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Frugtsætning og junifald
Billede: Udtynding frugt 06.jpg

Går du og undrer dig over alle de små æbler, pærer, kirsebær og blommer,
som drysser ned fra træerne? Fænomenet hedder junifald og ”går ud over” de
frugter, der ikke er blevet bestøvet godt nok. Især kirsebærtræerne kommer til
at give en lille mængde bær i år, for foråret var koldt og selvom
kirsebærtræerne blomstrede længe, var insekterne ikke så aktive under de
lave temperaturer. I nogle landsdele var der desuden så koldt, at frugterne
ikke har haft mulighed for at udvikle sig. Hos æble- og pæretræerne er det
gået langt bedre. Her er mængden af frugter, som er blevet bestøvet noget
højere – faktisk er der for mange! Det gælder især på nyplantede frugttræer,
der kun er et til to år gamle. På disse mindre træer bør der ikke være mere
end 10 frugter pr. træ. Energien skal træerne helst bruge på at vokse sig
stærkt, ikke på at lave frugter. Tynd derfor ud i frugterne, så der er ca. 5 cm
mellem hver. På de lidt mere veletablerede træer kan der godt være flere
hundrede æbler eller pærer pr. træ, men tynder du i dem, vil de resterende
frugter blive store, flotte, søde og saftige førsteklasses frugter. Det er nu lige
efter junifald, at udtyndingen skal finde sted. Fjern alle de frugter, der er
angrebet af orm eller har gnav og skurvpletter og sørg for, at der kun sidder et
æble tilbage i hver klynge. Processen tager tid, men tiden er givet godt ud, når
du til efteråret kan plukke super flotte helt hjemmelavede frugter!

Hækkeklipning er på høje tid
Billede: haekaffald 02.jpg

Mange haveejere har allerede været ude og klippe hæk, så det var klaret inden
Sankthans – andre er netop i gang, og de sidste er ved at tage tilløb.

Fugleungerne af første kuld er ved at flyve fra reden, så risikoen for at
forstyrre en lille familie, så det får alvorlige konsekvenser, svinder for hver
dag, der går. Der er få regler, som bør overholdes, når du klipper hæk.
•

Sørg for at værktøjet er i orden. Den elektriske klipper skal være renset
og smurt. Den almindelige hækkesaks skal slibes og smøres.

•

Sørg for at stå sikkert på jorden, når du klipper. Har du brug for en stige,
skal den stå sikkert, inden du kravler op.

•

Klip altid hækken, så den er bredest for neden og smallere for oven. På
den måde sikrer du dig, at hækken ikke går ud i bunden og bliver bar.
Solen skal nemlig også nå ned til de underste blade.

•

Fjern det afklippede materiale, så det ikke ligger ovenpå græsset eller
planterne i bedet. Brug det eventuelt som jorddække mellem
grøntsagerne i køkkenhaven – så mindsker det fordampningen fra
jorden.

•

Har din hæk ikke nået at blive høj nok endnu, må du IKKE klippe toppen
endnu. Er siderne for brede, kan du godt klippe lidt her.

•

Buksbumhække og buksbomplanter skal også klippes nu.

Duftende buketter
Billede: silkepaeoner i mix.jpg

Sommerhaven er fyldt med gode oplevelser. De mange skønne blomster i
staudebedet kan nemt blive til flotte buketter, som kan bruges i huset eller til
veninden, når man skal på besøg. Har du børn eller børnebørn så lær dem at
plukke buketter. Lær dem, at der kun må plukkes blomster, så det ikke kan
ses bagefter. Lær dem at bruge en saks, så de ikke trækker planten i stykker,
lær dem at grønne blade i bunden af buketten er supergode og lær dem, at
blomster skal i vand hurtigst muligt efter de er plukket. Lad dem selv vælge
farver og faconer – lad dem ikke begrænse deres valg og sammensætning,
men lad fantasien får frit løb.
Selv kan du klippe den traditionelle buket af de duftende silkepæoner,
studenternellikerne og margeritterne.
Sommervarme kræver vanding – også når du er på ferie!

Billede: sommervanding 04.jpg

Vejret i Danmark har gennem hele foråret været præget af køligt vejr og i de
fleste egne, regnfuldt vejr. Nu er den første måned af sommeren forbi, og vi
har fået lov at mærke, hvordan temperaturer over 25 grader C sammen med
let blæsevejr udtørrer både krukker og køkkenhaver. Drivhuset skal stå åbent,
så der ikke bliver overophedet – nogle planter skal måske skygges, så de ikke
svides af? Grøntsagerne i drivhuset skal vandes grundigt hver dag og
krukkerne skal vandes flere gange om ugen. Har du plantet bøgehæk i dette
forår, skal den vandes hyppigt. Har du sat nye jordbærplanter i køkkenhaven,
skal de reddes med vand, inden de dratter om. Tjek jævnligt alt nyplantet, så
de indkøbte planter ikke ender på komposten, inden de har præsteret, hvad de
er indrettet til. Har du etableret en helt nyt surbundsbed med masser af
spagnum i bunden, skal du også sørge for at vande flittigt her, for det tørrer
hurtigere ud, end resten af haven.
Du kan få gode råd om drypslangevanding i dit havecenter, som også har
andre løsninger på selvvandingskasser, regnvandsbeholdere og potter, som du
kan placere dine planter i, når du er væk nogle dage. Er du på sommerferie i
længere tid, bør du lave vandingsvagt med naboerne, så du ikke kommer hjem
til døde krukker, drivhusplanter, højbede og nyplantede hækplanter!

