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KErtÉszpALÁntA

Elkezdődött a várva várt nyári szüret. Az 
otthon töltött napokon is igyekszünk krea
tív foglalkozásokat kitalálni, hogy ne legyen 
unalmas a vakáció. rendet raktunk a festé
kek között, és találtunk zöld textilfestéket, 
mivel valamikor az első lakásunkban egy le
pedőre könnyezőpálma- (Monstera)  levele
ket nyomdáztam sötétítő gyanánt. Mostaná
ban már textilfilccel szoktunk rajzolni (ugyan
csak lepedőkre), így ez a folyékony textilfes
ték feledésbe merült, és csodával határos 
módon nem száradt be. Ha már ilyen ügyesen 
meg találtuk, akkor fessünk pólót, jött az ötlet, 
amit gyorsan követett a megvalósítás is.
Egy minta nélküli, egyszínű pólót áldoztunk 
fel, szedtünk leveleket a kertből és kezdőd
hetett is az alkotás. Madárbirs-, menta-, vad
szőlő- és páfránylevelek voltak a közelünk
ben, így ezekkel próbálkoztunk. A vadszőlő 
és a páfrány jónak bizonyult. A madárbirs 
apró leveleit nem lehetett rendesen rá
nyomni, és a menta nem hagyott rendes nyo
mot, pedig jól bekentük. Ha már úgyis csupa 

festék volt a gyerek keze, így került rá egy- 
egy tenyérlenyomat is, hiszen kéznél volt.
pár perc után levettük a leveleket, hagytuk 
megszáradni a pólót, amit utána kifordítva 
közepes hőfokon megvasaltunk és már fel 

is lehetett venni. Mivel sikerült egy viszony-
lag nagy pólót találni, így még valószínűleg 
ősszel is viselhető lesz, hogy majd az ovi
ban büszkén mutogassa alkotását, saját ke
ze nyomát.

Néha  a  természetben  talált  elemek  ugyan
olyan jó játékszereknek bizonyulnak, vagy 
akár jobbaknak is, mint a készített, vásá
rolt játékok. Kirándulás közben lehet gyűj
tögetni, és a lábunk elé kerülő anyagokat 
felhasználva teljes történetet, tündérmesét 
találhatnak ki a gyerekek.
gombászni indultunk a Fogarasi-havasok lá
bánál. pásztorkutyák eltérítettek eredeti szán
dékunktól, így kerültünk az „agyagosba”. A 
valamikori fazekasfalu agyagvételi helye biz
tonságos távolságra volt a birkáktól és az 
őket felügyelő pásztorkutyáktól, és meglepő
en jó játszótérnek bizonyult. A napokban esett 
eső gyúrhatóvá puhította az agyagot, így ké
szülhettek a sütik, pogácsák és egyéb finom
ságok a pipacstündérek cukrászdájában. A 
cukrászdát hamarosan benépesítették a kör
nyék pipacsaiból készült, édesszájú tündérek.

A különböző színű agyagok lehetővé tet
ték a különböző ízesítésű sütik készítését. 
így készült narancsos, csokis, mentás... A 
pipacstündérek agyagból készült manófo
rinttal fizettek az édes remekművekért. 
Az agyagos, vagy ahogy nevezték a kis cuk

rászok, a „sárdomb” volt a háromhetes nya
ralásunk egyik fénypontja, ahova azóta is 
visszakívánkoznak. A természet adta ját
szótér maradandó élményt adott.

Szakács-nagy zsuzsa 

pIpaCstÜNdéREk 
Cukrászdája

pólófestés 
LEvELEkkEL, saját kézzEL

Játék kertben, erdőben 
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Egyre gyakrabban jelentenek problémát a kertben és a házon belül is 
a poloskák. Nemcsak azok, amikkel lehallgatnak minket, hanem azok 
is, amik egyrészt károsítják a kertben a gyümölcseinket, másrészt a 
hideg elől menekülve később a lakás/ház minden zugában szembe-
jönnek velünk. Ilyenkor megpróbálunk megszabadulni tőlük, de ha 
nem vagyunk elég hatékonyak, akkor csak alapos szellőztetés után 
lesz újra elviselhető szagú a lakás. A leghatékonyabb megoldás laká-
son belül, ha porszívót bevetve összegyűjtjük őket. Ha kézzel szeret-
nénk összeszedni a poloskákat, akkor mindenképpen viseljünk kesz-
tyűt. Illetve az általánosan alkalmazott rovarölő szerek is hatásosak.
Több fajuk ismert, de a leggyakrabban ma már az ázsiai márványos
poloskával találkozhatunk. A kertben, a gyümölcsösökben a föld fe-
letti zöld részeket és a termést szívogatják. Bármilyen gyümölcsön 
előfordulhatnak, több mint 100 gazdanövényüket írták már le. Minő-
ségromlást és komoly terméskiesést okoznak.
Az ázsiai márványospoloska elterjedése a 2010es évektől vált na-
gyon látványossá. Külföldről sikerült behurcolni, és mivel az éghajlat 
kedvez neki, villámgyorsan felszaporodott. Bogyósokon és szán
tóföldi kultúrákon már idén is megjelent, és elterjedése a nyár máso-
dik felében tömegesen várható. Nemcsak közvetlen kártételével 
okoz problémát, hanem a bűzmirigyéből kijutott váladék gyakorlati-
lag fogyaszthatatlanná teszi a nem károsított gyümölcsöket is.
A poloska ellen nincs engedélyezett készítmény jelenleg a Syngenta 
palettáján, de közismert, hogy a piretroidtartalmú készítmények ha-
tékonyak ellenük.

A Karate  Zeon indokolt felhasználása esetén (ha kártevők vannak 
jelen a kultúrnövényen) hatással van a kezelés időpontjában a terüle-
ten megtalálható poloskákra is. Fontos kiemelni, hogy lehetőleg akkor 
védekezzünk, amikor beporzó szervezetek nem tartózkodnak a kezelt 
növényeken, illetve azok környékén.
A legfontosabb dolog, amire oda kell figyelnünk, hogy általában az 
érésben lévő gyümölcsöt károsítják, tehát a permetezés utáni várako-
zási időt bele kell kalkulálnunk, mielőtt leszedjük a gyümölcsöt.

Egyéb kultúrákkal kapcsolatos infor-
mációkért keressék fel a Syngenta 
honlapját! A www.syngenta.hu olda-
lon a biztonságos kijuttatásról is kap-
nak információt.

A poloskák ellen nem tudunk felkészülni, 
egyszer csak megérkeznek

Karate Zeon felhasználhatósága
Kultúra Dózis Várakozási idő

almatermésűek 2 ml/10 liter permetlé 3 nap

málna 2 ml/10 liter permetlé 7 nap

csonthéjasok 
(meggy, cseresznye, 
őszi, kajszibarack)

2 ml/10 liter permetlé 3 nap

ribiszke, köszméte, 
szeder 2 ml/10 liter permetlé 14 nap


