10 tips til en dejlig sommer på terrassen

Er din terrasse klar til sommer? Måske har vinteren sat sit præg med grønne belægninger og visne planter. Men med få
tips, kan du få en dejlig terrasse, der varer hele sommeren.
Sådan gør du terrassen klar til sommer
Efterårets smukke blomster er for længst visnet. Fliserne er våde
og fuld af grønne belægninger. Det er stadig for koldt at sidde
på terrassen, men lige om lidt er det sommer og terrassen skal
atter tages i brug sammen med familien og vennerne. Så her er
tips til klargøring af din terrasse:
1. Fej visne blade og grene væk.
2. Er der grønne belægninger på fliserne, kan det være alger. Du
kan enten skure og skrubbe algerne væk eller gøre det nemt for
dig selv og bruge AlgeFri fra ECOstyle som algerens.
3. Find krukker og havemøbler frem og giv dem algerens, hvis de
trænger til det. Plant forårsblomster i krukkerne.
4. Saml eventuelle snegleæg sammen allerede nu, inden de
bliver til mange ulækre og grovædende dræbersnegle.
Det her skal du huske i løbet af sommeren
Din terrasse skal naturligvis være hyggelig hele sommeren.
Men med et varmere vejr følger også ukrudt, myrer og andre
insekter. Derfor får du her nogle tips til din sommerterrasse:
5. Lug ukrudt, mens det er småt. Du kan også undgå det hårde
luge-arbejde og lade UkrudtsFri ukrudtsbekæmpelse fra
ECOstyle klare det hårde arbejde.

7. Myrer er især glade for terrasser, hvor de undergraver fliserne. Bliv fri for myrer med et myremiddel. ECOstyle har myremidler til udvanding, udstrøning og spray. Har du mange myrer både
inde og ude, kan du også bruge en ECOstyle myrelokkedåse.
8. Kig jævnligt efter snegle og fjern dem. Eller strø med
Ferramol sneglemiddel fra ECOstyle i dine bede og krukker, så er
du nemt fri for de ulækre væsner.
9. Nyd de flotte sommerblomster. Kommer der huller i bladene
eller springer blomsterne ikke ud, så kan det være, at planten
er angrebet af insekter. Med InsektFri fra ECOstyle kommer du
hurtigt insekterne til livs.
10. Er I plaget af myg, fluer og hvepse?
En mulighed er at gå inden for. En anden mulighed er at blive fri
for insekterne med InsektFri, FlueFri og HvepseFri.
Vælg de rigtige produkter til din terrasse
Ofte er det nemmere, hurtigere og mere effektivt at bruge et
ukrudtsmiddel mod ukrudt end at luge og et sneglemiddel mod
snegle i stedet for at samle de mange snegle i haven sammen. Vælg midler, der belaster miljøet mindst muligt. Det kan
du f.eks. gøre ved at vælge ECOstyle. En ECOstyle gødning er
altid en organisk gødning - altså 100% naturlig. Og et ECOstyle
bekæmpelsesmiddel er altid baseret på et naturligt forekommende aktivstof - altså et stof, som i forvejen findes i naturen.

6. Plant sommerblomster i krukkerne. Husk at give dem gødning, så de får større og flottere blomster. Gør det ekstra godt
for dine planter ved at vælge en organisk gødning.

Sund fornuft. Grøn samvittighed.
Vi tror på, at alle kan få en flot have med sund fornuft og grøn samvittighed. For miljøets skyld. Og for din og kommende generationers skyld.
Med organisk gødning og effektive bekæmpelsesmidler, som er baseret på naturligt forekommende aktivstoffer,
giver vi den bevidste forbruger løsninger, der belaster miljøet mindst muligt.
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