
Haven i april
Efter en meget lang og kold vinter kom så endelig foråret her sidst i marts med temperaturer op til 17 grader. Og 
med de første varme forårsdage får man umiddelbart lyst til at komme ud i haven. Så for mange vil påsken nok 
stå i havens tegn.
Og der er nok at tage fat på: både den almindelige oprydning i alle bede - nedklipning af stauderne, den sidste 
beskæring af træer og buske og måske udplantning af de forspirede kartofler under plastic. Ja, så er der jo også 
græsplænen, som i år mange steder ser rigtigt skidt ud.

  

Sneskimmel 
Efter at sneen er smeltet fremstår mange græsplæner voldsomt angrebet af sneskimmel. Og hvad gør man ved 
det? 
Sneskimmel er en svampe sygdom, som udvikles optimalt, hvor græsset er langvarigt dækket af sne. 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. Hvorefter de fremkomne bare pletter jord eftersås.

Orme i vintergræsplænen
Derudover er der i løbet af vinteren kommer der en del små knoldede klatter på græsplænen, og det er ikke 
efterladenskaber fra mår eller lignende. Det er derimod ormene, der minder os om, at de stadig er aktive nede i den 
kolde muld, og at de skam er renlige dyr, der ikke ønsker den slags nede i gangene. 
Ormenes rengøringsaffald får som regel lov at ligge, når vi hverken slår græs eller færdes så meget på plænen. Det kan 
give en noget ujævn græsplæne, hvis det ikke bliver fjernet inden foråret, hvor græsset begynder at vokse ovenpå de 
små tuer. Den letteste måde at fjerne efterlandenskaberne er med en rive. 

Og så til sidst bør man gøde græsplænen første gang, for at give græsset en god start. 

Klargøring af køkkenhaven 
For at få et godt udbytte af køkkenhaven, skal jorden være god med et rigt liv af regnorme, mikroorganismer, 
bakterier og svampe, der nedbryder organiske plantedele fra kompost, vissent grøngødning, dyregødning osv. 
Så derfor der det vigtigt at der i jorden forefindes kompost og andet organisk materiale. 
Dyrkes køkkenhaven økologisk, er der måske blevet udlagt et lag kompost på jorden i efteråret, som har ligget som en 
”dyne” ovenpå jorden hele vinteren, eller måske blev der i eftersommeren sået grøngødning, som i vinterens løb er 
visnet ned. Hvis dette er tilfældet, skal det nu kultiveres ned eller graves ned i det øverste 10-15 cm lag jord.

  



Hvis du ikke nåede at gøre noget i efteråret, kan det nås endnu. Fjern først alt ukrudt, og læg så et lag kompost, 
champost eller komposteret dyregødning ud på jorden. Grav eller kultiver det ned i øverste lag (10 -15 cm). 
Om foråret skal du ikke grave dybt eller rode alt for meget i jorden. Det er kun, hvis den er hård og sammenklemt, at den 
skal løsnes i dybden. Men kompost og gødning skal ligge i det øverste lag, for det er kun her, at regnorme, bakterier og 
svampe opererer.
Nok har komposten en vis næringsværdi, men der skal også tilføres lidt naturgødning. Dosér som der anbefales på 
posen, og drys evt. lidt mere ud, hvor kål, løg og selleri skal stå og lidt mindre, hvor der skal dyrkes salat og bælgplanter. 

Er køkkenhaven først blevet gjort klar, er der ikke andet end vente på at jorden bliver varm, så såning af diverse afgrøder 
kan påbegyndes. 
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NYHED!
Nu kan du købe et udvalg af krydderurter til din køkkenhave.
For meget sneskimmel ? Klik ind på rullegræs eller græsfrø og  forny plænen inden sommer! 
Vi ønsker jer alle en rigtig god påske!
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