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Roinn 3
Torthaí agus 
Glasraí

Naisc leis an gcuraclam:
• Eolaíocht Dúile beo
  Feasacht agus cúram imshaoil
• Tíreolaíocht Imshaoil dhaonna
• OSPS Mise agus an domhan mór

Cuspóirí an cheachta:
Féachaint siar ar ábhar Ranna 1 agus 2. Eolas a chur ar aicmí torthaí agus glasraí. 

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul tríd an bhfoclóir agus na coincheapa a múineadh i Ranna 1 agus 2 roimh thosú  
ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa Ranna 1 agus 2:
folláin torthaí  glasraí úlla gas síolta croí prátaí 
fréamh brioscáin phrátaí sceallóga prátaí
 
Ba chóir dúinn cúig phíosa de thorthaí agus glasraí a ithe gach lá mar is bia folláin atá ann. Fásann 
torthaí ar chrainn agus ar thoir agus bíonn siad níos milse ná glasraí. Is iad úlla, sútha talún agus caora 
príomhthorthaí na hÉireann. Is é is glasra ann ná cuid de phlanda a ithimid. Is iad prátaí agus beacáin 
na glasraí is coitianta a fhásann in Éirinn ach bíonn réimse leathan de ghlasraí eile ag fás anseo freisin. 
Déantar brioscáin phrátaí is sceallóga prátaí as prátaí.    

Tar éis féachaint siar ar an bhfoclóir agus na coincheapa thuas, is féidir tús a chur leis an eolas níos 
doimhne a leanas.

Foclóir don cheacht seo:
aeráid tithe gloine síol torthaí citreacha craiceann andúchasach bleibeanna

An raibh a fhios agat? 
Is torthaí iad cnónna! Is síolta iad de thorthaí mar shampla: cnónna coill nó almóinne. 
 
Aeráid 
Téann aeráid na tíre i bhfeidhm ar na cineálacha torthaí agus glasraí gur féidir a chur ag fás. Ní fhásann 
oráistí in Éirinn mar teastaíonn teas na gréine uathu. Ach úsáidtear tolláin phlaisteacha agus tithe gloine 
chun an teas a choinneáil istigh agus is féidir a lán torthaí agus glasraí a chur ag fás iontu. 

Aicmí Torthaí
Torthaí síolta: Tugtar an t-ainm seo orthu mar gheall ar na síolta atá i 
gcroí an toraidh mar shampla úlla, fíonchaora agus piorraí.
Caora: Fásann siad ar phlandaí nó ar thoir mar shampla sútha talún, 
sútha craobh agus spíonáin.
Torthaí Citreacha: Is torthaí súmhar le craiceann tiubh iad mar 
shampla oráistí, seadóga, líomóidí agus mandairíní. Is féidir plandaí 
citreacha a chur ag fás in Éirinn ach ní fhásfaidh aon toradh orthu mar 
gheall ar an aimsir.
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Torthaí cloiche: Tá cloch nó croí mór laistigh de na torthaí 
seo mar shampla silíní, péitseoga nó aibreoga. 
Torthaí andúchasacha: Ní fhásann na torthaí seo ach in 
áiteanna faoi leith ar domhan mar shampla an cíbhí i Nua 
Shéalainn agus bananaí san Áise agus Meiriceá Theas.

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar aicmí torthaí agus glasraí agus 
tionchar na haeráide ar na torthaí agus glasraí a fhásann sa tír.. 

Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie  
• “Agriculture – Cool or what?” DVD/fístéip ar fáil saor in aisce ó oifig Agri Aware

Aicmí Glasraí: 
Mar gheall ar thithe gloine is féidir beagnach gach saghas glasra a chur ag fás in 
Éirinn. Déantar cur síos ar ghlasraí maidir leis an gcuid den phlanda a ithimid.
Glasraí fréamhacha: Is í an fhréamh a ithimid – prátaí, cairéid, meacain bhána, 
tornapaí, cainneann, soilire, meacan biatais, biatais siúcra.
Glasraí torthaí: Tugtar glasraí torthaí ar na cinn seo mar is é toradh an phlanda 
a ithimid mar shampla trátaí, cúcamair agus piobair. Cosúil le torthaí tá a síolta 
laistigh agus tá go leor uisce iontu.
Glasraí duilleacha: cabáiste, spionáiste, leitís.
Glasraí blátha: brocailí, cóilis.
Glasraí bleibeanna: gairleog, oinniún
Bachlóga: bachlóga bhruiséile. 

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 25.
•  Déan sailéad torthaí sa rang. Déan plé ar an méid torthaí atá ann. An bhfuil na cúig 

phíosa atá molta ann? Scríobh treoracha le haghaidh sailéad nó sú torthaí a dhéanamh. 
•  Déan sailéad glasraí sa rang agus déan plé ar na glasraí atá ann – is glasra duilleach é an 

leitís, is glasra fréamhach é an cairéad srl.
•  Is féidir síolta de thorthaí éagsúla (úlla, oráistí srl) a chur agus bí ag faire ar cé acu a 

phéacfaidh. Is é cuspóir an ghnímh ná an nasc idir an síol agus an crann a léiriú ní crann 
úll a chur ag fás. 

• Déan taighde ar na tíortha ina bhfuil torthaí citreacha agus andúchasacha ag fás.
•  Le cabhair na bpáistí, bailigh síolta de thorthaí éagsúla. Cuir i gcomparáid lena chéile iad 

ó thaobh toirteanna. Déan iarracht iad a mheaitseáil leis an toradh.
• Déan suirbhé agus ansin barrachairt de na torthaí agus glasraí is fearr leis na daltaí. 
• Níos mó eolais ar conas a dhéantar siúcra as biatas siúcra ar www.agriaware.ie.   
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus an chaoi a bhfuilimid 

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil.
•  Más féidir cuir glasraí mar phrátaí, chairéid agus oinniúin i ngairdín na scoile.
•  Tá ábhair bhreise le fáil i Roinn 4. 


