Det forholdsvis milde vintervejr baner vej for aktiviteter i haven, som vi ellers ikke
normalt tænker på her op til jul. De mange fridage, som mange har i vente, kan med
fordel bruges på at få frisk luft og samtidig gøre nytte. Dejligt er det også at være på
forkant med det snarligt kærkomne forår, for nu vender de mørke dage snart og alt
bliver igen bedre for hver dag, der går. Vi er ikke alene om at tilbringe ferien i haven,
for havens dyr er glade for, at der er små bunker af grene og blade, de kan gemme sig
i. De benytter sig også flittigt af havens naturlige forråd så som frø fra staudebedets
afblomstrede blomster og kogler fra de stedsegrønne planter i haven. Gå derfor ikke
helt amok med oprydning i alle hjørner.
Drivhuset
Et sted, du med rette kan rydde op og gøre rent, er i drivhuset. Ud med alle de visne
gamle planter. Rens og genbrug selvvandingskasserne, men pas på de ikke går i
stykker. Eventuelle uønskede svampe vil ikke overleve vinteren, hvis du har børstet al
jord og gamle planterester af. Forsøg at opbevare dem helt tørre – det hindrer også
svampene i at sprede sig. Det er ikke sikkert, du har lyst til at finde spand og
sæbevand frem, men gør huset klar til forårsrengøring allerede nu. Se også husets
konstruktioner efter i sømmene. Måske er nogle af ruderne revnet og vinduesopluk

trænger til smørring? Tagrenden skal også renses, så evt. snevejr kan smelte af
hurtigt.
Gør klar til at så de første frø i det nye år. Ryd op i gamle skilte, snor og læg værktøjet
pænt på plads.
Har du endnu ikke lukket vandet af, er det på høje tid. Tøm også vandslanger for vand
og hæng dem op, så de ikke fryser og sprænges.
Haven
Når haven er gået efter for løse værktøjsgenstande, kan du rense, smøre og ordne
både spader, river, hakker, håndredskaber, sakse, hækkeklipperen og
græsslåmaskinen.
Mangler du at plante, kan du faktisk gøre det så længe jorden ikke er frosset til.
Planterne er lige nu helt i hvile, så de kan med fordel plantes ud og være klar til ny
vækst fra forårets start. Har du meget fugtige områder i haven, bør du vente til
overskudsvandet er trukket væk, for færdsel gør ondt værre på en våd jord.
Det er også på denne årstid du kan begynde at skære planter ned. Har du f.eks. en
gammel bøgehæk, der er blevet for høj eller bred, kan du nu reducere størrelsen. Er
det i år du skal beskære æble- og pæretræerne, så kan du også gøre det i din juleferie.
Husk blot, at ahorn, birk, prydkirsebær, blommer, kirsebær og valnødder ikke må
beskæres om vinteren. De tilhører ”bløderne” og vil miste en hel masse plantesaft, når
de bliver beskåret. Beskæring af ”bløderne” skal ske i august-september måned.
Rigtig god arbejdslyst!

Beskæring af vin og slyngplanter

