
Anlæg af nye bede 
 

Står du overfor at skulle lave et nyt bed i haven eller anlægge en køkkenhave mv. kan jeg anbefale – specielt hvis jorden ikke virker 

til at være særlig god, at starte med at få lavet en jordbundsanalyse, som vil give et klart billede af, om hvad jorden mangler af 

næringsstoffer, husmus (organisk materiale) mv. Er jorden meget tung kan det være en god ide at tilføre grus. 

 

Specielt roser og surbundsplanter sætter pris på en speciel jord. Inden man planter roser kan det anbefales at bruge et af de mange 

produkter, som er udviklet til dette formål – fælles for alle produkterne er at de indeholder ler og organisk materiale, som løbende 

frigiver næringsstoffer. Mens surbundsbedet bør tilføres uberiget sphagnum, gerne den grove kvalitet. Men også ved anlæg af 

staudebed eller køkkenhave kan det være en god ide at forbedre jorden. Både køkkenhave og staudebedet vil kvittere med 

henholdsvis et større udbytte og kraftigere og flottere stauder.  

 

Helt fra barnsben er jeg via mine forældre blevet opflasket med, at skulle man anlægge en frodig og givende køkkenhave på en 

vestjysk sandjord, var det altid en god ide at starte med et læs ko- eller hestemøg. Men i sammenligning med ko- og hestegødning har 

de færdigblandede jordforbedringsprodukter flere fordele. For det første lugter det ikke på samme måde som ko- og hestemøg, det er 

nemmere at skaffe og transportere, og sidst men ikke mindst er det lettere at arbejde med, da det er nemt at fordele og opblande i 

jorden. 

Læs om OSMO organiske gødningsprodukter her 

 
 
 

Igen i år fremstår mange græsplæner med voldsomme angreb af sneskimmel efter at 

sneen er smeltet. Og hvad gør man ved det? 

Sneskimmel er en svampe-sygdom, som udvikles optimalt, hvor græsset er langvarigt 

dækket af sne. Specielt i år, hvor vinteren satte ind allerede inden græsplanterne var 

blevet afmodnet, må vi kontatere, at mange græsplæner er angrebet.  

Er græsplænen først angrebet af sneskimmel, kan græsset ikke reddes. Og det eneste man 

kan gøre er at fjerne det døde græs ved rivning – hvilket er lettest i en periode med tørt 

vejr. Ved rivning af plænen vil også mos mv. blive fjernet.  

Inden udsåning af nye græsfrø, som på sigt skal lukke de bare pletter, som sneskimmelen 

har forårsaget; kan det anbefales at få udtaget en jordprøve, som kan fastlægge 

gødningsbehovet – her tænker jeg specielt på behovet for tilførsel af kalk. Er 

gødningsbehovet fastlagt bør evt. kalk udbringes straks, mens den øvrige gødning 

udbringes i forbindelse med udsåning af græsfrøene. Det optimale tidspunkt for udsåning 

af græs er når jordtemperaturen er over 6 grader. Efter udsåning rives plænen let, så 

frøene dække.  

Ønsker man at minimere risikoen for angreb af sneskimmel, bør man vælge en græsblanding med et højt indhold af rødsvingel. 

 

Se udvalget af græsfrø & plænepleje her 
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https://web.archive.org/web/20141003163313/http:/www.planteshop.dk/shop.asp?sid=1&rfld=1&m1=1&pageload=serievis&gruppeid=110&serieID=1152
http://www.planteshop.dk/muld-flis-m-m/havegodning/godning
http://www.planteshop.dk/graes/graesfro

