
Blodmjöl  
 
Har man problem med rådjur och  
harar kan blodmjölspinnar vara  
avskräckande. Varianten nedan står  
emot angrepp av vissa fåglar som  
gillar blodmjöl och då hackar sönder  
pinnarna. Den här typen av pinnar  
kan hålla i flera år. 
 
Oasis skärs först till i lagom stora fyrkantiga klossar – de bör vara av 
samma storlek som en tulpanblomma. Använd den sortens Oasis som 
suger upp vätska. 
 
Trä på klossen på en blompinne av valfri höjd – man kan använda 
olika längder på pinnarna, för att passa olika höjder på växter. 
 
Klipp till en lagom stor tygbit och klä klossen med den. Naja sedan 
fast tygbiten på pinnen med en kraftig najtråd.  
 
Blanda blodmjöl med vatten tills det blir en lös välling (några deciliter 
på en liter). Doppa ner pinnarna och låt dem ligga i blandningen tills 
klossen är mättad. 
 
Pinnarna placeras sedan ut i rabatterna. Man bör helst förnya medlet, 
gärna en gång i veckan om man kan. Vill man dra en gräns runt 
trädgården kan man ta resterna från ”doppet” och droppa det längs 
gränsen. 
 
Vill man ha ett starkare medel rekommenderar många att man också 
använder ammoniak, men det är väldigt giftigt att hantera.  
Man kan få samma effekt om man pinkar i en burk och låter det stå 
några dagar, innan man använder det. Späd ut överskottet med vatten 
innan ni häller bort det. 
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Vatten 
 
Vanligt vatten räcker ibland för att motverka angrepp av gröna 
bladlöss och larver. 
 
Skölj av växterna under rinnande kran eller spruta med en kraftig 
stråle från en vattenslang. Upprepa gärna behandlingen minst tre 
gånger med en veckas mellanrum. 
 
Har man problem med jordloppor bör man också se till att jorden är 
lucker och hela tiden är fuktig. Jordlopporna är värmeälskande skal-
baggar och de vill inte ha ojämn och fuktig jord.  
I svåra fall kan man pudra bladen med lite aska eller trädgårdskalk. 
 
Såpvatten 
 
Såpvatten kan användas för att motverka angrepp av bladlöss, 
sköldlöss, trips, spinn och larver.  
 
Blanda 1 – 2 msk såpa med 1 liter vatten. Den starkare dosen 
används för svårare angrepp av svarta bladlöss och sköldlöss. 
Spruta aldrig på växter som står i solen, bladen kan bli brännskadade 
av såpan. Upprepa behandlingen efter 4 – 5 dagar. Spruta minst vid 
tre tillfällen. 
 
Vid väldigt starka angrepp kan 2 ml etanol också tillsättas per liter 
vatten.  
 
OBS! Tänk på att såpa även kan skada nyttoinsekter.  
 
För mycket behandlingar med såpa kan även skada växterna.  
Spola gärna av växterna med vatten efter avslutad behandling. 
 

Grön eller gul såpa?  
Såpa gjordes förr i norra Sverige på slaktrester = gul, och i södra 
Sverige på hampa = grön. I dag görs såpa på tallolja och blir då gul. 
Grön såpa har grönfärgats och ev. parfymerats. 

 
Bikarbonat 
 
Vanlig bikarbonat från livsmedelsaffären hjälper mot mjöldagg 
 
Blanda 2 tsk bikarbonat med 2 tsk såpa i en liter vatten.  
OBS! Spruta ej på ätliga delar eftersom det kan ge en bismak.  
Behandlingen upprepas vid minsta tecken på angrepp. 
 
Mjöldaggen uppträder ofta vid torka, så se till att växterna får bra 
med vatten och att jorden är fuktig.  
 
Mjölk & oljor 
 
Mineral-, paraffin- och vegetabiliska oljor används på våren för att 
bekämpa kvarvarande lusägg om angreppen varit starka det före-
gående året. 
 
Oljor kan även användas under säsong mot insekter och mjöldagg. 
 
Nils Åkerstedt (Natur & Trädgård nr 2/2012)  
sprutar vid behov med en blandning av lätt-  
eller standardmjölk blandat med lika mycket vatten. 
För att öka vidhäftningen kan man tillsätta ett par  
teskedar såpa.  
 
Spruta när bladknopparna visar sig och upprepa  
med 4 – 5 dagars mellanrum. 


