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Sådan fanger du bananfluerne
Du kender det sikkert godt, pludselig vrimler køkkenet med små sorte 
fluer. Men her er løsningen på, hvordan du fanger de irriterende kræ: 
Kom en bananskræl i en pose og lad posen være løst åben. Placer 
posen der, hvor der er flest bananfluer. Når det bliver aften, er det tid at 
lade fælden klappe. Forhåbentlig vil de fleste bananfluer været gået i 
seng i din pose. Nu lukker du hurtigt posen, og vupti, fluerne er 
fanget. Tak til civilingeniør Dennis Gadgaard for tippet.

Fjern ukrudt  
med kamera
Studerende på 
ingeniøruddannelsen på SDU har 
opfundet et kamera, der kan se 
forskel på afgrøder og ukrudt. 
Ved hjælp af kameraet kan man 
undgå at sprøjte på andet end 
ukrudt. Opfindelsen kan gøre 
det muligt at spare 95 procent 
af sprøjtemidlerne væk.

6 gode råd om at 
fyre i brændeovne

4
planter forsyner verdens 
befolkning med 60 
procent af den energi, vi 
får gennem kosten. De fire 
planter, der dyrkes i stor 
stil over hele jorden, er: ris, 
hvede, majs og kartofler.

 1.  Brug rent og tørt træ.

 2.  Fyr aldrig med affald – for eksempel i form af reklamer, 
magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er  
malet eller behandlet.

3.  Tænd op på en helt ny måde. Læg to store stykker brænde 
i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft 

imellem, så du kan tænde i den 
øverste del. Flammerne skal 
arbejde sig oppefra og ned. 
Skru først ned for luften, når 
flammerne bliver blålige. 

 4. Fyr lidt ad gangen. 

5.  Hver gang du lægger brænde 
ind, skal du skrue op for 
luften, til de mørkegule 
flammer er væk.

 6.  Gå ud og tjek røgen. Den skal 

være næsten usynlig. Hvis der 

er for meget røg, og det lugter 
grimt, gør du sandsynligvis 
noget forkert. Spørg din 

skorstensfejer.

Kilde: Miljøministeriet og Miljøstyrelsen

...det skriver Lynettefællesskabet 
som slogan på deres nye 
slamcontainere, der dagligt kører 
rundt i hovedstaden med slam 
fra det spildevand, der stammer 
fra 1,1 millioner mennesker i 
hovedstadsområdet. Kampagnen  
forsøger at få københavnerne til 
at lade være med at bruge deres 
toilet til affald. Københavnerne er 
nemlig slemme til at komme hår, 
bind, vatpinde, tamponer, 
kondomer, vatrondeller og 
cigaretskod i toilettet. Og det er 
en rigtig dårlig ide, for det skader 
vandmiljøet.

” Hvis du tror, dit 
toilet er en 
skraldespand – så 
er du på skideren”

Der er 750.000 danske brændeovne, og de er den største kilde til luftforurening i 
Danmark og sviner luften langt mere end biler og fabrikker tilsammen. Så det kan 
godt betale sig at fyre rigtigt.

Fremtiden fl ytter ind.

Glem hverdagen. Med en sugeevne på op til 1.000 kubikmeter luft i timen, kan 
du stole på Siemens, så damp og stegeos fra madlavningen ikke spreder sig rundt 
i boligen og sætter sig i tøj, møbler og gardiner. Siemens moderne emhætter er 
ikke bare bygget for et syns skyld. De har en høj sugekapacitet, lavt lydniveau og 
energi-effektiv belysning, der gør madlavningen behagelig og inspirerende. En 
emhætte fra Siemens er en klog investering for hele hjemmets interiør. Den viste 
model er LF959BL90. Velkommen til morgendagen på www.siemens-home.dk

God mad skal blive 
i hukommelsen.

Ikke i møbler 
og gardiner.


