HEIDES CORNER:

Aldrig mere bar jord
Af Lotte Heshe

Blander haveejeren sig
ikke for meget i haven,
har jorden det godt.
Naturen går sin gang,
og jorden er året rundt
dækket af grønne planter eller et lag nedfaldne blade. Regnorme og
mikroorganismer har
masser at leve af og
kvitterer ved at nedbryde døde plantedele, så næringsstofferne
frigives, og planterne
kan optage dem på
ny. I den uforstyrrede
have opleves jorden
som muldrig, og planterne er frodige.

Nogle haveejere er meget flittige med at
fjerne de visne blade i haven, men faktisk
borteksporterer de på denne måde ikke blot
de visne blade men også plantetrivslen. Er
jorden mellem planterne i haven blotlagt,
udsættes den for udtørring og ikke mindst
ukrudt. De indkøbte planter gror ikke som
forventet, og på grenene er der måske
begyndt at gro lav. Lav er ikke skadeligt for
planten, men det er et tegn på, at væksten
er gået i stå.
- Ved at fjerne haveaffaldet har haveejeren
brudt næringsstoffernes kredsløb. Så vil
planterne efterhånden begynde at mangle
næring, og jordens struktur bliver dårlig.
Det skyldes, at regnorme og mikroorganismer søger væk, når der mangler organisk

materiale. Uden deres nedbrydning og
graveaktivitet bliver jorden kompakt og
iltfattig, og der kan opstå problemer med
dræning af regnvand, forklarer Margrethe
Heide fra Heides Planteskole.

Gør som naturen
Margrethes råd til haveejerne lyder: Gør
som naturen og sørg for at jorden altid er
dækket af et grønt eller brunt jorddække.
- Planter som jordække er en grøn og frodig
løsning. Det er vigtigt, at man vælger sine
bunddækkeplanter efter stedets jord- og
lysforhold, så planterne trives optimalt og
hurtigt dækker jorden. Et brunt jorddække
kan – ud over det nedfald som naturligt
kommer - være ens egen kompost. En
optimal kompostbunke består af plantemateriale af forskellig findelingsgrad, og
man kan derfor med fordel blande hæk- og
græsafklip, blade og grønt køkkenaffald.
Flis er en anden mulighed. Barkflis omsættes hurtigt og begynder derefter at frigive
næring, men træflis kan også bruges. Blot
skal man huske at gøde samtidig, fordi den
uomsatte flis i starten optager næring fra
omgivelserne, fortæller Margrethe.

Giv din jord en kur
I forbindelse med nybyggeri kan der være
brug for ekstra pleje af jorden. Der er kørt
med tunge maskiner, så luften er klemt ud
af jorden, og måske er de forskellige jordlag
blevet blandet, så mindre frugtbar råjord er
kommet op til overfladen. Her kan det være
en idé at så organiske jordgrubbere som for
eksempel enårige lupiner en sæson, inden
der plantes blivende planter. Deres dybdegående rødder løsner jorden, så iltindholdet
øges, og lupin samler desuden et kvælstofdepot i jorden til glæde for kommende
planter.
- På planteskolen fornemmer vi, at kunderne gerne gør sig umage for, at deres planter
skal trives. De efterspørger jordforbedringsprodukter, men løsningen findes i højere
grad på egen matrikel, hvis de følger rådene
om grønt og brunt jorddække, slutter Margrethe.

