Vinterklargøring i haven
Af Jan Ekstrøm

Blomme- og kirsebærtræer skal ikke beskæres nu - de tilhører »bløderne«!
12

Artikel i Beboer-Info September 2005

Oktober, november i haven betyder
beskæring og oprydning, men der
er stadigvæk gode muligheder for at
plante, så længe der ikke er frost i
jorden.
En gammel gartner-talemåde siger:
”Det, der plantes i efteråret, skal gro,
men det, der plantes i foråret kan gro”.
Forklaringen på den specielle gartner-logik skal findes under jorden.
I efteråret er jorden stadig varm og
har næsten altid rimelig fugtighed.
Det betyder, at efterårsplantede vækster kan sætte nye friske rødder – de
etablerer sig, som det hedder i planteverdenen. Det er de nyeste rødder,
som er allerbedst til at optage vand.
Det giver efterårsplantninger et godt
udgangspunkt, når forsommertørken
kommer. Samtidig skal man huske på,

at planterne i efteråret, når de har tabt
bladene, stort set ikke mister vand.
Forårsplantninger derimod må klare
sig en rum tid på de rødder, de har med
i pottens muld. Det har de jo allerede
gjort længe, mens de er blevet passet
på plantecentret. Problemet er, at mens
rødderne i plantecentret får drypvanding tit og ofte – de bliver på det
nærmeste madet – så må de i haverne
klare sig med jævnlige vandinger, nå
haveejeren husker det. Den form for
vanding kræver gode, nye rødder og
nok af dem, og det tager tid inden
de er på plads. De planter, der købes
i foråret, står ofte med nyudsprungne
blomster og blade – det er jo derfor de
købes – så fordampningen fra planterne er enorm. Derfor går det ofte
galt med forårsplantninger, når der
ikke med jævne mellemrum kommer
regnvejrsdage.

De sarte planter skal man vinterdække. Nogle klipper de visne staudetoppe
af, fordi de synes det ser sjusket ud.
Men lad endelig være – den visne
top beskytter og luner rødderne og de
overvintrende knopper. Ved at bibeholde staudetoppene nedsættes samtidig fordampningen fra jorden. Endelig
holder de også på sneen og beskytter
bedre mod frostskader.
I slutningen af november bør potter
og krukker der er tilplantet vinterdækkes. Det er især rødderne der er sarte.
Potterne og krukkerne kan også løftes
fri af underlaget ved hjælp af et par
træklodser, så der kommer luft under
og de bliver fri af underlaget og derved
ikke fryser fast og evt. revner.

retninger. Derved får frugterne mere
lys og kan bedre udvikle sig. Samtidig
letter det plukningsarbejdet.
Undtagelsen er blomme- og kirsebærtræer. De må ikke beskæres nu, da
de hører til ”bløderne”.
Hvad skal jeg huske inden november?
9 Stauder, roder og andre sarte
planter vinterdækkes.
9 Løvfældende træer beskæres.
9 Prydbuske beskæres.
9 Frugttræer/frugtbuske beskæres.
9 Redskaber rengøres.
9 Sidste chance for at lægge
forårsblomstrende løg

Beskæring
Det er nu tid til at beskære de fleste
træer. Det er også nemmere at se træets
form på løvfældende træer, når de nu
snart står nøgne.
Beskæring er en meget lettere sag,
end mange tror. Når man står klar med
saks og sav, skal man tænke på, at det
først og fremmest drejer sig om at begrænse planternes vækst, dernæst at få
lys og luft til knopperne på de resterende grene.
Fjern først grene som er døde, syge
eller beskadigede. Dernæst grene som
krydser hinanden. Vær opmærksom på
at beskære grenene ved basis. D.v.s.
undgå, at der sidder små grenstumper
efter beskæring.
Hvis det handler om frugttræer, gælder det om at få dem til at forblive åbne
– så åbne at de ligner omvendte blæksprutter med armene strittende i alle
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