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Velkommen
til Haveglæder
Magasinet som giver inspiration,
viden og løsninger til haven.
Så blev det forår, og endelig kan solens stråler brænde igennem og varme
vores kroppe efter en lang, grå og våd vinter. Den vådeste i mands minde, ja,
den vådeste som nogensinde er blevet målt i Danmark. For blot et år siden var
april den solrigeste nogensinde – det må godt ske igen, og påskeøsten har vi
bestemt ikke brug for. April er den måned, hvor alt grønnes – vi kender det fra
aprilsangen af Poul Møller; ’Grøn er vårens hæk’. April hedder formodentlig
sådan, fordi det kommer fra det latinske ord aperire, som betyder at åbne.
Åbne året for forår og sommer og åbne for, at jorden kan blive tilsået. Et andet
bud er, at april stammer fra det latinske ord aprilis, som kan være udsprunget
af det etruskiske ord Apru, som var en kærlighedsgudinde og faktisk den
samme, som romerne kaldte Venus. Gudinden for foråret og havernes beskytterinde.
Længslen efter at komme i haven er stor. Ud for at rydde op i staudebedet.
Klippe roser og hortensia ned. Rive mosset af græsplænen. Klargøre jorden i køkkenhaven. I
weekenderne er der en larm fra alle de motoriserede haveredskaber, vi alle har fået skaffet os, men
det dufter heldigvis også af nyslået græs. Grøftekanter og græsmarker står friskgrønne og farves
gule af mælkebøtter; og så forstår man, hvorfor april måned tidligere blev kaldt græs- og fåremåned, for så kunne dyrene komme ud på marken.
I vores have er et af højdepunkterne de mange løgvækster, som efterhånden er blevet lagt. Jeg
kan godt lide alle typer af narcisser (påskeliljer, majliljer, pinseliljer) de små botaniske, sorter med
flere blomsterhoveder, stjerneformede, dobbeltblomstrende, hvide, orange, tofarvede og de gule.
De gule, synes min kone, er lidt for larmende, så sidste år søgte jeg efter narcisser i sarte farver.
Jeg finder det forunderligt at gå ud i haven og klippe en buket af så mange forskellige påskeliljer
som muligt, i en højde, så de kan samles i én vase. Det lykkes som regel at komme op på godt 20
forskellige, og tages de ind tidligt om morgenen, holder de fint en uge i stuen. Apropos farvevalg
kvinder og mænd imellem, så tror jeg ikke, der er videnskabeligt belæg herfor, men flere mænd
vælger stærkere farver end kvinder, som drages mod de sartere.
En anden løgvækst, vi har succes med, er perlehyacinten - Muscari botryoides. Den har tætsiddende runde blomster – himmelblå med hvid kant. Den trives i al slags havejord, og formerer sig
udelukkende med frø, og ikke som de fleste løgvækster, der danner aflæggerløg. Hos os betyder
det, at den sår sig mellem fliser og sten, og i foråret danner blå tæpper, så det kan være svært, at
komme ud af havedøren uden at træde dem i stykker.
Der er to andre tidligtblomstrende Muscari arter; Muscari armeniacum og Muscari aucheri – begge
naturligt forekommende i Mellemøsten. Muscari aucheri har stærkt duftende blomster, der er tofarvede. De maj- og juniblomstrende Muscari, er Muscari comosum og Muscari latifolium - begge
med blå blomster. M. comosum er knap så almindelig, men ganske spændende. Kig efter den i dit
havecenter til efteråret.
April er måneden, hvor køkkenhaven skal klargøres. Jeg har ikke fræset den de sidste år efter
anbefaling fra personer, der har større erfaring med jordstruktur, end jeg har. I år er jeg usikker på,
hvad jeg skal. Mængden af regn har fået jorden til at klappe sammen, så måske skal den have en
let og forsigtig luftning af fræseren. Nuvel, i gang skal jeg. Kartoflerne er sat til forspiring. Sætteløg
i mængder er købt. Kål, salater, bladbeder, artiskokker, ærter og valske bønner m.fl. står i bakker
i formeringsdrivhuset og vindueskarmen.
Jeg ændrer mig fra at være en almindelig Homo sapiens, til at blive Homo sapiens ’Hortus’ – og
jeg glæder mig til det. At se resultatet af timers arbejde i køkkenhaven i påsken, når køkkenhaven
står grøn i maj, og det meste er spiret, og andet allerede kan høstes.
Det blev forår igen!
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Så – prikle – plante
Tomatfrø, peberfrø og chili er sikkert allerede godt på vej op gennem jorden i dine såkasser. Hvis du endnu ikke har sået de varmekrævende frø, så er det på høje tid at
komme i gang. Vigtigst er det at komme i gang med chili og peberfrugter, som bruger
op mod 3 uger til at spire, mens tomater hurtigere bliver synlige efter blot 1 uge.

DISSE GRØNTSAGER KRÆVER HØJ TEMPERATUR
Spiretid

Optimal temperatur

Chili

15-20 dage

20-25 grader C

Peberfrugter

15-20 dage

20-25 grader C

Tomat

Ca. 7 dage

20-25 grader C

Agurker og meloner
(vent til slutningen af april)

Ca. 7 dage

20-25 grader C

Har du allerede fine nye fremspirede planter, så er det måske på tide at få dem plantet
over i en større potte, så rodsystemet kan vokse og blive stærkere. Når tomatplanterne
har deres første fuldtudviklede bladpar, så skal de prikles til hver deres egen potte.
Tilskudslys eller plantelys giver mere kompakte planter. Får planterne ikke lys nok, udvikler de sig som lange tynde og ranglede, hvilket ikke er så nemt at arbejde videre med.
Skulle projektet ikke lykkes, så fortvivl ej – i dit havecenter kan du købe fine planter fra de
danske gartnerier – lige til at plante ud, når termometeret viser forår.
I drivhuset er det ofte muligt at begynde såning af grøntsager til køkkenhaven fra slutningen af marts måned. Igen er der forskel på, hvilke grøntsager, der kræver hvilke temperaturer, og hvor lang tid det tager, før de er spiret frem.
Salater kræver ikke så megen varme.
Spiretid

Optimal temperatur

Ca. 8 dage

10-18 grader C

Pluksalat

Ca. 8 dage

10-18 grader C

Vild rucula

Ca. 10 dage

15-18 grader C

Spinat

Ca. 20 dage

10-15 grader C

Icebergsalat

Andre velegnede grøntsager til køkkenhaven skal også times, så du ikke får sået for
tidligt, for sent eller ved for lave temperaturer:
Spiretid

Optimal temperatur

Knoldselleri

Ca. 18 dage

18-24 grader C

Broccoli, glaskål, grønkål, hvidkål,
palmekål, rosenkål, rødkål

Ca. 7 dage

15-20 grader C

Bladbeder

Ca. 20 dage

18-20 grader C

Buskbønne

Ca. 8 dage

Ca. 15 grader C

Pralbønne

Ca. 12 dage

Ca. 20 grader C

Majs

Ca. 8 dage

20-30 grader C

Sommersquash og græskar

Ca. 8 dage

20-25 grader C

Diverse sommerblomster

5-15 dage

10-20 grader C

SPRING FORSPIRINGEN INDE OVER
Spiretid

Optimal temperatur

Ærter

Ca. 12 dage

5 grader C

Gulerødder

Ca. 12 dage

5 grader C

Rødbeder

Ca. 11 dage

5 grader C

Løg – sætteløg

-

5 grader C

Forspirede kartofler

-

7-8 grader C

Ca. 14. dage

8 grader C

Ca. 8 dage

8 grader C

Bladbeder
Salatmix

Spiretiden øges, hvis temperaturen ikke er optimal.
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Tips

Har du ikke m
ulighed for
at give dine ny
e planter lys
nok, så vent
med at så til
temperaturen
ude i
drivhuset er
højere.

Huskelisten
•

•

•

Hold øje med de overvintrende citrusplanter. De må ikke mangle vand, men
da de vokser meget langsomt, kan du let
komme til at vande dem for meget. Når
planterne begynder at vokse, skal du
iblande citrusgødning til vandet.
Oliventræer kan godt miste bladene
om vinteren. Det skyldes ofte udtørring eller mangel på lys. Træet skal nok
komme i vækst igen, og du kan hjælpe
det på vej ved at klippe de længste
bare grene tilbage til 1/3 af længden.
Beskæring inden ny tilvækst er bedst,
men her i april måned er det ok at beskære de fleste middelhavsplanter.
Omplantning af stueplanter bør gøres
om foråret, hvor planterne nyder godt
af det ekstra lys og den længere dag.

•

•

•

•
•

Flyt planten over i en lidt større krukke
eller potte, der er foret med en god
kvalitetspottemuld.
Klip de gamle blade af juleroser og påskeklokker. Dels forskønner det blomstringen – dels giver det plads til de
nye blade, der snart er på vej.
Når havens vårguld/forsytia blomstrer,
så er det på tide at beskære roser, lavendel og sommerfuglebusk.
Staudebedene og prydgræs skal klippes tilbage, så de nye plantespirer kan
komme til.
Havens fugle skal fodres, og du skal
sørge for, at fuglene har adgang til vand.
Alt kan plantes nu – tidlig plantning giver stor glæde i haven allerede i år.

Giv planterne næring
KRYDDERURTER

VINTERPORRER

Der er fine nye skud at finde i krydderurtehaven. De fleste krydderurter er flerårige, så her i foråret fremkommer de lækreste grønne blade af bl.a. purløg, løvstikke,
ramsløg, mynte og timian. Har du de lidt
mere sarte krydderurter som citronverbena og rosmarin til at stå i drivhuset, så
er der også fine nye skud at høste der.

Der findes flere forskellige typer porrer. Har
du vinterporre, så kan du fortsat høste.

KÅL OG BLADBEDER

Skvalderkål er altid tidligt på færde, og nu
kan du plukke blade til salaten. Spis også
de spæde blade fra mælkebøtte, brændenælde og vejbred – de er både sunde og
tilfører den grønne salat en krydret smag.

Fra sidste års kålplanter og bladbeder
kan du fortsat høste dejlige blade til måltidet.

RABARBER
Har du sat drivklokker over rabarberknoldene, så vil du kunne trække de første rabarberstængler til kompot eller en dejlig tærte.

UKRUDT

Spis haven
I princippet har alle havens planter godt af at få tilført et skud gødning her i foråret.
Nogle planter er mere afhængige af, at du gøder dem, mens større træers og prydbuskes rodnet nok skal finde den næring, de har brug for. Mange er gode til at lave deres
egen kompost, som de kan topdresse havens bede med. Andre finder vej til havecentrenes hylder for at finde et godt produkt, som de kan forkæle havens planter med.
Kompostlignende produkter kaldes ofte for jordforbedrende, og de består af organiske
plantedele, som gennem en nedbrydningsproces er gjort anvendelige i din have. De
færdige produkter er blevet lavet under kontrollerede forhold, så ikke blot får du lækker
muld i haven – den er ukrudtsfri og hæmmer sågar nyt ukrudt i at spire frem.
Det er godt at komme forbi nedenstående planter med gødning i det tidlige forår:
•
•
•
•
•

Alle frugtbuske
Alle frugttræer
Slyngplanter som klematis, efeu, vildvin,
klatrehortensia, blåregn og kaprifolie
Prydbuske – især nyligt plantede
Surbundsplanterne – giv helst
surbundsgødning her

•

•
•
•

Roserne – både dem i bedet og de
slyngende. Læg gerne et lag (2-4 cm)
rosenjord omkring hver plante
Vintergrønne planter
Hække – både de nye og de ”gamle”
Græsplænen med 3 kg naturgødning
pr. 100 m2 i april og samme mængde
igen i midten af maj måned
HAVEGLÆDER
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Zebrastribet elefantøre
Denne skønne grønne stueplante med det dyreinspirerede navn
hedder Alocasia ’Zebrina’ og kan bidrage til det spektakulære
look både på stængler og bladform. Ved siden af den store ’Zebrina’ kan man nyde en anden art af elefantøre – her er det sorten
’Polly’, men du kan vælge mellem et stort udvalg af mange typer.
Alocasia var tilbage i 1940 – 50’erne en helt almindelig stueplante, som i dag har fået en renæssance. Der er tale om en knoldvækst, der naturligt vil gå i dvale om vinteren.
Størrelsen på de enkelte sorter og arter af elefantøre varierer, så
tjek lige størrelsen, inden du køber en sød lille plante, der om 3
måneder bliver 1,5 m høj og bred – med mindre du har masser af
plads.

Vand

Holdes fugtig hele tiden,
men pas på ikke at vande
for meget. Overvanding
kan føre til, at bladene
drypper med vand. Vand
mindre i vintermånederne.

Gødning

Næring er vigtig, når der er
tilvækst. Gød ca. 1 gang/
uge. I efteråret går planten
lidt i stå – nu skal der først
gødes til foråret, når nye
blade dannes.

Spektakulære
stueplanter
Stueplanter er meget populære, og det er især de ikoniske
monstera og violinfigner, der styles med i hjemmene.
Hvorfor ikke udfordre din indre indretningsåre og få lidt
farver på de grønne stueplanter?
Her får du et bud på nogle stueplanter, der pepper
boligen lidt op og udfordrer de gængse stueplanter.
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Lys

Har brug for lys, men kan
få svedne blade i direkte
sol. Vindueskarme mod
øst og vest.

Temperatur

Aldrig under 10 grader C,
men gerne høje temperaturer omkring 30 grader C

Vand

Den største udfordring er overvanding. Peperomia har meget fine rødder, så de rådner let,
hvis de vandes og gødes for meget. Udtørring
mellem hver vanding er at foretrække.

Gødning

En nøjsom stueplante, der højst skal have lidt
gødning med vandingen hver anden uge.

Lys

Ikke i direkte sol, men meget gerne lyst. Vinduer mod øst og vest.

Temperatur

Ikke under 10 grader C.

Musehaleaks, Peperomia
Ligeledes inspireret af dyreriget, har disse særprægede stueplanter fået deres
danske navn, fordi blomsterne sidder på oprette stængler og ligner musehaler.
Et andet navn, som Peperomia har fået med sig, er radiatorplante. Ligesom den
populære Pilea, så er alle planter med slægtsnavnet Peperomia sukkulenter. De
tykke og kødfulde blade har mulighed for at lukke af for fordampning og tåler
derfor at stå lige over radiatoren. DET betyder dog ikke, at det er plantens foretrukne placering, for livet over en radiator er ret barskt.

Grøn musehale

Almindelig
musehale

Sølvmusehale

Elefantøre
eller englevinger
En dejlig dekorativ plante, som fås i flere varianter med flerfarvede
blade. Elefantøre har meget tynde blade, og er egentlig en knoldplante, der hvert efterår lukker ned for dannelsen af nye blade. Planten går i
dvale, og vandingen skal tilpasses. Du kan evt. placere planten i et køligere rum,
men aldrig under 12 grader C. I foråret skyder den med nye friske blade.
Da denne version af elefantøre har papirtynde blade, så vær varsom med at
tørre bladene af.

Vand

Lys

Gødning

Temperatur

Holdes fugtig hele tiden, men
pas på ikke at overvande

Nøjsom plante, der kun skal have
gødning i lav dosering én gang om
ugen

Har brug for lys, men får ofte
svedne blade i direkte sol.

Ikke under 12 grader C, men
gerne varmt og fugtigt.

HAVEGLÆDER
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Vand

I sommerperioden 2 – 3 gange om ugen, mens
vinterens vandinger er mere sparsomme.

Gødning

Gødes kun om sommeren – ca. hver anden uge.

Lys

Må ikke stå solrigt. Placeres i øst, vest eller
nordvendte vinduer eller inde i boligen, hvor der
kun kommer sporadisk solskin.

Temperatur

Varmt om sommeren og helst ikke under 16
grader C vinteren igennem. Undgå træk fra
åbne vinduer, hvis de står i vindueskarmen.
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Fiskebensplante,
Calathea eller Maranta
I den tropiske underskov trives disse to slægter. Her er der varmt, forholdsvis mørkt og fugtigt. Det er sådan, du skal tænke, når du skal passe på dine fine fiskebensplanter. For det er nogle særlige og spektakulære planter, der helt klart bør finde vej til vores hjem.
Forskelligheden mellem de mange arter, hvor bladene varierer i farver og
mønstre, giver rig mulighed for, at du kan finde din helt egen favorit.
Nogle af typerne har helt fløjlsbløde blade, mens andre er glatte med fine
fiskeskeletmønstre. Der er nok at vælge imellem, så leg med former og
farver på de dekorative blade.
Får planten tørre og krøllede blade, så skal du vande mere og bruge en blomsterforstøver. Får den blege blade, så skal du stille den mere skyggefuldt.

Blomstrende bunddække
Vi hungrer efter blomster, og når vi ikke lige kigger i retning af de smukke blomsterløg,
så byder nogle af stauderne faktisk også på meget tidlige blomster.
Lungeurt og bispehue er to gode eksempler på bunddækkende stauder, der her i det
tidlige forår pryder haven med deres blomster. Resten af året kan man nyde deres fine
bladpragt – og ikke mindst glæde sig over, at havens bed er dækket med et fint tæppe
og derfor ikke kræver pasning.

HAVEGLÆDER
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Blomstring
april-maj

Lungeurt
Middelalderens store interesse for planters helende effekt resulterede bl.a. i, at stauden med
det botaniske navn Pulmonaria, fik navnet ”lungeurt”. Man var af den opfattelse, at netop denne
plante kunne hele lungesygdomme; men det har man nu ikke noget videnskabeligt bevis for. Til
gengæld er de nye små blade særdeles velsmagende og passer fint i en grøn salat.
Lungeurt er nok ikke så charmerende et navn for en særdeles anvendelig og fin plante, men
sådan er det nogle gange med navne.

Bivenlige

Lungeurt er ikke kun til for os haveejere, der ønsker at dække jorden
og nyde den tidlige blomstring. Lungeurts blomster har et højt indhold af nektar, og det nyder bierne rigtig godt af på en årstid, hvor
der ikke er så meget at komme efter, når man er en sulten bi.

10

Placering
halvskygge/skygge
Antal pr. m2
7 stk.

Dekorative blade

Nogle sorter af lungeurt har ensfarvede grønne blade, men en del af
de meget populære sorter har plettede eller brogede blade. Lungeurt er nemlig ofte vintergrønne eller delvist vintergrønne. Sammenholdt med evnen til at dække jorden 100% gør det den til en særdeles interessant bunddækkende plante.

Pulmonaria ’Opal’

Pulmonaria off. ’Sissinghurst White’

De sarte violette eller lyseblå blomster åbner sig fra helt lyse rosafarvede blomsterknopper. Især bladene på denne sort lyser i særdeleshed op med et sølvagtigt skær. Fuldt ud vintergrøn og rigtig god
dækkeevne med de mange smalle tætte blade. Bliver ca. 30 cm høj.

Hævet op på oprette blomsterstængler lyser de hvide blomster op
over en bund af vintergrønne blade, der har en fin grøn baggrundsfarve og smukke hvide tegninger. Fint tæt 25 cm højt bunddække.

Pulmonaria sacharata ’Dora Bielefeld’

Pulmonaria ’Blue Ensign’

Mørk grøn baggrundsfarve fremhæver de hvide og sølvfarvede
tegninger på bladene, der næsten alle holder sig vinteren over. De
sartrosa blomster springer ud af de noget mørkere blomsterknopper og giver et flot farvespil. Planten bliver ca. 30 cm høj.

Aflange mørkegrønne blade og dybt blå eller blåviolette blomster
på oprette blomsterstængler. Meget rigtblomstrende. Bliver ca. 30
cm høj. Bladene visner næsten helt ned inden efteråret.
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Bispehue
Er en af de bedste bunddækkende planter, fordi den klarer sig i dyb
skygge og tåler endog særdeles meget tørke. I det store sortiment af
stauder, der har bunddækkende evner, er det ikke altid sikkert, at bispehue kommer i betragtning, når der skal vælges planter - og det er
synd. Der er nemlig tale om meget stærke planter, der både er dekorative og gør havearbejdet meget nemmere.

Blomstring
april-juni
of Garden Merit. Flere af sorterne er
på vej til de danske staudeproducenter, så hold øje med navne som:
’Domino’, ’Pink Champagne’, ’Red
Maximum’ og ’Royal Purple’.

Placering
halvskygge/skygge
Antal pr. m2
7-9 stk.

Små, men dekorative blomster

Bispehue er først og fremmest planter, der med deres bispehueformede blade danner en form for tagdækning, hvor bladene dækker
indover hinanden. Fra april måned og to måneder frem blomstrer de.
De fleste sorter har relativt små blomster, der med deres edderkoppeform næsten svæver over bunden på helt tynde blomsteraks.

Nye sorter på vej

Botanikere har gennem årtier rejst verden rundt for at indsamle
spændende plantemateriale, og sådan har det også været med bispehue. De fleste kendte arter og hybrider stammer fra bl.a. Japan;
mens det først er i nyere tid, at man er begyndt at arbejde med kinesiske hybrider. Kendetegnet for de kinesiske hybrider er, at planterne
danner større og flottere blomster. Det engelske haveselskab (Royal
Horticulture Society) har afprøvet og bedømt bispehue i 2018, og
det har resulteret i en liste over de sorter, som man kan tildele Award

Epimedium grandiflorum ’Lilafee’
’Lilafee’ blomstrer allerede i april måned, og har smukke og relativt
store blomster. Kronbladene stritter som edderkoppeben og omslutter selve blomsterhovedet, der nikkende kigger ned på en grøn
bund, hvor bladene er bronze i udspring. Højden er ca. 25 cm.

Epimedium x youngianum ’Niveum’

Epimedium x peralchicum ’Frohnleiten’

Helt lav bispehue med mindre og ret fine lysegrønne blade, der i
udspring har en svag bronzefarve.. Blomstrer fra maj – juni med
lysende hvide små blomster. Bliver kun ca. 15 cm høj.

En helt fantastisk fin sort af bispehue, som mange haveejere gennem årene har plantet med rigtig godt resultat. De flotte rødgrønne
blade vil fra maj måned dekoreres med lysende gule blomster på
lange blomsterstængler. Bliver 30 cm høj.

Epimedium x rubrum

Epimedium x versicolor ’Sulphureum’

Med sin højde på 25 cm passer denne krydsning af bispehue godt
som bunddækkende plante. De meget tydelige røde nuancer på
helt nyudsprungne blade giver bedet flot farve, og de røde blomster er hvide indeni. Blomstring fra maj – juni.

Svovlgule eller cremehvide blomster, der sidder små og fine på
lange blomsterstande fra maj måned. Bladene er mørkegrønne og
har rødviolette tegninger. Middelkraftig sort, der bliver omkring 30
cm høj.

HAVEGLÆDER
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(Øko) Blomsterbonde

med holdninger
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Et dejligt lille orangeri bygget af genbrugsmaterialer hjælper med at holde på
varmen til de spæde planter, som står parat i såbakker, inden de plantes ud

Regitzes Have er indtil videre et onemanshow – eller måske rettere en blomsterpiges eget værk. Hun har en ukuelig vilje til at
få sin blomsterverden til at gøre en forskel,
for hun vil være pioner i kampen om at udfylde et kæmpe hul, som blomsterindustrien
ikke tidligere har haft fokus på.
Når man går i en almindelig blomsterbutik, så overvældes man af eksotiske blomster, blade og grene, som jo er høstet i naturen, men som ofte har været på en længere
rejse. Blomster er vigtige og skaber en utrolig dejlig stemning; men behøver de at være
fra fjerne lande med dertil belastende CO2
aftryk? Netop det vil Regitze lave om på.
Hun vil give os en alternativ måde at nyde
blomsternes magiske verden på.

Økoblomster
For godt 2 år siden flyttede Regitze og hendes mand til et dejligt hus på landet. Efter
endt uddannelse på CBS og års undren
over, hvad LIVET er for en størrelse, var det
et bevidst valg at satse på et mere simpelt
liv – gerne i pagt med naturen. Regitze er
autodidakt blomsterbinder. Allerede i teen-

ageårene brugte hun det meste af sin fritid i
sin mors blomsterforretning og tog derigennem kurser i faget. Senere arbejdede hun i
en anden blomsterforretning sammen med
andre blomsterbindere.
Hun har en direkte og måske lidt naiv tilgang til opgaven, men hendes viden om
blomsterne og måden at dyrke dem på, ser
nu ud til at fungere ret godt. På ejendommens
3500 m2 store grund er der anlagt blomsterbede til afskårne buketter, men også til tørrede blomster. ”Jeg vil dyrke jorden på naturens
præmisser og accepterer, at der er en årstid
for alting; og at det i sidste ende er naturen,
der afgør, hvor stor høsten bliver”, forklarer
Regitze. Derfor var det helt naturligt for hende
at henvende sig til Miljø- og Fødevareministeriet for at blive omlagt til økologisk landbrug.
Omlægningen tager et par år, og undervejs
skal Regitze registrere alle de arbejdsprocesser, som hun udfører på blomsterfarmen.”Jeg
er, så vidt jeg ved, den første blomsterbonde,
som går hele vejen med omlægning til økologi
på egen jord, så jeg er glad for al den hjælp,
jeg får fra de flinke konsulenter”, fortæller Regitze, der på den anden side godt kan være
lidt træt af alle de regler, som hun skal sætte
HAVEGLÆDER
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Regitze udbreder
budskabet om lokalt
dyrkede blomster til
afskæring, når hun
deltager i markeder
og festivaler
– her er hun fra
Odense Festival, 2019

Frodige blomsterbede, der alle har været
dækket med acryl, da de blev plantet ud i
det tidlige forår – derfor ses de hvide buer

Frodig mangfoldighed af stolt kavaler, frøkenhat,
hestemynte og georginer i baggrunden

sig ind i og dokumentere. Da Regitzes Have
lige nu er under omlægning til økologi, kan
hun endnu ikke sælge sine produkter som
økologiske.
”Jeg håber at kunne være med til at starte
en bølge af blomsterbønder i hele Danmark
– så vil der være økoblomster nok til at erstatte de importerede blomster”

Dyrker i takt med årets rytme
For Regitze er det vigtigt at planlægge
blomsterproduktionen, så der er blomster til
buketterne, så tidligt som muligt, uden at
forcere naturens eget tempo. Med hjælp fra
plasttunneller beskytter hun de sarte planter mod forårets frostluner; for der er ikke
meget ved at tabe det hele, inden sæsonen
er gået i gang. Tunnellerne kan genanvendes år efter år, hvilket også gælder for den
14
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De dejligt duftende ærteblomster er én af de
populære blomster fra Regitzes skærehave

ukrudtsdug, som alle de små og spæde udplantede planter sættes i. ”Plastik er jo et
stort emne, og jeg forsøger virkelig at erstatte al den plast, som jeg kan. Når det så
ikke helt lader sig gøre, har jeg fokus på
plastens genanvendelighed”, vedgår Regitze.
Forspiringen sker løbende. Nogle frø skal
stå vinteren over, andre skal spire ved høj
temperatur, mens andre blomsterfrø nærmest kan sås direkte i jorden. Med et stort
og bredt sortiment er det lidt af et puslespil,
at få lavet nok, men heller ikke for mange
planter til de mange lange bede.

Bæredygtighed
FN definerer bæredygtighed som en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af

fremtidige generationers muligheder for at
opfylde deres behov.
Regitzes Have er et godt eksempel på en
virksomhed, hvor der arbejdes ud fra bæredygtighedsprincipper. Når blomsternes sæson er ovre, såes jorden til med efterafgrøder, så der vinteren igennem er et
jorddække. Det er kun de afskårne buketter,
som forlader matriklen – alt andet affald
komposteres til fremtidig forbedring af jorden. Grene samles og bygges til små hegn,
der adskiller bedene; og når der bygges nyt,
har materialerne allerede tidligere været anvendt mindst én gang.
Gødning er et stort tema, når man som
økologisk blomsterbonde skal opfylde reglerne. Den kraftige tilvækst hos planterne
skal komme fra jorden, som hun tilfører
brændenældegødning og bakterier, som
hun aftager fra et økologisk landbrug i nær-

Regitzes gode råd

Regitze interesserer sig også for blomsternes frøstande
– forrest ses skabiose, som danner de yndigste frøstande,
som både kan bruges friske, men også som tørrede blomster

I Regitzes hyggelige værksted gemmer hun resterne af
sidste års tørrede blomster

Intet fjernes fra Regitzes Have. Når der skal klippes
grene fra læhegnet, så bygges et levende hegn, hvor
insekter og dyr kan hygge sig

området. ”Gødning er den helt store udfordring, og jeg er stadig i læringsprocessen
for at finde de helt rigtige løsninger for min
blomsterfarm”, siger Regitze.
Biodiversitet kan hun godt sætte tjektegn
ved. De mange forskellige planter bidrager til
masser af biodiversitet; men en stor del af
planterne er etårige, så det er vigtigt at give
nyttedyrene mulighed for at søge skjul under
blade og grene, så de til næste år er klar til at
afhjælpe skadedyrsangreb i blomsterne.
Regitze har også en personlig holdning til,
at hendes aktiviteter skal være lokale. Hendes kunder ligger i nærområdet, og når hun
stiller op til arrangementer, så sker det også
i nærområdet. ”Vi skal tænke os om, når vi
færdes, for hver gang bilen startes, så belaster vi miljøet”, minder Regitze mig om.
Hendes budskab om at skabe en bæredygtig forretning er mindst lige så vigtig, som

Trods et stort ønske om at have friheden til at leve livet,
så er det nu nødvendigt at lave en plan.
• Hvilke blomster ønsker du at dyrke? Skal det være som friske blomster til
buketter gennem sommeren og sensommeren, eller skal der også være
blomster, som kan tørres til fine langtidsholdbare buketter?
• Vil du have alle blomster klar på én gang, eller vil du lave flere hold, så der
altid er friske blomster til at skære?
• Find oplysninger om såtid, såtemperatur og spiringstid på frøposerne og
tæl så baglæns, så du ikke kommer hverken for tidligt eller for sent i gang
med at så
• Indret dig med såbakker, priklepotter og evt. tilskudslys til de tidligste
forspiringer
• Forspiring kræver dagligt tilsyn, så sørg for at have afløser på, hvis du er
bortrejst i længere tid
• Hold godt øje med vejrudsigten, så du ikke risikerer at miste planterne
pga. sen nattefrost
• Georginer er en stor del af buketterne, og her er det vigtigt at få gravet
knoldene op, når frosten har snuppet toppen i efteråret. Til foråret kan de
overvintrede knolde deles, og et større antal planter kan nu plantes ud
• Ukrudtet er den største udfordring, når man vil tilplante jorden med små
fremspirede planter. Gror planterne til i ukrudt, så er der ikke meget at
gøre. Lugning og jorddække er løsningen
Du kan følge med i Regitzes projekt på hjemmesiden www.regitzeshave.dk

Bedene er bygget op, så de dækkes med ukrudtsdug, hvor der er skåret hul til de
små planter sået fra frø. Det grønne net hjælper til med at holde de langstilkede
sommerblomster oprejst

det er at drive en forretning. Når hun har en
stand på et julemarked eller ved en blomsterfestival, så er det jo for at sælge sine
varer; men mindst lige så vigtigt er det, at
gøre opmærksom på, at egne dyrkede
blomster er med til at sikre fremtidige generationers levevilkår her på vores jord.

Satser alt, men udvikler i takt
med at butikken vokser
Regitze har ikke noget lønnet job. Hun hæver heller ikke løn til sig selv i virksomheden,
for den er under opbygning, så alle tjente
penge bruges til at udvikle og udvide produktionen. Hendes mand står for deres
økonomi, mens Regitze dyrker så mange
grøntsager i haven, som hun kan nå. En hel
lund af nye frugttræer er plantet til fremtidig
forsyning, og hønsene hygger sig lystigt i

den store have, hvor selve blomsterbedene
er hegnet ind, så de ikke ødelægger planterne. Hun høster og sælger de blomster,
som blomsterfarmen formår at frembringe
til lokale blomsterhandlere, og har bl.a. en
fast aftale med et hotel i Middelfart, hvor
hun leverer alt til deres pyntning i det daglige og til arrangementer. Hotellet kan se, at
deres holdning til bæredygtighed går hånd i
hånd med blomsterbondens. Hun afholder
en del workshops, hvor max 6 personer
møder op og lærer at binde buketter, blomsterkranse eller adventskranse.
Hun planter stauder og buske, der kan
bidrage til blomsterbindingen og kransebindingen, og der hænger blomster til tørre i
hele huset. Alle materialer høstes på blomsterfarmen, for også her er det vigtigt for
Regitze, at der ikke gås på kompromis med
bæredygtigheden.
HAVEGLÆDER
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2

3

4

Bivenlige planter
i det tidlige forår
Træer og buske
Budskabet om jordens skrantende
biodiversitet skræmmer mange. Når
arterne forsvinder, så mindskes muligheden for videre udvikling også. Det
gælder både dyr og planter. Bierne
har summet længe i de tidlige blomsterløg, men hvilke planter egner sig
især til at være biernes hjælpere?
Denne liste over planter, der i det tidlige forår er ekstra gode at have i haven,
er lavet ud fra lister, som de danske
biavlere, det engelske haveselskab og
tyske forskere har lavet. For overblikkets skyld, så er listen delt op i træer
og buske, stauder, løg og knolde samt
sommerblomster/enårige.

Dansk navn

Botanisk navn

1

Æble

Malus ssp.

2

Hassel

Corylus

3

Vårlyng

Erica

4

Ribs, solbær, stikkelsbær

Ribes

5

Hestekastanje

Aesculus

6

Kirsebær, blomme, fersken, abrikos, mandel

Prunus ssp.*

7

Kirsebærkornel

Cornus mas

8

Pil

Salix ssp.*

9

Skimmia

Skimmia japonica

10 Alm. bærmispel

Amelanchier

11

Japansk kvæde

Chaenomeles japonica

12

Peberbusk

Daphne mezerum

* ssp. betyder subspecies (underarter)

5
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6

7

8

10

11

12

13

14

Stauder

15

16

Løg og knolde

Dansk navn

Botanisk navn

13

Kobjælde

Pulsatilla

21 Krokus

Crocus ssp.

14

Tvetand

Lamium

22 Erantis

Eranthis hyemalis

15

Primula

Primula

23 Vibeæg

Fritillaria meleagris

16

Kalkkarse

Arabis

24 Perlehyacint

Muscari ssp.

17

Blåpude

Aubrieta

25 Vintergæk

Galanthus nivalis

18

Snepude

Iberis

26 Balkananemone

Anemone blanda

19

Lungeurt

Pulmonaria

27 Skilla

Scilla

20 Påskeklokker

Dansk navn

Botanisk navn

Helleborus ssp.

Enårige/sommerblomster
Dansk navn
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Botanisk navn

28 Bellis

Bellis

29 Gyldenlak

Erysimum

20

23

24

26

27

17

18

21

22

Hvor
ma n g e a f
disse planter
har du i din
have?

28

25

29
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Dyrk selv
– sydfrugter

Fersken
'Saturn'

18
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'Frost'

Tallerkenfersken, UFO fersken eller
donutfersken. 'Saturn' er en mindre og
flad gul fersken med røde tegninger.
Det hvide frugtkød er fast og har en
dejlig sød smag.
Kraftigtvoksende træ der bliver 2 - 3
m højt.

En lys fersken, der på solsiden bliver
flot rød. Gult fast frugtkød og en mild,
lækker smag. Fine i størrelse og god
bæring, hvis frugtsætningen ikke ødelægges af forårsfrost. Relativt tidlig
blomstring med fine rosa blomster.
Modner fra starten af september og er
selvbestøvende

'Benedicte'

'Red Heaven'

Store, runde og fint dunede frugter, der
modner fra midten af september (friland). Frugtkødet er hvidt, og smagen
er mild og sød. ’Benedicte’ blomstrer
relativt sent om foråret og derfor bærer
det ofte mere stabilt. ’Benedicte’ er en
lidt nyere sort og er, som andre ferskner, også selvbestøvende

En dejlig rødorange fersken med god
sødme i smagen. Frugtkødet er meget
saftigt og gult. Fine runde frugter, der
bærer jævnt og godt. Blomstringstiden
er relativt sen og giver større chancer
for en god høst. Modner fra starten af
september og over en længere periode. Er selvbestøvende

Abrikos

Der er ikke noget så godt som at sætte tænderne i en fuldt moden fersken,
abrikos eller nektarin plukket direkte fra træet. At kunne dyrke sine egne frugter
er altid en god oplevelse; men de mere varmekrævende og eksotiske frugter er
lidt specielle. Her får du en gennemgang af de skønne frugter med vejledning,
så du får masser af succes, så høsten bliver både rig og velsmagende.

Tips

Selvom sydfrugt
er er
selvbestøvende,
så vil det of te
være en fordel at
plante to
forskellige sorte
r i nærheden
af hinanden
– det sikrer optim
al
frugtsætning.

Dværgfersken til
krukker og baljer
bliver kun ca. 1,5 m
høj. Findes i flere
forskellige
sorter.

'Compacta'
Dværgtræ, som med sin kompakte oprette
vækst passer fint i en stor krukke eller i en
lille have. Passer også fint i et drivhus. Dyrkes det i krukker, anbefales det at sætte
krukken i ly i en carport eller under tagudhæng vinteren over. Frugterne er gulorange og har en fin skræl, der holder på det
saftige frugtkød med den milde og søde
smag. Modner fra august. Blomsterne er
sartrosa og sorten er selvbestøvende.

’Goldrich’
Middelkraftigt kompakt træ med stor regelmæssig høst. Det blomstrer tidligt, og
blomsterne synes at være mindre frostfølsomme, end så mange andre sorter af
abrikos. De relativt store abrikosfrugter er
gulorange med en stærk, men tynd skræl,
der holder på det faste, men saftige frugtkød. Smagen er fin og aromatisk. ’Gold
rich’ modner fra slutningen af juli og er
selvbestøvende.

'Aprimira'
Fersken- nektarin- og abrikostræer bliver 4 – 6 m høje, men
du kan med fordel beskære eller
sætte et espalier op, så træet
ikke bliver højere, end du ønsker.

Nektarin

Er egentlig en krydsning mellem mirabelle
og abrikos. Resultatet er helt unikt. Abrikosens krydrede smag i de små ovale blommelignende frugter med en tyk, men blød
skræl er en stor nydelse. Frugtkødet er fast
og saftigt med en fin orangegul farve, mens
’Aprimira’ på ydersiden er orangegul med
en rød kind. Frugterne modner fra slutningen af august måned og ’Aprimira’ er delvist
selvbestøvende. ’Opal’ blommen er en god
bestøver, og blomstringen er meget tidlig.

'Nectared'

'Orangered'

Den tykke glatte skræl på ’Nectared’
beskytter det faste, men saftige orangegule frugtkød, som har en dejlig mild
og sød smag. Allerede fra slutningen af
august måned modner de dejlige frugter, som bør spises friske fra træet.
’Nectared’ er selvbestøvende, og de
fine rosa blomster springer ud middelsent hvert forår.

Lysende gulorange relativt store frugter, der modner fra begyndelsen af juli.
Træet er kraftigt, opret og har en fin
form. ’Orangered’ hører til den nyere
generation af abrikos-sorter, der ikke
er nær så frostfølsomme, som de
gamle sorter. Store frugter med stærk
fin tynd skræl og et fast og saftigt
frugtkød. Sorten er selvbestøvende.

HAVEGLÆDER
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Rette plantested
Det har stor betydning for resultatet, at du planter dine sydfrugttræer på
det rette sted. Sydfrugternes største udfordring er egentlig ikke frostvejr, men mangel på forårsvarme og ødelæggende nattefrost under
blomstringen. Det er nu også udfordring nok, for det kan være svært at
undgå skader efter en omgang forårsfrost. Bor du i et område, som
ofte rammes af forårsfrost, så gælder det om at få plantet sydfrugttræet ved en lun sydvendt mur eller inde i et drivhus. Er der mindre risiko for nattefrost, skal du blot finde et dejligt lunt og solfyldt sted.
Krukke- eller baljeplantning er også en mulighed. Når du blot kan
løfte og flytte krukken ind under beskyttende forhold, når nattefrosten truer, så har du god chance for at få en stor høst af velsmagende frugter.

Plantning

20

Bestøvning
Sydfrugterne er nogle af de tidligst blomstrende frugttræer i haven.
Sammen med mirabelle, kirsebær og blomme, står de ofte med helt
nøgne grene, dekoreret med en perlerække af smukke blomster. Nu
er det biernes job at få flyttet pollen fra blomst til blomst.
Hvis du vil sikre dig, at dine sydfrugter er optimalt bestøvede, så
hold et ekstra øje, når de blomstrer. Summer det med flittige bier, så
er du sikret, men er der helt stille omkring de mange fine blomster,
så må du frem med penslen og lege bi.
Har du dine sydfrugter i drivhus, så er det sværere for bierne at finde vej.

•

Plantehullets opgravede jord iblandes en god plantejord og
nu lægges noget af den porøse jord tilbage i plantehullet

•

Justér potteklumpen, så træet vokser videre i den samme
plantehøjde, som den har groet i, da den stod i potten i
planteskolen

Tag potten op af baljen, og klip de rødder, som måske er
groet ud af bundens huller af

•

Fyld resten af jorden rundt om potteklumpen og træd godt
til, så der er god kontakt mellem jord og rødder

Fjern potten

•

Vand til med min. 20 l vand

•

Fyld en balje med vand og sænk dit nyindkøbte træ ned i
den i min. 30 min.

•

Du kan i ventetiden grave hullet, som skal være ca. 1½
gang den størrelse, som potteklumpen har

•
•
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Vidste du at…
•

abrikoser har været dyrket siden 3000 år før vores tidsregning?

•

ferskner har været dyrket siden 2200 år før vores tidsregning?

•

både fersken og abrikos stammer oprindeligt fra Kina?

•

de lækre frugttræer er ført via Persien til Europa omkring år 0

•

nektariner er nært beslægtede med fersken og har en glat overflade?

Vanding – gødskning – opbinding - beskæring
Det første år skal træet vandes med jævne mellemrum og især
i perioder, hvor nedbøren er mindre. Fortsæt vandingen i tørre
perioder år 2 og 3.
Gødning hvert forår er vigtigt for et godt resultat. Gød, når træerne begynder deres blomstring.
Skal træet vokse på en husmur, så skal du binde grenene ud på
espalier. Vær varsom med at bruge snor, der kan skære i plantens bark. Vælg den stærkeste og mest gennemgående gren
som hovedstamme og bind så de bløde grene forsigtigt ud til
begge sider. Afstanden mellem listerne eller trådene på muren
skal være 30 – 40 cm. Når træet har nået den højde, som det er
muligt, så klippes hovedskuddet af. Når du har høstet frugterne
i juli – august måned, så klip de vandrette sidegrenes sideskud
ind til ca. 10- 15 cm. Her vil næste års frugter dannes.
Beskæring af sydfrugter skal ske efter høst og inden bladfald i
efteråret. Alle planter i Prunus slægten risikerer at ”bløde”, hvis
de beskæres i det tidlige forår. Når planterne beskæres, mens
der er saftspænding, så kan de lettere lukke sårene.
Fjern ukrudt og græs omkring basis af træet, så der ingen konkurrence er. Det er vigtigst under etableringsfasen, som varer 1
– 3 år. Diameteren skal stå i forhold til træets krone og minimum
være på 1 m.
HAVEGLÆDER
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I dit lokale ha
vecenter
kan du få vejle
dning i,
hvilke biologis
ke
produk ter, de
r kan
gavne og hjæ
lpe dine
planter i kruk
ker.

Frugt i krukker

– godt at vide

Mangler du plads i din have, men ønsker du stadig at nyde
godt af at kunne dyrke din egen frugt, så er det smart at
plante i krukker, kurve, baljer eller andre beholdere. Måske
står du i overvejelser om, hvor du skal plante dine frugttræer eller buske, og du helst ikke vil have, at planterne
optager en plads permanent - så er krukkedyrkning også
et godt alternativ. Krukkeplantningen kan derfor være et
mellemstadie, mens du finder ud af, hvor du fremadrettet
vil have dine frugtbærende planter til at bo - og gro.
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Frugt i krukker på terrassen er en god oplevelse. De nyere
sorters kompakte vækstform gør det endnu mere oplagt
at plante diverse frugtbuske i krukker og dyrke dem, hvor
du dagligt færdes. En håndfuld blandede friske frugter til
morgenmaden er den rene luksus.
I krukker kan du også plante de lidt sartere frugter. Det kan
eks. være citrusfrugter, figner eller vin. Krukken kan så flyttes ind, når vinteren banker på, og der er risiko for skader.

Godt at vide…

Vær opmærksom på…

At der ved krukkedyrkning er en øget risiko for svampesygdomme og skadedyr.
Det skyldes, at deres rodsystem begrænses og derfor godt kan give planten lidt
stress. Meldug ses oftere, når krukkerne
ikke er blevet vandet tilstrækkeligt; og
mangel på gødning bliver tydeligere, når
rødderne ikke kan søge nye steder hen
for at finde næringen.

Det skal du gøre

Det skal du undlade

Vælg dine frugttræer i dværgform eller
podet på svagtvoksende grundstammer. Almindelige frugttræers vækst er
så kraftig, at de ikke vil kunne trives i
en krukke ret længe.

Når du første gang skal plante dit træ
eller busk, så vær ikke fristet til at
plante i en meget stor krukke. Ompotningerne har en god effekt på træets
udvikling, og den ekstra mængde
jord, som en større krukke indeholder,
fyldes for langsomt ud. Desuden har
planten godt af at få tilført frisk jord,
når du potter om.

Brug altid en god kvalitetspottemuld
og tilsæt gødningstabletter, så planterne får den gødning, de har brug for.

Lad aldrig potterne tørre ud. Vand
grundigt, når du potter og især i tørre
perioder. Er du væk i længere perioder, så bed en ven eller nabo om at
passe dine krukker. Alternativt kan du
installere et vandingssystem med
automatisk vanding.
Den vigtigste periode, hvor vandingen
skal passes optimalt, er, når frugterne
dannes lige efter blomstringen. Får
planterne ikke vand nok, så risikerer
du, at planterne dropper deres frugter.

Vælg den rette krukke. Et frugttræ bør
ikke vokse i en krukke, der er under 45
cm i diameter; men alt over 60 cm i
diameter kan være svær at flytte med.
Formen på krukken bør være sådan,
at bunden ikke er for smal. Dels for at
rødderne skal kunne vokse, men også
så træet ikke vælter, når det blæser.
Frugtbuske kan være i krukker, der
matcher den potte, som de er dyrket i.
Alle krukker skal være udstyret med
drænhuller, så overskydende vand
kan løbe fra.

Regnvand er ofte at foretrække, når
du skal vande. Især citrusfrugter og
blåbær kvitterer for at blive vandet
med vand uden kalk.

Ompot hvert eller hvert andet år. Pot i
en ny krukke med en øget diameter
på 2,5 – 5 cm.
Hvis du ikke vil have en større krukke,
så skal du alligevel opfriske pottejorden
minimum hvert andet år.

Brug ikke de traditionelle frugtbuske i
krukker. De vil rigtig gerne sprede sig
og have meget plads til rødderne. Du
skal anvende de dertil egnede krukkebuske, når du vil dyrke frugt i krukker.
Du kan også potte de opstammede
frugtbuske, som alle klarer sig godt i
en krukke.

P S

Du kan anvend
e
letvægtskrukk
er, når der
skal plantes i
de største
krukker – så
er de lettere
at fly tte rund
t med.
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Klematis til
8 forskellige steder

i haven
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Op ad en husmur

På en pergola

Det er oplagt at sætte metaltråde eller
et træespalier op på husmuren, som
hurtigt dækkes af klematisplantens
top. Klematis har ikke nogle hæfterødder, men holder sig oppe ved at slynge bladene omkring en snor eller lignende. Det er derfor nødvendigt at
hjælpe planten med at klatre.

I haven med pergola er der mange muligheder for at få planter til at vokse i højden. Selvom der allerede er plantet
slyngroser eller efeu, så vil der stadig
være plads til, at klematis kan være naboplante. Støt den nederste del af planten ved at binde et bånd omkring – resten af vejen vil klematisplanten slynge
sig om egne eller naboplantens grene.

På rionet

På stativ

Rionet er en smart opfindelse. De relativt tynde jernstænger i ternet mønster fungerer fint, når klematis skal
have noget at klatre på. Rionet kan
monteres på en havebygning, skuret,
omkring skraldespanden, ved terrassen eller ude midt i bedet.

Har du ikke et sted, hvor klematis naturligt kan vokse op ad en flade, så kan
du med fordel sætte en obelisk, rundt
eller firkantet espalier eller et rosenstativ midt i staudebedet, eller hvor du har
lyst til at få glæde af de smukke blomster. Klematis vil elske at vokse her,
hvor der er masser af sol.

Der er nærmest ikke det sted i haven, hvor en
klematis ikke kommer til sin ret. Der kan nemlig
næsten altid klemmes en klematis ned ved siden
af de andre planter i haven. Det kan synes helt
underligt, at en plante, med så stor og rig blomstertop, kun har enkelte grene, som forbinder roden og toppen. Hvis man stiller tankegangen ind
på, at klematis vokser som en lian i skoven, så
er det lidt nemmere at forstå. Klematis vil nemlig
gerne have toppen i lyset og roden i fuld skygge.

På hegnet

I en krukke

Et stakit eller hegn er ikke altid så dekorativt, men hvis du dekorerer det
med klematis, så er det en helt anden
sag. Du kan kombinere forskellige
sorter af klematis eller sætte flotte
slyngroser sammen med dem – de to
blomster matcher hinanden godt.

Det er langt fra alle klematis, der når
en højde på flere meter. Hvis du vælger de sorter, der kun bliver omkring 1
m høje, så vil mange være meget dekorative i krukker. Plant fine sommerblomster i bunden – så har du en flot
krukke hele sommeren.

Som bunddække

I træer og buske

Det er lidt nyt, at nogle klematissorter
faktisk egner sig som bunddække,
men ikke desto mindre er det ganske
sandt. De evner at danne blomster i
hvert bladhjørne, og kan derfor blomstre helt fra bunden. Et blomstrende
tæppe af dekorative klematisblomster
er et sjældent syn, så hvorfor ikke prøve noget nyt?

Mange af havens træer og buske har en
kort blomstringsperiode, og det vil fint kunne kombineres med de smukt blomstrende klematis, der blomstrer henover sommeren. Nåletræer er også fantastiske at
dekorere med en blomstrende krone. Du
skal ikke bekymre dig – klematis er på ingen måde aggressiv og vil ikke tage pusten
fra træet. Grav planten ned, hvor det er
muligt og bind toppen ind til træets stamme. Kig efter dem, der bliver 6 – 10 m høje.
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1

2

3

4

5

XL klematis

6

Navn

Højde

Farve

Sæson

Gruppe Bemærkninger

1

Clematis vitalba

10 m

Hvid

Juli-september

3

Dufter, flotte
frøstande

2

Clematis montana

10 m

Hvid/rosa

April-maj

1

Mange sorter
– flere med duft

3

Clematis tangutica

6m

Gul

Juli-september

3

Flotte frøstande

Højde

Farve

Sæson

7

M klematis
Navn

Gruppe Bemærkninger

4

’Blue Angel’

3

Lys blå

Juli-september

3

5

Clematis alpina

3

Rosa/blå

April-maj

1

Flere sorter

6

Clematis macropetala

3

Rosa/blå

April-maj

1

Flere sorter

7

Clematis viticella

3

Rød/blå

Juli-september

3

Flere sorter –
også dobbelte
blomster

8

’Dr. Ruppel’

3

Rød/violet

Maj-juni

2

9

’Etoile de Malicorne’

3

Purpur

Maj-juni

2

10 ’Multiblue’

3

Blå

Maj-juni

2

11 ’Nelly Moser’

3

Rød/hvid

Maj-juni

2

12 ’Romantika’

3

Purpur

Juli-september

3

13 ’Warszazska Nike’

3

Purpurrød Juli-september

3

8

10

9

Dobbelte
blomster

11

S og XS klematis
Navn

Højde

Farve

Sæson

2

Pink

Juli-september

3

15 ’Filigree’

0,3

Lys blå

Juni-september

3

Til krukker
og som
bunddække

16 ’Fluie’

0,3

Violet

Juni-september

3

Til krukker
og som
bunddække

17 ’Hagley Hybrid’

2

Rosa

Juli-september

3

18 ’Miss Bateman’

2

Hvid

Maj-juni

2

Svag duft

19 ’Piilu’

2

Pink

Maj-juni

2

Dobbelte
blomster

14
12

14
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16

C. texensis
’Princess Diana’

17

Gruppe Bemærkninger

18

13

15

19

Beskæring

Grupperne
Man har vedtaget at inddele klematis i
3 grupper. Disse tre grupper handler
om, hvornår planterne blomstrer, eller
måske rettere, hvornår planterne dan-

ner deres blomster. Ærgerligt er det jo
at komme til at beskære på det tidspunkt, hvor man ender med at klippe
blomsterne af.

Gruppe 1
Klematis, som blomstrer i april – maj kan beskæres i juli måned.
Klip tilbage til 1 – 1,5 m højde. Beskæres hvert 2. – 3. år.

Gruppe 2
Klematis, som blomstrer i maj – juni kan beskæres efter blomstring i juli måned.
Genblomstring i august – september.
Klip tilbage til 1 – 1,5 m højde. Beskæres hvert 2. – 3. år.

Klematis vil altid danne nye
blomster – også selvom du ikke
beskærer dem. De fleste typer
af klematis skal dog lige vokse
lidt, inden de danner blomster.
Fordelen ved at beskære er, at
planten kan beholde sin kompakte form og ikke blomstrer så
højt oppe. Hvis du planter klematis ved træer og store buske,
vil du slet ikke have behov for at
beskære, for her vokser planten
blot hen, hvor den vil.
Har du klematis på stativ, op ad
en husmur eller i en pergola, så
vil årlig beskæring hjælpe planten, så den er ekstra frodig og
danner flere blomster. Vel at
mærke i en højde, hvor du kan få
glæde af at kigge på dem.

Plantedybde

Klematis skal plantes, så rodhalsen (punktet, hvor top og rod
mødes) er nede under jorden i
en dybde på 8 - 10 cm. Planten
ynder nemlig at stå, så "fødderne" altid er kolde. Blottes rødderne vil klematis mistrives.

Jordforhold

Man kan sagtens plante klematis i de fleste jordtyper. Vigtigst
er det, at jorden er veldrænet, så
rødderne ikke rådner. En iblanding af god plantejord i forbindelse med plantningen er en
god idé.

Gruppe 3
Klematis, der blomstrer fra juli - september – oktober
beskæres fra januar – marts.
Klip tilbage til ca. 20 cm over jordens overflade.

PS Hvis du allerede har klematis
i din have, og du ikke lige ved,
hvilken gruppe de tilhører, så læg
mærke til, hvornår de blomstrer.
Gruppe 1 klematis blomstrer
første gang allerede i april – maj
måned.
Gruppe 2 klematis blomstrer
første gang i juni og igen i
august – september måned.
Gruppe 3 klematis blomstrer
første gang i juli måned.
Når du har placeret din klematis i
rette gruppe, kan du beskære
efter den.
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BIRK
Birketræer er pionerer. De er de første, når en
ny skov dannes, men vil hurtigt fortrænges til
fordel for andre løvtræer og nåletræer. Birk betegnes som et lystræ, for træerne bliver flottest,
når de plantes, hvor der er mest sol i løbet af
dagen.

Kend dine træer

- træer binder CO2

Blade
Birketræers blade er lette at kende. I foråret er
de lysende grønne og nemme at få til at folde sig
ud, hvis du klipper et par grene til en vase. Bladene er ægformede og oftest savtakkede eller
tandede. Sommeren igennem er bladene mørkegrønne, men farves helt gule inden løvfald.
Birk er nogle af de sidste træer, der smider bladene om efteråret.

Blomster
Birk danner rakler. Allerede sidst på sommeren
dannes hanraklerne, der gennem vinteren er
synlige på træerne. Ved løvspring dukker hunraklerne også op, og så strækker hanraklerne
sig og bliver nu grøngule. Pollen spredes med
vinden, og de mange frø kastes i sensommeren.

Bark
Barken er et særkende for birk. Uanset hvilken art
eller sort, så er barken helt speciel. De fine afskallede barkflager gør stammerne meget dekorative,
og ønsker man flotte hvide eller kobberfarvede
stammer, så er det oplagt at vælge en birk.

Form
Birketræer har en smuk form, men bliver ofte meget store træer. Deres højtliggende rødder gør
det vanskeligt for andre planter at vokse under
dem, men nogle af de mest solide stauder, som
eks. storkenæb, kan som regel godt finde ud af
at konkurrere om vand og næring. Beskæring af
birk er lidt speciel, for birkesaften flyder hurtigt ud
af træet. Sommerbeskæring er at foretrække.

Efterårsløv
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Himalayabirk, Betula utilis

• Rødbirk, Betula albosinensis bliver ca. 8-10 m høj og har fin rødorange bark.
• Kobberbirk, Betula albosinensis var. septentrionalis bliver ca. 8-10 m, er
ofte flerstammet og har en meget smuk kobberfarvet bark.
• Gul birk, Betula alleghaniensis er et lidt sjældent træ, som har de smukkeste
løvfarver. Barken er gyldenbrun og dufter svagt. Bliver ca. 6 m højt.
• Sortbirk, Betula nigra bliver op mod 15 m højt og har en kruset og flosset
sortgrå bark, når den bliver ældre.
• Vortebirk, Betula pendula vokser hurtigt og bliver let over 20 m høj. Får den
karakteristiske hvide bark og er ofte flerstammet.
• Hængebirk, Betula pendula ’Tristis’ har dybt hængende grene, når først
træet har nogle år på bagen. Bliver 15-20 m højt.
• Sørgebirk, Betula pendula ’Youngii’ har de kraftigst nedhængende grene,
og er podet på en stærkere birk, som evner at bære den tunge krone. Højden
afhænger af, hvor toppen er podet.
• Himalayabirk, Betula utilis har ekstraordinært hvide stammer, bliver ca. 15
m højt og tåler mere blæsevejr, end så mange andre birketræer.

PIL
Pilefamilien består af rigtig mange forskellige
træer og buske. Piletræernes blomster – gæslinger – springer meget tidligt ud, og de er meget vigtige for bierne, som både samler nektar
og pollen i de mange fine rakler. Pil foretrækker
fugtig jord, og så elsker de at stå solrigt.

Mange har lært om træer i skolen. Hvilke kendetegn, som de enkelte
træer har, og hvordan blade, bark og form ser ud. I haven fylder de
blomstrende stauder, roser og buske rigtig meget; men vi må ikke glemme træerne. Her i Haveglæders magasin vil vi derfor sætte ekstra fokus
på vores værdifulde træer. Træer, som har en stor rolle, når CO2 skal
opfanges og lagres, så atmosfæren ikke ødelægges. Træer, som skal
danne skygge, når hedebølgen er ved at svide vores verden af; og træer, som skal drikke al regnvandet, som skybrud og våde efterår skaber.

Blade
Piletræer har enten smalle, mere brede eller ægformede blade. De er enten grønne eller mere
grålige afhængigt af art.

Gæslinger
Vårpile danner blomster inden løvspring. Raklerne er støttet af små bløde silkehår, som er
årsagen til navnet gæslinger. Hver pil har enten
han- eller hunblomster. Hunpil danner frøuld,
som ofte kan virke generende. Pil formeres oftest ved stiklinger eller podning.

Bark
Barken på pil er ikke så nem at adskille fra andre
træer. På ældre træer er den ofte grov og dybtfuret. Barken på pilebuske er derimod oftest
glat. Barken indeholder både salicin og salicylsyre, som begge bruges i hovedpinepiller (deraf
det latinske navn Salix).

Form
Pil hører til blandt de træer, som både er robuste,
sunde og vindtolerante. De ses ofte i læplantninger og på andre udsatte steder. I større parker
danner de flotte silhuetter, mens de i de private
haver ofte bruges som små podede træer. Pil er
træer, som ikke er vanskelige at have med at
gøre. Beskæring kan udføres hele året rundt, og
det er ofte som allétræ, at det er en god idé at
fortsætte kronebeskæringen med jævne mellemrum.
Ønsker du at anvende pilegrene til dekorationer
og pileflet, så skal du plante pilebuske – træernes grene er ikke så gode i den sammenhæng.
Guldhængepil, Salix alba 'Tristis'

• Hvidpil, Salix alba er et hurtigtvoksende træ, der ofte anvendes som allétræ
eller som solitært parktræ. Bliver op mod 15-20 m højt og har flotte aflange
blade, der har sølvfarvet underside.
• Guldhængepil, Salix alba ’Tristis’ er et stort 15-20 m højt træ med bred
krone. De nøgne grene er gule og graciøst overhængende.
• Sølvpil, Salix alba ’Sericia’ danner en bred pyramideformet krone, og de
unge grene er rødbrune. Bladene er sølvfarvede på begge sider. Bliver
omkring 12-15 m højt.
• Hængepil, Salix caprea findes i mange sorter podet på en stamme. Højden
afhænger af stammen, og som navnet antyder, er væksten overhængende.
• Troldpil/Proptrækkerpil, Salix matsudana ’Tortuosa’ har karakteristiske
snoede og vredne grene. Bliver omkring 10 m højt med pyramideformet
krone.
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Brug mælkebøtterne til sirup
Når foråret først får fart på, så dukker de lysende gule
blomsterhoveder hurtigt frem. De trives fint i de fleste
haver, og da de jo ikke altid er så velkomne, kan du
mindske spredningen ved at plukke hovederne (som senere udvikles til spiredygtige frø) af.
De mange fine gule hoveder kan du jo evt. prøve at anvende til at lave velsmagende sirup på.

Vidste du, at mælkebøtten er
vanddrivende? På fransk hedder
mælkebøtte pissenlit,
hvilket betyder
at tisse i sengen.
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Du skal bruge
•
•
•
•

500 g mælkebøtteblomster
2 økologiske citroner
ca. 2 dl vand
2 kilo rørsukker

Først skal citronerne skylles og skæres i smalle skiver. Mælkebøttehovederne rystes fri for insekter og skylles. Brug en salatslynge,
så overskydende vand kommer ud af hovederne. Kog nu mælkebøtter, citroner tilsat vand i ca. 10 min. Hæld væsken fra i en saftpose. Nu kan du lave sirup ved at tilsætte sukkeret og lade blandingen koge ind. Det kan tage en time ved svag varme, men du
skal løbende teste, om det er blevet sirupsagtigt.
Hæld den nylavede sirup på flaske og anvend den på bagværk,
pandekager eller over lidt is.
Jo mindre stængel og grønt der kommer med, des sødere bliver
siruppen. Bitterstofferne i de grønne dele af mælkebøtteplanten
kan nemt give en bitter smag.

HUSK

at de spæde forårsblade fra mælkebøtter smager godt
i en grøn salat, og prøv også at svitse blomsterknopperne på en
pande sammen med gulerødder og andre rodfrugter.

Det kan du bruge
birkesaft til
Mange nyder at drikke birkesaften i frisk form.
Større mængder kan fryses ned til senere brug
og holder omkring 1 år i fryseren.
Du kan også erstatte væsken i bagværk med
birkesaft, koge saften med sukker og citron for
at lave sorbetis (et godt job for en ismaskine)
eller koge det ind til en lækker sirup.

Birkesaft
(og snaps)
Birkesaft kaldes også for forårssaft, og der er mange, som ynder
at drikke denne lidt sarte væske, som tappes fra birketræer. I
gamle dage var drikken en form for vitamindrik, som man nød
godt af efter en lang og hård vinter. Udover mineraler fra jorden, så
indeholder birkesaft en lille smule sukker. Saften skal opbevares
køligt og kan holde en lille uges tid.
Du kan først begynde at tappe saft, når det ikke længere er frostvejr, og hvis du tænker på at tappe i en skov, skal du bede om lov
først. Det mest effektive tidspunkt er, når knopperne bryder, for så
er saftstrømmen i træet størst. Når først træet er i fuldt udspring i
maj måned, så skal du ikke fortsætte med at tappe.

Man mener, at
tapningen ikke
skader
træet, men nå
r det bliver
maj måned, og
træet er
dækket af blad
e,
så bør du inds
tille
tapningen, så
træet selv
kan få glæde
af mineralerne
.

Hurtig og nem birkesnaps
Fyld omkring 3 dl helt nyudsprungne birkeblade i en flaske
og hæld nu vodka over.
Efter 5 dage prøvesmages snapsen, og er smagen kraftig nok,
kan den filtreres. Ønskes mere smag, vil yderligere
10 – 12 dage kunne give snapsen den rette smag.
Er smagen for kraftig efter filtrering, så fortynd den med lidt
mere vodka.

Klip en gren over
Find en gren, der sidder umiddelbart ud fra stammen, og som er
lige så tyk som en lillefinger. Klip grenen over og bind en flaske på,
som saften kan dryppe ned i. Du vil kunne tappe ca. 2 l pr. dag,
men efter en uge vil grenen lukke sig.

Bor hul i stammen
Du skal måle omkredsen på træet i 1 m højde og bore halvvejs
ind. Nu skal du stikke en slange eller bambuspind ind i hullet, så
saften kan løbe ud. Bind en kraftig plastpose eller en stor beholder under tappestedet. Hold øje og skift posen/beholderen hver
dag. Du kan evt. bore hullet, så det har en skrå vinkel opad
– så løber saften lettere. Husk at fjerne tappestudsen, så træet
kan ”lappe” hullet selv.
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En lang og grå vinter er endelig slut, og nu kan vi glæde os over, at alt igen springer ud, og verden synes grønnere. I denne første udgave af årets i alt fire udgaver af Haveglæder, kan du bl.a. møde Regitze, som er sprunget
ud som blomsterbonde. Du kan også lade dig inspirere til at dyrke sydfrugter, plante forårsblomstrende bunddække og finde bivenlige planter her, hvor der endnu ikke er så meget, som blomstrer i haverne. I april skal vi
gøde, så og plante nyt – er du i tvivl om spiretid og optimal jordtemperatur, så kan du finde det på side 4.
Få også gode råd, når der skal dyrkes flerårige frugtbuske og -træer i krukker. Få også opskriften på sirup lavet
af mælkebøtternes hoveder og læs, hvor hurtigt du kan lave en velsmagende snaps på birketræets nyudsprungne grønne blade.
Rigtig god fornøjelse!

Scan QR koden og få et stort leksikon over planter til din have. I app’en kan du søge oplysninger
om buske, træer, roser, stauder, surbundsplanter, frugt og grøntsager.
Søg på farver, højde, modningstid og se, hvor du
kan anvende planterne. Du kan også læse artik-

ler om haveemner, du ønsker uddybet eller se
video af diverse gøremål i haven.
I havesæsonen vil der løbende være tips til, hvilke
aktuelle gøremål du skal udføre i haven.
App’en viser dig vej til dit nærmeste havecenter,
hvor vi glæder os til at se dig.
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