Husråd til hus og have
Af Jan Ekstrøm

Hvis du har et husråd, som du gerne vil give videre, så send det til redaktionen, så sætter vi det på
vores liste, så flere kan få glæde af det.
Bekæmp svamp med bagepulver
Her er det naturligvis svampesygdomme på planter, der er tale om – jeg ved ikke af, at det skulle kunne
kurere svamp andre steder. Så det kan ikke anbefales. Bagepulver (eller: natriumbikarbonat) kan
sprøjtes på f.eks. æbler, kartofler og agurke- og tomatplanter og dermed kurere diverse svampesygdomme
som meldug og kartoffelskimmel. Det har dog ingen officiel godkendelse som bekæmpelsesmiddel til
svampesygdomme. Grunden til, at bagepulver, som jo i virkeligheden er et levnedsmiddel.
Billig insektsæbe
Du kan forhindre bladlusene i umådeholdent at fortære dine planter ved at sprøjte dem med insektsæbe.
En liter insektsæbe er dog langt fra billig – den koster nemt over 100 kr. i almindelig handel, så det er
dyre dråber, du sprøjter efter de små bæster. Du kan dog sagtens lave din egen insektsæbe til en brøkdel
af denne pris, du bliver afkrævet i havecentret. Og tro mig – bladlusene er bedøvende ligeglade med, hvor
meget, du har betalt for din insektsæbe.
Det skal du bruge til din egen insektsæbe:
1 tsk. fast brun sæbe
1 spsk. sprit
1 l. lunken vand
Sådan laver du insektsæben:
Fremstillingen er heller ikke noget, der på nogen måde skulle kunne forklare den høje pris på insektsæbe.
Først blandes sæbe og vand. Spritten i til sidst. Rør rundt og hæld blandingen over på en forstøverflaske
(kan købes mange steder til 10-15 kr. – og kan bruges igen og igen.)
Hækklipning meget nemmere
Det er egentlig ikke så meget det at klippe hækken, der er problemet. Det er sådan set en nem opgave –
blot man har en motoriseret hækklipper – så går det som en leg. Problemet er bagefter. Alt det, der ligger
tilbage – det er man jo nødt til at rydde op. Og det tager tid.
Uanset om man river det sammen, fejer det sammen – eller bare samler det op. Der er masser af skidtet.
Det tager tid – masser af tid. Og ikke nok med det. Når man er færdig har man stadig fornemmelsen af at
man ikke fik det hele med. Sandsynligvis berettiget – der er så mange små grene, der ikke er til at få fat
på, med mindre man piller dem op en for en. Men man kan slippe lidt lettere om ved hækkeklipningen –
blot man er lidt forudseende! For hvorfor ikke lægge noget nedenunder, som kan opsamle alle de

vildfarne grene fra hækken? Egentlig skal der ikke andet til end et underlag, der dækker et stort område,
som man kan samle hæk-fraklippet op i.
Brug for eksempel en gammel presenning eller lagner. Hvis man ikke ligger inde med en gammel
presenning, kan man købe en af de billige grønne, som man kan få til meget lav pris i Jem og Fix eller hos
Harald Nyborg. Det er jo ikke fordi man har brug for superkvalitet – bare noget, der kan opsamle
herlighederne. Et stort stykke plastik kunne også bruges i en snæver vending.
Giv bladlusene en gang røg
Dette tip henvender sig mest til dem, hvis stueplanter er blevet angrebet af bladlus. Det kan naturligvis
også bruges på planter udendørs, men er der tale om store mængder af planter, er det muligvis for
tidskrævende.
Skal du blive bladlusene kvit, skal du bruge følgende:


En plastikpose i passende størrelse til den bladlus-befængte plante.



En ryger (medmindre du selv ryger – eller har lyst til at tænde cigaretter alligevel)

Du sætter plastikposen ned over planten. Tænd en cigaret og få den til at ryge op under posen, så planten
er indhyllet i røg. Bladlusene vil dø efter kort tid. De kan ikke tåle nikotinen, der virker som gift på dem.
Driv hvepsene på flugt
Hvepse! Bæsterne er svære at slippe af med! Får man nogle hvepse væk er det ofte blot for kort tid senere
at måtte konstatere, at der er flere, hvor de kom fra. Slippe helt kan man nok ikke, men mindske plagen –
det er der muligheder for. Alt i alt drejer det sig om at finde noget, som man selv kan leve med – men som
hvepsene ikke kan klare.
Og vi er ikke ude i nogen form for gift i denne sammenhæng. Faktisk er dette så ugiftigt, som man
overhovedet kan forestille sig! Det er ikke noget, der slår hvepsene ihjel – det skal bare holde dem væk!
Hvepse og vand – ingen god cocktail
Når det er regnvejr ser man sjældent hvepse. Mon ikke mange har observeret det? Så man kan få dem –
om ikke væk, men så i hvert fald på afstand, ved at simulere en slags regnvejr.
Hvis man sidder i haven eller ude på terrassen, så kan man have en vandforstøver klar. Man skal sprøjte
lidt vand på hvepsene, når de bliver for nærgående. Og det er faktisk ikke bare fordi hvepsene ikke kan
lide “regnen”. Hvepse siges at have meget svært ved at flyve i regnvejr.
BVADR! Blomstervandet lugter råddent.
Råddent blomstervand lugter ikke spor godt. Sommetider begynder det oven i købet at rådne, selvom
blomsterne egentlig har det godt nok. Det giver selvfølgelig et fingerpeg om, hvor det bærer hen med
blomsterne.
Hovedpinepiller klarer blomstervandet
Køber man blomster i en blomsterhandel, får man somme tider et lille brev med et eller andet pulver, man
kan putte i vandet for at undgå, at det rådner.

Er dine blomster derimod fra egen have, grøftekant – eller måske købt i Netto, så må man finde på noget
andet.
Har du været ude for, at blomstervandet ved en buket lugter råddent, så læg fremover en kodimagnyl i
blomstervasen, når du anretter og sætter dine blomster i vand. Så undgår du, at vandet rådner. Vandet
bliver på en eller anden måde “konserveret” af kodimagnylen. Desuden er kodimagnyl noget af det, man
har lige ved hånden. mange har dem allerede liggende i huset, hvis nu man skulle få hovedpine.
Hvornår skal man klippe roserne
Et godt gammelt råd siger: Når Forsytiaerne blomster, er det tid til at klippe roser
Vær ikke bange for at gå for hårdt til værks. Gerne næsten helt ned.

