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Beskrivning
Författare: Maj-Lis Pettersson.
Nominerad till årets trädgårdsbok 2010!
"En praktisk och innehållsrik handbok om att hålla krukväxterna fria från skadegörare. Boken
är ett måste för alla som snabbt vill hitta lämpliga åtgärder för sina skadade krukväxter och
därigenom ge dem ett långt och välmående liv. Författaren beskriver ingående olika typer av
skadedjur och sjukdomar som ofta angriper våra vanligaste krukväxter. Hon presenterar
förebyggande åtgärder och redogör tydligt för hur man blir av med skadegörarna.
Boken innehåller en mängd detaljbilder i färg. Layouten är tydlig och klar, vilket gör boken
lättanvänd. Sist i boken finns ett utförligt register. Det här kan bli en välanvänd handbok
under många år framöver." Gartnersällskapet
Här är första boken på 20 år om att hålla krukväxterna fria från skadegörare. En skräddarsydd
bok för den som snabbt vill hitta lämpliga åtgärder för sina skadade växter.
Maj-Lis Pettersson är vårt lands främsta expert på växtskydd och är tillbaka med ytterligare en
bok inom sitt specialområde. Nu ägnar hon sig åt krukväxterna: skadegörare, sjukdomar och
växter som är extra tåliga.
Boken behandlar alla de vanligaste växterna: krysantemum, pelargon, orkidé, saintpaulia,
Flitiga Lisa, gerbera, hibiskus, kaktusväxter, amaryllis och många fler. Den ger en grundlig
beskrivning av sjukdomar och de skadegörare som ofta angriper respektive växt.
Maj-Lis beskriver ingående olika typer av skadedjur och sjukdomar. Hon presenterar

förebyggande åtgärder och redo gör tydligt hur man blir av med skadegörarna. Sist i boken
finns ett utförligt register.
Boken innehåller även en mängd unika detaljbilder i färg. Det här är en praktisk och
innehållsrik handbok för alla som vill ge sina växter ett långt och välmående liv.
"Författaren har med sin breda och djupa kunskap lyckats med konststycket att vända sig både
till amatörodlare och yrkesverksamma läsare." Bilbiotekstjänst
Maj-Lis Pettersson är hortonom på SLU i Uppsala och en av vårt lands främsta experter på
växtskydd. 2009 tilldelades hon "Gröna pennpriset" för sin mångåriga erfarenhet och vilja att
dela med sig av sina kunskaper. Hon har tidigare skrivit boken "Skydda din trädgård" och
medverkar som expert i riksradions "Odla med P1".

Annan Information
Nominerad till årets trädgårdsbok 2010!Här är första boken på 20 år om att hålla krukväxterna
fria från skadegörare. En skräddarsydd bok för den som snabbt vill.
18 Oct 2014 - 8 min - Uploaded by NyhetsmorgonNyhetsmorgon i TV4 från 2014-10-18:
Trädgårdsmästare Victoria Skoglund om hur vi ska .
Maj-Lis Pettersson är vårt lands främsta expert på växtskydd och är tillbaka med ytterligare en
bok inom sitt specialområde. Nu ägnar hon sig åt krukväxterna: Skydda dina krukväxter. av
Maj-Lis Pettersson. Häftad bok. Ordalaget. Häftad. Nära nyskick. Nominerad till årets
trädgårdsbok 2010! Här är den första boken på.
23 mar 2011 . Skydda dina krukväxter är en liten uppslagsbok för växtskydd i lägenheten. Den
går igenom både sjukdomar, fysiologiska skador och skadedjur. Boken går även igenom några
vanliga prydnadsväxter. Inte så givande för de av oss som odlar nyttoväxter i våra
fönsterbräden. Men annars är den välskriven,.
15 feb 2017 . Krukväxter lever ett längre och lyckligare liv om de har bra tillgång till vatten,
och deras rötter kan fortsätta att växa och inte vara bundna i den svarta . Dräneringshål inte är
nödvändiga men det är viktigt att lägga rätt sten i botten av din kruka, detta kommer att både
skydda växtens rötter från överskott av.
"En praktisk och innehållsrik handbok om att hålla krukväxterna fria från skadegörare. Boken
är ett måste för alla som snabbt vill hitta lämpliga åtgärder för sina skadade krukväxter och
därigenom ge dem ett långt och välmående liv. Författaren beskriver ingående olika typer.
Ladda ePUB e-bok Skydda dina krukväxter.

Pris: 159 kr. danskt band, 2010. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Skydda dina
krukväxter av Maj-Lis Pettersson (ISBN 9789185465750) hos Adlibris.se. Fri frakt.
23 sep 2010 . Maj-Lis Pettersson, statshortonom vid SLU, kommer att på mässan presentera sin
senaste bok "Skydda dina krukväxter". Det görs på avdelningen för Mat & Trädgård.
ArtDatabanken presenterar bland annat det senaste verket av Nationalnyckeln som handlar om
slemmaskar och stjärnmaskar.
Växterna överlever med lampa och dusch. 2017-11-15. Dina växter gillar inte vinterns
sparsamma ljus och torra inomhusluft. Men det finns knep för att klara dem genom den mörka
årstiden. pelargon.
15 jan 2016 . Henrik Bodin: När det är kallt kan solen skada trädgårdsväxterna. Så skyddar du
dem. (Henrik Bodin, Skydda dina växter, Tjäle, Trädgård, Vintersol, Vårsol, Henrik Bodin,
Trädgård)
25 sep 2016 . Så lyckas du med dina krukväxter: 1. Fler växter dör av för mycket vatten än av
för lite. Slentrianvattna inte och ge inte lika mycket vatten till alla växter. Ta reda på vad de
olika växterna vill ha. Vattna gärna med rumstempererat vatten. 2. Skydda mot drag. Se till att
de inte står vid en dörr eller ett fönster som.
28 sep 2017 . Uteväxter vinter – skydda dina krukväxter. Har du stora krukväxter som står i
trädgården är det viktigt att hålla koll på utetemperaturen när den sjunker. Jorden i krukan kan
snabbt frysa om frosten tränger sig på vilket är skadligt för växten. För att skydda uteväxterna
kan du ge dem ett bra skydd genom att.
Automtisk bevattning av dina krukväxter när du är bortrest. Längd snöre: 85 cm.
31 mar 2016 . Se till att hålla dina växter dammfria och välskötta så att de kan göra ett så bra
jobb som möjligt. Det är genom bladen som växten renar luften och därför måste man damma
av dem med jämna mellanrum, annars täpper dammet igen den viktiga bladytan. Torka med en
fuktig trasa eller ställ växten i duschen.
8 sep 2015 . Fiberduk. En väv som skyddar växter mot vind, stark sol och icke önskvärda
flygande insekter. Hindrar även fåglar och andra djur att skada odlingar. Kan även skydda mot
frost och fungera som skuggduk i växthus. Fjolårsskott. Skott som vuxit upp under
föregående säsong på en buske eller ett träd. Friland.
4 jan 2007 . Ljuset är på väg tillbaka och förutsättningarna för våra krukväxter förbättras
avsevärt. De första solstrålarna är däremot mycket starka, och där det ligger snö reflekteras
ljuset och blir ännu starkare. Du bör därför skydda dina krukväxter mot direkt solljus med
någon form av skärm eller placera dem en bit in i.
12 nov 2011 . Trädgårdsmästaren Victoria Skoglund chattade med tittarna om hur man får sina
växter att klara vintern. Hon tipsar även om vilka växter som klarar vintern utomhus. . Nu
klurar jag därför på om det är bättre att låta trädet stå kvar utomhus med bubbelplast som
skyddar mot den värsta kylan. Jag har inte.
Cirka 585 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet.
Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta.
I själva verket är shamrock listad bland de växter som är giftiga för katter. Lyckligtvis är
anläggningen endast giftiga om ätit i stora mängder. Men skydda växter från din katt är ett
mindre problem som skyddar din katt från krukväxter giftiga. Denna sida fokuserar på hur du
håller din katt säker från giftig vegetation. Om inget.
Koka en rejäl knippa färsk persilja i vatten och låt det svalna. Ta ur persiljan och vattna sedan
dina krukväxter med persiljevattnet.
Hur får man bra ljus till krukväxter? Här hittar du värdefulla tips och bra att veta om växtljus
och ljus för dina växter i hemmet.
När det blir kallare på kvällarna och de första frostiga nätterna kommer allt närmare är tiden

inne för att ta hand om växterna på terrass och i trädgården. Alla som har en trädgård vet ju att
varje växt har sina egna behov när det gäller att skydda sig mot frost och kyla. Vissa växter,
t.ex. olivträd eller citrusväxter från.
30 maj 2006 . Undvik skadedjur och sjukdomar på dina växter. Trädgårdsväxter och . Fläder,
schersmin och rosor, det är många växter som lössen gillar. Bäst är det om man redan i maj .
Vi går inte in på alla här men kan rekommendera att du skaffar bra böcker om skadedjur och
växtskydd. Vi är duktiga på att köpa.
Välkommen till Granngårdens sida för växter, träd, buskar och plantor! Vi har ett sortiment av
växter som bara finns att köpa online på granngården.se. Välj bland växter som alléträd, barr,
bärbuskar, fruktträd, häckplantor, perenner, klätterväxter, prydnadsbuskar, prydnadsträd,
rosor och få dina växter levererade direkt hem.
Ett bra växtskydd ger ett effektivt skydd mot svampangrepp som annars lätt kan ta över. På
denna sida går vi igenom vad som kan skada dina växter.
25 okt 2017 . Tänk på att skydda underlaget som du ställer dina krukväxter på. Ett fat är bra att
ställa under de flesta krukor. Men eftersom det kan bildas kondens under fatet som kan orsaka
fuktfläckar på golv, bänkar och fönsterbrädor kan det vara bra att på något sätt skapa en
luftspalt under fatet. Möbeltassar kan vara.
18 aug 2017 . Här svarar experten på frågor om krukväxter. Så får du växterna att trivas .
Duscha gärna dina krukväxter med jämna mellanrum – det mår både de och vår torra
inomhusluft bra av! Fler tips för att lyckas . Vilka trivs i ett badrum med halvstort fönster med
mjölkigt glas som skyddar mot insyn? Anna och Axel.
Förutom växtskyddsreglerna finns regler om artskydd. De ska fungera som ett skydd så att
handel och bortförsel inte påverkar möjligheten för utrotningshotade växter att överleva. Till
exempel är alla orkidéer skyddade, liksom de flesta kaktusar, hela törelsläktet, aloesläktet,
kannrankesläktet, cyklamen och många fler.
Fler ämnen. Inomhusväxter · Prydnadsväxter. Upphov, Maj-Lis Pettersson ; foto: Tomas
Lagersröm ; [övriga foton: Maj-Lis Pettersson .] Utgivare/år, Bromma : Ordalaget 2010.
Format, Bok. Kategori. För vuxna. ISBN, 91-85465-75-5, 978-91-85465-75-0. Antal sidor, 183
sidor. Klassifikation, Qefk.
15 feb 2017 . Kanske tycker du att du har jättebra hand om dina växter, att du följer alla
konstens regler – och ändå dör de. Trots att du pratar med dem, duschar dem, byter jord och
vattnar med omsorg. det kan beror på en massa olika saker. Här är de sju vanligaste orsakerna
till att krukväxterna inte trivs i ditt hem:.
Buy Skydda dina krukväxter by Maj-Lis Pettersson, Margot Henrikson, Helena Jansson,
Mattias Henrikson, Thomas Lagerström (ISBN: 9789185465750) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
FloraKleen är ett rekommenderat val för att skydda dina växter i både hydrosystem och
jordbaserad miljö. I hydrosystem: * Mellan byte av näringslösning: Blanda 1,5 till 3 ml per liter
vatten. Använd mildare lösning för unga eller ömtåliga växter, starkare lösning för mognare
och starkare växter nära skörd. Cirkulera 24 timmar.
Vinterskydd. När hösten går mot vinter och vädret blir kallare börjar de växter som överlever
frosten att förbereda sig för sin slumrande period. Vinterförberedelserna för din trädgård
handlar främst om att röja upp och se till att de växter som måste täckas över täcks över med
bubbelplast, markväv eller halm. Frostkänsliga.
Gerbera kan övervintra om man sköter den på rätt sätt och på rätt plats, men det är en
utmaning. Med tanke på vilken fantastisk växt det är som ger en så ljuvlig blomning så finns
det ändå skäl till att försöka få den att övervintra på ett bra sätt i ett ljust och svalt område. Vill
du veta mer om hur du skyddar dina växter under.

Maj-Lis Pettersson är trädgårdsexpert i det mycket populära Skydda dina krukväxter. Maj-Lis
Pris: 157 kr. Häftad, 2010. Finns i lager. Köp Skydda dina krukväxter av Maj-Lis Pettersson
hos Bokus.com. Här är första boken på 20 år om att hålla krukväxterna fria från skadegörare.
Maj-Lis Pettersson är vårt lands främsta expert.
Krukväxter som dör vintertid vattnas för det mesta ihjäl. De lider av uppenbar ljusbrist – men
vi vattnar och vattnar. . Bosse Rappne: Så tar du hand om krukväxter i vinter. HUS OCH HEM
fre 08 dec 2017. Krukväxter som . Ge oss 30 sekunder så sänker vi dina elkostnader.
Kundkraft. Bosse Rappne. Foto: Carolina Byrmo.
14 jul 2010 . Ska du resa bort på semestern och oroar dig för hur dina blomkrukor och
trädgårdsväxter ska överleva? Lugn, vi har tipsen som gör att . Ska du vara borta max en
vecka klarar sig de flesta blommor både ute och inne om du vattnar dem rikligt innan du åker
och skyddar dem från direkt solljus. Du kan lägga.
Skydda din trädgård has 0 reviews: Published March 2009 by Ordalaget, 160 pages,
4 maj 2017 . Hur mycket ska man vattna och när ska man plantera om sina krukväxter?
Trädgårdsmästaren från Ulriksdals Slottsträdgård ger dig skötselråden du behöver.
Montera ett skyddsgaller på ugnen - finns i järnaffären - om ugnen brukar bli het på utsidan av
luckan. - Sätt upp ett skydd runt spishällen så att inga små händer kan nå upp till plattorna. Ställ aldrig fyllda kastruller med . Vissa krukväxter är giftiga – kolla upp dina krukväxter hos
Giftinformationscentralen. - Tänk på att hålla.
Ohyra på dina krukväxter kan få den vackraste växt att se ful och risig ut. Här tar vi upp . De
är ca 3 mm långa och såväl ägg och larver som fullbildade djur skyddas under vaddliknande
bildningar. För övrigt ser . Dessa medel är ofta huvudingrediensen i de olika växtvårdsmedel
du köpa för att behandla dina växter med.
vad som händer med dina krukväxter och blir mer observant. Dina fingrar kan vara till stor
hjälp och dem har du alltid med dig. Denna bok vänder sig i första hand till amatör- odlare,
men jag hoppas och tror att även yrkesod- lare, rådgivare och studenter, som utbildar sig inom
trädgårdsyrket kan ha stor nytta av den. Du som.
20 jun 2017 . Det finns en mycket enkel förklaring till varför den här krukväxten har namnet
garderobsblomma. Zamiakalla, som den . gång per månad. Så här vattnar du bäst dina
krukväxter >> . Just skyddet är viktigt att komma ihåg, eftersom det här en är växt som inte
vill ha speciellt mycket vatten. Att skydda den mot.
24 aug 2016 . Det blir mer och mer trendigt att fylla sitt hem med gröna krukväxter, de ger inte
bara ett fräscht intryckt, de kan även ha luftrenande egenskaper.
7 okt 2009 . Medan vissa arter klarar sig utomhus året om i Skåne så måste alla växter skyddas
eller tas in i Norrbotten. Dessutom finns det en . Vintern är växternas återhämtningsperiod och
om du rullar in dina Medelhavsväxter i vardagsrummet så utsätter du dem för en alltför torr
och varm tillvaro. Har du inget annat.
Jag skulle dock inte chansa utan jag tycker du ska skydda dina krukväxter. Om inte annat, för
att växterna inte ska bli förstörda. Även en liten nymfparakit kan på kort tid tugga ner en stor
krukväxt. Alternativet är att köpa nya krukväxter som är garanterat giftfria, t.ex. hibiskus.
Tänk dock på att alla nyinköpta växter kan vara.
INOMHUS Krukväxter Aktuella är vårens lökblommor i kruka, Krokus, Pärlhyacinter och
Ranunkler i ljuvliga färger. Ju svalare de står, ju längre blommar de. Pyssla om dina "gamla"
krukväxter. Ny jord och beskärning ger nytt liv i . Stammarna skyddas med gnagskydd,
kronorna med hönsnät. Smågnagare kan ta sig fram.
Man kan täcka marken för att slippa ogräs och för att bibehålla fukt. Vi har produkterna du
behöver för att skydda och täcka marken i din trädgård.
I Växthuset på Kvantum City Knalleland trängs krukväxter och blommor från Sverige och

stora delar av världen som bara väntar på att få pryda ditt hem! . I Citys Växthus möter du
välutbildade florister som verkligen har ”gröna fingrar” och kan hjälpa dig med många goda
råd och tips för att lyckas med dina växter. Varje dag.
24 nov 2016 . Krukväxter. De lever och frodas år efter år, ibland t o m generation efter
generation. Du behöver inte ha fingrar av en viss färg för att lyckas med dina krukväxter. Men
det är bra att titta till . Ett österfönster eller ett västerfönster som skyddas mot het
eftermiddagssol är utmärkt. Med en ljus markis blir även.
STAMSKYDD OBELISK KRONA SVART MED MÄSSINGSKNOPPAR 80CM. Skyda dina
växter mot gnagskador! Modernt Stamskydd för att skydda dina träd. Svart tråd med
dekorativa mässingsknoppar. 24900. Köp. Fri frakt. WEIBULLS.
18 apr 2017 . Fiberdukar och trasmattor är odlarens bästa vän i väntan på vårvärmen. Det
gäller att skydda växterna om du redan har planterat ut dem. Annars får du ta till säkra kort
som kål och penséer. – Vänta med sommarblommorna tills kusten är klar, säger hortonomen
Helena Karlén.
28 apr 2017 . Att växter är hett och den nya surdegen är ingen hemlighet. . Ursprungligen från
djungeln kan dessa växter ha svårt att acklimatisera sig i vår torra luft så duschar med
blomspruta är ett måste. . Från knölig kastanj till späd planta och kanske någon gång i
framtiden ett gigantiskt träd som ger skydd. Sätt på.
SC43 ger dig möjligheten att skydda dina krukväxter och möbler mot starkt solljus. SC43 bör
alltid monteras så att den upptäcker solljuset så tidigt som möjligt. Om det inställda solvärdet
överskrids så visar displayen meddelandet "SOL". Jalusin eller persiennen åker automatiskt
ner till mellanläget eller fram till. SC43.
11 nov 2016 . Vindskydd av Fern som är ett tåligt och snabbväxande träslag som har en lång
hållbarhet. Snygg och naturligt utseende i din trädgård,balkong,terrass, Storlek 9.
23 Feb 2014 . . av nästan alla växter. OBS! Byt vatten emellanåt så det inte står och blir dåligt
både i botten av krukor och i vattenbehållare. Boktips om krukväxter: Maj-Lis Pettersson
skriver hur du förebygger och bekämpar ohyra på dina krukväxter. En riktigt bra bok om du
vill veta mer om detta. Skydda dina krukväxter.
Nominerad till årets trädgårdsbok 2010! “En praktisk och innehållsrik handbok om att hålla
krukväxterna fria från skadegörare. Boken är ett måste för alla som snabbt vill hitta lämpliga
åtgärder för sina skadade krukväxter och därigenom ge dem ett långt och välmående liv.
Författaren beskriver ingående olika typer av.
13 feb 2016 . Med hjälp av tomma plastdunkar kan du skydda dina växter från både väder och
vind. Börja med att skölja ur dunken och skruva av korken, skär sedan bort botten och placera
över plantan. Vrid ner den i jorden och se till att den står stadigt så att den inte blåser bort.
Vattna genom hålet i toppen eller i direkt.
6 okt 2015 . Att få ohyra på sina krukväxter är dock inte roligt. Det är vanligt i hemmets vrå.
Inte kul det. Det kan vara bladlöss, sköldlöss, rothalsröta, växthuss.
Läs mer. Växthus och miniväxthus förlänger säsongen för oss odlingsintresserade och skyddar
känsliga plantor mot angrepp från såväl stora som små skadedjur. Oavsett om husen är byggda
av glas eller plast så koncentreras solvärmen inne i huset. Även luftfuktigheten höjs vilket det
flesta plantor mår bra av. De lite större.
Den renar dina njurar, tar bort dålig dålig andedräkt, skyddar ditt immunförsvar, kryddar dina
måltider och har även goda mängder järn. Det är fantastiskt att ta en tesked av denna
fantastiska växt, som alla bör ha hemma, varje dag. Men hur odlar man den? Det är väldigt
enkelt. Persilja behöver minst fem timmars solljus om.
4 nov 2016 . Skydda dina växter. Det är hög tid att förbereda dina krukplanteringar för
vintern. Här berättar Plantagens trädgårdsmästare Karin Rosén vad du bör tänka på för att dina

växtvänner ska spira på nytt till våren. Träden i trädgården och perennerna som växer i dina
rabatter klarar ofta vintern bra utan att du.
Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du
fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från
IKEA.se används. Om behandling av personuppgifter | Läs mer om cookies · Startsidan. Sök.
Present- kort · Varuhus och öppettider.
Nu har jag bara haft små växter men då har hennes kattunge som vi behållde (dock ej kattunge
längre) börjat att äta upp bladen!! Jag älsakr ju växter och igår köpte jag nio .. eftersom den
kan vara lite giftig. Kolla dina växter på giftinformationscentralen.se där finns en växtlista med
de vanligaste växterna.
Under hösten minskar du på näringen till dina krukväxter, och för vissa sorter slutar du helt
med att tillsätta näring i vattnet under vintern. Dagarna blir kortare och även om olika växters
behov av ljus varierar så mår de flesta krukväxter bra av att placeras så ljust som möjligt.
Under den kalla årstiden drar vi upp värmen.
3 feb 2011 . När vi skruvar upp värmen blir luften torrare och växterna mår bra av en dusch
åtminstone någon gång per vecka. Använd helst en sprayflaska som finfördelar
vattendropparna, med duschslangen blir strålen för hård och kan skada dina växter. Ohyra
som löss och kvalster har lättare att få fäste när luften är.
2 okt 2017 . Nu är det dags att ta hand om växterna i dina krukor som blommat härligt hela
sommaren. Många av de växter som vi har ute i kruka över sommaren går att övervintra t.ex.
pelargoner, fuchsia, stamrosor, änglatrumpet, bägarranka mm. Snart är . Skydda dina
Rhododendron med ett tjockt lager av t.ex. löv.
28 jan 2016 . Det är trevligt med växter hemma, men många av oss ger upp när vi inte lyckas
hålla liv i dem. Här är 12 snygga . Tenderar dina krukväxter att vissna snabbare än du hinner
att byta ut dem? Här är 12 enkla . Det trist i rumstemperatur året om, och bör endast skyddas
från direkt solljus. Ge lite näring.
Föredrag/föreläsningar (exempel). Fritidsodling. Trädgårdens glädjeämnen och objudna
gäster. Trädgårdstips inför årets säsong. Skydda din trädgård. Skydda dina krukväxter.
Växtskydd i trädgård. Några av mina absoluta favoriter bland trädgårdens växter. Följ med till
Madeira i ord och bild. Vackra blomster i trädgården.
5 dec 2016 . Glöm inte heller bort dina trädgårdsväxter. Skydda dem med hjälp av
hemmagjorda växthus gjorda i genomskinlig plast, särskilda handdukar för trädgårdsskötsel
eller ett skyddande skikt av halm, bark och torra löv. Oavsett vad du använder som skydd så
tänk alltid på hur mycket ljus dina växter får: varje.
Jämför priser på Skydda dina krukväxter (Danskt band, 2010), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Skydda dina krukväxter (Danskt band, 2010).
Olika avskräckningsmetoder kan också skydda växter som löper risk att ätas upp. Det är
emellertid svårt att komma med .. De föreslagna växterna kan bilda utgångspunkt för en
växtlista som säkert blir längre med hjälp av dina och andras iakttagelser över växter som
lämnas ifred! Källa: Fakta Trädgård – Fritid nr 25, SLU.
6 jan 2013 . Eftersom en del växter i hemmet är giftiga för katter, undersök att dina inte är det.
.. heller om de generellt är giftiga då taggarna troligen är allt som behövs för att skydda mot
djur som vill åt dem, men googla på växter ni äger och rensa ut allt giftigt, katter vet som sagt
inte själva vad som är giftigt eller inte.
Om du bor i ett höghus eller om din hund har tillgång till fönster och balkonger på andra
våningen bör du sätta upp skärmar och skyddsstänger för att förhindra hoppande och . Ta bort
eller undvik att köpa giftiga hushållsprodukter, inklusive giftiga växter (se nedan), starka
kemiska rengöringsmedel och insektsmedel.

13 apr 2012 . Hormonet jasmonat finns i de flesta högre växter - så vill du skydda
krukväxterna mot löss så kan det vara en bra idé att klappa dem. Men då får du räkna med att
de inte blir så stora. Referens: Chehab et al. "Arabidopsis Touch-Induced Morphogenesis Is
Jasmonate Mediated and Protects against Pests",.
Sätt i växten och fyll på med mer jord om det behövs. Knacka till på krukan så att jorden sätter
sig. Undvik att trycka till jorden för hårt. Vattna och lägg till mer jord ifall det behövs; Din
växter behöver lite extra omsorg efter omplantering. Se till att jorden hålls fuktig utan att bli
för blöt och skydda växterna mot skapt sol, särskilt.
skydda dig från närgångna blickar. 3. 4. 5. Materialskydd. Stark UV-strålning kan skada nästan
vilket material som helst. Dina trägolv, textilier och läderklädslar kan blekas eller bli spröda.
Till och med dina krukväxter på fönsterblecket föredrar oftast en måttlig mängd solljus.
Skydda din inredning mot alltför intensivt solljus.
24 aug 2016 . “Skydda dina krukväxter”, av Maj-Lis Pettersson. En praktiskt handbok om hur
du sköter om dina växter och skyddar dem från skadegörare. Medarbetare: Henrikson, Margot
(form) / Jansson, Helena (form) / Henrikson, Mattias (form) / Lagerström, Thomas (foto)
Häftad. Förlag: Ordalaget Bokförlag. Finns hos.
29 okt 2014 . Det är dock viktigt att de täcks över eftersom krukväxter är betydligt mer utsatta
för tjäle än växter som är planterade i mark. Placerar du din växt i en låda eller korg kan du
fylla denna med tidningspapper för att den ska hålla sig över vintern. Dina växter behöver
inget vatten eller annat skydd från vintern utan.
27 jan 2017 . Precis som hårspray hjälper till att skydda dina barns konstverk, kan det också
skydda dina egna projekt. I dag är det populärt att använda griffelfärg och tavelkritor för att
göra vackra skyltar eller etiketter, men kritan har en tendens att smetas ut så fort man nuddar
texten. Sprayet hjälper till att förhindra detta!
Täck krukorna med t.ex. jute-, filt- eller fleecetyger, halm, eller kokosmattor. Det skyddar
rötterna mot alltför stora temperatursvängningar. Även ett torrt skikt av blad, halm, barr eller
kompost eller täckbark skyddar bra. Var noga med att endast använda luftgenomträngliga
material. För att skydda dina krukväxter från kalla golv,.
För ner din växt i krukan. 8. Fyll på med jord runt rotklumpen, men inte riktigt ända upp till
kanten. Det försvårar vattningen. 9. Vattna ordentligt! 10. Skydda växten från stark sol medan
den rotar sig i nya krukan! Sen är det bara att vänta på att dina krukväxter ska ta ny fart och
följa med dig in i våren! Av: Ida Thunberg.
Håll dina växter vid liv när du är ute och reser. 12 maj, 2015 . Står dina växter i ytterkrukor
kan du också lägga vått tidningspapper eller våt oasis i botten. Då kan växten suga .
Suckulenter och kaktusar kan klara sig länge utan vatten men behöver ändå skyddas från
direkt sol för att inte brännas eller torka ut. Ska du vara.
Vissa utomhusväxter, som björnloka eller jätteloka, har en växtsaft som kan ge
brännskadeliknande sår vid hudkontakt. Rodnad och blåsor kan kvarstå i veckor, i vissa fall
blir det också kvar ett ärr eller en mörkfärgning i huden. Om ditt barn kommer i kontakt med
björnlokan: Tvätta med tvål och vatten. Skydda huden mot.
Vinterförvara dina köldkänsliga växter. Det börjar bli dags . Ett alternativ är att trädet får
fungera som en vanlig krukväxt och låta det hamna framför, eller i ett söder-/väster-fönster.
Det kommer då . Enklaste sättet att skydda fikonträdet är att ta ur rotklumpen ur krukan och
gräv ner i porös jord på skyddad plats. Vill man även.
23 aug 2005 . Hej! Med två kattungar i huset undrar jag hur jag kan skydda mina krukväxter
och orkideer från att bli uppätna? Kan man spraya någonting illasmakande på bladen, typ
såpavatten eller har ni något annat bättre förslag? Mvh nyblivna kattmatten Annica. Dela Dela.

Nominerad till årets trädgårdsbok 2010! "En praktisk och innehållsrik handbok om att hålla
krukväxterna fria från skadegörare. Boken är ett måste för alla som snabbt vill hitta lämpliga
åtgärder för sina skadade krukväxter och därigeno.
23 aug 2013 . De växter du har i fönstren i ditt hem eller på din arbetsplats är inte bara vackra
prydnader. De kan dessutom effektivt höja luftfuktigheten och eliminera gifter och
tungmetaller som finns i inomhusmiljön. Idag finns det mängder av gifter i ett vanligt hem.
Naturskyddsföreningen analyserade en vanlig.
26 mar 2016 . Under vintern är elementvärmen ett problem för krukväxterna. Vår expert
tipsar!
1 mar 2012 . Härligt med åtta grader varmt och strålande sol, men nu är den kritiska tiden för
en del av trädgårdens växter. Den varma solen väcker växterna som då får svårare att klara de
kalla nätterna. Rosbusken kan få intorkade kvistar, men tack och lov finns det härdiga rosor
som inte behöver skyddas, till exempel.
10 okt 2017 . av Maj-Lis Pettersson. Nominerad till årets trädgårdsbok 2010! “En praktisk och
innehållsrik handbok om att hålla krukväxterna fria från skadegörare. Boken är ett måste för
alla som snabbt vill hitta lämpliga åtgärder för sina skadade krukväxter och därigenom ge dem
ett långt och välmående liv. Författaren.
Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att skydda växter och odlingar mot
ogräs och skadedjur av olika slag. . Ämnena som påverkar tillväxten skulle kunna finnas kvar
i din kompost och riskerar i så fall att påverka de växter du odlar i kompostjorden eller de
växter du gödslar med kompostjorden.
Vilka djur och växter får jag ta med mig? Sällskapsdjur . Om din hund, katt eller iller är yngre
än tre månader (och inte vaccinerad mot rabies) bör du läsa de nationella reglerna English .
EU:s pass . Man får i princip ta med sig varor fritt mellan EU-länderna, men det görs stränga
kontroller för att skydda vissa hotade arter.
17 dec 2016 . Frukt och rotfrukter från kolonin kan förvaras på balkongen under hösten.
Pelargoner, änglatrumpeter och citrusväxter. Flytta inomhus före de första frostnätterna.
Placera ljust i sval rumstemperatur. Olivträd, fuchsia, rosmarin, buxbom, Afrikas blå lilja.
Skydda växterna från regn under senhösten, så att de.
Skydda dina växter mot kyla, vind och starkt solljus med en bra skuggväv. Väven skyddar
även mot tjältorka, som kan uppstå på vårvintern när solen värmer och det fortfarande är tjäle
i jorden.
Skydda dina krukväxter. Nominerad till årets trädgårdsbok 2010! Här är den första boken på
20 år om att hålla krukväxterna fria från skadegörare. Maj-Lis Pettersson är tillbaka med
ytterligare en bok inom sitt specialområde – växtskydd. Nu fokuserar hon på krukväxterna –
skadegörare, sjukdomar och sorter som är extra.
Växter har inte sinnesorgan som djur, men kan de kommunicera med varandra på andra sätt?
14 jan 2014 . Hur mår dina krukväxter? Den här tiden på året är tuff för växter som lever
inomhus. Luften är torr och kan göra att blad blir bruna och ramlar av. Att duscha växterna då
och då är bra, det håller exempelvis en del ohyra borta. Här kommer lite andra tips för skötsel
av krukväxter inomhus. Den lilla.
Neudorff - Gräs Effekt i säck 6kg - KRAV-certifierad. Skydda dina växter Kravmärkt
organiskt långtidsverkande gödsel med mikroorganismer ger en gräsmatta fri från mossa och
ogräs. 249 SEK. Köp. Nyhet.
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