Salföld Major
1. KUTYAFAJTÁK
Melyik állatra illik a leírás?
a. Zsinóros szőrű, gyermekszerető terelőbajnok, házőrzőnek, jelzőkutyának is
kiváló. Fekete és fehér színben tenyésztik. ___________________________
b. A nyáj hatalmas termetű, félelmetes erejű, bozontos szőrű éjjeliőre. A
betolakodóra hang nélkül, vakmerőn, szemből támad. _________________
c. Nyájak, gulyák fürge, bátor kis parancsnoka. Vaddisznó-vadászatokon is
beválik. Éber, jókedvű, értelmes, szolgálatkész. _______________________
d. Nyájak, porták, személyek megvesztegethetetlen, bátor, hűséges őre. Jó
szimata alapján nyomkövetésre is használható. ________________________
2. BAROMFIUDVAR LAKÓI
Melyik állítás igaz?
a. A magyar tyúkot mindenhol tartják.
b. A magyar kacsa őse a tőkés réce.
c. A magyar lúd nem legel, kizárólag szemes takarmányt fogyaszt.
d. A legnagyobb testű magyar baromfi a magyar pulyka.
e. Az erdélyi kopasznyakú különlegessége a lábának színe.
3. Húzzátok alá a természetes baromfitartás jellemzőit!
a. tágas élettér
b. nagy energiatartalmú tápokkal való etetés
c. intenzív tartástechnológia d. hosszabb életűek az állatok
e. leghatékonyabb termelés
f. természetes táplálékok fogyasztása
g. ketrecben vannak az állatok
4. PATÁSOK
Melyik állatra illik a leírás?
a. A zsírtermelés göndör szőrű világbajnoka. Szőke, vörös, fekete
és fecskehasú színekben tenyésztik. ________________________________
b. Hatalmas erejét igavonásra használták, tejéből mozzarella sajt készül.
Bőre fekete, szőre ritkás. Szívesen dagonyázik. _______________________
c. A legelőkön ridegen tartott, délceg termetű, szilaj jószág. Szép szarvából
dísztárgyakat, kürtöket faragnak. _________________________________
d. Ékessége hullámos-fürtös gyapja és V-alakban álló, pödört szarva. Jól tejelő
fajta. Fehér és fekete színben tenyésztik. __________________________

5. Kösd össze az összetartozó fogalmakat!
a. borjú
b. tehén
c. bika
d. üsző
e. tinó
f. ökör
1. heréletlen hím
2. fiatal egyed
3. herélt, idős hím
4. fiatal nőstény
5. ellés után, idősebb nőstény
6. herélt, fiatal hím
6. MIT TEHETSZ A MÉHEKÉRT? Olvasd el! Karikázd be azoknak a
növényeknek a nevét, amelyek méhek beporzása nélkül is termést
adnak! brokkoli, alma, búza, körte, paradicsom, cseresznye, sárgarépa, zeller,
eper, hagyma, szilva, kukorica, meggy, zab, cukkini, barack, rizs, bab, retek
7. REJTŐZKÖDŐ SOKASÁG! Melyik állítás hamis!
a. A legelő gazdag élővilága a legelő állatok segítségével marad fenn.
b. A trágya megannyi rovar- lepke- és gombafajnak nyújt táplálékot,
sőt a talajt, a növényeket is táplálja.
c. A tavaszi álganéjtúró nem fogyaszt trágyát.
8. RACKA TEREM, LEPKE KIÁLLÍTÁS Egészítsd ki a mondatokat!
a. A lepkék két pár, torhoz kapcsolódó szárnyát a tor erős _______________
mozgatja.
b. A lepkék szárnyának felületét nagyon apró, zsindelyszerűen rendezett,
többnyire színes ___________________________ milliói fedik.
c. A vörös, narancs, napsárga színek és rajzolatok épp arra szólítják fel a
ragadozót, hogy elkerülje őket, mert ________________________!
d. Egyes lepkék nyugalmi állapotban, összezárt szárnyaikkal úgy olvadnak bele
környezetükbe, hogy észre sem venni őket. Leggyakrabban falevélnek
álcázzák magukat,…. Ez a jelenség a _____________ a ___________ záloga.
e. A második világháborút megelőzően hazánkban is sokan foglalkoztak
_______________________ tenyésztésével.
9. MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZÖK Írd be a számokat!
a. eke: ______ b. borona: ______ c. vetőgép: _____ d. kultivátor: ______
Mire használták a kultivátort? _____________________________________

Salföld Major - MEGFEJTÉS
1. KUTYAFAJTÁK
Melyik állatra illik a leírás?
a. Zsinóros szőrű, gyermekszerető terelőbajnok, házőrzőnek, jelzőkutyának is
kiváló. Fekete és fehér színben tenyésztik. PULI
b. A nyáj hatalmas termetű, félelmetes erejű, bozontos szőrű éjjeliőre.
A betolakodóra hang nélkül, vakmerőn, szemből támad. KOMONDOR
c. Nyájak, gulyák fürge, bátor kis parancsnoka. Vaddisznó-vadászatokon is
beválik. Éber, jókedvű, értelmes, szolgálatkész. MUDI
d. Nyájak, porták, személyek megvesztegethetetlen, bátor, hűséges őre.
Jó szimata alapján nyomkövetésre is használható. KUVASZ
2. BAROMFIUDVAR LAKÓI
Melyik állítás igaz?
a. A magyar tyúkot mindenhol tartják. b. A magyar kacsa őse a tőkés réce.
c. A magyar lúd nem legel, kizárólag szemes takarmányt fogyaszt.
d. A legnagyobb testű magyar baromfi a magyar pulyka.
e. Az erdélyi kopasznyakú különlegessége a lábának színe.
3. Húzzátok alá a természetes baromfitartás jellemzőit!
a. tágas élettér
b. nagy energiatartalmú tápokkal való etetés
c. intenzív tartástechnológia d. hosszabb életűek az állatok
e. leghatékonyabb termelés
f. természetes táplálékok fogyasztása
g. ketrecben vannak az állatok
4. PATÁSOK
Melyik állatra illik a leírás?
a. A zsírtermelés göndör szőrű világbajnoka. Szőke, vörös, fekete és
fecskehasú színekben tenyésztik. MANGALICA
b. Hatalmas erejét igavonásra használták, tejéből mozzarella sajt készül.
Bőre fekete, szőre ritkás. Szívesen dagonyázik. BIVALY
c. A legelőkön ridegen tartott, délceg termetű, szilaj jószág.
Szép szarvából dísztárgyakat, kürtöket faragnak. SZÜRKEMARHA
d. Ékessége hullámos-fürtös gyapja és V-alakban álló, pödört szarva.
Jól tejelő fajta. Fehér és fekete színben tenyésztik. RACKA JUH

5. Kösd össze az összetartozó fogalmakat!
a. borjú: 2 b. tehén: 5 c. bika: 1 d. üsző: 4 e. tinó: 6 f. ökör: 3
1. heréletlen hím
2. fiatal egyed
3. herélt, idős hím
4. fiatal nőstény
5. ellés után, idősebb nőstény
6. herélt, fiatal hím
6. MIT TEHETSZ A MÉHEKÉRT? Olvasd el! Karikázd be azoknak a
növényeknek a nevét, amelyek méhek beporzása nélkül is termést
adnak! brokkoli, alma, búza, körte, paradicsom, cseresznye, sárgarépa, zeller,
eper, hagyma, szilva, kukorica, meggy, zab, cukkini, barack, rizs, bab, retek
7. REJTŐZKÖDŐ SOKASÁG! Melyik állítás hamis?
a. A legelő gazdag élővilága a legelő állatok segítségével marad fenn.
b. A trágya megannyi rovar- lepke- és gombafajnak nyújt táplálékot, sőt a
talajt, a növényeket is táplálja.
c. A tavaszi álganéjtúró nem fogyaszt trágyát.
8. RACKA TEREM, LEPKE KIÁLLÍTÁS Egészítsd ki a mondatokat!
a. A lepkék két pár, torhoz kapcsolódó szárnyát a tor erős izomzata
mozgatja.
b. A lepkék szárnyának felületét nagyon apró, zsindelyszerűen rendezett,
többnyire színes pikkelykék milliói fedik.
c. A vörös, narancs, napsárga színek és rajzolatok épp arra szólítják fel a
ragadozót, hogy elkerülje őket, mert mérgezőek!
d. Egyes lepkék nyugalmi állapotban, összezárt szárnyaikkal úgy olvadnak bele
környezetükbe, hogy észre sem venni őket. Leggyakrabban falevélnek
álcázzák magukat,…. Ez a jelenség, a mimikri a túlélésük záloga.
e. A második világháborút megelőzően hazánkban is sokan foglalkoztak
selyemlepke tenyésztésével.
9. MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZÖK
a. eke: 3
b. borona: 1
c. vetőgép: 2
d. kultivátor: 4
Mire használták a kultivátort? talaj előkészítésre, talaj lazítás

