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Sommerblomster til manges glæde
Billede: Krukker med blaa sommerblomster.jpg

Så kom varmen endelig! Slut med vindtætte jakker og tophuer – foråret har
endelig vist sig fra sin milde side. Temperaturen svinger dog stadig lidt, og
regnbygerne binder støvet i køkkenhaven. De mange unge konfirmander er
fine og stolte, og inden længe skal vi fejre MORS DAG og de første studenter.
Haven skal se fin ud til de mange begivenheder, som samler familien og
venner. Til det formål er de flittigtblomstrende sommerblomster lige sagen.
Plant dem i krukker – gerne i forskellige størrelser. Plant krukker med
ensfarvede hvide, rosa, røde, lilla, gule eller blå. Du kan også mikse
sommerblomsterne i farverige ampler med både hængende og oprette
sommerblomster. Sørg blot for at plante i god plantejord, vand godt til efter
plantningen, vand jævnligt og undgå, at planterne tørrer ud mellem
vandingerne. Gød hver uge med flydende gødning eller tilsæt gødningsbolcher
til hver enkelt krukke. Få masser af inspiration til flotte sommerblomstekrukker
i dit havecenter – her kan du også se et meget stort sortiment af krukker.

Udplantning i drivhuset
Billede: klasetomater.jpg

Nu er det tid til at få etableret tomatplanter i dit drivhus. Det vil sige – du kan
jo også godt plante tomatplanter op ad en sydvendt mur i læ og få ret lækre
tomater ud af det. Der findes også sorter af tomater, der busker sig og er
mere robuste. De klarer også sæsonen på friland godt. Ønsker du imidlertid de
små lækre blommetomater, cherrytomaterne og de smagfulde sorter af
klasetomater, er det at foretrække at dyrke dem i dit drivhus. De små
udplantningsplanter kan du plante direkte i bunden af dit drivhus, hvis du har

jord her. Du kan også placere dem ovenpå bunden af huset i plantesække,
sætte dem i selvvanderkasser eller plante dem i spande eller krukker. Vigtigst
af alt er det, at jorden, de er plantet i, er porøs, drænende og vandholdende.
En god kalket spagnum tilsat lidt gødning er ganske god til formålet. Tænk
allerede ved plantningen på, hvordan dine tomater skal bindes op – for det er
nødvendigt! Binder du dem ikke op, vil de snart falde om og brække af ved
jordens overflade. Det næste stykke tid vil tomaterne etablere sig og vokse
fast med rødderne. Snart vil de begynde at skyde i både topskud, men også
sideskud. Sideskuddene skal forsigtigt brækkes af, da planten ikke giver ret
mange tomater, hvis den skal forgrene sig.

Havens blomstrende buske og træer blomstrer
Billede: prydkirsebaer.jpg

De mange buske og træer med tulipanlignende blomster, der i øjeblikket
pryder mange forhaver hedder ikke tulipantræer, men magnolie. Der findes
tulipantræer, men deres latinske navn ligger langt fra magnoliernes. Der er
flere forskellige sorter. Nogle har store blomsterhoveder, andre har
stjerneformede blomster. Nogle sorter har rent hvide blomster, mens andre
igen har rosafarvede og sågar sartgule blomster. Mange havecentre og
planteskoler kan tilbyde et bredt sortiment af buske med tulipanlignende
blomster – magnolie.
Også prydkirsebær eller japanske kirsebær er i øjeblikket ikke til at få øjnene
fra. De enorme træer med blomster som perler på en snor er bare ufatteligt
smukke og forårsbekræftende. Prydkirsebærtræerne er i familie med
spisekirsebærrene, men danner sjældent frugter, der er ret store – desuden er
de ganske bitre. Der findes også indenfor prydkirsebærrene en lang række
sorter med forskelligt udseende blomster og vækstform. Nogle er
søjleformede, oprette i væksten eller overhængende! Du kan købe dem som
små buske, store træer eller opstammede træer. For at nyde de smukke
forårsblomster behøver du ikke købe et stort træ – de japanske kirsebær kan
sagtens nydes på små planter, der kan klare at vokse i krukker.

Krydderurter er forårets hit
Billede: Plant krydderurter.jpg

De er næsten ikke til at stå for! De grønne små potter med spændende
krydderurter til mange forskellige formål. Hvad enten det gælder mynternes
aromatiske olier i et glas vand eller en kop te, om det gælder rosmarinens
duftende kviste på de første bøffer på grillen, eller om det er persillen,
purløgens eller den friske timians blade på salaten eller rugbrødsmaden –
anvendelsesmulighederne er meget lange og det kan være svært at begrænse
sig, når listen af udbuddet af krydderurter kommer frem. Plant en krukke til
med forskellige krydderurter, så kan du snildt flytte ”madens drys” rundt, hvor
der er brug for det, eller lav en lille køkkenhave kun med krydderurter. Husk
blot på, at nogle af krydderurterne er enormt gode til at brede sig og tage over
for de mindre aggressive – skil dem ad og plant de aggressive i spande i
jorden eller hold dem i krukker for sig. Vær ikke ked af at klippe i
krydderurterne, men efterlad altid en god andel grønne blade tilbage på
planten, der lige skal komme sig over at blive høstet. Gød gerne jævnligt og
husk at spise flittigt af dine egne krydderier.

