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Bruk det til å dekke over kjøkkenhagen

Ikke kast hageavfallet
Når grønnsakene er
hentet inn fra kjøkkenhagen for høsten,
er det tid for å dekke
til jorda. Det gjør du
med blader og annet
hageavfall.

HAGEAVFALL
Knut Andreas Ramsrud

kar@ringblad.no

916 52 046
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år du dekker til jorda,
setter du i gang meitemarken med å jobbe
med hageavfallet. Resultatet
blir porøs og fin jord, sier Birgitte Udo de Haes, som driver
De Haes gartneri i Jevnaker.
Der dyrkes det grønnsaker
og urter i svært mange varianter, med drøyt 100 andelshavere i andelsgartneri.
– Fjern ugresset før du dekker til jorda for høsten. La den i
hvert fall ikke ligge bar, anbefaler hun.

Trenger ikke kjøpe jord
Der det finnes matjord i ut-

BRUK HAGEAVFALLET: Birgitte Udo de Haes anbefaler å legge hageavfall over jorda i kjøkkenhagen når sesongen er over og vinteren
nærmer seg.
gangspunktet, mener hun det
er unødvendig å kjøpe inn jord.
– Den beste jorda er for de
fleste den som er der allerede,
sier hun. Så kan den forbedres

Sukkererter: Dette er en fin grønnsak å dyrke i kjøkkenhagen.
Arvid og Birgitte Udo de Haes anbefaler sukkerertene til alle
hageentusiaster.

ytterligere - blant annet ved å
dekke den til med blader og annet hageavfall.
– Men unngå å få med frøugress i materialet du dekker
til jorda med. Du ønsker ikke å
ha en frøbank i jorda. Legg det i
komposten i stedet.
Vil du ha god matjord, skal
du heller ikke dyrke gulrøtter
åtte år i strekk på samme sted.
– Det er viktig med et vekstskifte. Enkelte grønnsaker skal
ikke dyrkes etter hverandre;
for eksempel fungerer det ikke
med purre året etter at det er
dyrket kål.

med å planlegge kjøkkenhagen
for 2018.
– På vinteren skal man sette
seg ned og planlegge. Skriv ned
hva du har gjort, og planlegg
neste år. Se på frøkataloger og
lignende, og få idéer, anbefaler
Birgitte Udo de Haes.
Noen grønnsaker skal stå en
god stund utover høsten. På
denne tiden av året er det risiko for nattefrost.
– Ser du for deg natterfrost,
kan du rett og slett legge over
et teppe. For en enkelt natt kan
det være tilstrekkelig, sier Birgitte Udo de Haes.

Start med planlegging

Tid for å sette ut løk

En ting er praktisk arbeid. Når
grønnsakene er høstet inn, og
jorda er dekket til, er den fysiske jobben gjort for en stund.
Men du kan fint sette i gang

Arvid Udo de Haes, som driver
gartneriet sammen med kona
Birgitte, anbefaler også at man
setter ut løk i høstmånedene.
– Siste halvdel av september
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er en fin tid for å sette ut løk.
Det kan være blomsterløk eller
for eksempel hvitløk, sier han.
– Plant ut løk når du er ferdig
med grønnsakene. Så dekker
du over etterpå, anbefaler han.
Og sitter du med planer om å
starte opp en helt ny kjøkkenhage til våren, er mulighetene
mange.
– Det er mange typer grønnsaker som er greie å starte med:
Det kan være salat, poteter,
mangold eller sukkererter. Kål
og slikt er litt vanskeligere,
men grønnkål er greit å dyrke,
anbefaler gartnerne i Jevnaker.
– Feilen mange gjør er at de
planter og sår for tett. Da får du
ikke store planter som resultat.
Se for deg høsteklare grønnsaker, og bruk den avstanden
mellom plantene, anbefaler
Birgitte og Arvid Udo de Haes.

Salg av deler
til Ariens, Stiga, Briggs & Stratton,
Castel garden, Mtd, Jonsered, JohnsonEvenrude motorer, Tecumse motorer,
Partner og Murray og Snapper
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på alle Echoprodukter.

Totalleverandør av flyttehjelp
- Effektiv og trygg flytting av dine eiendeler.
- Varekjøring og transport.
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