
 

Athfhás gan Chaith 

Ní féidir síolta a fháil? Tuigimid in am aonraithe seo gur féidir le leithlis a bheith 

ina fhadhb, mar sin cén fáth nach n-athúsáidfeá céard atá agat i do chistin?! Fiú 

mura bhfaigheann tú plandaí óga, is turgnamh taitneamhach é triail a bhaint as! 

An raibh a fhios agat go bhfuil go leor torthaí agus glasraí ann is féidir a athfhás ó 

tháirgí atá fágtha? 

Cén fáth nach ndéanfá iarracht cuid de do bhia úr is mó a úsáidtear a athfhás. Is 

bealach iontach é chun dramhaíl bhia a úsáid agus chun leanaí a mhúineadh faoi 
phlandáil. 

Bain triail as na torthaí agus glasraí Iteáin Dochreidte seo a leanas thíos. 

Prátaí  

Is féidir leat do phrátaí seargtha nó prátaí beaga a athchur 

• Ar dtús gearrann tú do phráta neamhchócaráilte ina dhá phíosa, 

ag cinntiú go bhfuil dhá shúil ar a laghad ag gach leath. 

• Tá roinnt bachlóga nó péacáin bheaga ag gach tiúbair nó práta, ar 

a dtugtar súile go coitianta! Is as na bachlóga seo is féidir leis an 

bpráta nua a fhás! 

• Fág an dá leath le triomú amach thar oíche. 

• Nuair atá siad tirim, cuir iad 1 chos óna chéile in 8 n-orlach ithreach. 

• Na prátaí a uisciú agus faigh áit thirim i do theach chun iad a fhás. 

Chomh luath agus a thosaíonn na duilleoga prátaí ag píceáil is féidir leat níos mó 

ithreach a chur leis. Tar éis seachtaine nó dhó beidh na plandaí phráta láidir go leor 

le hiompar lasmuigh, ach déan cinnte nach bhfuil sioc ar bith tuartha! 

Leitís 

• Tóg bun do leitís Rómhánach agus cuir iad i mbabhla le 1/2 

d’orlach d’uisce. 

• Athraigh an t-uisce gach lá agus coinnigh an babhla i gceantar 

grianmhar. 

• Chomh luath agus a thosaíonn an leitís ag péacadh cuir na 

croíthe sa ghairdín i bpota go dtí go bhfuil siad chun fás amach 

as, nó sa talamh. 

• Uisciú go laethúil! 
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Tornapa   

Nod: Oibríonn sé seo den chuid is mó le tornapaí agus na bairr glasa fós ceangailte! 

• Tarrtháil na bairr tríd an tornapa a ghearradh ón gas. 

• Cuir an gas i gcoimeádán uisce, ba chóir duit barra glasa nua a thabhairt faoi deara ag 
fás i gceann cúpla lá. 

• Cuir na bairr in ithir nuair a fhásann na bairr péacaithe. 

• Ná déan dearmad a uisciú go laethúil! 

Cairéad  

Nod: Oibríonn sé seo den chuid is mó le tornapaí agus na bairr glasa fós 

ceangailte! 

• Gearr barr an chairéid leis na duilleoga fós ceangailte. 

• Cuir an cairéad i mbabhla beag, gearrtha taobh síos, le orlach huisce. 

• Cuir an babhla i leac fuinneoige grianmhar, ag athrú an uisce gach lá. 

• Cuir na bairr in ithir nuair a fhásann na bairr péacaithe. 

• Ná déan dearmad a uisciú go laethúil! 

 

 

Síobhas  

Ní fhásann síobhais go maith ó ghearrthóga, ach is féidir iad a fhás ó bholgán, 
cosúil le cuma oinniúin glasa. Is dóicha go bhfaighidh tú síobhais atá fós ceangailte 
leis anm bolgán sa rannóg táirgí orgánacha nó i margadh d’fheirmeora áitiúil. 

• Gearr an chuid glas de na síobhais ón mbarr, ag fágáil 2-3 orlach de ghlas 
ag ardú amach ón mbolgán. 

• Cuir na bolgáin i bpota le hithir. 

• Cuir an pota in aice le leac fuinneoige chun solas na gréine a ligean 
isteach. 

• Cuir uisce ar an bplanda gach cúpla lá - ná bíodh imní ort, tá 

síobhais frithsheasmhach, mar sin ní gá duit iad a uisciú gach 

lá. 

• Bí cinnte na síobhais a bhearradh nuair a fhásann siad ró-ard, nó ní 
thógfaidh na fréamhacha, agus ní thiocfaidh rath ar an bplanda. 
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Sútha Talún  

• Bain síolta as sútha talún le bior fiacla. 

• Glan na síolta amach ionas nach bhfágtar torthaí orthu ansin lig dóibh triomú 

go hiomlán. 

• Líon pota plandaí beag nó pota síolóige le hithir, cuir síol amháin i ngach 
pota. Tá na síolta sútha talún an-bheag agus dá bhrí sin teastaíonn uathu 

potaí níos lú. 

• Is féidir le síolta sú talún a phéacadh chomh beag le seachtain nó an oiread de sé 

cinn, mar sin bí foighneach leo. Cuir na potaí síolóige ar leac fuinneoige laistigh. 

• Tá na síológa réidh le trasphlandú nuair a fhásfaidh siad trí nó ceithre duilleog do 

gach ceann. Aistrigh an planda i bpota phlanda taobh lasmuigh. Uisciú go rialta 

agus iad ag fás. 

Glasraí Eile a féidir leat triail a bhaint as a Athfhás sa bhaile: 

• Piobair 

• Soilire 

• Finéal 

• Sinséar 

• Oinniúin earraigh 

• Trátaí 

An raibh a fhios agat gur féidir leat rollaí páipéir leithris a úsáid mar photaí 
síolóige? 

Iad a ghearradh ceithre líne ingearach ag bun an rolla leithris agus iad a fhilleadh isteach 

lena chéile chun bonn a chruthú. 

Tá siad seo in-bhithmhillte agus méid iontach chun síolta beaga a phlandáil! 

 
 

Copyright © Agri Aware 2022 | Charity Number CHY12014



 

 
 

Copyright © Agri Aware 2022 | Charity Number CHY12014



 

Cuir in iúl dúinn conas ar éirigh leat! 

• Ar fhás aon rud ó do thorthaí/glasraí athphlandaithe? 

• Má tá, cad a chonaic tú? 

• An raibh fréamhacha ag do shíol? 

• Cén fhad a thóg sé chun fás? 

Cén fáth nach dtaispeánfá dúinn trí do chuid pictiúr a 
phostáil ar na meáin shóisialta?! Clibeáil muid @agriaware 
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