Havelamper med solfangere –
vedligeholdelse
Det sker at lamperne med solfangere i
have, ikke giver så meget lys, og måske
kan det skyldes, at selve solfangeren
trænger til rengøring. Det er en god ide,
at vaske lampe af i husholdningseddike,
for derved at fjerne kalk og
belægninger. Tør efter med en klud med
vand.

Algefjerner på havefliser
Fint strandsand udstrøs som
algebekæmpelse på havefliser. Saltet i
strandsandet bekæmper algevæksten.
Du kan evt. tilføre lidt mere salt i løbet
af sommeren. det gør du på følgende
måde: Salt føres op i vand og vandes
ud med vandkande. I blæsevejr vil det
tørre sand lægge sig langs muren - og
det skal da fejes ud over fliserne igen.
Bemærk - alger bekæmpes bedst i den
varme periode af året. Sandet skal blive
liggende i meget lang tid.

Tomatplanter mod fluer og bier
Et par tomatplanter på terrassen
holder fluerne og bierne væk om
sommeren. Plant dem evt. i
krukker, så kan de flyttes rundt
efter behag og sættes hvor de
pynter mest.

En sjov ørentvistfanger til haven
Hvis man har mange ørentvister i
haven og er generet af dem, kan man
lave en ørentvistfanger ud af en
urtepotte. Fyld urtepotter med
avispapir, stik pinde i jorden, der hvor
man har problemet, og sæt
urtepotterne med avispapiret ned over
pindene. Ørentvisterne finder hurtigt
deres vej til at samle sig i avispapiret
og man kan nemt ryste dem ud et
andet sted, og langt fra blomsterne.

Blomster i vinkasse
Det er kun fantasien der sætter grænsen for,
hvad man kan plante blomster i. Her er det en
vinkasse, der står og byder velkommen på
trappen.

Trækkasser som reoler til opbevaring
Har du nogle brugte trækasser, kan de bruges
som opbevaringshylder i haven.

Skulpturel opbevaring af fliser
Hvor gør man af de ekstra fliser, som man
måske kommer til at få brug for engang i
fremtiden. Man stabler dem op oven på
hinanden og sætter noget på toppen, og på
den måde bliver det en skulptur for
opbevaring.

Brug de små urtepotter til navneetiket
Hvis man har mange små urtepotter i
overskud er det en sød ide at bruge dem
som etiket så man kan holde styr på hvad
der er stået f.eks. rosmarin, timian osv. Her
har jeg blot skrevet velkommen med en
vandfast tusch, og sat urtepotten på hoved
over en teltpløk.

Potter som en lysende væg i
sommernatten
Hvem kender ikke til det at have et væld af
tomme urtepotter, og hvor gør man lige af
dem? En sjov ide er, at man simpelthen stiller
dem på rad og række med bunden i vejret.
Hvis man så skulle sidde i haven, kunne man
vende dem om, når det blev mørkt sætte
fyrfadslys i. På den måde kan rækken danne en
hel lysende væg i sommernatten.

Gær mod myrer
Lav en blanding af følgende;
1 pakke gær
2½ l koldt vand
Blandingen hældes over myrerne og efter
et par dage er myrerne væk på den
miljørigtige måde.

Dræbersnegle og barriere
Det er velkendt, at man kan forsøge at lave en
barriere, for at forhindre at dræbersneglene kommer
ind. Barriere kan laves med sod, aske, sand, grus,
salt, ja sågar nåle fra grantræer fx fyrrenåle,
nøddeskaller, æggeskaller mm. Barrieren virker på
den måde, at sneglen ikke kan lide at krybe over den,
hvorfor den ændrer retning. Fordelen ved at anvende
de fleste af de nævnte ting er, at de ikke sådan lige
forsvinder, hvis det regner

Dræbersnegle og planter som de ikke kan lide
For at forebygge dræbersnegle i haven kan man vælge
planter, som dræbersneglene ikke kan lide. Man har
studeret indholdet i dræbersneglenes afføring for at
finde ud af, hvad de kan lide og ikke lide.
Dræbersnegler kan ikke lide:
Begonia
Blomkares
Fuchsia
Geranium
Løvemund
Pelargonier
Petunia
Rhododendron
Roser
Valmuer

Styr på haveredskaberne
Hvem kender ikke til det at de små
haveredskaber ”forsvinder” når man er i
haven. Hæng en cykelkurv på den grønne
containers hank, eller hvis man ikke har en
sådan så på trillebøren – så følger
opbevaringsstedet med på turen rundt mellem
bedene.

Få algerne af på mur- og træværket
med brun sæbe
Alger på murværk /eller træværk kan
fjernes med brun sæbe. Smør brun sæbe
på algeområderne og lad det sidde i et
døgn. Afslut med at skylle grundigt med
rigelig vand.

Gem frøene i køleskabet
Når såtiden er forbi, og der stadig er frø
tilbage, så kan de sagtens gemmes til næste
år. Læg dem i en papirpose eller et kaffefilter i
køleskabet – så kan de sås til næste år.

Undgå pletter på roserne med mælk
Roser der har gule eller brune pletter kan
have stråleplet, som kan få rosenbusken til at
gå ud. Undgå denne sygdom ved at sprøjte
roserne med skummemælk hver 10. dag, helt
fra foråret, hvor de første blade vise sig.
Mælkesyrebakterien i skummemælken dræber
svampesporerne, så de ikke udvikler sig. Brug
kun skummemælk da det er fedtfattigt og
derved kan bladende stadig ånde.

