Indul a beporzócsalogatás!!!
Mindenkinek


Hallottad már ezt a kifejezést: ingyenes ökoszisztéma-szolgáltatás?

Hallgasd meg Vásárhelyi Tamás előadását, majd magyarázd meg ezt a fogalmat saját szavaiddal.
(10 éven felülieknek)
https://mediaklikk.hu/video/mindenki-akademiaja-vasarhelyi-tamas-hova-lesz-a-sok-virag/
(7.15 perctől)

 Készíts
rovarszállodát
egyszerű
anyagokból. Példaként láthatjátok az Agárdi
Sándor tanár úr vezetésével készült rovarhotelt a
dögei iskolából.
Ha van kerted, ott elhelyezheted, ha nincs, vidd
magaddal egy sétádra vagy közeli kirándulásra és
akaszd ki egy köztéri fára. Örülni fognak neki!

 Készíts virágmag-szőnyeget ajándékba!
A magszalag készítés mintájára, nagyobb, akár több darab papírtörlőkendő használatával
készíts virágmag-szőnyeget. Hidd el, ez az ajándék kétszeresen okoz majd örömet.
http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1177230

 Tervezz beporzó-ösvényt az iskolakertbe!
Terved legyen legalább 5-m
hosszú
szakasz,
amelybe
különböző időben nyíló virágokat
tervezel. Ügyelj arra, hogy
áprilistól novemberig mindig
alkalmas nektárszivogató hely
legyen
valamelyik
beporzó
rovarcsoportnak,
például

méheknek, lepkéknek.

Járj utána:


miért nem veszélyesek a rovarhotelek a méhcsípésre allergiás emberekre?

Ha a szobában kertészkedsz…

Süveges Krisztina felvétele

 Készíts magbombát virágmagokból és helyezz el
sétád, kirándulásod során néhányat. Meg is
ajándékozhatod
vele
szomszédaidat,
közeli
ismerőseidet.
Az elkészítés módját itt olvashatod:
https://sokszinuvidek.24.hu/otthonkeszult/2016/04/09/keszits-vadviragbol-foldlabdat-esszepitsd-varosod/

Ha van saját kerted…
 Vásárolj vegyes egynyári virágmagokat vagy
használd a tavaly begyűjtött virágmagokat és a
szüleiddel egyeztetve vesd el egy részüket
kertetekben. Ne felejtsd el azt a területet is öntözni.
Ha van elég hely saját kiskertedben, oda is vess belőle
egy-egy kisebb foltnyit.
Meglátod, nyárra népesebb és zümmögéstől
hangosabb is lesz a kerted!



A jóidőben nemcsak a méhek jelentek meg a
kertekben, de a levéltetvek is szép számban
szaporodnak, akár a dísznövények között, pl. a
rózsahajtásokon, de a veteményesben is
felüthetik a fejüket. Jellegzetes képet mutatnak a

szívogatásuktól besodródott levelek, aminek
hátoldalán bizony felfedezhetitek a szemtelen kis
kártevők telepeit. Az ágyásban rohangáló hangyák
is gyanúsak lehetnek, hiszen a tetveket úgy
legeltetik, és telepítik egyik növényről a másikra,
mint a pásztorok a teheneiket, az édes mézharmat
fejésének
reményében,
amit
a
tetvek
kiválasztanak.



Ha már bújóhelyeket készítünk, a beporzók mellett a fülbemászókra is gondolhatunk ebben a
tetves helyzetben. Bár a fülbemászók – talán nem túl szerencsés nevüknek köszönhetően –
nagyon népszerűtlenek a gyerekek körében, valójában a biokertész egyik leghasznosabb
segéderői, rengeteg levéltetvet felfalnak életük során, egész kiskoruktól kezdődően. Kertbe
csalogatásuk érdekében egyszerű szálláshelyet készíthettek nekik, ha egy cserepet szalmával de ha az nincs otthon, akkor összehajtogatott tojástartóval - béleltek ki, alulról kis bottal
rögzítve, hogy ne essen ki. A kész
lakosztályt kiakaszthatjátok a tetvek által
megkörnyékezett gyümölcsfákra, úgy,
hogy a pereme érintkezzen a fa
törzsével, itt tudnak beköltözni majd a
lakói. Figyelem az érett gyümölcsöt ők is
szeretik, érdemes gyümölcséréskor az
egész csapatot mindenestől átköltöztetni
egy következő tetűlelőhelyre!
További fülbemászó tanácsok:
http://vukmagazin.blogspot.com/2018/05/segitseg-fulbemaszo-van-kertemben.html

hétpettyes katicabogár

 A fülbemászók mellett a katicákra is
bizton számíthatunk a tetvek fogyasztásában. Sétáink
során gyűjtsük be kis gyufásskatulyába, zárható
dobozkába az utunkba kerülő példányokat (inkább a hazai
hétpettyeseket részesítve előnyben a betelepített
harlekinkaticák helyett, utóbbiakat foltszerű nagyobb
fekete pöttyeikről, vagy másik változatukat fekete alapon
piros foltjairól lehet felismerni), és telepítsük a „tetűvel
terített asztalokra” a saját kertünkben. Ha jóllakatjuk,
várható, hogy meg is telepszik, sőt családot is alapít, és
maradnak, amíg csak szükség lesz rájuk a kertünkben
(azaz kitart az eleségük). Búvóhelyet is készíthetünk
számukra: vastagabb ágdarabba kissé felfelé irányítva
fúrjunk 6-10 mm széles lyukakat, majd az ágdarabot
akasszuk fel a kertben, árnyékos helyen.

harlekinkatica

Jövő héten részletesebben áttekintjük a biokertek
növényvédelmének egyéb egyszerű lehetőségeit is!

