Vand med omtanke. Lad vandkanden ligge, når det kommer til græsset. Brug den kun, hvor det giver mening.

Skal der vandes, skal det gøres ordentligt
Forhåbentlig bliver sommeren så god, at der også i år bliver brug for at vande. Men når der så skal
vandes, er det ikke ligegyldigt, hvordan man gør det. Rent vand er en begrænset ressource og efterhånden
som vandværkerne opdager flere og nye giftstoffer i boringerne, bliver det rene vand endnu mere presset,
og derfor er vi også i haven nødt til at bruge det med omtanke.
Vi har derfor samlet en stribe gode råd til vanding  både til gavn for miljøet og vandregningen:
1. Vand om aftenen. Planterne får mest glæde af vandet, når du vander om aftenen, hvor fordampningen
er mindst. Alternativt tidlig morgen.
2. Stik en finger i jorden. Vand kun, hvis det er nødvendigt. Selv om jorden ser tør ud på overfalden, kan
den sagtens være fugtig 5 cm nede, hvor rødder er.
3. Sjatvanding er det værste. Vand sjældent, men grundigt. Det er i dybden, hvor rødderne er, der er brug
for vand, ikke i overfladen, hvor du kan se det. Vand derfor med 10 eller måske 20 liter pr. m2 – men altså
kun en sjælden gang imellem.
4. Dæk jorden. I køkkenhaven, i bede og rundt om nyplantede træer, buske og hække kan du dække
jorden med græsafklip, grenflis, halm eller lignende. Det holder på jordens fugtighed og nedsætter
behovet for vanding. Samtidig begrænser det ukrudt i at spire.
5. Vand kun planter, der har brug for det. Prioritér vanding, så du kun vander de steder, det er nødvendigt.
Dette gælder drivhuset, krukker og køkkenhaven samt nyplantede træer og buske.
6. Drop sprederen. Den spilder alt for meget vand, og meget af det går direkte til ukrudtet.

7. Glem alt om græsplænen. En tør varm sommer skal græsplænen være gul! Glem alt om at vande den.
Det er spild af god vand. Græsset skal nok klare sig, det er robust og kan tåle lange perioder med tørke. I
øvrigt tørrer højt græs ikke så nemt som kortklippet græs, slå derfor ikke græs i tørre perioder.

