Pleje af haver
Når man har anlagt sin nye have, skal man have
for øje, at nye planter kan få en hård medfart,
hvis de skal konkurrere med fx ukrudt, om vand
og næring. Derfor får man det bedste resultat fra
nye planter, ved at holde de nye bede ekstra
rene, i det første etableringsår, så planterne kan
få etableret et godt, og sundt, nyt rodnet.
Nye planter er desuden fra planteskolens side,
ofte vant til at få gødningsvand. Det vil sige de
løbende får den nødvendige næring, og de står i
det rigtige vækstmuld, og placeres
hensigtsmæssigt mht. sol/skygge vind og lign.
Derfor kan planter, få et lettere chok, hvis de
bliver plantet ud, og derefter ikke bliver plejet
yderligere. Sørg for at nye planter ikke udtørrer,
at de plantes efter planteskolens henvisninger,
for den enkelte planteart, og at de ikke kommer
til at mangle næring.
Beskæring af planterne er også meget vigtig.
Formbeskæring er forskellig fra art til art, men
klip altid syge, døde og knækkede grene af ved
konstatering. Ligeså krydsende grene der kan
gnide/skade barken, skal beskæres.
Er man i tvivl, om hvorledes man skal pleje sin
have, og de elementer den indeholder, så spørg
fagmanden til råds. Vi kan evt. i et samarbejde
udarbejde en plejeplan for Deres have.

Plantning
Et af de mest hyppigste årsager til at nye planter
mistrives, eller går ud, er forkert plantning.
Noget af det værste der findes for planter, er en
lagdeling. Derfor skal man være meget
omhyggelig med gravning af plantehullet.
Grav et stort hul, løsn jorden i bunden af
plantehullet og læg jorden omkring plantens
klump (rodnet). Tramp IKKE jorden for hårdt
sammen. Jorden skal stadig være porøs, og
indeholde luft til rødderne, derfor er det ikke
godt, at trampe jorden hård/komprimeret.
Hvis man har planter som ikke passer til de
eksisterende jordbundsforhold, så der derved
skal jordforbedres, er der en stor chance for at
lave en lagdeling, af/i jorden.
Fx ved plantning af en surbundsplante, hvor
man ofte jordforbedrer med spagnum, skal
hullet graves ud i en omkreds som plantens
rodnet forventes at kunne fylde på sigt.
Heri skal man løsne omkringliggende jord, og
blande spagnum med ekst. muldjord.
Der skal mindre og mindre spagnum blandes i,
desto længere man kommer fra planten. Herved
er der ikke en lagdeling, når jorden blandes.
Det giver de bedste vækstbetingelser, den bedst
drænende effekt, og gode iltforhold i jorden.
Og planternes rødder, skal ikke vokse i ”to
jordtyper”.

Nyanlæg
Overskrift

Ny have
Hvis man skal have anlagt en helt ny have, er
det som oftest fordi man har bygget nyt hus. De
to ting falder desværre sjælden godt sammen!
Ved et nyetableret hus, er mulden som regel
afrømmet, og råjorden er blevet kørt hård, af
diverse tunge maskiner. Nogle maskiner trykker
overfladen hård, mens andre trykker i dybden.
Det er ubeskrivelig vigtig, at denne traktose
bliver ophævet, og det er ikke altid så let, som
man oftes bliver/hører fortalt.
Hvis man er i tvivl, så spørg en fagmand til
råds. Det er så bittert at have anlagt en flot
have, og så alle planter mistrives.
Noget af det værste man kan byde planter, er en
lagdeling i jorden. En lagdeling kan fx være
20cm. god muldjord i toppen som vækstmedie,
hvorefter der kommer en meget leret jord.
Eller det kan være en meget hård/komprimeret
jordbund, hvorpå der lægges en løs/porøs
vækstmedie.
Alle jord lag skal blandes, så der er en flydende
overgang. Ellers risikerer man let at plantens
rodvækst holder sig i de øverste ca. 20cm. af
vækstlaget, hvor jorden er porøs, men det giver
problemer, ved tørke og frost perioder.
Så når man skal etablere ny have, eller
reetablere den gamle, så kan det godt betale sig
at undersøge vækstvilkårene, på stedet først.

Plantesammensætning
Når man skal anlægge sin have, er der mange
muligheder for at gøre haven spændende.
Elementer som vand, små stier og espalier, er
alle med til at gøre haven mere spændende.
Men også selve sammensætningen af planter,
har en meget vigtig betydning, og det kan gøres
på mange måder.
Man kan sammensætte planter efter de givne
jordbundsforhold, vindforhold, samt sol og
skygge forholdene, og man får derved de bedst
mulig vækstbetingelser, og sunde planter.
Sunde planter vil i sagens natur også tage sig
bedst ud, og se mest frodige ud.
Men man kan også sammensætte efter farver
(blomst/frugt/løv), efter blomstringstid, efter
deres løvform (runde/lancet/lange- blade, nåle,
stængler osv.). Kun fantasien sætter grænser.
Men husk, når man ser bort fra vækstvilkårene,
så skal i ændre på disse forhold/jordforbedring.
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