Pallehaver
Hvad er en pallehave?
En pallehave er en stor kapillærkasse, som I sikkert kender fra de mindre til drivhusene. Den er lavet af en
palletank på 1 m3, og nogle PVC rør, alt i genbrug og produceret for os af Sønderborg Produktions Skole.
Nederst i pallehaven er der et lager til ca 500 l vand. Der er en aftapningshane og et overløbshul, så vand
kan tappes af, når kassen skal flyttes eller vækstsæsonen er forbi, og så der ikke er risiko for at haven bliver
fyldt af vand ved kraftigt regnvejr eller ved påfyldning af vand.
Øverst er der ca 400 l jordblanding. Denne jord er en blanding af kompost fra genbrugsstationen, sand og
ler. Al jord er ukrudtsfri, så kun til-flyvende frø eller ukrudt i forbindelse med plantning kan give problemer.

Pallehaven sættes så afløb og
overløbshul vender mod et afløb eller
areal som kan opsuge vandet.
Påfyldningsrøret er i den modsatte
ende.

Hvordan anvendes en pallehave?
En pallehave kan anvendes til alle slags grønsager, krydderurter og blomster.
Om foråret sås eller plantes de ønskede planter. Hvis der sås, vandes der som normalt til planterne har fået
rødder, hvis der plantes, vandes der de første par dage, men kapillærvirkningen sørger for, at jorden er
fugtig, så længe der er vand i den nederste del af pallehaven.
I 2016 kan landbylauget plante, hvad de har lyst til, men i 2017 bør der plantes krydderurter og evt
blomster, som landsbylaugenes grønne gave til spejderne. Disse fås ved henvendelse til Sekretariatet for
Landdistrikter, Sønderborg
Det står landsbylauget frit for at pynte pallehaven udenpå. Blot skal man huske på, at i 2017 skal pallehaven
sættes med på spejdernes lejr, inden den kommer tilbage til landsbyen/skolen/ældreboligen. Det betyder,
at latyrus og andre blomster, som evt kunne dække metalstativet om pallehaven ikke kan gro i jorden
neden for kassen, (men evt i en tagrende).

Hvordan passes en pallehave?
En pallehave passes som en almindelig have, blot kan vandingen foregå ved hjælp af kapillærkraft. Det vil
sige, at der er 5 PVC rør på 110 mm, som går fra vandbeholderen godt op i jordlaget. De er fyldt op med
spagnum, som trækker vandet op fra lageret til jorden. Det eneste man skal huske er at fylde vand på
beholderen. Man kan evt. lave en markør af et stykke flamingo som passer i påfyldningsrøret (60 mm) og ca
10 cm langt, en blomsterpind på 1 m og et flag med landsbyens logo, eller en klud i toppen. Markøren
afpasses, så flaget når ned til påfyldningsrørets overkant når vandbeholderen er næsten tom. På denne
måde kan man på afstand se, hvor meget vand der er i beholderen.

Om vinteren bør vandet tappes af pallehaven, så det ikke fryser, men hvis der er planter i haven skal disse
vandes igennem vinteren, så de ikke dør af tørst, og man kan evt isolere pallehaven, da den er udsat for
mere kulde end jord i havehøjde.

