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Optimal plantetid
Billede: Boegehaek.jpg

Jordens temperatur er på vej op og ligger lige under de 10 grader C.
Fugtigheden er relativt høj og mange planters rodnet er vågnet af vinterdvalen
og arbejder. Skal du have flyttet rundt på planter i haven, eller har du brug for
nye planter til din have, er april måned et godt tidspunkt. Når du planter, skal
du:
•

Rengøre jorden, du planter i for rodukrudt og store sten

•

Grave så stort et hul, at det er ca. 1½ gang større, end den rodklump,
som du skal plante

•

Sæt planten, du skal plante i en spand med vand, så rodklumpen er fuldt
vandmættet

•

Planter du hækplanter eller andre barrodede planter, skal du sørge for,
at rodnettet er fugtigt

•

Plant din plante, så den står i samme niveau, som den stod i potten eller
rodklumpen. Det gælder dog ikke roser, der skal plantes, så podestedet
er ca. 10 cm under jorden

•

Tilsæt gerne en god næringsrig jordblanding til den jord, som du fylder
rundt om planten – du får god vejledning i dit havecenter til at vælge
den rigtige

•

Tryk jorden godt til og lav en fordybning rundt om planten til vand

•

Vand lige efter plantningen med ca. 20 l vand – mindre mængde, hvis
det er stauder, du planter

•

Vand jævnligt det første år efter plantningen

Gødning uden stres
Billede: Groent graes.jpg

April er én af de travleste måneder som haveejer. Det er nu, det hele sker,
men vær nu opmærksom på ikke at blive helt stresset! De danske haver er en
del af den natur, vi omgiver os med, og der er jo ingen, der på forhånd har
defineret, hvad der er mest korrekt. Måske gør det ikke noget, hvis hækken
ikke klippes inden for én uge, hvis du ikke nåede at fjerne alle de visne stabbe
i dit staudebed, eller at græsset ikke fik gødning sidste år. Når dit havecenter
anbefaler at du skal gøde planterne i din have netop nu, er det for at sikre dig,
at planterne trives optimalt og viser friske skud, flotte blomster og sunde
blade. Overordnet set findes der to typer gødning. Uorganisk gødning – NPKgødning og organiske gødninger. Vælger du at gøde din have med organisk
gødning, behøver du kun at gøre det én gang – og du behøver ikke at få stres!
Den organiske gødning er baseret på animalske ekskrementer, der gennem en
komposteringsproces er omsat til brugbar gødning for planter. Der er mange
forskellige forhandlere og produkter, men det er fælles for dem alle, at de
leverer gødning til planternes rødder i et bredt spektre og gør det gennem
mange måneder.

Sæt spiseløg
Billede: Saet loeg.jpg

Kepaløg, skalotteløg, salatløg og rødløg er de løg, som du allerede fra april
måned skal sætte i din køkkenhave. Løg er daglægdeafhængige og vokser kun
mens dagen er længere, end natten. Skal løgene nå at blive store nok, kræver
det, at de lægges tidligt. Sæt stikløg med den spidse ende opad i en dybde på
2 – 4 cm med ca. 5 cm mellem hvert løg. Rækkeafstanden skal være 30 – 40
cm. Du kan med fordel tilføre kompost til den jord, som du lægger løg i. Har
du ikke noget kompost, kan du gøde jorden med organisk køkkenhavegødning.
Gentag gødskningen i slutningen af maj måned.
Hvidløg skulle du have sat i efteråret, men mange har gode erfaringer med at
dyrke hvidløg fra det tidlige forår, så sæt blot en række hvidløg også. Høst

eventuelt toppen af hvidløgene som krydderurt til salater og dressinger – den
smager dejligt hvidløgsagtig!

Klip stauder – vent med roserne
Billede: Lavandula beskaering.jpg

Lavendlerne tilhører plantegruppen stauder og skal klippes i april måned.
Undlader du at klippe lavendler tilbage, vil de vokse sig store og kraftige for,
efter nogle år at blive bare i bunden. Jeg kan bedst li’ at lavendler er små,
tætte og blomsterrige. Det opnår jeg ved at klippe dem ned i april måned.
Vinterens snedække har været hård ved min lavendelhæk, så den skal klippes
langt ned i år. Det er forbundet med en lille risiko for, at den ikke vil bryde fra
det gamle ved, så jeg leder efter små grønne skud i bunden af buskene, inden
jeg klipper buskene langt tilbage. Er der tvivlsomme steder i hækken, venter
jeg med at klippe, til jeg har set ”nyt liv”. Har du gamle lavendler i haven, som
du godt kunne tænke dig at forynge, er det ofte med plantens liv som indsats.
Grav i stedet for de gamle planter op og plant nogle nye friske i stedet.
Lavendler, der står i god sol på en veldrænet jord trives rigtig godt, og vokser
allerede det første år sig store og kraftige.
Det er for tidligt at klippe roserne. Vinterskaderne viser sig først de næste
uger, så klipper du for tidligt, skal du bare i gang igen. Når forsytiaen står i
fuldt flor med gule lysende blomster, kan du klippe dine roser.

