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Hvordan opbevares kartoflerne i længere tid?
Billede: nyopgravede.jpg

Er køkkenhaven stadig fyldt med uopgravede kartoffelknolde, er det nu, de
skal graves op. Jorden er fugtig, men den seneste tids vejr har gjort jorden
god at grave i. Når kartoffelknoldene skal graves op og lagres, er der flere
måder at gøre det på, men her er én opskrift:
• Grav knoldene op og fjern det meste af jorden fra dem
• Læg alle kartoflerne i en spand med vand
• Når spanden er fyldt rodes godt rundt for at fjerne mere af jorden
• Vandet hældes fra op kartoffelknoldene stilles til afdrypning/tørring i et
døgn udenfor
• Når overfladen er HELT tør lægges kartoflerne i avis-forede kasser, så
der ikke kommer lys til og gør knoldene grønne
• Sortér ødelagte og grønne knolde fra
• Kartoflerne stilles køligt, men frostfrit og er nemme at hente til den
daglige madlavning

Kedelige efterårsbær
Billede: blaabaer.jpg

Alle taler om det! Hvorfor smager bærrene ikke nær så godt i år?
Efterårshindbær, brombær og især blåbærrene er vandede og sure, hvilket får
mange til at lade bærrene sidde og gå skuffede ind i varmen. Det hele skyldes
først og fremmest vejret. August måned var ikke nær så varm og solrig, som
vi er vant til. Godt nok var august måned ikke usædvanlig i dmi’s statistikker,
men haveejerne har været forkælet med godt sensommervejr de seneste
(mange) år. Bærbuskene med de sent modnede bær har været forsinkede og
bærrene, som ellers er både store og flotte, smager bare ikke, som vi

forventer. Det er ikke dig, der er noget galt med, men hvordan sikrer man sig,
at næste års sensommerhøst af bær bliver bedre?
Både hindbær, brombær og blåbær skal have masser af lys. Har du placeret
dine bærbuske under store træer, skal du ikke forvente at få ret mange
velsmagende frugter ud af det. Bærbuskene skal også gødes hvert forår for at
kunne udvikle blade og blomster/bær. Husk på at blåbær er en
surbundsplante, som skal vokse i ukalket spagnum og gødes som
surbundsplante. Giv ikke op! Plant tidlige sorter af blåbær, pluk alle de modne
bær og frys dem ned til senere brug. Lav marmelade og saft, så kan tilsat
sukker ophæve noget af den manglende smag.

Sensommerblomster i krukkerne
Billede: Efteraarskrukke.jpg

Lige nu kan du se et stort udvalg af forskellige velegnede krukkeplanter i dit
havecenter. Ønsker du blomstrende asters, lyng eller krysantemum kan du få
dem i et væld af farver. Tænker du på prydgræsser med flotte blomsteraks, er
mulighederne mange. Også stedsegrønne planter som cypres, buksbom,
skimmia eller hebe er der masser at vælge imellem. Opstammede
kugleklippede planter med lidt lave vækster i bunden er utroligt dekorative på
trappestenen, hvor der en sen aftentime sagtens kan tændes levende lys i en
lanterne. Det er lidt tidligt at skære haloween-græskar, men de små
pyntegræskar er vældigt dekorative og holder godt udenfor.
Når sommerblomsterne skal skiftes ud med nye planter er der nogle få ting,
som du bør overholde:
• Fjern al den jord i krukken, som har synlige rødder fra de sidst plantede
planter. Planter og jord kan sagtens lægges på komposten
• Rengør krukken for planterester både indvendigt og udvendigt
• Algerester vaskes rene med sæbevand og en blød børste. Skyl af med
rent vand
• Fyld krukken med ny krukkejord i en god kvalitet. Jorden skal holde de
nye planters rodnet i orden på en årstid med stor nedbørsmængde og
skal derfor være grov
• Plant dine nye planter og vand godt til, så jorden får god kontakt med
rødderne
• Sørg for at få at vide i dit havecenter, hvilke planter, der er hårdføre nok
til hele vinteren, og hvilke, der skal stå beskyttet og evt. frostfrit

Smukke slyngplanter med fuld kulør
Billede: Parthenocissus 01.jpg

Vildvin og rådhusvin er helt fantastisk flotte lige i øjeblikket. De lange
nedhængende stængler med graciøs vækst i knaldrøde høstfarver er næsten
ikke til at stå for. Slyngplanternes efterårsfarver er et besøg værd. Både
klatrehortensia, tobakspibeplanten, mange klematis, træmorderen og
kaprifolier med flotte bær gør denne gruppe af planter attraktiv om efteråret.
Dertil kommer at slyngplanter er nemme at få plads til i havens bede. De
fylder nemlig kun i højden/bredden. Dæk pileflethegnet, bambushegnet,
buskadset mod bagboen, pergolaen, skraldespandskassen, den kedelige
husgavl eller lav selv stativer i bedene, som kan hjælpe slyngplanterne til
vejrs. For det er slyngplanternes natur at søge mod lys, mens rødderne elsker
mørke. Du kan derfor sagtens plante andre planter tæt på slyngplanterne, som
dog altid skal kunne få vand nok. Planter du derfor under tagudhæng, skal
rødderne trækkes ud, hvor der naturligt falder regn.

