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an du kjenne det? Lukten av mars? Det er det beste vårtegnet jeg vet, bedre enn blåveisen
faktisk.
- Det er duften av nypløyd, fuktig jord, så vidt oppvarmet av den tynne vårsola. Da er det vår
for meg!
Ikke alle steder i vårt langstrakte og fjellrike land er våren kommet like godt i gang. "Den
første vårmåneden" er et relativt begrep.
Noen har startet våronna i hagen for lenge siden, mens andre steder ligger snølokket
fremdeles og hindrer hageentusiaster i å sette fingrene i jorda. Hagefolk fortviler ikke av den
grunn!
Når det begynner å klø i de grønne fingrene er frøene gode å ty til. Såingen er for mange
godt i gang, i vinduskarm, planterom eller drivhus. Det er herlig vinterarbeid, men det er lett å
"forså" seg, slik at huset blir fylt til randen av spirende såpotter. Og det er ikke enkelt å kaste
små håpefulle spirer når det er tid for prikling og man har flere spirer enn man strengt tatt
behøver.
Man blir lett en liten Marte Svennerud - "Je tek dom alle i hop"! - Og antallet potter øker og
øker
Ikke alle familiemedlemmer har samme forståelse for nødvendigheten av dette, men her på
Hagegal finner du hjerter som gleder seg sammen med deg! Hjelpen er bare et tastetrykk
unna her på Hagegal. Her finner du for eksempel en veiledende tabell for utviklingstiden av
sommerblomster
, satt sammen av
brukere fra forumet med lang erfaring. Den kan være til god hjelp, slik at man kan unngå å få
altfor store og slengete planter før det er utplantingstid. (Plantemonstre over hele huset har
nemlig en tendens til å gjøre ikke-hagegale familiemedlemmer litt gretne).
Her i Vestfold er våren godt i gang. Opp av bakken spruter vekstene med liv og lyst.
Løkvekstene vokser så man kan se forskjellen fra dag til dag. De tidlige staudene er også på
vei. Rødbrune, voksaktige blader folder seg ut. Fortsiktig, forsiktig. De gir meg nesten en
følelse av noe utenomjordisk, med en masse forventning innbakt. I blant dukker det opp planter
som man ikke kan huske hva er. Sette ut etiketter i hagen ja, det må jeg huske å gjøre i år.
I disse vårlige tider pleier det ofte å dukke opp flere nye brukere av forumet vårt . Er du
en av de "skaphagegale"? Kom ut av skapet og la oss bli kjent med deg. Hjertelig velkommen
skal du være! Forumet er bygd opp slik at de fleste gamle tråder blir tatt vare på, og derfor er
det en enorm mengde informasjon lagret i forumet.
Det er faktisk også moro å søke litt i forumet , da dukker det ofte opp ting du ikke visste
at du ville vite! Er du helt nybegynner i hagens verden kan det være at du sliter med å finne ut
hvordan ugraset skal takles.
Her
finner du en informativ artikkel om ugrasets biologi og
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her
kan du prøve å finne ut hva slags ugras du har i hagen din, etter hvert som det dukker opp.
Hva er så dine planer for hagen i år? Kanskje du skal lage deg et
woodland / lundhage
med skyggetålende stauder som ikke vanligvis finnes på de ordinære hagesentrene? Eller
kanskje du, som meg, planlegger et
grusbed
? I år skal jeg forresten ikke kjøpe noen planter til hagen, jeg har sådd mer enn nok av både
stauder og sommerblomster.
Eller - kanskje jeg kjøper bare en liten klematis eller to? Det er jo alltid plass til en til,
slyngende, vandrende, slentrende. Bortover bedet, oppover treet, nedover fjellet. Har du
forresten sett vår nye klematisportal ?
Her kan du fordype deg i klematisens
enorme univers. Men pass opp, det kan bli besettende! Og klematisavrusning er en av de få
tingene du neppe vil få hjelp til på Hagegal.
Mars er måneden for ønskedrømmer om hagen. Om det blir noe håndfast eller bare et
ekte luftslott, det får de kommende måneder vise. Men husk å snuse godt på lukten av mars,
det er et helt år til neste gang!
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