Du skal også i haven lige nu...
Det kan lyde som noget af
en vits, her midt i vinteren
med kulde og snart sne men det er faktisk rigtigt.
Du skal også i haven nu
og i januar og februar
måneder. Ikke blot for at
iagttage den, men for at
foretage
en
række
havearbejder, som senere
vil komme dig fuldt tilgode.
Anlægsgartner
Lars
Dyrberg, H. Rasch & Søn i
Stubbekøbing, har fokus
på haven her midt i vintertiden. Han beskæftiger
sig dog også med vedligeholdelsesarbejde, herunder snerydning. Han forklarer:
- Det er nu ved at være tid
til beskæring af diverse
træer og buske. Januar og
februar er gode måneder
til beskæring, fordi træer
og buske er i hi – dvs. safterne er samlet i rødderne.
Ofte er jorden frossen, så
man ikke ødelægger jordens overfladestruktur.
Alle slags frugttræer og

træer kan beskæres, kun
er der enkelte undtagelser.
Stenfrugttræer som kirsebær og blomme skal
beskæres efter blomstringen. Er birketræet ikke
beskåret nu, så bør det
vente til efter løvspring,
hvor saftspændingen er
aftaget.
Er din hæk med årene blevet for høj og bred? Så vil
en kraftig tilbageskæring
være god i januar eller
februar, idet hækken derved kan nå at blive pæn
igen til foråret.
Også udtynding af buske
er vigtig, for at busken
hele tiden kan have maksimal udvikling og blomstring. En del af buskenes
grene skal fjernes – overvejende de ældre grene for
at give plads til de unge
skud.
Frugtbuske
beskæres ligeledes nu, de
ældste grene skæres bort
helt nede ved basis, så de
nye skud får lys og luft,
når de skyder frem til
foråret.

- Beskæring af træer og
buske er væsentlig, fortsætter Lars Dyrberg. Vi kommer ofte ud i haver, hvor
der ikke har været beskåret
siden haven blev anlagt,
og hvor træer og buske er
vokset helt sammen. Efter
beskæring af en sådan
have, går der adskillige år,
før haven igen fremstår

pæn. Jeg vil derfor anbefale, at man laver en let
beskæring af træer og
buske hvert år. Så har man
hele tiden den rigtige
vækst og størrelse af træer
og buske og vil ikke komme ud i problemer med, at
man eventuelt skal til at
rydde hele haven og plante nyt.

Hvad angår stauder og
roser er udtørring nok den
værste fjende på denne
årstid. Udtørring opstår
ved, at solen varmer på
planterne, samtidig med
at det måske blæser. Når
så planterne ikke kan
trække ny væde op, fordi
jorden er frossen, så opstår
udtørringen. Den bedste

måde at beskytte planterne på, er ved at stikke
grangrene eller lignende
ned omkring de nøgne
grene. De skygger og giver
læ mod vinden.
Beskæring af stauder og
roser bør først foretages i
april.

“Traktose” i din have
Planterødder kræver ilt for
at kunne arbejde. Alt for
meget vand kan tage livet
af mange
planterødder. Lige så slemt
er det, hvis jorden er tæt
pakket – f.eks. efter menneskelig aktivitet, som
f.eks. byggemodning af en
grund.
Man taler om "traktose" - et
fænomen, der opstår efter
kørsel på et jordstykke med
eksempelvis en traktor, en
gummiged eller en lastbil.

Helt ned i 40-60 cm bliver
jorden trykket sammen, så
særlig følsomme planter
ikke kan vokse ordentligt det gælder f.eks. bøg. Derfor er det utrolig vigtigt, at
jorden bliver grubet/løsnet,
når der konstateres “traktose”.
Det kræver megen energi eller måske bedst assistance fra en fagmand.

Belægninger
i haven
Haven om vinteren
Der er masser at tage fat på i haven nu. Hvis du går igang med noget nyt, så husk forarbejdet er vigtigt. Ved nye huse skal jorden som regel løsnes meget effektivt, og det
er en krævende opgave, som de fleste nok vil vælge maskiner til.

Før du etablerer nye
belægninger, er det vigtigt
at tage stilling til, om det er
til gang- eller køreareal,
idet opbygningen af bunden skal være vidt forskellig af hensyn til bæreevnen.
Underbunden til en indkørsel skal opbygges af
bundgrus, stabilgrus og
endelig afretningsgrus,
hvorimod underbunden
til en gangsti alene skal
bestå af stabilgrus og afretningsgrus.
Bundgruset er kapilarbrydende og drænende og

har til opgave at forhindre
regnvand i at underminere befæstelsen, mens stabilgruset bærer fliserne og
det, der færdes på dem.
Stabilgrus har ikke bundgrusets drænende effekt,
og selv om det er kørt fast i
tør tilstand, vil det suge
vand til sig og blive blødt i
den våde årstid, hvorfor
råjorden skal reguleres
med 15 - 25 promilles fald
væk fra huset, hvorefter
bundgrus og dernæst stabilgrus udlægges.
De to gruslag skal vibreres
hver for sig. På det vibrere-

de grus udlægges til sidst 35 cm afretningsgrus og til
sidst fliser. Endelig fyldes
fugerne til sidst med tørt 04 mm grus - før den benyttes. Den færdige befæstelse skal ligeledes have fald
væk fra huset – 20 promille, men husk i den anledning, at regnvand principielt skal holdes på egen
grund og således ikke må
bortledes over naboskel.

Sneen kommer
Og så til snerydning som vi endnu har rigtigt
til gode i denne vinter.
Men det kommer. Ingen
dansk vinter uden sne.
Du har et ansvar for, at
der er ryddet ud for din
grund. Er der ikke det,
kan du pådrage dig et

erstatningsansvar, hvis
nogen falder og kommer
til skade. Husk lige, at
salt på stierne ødelægger
jorden for planter og
græs.
I øvrigt kan belægninger
som ø-landssten og
sandsten slet ikke tåle

saltet, fordi saltet øger
forvitringen. Grus eller
sand er bedre. Det
kræver dog, at man har
noget liggende et tørt
sted. Er det vådt, fryser
det til en klump, når det
er frostvejr.

Tag gartneren med på råd.

Gartneren kan se
mulighederne i din have

Lige nu:

Ingen opgave er for lille
- ej heller for stor

• beskæring af træer
og buske
• snerydning
• plantning
• anlæg af terrasse/
indkørsel

Ring og få et
uforpligtende tilbud

Vi bygger grønt
Anlægsgartner

H. Rasch & Søn
Tlf. 54 44 16 97

