Haven i januar
Januar 2010 ser ud til at få en kold start med frost både dag og nat. Hvilket set med haveøjne er både godt og
skidt.
Det gode er, at en længere periode med frost, altid vil være med til at begrænse mængden at kryb og kravl i haven det
kommende år. Her tænker jeg naturligvis mest på skadedyr som dræbersnegle mv. Derimod kan den hårde frost være
hård ved de sarte planter – f.eks. kan den hårde frost betyde at havehortensiaen fryser tilbage med mindre blomster til
følge. Derfor kan det anbefales at save juletræet i stykker og bruge grenene til vinterdækning.
Når kulden har sit tag i haven, er der ikke så meget at lave i haven udover beskæring af træer og buske. Dog kan den
frosne jord være en fordel, hvis man skal kører i haven med tunge maskiner, da en frossen jord bærer bedre og ikke
ødelægges ved kørsel.
Dyrk dit eget juletræ
At plante grantræer i en almindelig parcelhushave kan være problematisk, da grantræet næsten altid på et eller
andet tidspunkt bliver for stort. Grantræet er på den anden side, specielt om vinteren, et smukt stedsegrønt træ i
haven.
Har man et hjørne eller et andet areal på ca. 15 – 25 m2 kan man faktisk dyrke sine egne juletræer og nyde grantræerne
inden de bliver for store. Afhængig af om man bedst kan lide rødgran eller nordmannsgran, skal man plante henholdsvis
8 eller 12 træer, hvis grantræerne skal være ca. 2 meter, når man høster dem. Rødgran vokser ca. 30-50 cm om året,
mens nordmannsgran vokser lidt langsommere med ca. 20 cm om året – altså vil der gå henholdsvis 6 år for rødgran og
10 år for nordmannsgran inden det første træ fældes. Når man starter den lille ”plantage” kan man enten plante planter
af forskellig størrelse eller plante 1 til 2 nye træer hvert år. Planterne skal plantes med en afstand på ca. 1,25 meter og
med 1 meter til hæk eller hegn. Træerne plantes bedst i april.
Når man fælder det første træ, kan det anbefales at efterlade den nederste grenkrans, da de tilbageblevne grene i løbet
af forsommeren vil begynde at vokse lodret, og hermed danne et nyt juletræ. Dog kræver det, at man efter den første
vækstsæson udvælger den mest veludviklede top, mens de ”øvrige toppe” skæres væk. Det ser lidt forkert ud det første
år, men senere bliver det til et veludviklet træ. Blot skal man være klar over, at det går væsentlig hurtigere at få et nyt træ
op, fordi det står på en veletableret rod. Det eneste minus ved denne metode er, at man for hver træ, man høste skal
skære lidt højere oppe, da der normalt er en kraftig krumning på stammen, der kan gøre det svært at få fod på træet.

Kim Tang

Landskabsarkitekt, fagkonsulent Danske Anlægsgartnere
Et nyt haveår er skudt i gang!
Et nyt år er startet og med det, nye opgaver og ideer til haven i 2010. Så længe landet er snedækket, må vi nøjes med at
planlægge alt det vi vil lave i haven, når foråret begynder at spire.

