Plant pil – og start nu i december

På siden ”pigespejder.dk” kan
man under punktet ”Plant en pil”
læse en opfordring til og en opskrift på, hvordan man planter
pilestiklinger. Ganske interessant
og lidt forbavsende – og så alligevel ikke, for det er selvfølgelig
de ”grønne” pigespejdere, og de
har vel pr definition fokus på naturen, herunder også på bier og
andre insekter.
Deres opskrift lyder, at man her i
december skærer nogle stykker
på ca 30 cm af pilekviste, der er
omkring 1 cm i diameter. Stykkerne sættes i vand i et solrigt
vindue, men bedst i et rum, der
ikke bliver for varmt. Når der er
dannet rødder på omkring 5-10
cm, plantes stiklingene over i en
urtepotte, og til foråret sættes de
ud i haven eller andre steder i
naturen. Man må i forvejen have
udsøgt de buske eller træer, pilekvistene skal skæres af. Det er
hanpil, der giver gæslinger til at
sætte ind på påske-bordet og
pollen til bierne, hvis man lader
dem stå på voksestedet.

En pileentusiast som Finn Christensen giver en knap så arbejdskrævende opskrift – men
måske heller ikke så lærerig. Han
foreslår at dække et område i
haven eller marken til med sort
plastik midt i maj. Stik et hul
gennem plastikken med f.eks. en
skruetrækker og tryk kvisten ned
i jorden, så kun 5 cm stikker op.
Plastikken holder på fugtigheden
og forhindrer ukrudt i at dække
for pilekvisten, men det er vigtigt
at holde plastikken i kontakt med
jorden, enten med sten eller andet materiale. Sand/grus/jord
eller flis kan også bruges.
Af egnede sorter nævner Finn
Christensen blandt andet Salix
tiandra, der bliver en stor
busk/lille træ, Salix purpurea,
der er en tæt busk, god til at
skabe læ, og Salix dasyclados,
der er velegnet til at flette pilehegn af eller til at bygge pilehytter med. Den er også velegnet til
”energipil”.
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