
  

Så kom vinteren med frost og kulde.
Jeg havde ellers indstillet mig på et tidligt forår, da både vintergæk og  erantis har været i blomst siden midten 
af januar. 
Når kulden har sit tag i haven, er der ikke så meget at lave udover beskæring af træer og buske og det skal 
man også være lidt forsigtig med i hård frost. 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. 

Rotter på foderbrættet 
Nu hvor kulde og frost har sat ind, er det vigtigt at huske havens fugle. For nylig blev jeg spurgt om, hvad man kunne 
gøre, hvis man havde rotter på foderbrættet. Og ikke ønsker at rotterne skal have glæde af foderet. 
Er foderbrættet placeret på en pæl, stamme eller oppe i et træ gælder det om at hindre, at rotterne kan kravle op af 
pælen eller stammen. Mit forslag vil være at anbringe et rør eller et stykke blankt metal på ca. ½ meter omkring 
”stammen”, hvorved det hindres, at rotterne kan få fodfæste. En anden mulighed er den, man tidligere brugte på skibes 
fortøjningstove, for at hindre rotter i at gå om bord. Det var en rund plade med et hul i midten, hvorigennem tovet gik. 
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Genbrug af løg 
Har vi ikke alle i løbet af december og januar købt nogle tulipaner eller hyacinter på løg, Jo, det har vi vist alle! 
Problemet er bare, hvad vi gør med de afblomstrede løg? 
Selvfølgelig kan man bare smide dem ud, men hvis man har lidt grønne fingre, så nænner man det ikke. 
Når man driver løg kunstigt frem, stresser man planten, og det påvirker planten negativt. Løgplanter er ikke en 
undtagelse, og de bruger i forvejen meget af den oplagrede energi fra sidste års vækst til at sætte blomst og blade. På 
det tidspunkt, hvor blomsten er på sit højeste, er løgplanten ved at være tømt for energi. 
Efter at hyacinterne er afblomstret, kan man lade dem stå lyst i en vindueskarm indtil de visner ned, eller kan plantes ud i 
haven til april. De vil normalt kunne overleve og i løbet af 1 til 2 år igen sætte blomster. Men de færreste af os har lyst til 
at have vindueskarmen fyldt med potter med høje ranglede blade, så vi går efter hurtigst muligt at få dem sendt videre 
ud i drivhuset eller ud i haven.
Løgene vil normalt også overleve en lidt ublide medfart, hvis udfasningen fra den varme stue sker trinvist via et køligere 
rum, og man venter med at sende dem helt udenfor, indtil der er en frostfri og mild periode. Det er vigtigt at huske at 



vande og gøde potterne, hvis de stilles i drivhuset indtil en udplantning i foråret. Samme procedure kan også anvendes 
for tulipaner og narcisser. Alternativt kan man lade planterne visne helt ned og så først plante løgene ud til september. 
Det kræver dog at løgene tørres inden de gemmes. 
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