
Så køkkenhaven til og renovér græsplænen
Selvom der i kalenderen står juni, mangler jeg fortsat at så det sidste i køkkenhaven, hvilket er senere end 
normalt. Årsagen er det kolde maj vejr, som har betydet at jordtemperaturen først nu, er ved at nå 8 – 12 grader, 
som en række grønsager fordrer. Det drejer sig om gulerødder, bønner, rødbeder, porre, kål og squash. De tre 
sidst nævnte kan det anbefales at forspire indendørs eller købe som små planter.
Er jordtemperaturen for lav forlænges spiringsperioden, hvilket øger risikoen for at frøene spirer dårligt, rådner, angribes 
af svamp eller bliver spist af fugle. Eksempelvis for løg gælder det, at hvis de udsættes for kolde temperaturer, kan de 
risikere ”at gå i blomst” eller ”stok”. Det samme kan ske med porrer. 
Og når så jordtemperaturen er ved at være der, anbefaler jeg at følge med i vejrudsigten, inden man går i gang med 
såningen. Det er vigtigt at jorden ikke tørrer ud og solen ikke bager ned de første dage efter såningen. Bedst er det, hvis 
vejrudsigten står på overskyet vejr med regn. 

  
Fornyelse af 
græsplænen kan 
laves flot, nemt og 
hurtigt med rullegræs.

  

Græsplænen:
Har vinteren været hård ved græsplanen eller vil man gerne have reduceret bestanden af ukrudt, er juni det optimal 
tidspunkt for renovering. Græsset er i god vækst, hvilket er et krav, hvis man vil sprøjte mod ukrudt, og en fordel hvis 
man har behov for både eftersåning pga. af mange bare pletter og/eller ønsker at gøre plænen mere jævn via udlægning 
af et tyndt lag (ca. 0,5 cm) topdressing (blanding af sand/muld/kompost). Udover ovenstående bør græsset gødes 2. 
gang.
Ellers består havearbejdet i juni normalt mest af slåning af græsset og bekæmpelse af ukrudt i køkkenhaven og 
bede. Det er altid en fordel at være tidligt ude, hvor ukrudtet er nemt at hive op eller hakke om, og gennemføre 
bekæmpelsen på dage, hvor jorden er tør og solen skinner, så det ”nedlagte” ukrudt ikke kan nå at rodfæste sig igen 
inden, det er tørret ud.

  
Råd om køkkenhaven 
Når køkkenhaven et tilsået, er det nødvendigt at vande i tørre perioder for at få et vist udbytte. Det er bedst at 
vande om aftenen eller tidligt om morgenen. Ellers har jeg nedenstående råd: 
• Porrer udprikles i en ca. 10 cm dyb rende og hyppes i takt med væksten. Det giver længere og mere hvide skafter. 
• Læg halm imellem jordbærrækkerne. Det giver planterne næring og holder bærrene rene og jorden fugtig. 
• Så gulerødder mellem løgrækkerne. Det holder gulerodsfluen på afstand. 
• Klip purløgene ned, når de har blomstret, så skyder de igen. 
• Klip toppen af kartoffelplanterne, når toppen bliver gul og begynder at få sorte pletter. Så slipper du for skimmel i selve 
kartoflerne. 
• Træk løgene op og læg/hæng dem til tørre, når toppen begynder at vælte omkuld. 
• Pluk de grønne bønner efterhånden, som de modnes, ellers mister du udbytte. 
• Læg ærtefrø i blød i et vandbad, inden du sår, det giver bedre og hurtigere spiring. Det samme gælder for bønner. 
• Læg fintmasket net over din kål. Det mindsker risikoen for larver.
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