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Det største udvalg
De danske havecentre og planteskolers længerevarende og tætte samarbejde med de
producerende planteskoler styrker den grønne branche. Dialogen mellem dem, der gror
planterne færdige til salg, og dem der sælger planterne til haveejerne har altid været god
og konstruktiv. Når kunderne efterspørger planter i en bestemt retning, så vil både
havecentrene og planteskolerne gøre deres bedste for at videreføre ønskerne.
Netop nu – i slutningen af årets produktion og vækstsæson, er de fleste planter vokset til
og blevet færdige. I hundredvis og tusindvis står de i potter i marker og venter blot på, at
der kommer en ordre og de kan skippes afsted. Der er altså tale om vitale, grostærke,
sunde og helt nye planter, der gennem en formering og prikling er vokset i så stor en
størrelse, at du kan få optimal haveglæde af den i din egen have.
Udbuddet er stort og bredt. Der er mange forskellige planter at vælge imellem, og selv
inden for en bestemt type plante, er der flere valgmuligheder. Det kan være blomsterfarve,
vækstform, højde eller bladfarven, som varierer. Trods et godt salg gennem hele
sommeren, så er der stadig masser af planter at vælge imellem.
Disse mange skønheder og gode planter til haven, sommerhuset, krukker på terrassen eller
altanen er rykket ind i dit lokale havecenter, så benyt muligheden for at se noget af årets
vildeste udvalg – netop nu.

Liv i haven – lev i haven
Mange taler om vejret, og det skyldes måske ikke mindst at vejret er i forandring.
Varmerekorder, forskydninger, tørke og skybrud. Klimaforandringer grundet for meget CO2
i atmosfæren er blot én af samtaleemnerne, som man hurtigt kommer ind på i
venskabelige samtaler. Det er mange år siden man har talt så meget om nødvendigheden
af at plante for naturens fremme. Ikke desto mindre er der egentlig ikke noget nyt under
solen. Planterne optager CO2 og vand, hvorefter de med solens hjælp bruger elementerne
og danner kulstofforbindelser og ilt.
En anden side af samtalerne går på manglen af insekter. Både i mængder og i antallet af
forskellige arter. Det bunder i manglen på biodiversitet blandt planter. Den opdyrkede
landbrugsjord giver ikke et bredt og dybt insektliv, så landmændenes blomsterstriber er et
kærkomment initiativ – både at se på, men ikke mindst for insekterne at være i.
Som haveejer kan du være med til at gøre en forskel. Jo flere planter din have har, jo flere
planter er der til insekterne. Planterne må meget gerne være så forskellige, at der både er
plads til at man kan søge i ly for regn og blæst, lægge æg under bladene og hente nektar
fra blomsterne.
Det er Havens Dag d. 8. september, og i år handler det om at skabe liv i haven, så vi fortsat
kan leve godt i vores haver. Det handler om at lære insekterne at kende, give dem planter
og insekthoteller som gemmesteder og så handler det om at plante.

Trods den meget varme uge sidst i august, så skifter vejret til mere plantevenlige
temperaturer. Jorden er dejlig lun og fugtig, så det er lige vejr til at plante.
Dit lokale havecenter er klædt på til Havens Dag med masser af aktiviteter for børn,
voksne, sommerfugle og bier. Husk at kigge forbi – det summer af liv og planter.

FACEBOOK statements eller små hurtige beskeder
# Drivhusene skal passes med rigelige mængder vand i de varme dage. Husk fortsat at
tildele gødning, men skru gerne lidt ned, for dagene er blevet kortere og nu vokser
planterne ikke så meget længere
# Høst de modne æbler, efterårshindbær, blåbær og grøntsager i køkkenhaven
# Har du for mange æbler, så lav most og frys ned i plastposer – gem evt. mælkekartoner
og foer med en plastpose inden du hælder mosten i
# Har du stadig behov for at klippe eller studse hækken, så skal både liguster og
bøgehækken klippes inden 1. september
# Stedsegrønne hække som taks kan vente lidt endnu, men buksbom er det også ved at
være sidste udkald for
# Sommerbeskæring af træer er optimal i august. Især de planter, som er blødere (ahorn,
birk, valnød, prydkirsebær, kirsebær, sydfrugter)
# Gødning til græsplænen styrker græsset og fortrænger ukrudt såvel som mos. Det er nu
du skal holde plænen tæt, så den ikke ”mosser” til
# De første prydløg er landet i havecentrene, og du kan allerede nu begynde at lægge
dem. Husk at udvalget er størst først på sæsonen
# Efterår er plantetid, så giv et træ i gave, når du næste gang skal til fødselsdag. Et ekstra
plantet træ er med til at binde CO2, og det synes at være en rigtig god sag
# Vejledning, gode råd og inspiration får du hos din gartner – kig forbi i dit lokale
havecenter eller planteskole til en god snak

