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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:
Eolas a chur ar choincheap na gairneoireachta agus ar an gcaoi a fhásann prátaí agus beacáin. 

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul trí fhoclóir agus coincheapa na ranna eile roimh thosú ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa na Ranna eile:
folláin torthaí  glasraí aeráid tithe gloine torthaí citris
 
Ba chóir dúinn cúig phíosa de thorthaí agus glasraí ar a laghad a ithe gach lá. Fásann torthaí ar chrainn 
agus ar thoir agus bíonn siad níos milse ná glasraí. Is iad úlla, sútha talún agus caora príomhthorthaí 
na hÉireann. Rangaítear glasraí maidir leis an gcuid den phlanda a ithimid – is glasra fréamhach é an 
cairéad. Is iad prátaí agus beacáin na glasraí is coitianta a fhásann in Éirinn ach fásann réimse leathan 
de ghlasraí eile freisin. Téann aeráid na tíre i bhfeidhm ar na cineálacha torthaí agus glasraí gur féidir 
a chur ag fás. Ní fhásann torthaí citris mar oráistí nó torthaí andúchasacha mar bhananaí in Éirinn mar 
teastaíonn teas na gréine uathu.     

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:
gairneoireacht barra easpórtáiltear  galar treabhadh  leasachán  
dúchan         an Gorta Mór

An raibh a fhios agat? 
Sna meánaoiseanna ceapadh gur scáthanna fearthainne do leipreacháin  
ab iad beacáin! 
 
Gairneoireacht
Is éard is gairneoireacht ann ná barra mar thorthaí, ghlasraí, bhláthanna, 
chrainn agus thoir a chur ag fás. 
 
Beacáin
Is cineál fungais iad beacáin. Níl solas ag teastáil uathu le haghaidh fáis  
–a mhalairt atá fíor maidir le glasraí eile. Is iad ceann de na barra is coitianta  
in Éirinn mar easpórtáiltear go leor acu go dtí tíortha eile gach bliain.

In Éirinn, cuireann feirmeoirí na beacáin ag fás i dtolláin dhorcha. Caithfear  
an teas a rialú chun galar a sheachaint. Mar gheall ar na tolláin is féidir  
beacáin a chur ag fás áit ar bith sa tír ag am ar bith den bhliain. Is minic  
a bhíonn na beacáin fhiáine a fhásann sna páirceanna nimhiúil agus  
caithfear comhairle a lorg sula n-ithimid iad. 
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Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar ghairneoireacht agus ar fhás prátaí 
agus beacán ach go háirithe.

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

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 25.
•  Iarr ar pháistí dul chuig an ollmhargadh áitiúil agus liosta a dhéanamh de na cineálacha 

prátaí atá ar díol (Kerr Pinks, Record, Rooster) agus den mhéid earraí déanta as prátaí.
•  Déan plé ar bhia folláin, go háirithe gur chóir dúinn cúig phíosa de thorthaí agus glasraí a 

ithe gach lá chun bheith folláin. Conas is féidir linn iad a ithe?
• Níos mó eolais agus turgnamh ar phéacadh prátaí ar www.agriaware.ie.
•  Déan taighde ar bhéilí traidisiúnta na hÉireann le prátaí nó torthaí mar phríomhábhar 

iontu mar shampla cál ceannann nó bairín breac.
•  Déan tionscnamh ranga ar an nGorta Mór nó ar ghorta eile atá ar siúl sa domhan faoi 

láthair. Eolas agus acmhainní ar www.trocaire.ie. 
•  Féach ar www.primaryscience.ie chun fáil amach conas is féidir trátaí a chur ag fás. 

(Bileoga oibre ar fáil trí mheán na Gaeilge).
•  Cuir agallamh ar fheirmeoir torthaí nó glasraí. Cuir ceisteanna maidir le tascanna na 

séasúr difriúil. Déan líne ama nó féilire a léiríonn an timthriall fáis.
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus ar an gcaoi a bhfuilimid 

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil -An Feirmeoir Gaelach Lch 2.

Prátaí ag Fás

Is glasraí fréamhacha iad prátaí agus mar sin is faoin talamh a fhásann siad. Déantar an treabhadh 
san fhómhar chun an talamh a bhriseadh suas. Leasaítear an talamh le ceimicigh nó aoileach 
(bualtrach ainmhithe) chun cothaithigh a chur air freisin.

In aimsir mhaith an earraigh, treabhann an feirmeoir an talamh chun claise (cainéil nó trinsí) a 
dhéanamh. Cuireann sé/sí na síolta prátaí agus clúdaítear arís iad leis an gcré.

Mura bhfuil na fréamhacha sa dorchadas ní fhásfaidh aon phrátaí. Fad is a bhíonn na prátaí ag fás 
faoin talamh, bíonn planda glas ag fás os cionn an talún. Tar éis an planda a bheith faoi bhláth, 
tosaíonn sé ag seargadh. Seo comhartha go bhfuil na prátaí réidh.  
 
An Gorta Mór
Ba bharr tábhachtach i gcónaí iad prátaí sa tír seo. Bhí daonra na hÉireann ag brath go huile is go 
hiomlán ar phrátaí thart ar 1840 ach tháinig dúchan orthu agus theip ar an mbarr. Fuair breis is 
milliún daoine bás agus bhí ar dhá mhilliún eile dul ar imirce i 1847. Tugtar an Gorta Mór ar an 
tréimhse seo.


