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Makeover på blot få timer
Billede: Sommerbuket 03.jpg

Ferie er godt for både krop og sjæl. Vidste du det ikke, skal du blot åbne aviser
og høre nyhederne. Det, som ferien gør ved det arbejdende folk, virker for
nogle og har en mindre virkning for andre. En tur i haven efter flere ugers fri
for haven kan godt virke lidt belastende. Kartoflerne har fået skurv,
forsommerens stauder smider frø, græsset skulle have været slået, ukrudtet
blomstrer og smider nye frø til jordens frøbank, slyngroserne skal bindes op,
bærrene plukkes, krukkerne renoveres for kedelige sommerblomster,
tomatplanterne bindes op osv. Der er nok at tage fat på, men sørg nu for ikke
at gå helt amok! Prioritér tre emner og gør dem færdige. Nyd resultatet med
en rolig kop kaffe eller et glas kølig hvidvin, inden næste projekt. Slut dagen
med en runde med saks og kurv. Vaser i husets rum fyldes med skønne
farverige sommerblomster fra snithaven.

Beskæringstidspunkt for frugtbuske
Billede: Hindbaer solbaer 01.jpg

Ribsbuske, stikkelsbærbuske og solbærbuske er alle ret grove bærbuske med
kraftige grene, der bærer store mængder af frugter. Man kan godt fjerne nogle
af de kraftigste grene, der netop har båret meget frugt på denne årstid, men
det er ikke nødvendigt for at sikre næste års frugtbæring. Lad blot buskene få
fred og ro, lad fuglene spise de tiloversblevne frugter og giv dem evt. et lille
drys god havegødning, så de kan restituere sig efter høsten. Unge buske
beskæres ikke før der er gået 2 – 3 år.
Sommerhindbær og brombær er det anderledes med. De bærer frugt på toårs
skud og de bærbærende skud dør ned efter frugtbæringen. Du kan derfor godt

klippe disse skud ned allerede nu. Når du det ikke, kan du sagtens vente til
vinter eller tidlig forår.

Ny græsplæne?
Billede: Ny plaene.jpg

Jorden er dejlig varm og god at så i. Det gælder også for græsfrø. Selve
såningen er ikke så svær, men forberedelserne er altafgørende for et godt
resultat:
• Jordens overflade skal være jævn, fri for ukrudt og store sten
• Selve overfladen skal ligne groft rugbrød!
• Er jorden komprimeret skal den fræses og eventuelt iblandes et lag på 2
cm groft grus med kompost
• Så 3 kg god græsfrøblanding pr. 100 m2 ovenpå det velanlagte jordareal
• Riv let så frøene får god kontakt med jorden
• Græsset vil spire efter 5 – 15 dage og kan nu tromles, så plænen bliver
hård at færdes på
• Nu kan plænen vandes, så græsset kommer godt i gang – undgå helst
vanding mens frøene spirer – de sejler væk!
• Gød din nye græsplæne til foråret

Jordbær skal plantes nu
Billede: Jordbaer vildnis 01.jpg

De danske friske jordbær er ved at være en mangelvare. Nogle professionelle
jordbæravlere har sene sorter, der stadig giver skønne bær, men der er langt
mellem bakkerne i vejboderne. Straks sæsonen er forbi, begynder en ny!
Jordbærbedet ligner et vildnis. Rækkerne synes at forsvinde i et mylder af
udløbere, der er ved at sætte rod. Moderplanten formerer sig om sommeren og
bruger kræfter på at sætte den nye generation godt i vej netop nu. For at
kunne beholde et overskueligt jordbærbed, skal alle disse udløbere klippes af
ved basis af moderplanten. Plantern kan godt bruges til at lave nye rækker af
planter til næste år, men vil kun give få bær det første år. Sørg derfor for at

have ca. 1/3 af dit jordbærbed som overgangsbed. Nedlæg hvert år 1/3 og
plant en ny 1/3 til. Kun på den måde når du at sikre dig en optimal
jordbærhøst hvert år – og hvem vil ikke gerne det? Kom i dit lokale havecenter
netop nu, hvor du kan købe nye flotte jordbærplanter – måske skal du have en
tidlig sort – eller hvad med én der modner meget senere?
HUSK at jordbær skal gødes i august måned – ikke om foråret.

