PageSpeed Insights

Mobil

53 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Minska svarstiden från servern
I vårt test svarade din server på 0,47 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I våra rekommendationer finns mer
information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 11 skriptresurser och 18 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Mobil

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp
https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
https://dacha365.net/wp-content/plugins/ad-inserter-pro/includes/js/aijquery.js?ver=5.2.2+2.4.18
https://dacha365.net/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=1509
https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-postratings/js/postratings-js.js?ver=1.86.2
https://dacha365.net/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/q2w3-fixedwidget.min.js?ver=5.1.9
https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.11.4
https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect-blind.min.js?ver=1.11.4
https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/js/wstb.min.js?ver=5.9.108
https://dacha365.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.2.2
https://dacha365.net/wp-content/plugins/betteradsmanager/js/advertising.min.js?ver=1.19.1

Optimera visning av CSS för följande:
https://dacha365.net/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.2.2
https://dacha365.net/wp-content/plugins/captcha-bws/css/front_end_style.css?ver=5.0.5
https://dacha365.net/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.2.2
https://dacha365.net/wp-content/plugins/captcha-bws/css/mobile_style.css?ver=5.0.5
https://dacha365.net/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=1509
https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratings-css.css?ver=1.86.2
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,400italic%7CLato:400
https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/css/stb-core.css?ver=5.9.108
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/includes/libs/betterframework/assets/css/bs-icons.css
https://dacha365.net/wp-content/plugins/better-social-counter/css/style.min.css
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https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/includes/libs/betterframework/assets/css/slick.min.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald&text=0123456789./\%
https://dacha365.net/wp-content/plugins/better-reviews/css/better-reviews.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/includes/libs/betterframework/assets/css/pretty-photo.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/css/theme-libs.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/includes/libs/betterframework/assets/css/font-awesome.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/style-7.6.2.min.css
https://dacha365.net/wp-content/bs-boostercache/2a8c946168a15102ce588123b252d774.css

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering
Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

Aktivera komprimering för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 138 B
(35 % reduktion).
Om du komprimerar https://yandex.ru/set/s/rsya-tagusers/data?_rnd=1562812950590&referrer=https%3A%2F%2Fdacha365.net%2F kan du
spara 138 B (35 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.
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Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://any.realbig.media/1htad.json (utgångsdatum har inte angetts)
https://any.realbig.media/1htad.min.js (5 minuter)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
minuter)
https://an.yandex.ru/system/context.js (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuter)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minuter)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minuter)
https://realpush.media/pushJs/8fc308bd9bca2a11aa4bd09196c0a6a6.js (4 timmar)

Minifiera CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda
ned och tolka sidan.

Minifiera CSS för följande resurser för att minska storleken med 500 B (26 % reduktion).
Om du förminskar https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratingscss.css?ver=1.86.2 kan du spara 228 B (55 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://dacha365.net/wp-content/plugins/captchabws/css/front_end_style.css?ver=5.0.5 kan du spara 162 B (23 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/css/stbcore.css?ver=5.9.108 kan du spara 110 B (14 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Mobil

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och
körning snabbare.

Minifiera Javascript för följande resurser för att minska storleken med 127 B (20 % reduktion).
Om du förminskar https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/ui/effectblind.min.js?ver=1.11.4 kan du spara 127 B (20 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 73,5 kB (35 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/06/gejhera-279x220.jpg
kan du spara 9,3 kB (32 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/06/zavyazi-279x220.jpg
kan du spara 8,3 kB (31 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2018/07/kultivator-1-86x64.jpg kan du spara 7,9 kB (85 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/06/pochemu-zhelteyutlistya-na-rozah-600x430.jpg kan du spara 7,7 kB (16 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/03/vinograd-86x64.jpg
kan du spara 6,5 kB (72 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/03/podgotovkaluka-86x64.jpg kan du spara 6,4 kB (73 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2019/03/zhelteetrassada3-86x64.jpg kan du spara 5,9 kB (70 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2019/04/Logotip_new_100.png kan du spara 5,8 kB (21 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/04/fitoverm-86x64.jpg
kan du spara 5,5 kB (70 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2019/06/dratsena1-210x136.jpg kan du spara 4,5 kB (44 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2018/05/uhodroz-86x64.jpg
kan du spara 764 B (22 % reduktion).
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Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2018/05/zhimolost-86x64.jpg
kan du spara 731 B (22 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2018/07/abrikosvarene-86x64.jpg kan du spara 691 B (24 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2018/06/lukzheltyj-86x64.jpg
kan du spara 687 B (22 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2018/06/chesnok-86x64.jpg
kan du spara 680 B (22 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2018/05/zheltyelistya-86x64.jpg kan du spara 597 B (22 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2018/07/tlyarozy-86x64.jpg
kan du spara 538 B (20 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2018/08/chesnokgryadka-86x64.jpg kan du spara 490 B (19 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2018/05/medkup-86x64.jpg
kan du spara 434 B (20 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_crystal/rating_over.gif kan du spara 365 B (37 % reduktion).

Prioritera synligt innehåll
Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre
prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den
direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på
skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste
läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. Prioritera synligt
innehåll som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.
Det gick inte att rendera mer än cirka 27 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga
sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret.
Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan med enbart HTML-svaret: snapshot:30

Mobil

2 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Minifiera HTML
HTML-koden är kompakt. Läs mer om att förminska HTML-kod.

99 / 100 Användarupplevelse
Överväg att Fixa:

Gör tryckytor tillräckligt stora
Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna
trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan göra tryckytorna större så att sidan blir mer
användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.
Tryckytan för <a class="btn-bs-paginat…s-slider-arrow"></a> och 2 andra tryckytor sitter
tätt intill varandra.
Tryckytan för <a class="btn-bs-paginat…s-slider-arrow"></a> och 2 andra tryckytor sitter
tätt intill varandra.

4 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Mobil

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att
innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att undvika
pluginprogram.

Konfigurera visningsområdet
Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt
sätt på alla enheter. Läs mer om att konfigurera visningsområden.

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet
Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att anpassa storleken på innehållet till
visningsområdet.

Använd läsbara teckensnittsstorlekar
Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att använda läsbara teckensnittsstorlekar.

Desktop

80 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Desktop
Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 11 skriptresurser och 18 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp
https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
https://dacha365.net/wp-content/plugins/ad-inserter-pro/includes/js/aijquery.js?ver=5.2.2+2.4.18
https://dacha365.net/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=1509
https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-postratings/js/postratings-js.js?ver=1.86.2
https://dacha365.net/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/q2w3-fixedwidget.min.js?ver=5.1.9
https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.11.4
https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect-blind.min.js?ver=1.11.4
https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/js/wstb.min.js?ver=5.9.108
https://dacha365.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.2.2
https://dacha365.net/wp-content/plugins/betteradsmanager/js/advertising.min.js?ver=1.19.1

Optimera visning av CSS för följande:
https://dacha365.net/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.2.2
https://dacha365.net/wp-content/plugins/captcha-bws/css/front_end_style.css?ver=5.0.5
https://dacha365.net/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.2.2
https://dacha365.net/wp-content/plugins/captcha-bws/css/desktop_style.css?ver=5.0.5
https://dacha365.net/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=1509
https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratings-css.css?ver=1.86.2
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https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,400italic%7CLato:400
https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/css/stb-core.css?ver=5.9.108
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/includes/libs/betterframework/assets/css/bs-icons.css
https://dacha365.net/wp-content/plugins/better-social-counter/css/style.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/includes/libs/betterframework/assets/css/slick.min.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald&text=0123456789./\%
https://dacha365.net/wp-content/plugins/better-reviews/css/better-reviews.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/includes/libs/betterframework/assets/css/pretty-photo.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/css/theme-libs.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/includes/libs/betterframework/assets/css/font-awesome.min.css
https://dacha365.net/wp-content/themes/publisher/style-7.6.2.min.css
https://dacha365.net/wp-content/bs-boostercache/2a8c946168a15102ce588123b252d774.css

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering
Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

Aktivera komprimering för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 130 B
(34 % reduktion).
Om du komprimerar https://yandex.ru/set/s/rsya-tagusers/data?_rnd=1562812961279&referrer=https%3A%2F%2Fdacha365.net%2F kan du
spara 130 B (34 % reduktion).

Desktop

Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://any.realbig.media/1htad.json (utgångsdatum har inte angetts)
https://any.realbig.media/1htad.min.js (5 minuter)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
minuter)
https://an.yandex.ru/system/context.js (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuter)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minuter)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minuter)
https://realpush.media/pushJs/8fc308bd9bca2a11aa4bd09196c0a6a6.js (4 timmar)

Minska svarstiden från servern
I vårt test svarade din server på 0,47 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I våra rekommendationer finns mer
information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Minifiera CSS

Desktop

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda
ned och tolka sidan.

Minifiera CSS för följande resurser för att minska storleken med 500 B (26 % reduktion).
Om du förminskar https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratingscss.css?ver=1.86.2 kan du spara 228 B (55 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://dacha365.net/wp-content/plugins/captchabws/css/front_end_style.css?ver=5.0.5 kan du spara 162 B (23 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://dacha365.net/wp-content/plugins/wp-special-textboxes/css/stbcore.css?ver=5.9.108 kan du spara 110 B (14 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript
Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och
körning snabbare.

Minifiera Javascript för följande resurser för att minska storleken med 127 B (20 % reduktion).
Om du förminskar https://dacha365.net/wp-includes/js/jquery/ui/effectblind.min.js?ver=1.11.4 kan du spara 127 B (20 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 43,6 kB (27 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/06/gejhera-279x220.jpg
kan du spara 9,3 kB (32 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/06/zavyazi-279x220.jpg
kan du spara 8,3 kB (31 % reduktion).

Desktop

Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/06/pochemu-zhelteyutlistya-na-rozah-600x430.jpg kan du spara 7,7 kB (16 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2019/03/podgotovkaluka-86x64.jpg kan du spara 6,4 kB (73 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2019/04/Logotip_new_100.png kan du spara 5,8 kB (21 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2019/06/dratsena1-210x136.jpg kan du spara 4,5 kB (44 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/uploads/2018/05/zhimolost-86x64.jpg
kan du spara 731 B (22 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wpcontent/uploads/2018/05/zheltyelistya-86x64.jpg kan du spara 597 B (22 % reduktion).
Om du komprimerar https://dacha365.net/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_crystal/rating_over.gif kan du spara 365 B (37 % reduktion).

Prioritera synligt innehåll
Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre
prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den
direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på
skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste
läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. Prioritera synligt
innehåll som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.
Det gick inte att rendera mer än cirka 18 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga
sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret.
Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan med enbart HTML-svaret: snapshot:30

2 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Desktop

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Minifiera HTML
HTML-koden är kompakt. Läs mer om att förminska HTML-kod.
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