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Buaiteoir 2005 – Gradam Domhanda an Léitheora Óig – Cumann Domhanda na Nuachtán (WAN)

Imleabhar 7, Eagrán 21
6 Aibreán 2011

Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Is léir go bhfuil an t-earrach in
Éirinn agus sa leath seo den domhan
anois. Dá mbeifeá i do chónaí san
Astráil nó sa Nua Shéalainn, cathain a
thosódh an t-earrach? San earrach,
cuireann feirmeoirí síolta, sa chaoi go
mbeidh siad in ann barra bia (food
crops) a bhaint (harvest) san fhómhar.
Tá síolta an-tábhachtach mar bhia ar
fud an domhain. Is síolta féar éagsúil
iad na rudaí seo: an gránach agus an
tósta a itheann tú ag am bricfeasta,
an pasta a itheann tú ag am lóin, an
rís a itheann tú ag am dinnéir.
Bíonn cruthanna éagsúla ar shíolta;
bíonn méideanna éagsúla orthu; is

iomaí cineál síl atá ann. Bíonn roinnt
acu beag, m.sh. biolar (cress), bíonn
roinnt eile ar mheánmhéid, m.sh.
buíán (marigold) agus bíonn roinnt
acu mór, m.sh. lus na gréine
(sunflower). Is é an cnó cócó dúbailte
an síol is mó ar domhan. Bíonn
tomhas suas le 50 cm thart ar lár an
tsíl. Meánn (weighs) sé níos mó ná
19 kilo.
Taobh istigh de shíol, bíonn planda
an-óg ann agus bíonn dóthain bia
chun tosú ag fás. Fanann síol
suanach (dormant) go dtí go
bhfaigheann sé uisce. Go hiondúil
bíonn uisce agus teas ag teastáil sula

dtosaíonn an síol ag péacadh
(germinating) agus ag fás, ach
braitheann sé seo ar an sórt síl.
Tosaíonn síol ag péacadh nuair a
thógann sé isteach dóthain uisce.
Scoilteann seo cóta an tsíl ar oscailt
agus bíonn fréamh (root) le feiceáil.
Coimeádann an fhréamh an planda óg
go socair san ithir (soil). Cabhraíonn
an fhréamh freisin leis an bplanda
chun uisce agus cothaithigh
(nutrients) a thógáil isteach. Ansin
tosaíonn an planda óg ag fás, agus go
luath, tagann a duilleoga féin uirthi.
Tugaimid síológ (seedling) mar ainm
ar an bplanda óg seo. Nuair a bhíonn

duilleoga beaga glasa ar an tsíológ,
bíonn sí in ann a bia féin a dhéanamh.
Tugaimid fótaisintéis (photosynthesis)
mar ainm ar an tslí a ndéanann
planda bia.
An bhfuil gairdín agat sa bhaile? An
bhfuil áit agat ar scoil ina bhfeicfidh tú
bláthanna an earraigh ag fás?
B’fhéidir go bhféadfá roinnt den spás
seo a úsáid chun síolta a chur agus
chun gníomhaíochtaí na seachtaine
seo in Eureka a dhéanamh. Ar
aghaidh leat - beidh tú gnóthach le
gníomhaíochtaí an earraigh!
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Maothú (soaking)
Maith

Lus na Gréine agus
an Ghrian

Síolta
pónairí
leathana

Nuair a phéacann síolta, is
síológa iad. Teastaíonn solas
uathu le fás anois. Ach cé mhéad
solais a theastaíonn uathu le
bheith sláintiúil? Má tá an planda
sláintiúil, beidh sé láidir teann
(sturdy). Beidh dath an-ghlas ar
na duilleoga. Bain triail as an
ngníomhaíocht seo le síológa lus
na gréine. Beidh ort bheith
foighneach – ní bheidh toradh na
gníomhaíochta le feiceáil go
ceann cúpla seachtain!
Léigh tú cheana féin go bhfuil uisce ó shíolta le fás (péacadh). Ach cé mhéad
uisce a théann isteach agus conas a athraíonn sé an síol? Bain triail as an
ngníomhaíocht le fáil amach.
Bunábhair:
• Síolta pónairí leathana
• Crúiscín tomhais
• Uisce
• Rialóir
• Formhéadaitheoir (más mian leat)
• Áireamhán (más mian leat)
TREORACHA:
1. Breathnaigh go géar ar na síolta tirime. Is féidir iad a scrúdú go mion leis an
bhformhéadaitheoir agus iad a thomhas leis an rialóir. Bain úsáid as céadfaí
(senses) an radhairc, an bholaidh agus an tadhaill (touch) nuair atá tú ag
scrúdú na síolta. Ná blais de na síolta.
2. Taifead na torthaí. Tarraing pictiúir chun na torthaí a thaispeáint.
3. Tomhais 200 ml uisce isteach sa chrúiscín tomhais.
4. Cuir 20 síol isteach san uisce.
5. Fág na síolta ar feadh 24 uair an chloig.
6. Tóg na síolta amach as an uisce. Breathnaigh go géar orthu arís. Cad iad na
hathruithe a tháinig orthu? Smaoinigh ar mhéid, ar bholadh agus ar dhath na
síolta. Taifead na torthaí.
7. Tomhais cé mhéad uisce atá fágtha sa chrúiscín. Oibrigh amach an méid
uisce a chuaigh isteach sna síolta. An féidir leat an méid uisce a chuaigh
isteach i ngach aon síol a oibriú amach?
PLÉIGH:
• Cad iad na hathruithe a tháinig orthu?
• An gceapann tú go bpéacfaidh síolta na bpónairí níos tapúla ná síolta tirime
toisc gur mhaothaigh tú iad? Déan machnamh ar an smaoineamh sin.

BUNÁBHAIR:
• Síolta lus na gréine
• Potaí beaga inar féidir na síolta a chur, m.sh., potaí iógairt
• Tráidire le haghaidh na bpotaí
• Leac fuinneoige
• Cófra dorcha
• Ithir nó múirín (compost)
• Uisce
• Siosúr
• Lipéid (labels)
• Rialóir
• Clog
Treoracha:
1. Déan poll i mbun gach pota. Bí cúramach leis an siosúr.
2. Líon na potaí le hithir nó le múirín.
3. Brúigh 3 shíol lus na gréine isteach i ngach pota, thart ar 1 cm faoin ithir.
4. Cuir na potaí ar thráidire agus cuir beagáinín uisce orthu gach lá go dtagann na síológa aníos.
5. Tuar cé mhéad solais a theastóidh ó na síológa le bheith sláintiúil.
6. Déan cinneadh (decision) cé mhéad solais a thabharfaidh tú do gach pota. B'fhéidir go
dtabharfá 5 nóiméad gach lá, nó 4 huaire an chloig gach lá, nó méid áirithe ama idir an
dá mhéid sin.
7. Leid: Ba mhaith an smaoineamh é pota amháin a fhágáil ar leac fuinneoige an t-am ar
fad, agus ceann eile a fhágáil gan solas ar bith.
8. Tuar cad a tharlóidh do na síológa i ngach pota.
9. Cuir lipéad ar na potaí chun cur i gcuimhne duit cé mhéad solais le tabhairt dóibh gach lá.
10. Gach lá, cuir na potaí ar leac fuinneoige (sa solas) ar feadh an méid ama a chinn tú.
Coinnigh iad i gcófra dorcha an chuid eile den am. Ná déan dearmad uisce a chur orthu.
11. Breathnaigh conas a fhásann na plandaí ar feadh cúpla seachtain. Taifead na torthaí.
Féach an bhfuil na plandaí sláintiúil. Tomhais iad, más mian leat.
Pléigh é seo:
Pléigh na torthaí. An dteastaíonn solas ó na síológa? Má theastaíonn, cé mhéad solais a
theastaíonn uathu le bheith sláintiúil?
AIRE: Nigh do lámha tar éis bheith ag obair le hithir nó le múirín
Dúshlán Breise
Má tá síolta breise lus na gréine agat, d’fhéadfá comórtas a reáchtáil le feiceáil cén duine
sa rang a fhásfaidh an lus gréine is airde. Tógann sé trí mhí ar lus gréine fás ó shíol. Má
thosaíonn tú anois, beidh tú ábalta ceann mór millteach a thabhairt abhaile do shaoire an
tsamhraidh. Bheadh idir 1,000 agus 2,000 síol ar an lus sin - beidh tú in ann lusanna
breise a fhás an bhliain seo chugainn.
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Sách Solais
Sa ghníomhaíocht thuas, fuair an tsíológ solas ón ngrian agus ó sholas leictreach
freisin, is dócha. An gceapann tú go bhfásfadh lusanna na gréine go
maith mura mbeadh acu ach solas leictreach? Faigh amach!
Tar éis duit an ghníomhaíocht a chríochnú, cuir na
síológa amach faoin aer agus bain
taitneamh as bheith ag féachaint
orthu fás.

Dear agus déan
do photaí
plandaí féin

Is smaoineamh maith eile é Bosca
Solais chun síolta a fhás.
Taispeánann an grianghraf thíos duit
conas ceann a dhéanamh as bosca
cairtchláir agus scragall cistine. Is
frithchaiteoirí (reflectors) maithe
solais iad dromchlaí réidhe (smooth),
m.sh. gloine. Is frithchaiteoir maith é
scragall réidh freisin. An solas a
thagann isteach sa bhosca,
preabann sé anonn agus anall. Ar an
gcaoi sin, ba cheart go bhfaigheadh síolta
breis solais sa bhosca. An bhfásfaidh na
síológa sa bhosca níos fearr? Tuar agus
imscrúdaigh.

Déan bosca solais

Deir eolaithe gur chóir dúinn rudaí a athchúrsáil agus a athúsáid. Má dhéanaimid
seo, mairfidh na mianraí agus na hacmhainní i bhfad níos faide ar domhan. B’fhéidir
go mbeimis ábalta cabhrú dá n-úsáidfimis potaí plandaí a rachadh ar ais isteach san
ithir. Go hiondúil, ceannaímid potaí plaisteacha nuair a bhíonn síolta le cur againn,
ach má dhéanaimid potaí plandaí in-bhithmhillte (biodegradable), sábhálfaimid ár
gcuid airgid agus cuideoimid leis an timpeallacht.
Bunábhair:
• Páipéar nuachta
• Seilitéip
• Siosúr
• Buidéal plaisteach, próca nó crann fuinte (rolling pin) mar mhúnla

1. Gearr an chuid tosaigh ón mbosca cairtchláir.
2. Úsáid rialóir agus gearr líne ar fiar (diagonal) ar dhá thaobh an bhosca. Gearr ar
na línte seo. Féach ar an ngrianghraf.
3. Clúdaigh go hiomlán an chuid laistigh den bhosca le scragall cistine. Déan é
chomh réidh agus is féidir leat.
4. Tá breis eolais ar bhoscaí solais le fáil ag www.blackrockec.ie. Cliceáil ar
‘Paddy’s School Garden’.

Treoracha:
1. Nuair a bheidh an Irish Independent léite, gearr stiallacha (strips) atá thart ar 30
cm ar fad as na leathanaigh.
2. Socraigh cén airde pota a theastaíonn uait. Má theastaíonn pota uait atá 10 cm
ar airde, gearr na stiallacha 10 cm ar leithead.
3. Gearr thart ar 8 stiall páipéir.
4. Fill gach stiall thart ar an mbuidéal/próca. Tosaigh é leath bealaigh thart ar an
stiall roimhe.
5. Nuair a bheidh tú críochnaithe, dún an sorcóir le seilitéip.
6. Fill an bun agus dún é le seilitéip sa chaoi go bhfuil pota agat a bhfuil bun air.
7. Sleamhnaigh an pota den phróca/ den bhuidéal.
8. Nuair a bheidh na potaí déanta agat, líon iad leath bealaigh le hithir nó le múirín
(compost). Lean na treoracha ar an bpaicéad síolta agus cuir iad. Nuair a
fhásfaidh na plandaí, ní bheidh ort iad a athphlandáil (transplant). Cruaigh
(harden) iad sna potaí agus déan poll plandála taobh amuigh agus cuir an
planda agus an pota san ithir.
Smaoinigh air seo:
Chun plandaí a dhéanamh crua, cuireann tú amach faoin aer iad ar feadh cúpla
uair an chloig gach lá sula gcuireann tú san ithir iad. Cén fáth ar smaoineamh
maith é seo?
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Arbh eol duit?

Fíricí Fónta

• Tá plandaí ag fás ó shíolta le fada an lá. Inniu, fásann crann an gingko sa tSín ach
d'fhás na chéad gingko ó shíolta thart ar 300 milliún bliain ó shin.

Dá millfeadh tubaiste (disaster) éigin plandaí ar fud an domhain, bheadh gorta ann go
forleathan (widespread) agus gheobhadh daoine bás den ocras. Mar chosaint ina
aghaidh seo, shocraigh eolaithe go ndéanfadh siad stóráil ar oiread agus is féidir de
shíolta éagsúla in uaimh faoi thalamh. An uaimh seo, mar aon lena banc síolta, tá sí
120 méadar taobh istigh de shliabh ar Oileán Spitzbergen atá in aice leis an Iorua.
Chuir na heolaithe tús leis an mbanc sa bhliain 2008 agus tá spás ann do 4.5 milliún
síol éagsúil. Beidh an teocht ag míneas 18° C (-18° C) agus déanfaidh an teocht
íseal seo cosaint ar na síolta go ceann na mílte bliain.

• Chuir (planted) eolaithe Iosrael síol a bhí 2000 bliain d'aois. Tháinig an síol ó chrann
pailm dhátaí (date palm). Creid nó ná creid, phéac an síol agus tá crann sláintiúil
pailm dhátaí ag fás anois.
• B'fhéidir go gceapann tú go mbíonn ar shíolta bheith in ithir le fás. Ní gá go mbeidís
in ithir ar chor ar bith. Bain triail as síolta an bhiolair a fhás ar ithir, ar thuáille cistine
fliuch, ar chárta fliuch nó fiú ar mharla fliuch. Féach cad a tharlaíonn!
• Tagann 200 síol ó ghathán gabhainn (dandelion head). Bíonn trí mhilliún síol i
bhfaighneog (seed pod) roinnt de na magairlíní (orchids).
• Tháinig eolaithe ar shíolta reoite sa talamh i gCeanada. Ceapann siad go raibh siad
níos mó ná 10,000 bliain d’aois. Phéac na síolta agus chuir siad bláthanna amach.

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i
gcomhar leis an Ionad Oideachas
Eolaíochta ag Coláiste Phádraig, Droim
Conrach, BÁC 9, le tacaíocht ón
gComhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta.
AISTRIÚCHÁN: Bairbre Ní Ógáin
TAIGHDE & TÉACS:
Paula Kilfeather, Clíona Murphy,
Fiachra Ó Brolcháin & Janet Varley.

EAGARTHÓIR: John Walshe

• Tá roinnt síol atá an-dainséarach, m.sh. na cinn a thagann ó lus na hoíche (deadly

DEARADH: INM Studio
SCRÍOBH CHUIG: Debbie Brennan,
Eureka, Irish Independent, 27-32
Sráid Thalbóid, BÁC 1.
LÍNE DO CHUSTAIMÉIRÍ: 023 8863850
nó
CUIR RÍOMHPHOST CHUIG:
eureka@ independent.ie
www.independent.ie/eureka

nightshade). Mharódh dhá chaor tú. Tá an planda ola ricne (castor oil) níos dainséaraí
arís – mharódh pónaire amháin duine fásta.
• Ní fhásann síolta ar fhormhór na gcrann darach go mbíonn siad 50 bliain d’aois, ar a
laghad. Má chuireann tú dearcán (acorn) i mbliana, cén aois a bheidh agat sular féidir
leat dearcáin an chrainn nua a chur?

