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Artikel: Mobilrensning gör trädgårdsarbetet roligare

Det är med vänskapen som med växter – den kräver skötsel och vård. Slå två flugor i en smäll, och ring upp din väninna medan du arbetar i trädgården.   

Mobiltelefonen beskylls ofta för att vara en tidstjuv, men rätt använd kan den bli till hjälp i trädgårdsarbetet. 

Mobilrensning – det nya sättet att varva ner
Efter en hektisk dag på jobbet är det ren och skär terapi att gå ut i trädgården och koppla av med lite trädgårdsarbete. Att plocka bort vissna blad och blommor kan du enkelt göra medan du pratar med din väninna eller en äldre släkting.  

Pelargoner – härlig sommarglädje
Pelargoner är ett bra exempel på populära krukväxter som ger en massa glädje bara man plockar bort vissna blad och blommor. De bjuder på en fantastisk blomsterprakt och finns i en mängd varianter. Väljer du pelargoner till dina utomhuskrukor kan du inte bara glädja dig åt vackra blommor, utan även åt trevliga pratstunder.  

Doft och miljö på terrassen
De rikblommande pelargonerna pryder trädgårdens krukor från maj. Dessutom finns det doftande pelargoner, som bjuder på sköna upplevelser under hela sommaren. 

Med sina många olika bladtyper passar doftpelargonerna perfekt på terrassen. Det finns ett stort utbud att välja mellan; krypande, lodräta, buskformade och   doftande i olika varianter. Välj de sorter som passar just dig.
Du kan t.ex. satsa på pelargoner som doftar av pepparmynta, citrus eller choklad. Några dofter har dessutom den fördelen att de verkar avskräckande på insekter. 
Åter andra pelargoner har blad som kan användas i matlagningen, antingen som ingredienser eller som dekoration.    
Pricken över i blir skärmlavendeln. Du kan som sagt välja mellan en mängd doftande växter, och du har bokstavligt talat fria händer att skapa just den kombination av växter som passar dig. 


Det här är säkert något din väninna vill höra mer om!

Billedtekst: Ogräset försvinner – men vänskapen och dina växter består! På bilden ser vi hängpelargon och lavendel.




