Tips og trics – gode råd, ros og
rusk
14 spændte haveejere fulgte i hælene af
havekonsulenten, da Ryhavens Haveforening
bød på gode råd og tips til haverne. Det blev
til et par inspirerende timer, hvor konsulenten
både uddelte ros til aftenens mest
overraskende have og tips om beskæring af
frugttræer, roser, hække og meget mere.
Sommerens sidste dag (ifølge kalenderen)
samlede en lille gruppe nysgerrige
medlemmer. De var interesserede i at høre
Carsten Juul, en af Kolonihaveforbundets
havekonsulenter, kommentere de syv haver
der var meldt til havevandringen. Vejret viste
sig fra sin bedste side, og det var først under
pølsespisningen, trøjer og tæpper blev fundet
frem.
I den første have (17) gik snakken om
græsukrudt i blomsterne og Carsten Juul skar
ind til benet, da han anbefalede, at man
enten lever med ukrudtet eller graver
planten op og fjerner græsset.

Den næste haveejer (21) havde en lang liste
af spørgsmål, og noterede flittigt fif og
anvisninger ned.

Vinen beskæres bedst 2. juledag, og
blåbærrene trives bedst i sur
bund og giver bedst, hvis der er flere af
slagsen.
”Ukrudt er jo dybest set noget, vi selv
definerer. Det der er ukrudt i et land, er det
ikke i et andet,” svarede Carsten Juul på
Vibeke Brøndums spørgsmål om den fine lille
plante, der kom frem imellem gladiolusserne
var krudt eller ukrudt.
Spændende stier og haverum
Inden vi nåede frem til den tredje have på
listen, smuttede vi en tur ind om Susannes
have (have 87). Hun ville vise os, hvordan
man kan komme skvalderkål i hækken til livs
ved at plante geranium. Det blev en hel
havevandring i sig selv. For inde bag
Susannes hæk åbenbarer der sig en hel
plantefarm. De små firkantede
blomsterkuvøser gemmer på mange
hundrede arter og hver art i forskellige
sorter. For eksempel så vi et eksemplar af
den ”sorte hyldebær”. Det var naturligvis ikke
bare en sorte hyld – men den takkede
Sambucus Niger, ”Black Lace”.

I den tredje have viste Gorm og Ulla (have 76)
resultaterne af den oprydning, haven har
gennemgået, siden de overtog den i foråret.
Byggeplaner og den nyetablerede have fik et
par ord med af både de andre haveejere og
konsulenten.

Carsten Juul kigget nærmere på noget han
aldrig havde set før hos Morten i have 58.
”Det er første gang jeg ser sådan en på så tæt
hold,” sagde han, mens han studerede
apargesmider og -biller igennem et medbragt
forstørrelsesglas.

”Hvorfor alle de lige havegange? De bliver da
så kedelige,” meldte Carsten Juul lidt
provokerende ud og fortsatte: ”Det giver en
uhindret indsyn i haven og ikke mindst også
den lige vej for indbrudstyve.”

Snakken faldt på beskæring af træer, buske
og frugttræer. Annemarie fik et par gode råd
om abrikostræet:
”Du skal ikke være bange for at beskære det.
Bare klip! Og det er lige nu om efteråret, der
skal skæres – det fremmer frugtdannelsen,”
sagde Carsten.

Carsten Juul opfordrede til, at man tænker
kringelkroge og uens stier ind i
planlægningen af sin have. Han ville gerne
inspirere os til at lave forskellige rum i
haverne og lade stierne give os gåture i
haverne, i stedet for blot at føre os fra vejen
og ind til huset.
Grillpølser og godmodig drilning
Udover råd om overlevelseshjælp og
forynglingskur til hækplanter, der går ud –
snak om høje træer og surbedsplanter, fik

Så var det slut på den seriøse del. Carsten og
hans kone blev hængende under pavillonen i
have 57, som stod tilbage efter Ibens
fødselsdag. Her fik vi de efterladte grill-pølser
fra loppemarkedsdagen og hyggelig
godmodig drilning, hvor han svarede på de
spørgsmål, vi ikke lige var kommet i tanke om
under haverundfarten.
Morten og Iben

