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Borsó

A borsót széles körben termesztik. A kicsi, zöld, gömb alakú borsószemek egy tartóban
helyezkednek el, ez a hüvely. A borsó értékes zöldség a magas szénhidrát és fehérje tartalma
miatt. Tartalmaz még vasat, foszfort, cinket, káliumot, magnéziumot, C-vitamint, A-, K- és
komplex B- vitaminokat. Kis- és Közép-Ázsiából származik, de már az ókori görögök és
rómaiak is termesztették. Ez a növény képviseli az egyik legrégebbi növénykultúrát a búza
és az árpa mellett. 

A mérsékelt éghajlatot és a kellő nedvességet kedveli. Nem viseli jól a nagyon magas és
a nagyon alacsony hőmérsékletet, nem nő és nem terem száraz időben. Többféle talajba is
ültethető, de legjobb, ha könnyű, egészséges, művelt talajba kerül. Júniusban és júliusban
szokták betakarítani. 

Évelő, lágyszárú növény. A főgyökér ék alakú, és igen fejlett. Az oldalgyökereken
csomócskák alakulnak ki. Ezek olyan baktériumokat tartalmaznak, amelyek képesek
megkötni a nitrogént a levegőből, és szimbiózisban élnek a növénnyel. A szára lehet egyenes,
kúszó vagy függő.



Levele: Sajátos szerkezettel rendelkezik. A levél 2-3 pár, ovális alakú lapból, és egy
elágazó indából áll, ami a végső levelet alkotja.

Virága: Fehér vagy enyhén vöröseslila színű, a levelek tövénél helyezkedik el, 1-1 a korai,
míg 2-5 a kései fajtákon. 5 különböző alakú szirom és 10 porzó alkotja, amelyből 9
egybeolvad. 

Beporzás: Többnyire közvetlen, azaz önbeporzó, ilyenkor a pollenszem ugyanannak a
virágnak a bibéjébe jut be. Azonban nem kizárt a keresztbeporzás sem, amikor a
pollenszem egyik virágról a másikra kerül a szél, a rovarok, a víz vagy az ember által.

Termése: Úgynevezett hüvelyes termés. A hüvely két fala között helyezkednek el a gömb
alakú, zöld szemek, amelyek gazdagok keményítőben és zsírokban. Amikor megérett,
akkor szétnyitják a hüvelyt és kiveszik a szemeket belőle.

Kártevők: Borsózsizsik, levéltetvek, bagolylepke hernyók, borsótripsz, valamint levél-,
szár-, és hüvelyfoltosság, lisztharmat, borsóperonoszpóra, borsórozsda.

Felhasználás: Amellett, hogy a borsót ételként fogyasztjuk, természetes orvosságként
is használható. Számos betegség kezelésére jó, mint például: csontritkulás, magas
vérnyomás, székrekedés, cukorbetegség stb. A borsót és rokonait (paszulyt és lencsét), a
talaj szerkezetének és termékenységének helyreállításához is használják, a gyökerükben
élő nitrogénmegkötő baktériumok miatt.
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Hagyma

A hagyma az egyik legrégebbi növénykultúra, amelyet gyógynövényként,
fűszernövényként és zöldségként termesztenek, több mint 5000 éve. Az eredete nem ismert,
de valószínűsíthetően Pakisztánból származik. A föld alatt található gumója gömb vagy
hosszúkás alakú, amelyet rétegesen elhelyezkedő, húsos levelek alkotnak, ezekben tárolja a
növény a tápanyagokat, kívül pedig egy száraz réteg védi, ami arany vagy vöröseslila színű.
Könnyű, homokos talajba szokás ültetni, sok vizet igényel, jól tűri az alacsony hőmérsékletet,
viszont a fényhiányban nem növeszt hagymagumókat. A betakarítást július-augusztusban
végzik, de tavasszal is fogyasztható a zöldhagyma. Dughagymák ültetésével termesztik, ami
egy évvel később hagymamagokat eredményez, amiket el kell ültetni.

A gyökere kétféle lehet. Az egyik csírázáskor jelenik meg, és a gumó kifejlődéséig tart,
amikor is megjelennek az úgynevezett járulékos gyökerek. A hagymának a szára is kétféle
lehet, az egyik a vegetatív időszak alatt, a gumó tövénél alakul ki. Ez a szár korong alakú és
a föld alatt van. A másik a reprodukció során, a gumóból fejlődik ki, üres belül és orsó alakú.



Levele: A belső levelek ovális alakban, a száron fejlődnek ki, a belső rügyekkel együtt. A
gumót belül húsos, fehér levelek alkotják, kívül pedig vékony, pergamenszerűek. A felszíni
levelek üresek belül.
Virága: A gumó közepéből nő ki a belül üres szár, amelyen kialakul a virág.  A szár tetején
találhatóak a zöldes-fehér virágok, amelyek egy gömböt alkotnak, és erős illattal
rendelkeznek. A virágok a növény életének második évében alakulnak ki, július-
augusztusban, hiszen a hagyma kétévenként virágzó növény. Az első évben, csak a növény
vegetatív részei alakulnak ki: a gyökér, a szár és a levelek.
Beporzás: A rovarok segítségével történik.

Termése: Egy gömb alakú gumó, ami legfeljebb hat magot tartalmaz.

Kártevők: Az egyik legjelentősebb kártevő a hagymalégy, ami az első melegebb napokon
jelenik meg. A hagymát még megtámadhatják a fonalférgek, vagy olyan betegségek, mint
például a szürkepenész, vagy a ragya.

Felhasználás: A hagyma elősegíti az agy és a szív működését, erősíti a csontokat,
elősegíti az emésztést és csökkenti a rák kialakulásának lehetőségét. Fogyasztható
nyersen, salátákban vagy sülve különböző ételekben.
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