
Maj og bøgen er sprunget ud

  

I starten af maj springer bøgen med usvigelig sikkerhed ud. Og hvor sprang bøgen så først ud 
i år – var det igen omkring Vejle? I min egen bøgehæk har jeg en enkelt plante, som normalt 
springer ud ca. 10 dage før, vi ser de første meldinger i aviserne.
Sidste chance for at plante barrodsplanter:     
Og når de fleste træer og buske er ved at være sprunget ud, er det sidste chance at plante barrods 
løvtræer/buske. Ofte bliver jeg spurgt om, hvad jeg vil anbefale at købe. Planter med klump/i potte eller 
barrodsplanter? For det meste anbefaler jeg, at købe de billigere barrodsplanter, da de, når de bliver 
håndteret korrekt (rødderne må ikke udtørres eller udsættes for frost inden plantning), etablerer sig 
næsten lige så godt som klumpplanterne. Dette gælder også store træer fra planteskolerne, da de er 
forberedt til denne flytning. Dog er eg og birk svære at etablere som barrodsplanter og bør derfor altid 
plantes med klump. 

Når man flytter/planter løvfældende træer og buske, er det vigtigt at lave et stort plantehul, hvor der er 
plads til alle rødderne uden at de bøjes – plantehullet bør altid være større end roden. Derudover bør 
både bund og siden i hullet løsnes, så rødderne kan vokse ud i den omgivende jord. En anden vigtig ting, 
man skal være opmærksom på under plantningen, er at planten ikke kommer til at stå dybere end den 
har stået tidligere, og helst må den øverste rod ikke dækkes med end 5 cm jord. 

Pas på med at udskifte jorden i plantehullerne med anden jord.
Det sig være sphagnum, indkøbt plantejord osv. Ideen med at give planten en bedre jord er god nok og 
kan være til fordel for planten på kort sigt, men på længere sigt kan det betyde, at rødderne kun vokser i 
den ”nye jord” og vil ikke vokse ud i den omgivende jord. Plantehullet kommer herved til at virke som en 
slags potte, som på et tidspunkt bliver for lille til planten. Hvilket bevirker, at planten stopper sig vækst 
eller går ud. I stedet kan en dårlig jord forbedres, ved iblanding af forskellige slags jordforbedring, så 
som sphagnum, kompost, staldgødning osv. 

  



Plant stedsegrønne: 
Maj er til mange overraskelse det optimale tidspunkt at plante stedsegrønne planter, så som gran, fyr, 
taks osv. Ved at plante om foråret, får planterne tid til at etablere sig inden den næste vinter. Hvilket er 
specielt vigtigt for de stedsegrønne planter, da de gennem vinteren har et større forbrug af vand – 
hvorfor et etableret rodnet er vigtigt.

  

Gøremål i haven: 
Maj måned er vel nok en af de travelste måneder i haven, hvor tilplantning af krukker og tilsåning af 
køkkenhaven står på kalenderen. Derudover er det et godt tidspunkt at flytte løg i haven, da de endnu 
ikke er visnet helt væk. 

Dertil kommer beskæring af rhododendron og azalier, som er bedst lige efter afblomstring eller under 
blomstringen, i så fald kan de afskårne blomster bruges til buketter. Ved at beskære rhododendron på 
dette tidspunkt forstyres dannelsen af næste års blomsterknopper kun minimal og de nye skud vil hurtigt 
gøre buskene pæne igen. Det samme gælder for andre prydbuske, der blomstrer på anden års skud – 
forsytia mfl 

Hvis man ønsker at beskære nåletræer, som gran og fyr skal det normalt gøres sidst i maj eller starten af 
juni. Når man beskærer fyretræer skal man klippe ca. 1/3 til 2/3 dele af de nye skud (også kaldt lys), 
mens nålene stadig ligger ind til lyset. 
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