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Penészesedés eltávolítása
• Sok kellemetlensé-

Mindenképp vegyszeres
védekezéshez kell folyamodni

get okozhat a penészesedő fal, így ezúttal a
gomba eltávolításához
nyújtunk tanácsokat.

▾ FOTÓ: KRISTÓ RÓBERT

A

penész egy olyan gomba,
ami mindenütt jelen van
a levegőben, mennyisége
viszont változó. A penészesedés
azonban nem indul el mindaddig,
amíg a penész nem talál megfelelő
„táptalajra”. A penészfoltok ott jelentkeznek először, ahol hosszabb
időn át magas a páratartalom, ami
az egyik elengedhetetlen feltétele a
penészfolt kialakulásának. Penész
keletkezhet olyan helyen is, ahol a
levegő páratartalma a hidegebb felületeken lecsapódik. A penészes
fal lemosásával nem oldjuk meg a
probléma lényegét. Ezzel csak tüneti
kezelést végzünk. A falpenész újrakeletkezésének megakadályozása
érdekében vegyszeres védekezéshez
kell folyamodni. Lokalizáljuk a penészesedést, és helyezzünk el a falon
penészgátló, falgombásodás elleni
készítményt. Ezek a termékek általában fungicid tartalmú hatóanyaggal
rendelkező szerek. A száraz, kellően
szellőzött és megfelelő hőmérsékletű felületen a penészedés nem indul
el. Ha kordában tartjuk a helyiség
páratartalmát, akkor gyakorlatilag
lehetetlenné tesszük a penész ki-

alakulását. Fontos tehát a gyakori
szellőztetés, hogy a lakásban felgyülemlett pára kiszellőzhessen. Nem
mindegy, hogyan szellőztetünk. A
penészes falfelületre lehetőleg ne
tegyünk bútort, vagy ha igen, akkor
hagyjunk megfelelő helyet az áramló
levegőnek. Bizonyos penészspórák
túlzott jelenléte a levegőben káros le-

het az egészségre is. Fatárgyak penészes foltjára öntsünk erős szappanos
oldatot és sót, majd tegyük ki napfényre és tartsuk nedvesen. Ahhoz,
hogy megakadályozzuk a kolbász
vagy a sonka penészesedését, kenjük be őket egy vékony réteg sókásával, ami só és víz keverékéből készül.
Ecettel átitatott kendőben és hidegen

tárolva a sajt sosem penészedik meg.
A darabolt citrom vágott felülete sem
penészedik meg, amennyiben ecetbe áztatjuk a gyümölcsöt. Az ecetes
uborka megpenészesedését úgy előzhetjük meg, ha egy kis lenvászon
zsákocskába fekete mustármagot
teszünk, lekötjük, majd az uborkák
mellé helyezzük.
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Temetésen
Egy idős férfi meghal, a temetésén a pap nagyon szép
beszédet mond az elhunytról. Sorolja, hogy jó apa
volt, hűséges férj, becsületes ember. Mire az özvegy
odasúgja az unokájának:
– Drágám, menj közelebb a koporsóhoz és nézd meg,
hogy tényleg... (poén a rejtvényben).
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Paprika haldoklik, felesége arról faggatja,
hogy megcsalta-e életében. A férfi esküszik,
hogy nem tett olyat.
– Annyiszor forduljak meg a síromban, ahányszor
megcsaltalak.
A férfi halála után fél évvel az asszony is meghal,
s Szent Péternél keresi férjét.
Miután az megtudja a férfi nevét, az angyalokhoz
fordul:
– ... (poén a rejtvényben).
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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Állati – Villanyszámlás. Mit látott? – Mi van haver, te is láttad?
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