En liten guide mot ohyra
Förebygg!

Fler saker att tänka på:

En växt som trivs och mår bra kan

Sänk temperaturen. Många

lättare stå emot angrepp av ohyra.

krukväxter mår bättre när det

Några saker att tänka på:

inte är så varmt inomhus.

Rätt placering av växten

Ge svag dos näring vid varje

(temperatur, ljus, fuktighet etc.).

vattning. På vintern vill växterna

Duscha av växternas bladverk

ha mindre vatten och

regelbundet. Förutom att damm

därigenom blir mängden näring

spolas bort så kan du även få

mindre av sig självt.

bort eventuella skadedjur och

Öka luftfuktigheten kring

störa deras förökning.

växterna. Det kan handla om

Var uppmärksam! Kolla över

något så enkelt som att placera

växterna i samband med

ut små skålar med vatten runt

vattning.

växterna.

Vid angrepp gör så här:
Steg ett är att isolera växten! Identifiera sedan vilken typ av ohyra det handlar
om och sätt in åtgärder. Mot den vanligaste ohyran som trips, bladlöss och olika
varianter av kvalster fungerar nedanstående schema bra:
Spola av växtens bladverk i kraftig vattenstråle. Var särskilt noga med
undersidan av bladen där ohyran gärna håller till.
Behandla med växtvårdande medel som innehåller t ex neemolja eller
paraffinolja (mitt recept hittar du på bloggen).
Duscha av bladverket några gånger i veckan under tre veckors tid. Vid något
av dessa tillfällen förstärker du behandlingen med växtvårdsmedlet.
Försäkra dig om att växten är fri från ohyra innan du placerar tillbaka den
bland övriga växter.
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Checklista blomtrivsel!

Info om ohyra:

Kolla över växterna vid vattning.

Gör så här:

Lägg till lite
brödtext
Putsa
plantorna. Ta bort fula blad
och blommor som blommat över.

Vattna med rumstempererat vatten.

Svag dos näring vid varje vattning.

Rätt växt på rätt plats. Flytta runt
växterna efter årstid och ljus.
Plantera om vid behov. Använd ny jord
och rena krukor.

Använd väldränerad jord med små
lecakulor eller Perlite.

Ge växterna en dusch regelbundet.

Kom ihåg!
Höj luftfuktigheten kring växterna.

Förstärk eventuellt med extrabelysning
på vintern.
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