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Det er koldt, men frugttræerne blomstrer alligevel
Billede: Blomme 02.jpg

Foråret lå ellers lunt i svinget med en april måned, der endte op med en
gennemsnitlig temperatur på 7 grader – mod normalt 5,7. Således er første
halvdel af maj måned nede på en gennemsnitlig temperatur på bare 7,2 grader
og sandsynligheden for, at vi oplever den koldeste maj siden 1902 er desværre
ret høj. Når maj er kølig holder havens blomster meget længere, end vi er vant
til. Påskeliljer, pinseliljer, tulipaner og de blomstrende magnolier og
prydkirsebær afløses eller suppleres med de mange blomster fra prydæbler,
æble- og pæretræer og guldregn. Jordens temperatur er lav, så grøntsagerne i
køkkenhaven vokser langsomt. Drivhuset er lunt, men den ekstra varme, som
både tomat- og peberplanterne længes efter, giver meget langsom tilvækst.
De fleste krydderurter klarer sig fint på friland, men dem der alligevel er
krukkeplantede foretrækker stadig livet i drivhuset. Med forårets mange
blomster på frugttræerne er det vigtigt at få besøg af bierne. Det gælder både
honningbier og humlebier. De mange blomster bliver nemlig ikke til frugt, hvis
de ikke bestøves. Det kølige forårsvejr forlænger heldigvis blomstringen, for
der er lidt langt mellem de hjælpende bier.

Georginerne kan plantes ud
Billede: Georginer plantes ud.jpg

Knolde fra georginer og gladiolus, som har været drevet i potter i drivhuset
eller udestuen er nu klar til at blive plantet ud. Risiko for nattefrost mindskes
dag for dag, så det er nu, du kan komme i gang. Plant de solelskende
knoldplanter et dejligt lunt sted i haven, og vand godt til efter plantningen.
Hold nøje øje med planterne og vand, hvis bladene hænger. De høje sorter af
georginer skal have en støttepind eller stativ, så de ikke knækker de smukke
blomsterstandere af i blæsevejr. Sæt allerede nu en støtteanordning ved
planterne. Plant med en afstand på ca. 50 cm mellem planterne og se frem til
overdådige blomster med masser af buketter til sommerbordet. Prøv også at

lægge nogle franske anemoner som løg. De skal kun ca. 5 cm under jordens
overflade og vil i løbet af 6 – 8 uger blive klar til sommerens buketter.

Hortensia med døde grene
Billede: hortensia doede grene.jpg

Almindelig hortensia blomstrer på overvintrede skud. Det vil derfor være et
kedeligt syn, som møder mange haveejere denne sommer når de almindelige
hortensia buske vil stå som grønne buske med ganske få blomster på. Vinteren
har været meget hård ved mange af hortensiaplanterne i vores haver og det vil
i år vise sig, hvilke sorter der er mest hårdføre. Har dine buske i øjeblikket
visne grene uden levende grønne knopper med friske blade, kan du bare klippe
dem af og smide dem ud – de bliver ikke bedre! Er der derimod liv i de yderste
knopper, kan du glæde dig over at få smukke blomster til sommer.
Nogle sorter blomstrer med sikkerhed. Disse sorter er nyudviklede og stammer
fra USA. De ligner til forveksling de almindelige hortensier, som vi kender, men
deres evne til at sætte blomster på én sommer adskiller dem. Når du handler i
dit havecenter vil du få vejledning i, hvilke sorter der giver blomster hvert år,
og hvilke der er afhængige af en blidere vinter.

Frøbakker der bugner
Billede: Salater 04.jpg

Har du været på forkant og flittigt sået salat, sommerblomster, kål og andre
afgrøder i såbakker, får du snart noget at se til. De små individuelle planter
begynder at finde pladsen for trang. Får de ikke snart noget mere plads, vil de
blive ranglede og bare i bunden. Ønsker du ikke at plante dem direkte ud i
jorden på nuværende tidspunkt, bliver du nødt til at prikle dem. Først skiller du
forsigtigt hver enkelt plante fra hinanden og beholder så meget jord som
muligt på de fine små rødder. I opvandet priklejord kan du nu plante de små
planter om og lave enkeltplanter, der får god plads til at udvikle sig. Sørg for
at alle rødderne kommer under jorden og vand nænsomt til efter
omplantningen. Vælger du at plante ud i køkkenhaven, skal du ligeledes sørge
for at jorden er fugtig et stykke nede. Træk en snor og plant de små
enkeltplanter med behørig afstand. Vand til bagefter og hold øje med at de
”rejser” sig og selv kan holde sig saftspændte med vand fra jorden.

Udplantningsarbejdet gøres bedst en overskyet dag, da brændende sol
nærmest svider planterne væk.

