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Analyser for private hager

Mange hageeiere legger ned timesvis med arbeid og tusenvis av kroner i å 
anlegge hage. Det hjelper imidlertid lite med iherdig arbeid og innkjøp av dyre, 
flotte planter dersom man ikke følger opp med riktig kalking og gjødsling av 
hagen. 

Jordprøver bør tas både i nye og gamle hager. En jordprøve kan si noe om 
hvilke planter som vil trives i hagen, eller analyseresultatene kan brukes som 
grunnlag for å vurdere hva som må gjøres av jordbearbeiding for at ønskede 
planter skal trives. 

Det kan være en ide å ta flere prøver fra ulike deler av hagen. Kjøkkenhagens 
urter og grønnsaker har andre krav enn inngangspartiets Rhododendronbusker. 
På samme måte stiller plenen andre krav enn rosebedet. Disse områdene 
behandles også ofte forskjellig. En jordanalyse gir spesifikk informasjon om 
næringsinnhold og surhetsgrad i den jorda prøven representerer. 

Riktig kalking og gjødsling legger grunnlaget for en grønn 
plen, rikt blomstrende bed og en frodig kjøkkenhage! 



Gjødsling i hagen
Alle planter trenger ulike næringsstoffer i større eller mindre mengde. Hvor mye plantene trenger av hvert 
enkelt næringsstoff vil varierer fra plante til plante. For lite næring gir dårlig vekst og svake planter, mens 
overgjødsling bidrar til at plantene blir mer mottakelige for sykdom og skadedyr. Samtidig økes risikoen for 
at overflødig næringsstoff vaskes ut i miljøet forøvrig. Har du en hagedam med stor algevekst er kanskje 
overgjødsling årsaken?

Før en gjødsler er det viktig å kjenne til jordas kalktilstand. Det er en nøye sammenheng mellom pH i jorda 
og jordas evne til å binde og frigjøre næringsstoffer. Det hjelper ikke å ha næringsrik jord dersom næringen 
ikke er tilgjengelig for plantene. En bør også vite om spesielle planter har spesielle behov. Blant annet vet vi 
at surjordsplanter, som Rhododendron, lett får jernmangel ved for høy pH. Valg av type gjødsel er også viktig.  
Dersom jorda har høy pH er det f. eks ikke lurt å bruke hønsegjødsel eller kalksalpeter, da disse bidrar til å 
opprettholde det høye kalknivået. 

Kalking i hagen
pH i jorda beskriver jordas surhetsgrad. Surhetsgraden har betydning for jordstrukturen, mikrobelivet og 
næringsstoffenes tilgjengelighet for plantene. For de fleste hageplanter og gras er det ideelt med en pH 
mellom 5,5 og 6,5. Rhododendron og andre surjordsplanter foretrekker en lavere pH, gjerne mellom 4,5 og 
5,5. Ved sur jord (lav pH), kan pH heves ved å tilføre kalk. Kalkmengden bestemmes ut fra hvilke vekster som 
skal vokse der, jordtypen og jordas surhetsgrad. Det finnes flere ulike typer kalk å få kjøpt. 

Ved å kalke om våren legger du forholdene til rette for god vekst gjennom sesongen. Det er en fordel å kalke 
når en vet at det skal regne, så slipper en å «vanne kalken». Mange foretrekker å kalke oppå snøen, men da 
risikerer man at kalken renner bort med smeltevannet. Dersom jorda ikke er spesielt sur trenger du ikke kalke 
hvert år. Å ha for høy pH er like ille for plantene som å ha for lav pH. En jordanalyse gir svar på om kalking 
behøves. Kommer pH under 5,5 kan kalking vurderes. Ellers er det ikke nødvendig!

Mose i plenen
Mose er ikke årsaken til at du ikke har en god grasplen, men kommer fordi du har en plen der graset 
ikke trives så godt. Å fjerne mosen har derfor ingen effekt. Det viktigste er å finne, og å gjøre noe med, 
årsaken til at plenen ikke trives. For eksempel vet vi at plen ikke liker sur og næringsfattig jord. Riktig kalking 
og gjødsling kan bedre vekstforholdene for gresset. Dersom jorda er veldig våt eller tett, kommer det lite 
luft til planterøttene. God drenering, gjerne kombinert med lufting av jorda, vil gi planterøttene mer luft og 
øke trivselen. Plenen trenger også lys for å vokse, og det kan være en god ide å anlegge et bed med 
skyggetålende vekster i stedet for å streve for å få den perfekte plenen på steder der en ikke kan gjøre noe 
med lysforholdene. Andre steder kan det hjelpe å klippe graset litt høyere enn mosen, eller klippe busker og 
trær på en slik måte at lyset slipper bedre til. Får plenen bedre vekstvilkår vil den raskt utkonkurrere mosen.

Medlem i Hageselskapet?
Det norske hageselskap gir veiledning om anlegg og stell av plen og hage. Trenger du hjelp til å tolke 
jordprøveresultatene, eller råd om hagestell generelt, kan du ta kontakt med Hageselskapet. Krysser du av  
på vårt bestillingsskjema, vil vi sende en kopi av dine analyseresultater til Hageselskapet, slik at de har dem 
når du tar kontakt. 

Uttak av prøver
På våre hjemmesider finner du en beskrivelse av hvordan du best tar ut jordprøver i hagen. Der finner du 
også et skriv om hvordan analyseresultatene kan tolkes.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å få tilsendt jordprøvemateriell.
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