
Égig Érő paszuly
Tudod-e, hogy mi a paszuly, és mekkorára 
nő? Ha nem, a megfejtéshez olvasd el Az 
égig érő paszuly című mesét!
Most, hogy már tudod, hogy ez a futóbab és 
nagyon-nagyon magasra nő, segíts neki, 
hogy elérje az eget.
A magokat ültesd be egy cserépbe és ké-
szítsd el a mesebeli kastélyt, amelyben az 
óriás lakott a felhők között, majd szúrd a 
cserépbe. A cserepet tedd világos, meleg 
helyre és locsolgasd. számold meg, hány 
nap alatt éri el a kastélyt.

Ha már a felhők fölé nőtt, az azt jelenti, hogy 
kinőtte a cserepet. Költöztesd ki a kerti 
ágyásba, vagy a teraszon egy balkonládába, 
vagy nagyobb cserépbe. Kertészlapáttal áss 
neki napsütötte helyen akkora fészket, 
amelybe kényelmesen belefér. Tegyél a tövé-
hez kis földet, és óvatosan nyomkodd meg, 
simítsd el a növényke körül, majd locsold be 
jól. Keress neki támasztékot: szúrj le a 
növénykéd mellé nagy faágat vagy bam-
buszpálcát, hogy el tudjon indulni az ég felé.
Locsolgasd, figyeld nap mint nap. Meglátod, 
ha vizet és napot kap, úgy elindul, hogy meg 
se akar állni. Nagyon okos növény, a karót 
úgy megtalálja, mintha látná, hogy hol van. 
Felkapaszkodik rá és addig csavarodik, 
amíg az véget nem ér. Utána folytatja to-
vább az ég irányába: felkapaszkodik a kö-
zelben levő bokorra, fára, fészerre, háztető-
re, és ha a teraszon van, akkor valószínű a 
felső szomszédhoz is bekopogtat.
Hamarosan megjelennek a virágok minden-
féle színben: fehér, lila, piros… Most már 
csak egy tennivaló maradt a locsoláson kí-
vül: szüretelni kell!
Futóbabod folyamatosan hozza a zsenge 
kis zöldbabokat, ezért folyamatosan kell 
szedni. Ha látszik, hogy már van egy főze-
léknyi zöldbab, akkor nekiállhatsz leszede-
getni. A hüvelyeket egyenként, óvatosan 
próbáld meg letörni, hogy a növény ne sé-
rüljön, és még a következő főzelékadagot is 
fölnevelje.
Ha nem szereted a zöldbabot, de a bable-
vest annál jobban, akkor hagyd beérni a 
babszemeket. Ha a hüvelyek meghíztak, ki-
dudorodnak bennük a babszemek, a hüve-
lyek elszáradnak, elkészült a bableves-
alapanyag. A száraz hüvelyekből ki kell sze-
degetni a babszemeket, de ez már könnyű 
feladat egy olyan kis kertésznek, aki sikere-
sen fölnevelt egy futóbabot.
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mostanában sokat kell otthon lennetek, és biztosan érzitek, hogy nem lehet egész nap 
online tanulni, tévézni, játszani a számítógépen, mert egy idő után az is unalmas. 

most van itt az ideje, hogy kipróbáljátok a kertészkedést, 
és megvalósítsatok néhány nagyon érdekes ötletet. ha friss zöldséget szeretnétek, 

ahhoz is hozzáláthattok, de ha mondjuk a dinóknak keresnétek egy jó kis búvóhelyet, 
ahhoz is tudunk ötletet adni. vágjatok bátran bele, és ha kell, 

vonjátok be a szüleiteket is a vidám időtöltésbe, mert most a jelszó: #kertészkedjotthon! 

Vidáman otthon

A kastély készítéséhez a következőkre 
lesz szükséged: fehér karton, színes ce-
ruza, hurkapálca, vatta, ragasztó.
rajzolj a fehér kartonra egy kastélyt 
(amelyben az óriás lakik a felhők kö-
zött a mesében), és színezd ki. A kas-
tély alá kerül az égbolt a felhőkkel. Az 
eget színezheted kékre, vagy tegyél 
egy kék papírcsíkot, arra ragassz vat-
tapamacsokat felhő gyanánt. Ragaszd 
a hurkapálcát a hátsó felére, majd 
szúrd a cserepedbe.
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Ugye nem is gondoltad volna, hogy a mi ni ker-
ted ültetőedénye megtalálható a saját kony-
hátokban? A tejes- vagy gyümölcsleves doboz 
ideális ültetőedény, elfér a keskeny ablak-
párkányon, és hihetetlenül sok minden fölne-
velhető benne. A lakásban vagy a kertben föl-
lelhető növények függvényében készíthetsz 
sivatagi kaktuszkertet vagy dinókertet.
A tejesdobozt alaposan mosd ki, majd vágd 
le az egyik oldalát, kész is az ültetőedényed. 
Dekorálhatod kedvedre, majd vond be víz-
álló, színes csomagolóanyaggal, amelyet tű-
zőgéppel rögzíthetsz rá a legegyszerűbben. 
Ha kidíszítetted, akkor ne felejtsd el alul ki-
lyukasztani.
Ha van minikaktuszotok, ami kinőtte a cse-
repét, akkor készíts sivatagi kertet kaktu-

szokkal, homokkal, sziklákkal. A kaktuszok 
átültetéséhez újságpapírból harmonikasze-
rűen hajtogass egy csíkot, amit csipeszként 
tudsz használni. A kettéhajtott papírcsíkkal 
fogd meg a kaktuszt az egyik kezeddel, míg 
a másikkal leveszed róla a kinőtt cserepet. 
így a papírcsíkkal megfogva tudod behe-
lyezni a minikertedbe, amelyet kaktuszföld-
del, vagy homokkal kevert földdel tölts meg. 

A sivatagi kertedet is locsold be ültetés 
után, majd tedd világos, napos helyre. Biz-
tos tudod, hogy a kaktuszok nem szeretik a 
sok vizet, ezért elég, ha csak ritkán locso-
lod. ősszel ne felejtsd el bevinni a szobádba 
egy világos ablakpárkányra. Télen pedig 
egyáltalán ne adj neki semmi vizet. 

Szakács-Nagy Zsuzsa 
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FűFejek
Ha gyors kertészkedős sikerélményre 
vágysz, és otthon megtalálható alapanya-
gokból dolgoznál, akkor készíts fű-
fejet! 
A fűmagot a nagyobb élelmi-
szerboltokból is beszerez-
heted, kinőtt vagy lyukas 
zokni (ideális a nejlon-
zokni, de lazább szövésű 
pa mut zoknit is használ-
hatsz), illetve egy hasz-
nált cserép pedig biztos 
van otthon.
Előnye, hogy a fűfejet bármi-
kor elkészítheted, mert a fűmag 
mindig kihajt, ha meleg helyre teszed 
és locsolod. így ha hideg van kint, akkor a 
belső ablakpárkányon nevelgesd, a meleg 
hónapokban kiteheted a külső ablakpár-
kányra vagy a teraszra.
A készítésnél arra ügyelj, hogy a zokni aljá-
ba kerüljön a fűmag, mert az lesz az ember-
kéd feje búbja. Bőven tegyél bele fűmagot, 
hogy jó sűrű frizurája legyen. Egy marék fű-
mag után töltsd meg földdel, tömörítsd, for-
máld szép gömbölyűre. Ha elérte a megfele-

lő méretet, akkor kösd be, tégy rá hurkot. A 
bekötött része lesz az alja, így fordítsd meg, 
és alakítsd ki az orrát. Az arca közepén csípj 
el egy kis földet és kösd meg. Már csak a sze-
me hiányzik, az lehet gomb, vagy akár két 

fehér babszem is. tedd lapos tálra és locsold 
meg. Ha mindennap meglocsolod, akkor egy 
hét múlva már biztosan kibújnak a fűma-
gok, keresheted is az ollót, hogy elkészítsd a 
frizuráját.

Ha szeretnél a kedvenc őslényeidnek kedvükre való élőhelyet varázsolni, a dobozba ül-
tess például varjúhájféléket, kövirózsákat, amiket gyökér nélkül is nyugodtan betehetsz, 
a nagy növényről leválasztott kis hajtások biztosan meggyökeresednek a kertedben. A 
dinókertet díszítsd kövekkel, minisziklákkal. ott biztosan jól érzik majd magukat még 
azok az őslények is, amelyeket te készítesz kartonból és mini ruhacsipeszekből.

tIpp
Fűfejet cserépből is ki-

alakíthatsz. Vegyél kisebb 
használt cserepet és dekoráld ki: 

fess rá szemet, szájat, ha kislány 
fűfejet szeretnél, akkor szoknyát 

is. Töltsd meg földdel, és szórj 
rá fűmagot. Locsold meg és 

tedd világos helyre.

minikertek, dinóknak is

KERtészpALÁntA
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túl vagyunk az idei tavaszon már négy olyan 
fagyhullámon, ami jelentősen károsította a gyü-
mölcsöseinket. szinte kivétel nélkül minden 
gyümölcsfaj károsodott kisebb-nagyobb mér-
tékben. Függetlenül attól, hogy a termés elfa-
gyott, sok esetben a lombot is károsító kóroko-
zók ugyanúgy megtámadhatják a fáinkat, tehát 
semmiképpen nem állhatunk le a növényvédel-
mi kezelésekkel, maximum a terveinken lehet 
módosítani.

őSZi- ÉS KAJSZibArACK
A virágzást követően a lombozat megjelenésé-
vel a levélfodrosodás okozhat súlyos problémát, 

amikor már nagyobb a levélfelület, és a hőmér-
sékleti átlag is 12 °C fölé emelkedik, a Score a 
megfelelő választás. A Score alapkészítmény 
hatékonyságát érdemes kiegészíteni kontakt 
szerrel (bravo). 

Monília ellen a Topas ideális választás nem-
csak a monília, de a levéllyukacsosodás elleni 
hatékonysága miatt is. A gyümölcsmonília ellen 
későbbi időszakban a Switch alkalmazását ja-
vasoljuk. 

A legsúlyosabb gondot okozó fitoplazma ter-
jesztéséért felelős szilva levélbolha elleni véde-
kezés kiemelkedő fontosságú. A megjelenés 
mértékétől függően Vertimec pro alkalmazása 
javasolt. Rovarkártevők ellen a széles spektru-
mú karate zeon egy jó megoldás. 

A CSErESZNyE ÉS MEGGy 
HATÉKoNy VÉDELME ViráGZáS 
KÖrNyÉKÉN DőL EL
Ha az időjárás virágzás után is párás, csapadé-
kos, a moníliafertőzés kialakulásához még min-
dig megfelelőek a körülmények. Ebben az eset-

ben a Topas alkalma-
zása megakadályozhat-
ja, hogy a monília prob-
lémát okozzon. Gyü-
mölcsöket támadó mo-
nília ellen később a 
Switch használata ad-
hat megfelelő védelmet.

A cseresznyelegyek 
mind a két faja szinte folyamatosan rajzott, így a 
cseresznye és a meggy érési időszakában a ro-
varölő szeres kezeléseknek egymást kellett ér-
ni, hogy nyűmentes legyen a gyümölcs. A kara-
te zeon rövid várakozási idejével (3 nap) jól 
használható cseresznyelégy ellen, ha még nem 
„költözött” a gyümölcsbe.

A permetezésekkor figyeljünk oda a hasznos 
élő szervezetek jelenlétére is, mint pl. a méhek. 
Hiszen főleg egy rovarölős kezelésnél több kárt 
tudunk okozni, mint hasznot. A készítmények-
ről további információért keresse fel honlapun-
kat: www.syngenta.hu, vagy érdeklődjön terü-
leti képviselőinknél!   

a gyümölcsösök 
komoly károkat szenvednek idén tavasszal
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Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapkézbesítőknél,
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Üzletág Központi Előfizetési és Árucsoport címére: 1900 Budapest

A 2020. év vadvirága kis ter-
metű évelő növény, magassá-
ga alig éri el a 15 centimé-
tert. Háromkaréjú levelei, 
amelyek csupán virágzás 
után vagy a virágzási idő vé-
ge felé jelennek meg, egész 
nyáron, ősszel és rendsze-
rint télen is kitartanak, s 
csak az új levelek kihajtása-
kor pusztulnak el. A 6-10 vi-
rágtakaró levél többnyire 
kék, de rózsaszín vagy fehér 
is lehet. A növény gyengén 
mérgező. Bükkösökben és gyertyános-tölgyesekben találkozhatunk vele. 
1988 óta védett faj, természetvédelmi értéke ötezer forint.
A 44 betűs magyar ábécé segítségével fejtheti meg a vadvirág nevét. írja 
minden betű fölé az üres négyzetbe az ábécében azt megelőző szomszéd-
ja betűjelét!

A helyes megfejtést beküldők között 
egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

Címünk: Kertbarát Magazin, 1591 budapest, pf.: 294. 
beküldési határidő: 2020. július 15.

A Kertbarát Magazin március–áprilisi számában 
közölt rejtvény helyes megfejtéséért felajánlott könyvet 
pallag Lajosné kötegyáni olvasónk nyerte.
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Március–áprilisi számunk megfejtése: Tóth Árpád: Április
„Nincsen még seholse lomb, csak virágkehely, / Izzad még a levelek vajudó rügye, / S a szirom már lepereg: csókos szél vigye ...”  

A felajánlott könyveket Németh Miklósné mórágyi; Ráczi Eszter törökszentmiklósi;
Hegedűsné Foszler Anikó százhalombattai rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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következő számunkból   

bemutatjuk az ír Mount Usher csodálatos kertjét, 
amelynek egy leheletnyi magyar vonatkozása is van

Megjelenés: 
2020.

július 24.

Mindent a kerti dáliákról: csodásan mutatnak a kertekben, 
a teraszokon és a kisebb balkonokon is egy-egy cserépben.

Ne hagyjuk, hogy a cseresznyét a kártevők 
tönkretegyék – a növényorvos tanácsai

Ez a nyáron virágzó szép növény sok bajt okoz 
az emberiségnek! A dohányt díszként is ültetik, 
de levele a virágánál is értékesebb, évszázadok óta 
a legtekintélyesebb növények közé tartozik.

Nyári paradicsomi hangulatot 
varázsolunk a tányérra Meredek terepen – a folytatásban a plasztikus, harmonikus terep létrehozásának titkai
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