roinnt teasa, fásfaidh 
sé amach as an síol. Péacadh (germination) an t-ainm a thugaimid ar an 
bpróiseas seo. Taobh istigh de shíol, tá bia ann don suth. Ina lán de na síolta 
cuireann cotailéadóin (cotyledons nó duilleoga an tsíl) an bia ar fáil. Bíonn 
síolchóta taobh amuigh den síol. Cosnaíonn sé an suth ar dhamáiste agus 
ar thriomú (drying out). Tá sé éasca na codanna seo uile a fheiceáil i síol 
mór, m.sh. síol an phónaire leathain.

Caith súil ar shíol

Bunábhair:
• Paicéad de shíolta an phónaire leathain (don rang iomlán)
• Uisce
• Coimeádán trédhearcach m.sh. próca 
• Tuáille cistine
Treoracha:
1. Taifead an chuma atá ar shíol pónaire leathain agus mar a mhothaíonn 

sé nuair a thógann tú as an bpaicéad é. Cuir na síolta ar maos (soaking) 
thar oíche.

2. An lá dár gcionn, taifead an chuma atá ar na pónairí leathana anois. An 
bhfuil an mothú céanna iontu? An bhfuil an méid céanna iontu? 

3. Bain an síolchóta donn go cúramach de shíol amháin. Feicfi dh tú rud 
liathbhán (whitish) taobh istigh. Seo dhá dhuilleog síl.  Tá siad lán le bia 
don suth.

4. Oscail amach an dá dhuilleog síl amhail is (as if) go bhfuil tú ag oscailt 
leabhair. Feicfi dh tú an suth taobh istigh.

5. An chuid sin atá ag síneadh síos, fásfaidh sé mar fhréamh (root). An 
chuid sin atá ag gobadh amach ar an taobh, fásfaidh sé mar bhachlóg 
(shoot).

6. Tóg síol nár oscail tú. Cuir é, mar aon le páipéar fl iuch, i bpróca. Cuir ag 
taobh an phróca é (ná cuir i lár an pháipéir é) sa chaoi go bhfeicfi dh tú 
cad a tharlóidh.

7. Déan cairt cosúil leis an gceann thíos agus úsáid tic mar seo √ 
chun taifeadadh a dhéanamh ar na rudaí a tharlóidh go ceann cúpla 
seachtain. Seans maith go dteastóidh níos mó ná 9 lá uait ar an gcairt.

Leid: Coimeád an páipéar fl iuch sa phróca.
Nuair a bhíonn an fhréamh le feiceáil, tá an síol péactha.
Arbh eol duit?
Bíonn an chuma ar shú talún go bhfuil thart ar 200 síol greamaithe air. Dáiríre, is toradh 
bídeach ar leith (separate) gach ceann díobh, agus síol istigh i ngach ceann díobh.

 Lá 1 Lá 2 Lá 3 Lá 4 Lá 5 Lá 6 Lá 7 Lá 8 Lá 9
Tá an 
fhréamh 
le feiceáil       
Tá an 
bhachlóg 
le feiceáil         
Tá na 
duilleoga 
le feiceáil         

Suas nó síos?

Bunábhair: 
• Síolta ó phónairí leathana (thart ar 3 cinn le haghaidh gach grúpa)
• Páipéar nuachta nó tuáille cistine
• Próca ghloine le barr leathan air
• Uisce
Treoracha: 
1. Cuir liathróidí boga de pháipéar / tuáille cistine sa phróca mar a 

rinne tú sa turgnamh eile.
2. Anois, féach go cúramach ar na síolta a bhí ar maos thar oíche.
3. An bhfeiceann tú go bhfuil marc dubh/donn ar an síol? Déarfaimid 

gurb é seo ‘bun’ an tsíl.
4. Brúigh 3 shíol isteach sa phróca. Cuir iad idir an páipéar tais agus an 

gloine. 
5. Cuir ‘barr’ síl amháin in airde; cuir ‘bun’ síl eile in airde. Cuir an síol 

eile ina luí ar a thaobh.
6. Fág an próca ar leac fuinneoige go ceann cúpla lá. Coinnigh an 

páipéar tais.
7. Déan cairt agus taifead cad a tharlaíonn do na fréamhacha nuair a 

phéacann na síolta.

Tá spásairí ag fás plandaí ar an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis le roinnt 
blianta anuas.   Deacracht amháin a bhíonn acu ná nach bhfuil 
mórán domhantarraingthe (gravity) sa spás.  Anseo ar domhan, 
titeann rudaí anuas mar gheall ar neart an domhantarraingthe. Sa 
turgnamh deiridh, ar thug tú faoi deara gur fhás an fhréamh síos? An 
gceapann tú gur tharla sé sin mar gheall ar an mbealach a chuir tú an 
síol nó ar tharraing domhantarraingt anuas é?  Cabhróidh an chéad 
ghníomhaíocht eile leat fáil amach. 

 Lá 1 Lá 2 Lá 3 Lá 4 Lá 5 Lá 6 Lá 7 Lá 8 Lá 9

Síol 
bun os 
cionn       

Barr an 
tsíl in 
airde         

Síol ar a 
thaobh

Smaoinigh air seo:
Cad a tharlaíonn do na síolta a cuireadh bun os cionn nó ar a dtaobh? An 
bhfuil an domhantarraingt á dtarraingt in aon treo amháin, dar leat?  Cad 
a tharlódh sa spás, dar leat?

    

    

Eolaíocht síolta
Tá Maidhc agus Mollaí ag caint faoin dorchadas sa spás agus an bpéacfadh 
síolta ann. Socraíonn (decide) siad ar thuairimí éagsúla a thriail. Cuireann 
siad páipéar cistine ar dhá fhochupán, cuireann siad roinnt uisce orthu sin 
agus síolta biolair ar an bpáipéar.  Cuireann Mollaí fochupán amháin i gcófra 
dorcha ach deir Maidhc nach bpéacfaidh na síolta mar nach mbeidh solas 
acu. Cuireann sé an fochupán eile ar leac na fuinneoige, áit a bhfuil a lán 
solais. Deir Mollaí go bpéacfaidh na síolta ar an dá bhfochupán. Cé leis a 
n-aontaíonn tú?

Déan imscrúdú le fáil amach cad a tharlóidh. Bí cinnte gur tástáil chothrom 
í. (Leid: an bhfuil an méid céanna uisce ar na fochupáin?). Cuir tic i mbosca 
thíos chun an toradh a thuar. Taifead na torthaí ar an tábla thíos. 

 Na síolta sa 
chófra dorcha

Na síolta amuigh 
faoin solas

Déanaim tuar go 
bpéacfaidh siad

Déanaim tuar 
nach bpéacfaidh 
siad

Na torthaí

Ruacán agus 
roicéid!

Rinne tú imscrúdú ar shíolta biolair. 
Anois féach ar shíolta ruacáin. Taifead 
an dáta a phéacann siad agus cé 
chomh tapa agus a fhásann siad. I mí 
Mheán Fómhair nuair a chloisfi mid 
torthaí an turgnaimh ar na síolta ón 
spás, inseoimid na torthaí daoibh.

    

    

An domhan 
a chothú

Piseánaigh (pulses) an t-ainm a thugaimid ar shíolta ar nós pónairí 
leathana triomaithe, piseanna, sicphiseánaigh (chickpeas) agus lintilí 
(lentils). Ní gá do phiseánaigh an oiread céanna uisce a bheith acu agus 
a bhíonn ag barra eile. Deir eolaithe freisin go bhfeabhsaíonn siad an ithir 
(soil) ina bhfásann siad. Is bia an-sláintiúil iad mar tá siad lán le próitéiní, le 
vitimíní agus le snáithín (fi bre). Chomh maith leis sin, maireann (last) siad i 
bhfad nuair a bhíonn siad triomaithe. Ceapann roinnt eolaithe go réiteodh 
piseánaigh a lán d’fhadhbanna an ocrais dhomhanda.

Suas nó síos
Nuair a phéac na síolta ar an Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis, d’fhás na 

fréamhacha díreach mar a fhásann siad ar domhan! 

Freagraí ar an gCrosfhocal
Trasna: 6 - METHUSELAH, 7 - DOMHANTARRAINGT, 10 - INDIACH
Anuas: 1 - UISCE, 2 - ARBHAR SA DIAS, 3 - PISEANNA, 4 - AN IORUA, 
5 - SUTH, 8 - TIM PEAKE, 9 - BIOLAR

Síolchóta

Má tá síol ag planda, is féidir leis an bplanda plandaí eile a dhéanamh 

Pónairí leathana

An síol oscailte

Duilleoga 
an tsíl

An suth

Síolta 
biolair


