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Kära trädgårdsvänner,
Stress på jobbet och i vardagen? Gå ut i trädgården! Det
känns avkopplande, lugnande och behagligt. Och vilken
underbart aromatisk smak har inte en solvarm nyplockad
jordgubbe från det egna trädgårdslandet! Lyckligtvis kan
man numera vara trädgårdsmästare även utan en egen
trädgård. I gemensamma trädgårdar och i Urban Gardening projekt är detta möjligt.

Hans-Martin Lohmann,
Bolagsman och verkställande direktör

I trädgårdar hittar man idag en större mångfald när det
gäller växter och djur än utanför orterna. Hjälp till att
göra vår miljö ännu färggladare. Detta är mycket viktigt
för oss på Neudorff. Vi är sedan flera årtionden pionjär
när det gäller miljömedvetet trädgårdsarbete med
utomordentliga produkter, som är effektiva i trädgården och samtidigt påverkar den naturliga balansen
i så ringa omfattning som möjligt. Om du trots allt
någon gång behöver använda ett växtskyddsmedel
för att rädda dina växter, bör du väja en produkt från
Neudorff.
Våra forskare och experter är alltid på jakt efter aktiva substanser i naturen
och efter metoder, som ger ännu mer glädje i trädgården. Våra ansvariga för
hållbarhet i företaget arbetar ständigt för att spara resurser som energi och
råvaror. Vårt mål är att ständigt skydda vår miljö. Var med! Vi önskar en härlig
trädgårdssäsong!

Hans-Martin Lohmann,
Bolagsman och verkställande direktör
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återförsäljare i din närhet

De vanligaste frågorna
om miljömedvetet trädgårdsarbete
hittar du här

Sniglar
Myror
Flygande insekter
Ogräs
Allmänt om växtskydd
Trädgårdskalender
Gödsel
Potatis
Balkong med frukt och
grönsaker
Skötsel av gräsmatta
Rosor
Trädvård & kompostering
Växtskydd diagnos
Produktöversikt
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Sniglar ?
Experter på förökning
Du har planterat din sallad med
omsorg, vattnat den och glädjer
dig nu över att kunna servera
den – och just då på natten
innan kommer dessa krypande
plågoandar och äter upp allt.
En snigel kommer ju aldrig
ensam. Den har alltid sällskap.
Det är anledningen till att de
är så effektiva när det gäller att
förinta växter! Inte att undra på:
en snigel kan lägga upp till 400
ägg, som på våren förvandlas till
små sniglar. Dessa ägg lägger de
i jordgrottor, där de övervintrar
väl skyddade.

Helst inte!

V

i har ingenting emot sniglar – men när de på natten ger
sig på sallad, tagetes osv., är det slut med det roliga.
Du kan vidta åtgärder mot dessa glupska blötdjur och samtidigt skona hundar, igelkottar och andra trädgårdsgäster.
Vi visar dig hur.
… är

… lägger upp till

400 ägg

… kan äta

flugsvamp
… föds

hermafroditer

Sniglar …
Vinbergssnäckor kan

med hus

bli

10 år gamla,
skogssniglar 2 år

… är släkt
med musslor och

bläckfiskar
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Skonsamt för husdjur, igelkottar
och daggmaskar. Efterlämnar
inga slemmiga sniglar.

Förebygga hjälper – något!
En del kan du faktiskt göra, för att
göra livet lite surt för sniglarna:
• Dra ett snigelstaket kring dina
rabatter – sniglarna kan inte ta
sig över detta.
• Vattna endast på morgonen, inte
på kvällen – sniglar tycker inte
om torka.
• Stöd sniglarnas fiender: Igelkottar, fåglar, paddor och näbbmöss älskar att äta sniglar.
• Förse rabatterna med torr
barkmull och endast så tunt,
att endast marken täcks.
• Luckra upp marken regelbundet,
för att förstöra sniglarnas
gömställen.
• Gräv inte om rabatten på hösten
– sniglar lägger sina ägg helst
under jordkokor. Uppluckring
med en grep räcker gott och väl.

Snigelkorn – Verksamma
ämnen från naturen
Substansen järn(III)fosfat i
Ferramol ® Snigel Effekt ®* ser till,
att det uppstår cellförändringar i
snigelns tarm. När snigeln ätit
Ferramol ® Snigel Effekt ®*, gömmer
den sig nere i jorden. Där den dör.
De sprider alltså inget slem och
man slipper dessutom döda sniglar
uppe på marken.
Ferramol ® Snigel Effekt ®* - Korn
som inte äts upp, bryts ner i jorden
och blir till järn och fosfat, som ju
redan finns i marken.
Den absoluta höjdpunkten:
Ferramol® Snigel Effekt®* är skonsamt för både igelkottar, fåglar och
grodor.

Effektivt

mot sniglar

Ferramol® Snigel Effekt ®*
• Inget slem från sniglarna,
• inga döda sniglar syns,
• skonar husdjur, igelkottar, daggmaskar, bi och andra nyttodjur,
• lämplig för grönsaker, jordgubbar
och prydnadsväxter,
• man behöver inte vänta
till skörden,
• godkänd för ekologisk odling

Produkt
tillåten att
använda i
ekologiska
odlingar enligt
EG förordningen
nr 834/2007 och nr 889/2008 om
ekologisk produktion. Kontrollerad av
Ecocert SA F-32600.

* Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs
alltid etiketten och produktinformationen före
användning.
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Myror –

s lut m ed

krypandet
M

yror kan vara mycket störande. I bostäder ger
de sig på livsmedel och på terrassen skapar de
riktiga snubbelfällor genom att gräva gångar under
plattorna. Här är produkterna från Neudorff en stor
hjälp. De har alltid rätt medel på lager för att bli av
med de krypande plågoandarna. Med naturens kraft
verkar de snabbt och tillförlitligt och är ändå skonsamma för människor och husdjur.

Checklista för
förebyggande åtgärder
Följande åtgärder visar dig, vad du
kan göra för att undvika ett nytt
angrepp av myror.
• Förvara livsmedel väl förslutna.
• Livsmedel som runnit ut och
innehåller socker måste
avlägsnas omedelbart.
• Täta fönster och dörrar, så att
myror inte kan ta sig in i hus.
• Flytta ut myrbo i det fria. Sätt
en blomkruka av lera över
boet och bär bort myrorna och
det i krukan nybyggda boet.

Skador orsakade av myror
I skogen är myror livsviktiga för ett
fungerande ekosystem. Den röda
skogsmyran minskar förekomsten av
skogens skadeinsekter. Den är i
detta område mycket viktig för den
naturliga balansen. I hus, på balkong
och terrass hittar man däremot helt
andra sorts myror, som inte alls är
nyttiga för människan. Här orsakar
de skador på olika sätt:
• Myror tränger in i huset genom
springor i murverket och
förorenar livsmedel.
• Myror tycker om att bygga bo
under plattor eller vägar, på
grund av att de där är skyddade
och hittar sandig
mark. Resultatet
är att plattorna
förlorar sin
stabilitet.

Myrfri njutn
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ing.

• Myrorna ”mjölkar” bladlössen för
att komma åt honungsdaggen,
som bladlössen utsöndrar. För
detta ändamål bearbetar de
baken på bladlössen med sina
känselspröt. Detta får bladlössen
att suga hårdare, vilket gör
växterna svagare.
• För att bladlössen ska få optimala
villkor, bär myrorna dem till andra
växter och bidrar därmed till
deras spridning.
• För att skydda bladlössen, jagar
och till och med dödar myrorna
nyttodjur.

Bekämpning av myror
På terrasser och balkonger samt
i hus kan myror bekämpas med
hjälp av Spinosad Myr Effekt®*.
Härmed kan man bli av med ett
helt myrsamhälle. Myrorna bär
med sig lockbetet från den påfyllningsbara betesstation till boet och
matar arbetsmyrorna, larverna och
drottningen. Då effekten är fördröjd,
kan både myrorna i boet och dess
larver utplånas.
Därför är bekämpningen med
Spinosad Myr Effekt®* mycket
effektiv och varaktig.
För att bli av med enskilda myror
som irrar omkring utan att bilda
”myrvägar”, är spray den bästa
lösningen.

Det finns cirka

12.500 arter
i världen

… har levt
på vår jord i minst

130 miljoner år

I Europa finns det ca

180 arter

Myror …
Under vissa
tider på året uppträder
även hanar och honor
med

vingar

… hör till de insekter
som bildar

samhällen

Det naturliga ämnet från krysantemumblomman som finns i
Loxiran® Myr Effekt® Pumpspray*
och Loxiran® Myr Effekt® Spray*
hjälper omedelbart utan att lämna
restämnen i jorden. Tack vare det
lilla sprayröret på Loxiran® Myr
Effekt® Spray* får man tag på myror
även på svårttillgängliga ställen som
springor och fogar. Detta spray
fungerar också på flygande myror,
som så ofta finns på sommaren.
I det fria kan myror bekämpas
mycket effektivt med ett medel
man strör eller vattnar ut. För detta
ändamål finns Loxiran® Myr Effekt®
Utvattning* och Loxiran® Myr Effekt®
Pulver*. Dessa medel kan strös
eller vattnas ut. Särskilt effektivt är
medel man vattnar ut. På detta sätt
tränger det naturliga ämnet ända in
i boet och förintar även djur som
inte kommer ut. Detta garanterar
en varaktig bekämpning av dessa
plågoandar.

pyretrum
pning med mor.
äm
k
e
b
yr
M
m
temumblo
från krysan

Ett myrsamhälle
kan omfatta upp till

20 miljoner
djur

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
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objudna kaffegaster
V

Flugornas levnadssätt
Flugor uppträder enskilt, men
även i grupper överallt där
det finns människor och djur.
De dagaktiva insekterna är
huvudsakligen aktiva under den
varma årstiden mellan maj och
september. Vintern tillbringar
flugor i skyddade områden. Vid
gynnsamma klimatiska förutsättningar kan flugor föröka sig i
en mycket stor omfattning.
Husflugor kan exempelvis producera 15 generationer per år. I
motsats till många andra insekter
orienterar flugor sig med hjälp
av sina ögon, som har ett synfält
på 360 grader.
Vuxna flugor kan via sin sugmun
endast ta till sig flytande föda.
Fast näring görs först flytande
med saliv innan flugan tar den till
sig. Flugan söker efter sin näring
slumpmässigt när den flyger runt
i omgivningen. De livnär sig på
olika organiska substanser eller
jagar andra insekter. Flugor landar
gärna på gödsel och avföring,
frukt och grönsaker, kött, matrester och alla slags sopor. Där
lägger de också sina ägg ur vilka
larverna utvecklas.
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em känner inte till detta otrevliga tema? Med den
varmare årstiden gör flugor och getingar sitt intåg i
lägenheter, på terrasser och balkonger. De kryper över
livsmedel och simmar ofta i drycker. Med produkter från
Neudorff kan du bekämpa dessa plågoandar effektivt och
med ett ämne från naturen.
Effektivt mot flugor
Flugor är inget trevligt sällskap.
Särskilt på sommaren flyger de runt
i bostäder och ger sig på livsmedel.
På grund av flugornas förkärlek
för avfall, avföring och gödsel kan
de överföra sjukdomar. Med några
enkla åtgärder kan du förebygga att
störas av flugor:
• Montera flugnät framför
fönster och terrassdörrar
• Se till att dina livsmedel
förvaras förslutna
• Låt aldrig öppna sophinkar
stå framme.
Har du ändå fått in flugor i
bostaden, kan du bli av med dem
med hjälp av Flug Effekt® Spray*.
Detta snabbverkande spray med

verksamma ämnen från naturen
bekämpar flugor snabbt och tillförlitligt. Man sprayar helt enkelt
på de ytor som de störande
insekterna helst vistas på. Denna
beläggning är omedelbart verksam mot flugor. Särskilt verksam
är Flug Effekt® Spray*, då dess
effekt varar i över 6 veckor. Även
mygg, knott och getingar bekämpas effektivt.
Mycket verksamt, med ett
naturligt ämne från krysantemum
blomman, är också Ohyra Effekt®
Spray*. Med detta medel kan
man effektivt och med verksamma ämnen från naturen bekämpa
kackelackor och loppor precis
som gråsuggor, silverfiskar, myror
och andra skadedjur, som finns i
hushållet.

Säker bekämpning av
getingar och ohyra
På sommaren hör getingar till de
mest ovälkomna gästerna i bostäder, på balkonger och terrasser. De
gul-svarta insekterna lockas av söta
livsmedel och drycker. Getingar
sticker dock endast när de känner
sig hotade.
Effektivt tack vare pyretrum
från krysantemumblommor
Getingar bör endast bekämpas när
de byggt sina bo på eller i huset och
därför utgör en fara för människor.
För bekämpning av getingbo på
eller i hus rekommenderar vi Geting
Effekt® Skum*. Detta skum sprutas
enkelt på boets öppning och om
möjligt även in i boet.

Getingarna som flyger ut ur boet
måste passera skummet och absorberar därvid ämnet och dör efter
en kort tid. Detta skum hålls stabilt i
flera timmar. Därmed säkerställs, att
även getingar som kommer senare
utsätts för skummet.
De verksamma ämnena kommer
från naturen och är därför skonsamma för användaren. Även andra
insekter kan bekämpas effektivt
med detta medel. Denna nya skumprodukt gör det möjligt att utföra
bekämpningen i svårt tillgängliga
områden som hålrum och bakom
paneler.

Förebyggande åtgärder
• Slå inte efter djur som flyger
mot dig, då detta får dem att
känna sig hotade.
• Täck över söta livsmedel
och drycker.
• Montera flugnät framför
fönster och terrassdörrar.
• Plocka frukt i rätt tid eller ta
bort den som ligger på marken.
• Bekämpa bladlöss, då deras
söta utsöndringar lockar
getingar.

Effektivt

mot getingar
Geting Effekt ® Skum*
• Utvecklad speciellt för att
bekämpa getingar i deras bo
samt andra krypande insekter
i svårtillgängliga
utrymmen
• Skummet innehåller naturligt
pyretrum från
krysantemumblomman som
effektivt dödar
insekterna

Ideal för användning på
svårtillgängliga ställen.

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid
etiketten och produktinformationen före
användning.

9

Fröogräs, rotogräs, vildväxter –

ogräs är störande
V

äxer fel växt vid fel tidpunkt på fel ställe räknas den som
ogräs. Oavsett vad den kallas, så är den störande. Ogräs
tar vatten, näringsämnen, plats och ofta även ljus för kulturväxterna. Därför är det meningsfullt att vidta åtgärder mot
dessa oönskade växter. Du har flera möjligheter.

Marktäckning –
ett hemligt vapen?
Marktäckning med mullbark är
en vanlig metod för att reducera
ogräs. Den har dock två nackdelar: på dagen gömmer sig gärna
sniglar under barken för att på
natten ge sig ut på plundringståg.
Dessutom går det åt mycket
kväve när mullbarken bryts ner.
Kulturväxterna kan då få en brist
på detta mycket viktigt näringsämne. Därmed försämras deras
tillväxt.
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Mekaniska åtgärder mot
ogräs
En effektiv åtgärd är att regelbundet
rensa ogräs med en hacka. Vid en
del ogräsarter är detta dock även
en bra möjlighet att uppnå motsatt effekt. Så kallade rotogräs som
kvickrot eller kirskål förökar sig på
detta sätt. Ur varje rot du hackar
sönder uppstår nämligen två nya
växter. I detta fall bör du alltså ta
bort rötterna ur jorden.

Besprutning med
växtskyddsmedel
Den bekväma och effektiva
metoden för ogräsbekämpning är
behandlingen med ett ogräsmedel
som Finalsan® Ogräs Effekt®*.
Det innehåller pelargonsyra, en
långkedjig fettsyra, som även förekommer i naturen, exempelvis i
just pelargoner.

timmar - med
Effekt inom några
från naturen.
n
ne
verksamma äm

ogräs

Bekämpa
effektivt

Mer om ogräsbekämpning hittar
du här

Enkel användning
Finalsan® Ogräs Effekt®* finns som
koncentrat och som färdig spraylösning. Koncentratet blandas enkelt
med vatten och sprayas sedan på
växterna. Därvid är det viktigt att
du sprayar mycket noga. Endast de
delar av växten du träffar dör. För
att kunna absorbera substansen bör
bladen vara torra vid behandlingen.
Bäst effekt uppnås när plantan är i
tillväxt och ej högre än 10 cm.
Problemogräs som T.ex.
åkerfräken och kirskål
måste besprutas på nytt
efter cirka fyra veckor.

* Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.

tim

mar

er

Snabb och effektiv verkan
Pelargonsyran i Finalsan® Ogräs
Effekt®* tränger igenom bladens
vaxskikt och förstör de yttre
cellväggarna.
Därigenom tränger cellernas substanser ut, så att de delar av växten
som träffas snabbt vissnar.

24

V

Utmärkt att använda und
er häckar
och träd samt ofarlig för
bin.

k ar ino m

Finalsan® Ogräs Effekt®*
• total-ogräsmedel mot rotogräs
och fröogräs
• effekten inträder redan efter ett
fåtal timmar
• verkar även vid låga temperaturer
• biologiskt nedbrytbart enligt
OECD 301F
• så snart beläggningen torkat
får husdjur åter beträda den
behandlade ytan
• inte farligt för bi
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Skydda växter –

skona bi!

Tack snälla bi! B
Utan bi skulle vi inte kunna
skörda:

Apple
Auberginer
Gurkor
Kal
Morötter
Zucchini
Lök

Tips
Spruta rätt
• Spruta inte före regn, då
verkningstiden i detta fall inte
räcker till.
• Spruta endast när det är
vindstilla.
• Utför behandling endast vid
temperaturer under 25 °C.
• Rengör sprutan noga efter
användning. Vattnet du spolar
med måste spridas ut på de
ytor du behandlat – och får ej
hällas i avloppet.
• Restmängden av den sprut
lösning du blandat till ska tunnas
ut 1:10 med vatten och spridas
ut på de ytor som behandlats.
• Produkten ska lagras torrt och
skyddas mot frost.
12

i lever farligt. Det finns många faktorer som gör livet surt
för dem. Bland annat varroakvalster, en parasit som lever
på honungsbin. Även ett för litet antal blommor på sommaren
och hösten samt tyvärr också en del växtskyddsmedel gör
livet svårt för bin. Vid användning av dessa medel bör man
därför se till att skona bina. Detta står också på förpackningens baksida. Vi hos Neudorff är noga med att säkerställa,
att våra medel vid fackmässig användning är ofarliga för bi.

Bi i fara
Antalet honungsbin blir mindre
varje år. Detta har olika orsaker, som
dock inte undersökts fullständigt.
Klart är dock, att dessa faktorer
skadar bina:
• Inte tillräckligt med näring, särskilt
på höst och vinter, när det är ont
om blommor.
• Varroakvalster som härstammar
från Asien. De livnär sig på binas
kroppsvätska och kan utrota hela
bikupor.
• Några växtskyddsmedel skadar
bin. De kan orsaka att bina
tappar orienteringen. Bina hittar
inte tillbaka till kupan och deras
larver svälter ihjäl.

har ståndarna
Vid fyllda blommor blad. Därför ger
on
förvandlats till kr
de ingen pollen.

Bra för bi
Bi måste hitta tillräckligt många
blommor, som ger dem pollen eller
nektar. Tyvärr är så inte fallet i alla
trädgårdar. Hjälp därför våra bi och
plantera bivänliga växtarter och
sorter. Dessa växter är bra för bi:
malva, kattmynta, honungsfacelia,
tagetes, blåklint, solros, aster, dahlia,
höstanemon, krokus, förgätmigej,
salvia, bolltistel, solhatt.
Det är dock endast den ofyllda
blomman som ger den eftertraktade näringen för bi. Fyllda blommor
är för dessa besökare värdelösa.

På denna solros finns det fortfarande gott om ofyllda blommor
och därmed mycket näring till
bina.

… flyger til ca

…

pollinerar
80 % av vara växter

… flyger upp till

30 km/h

750.000 blommor för

1kg Honung

Honungsbin …

… flyger varje dag

upp till 85 km
Flitig som ett bi
Bina överlever vintern som ett bisamhälle tillsammans med sin drottning. Det finns dock inga ägg eller
larver. De bildar en slags klase och
värmer varandra genom muskelrörelser. De första varma vårdagarna
börjar bina åter bli aktiva, och drottningen lägger ägg. För att försörja
den äggläggande drottningen och
ynglet, flyger bina ut och samlar upp
pollen och nektar från blommorna.
Därvid hamnar pollen oavsiktligt
på främmande pistillers märke och
pollinerar det. Den största delen av
nämnda nektar lämnar de i bisamhället. För att göra honung av den
spyr bina upp denna nektar ett
flertal gånger och tar upp den igen.
Detta gör honungen tjockare och
hållbar. Därmed är honungen redan
smält och när vi äter den tar vi
snabbt upp energi från honungen.

Ett bis öga består av

5.000 enskilda
ögon
För att bära pulverformiga pollen
in i kupan, tar arbetsbina med sig
honung från kupan. Därmed klumpar de ihop nämnda pollen och
klistrar fast den på sina ben, som för
detta ändamål är utrustade med en
fördjupning. På detta sätt bildas de
s.k. “pollenbyxorna“.
Vilda bi
Även vilda bi är flitiga pollinerare.
De skapar inga samhällen, utan lever
i regel ensamma. Därvid behöver
de inte mycket för att vara lyckliga:
tillräckligt med blommor med pollen och nektar för att äta och föda
upp larverna, lämpliga möjligheter
och material för att bygga bo. Ett
litet tips: Se till att något blommar
i din trädgård hela året, från vår
till höst, så att bina alltid har en
näringskälla.

dsmedel
nder växtskydn, gör du
vä
an
du
m
O
amma för bi da dem.
som är skons
för att skyd
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o

Trädgardskalender
o
Omrade

o
Vad maste
göras

Gräsmatta &
trädgård allmänt

Gödsla gräsmatta

Jan.

Feb.

Mars

April

Maj

Juni

Gräs Effekt®
Sorkfälla

Bekämpning av sorkar

Ins

Främja nyttodjur

Radivit® Effek

Snabbare kompostering
Rosor &
prydnadsväxter

Gödsla rosor, buskar och blommor

Effekt® Rosgödning
Raptol® Ros Effekt® Spray1

Bekämpning av skadedjur
Gödsla rododendron, azalea och
kamelia
Frukt & grönsaker

Effekt® Rododendrongödning
Effekt® Trädgårdsgödning

Gödsla gurka, paprika och pumpa
Gödsla tomater
Effekt® Frukt och Bärgödning

Gödsla fruktträd och bärbuskar
Bekämpning av sniglar
Skydda fruktträd mot frostfjärilslarver

Limring Effekt®

Skydda fruktträd mot myror
Bekämpning av skadedjur

Fruktträd Effekt®1

Neudosan Bladl

Bekämpning av
ogräs

Bekämpning av ogräs

Finalsan® Ogräs Effe

Flugor & Getingar

Bekämpning av flugor

Flug E

Bekämpning av getingar
Rums- och
balkongväxter

Gödsla rumsväxter

BioTrissol® Eff

BioTrissol® E

Gödsla orkidé
Bekämpning av insekter på rumsväxter

Raptol® Insekt Effekt® Spray1

Raptol® Bladlö

Loxiran®® Myr Effekt®® Buffet
Loxiran Myr Effekt Spray

Bekämpning av myror
1 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
2 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov. Dec.

Gräs Effekt®

sektshotell

kt® Kompostaktivator
Effekt® Rosgödning
Raptol® Insekt Effekt® koncentrat2
Effekt® Rododendrongödning
Effekt® Trädgårdsgödning
Effekt® Tomatgödning
Effekt® Tomatgödsel

Ferramol® Snigel Effekt®1
Limring Effekt®
Limring Effekt®

löss Effekt®1

Raptol® Insekt Effekt® Spray®1

ekt® Spray1

Finalsan® Ogräs Effekt® Konc.2

Effekt® Spray3
Geting Effekt® Skum3

fekt® Universalgödsel

Effekt® Orkidégödsel

öss Effekt® Spray1

Raptol® Insekt Effekt® koncentrat2

3
t3 +
Refill
Loxiran® Myr Effekt® Pumpspray
y3
Loxiran® Myr Effekt® Pulver3
Loxiran® Myr Effekt® Utvattning3

3 Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Helt naturlig:

organisk gödsel
I
Fördelar för dina växter
med MyccoVital:
• Växterna får det lättare att ta
upp näringsämnen och växer
därför bättre.
• Växterna kommer lättare åt
vatten. Detta innebär att du
inte behöver vattna så ofta när
det är torrt.
• Växterna klarar av frost bättre,
för att de lättare kan ta upp
kalium. Kalium är ansvarig för
en god köldresistens.
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ngen gödslar i skogen, men ändå växer det i den. I skogen
löser bladen upp sig och förvandlas till mylla med många
näringsämnen, som fungerar som gödsel. Det sker inte i din
trädgård eller åtminstone endast i ringa omfattning och när
det gäller krukväxter händer det absolut inte. De näringsämnen som finns i marken, förbrukas därför efter en tid. Ska
dina växter hålla sig friska och växa bra, behöver de tillräckligt med näring i form av gödsel.

Organisk gödsel – varför?
För en komplett försörjning av dina
växter rekommenderar vi organisk
gödsel. Denna innehåller nämligen
alla viktiga huvud- och spårämnen, som dina växter behöver.
Vår Effekt-gödsel utvinns ur naturliga
råvaror, alltså substanser som finns
i naturen. Detta gör denna gödsel
så rik när det gäller spårämnen,
enzymer, växtämnen och andra
substanser.
Mikroorganismer för
aktiv jord
En viktig beståndsdel i vår gödsel är
mikroorganismer, som väcks till liv
när de kommer i kontakt med fukt.
De omvandlar näringsämnen, så att
växterna lätt kan ta upp dem. Och
dessutom är de bra för jorden. De
hjälper nämligen till att bygga upp
stabila komplex av lera och mylla,
som luckrar upp jorden.
Rötter har lättare för att
växa i uppluckrad jord –
och fler rötter betyder
bättre växtlighet.

Organisk Effekt®-gödsel
• innehåller endast naturliga råvaror,
• husdjur kan med säkerhet vistas
vid plantorna direkt efter spridning,
• aktiverar jorden genom sina mikroorganismer,
• innehåller dessutom MyccoVital
för bättra stresstolerans,
• har en omedelbar och samtidigt
långfristig effekt,
• luckrar upp jorden,
• hamnar inte i grundvattnet om
den sprids på rätt sätt.

KRAV står för bra miljö, god hälsa, bra djuromsorg
och socialt ansvar. Detta är värdegrunder som är i
högsta prioritet för Neudorff och det känns därför
naturligt att flera produkter i sortimentet är KRAVmärkta.

För att jordgubbar och andra frukter ska
utveckla riklig arom behöver de kalium-rik
organisk gödning.

När gödslar jag mina växter?
Växtart
Gödning
Bär&&Fruktgödning
Fruktgödning
Jordgubbar
Effekt®Bär
®
Trädgårdsgödning
Trädgårdsväxter
Effekt Trädgårdsgödning
Gödningspinnarblom
blom*
Blommande växter
Effekt®Gödningspinnar
Gödningspinnargrön
grön*
Gröna växter
Effekt®Gödningspinnar
Bär&&Fruktgödning
Fruktgödning
Fruktträd, bärbuskar Effekt®Bär
Gräs Effekt®
Gräs
Rhododendron,
Effekt®Rhododendrongödning
Rhododendrongödning
ljungväxter, azalea
Rosgödning
Rosor, perenner
Effekt®Rosgödning
®
Tomatgödning
Tomat, gurka,
Effekt Tomatgödning
paprika
*

är
®
gårdsgödning
Effekt Träd för trädgårdslandet
utmärkt både rabatten.
och blomster

Feb. Mars April
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(• )
•

Maj
•

Juni

Juli
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•
•
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•
•
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•
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var tredje månad
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Dags för

potatis!

S

körda egen potatis – ingen annan grönsak ger oss en
starkare känsla, att själv odla vår egen näring i trädgården. Det känns verkligen mycket bra att själv kunna
odla ett så viktigt baslivsmedel själv. Dessutom har man
säkerligen mindre arbete med en potatisåker än en gräsmatta. En annan fördel är, att man sedan erhåller en härligt
lätt jord utan ogräs.
Bonden i mars…
Redan i slutet av mars kan den tidiga potatisen ner i marken, i alla fall
om jorden redan har värmts upp
något och torkats. Potatis trivs bäst i
lätt sandig jord utan stående vatten.
Vill du odla tidig potatis, måste du
förbereda potatislandet redan på
hösten. Strö kompost på den uppluckrade jorden, som först befriats
från ogräs.

Tips
Låt potatis förgro
Det är mycket lätt att förgro
potatis i äggkartonger, men det
går bra i enkla lådor också. Lägg
i sättpotatisen och förvara dem
i två till fyra veckor i ett ljust
utrymme med cirka 10 °C. När
grodden börjar synas, kan
potatisen ner i marken. På detta
sätt erhåller knölarna ett försprång i marken och är inte så
känsliga för svampangrepp.
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Odling av potatis
steg för steg
1. Luckra upp jorden och spänn
upp ett planteringssnöre. Med
en spade gräver du nu ut en fåra
som är ungefär lika djup som
en halv spade. Avståndet mellan
växterna 30 cm, senare sorter
upp till 40 cm.
2. Lägg din sättpotatis med grodden
uppåt, och tillsätt en liten mängd
Effekt® Trädgårdsgödning.

Skörda ekologisk potatis ett nöje inte bara för barnen.

3. Den andra raden anläggs med ca
60-70 cm avstånd. Med jorden ur
denna fåra kan du fylla igen första
radens fåra.
4. När bladen på din potatis börjar
synas, ska de kupas. På detta sätt
täcker du över de potatis, som
växer för nära ytan med jord.
Därmed förhindrar du att de blir
gröna. På detta sätt luckrar du
samtidigt upp marken.
5. När bladen börjar dö, är din
potatis färdiga att skördas. Lyft
försiktigt upp dem ur marken
med en grep. Låt dem torka och
förvara dem svalt och torrt.
6. Odla ingen potatis i samma potatisland de närmsta tre åren.

Allt för frisk

potatis

… var i början
även uppskattade

som
prydnadsväxter

… har funnits i
Europa i

450 år

Potatis …

Effekt® Trädgårdsgödning
• organisk NPK-gödning 7-3-6 av
råvaror från naturen
• för vitala, aromatiska frukter
• med korttids- och
långtidseffekt
• med MyccoVital för
starka växter
• med mikroorganismer,
som stimulerar marken

… är nattskatteväxter och
… härstammar från de

sydamerikanska
Anderna

tomater
och paprika

släkt med

Skötsel – vilken skötsel?
Potatis behöver faktiskt nästan inte skötas alls. Kupning är egentligen den
enda skötsel som krävs. Fram till den tidpunkt då bladen täcker raderna,
kan du passa på att rycka upp ogräs. Mer än så är det inte.
Tidsschema potatis
Från och med mitten på april
När bladen börjar synas
Emellanåt
Från och med juni

ska potatisen i marken tillsammans
med Effekt® Trädgårdsgödning
ska de kupas
måste ogräs rensas bort
Att skörda tidig potatis
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Snaska ar tillatet

– pa minsta möjliga utrymm
V

ar modig – plantera helt enkelt en salladsväxt i din
balkonglåda. Eller persilja i en hängkruka, eller extra
skarpa chili i krukor. Det är helt enkelt skoj att skörda
goda saker på balkongen eller terrassen. Och det är hur
enkelt som helst!

Tips
Nästan allt är möjligt
Nästan alla trädgårdsväxter trivs
även i krukor – det är naturligtvis
utrymmet som är avgörande.
Lämpliga för balkong och terrass
är:

Tomater
Paprika
Auberginer
Guor
Artor
Meloner
jordgubbar
Blabär
Vindruvor
Sallad
Orter
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Så här lyckas du
Det är verkligen lätt, att skörda frukt
på balkongen. Tänk framför allt på
tre viktiga saker:
• Många växter är känsliga mot
frost och får inte sättas ut i det
fria för tidigt.
• Använd alltid kärl med hål, så att
överflödigt vatten kan rinna ut.
• Unna dina växter ny jord varje år.
Se till att särskilt dina grönsaker
erhåller högvärdig jord utan torv.
Plantering i kruka
Täck över hålen i bottnen med lerskärvor, så att vattnet inte får jorden
att rinna bort. Därefter fyller du på
jord och placerar växterna i kärlet.
Mellanrummen fylls igen med jord,
tryck fast lätt och vattna ordentligt
– färdigt!

Vilka örter passar ihop?
Vissa örter älskar när det är soligt
och, torrt, andra trivs bättre med
lite skugga och fukt.
Därför bör man skilja soldyrkarna
och växter som trivs i skuggan åt.
Du kan odla timjan, oregano, isop,
rosmarin, lavendel och salvia tillsammans – de tre sista blir dock ganska
stora. Alla tycker om när det är
soligt och torrt.
Gräslök, persilja, körvel, mint och
citronmeliss tycker däremot om
fukt och klarar sig bra på en balkong
mot öster eller norr.

me!

Organisk gödning ger
läcker frukt full av smak.

Rätt skötsel
Förutom regelbunden bevattning
behöver dina växter näring. Du
bör framför allt gödsla växter med
många eller stora frukter, som
tomater eller paprika. Idealiska för
detta är Effekt ® Trädgårdsgödning
och Effekt ® Tomatgödning. Båda
gödninsmedlen innehåller mikroorganismer och består av råvaror från
naturen.
De innehåller dessutom många
spårämnen och framför allt mycket

kalium, som är viktig för mognad
och arom. Även örter behöver
näringsämnen, med dessa kan de
utveckla sin fulla arom – framför
allt, om de länge står på
samma plats. Gödsla i början
av april med den flytande
organiska gödningen BioTrissol ®
Effekt ® Kryddväxtnäring. En andra
omgång kan utföras i juni.

För organisk skötsel av

dina örter

BioTrissol® Effekt®
Kryddväxtnäring
• organisk gödning innehållande
enbart växtextrakt
• ger kryddväxter fulla av smak
• för sund & vital tillväxt

21

Underbart vacker gräsmatta

l
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rötterna

Gräsmattans naturliga
kretslopp
Gräsmattan är en blandning av olika
grässorter. Hela tiden bildas nya
blad, därför dör de gamla bladen.
Dessa bildar den s.k. “gräsfilten“.
Den tjocka massan av bruna, torra
blad gör gräsytan hård och ger den
ett blekt utseende. Vid vertikalskärning avlägsnar man denna massa
– med den underbara känslan, att
åter förse gräsmattan med “luft“.
Men vore det inte meningsfullare,
om denna gräsfilt löser upp sig själv,
förvandlas till mylla, därmed luckrar
upp jorden och samtidigt förser
gräsmattan med näringsämnen?
Att det med andra ord uppstår ett
naturligt kretslopp?
Mikroorganismer
“äter“ gräsfilt
Vissnat organiskt material är en
delikatess för många organismer.
I biologiskt aktiv jord finns de
naturligtvis.

Tät, ogräsfri
gräsmatta - för
stor trivsel.
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V

arför är grannens gräsmatta tätare än min? Varför har
han inget ogräs? Och det trots att han inte vertikalskär?
Vad är det för ett knep han känner till? Hans hemlighet är
förmodligen, att han inte har någon hemlighet. Han använder
helt enkelt rätt produkter vid rätt tidpunkt. Det kan vara hur
enkelt som helst att sköta sin gräsmatta!

Oftast har dock jorden under gräsmattan brist på mikroorganismer.
Av denna anledning innehåller vår
organiska gödsel Gräs Effekt®
en blandning av olika frystorkade
mikroorganismer. Så snart de kommer i beröring med vatten
“vaknar“ de till liv och ger sig på
gräsfilten. Även de organismer som
finns i marken hjälper till att hacka
gräsfilten i småbitar. Resterna tar
gräsmattan upp som näringsämne.
På detta sätt slipper du den årliga
omständiga vertikalskärningen!

Bra näring ger en vital
gräsmatta
Naturligtvis innehåller vår organiska
gödsel Gräs Effekt® ännu mer bra
saker:
• alla råvaror har ett naturligt
ursprung,
• husdjur kan med säkerhet vistas
vid plantorna direkt efter spridning,
• med naturlig korttids- och
långtidseffekt,
• med MyccoVital® (se sidan 16)
för bra motståndskraft vid torrt
väder.

Organiska näringsämnen
och mikroorganismer för en förstklassig gräsmatta.

Den organiska gödning för
din

gräsmatta

Och hur är det
med mossa?
Här växer mossa bäst:
• i skuggan,
• i sur jord,
• i ständigt fuktig (våt) jord,
• där gräsmattan är svag på grund
av att den saknar gödsel.
Har du mossa i gräsmattan bör
du försöka att ändra någon av
dessa faktorer. Använder du Gräs
Effekt regelbundet, kommer du att
fastställa, att den stärkta gräsmattan
nu klarar av att tränga undan mossa
och ogräs ganska bra. Testa jordens
surhetsgrad med ett ph-jordtest, och
strö kalk vid behov. På ställen där
det är skugga halva dagen, kommer
du alltid att ha problem med mossa.
Här bör du fundera på om det inte
vore bäst att så gräs som tål skugga
eller rent av plantera växter som
täcker marken och avstå från gräs.

Tips
Mossa i gräsmattan –
varför?
Ofta försvinner mossa med
tillräcklig gödning. Skulle mossan
trots allt spridas i större omfattning använd Finalsan® Moss
Effekt®* innehållande verksamma
ämnen från naturen. Den naturliga pelargonsyran i vårt flytande
mossmedel dödar mossa utan
att skada gräset. Den döda
mossan kan nu lätt räfsas bort
från gräsmattan. De ställen som
behandlats kan åter beträdas
- även av husdjur - så snart
nämnda medel torkat. Finalsan®
Moss Effekt®* verkar omedelbart
även vid låga temperaturer. Den
lämnar inte kvar några rostbruna
fläckar om man av misstag har
träffat någon stenplatta.

* Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.

Gräs Effekt®
• organiskt NPK-gödsel 10-1,3-4
med råvaror från naturen
• ger ett tätt och naturligt grönt gräs
som håller mossa och ogräs borta
• naturlig direktverkan och
långtidseffekt
• innehåller MyccoVital® (Mykorrhiza),
en svamp som lever i symbios med
gräset och gör så att rötterna tar
upp mer näring
• ger ett starkare gräs som bättre
står emot torka och frost

Frågor och svar
när det gäller
skötsel av gräsmattor hittar
du här
23

Drommar om rosor
– fantastiska rosor
F

rån vita till djupt röda, från fylliga till enkla: Rosor finns
i otroligt många olika färger och former. Varje perfekt
formad blomma är ett av naturens konstverk. Rosor drar
blickarna till sig – och är lättare att sköta än många tror.

Den som kan välja…
Köper sina rosor i fackhandeln.
Detta är ett första säkert steg
om du vill ha fint blommande
rosor. Se till att du köper en
resistent sort, alltså en som är
okänslig mot de viktigaste svampsjukdomarna. Detta reducerar
skötselbehovet betydligtt.
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Ner i marken
Om allt går bra står dina rosor kvar
länge på samma plats. Därför är
det meningsfullt, att du är särskilt
omsorgsfull vid planteringen.
Gör så här:
• Leta upp en fin solig, luftig plats.
• Vattna rosorna innan du
planterar.
• Gör hålet till växten dubbelt så
stort, som rotklumpen.
• Lägg rosenjord utan torv och
den organiska Effekt® Rosgödning
i hålet och blanda med jorden.
• Förädlingsstället, en förtjockning
ovanför roten, bör befinna sig
5 cm under markytan.
• Fyll i jorden igen, tryck lätt och
vattna rikligt.

Snabb skötsel av rosor
Rosor behöver inte alls så mycket
skötsel – gräsmattor behöver betydligt mer! Detta tycker rosor om:
• Organiska näringsämnen, som
finns i Effekt ® Rosgödning samt i
flytande BioTrissol Effekt® Blomnäring, behöver de i mars/april och
i juni.
• I april skär du ner rosorna. Allt
som fryst sönder skärs ner till
friskt trä. Svaga skott skärs ner till
ansatsen.

• Från och med mitten av november “kupar“ du, d.v.s. lägger på
ett vinterskydd. Som vinterskydd
lägger du på ca 5 liter blomsterjord på skottens bas. På blåsiga
ställen kan du dessutom täcka
över jorden med grankvistar, för
att förhindrar att den blåser bort.
I slutet av mars kan du åter ta
bort vinterskyddet.

… har inte
törnen, utan taggar.
de flesta kulturrosor
kommer från Mellan-

Naturligt skydd mot
skadedjur
Du kan inte förhindra att skadedjur
sprids. Men har du en levande
naturlig trädgård där nyttiga nyckelpigor känner sig hemma, kommer
bladlössen inte kunna föröka sig i
stora mängder. Uppträder de ändå
hjälper Raptol ® Ros Effekt ® Spray*.
Raptol ® Ros Effekt ® Spray* innehåller natur-pyretrum från krysantemumblomman, som kännetecknas
av en mycket effektiv och snabb
effekt.
På grund av den speciella formuleringen verkar Raptol ® Ros Effekt ®
Spray* även på skadedjurens ägg
och har därför en särskilt varaktig
effekt.

… har odlats i

mer än 2000 år

Rosor…

och Sydvästasien

har ända sedan
antiken benämnts som

”blommornas
drottning”

… är ett tecken på
diskretion – därför hittar
man dem i det träsnideri
som finns på

Verksamma ämnen från
naturen bekämpar
skadeinsekter.

biktstolar

* Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och
produktinformationen före användning.
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Hostens gyllene
prasslande lov
H

östdimman sveper in över landet, hösten får trädgården
att glöda i många färger. Nu är det dags att räfsa ihop
löv från gräsmattan, tömma grönsakslandet och skapa ordning i trädgården – men inte för mycket, så att nyttiga djur
förlorar sina övervintringskvarter.
Var gör man sig av med lövhögarna?
Med hjälp av Radivit® Effekt®
Tillsatta organiska näringsämnen
Kompostaktivator förvandlar
fungerar som lättsmält näringssubdu dina höstlöv till värdefull
strat för mikroorganismer, så att
kompost - i komposten eller
de kan föröka sig bra och lösa upp
genom ytkompostering. Denna
organiskt avfall. Strö Radivit® Effekt®
kompoststart innehåller många
Kompostaktivator helt enkelt över
mikroorganismer, kompostbakde utspridda löven och arbeta seterier och svampkulturer.
dan in dem i den övre matjorden.

… att det finns 25
olika slags daggmaskar
hos oss

Tips
Höstlöv ytkompostering …
så här fungerar det!
1. Sprid ut löv på rabatter och
skivor av trädstammar, så att
ett 10 - 15 cm tjockt skikt
bildas.
2. Radivit® Effekt® Kompostaktivator strös över och arbetas
in i det översta lagret matjord
med hjälp av en kultivator
eller grep. Får ej grävas ner.
3. Strö på en liten mängd kompost eller jord, så att löven
inte blåser bort.
4. På våren måste den tjälfria
jorden bearbetas ännu en
gång, men inte grävas ner.
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... att daggmaskar har

fem hjärtan

Visste du …

att daggmaskar
plogar igenom ca.

3 kg mark

att det kan
leva
daggmaskar
under 1 m² jord

400

per m² och år

Kompostjord ger daggmaskarna bäst näring och
luckrar upp jorden.

Beskärning vad måste beaktas??
Inget att vara rädd för, vi har aldrig
hört talas om att ett träd har dött
på grund av ett felaktigt snitt. Du
kan alltså lugnt ta fram kvistsax eller
såg. Din uppgift är att avlägsna alla
döda eller sjuka grenar och kvistar.
Dessutom måste grenar, som blivit
för långa, sågas av, så att växten har
mer kraft för att slå ut på våren.
Dessutom kan du genom beskärning utforma trädkronans volym på
nytt.
Det är viktigt, att du använder skarpa verktyg för beskärning. Därigenom erhåller du ett jämnt snitt och
såren läks bättre. Det är viktigt att
beakta, att grenar och kvistar alltid
måste sågas/klippas av direkt på
den tjockare huvudgrenen. Därmed
undviker man stubbar, som utnyttjas
av många sjukdomsalstrare för att
angripa och skada trädet.
Så behandlar du sår
Träd och buskar klarar av att stänga
till mindre sår själv. Vid sår med en
större diameter än ca 3 cm, bör du
dock hjälpa till. Stryk Malusan®
Effekt® Sårbalsam på såret (1 - 2 cm
över sårets kanter) direkt efter
beskärningen. På detta sätt skyddar
du växtens känsliga kambium mot
uttorkning.
Malusan® Effekt® Sårbalsam skyddar
såret som ett plåster. Detta hindrar
sjukdomsalstrare från att tränga in
och såret kan läkas ostört.

Så här fångar du skadedjur
Frostfjärilens larver kan orsaka
allvarliga skador på trädgårdens
buskar och träd. På våren äter de
på frukt- och prydnadsträdens blad.
Placerar man från och med september Neudorffs Limring Effekt® kring
stammen, kan ett större angrepp
förhindras. Honorna som på hösten
kryper upp längs stammen för att
lägga sina ägg fastnar på limmet.
Utan ägg slipper man glupska larver
nästa vår. Limring Effekt® är också
mycket lämpligt som försvar mot
myror. Myror främjar bladlös och
dödar till och med nyttodjur, för att
komma åt lössens söta honungsdagg. Även de fastnar på Limring
Effekt®. Neudorffs Limring Effekt®
är behandlad med ett special-lim,
som varken torkar eller tvättas
bort. Då den gröna färgen är
ointressant för nyttiga insekter som
nyckelpigor eller blomflugor, skonas
dessa nyttiga hjälpredor. Naturligtvis
innehåller limmet inga insekticider.
Med Limring Effekt® kan man alltså
döda de flesta olika skadedjuren på
ett helt naturligt sätt.

Skyddar frukt- och prydnadsträd från skadeinsekter som
kryper upp längs stammen.

Skyddar
ditt träd
Malusan® Effekt®
Sårbalsam
• är lätt att stryka på vid temperaturer mellan - 2°C till 30 °C
• är mycket dryg
• droppar inte
• ger en komplett, elastisk beläggning.
• är diskret barkgrön
• består av ett latexförband
med lermineraler
och vatten
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Skadedjur

– i h e la t ra dg a rd e n

Vi erbjuder ett stort sortiment
mycket effektiva och miljöanpassade medel, för att hålla
dina gröna vänner friska med
hjälp av produkter från
naturen. De exakta bestämmelserna för användning och
dessa medels bruksanvisningar
står på förpackningarna.
Fler skadebilder och tips för
bekämpning hittar du på
www.neudorff.se.

Sniglar

Bladlöss

Vita flygare

Angrepp på mjukbladiga växter,
särskilt på natten. Tydliga slemspår
på marken.

Deformerade blad. Små, knubbiga
djur med eller utan vingar, på
skotten och bladens undersidor.
Klibbig honungsdagg på bladen.

Små vita flygare på bladens
undersida. Klibbig honungsdagg
på bladen.

Neudorff rekommenderar
Ferramol® Snigel Effekt®1.
Strös ut med bred spridning
mellan växterna. Vid torka främjar
bevattning kornens attraktivitet.
Upprepa behandlingen i rätt tid.

Neudorff rekommenderar
Raptol® Insekt Effekt®1,2,
Raptol® Bladlöss Effekt®1 eller
Neudosan® Bladlöss Effekt®1.

Spinnkvalster

Larver

Spinnmalar

Bladfläckar på rododendron och lagerhägg

Gula ställen på bladens ovansida,
små gula, gröna eller röda djur
på bladens undersida. Mellan
bladvecken fin spinnväv.

Ovanliga märken på blad och
blommor. För det mesta handlar
det om ett begynnelsestadium
för olika fjärilar. Larver äter delvis
också i spinnväv.

2-4 cm långa larver äter i spinnväv. Detta kan leda till kalätning.

Oregelbundna mörkbruna till
askgråa fläckar på bladen. Delvis
försedda med en mörk kant.

Neudorff rekommenderar
Raptol® Insekt Effekt®1,2 eller
Neudosan® Bladlöss Effekt®1.

Neudorff rekommenderar,
att i förebyggande syfte lägga
ett insektsnät över odlingarna i
grönsakslandet redan efter
planteringen.
Neudorff rekommenderar en
behandling med Raptol® Insekt
Effekt®1,2 eller Neudosan® Bladlöss
Effekt®1.
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Neudorff rekommenderar,
att i förebyggande syfte redan
i mars bekämpa de övervintrande
skadedjuren med Promanal®
Fruktträd Effekt®1.

Neudorff rekommenderar
att vid angrepp behandla
bladens undersidor med Raptol®
Insekt Effekt®1,2 eller Neudosan®
Bladlöss Effekt®1.

Neudorff rekommenderar
som förebyggande åtgärd en
välbalanserad gödning med
Effekt® Rhododendrongödning.

Neudorff rekommenderar en
bekämpning med Raptol® Insekt Effekt®1,2 eller att spruta rikligt med
Neudosan® Bladlöss Effekt®1 i spinnväven.Vid omfattande angrepp bör
larvernas bo skäras ut och plantan
gödslas med Effekt® Trädgårdsgödning så att nya skott kan växa ut.
1 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
2 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.

Sitkagranbladlusen

Slemmig rosenbladstekel

Rosenstrit

Sköldlöss

Granar blir bruna inifrån, barren
faller av på grund av att lössen
suger på dem. Kontrollera om de är
angripna redan i februari genom att
knacka på dem: Håll ett vitt papper
under grenen och knacka på den, så
att lössen faller ned.

Det yttersta cellskiktet har tuggats
av, så att endast det mellersta
genomskinliga skiktet är kvar och
delvis faller ut. Djurens ca 1 cm
långa, gröna larver äter på bladens
undersida. Larverna övervintrar i
kokonger i jorden.

Gulaktiga vita prickar på bladens
översida. På bladens undersida
gulgröna insekter, som hoppar
långt när de blir störda. Övervintrar som ägg i barken.

På skott och blad sitter 3 till 7
mm stora vita djur med brun
huvudsköld. De förorsakar skador
genom att suga och förorena
med klibbig honungsdagg.

Neudorff rekommenderar
Raptol ® Insekt Effekt®1,2 eller
Neudosan® Bladlöss Effekt®1.

Neudorff rekommenderar
att plocka bort larverna. Vid
omfattande angrepp hjälper
Raptol ® Insekt Effekt®1,2, Raptol ®
Ros Effekt® Spray1 eller Neudosan®
Bladlöss Effekt®1.

Neudorff rekommenderar
en behandling med Raptol ®
Ros Effekt® Spray1 eller Neudosan®
Bladlöss Effekt®1 för att bekämpa
dessa skadedjur.

Neudorff rekommenderar,
att skära av och förinta starkt
angripna skott.

– pa fru kt och vin

Neudorff rekommenderar, en behandling med Promanal® Fruktträd
Effekt®1 när knopparna sväller. Under växtperioden hjälper behandlingar med Raptol ® Insekt Effekt®1,2
eller Neudosan® Bladlöss Effekt®1.

– pa krukva xt er

Häxringar i gräsmattan

Kålfjärilen

Vinbärsbladlusen

Ullsköldlöss

Vita, 2-5 cm stora svampar som
växer i ring. Gräset har på dessa
ställen delvis vissnat. I jorden
befinner sig svampar, som inte
släpper igenom vatten. Framför
allt i sandig jord och mark med
brist på näringsämnen.

Larver gnager, tuggar hål och förstör kål. Förorening genom spår
av exkrementer.

Krämvita till blekgröna löss suger
på bladens undersida. Därigenom
bildas rödbruna utbuktningar på
bladens ovansida.

Vita, bomullsliknande 2-4 mm långa
djur, särskilt på bladens undersida
och i bladvecken. Växten blir klibbig
på grund av skadedjurens avsöndringar. Vid mycket starka angrepp
samlas svarta sotdaggsvamp på
bladen.

Neudorff rekommenderar
som förebyggande åtgärd
välbalanserad gödsling med Gräs
Effekt® Dessutom stick hål på
häxringarna och vattna. Vid
omfattande angrepp gräv upp.

Neudorff rekommenderar
som förebyggande åtgärd,
att täcka över rabatten med ett
insektsnät från och med planteringen och ända till kort före
skörden.
Neudorff rekommenderar Raptol®
Insekt Effekt®1,2 omedelbart när
de första larverna uppträder.

Neudorff rekommenderar
användning av Raptol ® Insekt
Effekt®1,2. En besprutning med
Promanal ® Fruktträd Effekt®1 när
skotten skjuter fram träffar enligt
vår erfarenhet bladlössens
vinterstadier.

Placera angripna plantor på
en isolerad plats, då unga
ullsköldlöss är mycket rörliga.
Vid angrepp besprutning med Raptol ® Insekt Effekt®1,2 eller Neudosan®
Bladlöss Effekt®1. Användningarna ska
upprepas i överensstämmelse med
föreskrifterna på förpackningen.
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Effektiva produkt
för hus och trädgard
V

id produktutvecklingen satsar vi i möjligaste mån på
ämnen, som finns i naturen, ett exempel är järn(III)fosfat
i Ferramol Snigel Effekt®1. Dessutom föredrar vi inhemska
råvaror, som snabbt växer upp igen. I vår försöksanläggning
testar vi produkter i överensstämmelse med de villkor som
råder i praktiken, innan vi börjar med marknadsföringen. Vår
kompletta produktöversikt hittar du på www.neudorff.se
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Produkter för att bekämpa
insekter och sniglar

Bekämpning av ogräs
och mossa

De miljöanpassade växtskyddsmedel skyddar dina växter tillförlitligt mot skadedjur och säkrar en
riklig skörd och praktfulla blommor. De ämnen vi använder förekommer även i naturen. Hit hör
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och andra organismer.

Mot mossa och ogräs finns de
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1 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
2 Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Beakta varningshänvisningarna och -symbolerna i bruksanvisningen.

ter
Organisk
Gödning
Alla våra organiska gödningsprodukter innehåller råvaror från
naturen. Produkterna har både
en direkt- och en långtidseffekt.
Gödningen innehåller förutom
alla viktiga näringsämnen och
spårämnen även naturlig MyccoVital (Mykorrhiza). Tack vare denna
svampkultur tar rötterna upp
näringsämnen och vatten mycket
bättre. Detta märks speciellt i
torrperioder, då du inte behöver
vattna plantorna så mycket.
Sammansättningen av näringsämnen i våra organiska gödningsprodukter beror på vilken planta
gödningen är avsedd för. Användning av gödningsprodukter från
Neudorff är ofarligt för människor och djur.

Organiska flytande
näringsmedel
BioTrissol flytande gödsel använder vegetabiliska råämnen och
ger naturligt kraftiga, vitala växter
inomhus, på balkong, terass och i
trädgården. De flytande gödningsmedlen innehåller viktiga
näringsämnen, vitaminer och
enzymer samt tillväxtfrämjande substanser som är optimalt
avstämda till behoven hos de
enskilda växterna. Mångfalden
ingående substanser förser även
mikroorganismerna i jorden med
näringsämnen. Det ger en vital
tillväxt och förebygger förökning
av skadeorganismer.

3 Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Bekämpning
av myror
Myror i huset, på balkongen och
terrassen är störande och ibland
riktigt skadliga. Mot detta erbjuder vi ett stort antal produkter,
som efter behov kan sprayas,
strös ut eller som påfyllningsbara myrdosor. Naturligtvis alltid
med naturliga substanser. Särskilt
varaktig är Spinosad Myr Effekt®3
då myrsamhällets larver och
drottning matas med denna
substans och man därmed
förintar hela samhället. I det fria
kan man rekommendera Loxiran®
Myr Effekt® utvattning3.
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Odla solrosor

och vinn fantastiska priser!
För mer detaljer om vad
du kan vinna scanna här eller
besök www.neudorff.se.

Så solrosfröna enligt instruktionerna
och sköt om dem under växtsäsongen.

Priserna skickas ut till våra vinnare i november 2016, högst
ett pris per person. För alla bestämmelser och villkor, se
www.neudorff.se.
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Efter den stora succén med tävlingen för odling av solrosor, kommer vi
att starta en ännu större tävling i år!
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Här är fjolårets
vinnare som extra
inspiration:

Ta en bild på din solros och lämna
in den före 31:a oktober genom att
skicka den till info@neudorff.se

Högsta solrosen:
solrosen som gav
2,2 meter hög var
va Peterson
No
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Marie
ff värda
or
ud
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n
frå
produkter
2.500 kronor.

Roligaste solrosen
Vackraste solrosen

Marknadsförs av

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal
Tyskland · www.neudorff.se

Miljöcenter AB
Tel: 040-668 08 50
www.miljocenter.com

1036-1600000199

Butiken där du får experthjälp:

