
  

Tag forskud på 
foråret indenfor - 
tag grene ind til 
drivning.

  

Foråret er på vej
Selvom der fortsat ligger sne derude, har vi sikkert alle bemærket at lyset er på vej tilbage. Man mærker det både 
morgen og aften. Når vækkeuret ringer, er der så småt lys på himlen, og eftermiddagene er mærkbart længere. Og med 
de længere dage begynder vi at kikke efter de første tegn på forår – lige under sneen står både vintergæk og eranthis på 
spring. 
For at imødekomme denne længsel efter forår, kan jeg anbefale at skære grene i haven til drivning. En del af havens 
træer og buske er nemlig klar til at plukke af. Trods marts vintertemperaturer vil de hurtigt springe ud, når de bliver sat i 
vand og stillet indenfor. Men det er en god ide at mindske den bratte overgang fra kulde til varme ved at stille grenene et 
køligt sted, indtil de springer ud. Så holder de også længere.
Nogle af de mest velegnede til drivning her tidligt på ”foråret” er kirsebærkornel, forsytia, blodribs, mirabel m.fl.  
Jeg har også haft held med birkegrene. De springer ud med spæde, lysegrønne blade, når de kommer ind. 

  

Pas på dine belægninger
I denne tid med frost/tø og til tider meget vand på belægningerne kan der nemt ske skader på belægningerne. Det 
skyldes, at der i det tynde afretningslag, som ligger lige under fliserne kan ophobes vand, hvilket er uheldigt, da det på 
den ene side betyder at lagets bæreevne periodevis forsvinder, når det er vandmættet, og at det punktvis fryser. Er 
afretningslaget først vandfyldt deformeres belægningen nemt ved belastning/kørsel. Fryser vandet i afretningslaget 
hæves belægningen og fliser kan komme til at vippe på en frossen klump – hvorved de nemt knækker. Er en sådan 
proces først begyndt forstærkes den let, da fugerne mellem fliserne ødelægges, som følge af de forskellige bevægelser, 
hvorefter endnu mere vand kan løbe ned i afretningslaget. Hvis belægningen er begyndt at vippe op, kan det en sjælden 
gang lykkedes at banke den forsigtigt på plads igen, men ellers er den eneste løsning en omlægning.
 

  



Planlæg sommerens blomsterflor – så sommerblomster
Selvom vi kun er i starten af marts, kan man godt begynde at planlægge og forberede den kommende sæson i haven. 
Har man overvintrende planter så som pelargonierne m.fl., kan man med fordel omplante eller lave stiklinger sidst i 
februar. 
Derudover kan man så småt begynde at så sommerblomster og andre udplantningsplanter, så de bliver klar til 
udplantning om 3 – 4 mdr. 
Blandt mange gode sommerblomster, der med fordel kan sås inde, kan nævnes løvemund, tagetes, petunia, verbena, 
sommerfloks, klokkeranke, middagsblomst, enkeblomst, tobak, sommerlevkøj, edderkoppeplante og pragtsnerle. 
Enkelte sommerblomster kan sås indendørs allerede her i februar, og de øvrige i marts. 
Måske har du forspiret grøntsager eller sommerblomster mange gange før og ved lige, hvordan du skal gøre. Men hvis 
du ikke helt kan huske fremgangsmåden eller er helt ny på banen, så læs nedenstående: 

1. Du behøver ikke investere en formue i udstyr. Brug aflagte bakker fra frugt 
til at så i. Plant altid i så- og priklejord. Det har den rette mængde næring til 
de små spirer.
2. Kom jord i en kasse eller potte, og spray med vand, så jorden er godt fugtig 
uden at være alt for våd.
3. Fordel frøene på overfladen.
4. Dæk med et tyndt lag af samme muld, sand eller vermeculite svarende til 
det dobbelte af frøets tykkelse. For tykt lag kan forsinke eller endda forhindre 
spiring. Overbrus det såede frø ganske let med en forstøversprøjte.
5. Overdæk såkassen eller beholderen med et låg af klar plast eller en klar 
plast-pose, så fugtigheden bevares, men lyset trænger igennem. Indtil frøet 
begynder at spire, kræver det ikke ekstra lys.
6. Placér de nysåede frø i almindelig stuetemperatur, gerne i en vindueskarm. 
En temperatur på mellem 18 og 25 er ideel for de fleste frø. Sørg for at holde 
jorden fugtig.
7. Når frøet er spiret, fjernes plastikken eller låget. Ellers er der risiko for råd 
eller svamp. Beholderne flyttes til et rum med en temperatur på 12-15 grader.
8. Prikling/udplantning foretages, når planterne har dannet et hold blade efter 
de første kimblade. Så flyttes de enten over i hver sin potte eller i en større 
kasse med afstand imellem. Husk til stadighed at holde dem fugtige.
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