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Bær og frugter
Dyrk dine frugter og bær selv. Prøv også
de lidt mindre traditionelle typer af frugt.

Surbær Aronia melanocarpa. 1,5 x 1,2 m. Supersunde sorte bær i klaser. Modner fra slutn. af august.
Hvide/rosa blomster i små toppe i juni. Flotte høstfarver. Robust, hårdfør og tåler beskæring.

Bornholmsk Figen Ficus carica ’Røsnæs’.
1,8 x 2 m. Friske figner fra eget træ. Modner fra
august - oktober. Er selvbestøvende. Kraftigtvoksende busk med store flotte lappede blade.
Plantes på varm vokseplads - kan fryse tilbage
om vinteren.

Havtorn Hippophae rhamnoides. 1,5x1,5 m.
Supersunde orange bær, som skal en tur i fryseren
før de løsner fra grenen. Modner fra oktober.
Plant både hun- og hanplanter. Tornet busk med
smalle sølvgrå blade. Meget hårdfør, robust og
tolerant busk.

Hassel ’Bolviller’ Corylus avellana ’Bolviller’. 4 x 3 m.
Store kegleformede nødder i september - oktober.
Stort udbytte. Kræver en bestøversort. Kraftigtvoksende busk med smukke vinterrakler og
grønt løv. Robust, hårdfør og tåler endog kraftig
beskæring.

Lille japankvæde Chaenomeles japonica .
0,8 x 0,8 m. Mellemstore runde gule aromatiske
frugter i september. Gode til gelé. Store blomster
fra maj - juni. Flot grønt løv. Robust, hårdfør bunddækkende busk.

3

Nyttehaven

Bær og frugter

Almindelig Humle Humulus lupulus.
2-5 x 0,5 m. Humleknopper er dekorative og kan
anvendes til ølbrygning. Skal ikke bestøves.
Klatrehunplante, der har brug for stativ eller lodrette
snore at klatre på. Ru spiselige blade. Hårdfør
plante, der visner ned hver vinter.

Ribs ’Stanza’ Ribes rubrum ’Stanza’. 1,8 x 0,9 m.
Syrlige røde bær i dekorative ranker. Modner i juli. Spises friske eller koges. Er selvbestøvende.
Middelstor frugtbusk med små hvide blomster i maj. Nem frugtbusk til haven. Fjern 1/3 af grenene
ved basis hvert forår inde løvspring. Robust og hårdfør.

Stikkelsbær røde Ribes uva-crispa ’Hinonmäki Rød’.
1,2 x 0,9 m. Søde runde bær fra august. Gode
til marmelade eller grød. Er selvbestøvende.
Middelstor frugtbusk med store torne. Fjern 1/3
af grenene ved basis hvert forår inde løvspring.
Robust og hårdfør.

Stikkelsbær gule Ribes uva-crispa ’Invicta’.
1,2 x 0,9 m. Dejlige velsmagende søde stikkelsbær
fra august. Spises direkte fra busken, syltes til marmelade eller koges til grød. Er selvbestøvende. Stærkt
tornet frugtbusk, der vokser langsomt og forbliver
kompakt. Fjern 1/3 af grenene ved basis hvert
forår inde løvspring. Fuldt hårdfør.
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Solbær Ribes nigrum.
1,5 x 0,9 m. Sunde aromatiske sorte bær fra slutningen
af juli. Er selvbestøvende. Middelstor frugtbusk med
hvide blomster i maj. Nem at dyrke. Fjern 1/3
af grenene ved basis hvert forår inde løvspring.
Hårdfør og robust.

Ribs hvid hollandske Ribes rubrum ’Witte Hollander’.
1,8 x 0,9 m. Hvide syrlige bær i dekorative ranker.
Modner i juli. Spises friske og er flotte som pynt til
mad og kager. Er selvbestøvende. Nem middelstor frugtbusk med små hvide blomster i maj.
Fjern 1/3 af grenene ved basis hvert forår inde
løvspring. Er fuldt hårdfør.

Nyttehaven

Bær og frugter

Efterårshindbær Rubus idaeus `Polka´. 1,8x 0,9 m.
Faste, friske velsmagende røde bær fra august og
hele efteråret. Er selvbestøvende. Overhængende
grene med stort udbytte. Klippes helt ned om
vinteren, da efterårshindbær bærer på etårsskud.
Får ikke orm.

Sommerhindbær Rubus idaeus ’Glen Ample’.
1,8 x 1,2 m. Nyere hindbærsort med store, faste
og velsmagende hindbær, der modner sidst i juli.
Har glatte grene. Er selvbestøvende. Sommerhindbær bærer frugt på andetårsskud. Er fuldt hårdfør.

Brombær ’Loch Ness’ Rubus fruticosus ’Loch Ness’. 1,8 x1,2 m. Storfrugtede brombær, der modner
fra slutningen af august. Er selvbestøvende. Tornfri brombær med lange skud, der bærer år to.
Bind grenene ud til vandret. Klip de bærbærende skud helt ned efter høst. Robust og hårdfør.

Rødbladet hyld Sambucus nigra ’Black Lace’.
3 x 2 m. Rosa blomsterskærme i maj, som giver
pink hyldebærdrik. Er selvbestøvende. God bladfarve til det kontrastfyldte bed. Robust og hårdfør,
men må ikke stå for fugtigt om vinteren.

Almindelig Hyld Sambucus nigra ’Samyl’.
3 x 2,5 m. Blomsterskærme i maj og bær i september.
Bær skal opvarmes, før de spises. Er selvbestøvende.
Stor busk med hule grene og overhængende vækst.
Bør udtyndes, så den ikke bliver for kraftig. Robust
og hårdfør.
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Bær og frugter

Tyttebær Vaccinium vitis-idaea. 0,3 x 0,3 m. Lakrøde bær modner i
august - september. Friske bær er bitre, men syltetøj af tyttebær smager pragtfuldt. Er selvbestøvende. Surbundsplante, der skal vokse i kalkfri sphagnum.
Klokkeformede hvide/rosa blomster i juni - juli. Stedsegrøn og tæppedannende. Hårdfør.

Vindrue ’Schuyler’ Vitis vinifera ’Schuyler’. 2 - 10 m lang. Fra september
kan de modne druer nydes direkte fra drivhuset. Er selvbestøvende. Vinranken
gror bedst i drivhuset, men kan plantes på en lun vokseplads i haven. Tynd
ud i sidegrene og klaser, så der kommer masser af sol til druerne. Klarer de
fleste vintre uden at få skader.

Tranebær Vaccinium macrocarpon. 0,1x 0,3 m. Modner i oktober
- november. Får mange frugter. Er selvbestøvende. Surbundsplante, der
skal vokse i kalkfri sphagnum. Rosa blomster i foråret. Stedsegrøn tæppedannende. Hårdfør.

Vindrue ’Himrod Vitis vinifera ’Himrod’. 2 - 10 m lang. Middelstore grøngule søde druer uden sten. Modner fra august og smager muskatagtigt.
Er selvbestøvende. Før hovedskuddet op langs tremplen i dit drivhus og
klip sidegrenene ind, så der er plads til drueklaserne. Bedste udbytte fås i
drivhus. Er fuldt hårdfør.

Nyttehaven

Jordbær

Jordbær ’Honeoye’ Fragaria ’Honeoye’.
Modner meget tidligt og får store,
faste mørktskinnende bær i store
mængder.

Jordbær ’Polka’ Fragaria ’Polka’. Sorten
’Polka’ ligner meget ’Senga Sengana’,
men bærrene rådner ikke nær så let.
Middelstore bær og meget frugtbar.

Tips

0,3 x 0,4 m.
Sommerbær med masser af smag. Modningstidspunkt afhænger
af sorten. Er selvbestøvende. Plant i rækker eller i krukker. Blomstrer fra maj - juni.
Husk at vande, men gød først om efteråret. Genplant ca. hvert 3. år.

Jordbær ’Ostara’ Fragaria ’Ostara’.
En remonterende sort – dvs. den
blomstrer og sætter bær flere gange.
Høst om sommeren og igen i
august – september.

Hvide jordbær Fragaria. Tilbagekrydsning til et oprindeligt jordbær.
Kræver krydsbestøvning fra vild jordbær eller andre gængse jordbærsorter.
Relativt små bær med god smag
- meget dekorative.

Plant med 80 cm mellem rækkerne og 40 cm mellem hver plante. Plantes det meste af året, men
optimalt er det at plante fra slutningen af juli og frem til september. Planter du i foråret vil første
høst være moderat. Unge planter giver de største bær, så plant nyt bed/række hvert 3. - 4. år.
Plant flere sorter og udvid jordbærsæsonen. Jordbær må ikke tørre ud under blomstringen.
Dæk jorden omkring planterne med tør halm, så undgår du rådne bær og mindsker ukrudtstrykket og fordampningen.

Blåbær

1-1,5 x 1-2 m.
Størst udbytte ved plantning af mindst to sorter. Surbundsplante, der skal vokse i kalkfri sphagnum.
Hvide blomster fra maj - juni. Kan dyrkes i krukker. Flotte høstfarver. Fuldt hårdfør.

Blåbær ’Berkeley’ Vaccinium c. ’Berkeley’.
Middeltidlig sort. Får meget store bær med fin
aroma. Modner fra midten af august og frem til
oktober. Er meget frugtbar.

Tips

Blåbær ’Northland’ Vaccinium c. ’Northland’.
Tidlig sort, der allerede i juli giver de første bær.
Store, saftige og dejligt smagende bær på planter
med højt udbytte.

Blåbær ’ ’Blue Crop’ Vaccinium c. ’Blue Crop’.
Sent moden sort. Meget store bær med let syrlig
smag og kraftig aroma. Meget frugtbar plante.
Modner fra slutningen af august.

Blåbær bliver sødest, når solen får sukkerindholdet til at stige. Tidlige sorter er ofte mest søde.
Dyrk de sunde blåbær i din have eller i en stor krukke. Blåbær modner over en lang periode,
så du skal høste ca. hver tredje dag. Nyd de lækreste bær direkte til din morgenmad, i en
smoothie, på en kage eller i muffins. Lav blåbærmarmelade, men husk at blande syrlige
æbler eller lime i.
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Frugttræer

Pærekvæde Cydonia oblonga. 3 x 2 m. Smukt træ
eller stor busk, der bærer flotte meget velduftende
frugter hvert efterår. Husk at høste inden frost
– så holder de året ud.

Almindelig valnød Juglans regia. 15 x 5 m. De
podede sorter af valnød får frugter allerede efter
få år. De modner i september - oktober måned
og kan lagres længe.

Hjertevalnød Juglans ailantifolia. 15 x 5 m.
Hjertevalnød er et romantisk træ, som er lidt
sjældent. De hjerteformede frugter modner i
september - oktober.

Vild Mirabelle, Kirsebærblomme Prunus cerasifera. 5 x 5 m. Små blomme- Pære ’Concorde’ Pyrus communis ’Concorde’. 4 x 1,5 m. Den bedste sort til de
lignende frugter fra slutningen af juli måned. Stor sødme i de gule, røde
lidt mindre haver. Bærer hurtigt frugt og modner fra slutningen af september
eller helt purpurfarvede frugter, som mirabelle fås i.
med søde saftige pærer.
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Æbletræer
3 - 4 m høje og 3 - 4 m brede.
Der findes rigtig mange dejlige æblesorter,
du kan vælge imellem. Her kan du se et udpluk af de mest populære. Det fulde
sortiment kan du se i planteskolen.
Anbefales til
æbleallergikere

Tidligt
Æble ’Discovery’ Dejligt sommerspiseæble, der modner fra midten af
august måned. Frisk syrlig smag og et
stabilt udbytte hvert år. Giver rosafarvet friskpresset most.

Tidligt
Æble ’Rød ananas’ Et lidt mindre
æble med helt hvidt frugtkød. Modner
fra slutningen af august måned. Sød
smag med dejlig aroma på en sund
sort og et træ med moderat vækst.

Middel

Middel

Æble ’Rød Aroma’ Store lidt flade
røde æbler med masser af saft og
god syrlighed. Modner fra september
og kan lagres på køl frem til jul.

Æble ’Santana’ Lavt indhold af allergifremkaldende stof - ’Santana’ anbefales til æbleallergikere. Velsmagende
og sprødt æble, der modner fra
midten af september. Kan lagres.

Sen
Æble ’Ingrid Marie’ Tykt skrællede runde æbler
med dejlig aroma og hvidt frugtkød. Modner fra
oktober og kan lagres frem til januar. Sund sort
med kraftig krone.

Tips

Sen
Æble ’Filippa’ Relativt store grøngule æbler med
skøn aroma. Brug som spiseæble og til madlavning.
Modner fra oktober og lagres frem til januar.
Sund sort med overhængende grene.

Æble ’Flamenco’ Søjleæble. Hvor pladsen er trang
er de slanke træer en god løsning. Bliver ca. 0,6 m
bred og når en højde på omkring 3 m. Findes i
flere sorter - ’Flamenco’ modner i oktober og kan
både bruges som spiseæble og som madæble.

Vær sikker på at få frugt
Æbler er ikke selvbestøvende, men kræver fremmedbestøversorter.
I skemaet kan du se, hvilke sorter der bestøver hinanden.

Ahrista Aroma Belle de Cox
Discovery Filippa Fredrik Gråsten Guld- Holsteiner Ildrød Ingrid Ritt
Retina Rubinola Rød Santana Topaz Transparente
		Boskoop Orange					 borg Cox
Pigeon Marie Bjerregård			 Ananas			Blanche
Ahrista
Aroma (rød)
Belle de Boskoop
Cox Orange
Discovery
Filippa
Fredrik
Gråsten
Guldborg
Holsteiner Cox
Ildrød Pigeon
Ingrid Marie
Ritt Bjerregård
Retina
Rubinola
Rød Ananas
Santana
Topaz
Transparente
Blanche

•		 •
•
•			 •		
•		 •
•
•
•		 •
•
•			 •
•
•
•		 •		 •
•
•
•
•
•		 •
•
•
•		 •
•
•
•		 •		 •
•
•
•
•
•		 •
•
•
•			 •
•
•				 •
•
•
•
•			 •
•
•		 •		 •
•		 •		 •		 •
•
•
•		 •
•
•
•		 •
•		•		 •		 •
•
•
•
•
•		 •
•
•		 •
•
•			 •		
•
•		 •
•				
•
•			 •
•
•		 •		 •		 •
•
•
•		 •
•
•
•			 •
•
•				 •		 •
•
•
•		 •
•
•
•		 •
•
•			 •		 •
•
•
•
•
•		 •
•
•
•		 •
•
•
•		 •			 •
•
•
•
•		 •
•
•		 •
•
•
•				 •		 •
•
•		 •
•
•
•		 •
•
•			 •		 •
•		 •
•
•		 •
•
•
•		 •
•
•
•		 •		 •
•
•		•
•		 •
•
•
•		 •
•		•		 •		 •			 •				 •
•
•			 •
•			 •		 •		 •
•
•			 •
•
											•							
•
•			 •
•			 •		 •		 •
•
•
•			 •
•
•			 •
•			 •		
•		 •
•
•			 •

9

Nyttehaven

Kirsebær
4 x 3 m. Plant altid kirsebær, der er podet på en svag grundstamme. Har du sandet
jord, skal den dog være podet på en kraftig grundstamme. Udvalget er pænt stort,
og det danske klima er godt til kirsebær. Kan veksle i bæring, da den sene nattefrost
ofte skader selve dannelsen af bær. Træet skal være ca. 5 år, inden det bærer.

Kirsebær ’Sunburst’ Purpurrøde store søde sprøde kirsebær, der modner allerede fra midten af juli måned. Sorten er selvbestøvende.

Kirsebær ’Stella’ Søde og sprøde meget mørke kirsebær, der modner fra Kirsebær ’Merton Glory’ Lyse orangegule store bær med et fint og
slutningen af juli måned. Sorten er selvbestøvende.
blødt frugtkød. Modner fra slutningen af juli måned. Sorten kræver
fremmedbestøvning fra en anden kirsebærsort. Er fuldt hårdfør.

Tips
10

Husk at plukke løs, når kirsebærrene er modne, for der er stor konkurrence fra
fuglene; og bærrene holder ikke så længe. Brug også kirsebær til syltetøj og i kager.

Nyttehaven

Blomme
5 x 3 m. Vi anbefaler, at du planter de selvbestøvende blommesorter
– så sikrer du dig frugter, hvis sen nattefrost altså ikke har skadet
blomsteranlægget.

Blomme ’Hanita’ Rigtig god sveskeblommesmag med gult frugtkød, der
nemt slipper stenen. Modner fra slutningen af august. Selvbestøvende sort.

Blomme ’Victoria’ Oval aflang blomme med frisk og sød smag. Modner
fra slutningen af september. Selvbestøvende sort.

Blomme ’Opal’ Mellemstor rund blomme med sød og lækker smag.
Modner allerede fra begyndelsen af august. Selvbestøvende sort.

Blomme ’Ouillins Reine Claude’ Store runde grøngule blommer med
den sødeste smag. Modner fra september. Selvbestøvende sort.

Tips

Blommer er sunde med både A og C vitaminer samt en del jern. Blommer er både
appetitvækkende og afhjælper forstoppelse. Brug blommer til gelé, marmelade og chutney.
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Sydfrugter
5 x 2 m. Det er muligt selv at høste både fersken, nektarin og abrikos, men da
planterne oprindeligt stammer fra sydligere himmelstrøg, er der hensyn, vi er nødt
til at tage med denne plantegruppe. Plant på beskyttet voksested og helst i drivhus eller under et udhæng, når det gælder fersken og nektarin, så er bladene
godt beskyttede mod blæresygen, som ofte driller.

Nektarin Store saftige glatte frugter med dejlig smag. Modner i august måned. Nektarin er meget svær at dyrke på friland. Velegnet som espalier.

Fersken Store saftige hårede frugter med sød smag. Modner i august
måned. Velegnet som espalier - vokser kraftigt.

Vigtigt!

Tips
12

Abrikos Lidt mindre 4 - 6 cm store orangegule dejligt smagende frugter, der
modner fra august. Abrikos er oplagt som træ i haven, for den klarer sig generelt
godt. Bør plantes på vestvendt mur, så blomstringen ikke fremmes unødigt.

Sydfrugter må aldrig beskæres, når de står uden blade. Beskær sydfrugter,
når de har båret frugt – inden løvfald.

Sydfrugter er hårdføre planter, men blomstringen er altid meget tidlig med fare for, at sen nattefrost spænder
ben for den kommende glæde. Insekterne har desuden svært ved at bestøve de tidligt udsprungne blomster.
Så du kan sikre dig frugtbæring, hvis du planter i drivhus og selv flytter pollen med en lille pensel hvert forår.

Nyttehaven

Krydderurter
En støt voksende gruppe af planter til både haven og maven. Den stigende interesse
for madlavning har vækket vores smagsløg, og vi går på opdagelse i langt flere
spiselige planter, end vi tidligere har gjort.

Anis Isop, Indianermynte Agastache foe.`Blue Fortune´. 70-80 cm.
Omelet, snaps og te. Nordamerikansk plante til næringsrig jord.
Blomstrer fra juli - august med blå blomster. Hårdfør.

Kinaløg Allium tuberosum. 50 cm. Omelet, kartoffelsalat, smørrebrød,
kryddersmør og salat. Smager let af hvidløg. Dekorativt løg, der tåler tørke.
Blomstrer august-september og sår sig selv flittigt. Hårdfør.

Purløg Allium schoenoprasum 25 cm.
Omelet, kartoffelsalat, smørrebrød,
kryddersmør og salat. Vokser i veldrænet havejord. Blomstrer fra junijuli. Husk at fjerne de lilla blomster,
hvis du ikke vil have purløg i hele
haven. Hårdfør.

Artiskok Cynare scolymus. 100 cm.
Koges med citron og nydes med olie
og salt. Høst blomsterknopperne lige
inden de springer ud. Elsker varme
og kvitterer for dække med acryl i
det tidlige forår. Er ikke fuldt hårdfør og skal dækkes i en kold vinter.

Ramsløg Allium ursinum. 25 cm.
Salat, supper, sammenkogte retter,
kryddersalt, pesto og kryddersmør.
Smager kraftigt af hvidløg. Bunddækkende plante, der spreder sig med
yngleløg og frø. Efter blomstring fra
april-maj visner den ned. Hårdfør.

Fransk Esdragon Artemisia dracunculus. 50 cm. Kødretter, fiskeretter,
saucer, vineddike, sammen med gulerødder, artiskok og andre grøntsager.
En lidt ranglet plante. Plantes i muldrig jord i højbedet eller i krukker. Klarer
ikke en hård vinter.

Citronverbena, Citronhesteurt
Aloysia triphylla (Lippia citriodora).
50-70 cm. Fiskeretter, i vandkaraflen,
kagepynt og i salater. Stærk citronduftende træagtig krydderurt. Plantes
i krukker, så den kan overvintres i
drivhuset. Tåler kraftig beskæring.

Cola plante Artemisia abrotanum. 100 cm. Dufter af cola! Retter
med fed mad, snaps og likør. Tørketålende kraftigtvoksende plante.
Får gule blomster fra juli-oktober. Klip tilbage til 5 cm om foråret. Hårdfør.
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Bronze fennikel Foeniculum vul.
`Smok´. 1-1,5 m. Fiskeretter, marinader
til svinekød og and, friske blade til
kartoffelkogning og i salater. Plantes
i alm. havejord og er tørketålende.
Blomsterskærme med små gule
blomster fra juli-august. Sår sig selv.
Flerårig og klarer milde vintre fint.

Krydderurter

Løvstikke Levisticum officinalis.
1-1,5 m. Maggiurt - fond, osso buco,
sammenkogte retter og supper.
Robust og kraftigtvoksende krydderurt. Gulgrønne skærmblomster fra
juli- august. Klip planten tilbage i juli
for at få friske blade. Hårdfør.

Mosepors Myrica gale.
50-80 cm. Snapsefremstilling. Dejlig
busk til havens bed. Velduftende blade
og rakler. Han- og hunplanter.
Hårdfør.

Pizza origanum Origanum vulgare ssp.
hirtum. 50 cm. Tomatsauce, pizza,
pastaretter, focacciabrød og i pølser.
Robust krydderurt, der blomstrer
smukt med rosa blomster fra juliseptember. Klippes tilbage hvert
forår. Hårdfør.

Mynter
30-60 cm.
Krydderurter man ikke kan undvære!
Mynter kan man lave en plantesamling af, for der findes rigtig mange forskellige slags.

Pebermynte Mentha piperita.
Kraftig mentholduft. Sorten
’Chocolate’ har rødlige bladnerver, blomstrer fra juni-juli
måned med violette blomster
og dufter af After Eight
chokolade.

Tips
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Citronmynte Mentha piperita.
var. citrata. Underart af pebermynten og har grønnere blade
og citronagtig duft. Fås med
orangeduft, citronduft og Eau
de Cologne, som bruges til
Earl Grey te.

Grøn mynte Mentha spicata.
Den mest anvendte mynte til
madlavningen. Både i kødretter,
i pesto sammen med andre
krydderurter, i salater og som
fyld i fjerkræ. Fås også i den
krusede version.

Frugtmynter Mentha suaveolens.
Ananasmynte, æblemynte,
bananmynte, jordbærmynte,
ingefærmynte og mange, mange
flere. De fleste frugtmynter
er hårdføre; men enkelte
kræver, at du planter nye
hvert år.

Lav myntesmør, myntegelé, myntesnaps og myntete. Høst allerede fra slutningen
af maj måned. Du kan med fordel fryse mynte til senere brug.

Mojitomynte Mentha
’Maroccan’. God til al slags
mad og især til Mojitodrinks, hvor den giver den
rigtige smag.

Nyttehaven

Krydderurter

Rosmarin Rosmarinus officinalis.
40-90 cm. Lam, fisk, oksekød på grill.
Krydderolie og vineddike. Stedsegrøn
krydderurt, der skal overvintres frostfrit – husk at vande om vinteren!
Lyseblå blomster fra maj - juni.

Salvie Salvia officinalis.Grøn-, rødeller flerfarvet. 40-60 cm. Kødretter,
supper og fisk, italiensk saltimbocca,
krydderolie og -eddike. Flere sorter
med forskellig smag. Næringsrig jord
og vinterdækning på især de brogetbladede sorter.

Havetimian Thymus v. ’Lammefjord’.
25 cm. Vigtig ingrediens til bouquet
garni, til kødretter, fiskeretter, supper,
fjerkræ (fyld) og vineddike. Plantes i veldrænet jord. Blomstrer med sarte lilla
blomster fra juni-juli. Vinterbeskyttes
med grangrene.

Citrontimian Thymus citriodorus.
15 cm. Kødretter, fiskeretter, supper,
salater og vineddike. Plantes i veldrænet jord. Lilla blomster i juni-juli.
Gerne i krukker, der opbevares i ly
for vinternedbøren.

Basilikum Ocimum basilicum. 30 cm.
Pesto, tomatsalat, æggeretter, salat
og vineddike. Uundværlig krydderurt
til sommerens salater. Enårig og skal
plantes hvert år. Vand og gød jævnligt. Elsker varme og klarer sig bedst
i drivhuset.

Prydbasilikum Ocimum ’Magic
Mountain’. 70 cm. Pesto, tomatsalat,
æggeretter, salat og vineddike.
Busklignende basilikum med smukke
blomsterstande om sommeren.
Dekorativ og velsmagende. Enårig.

Kruspersille Petroselinum crispum.
20 cm. Til de friskopgravede kartofler,
dressinger, kryddersmør, smørrebrød
og til fjerkræ. Persille er en toårig
plante, der efter blomstringen visner
ned. Plant i højbedet eller i krukker
og vand jævnligt. Er hårdfør.

Bredbladet persille Petroselinum
hortense. 30 cm. Vigtig ingrediens til
bouquet garni, dressinger, kryddersmør og til fjerkræ. Bredbladet persille
ligner løvstikke, men smager mest
af persille. Plantes hvert år på ny, da
den ikke er hårdfør.

Rabarber
0,8 x 1-3 m.
Rabarber er tidlige køkkenurter og kan med fordel drives ved at placere ”klokker” over dem i det
tidlige forår. Vokser i alm. havejord. Blomsterstængler fjernes ved basis for at give kræfter til at danne stængler og
blade. Rabarber er hårdføre, men visner ned hvert efterår.

Jordbærrabarber Fine stængler som er rødgrønne. Høst frem til Skt. Hans og lad planten
få ro til at vokse. Der findes en række sorter
med tidlig, middel og sen høst.

Tips

Vinrabarber Små tynde stængler, der ofte er
mørkerøde. Giver den skønneste kompot og
egner sig bedst til at fryse ned.

’Livingstone’ Ny sort af rabarber, der tåler at man
fortsætter høsten i august-september måned.
God smag, men knapt så flotte røde stængler.

Det er indholdet af æblesyre, der giver rabarber den gode smag; og de nyeste sorter har et højt
indhold af æblesyre og et lavere indhold af oxalsyren, der er uønsket. Plant derfor kendte sorter
med lavt oxalsyreindhold. (eks. ’Elmsfeur’, ’Elmblitz’, ’Spangsbjerg’, ’Victoria’, ’Vinrabarber’).
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Tomater

Drivhuset
En stor del af forårets aktiviteter starter i drivhuset, hvor vi gør klar til sommerens
høst af dejlige hjemmedyrkede grøntsager. Sortimentet af grøntsager til drivhuset
er i rivende udvikling, så der er masser af muligheder for at prøve nyt.

Tomater skal have varme og må først plantes ud i drivhuset fra slutningen af april måned. Tomater
kræver opbinding og knibning, så du skal hver uge passe og pleje planterne. Mange sorter kan også
vokse på friland, så spørg dig for i din planteskole for flere råd om tomatsorter.

Almindelig tomat ’Elin’. Højt udbytte Blommetomat ’Flavorino’. Blommeaf velsmagende helt almindelige
tomater sidder i klaser og modner
tomater. Er skærefast.
over nogen tid. Høst jævnligt og lad
tomaterne modne helt, inden du
plukker dem. Sprøde mellemstore
aflange tomater.

Tips

Cocktailtomat ’Sun Gold’’. Cocktaileller cherrytomater er små og runde.
Sidder mange sammen i klaser og
modner over en længere periode.
Fås både som røde og gule.
’Sun Gold’ er gul, sød og lækker.

Ampeltomat En ny type af tomater,
der ikke skal knibes, men kun vokser
til de er ca. 60 cm lange. Fortrinlige
i ampler og hænger også fint ud over
en krukkekant.

Tomater er sultne, og du får helt sikkert et bedre resultat, hvis du gøder hver gang, du vander. Brug en god
velegnet flydende gødning og bland i vandkanden eller selvvandingskassen. Top tomatplanterne omkring
1. september, så når de sidste tomater at modne, inden lyset og varmen minimeres.

Agurk

Agurker SKAL have varme. Udplantningsplanterne bør ikke plantes før
midten af maj og gerne senere. Sørg for at området omkring rodhalsen er
blottet – det er nemlig plantens svageste punkt. Agurker kræver opbinding
som tomater og skal også knibes. Sideskud kan bevares, men skal stoppes
efter det tredje blad.
Slangeagurk ’Futura’.
Lange flotte agurker,
der vejer 300 - 400 g
når de er klar til høst.

Skole og snack
Skoleagurker høstes, når
de er 10 - 15 cm lange,
mens snackagurker bør
høstes, når de måler ca.
8 cm. Begge typer agurker
giver et højt udbytte over
en lang periode.

Chili

Chili er stærkt vanedannende. Har du først haft succes med at dyrke mild
peber eller stærke chili, er det oplagt at prøve nye sorter. Køb robuste
og sunde planter, plant i en stor krukke og sørg for både vand og gødning.
Resultatet får du sommer og sensommer, hvor de modne frugter dekorativt
hænger over hele busken. Overvintring skal ske frostfrit, og du kan klippe
planten langt tilbage efter vinteren.

Tips

Undgå at agurkeplanten
stopper med at sætte frugter. Følg gartnerens råd om
at fjerne alle sideskud og
blomsteranlæg på de nederste 50
cm af planten. HUSK at tjekke for
angreb af spindemider, som også
kan være årsag til, at agurkeproduktionen stopper. Får du hvide
belægninger på bladene, skyldes det
meldug. Fjern bladene og sørg for
bedre udluftning.

Tips
Høst friske chili og træk dem på en
snor, der hænges op luftigt og lunt.
Når de er helt tørre, knuses de, og
du har din egen chilipulver til madlavningen. Sylt også chili. Læg dem i
et glas og hæld en kogt eddikelage af
eddike, sukker og salt over.

Chilistyrkeskala
Snackpeber ’Yummi’. Styrke 0
Kompakt plante, der sætter
mange små orange frugter på
ca. 7 cm, lige til madkassen.
Velegnet på brød, som snack
og i salater. Sød, sprød smag.
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Chili ’Jalapeño’. Styrke 5
Grøn til rød 7-8 cm lang frugt.
Den mest populære og kendte
spiselige chilisort i verden.
Bruges til f.eks. sauce, gryderet
og bagning.

Chili Styrke 12++
’Trinidad Moruga Scorpion’.
Spiselig chili med krøllede hængende frugter på 6-7cm. Umodne
frugter grønne, modne røde.
40-60 cm høj. Den er én af
verdens stærkeste Chili.
Den er MEGET stærk.

0-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-10++++++

Meget milde
Milde
Middelstærke
Meget stærke
Mega stærke
Brændende!

Bunddække

Hasselurt Asarum europaeum.
10 cm. Antal pl. pr. m2 12. Tæppedannende mørkegrøn plante. Fryser
ikke væk om vinteren, men står flot
frem til forårets komme.

Genvej til den nemme have
Erfaringen viser, at havens bede fungerer næsten helt uden pleje, hvis bunden er
dækket af planter hele året rundt. Plantemassen bør være så massiv, at ukrudtsfrø
hindres adgang til at spire. Det forudsætter dog, at der i forvejen ikke er det, vi
kalder rodukrudt i jorden. (eks. tidsler, brændenælder, snerler, kvikgræs, skvalderkål)

Trefliget gummipude
Azorella trifurcata 5 cm. Antal pl. pr.
m2 9. Tæppedannende grøn staude,
der ikke fryser væk om vinteren. Får
gulgrønne blomster fra maj - juni.

Krybende benved Euonymus
fortunei ’Emerald Gaiety’ 1 m. Antal pl.
pr. m2 3. Særdeles robust og hårdfør
hvidbroget benved, der vokser
kompakt og fremstår bunddækkende
hele året rundt.

Krybende benved
Euonymus fortunei ’Emerald ’n Gold’ 1 m.
Antal pl. pr. m2 3. Robust og smuk
gulbroget benved, der hurtigt dækker
bedet med dekorative grene og blade.

Dværgmispel Cotoneaster dam. `Rami´. 5-10 cm. Antal pl. pr. m2 7.
Helt flad effektiv bunddækkende plante med smukt skinnende løv, der
beholdes hele vinteren.

Storbladet vedbend Hedera helix ssp. hibernica ’Hestor’. 20-30 cm.
Antal pl. pr. m2 5. Hjerteformede, 7-12 cm lange, mørkegrønne blade, der
lagvis hurtigt dækker bunden, skrænten eller næsten hvilken som helst flade.

Nedliggende bjergté Gaultheria procumbens. 10 cm. Antal pl. pr. m2 9.
Surbundsplante, der skal plantes i kalkfri sphagnum. Nyvæksten er kobberfarvet, men skifter til mørkegrønne læderagtige skinnende blade. Beholder
bladene om vinteren.

Almindelig ene Juniperus communis ’Repanda’. 30 cm. Antal pl. pr. m2 1.
Vindfør, sund og robust plante, der nemt vokser sig bred og fuldstændig
dækker bedet. Tåler beskæring.
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Trædebregne Leptinella dioica.
5 cm. Antal pl. pr. m2 9. Helt lav
bunddækkende bregnelignende
staude, der brunfarves om vinteren,
men skyder med fine nye skud, når
foråret kommer.

Stauder som bunddække
Langt de fleste stauder visner ned hver vinter og skyder med ny vækst hvert forår.
Ingen regel uden undtagelser, for der er faktisk flere af stauderne, der beholder
bladene vinteren igennem.

Snefrytle Luzula nivea.
20-40 cm. Antal pl. pr. m2 6. Solid og
robust bunddækkende græs, der
står vintergrøn.

Vinterglans Pachysandra terminalis
’Green Carpet’. 20 cm. Antal pl. pr.
m2 9. Effektiv bunddækkende plante
under træer og buske - også til
surbundsbedet.

Sylbladet Firling Sagina subulata.
5 cm. Antal pl. pr. m2 9. Minilav
grøn bunddække, der breder sig
ivrigt, hvor den plantes.

Storkenæb

Man kommer ikke uden om storkenæb, når havens bede skal fyldes op, og havearbejdet lettes. Storkenæb er smukke
og fås lige i den farve og størrelse, du kunne tænke dig. Et mix af flere sorter er heller ikke en dårlig løsning. Minimal
arbejdsindsats og stor nydelse.

Storkenæb Geranium hybrid ’Rozanne’. 40 -50 cm.
Antal pl. pr. m2 6. Prisvindende storkenæb, der
visner ned hver vinter, men vokser kraftigt til igen
året efter. Smukke store blå blomster fra juni november. Fuldt hårdfør.

Storrodet storkenæb
Geranium macorrhizum. 30-40 cm.
Antal pl. pr. m2 6. Står tilbage hver
vinter med tydelige stængler og venter
på lunere vejr, så den kan springe
ud. Blomstrer fra maj-juli med rosa,
hvide, eller mørkerosa blomster.
Robust og hårdfør.

Tips
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Storkenæb Geranium cantabrigiense. 20 cm.
Antal pl. pr. m2 9. Lav storkenæb, der effektivt
dækker bedet i små eller større flader. Blomstrer
fra juni - juli med små smukke blomster i hvid, rosa
eller mørkerød afhængigt af sorten. Visner ned
hver vinter. Hårdfør og robust staude.

Storkenæb Geranium oxonianum.
30 cm. Antal pl. pr. m2 6. Meget
anvendt bunddækkende storkenæb
med rosa blomster fra juni - september. En klassiker, man ikke går
fejl af. Robust og hårdfør.

Storkenæb Geranium cinerium. 15 cm.
Antal pl. pr. m2 12. Fin smuk storkenæb, der også
passer fint i stenbedet. Blomstrer fra juni - september med markerede årer i blomsterne. Også
egnet som underplantning i krukker. Robust og
hårdfør staude, der visner ned om vinteren.

Blodrød storkenæb
Geranium sanguineum. 20-30 cm. Antal
pl. pr. m2 7. En lidt lettere udgave af
storkenæb med små blomster i hvid
og mange nuancer af rosa afhængigt
af sorten. Blodrød storkenæb er
velegnet til både små og større
flader. Robust og hårdfør.

Storkenæb Geranium nodosum.
40 cm. Antal pl. pr. m2 9. Genial storkenæb til skyggefulde arealer. Arten
klarer sig også rigtig godt i surbundsbedet. Lysviolette blomster fra juni
- september og smukt mellemgrønt
løv med kantede blade. Robust og
hårdfør.

Den populære ’Rozanne’ kan med fordel klippes lidt tilbage i juli, det giver tættere
vækst resten af året. Den populære ’Rozanne’ har en ”søster”, der hedder ’Azure Rush’,
som bliver knap så kraftig, men stadig har de store flotte blå blomster over hele sæsonen.

Bunddække

Blomstrende bunddække
Det er ikke altid nødvendigt med fuld sol for at planterne kan blomstre. Tjek lysforholdene på disse blomstrende bunddækkende stauder – de klarer sig også
godt i skygge!

Porcelænsblomst Saxifraga
x urbium ’Elliott’s Variety’. 15 cm.
Antal pl. pr. m2 9. Dejlig bunddækkende staude, der bevarer bladene
vinteren over.

Lammeøre Stachys byzantina’
Silver Carpet’. 15 cm. Antal pl. pr. m2 7.
Sølvhvide filtede blade i rosetter.
Danner sjældent blomster og beholder
bladene vinteren over.

Vintergrøn, singrøn Vinca minor.
15 cm. Antal pl. pr. m2 9. Super
effektiv bunddækkende plante til
skråninger eller flader, hvor det skal
være nemt. Gerne mellem buske.

Vintergrøn, singrøn Vinca minor
’Alba’. 15 cm. Antal pl. pr. m2 9.
Vokser som den almindelige vintergrøn, men får hvide blomster fra
maj - juli.

Lådden løvefod Alchemilla mollis.
40 cm. Antal pl. pr. m2 6. En bunddækkende plante med blomster du
kan berige havebuketten med.

Hjertekæmpestenbræk
Bergenia cordifolia ’Rotblum’. 40 cm.
Antal pl. pr. m2 6. Stedsegrøn staude,
der står med kraftige grønne blade hele
året rundt. Blade og blomster kan
bruges til dekorationer og buketter.

Kæmpestenbræk Bergenia
cordifolia ’Bressingham White’. 30 cm.
Antal pl. pr. m2 6. Stedsegrøn staude,
men her i en udgave med hvide blomster.
Sorten er fuldt hårdfør og robust
som andre sorter af kæmpestenbræk.

Kærmindesøster Brunnera
macrophylla. 40 cm. Antal pl. pr. m2 6.
Kærmindesøster visner næsten ned
hver vinter, men er hurtigt fremme
med nye friske blade i det tidlige
forår.

Canadisk hønsebær
Cornus canadensis. 20 cm. Antal pl. pr.
m2 7. Smukke nyudsprungne blade
og gyldne vinterblade. Canadisk
hønsebær vokser roligt til og dækker
effektivt bunden. Beholder bladene
hele vinteren.

Gul lærkespore Corydalis lutea.
30 cm. Antal pl. pr. m2 6. Trods sit
spinkle udseende er gul lærkespore
en effektiv bunddækkende plante
- også selvom den visner ned hver
vinter.

Bispehue Epimedium rubrum.
25 cm. Antal pl. pr. m2 9. Kønne
blade med tydelige bladtegninger.
Effektiv plante, der hurtigt dækker
bedet.

Skovjordbær Fragaria vesca ’Rügen’.
20 cm. Antal pl. pr. m2 9. Spiselig
staude med vintergrønne blade.
Tuedannende og danner ikke
udløbere.
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Skovmærke Galium odoratum. 20 cm. Antal pl. pr. m2 9. Spiselig og
velduftende plante til havens bund. Særdeles effektiv uden at være
invaderende. Visner ned hver vinter.

Tæppepileurt (Persicaria affine). 20 cm. Antal pl. pr. m2 3.
Tæppedannende meget tæt staude, der både egner sig til små og større
flader. Flotte høstfarver, visner noget ned hver vinter, men er hurtigt
tilbage med friskt løv.

Krybende timian Thymus praecox ’Coccineus’. 5 cm.
Antal pl. pr. m2 9. Lav tæppedannende smuk staude, der beholder de
mørkegrønne aromatiske blade om vinteren.

Skumblomst Tiarella cordifolia. 20 cm. Antal pl. pr. m2 6.
Sejlivet staude, der både vokser hurtigt, og er god til at dække bedet.
Holder bladene hele vinteren.

Hosta
Ingen have uden hosta! De populære stauder er taget med her i afsnittet om bunddækkende planter, da de er geniale
til at dække havens jord med. Om vinteren efterlader den jorden bar, men man kan kun glæde sig til forårets spidse
sammenrullede blade, der snart dækker jorden igen. Trives også i surbundsbedet.

Mini
’Blue Mouse Ears’
20-30 cm. Antal pl. pr. m2 9.
Næsten magisk lille hosta med
krøllede muselignende blade.
Blomstrer fra juli-august med
lysviolette blomster. Må ikke
plantes i for fugtig jord.
Visner ned hver vinter, men
er fuldt hårdfør.

Tips
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S
’Wide Brim’ 40 cm.
Antal pl. pr. m2 5. Dekorative
blade og kompakt vækstform. Blomstrer fra juni-juli
med sarte violette blomster.
Står flot solitært eller i mindre
grupper. Hårdfør.

M
’Purple heart’ 50 cm.
Antal pl. pr. m2 5. En af de
lidt nyere sorter, der har
smukke mørkerøde stængler
og flotte ensfarvede grønne
blade. Et rigtig flot farvespil.
Blomstrer fra juli-august
med sarte violette blomster.
Hårdfør.

L
’Great Expectations’
60 cm. Antal pl. pr. m2 4.
Smuk flerfarvet hosta med
næsten hjerteformede blade.
Særdeles dekorativ. Blomstrer
fra juni-juli med næsten hvide
blomster. Hårdfør.

Alle hosta er spiselige. Især de helt unge cigarlignende skud er delikate som
dampede grøntsager. De unge blade kan du bruge som wrap til al slags mad.
Bladene er desuden særdeles velegnede til havens buketter.

XL
’Blue Angel’ 90 cm.
Antal pl. pr. m2 3. Har du plads
til de lidt større eksemplarer,
er ’Blue Angel’ et godt bud.
Får smukke høje lavendelfarvede blomster fra juli-september. Fantastisk elegant
sort. Hårdfør.

Buske

Med karakter
Det spektakulære blomsterhav eller de smukkeste bær
– havens buske kan andet end bare være frodige og grønne.

Allegheny-bærmispel Amelanchier laevis. 2-4 x 2 m. Blomstrer i maj
med hvide, graciøst hængende blomsterklaser. Får små purpursorte
frugter i juli.

Glasbær Callicarpa bodinieri ’Profusion’. 2 x 2 m. Blomstrer fra juli-august
med små, lillarosa blomster i tætte kvaster. Får iøjnefaldende dekorative
violette bær, som er gode i dekorationer og buketter.

Blåskæg Caryopteris clandonensis ’Heavenly Blue’. 1 x 1 m. Blomstrer fra august-september med små blå blomster i toppe. Grågrønne blade med håret underside.

Koreakornel Cornus k. ’China Girl’.
3-4 x 3 m. Blomstrer i juni med små
blomster, der er omgivet af 5 cm
store flade cremehvide højblade. Får
saftige og spiselige røde frugter sidst
på sommeren.

Kirsebærkornel Cornus mas.
4-5 x 3-4 m. Blomstrer fra martsapril med små gule blomster i tætte
kvaster. Får røde spiselige frugter.

Vinget benved Euonymus alatus.
2 x 2 m. Blomstrer fra maj-juni med
små gule blomster. Får dekorative,
rød-orange frugter.

Japansk snebolle
Viburnum plicatum ’Mariesii’. 1,5 x 2 m.
Blomstrer fra maj-juni med små
hvide blomster omgivet af de
noget større hvide randblomster.
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Gamle kendinge eller nye på vej
Buskene i haven er nyttige og fylder godt op i bedet. Mange af vores buske har flere sæsoner,
hvor de enten blomstrer, får flotte høstfarver eller ligefrem bær.

Japansk blodløn Acer palmatum ’Bloodgood’.
3-4 x 4 m. Blodrøde blade der skifter til skarlagenrøde høstfarver. Dejlig busk med opret vækst og
smukke ahornblade. Blomstrer fra maj-juni med
små mørkerøde blomster. Plantes i veldrænet
fugtig muldrig jord, og klarer sig fint i surbundsbedet. Løvfældende og hårdfør.

Japansk løn Acer palmatum ’Dissectum Viridis’.
1-2 x 3 m. Græsgrønne fligede blade, der dekorativt
dækker busken helt. Kan anbefales som krukkeplante.
Plantes i veldrænet almindelig havejord, men trives
også fint i surbundsbedet. Løvfældende og hårdfør
på beskyttet voksested.

Amerikansk syren Ceanothus pal. `Marie Simon´.
0,8 x 0,8 m. Opret busk med spinkle grene og grønne
ovale blade og graciøs blomstring. Blomstrer fra
august-september med små rosablomster samlet i
runde toppe. Vokser i almindelig muldrig havejord.
Den bedste sort af amerikansk syren til det
danske klima.

Konvalbusk Clethra alnifolia. 2 x 2 m.
Skøn mellemstor busk til haven med duftende
blomster. Får lysegrønne blade, som senere skifter
til gule høstfarver. Blomstrer fra juli-september
med 6-9 cm store velduftende hvide blomster
i oprette toppe. Plantes i muldrig jord og er
temmelig robust. Trives også i surbundsbedet.

Kornel Cornus alba ’Wintersun’. 2 x 1,5 m.
Solid og stærk busk med særdeles dekorative grene,
der er anvendelige til vinterens dekorationer.
Blomstrer fra maj-juni med hvide blomster. Plantes
i alm. havejord og er både vindfør og robust.

Parykbusk Cotinus c. ’Royal Purple’. 3-4 x 4 m.
Danner paryklignende blomsterstande og er et
dekorativt indslag i havens bede eller solitært
i græsplænen. Blomstrer fra juni-juli med små
gullig-røde blomster i store, dunede toppe.
Foretrækker veldrænet alm. havejord. Har en god
hårdførhed, men kan visne let tilbage i en kold vinter.

Sort Gyvel Cytisus nigricans ’Cyni’.
1 x 1 m. Fingrenet opret busk med
stort antal blomster. Blomstrer fra
juni-juli med mørkegule blomster i
oprette stande. Sejlivet plante, der
vokser på skrænter og ufremkommelige steder. Også sød i staudebedet.
Fuldt hårdfør.
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Gyvel Cytisus scoparius ’Boskoop Ruby’.
1,2 x 1,5 m. Store smukke gyvelblomster, der pryder planten i det
tidlige forår. Blomstrer fra maj måned
med rosalilla relativt store blomster,
der dufter. Klip gerne planten til efter
blomstringen for at bevare den kompakte vækstform. Er fuldt hårdfør.

Pebertræ Daphne mezereum.
1,2 x 1,5 m. Meget speciel plante, der
uventet sender kraftig duft rundt i haven
i det tidlige forår. Blomstrer i april med
rosenrøde blomsterstande. Hele
planten er giftig, specielt bærrene.
Plantes i veldrænet og gerne muldrig
jord. Er fuldt hårdfør.

Lille stjernetop Deutzia gracilis.
0,7 x 0,75 m. Dejlig prydbusk til bedet,
hvor busken ikke må fylde for meget.
Blomstrer rigt fra maj-juni med hvide
stjerneformede blomster i oprette
stande. Er nøjsom og plantes i almindelig havejord. Er fuldt hårdfør.
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Lille stjernetop Deutzia hybr. ’Mont Rose’. 1,5 x 1,5 m. Større blomster
og smuk sart blomsterfarve. Blomstrer i juni måned med relativt store
stjerneformede rosa blomster. Nøjsom og nem busk til alm. havejord.
Er fuldt hårdfør.

Vårguld Forsythia int. ’Goldrush’. 2,5 x 2 m.
Kraftig busk med forårets flotteste gule blomster.
Sorten ’Goldrush’ blomstrer rigt fra april-maj med
gule blomster inden de lysegrønne blade springer
ud. Er velegnet til drivning fra januar. Vokser i
almindelig havejord og er både robust og sund.
Tåler endog kraftig beskæring.

Bærperikon Hypericum Magical serien.
0,8 x 0,8 m. Rigtig opsigtsvækkende
perikon med utroligt flotte bær.
Blomstrer fra juli måned og danner
derefter store røde, orange, laksefarvede eller hvide bær afhængigt
af sorten. Plantes på beskyttet
voksested.

Perlebusk Exochorda macrantha ’The Bride’. 1,25 x 1,5 m. Yndefuld lille busk,
der springer meget tidligt ud hvert forår. Blomstrer i maj med kaskader af
rent hvide blomster, der hænger ned over planten. Foretrækker veldrænet,
næringsrig jord. Fuldt hårdfør. Bliver mere kompakt ved beskæring.

Have fuchsia Fuchsia mag. ’Mrs. Popple’. 1 x 1 m.
Opret busk med fine grene, der er let overhængende.
Anvendelig solitært, i små grupper eller sågar som hæk.
Blomstrer fra juli-september med relativt store røde
blomster og lilla midte. Havefuchsia er en halvbusk, der
ofte fryser helt ned om vinteren. Plantes på
beskyttet voksested og dækkes mod hård frost.

Perikon Hypericum erectum ’Gemo’.
1 x 1 m. Meget tæt og fingrenet lille
busk med friskgrønne duftende blade.
Blomstrer fra juli-september med små
gule blomster. Robust og hårdfør
busk, der både står fint alene, men
også rigtig godt i små grupper.

Syrisk rose Hibiscus syr. `Blue Chiffon. 2,5-3 x 1,5 m.
Opret strunk busk med kraftige grene, der hvert
forår prydes af mørkegrønne blade. Blomstrer
fra august-september med store blå halvfyldte
blomster. Klarer sig rigtig godt om vinteren, hvis
den plantes et beskyttet sted i haven. Vokser i
almindelig veldrænet havejord.

Dronningebusk Kolkwitzia amabilis
2,5-3 x 3 m. Romantisk stor prydbusk
med overhængende smukt blomstrende grene. Blomstrer rigt i juni med
rosa, klokkeformede blomster siddende
i kvastformede stande. Meget hårdfør
og solid prydbusk, der sagtens tåler beskæring, så den ikke bliver for kraftig.

Mamelukærme Lavatera ’Burgundy Wine’
1,3-2 x 1,25 m. Opret busk med
meget store dekorative blomster.
Husk at plante den dybt! Blomstrer
fra juli-september med tragtformede
purpurlilla blomster. Kan fryse tilbage
om vinteren, men kommer igen.
Trives bedst på beskyttet vokseplads.
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Mamelukærme Lavatera ’Burgundy Wine’.
1,3-2 x 1,25 m. Opret busk med
meget store dekorative blomster.
Husk at plante den dybt! Blomstrer
fra juli-september med tragtformede
hvide blomster. Kan fryse tilbage om
vinteren, men kommer igen. Trives
bedst på beskyttet vokseplads.

Russisk Salvie Perovskia atr. `Blue Spire´.
0,8 x 0,8 m. Dejligt duftende
nærmest krydret busk med dekorative
blade og oprette blomsterspir.
Blomstrer fra juli-september med små
blåviolette blomster samlet i klaser.
Meget tørketålende. Visner noget ned
hver vinter, og bliver flottest, hvis den
klippes tilbage til 20 cm hvert forår.

Pibeved (Uægte jasmin)
Philadelphus lemoinei ’Belle Etoile’
1-1,5 x 1-1,5 m. Kompakt fin busk
med relativt store hvide blomster.
Blomstrer i juli med dejligt duftende
hvide blomster. Nøjsom og nem busk
til mange forskellige voksesteder. Fuldt
hårdfør. Beskær gerne de ældste grene
– det fremmer blomstringen.

Amerikansk blærespiræa
Physocarpus opulifolius ’Diabolo’.
2,5 x 2,5 m. Flot opretvoksende busk
med flot purpurfarvet løv. Blomstrer i
juni med hvide blomsterskærme. Nem
og taknemmelig busk til haven, hvor
der leges med kontraster. Fuldt hårdfør.

Amerikansk blærespiræa
Physocarpus opulifolius ’Darts Gold’.
1,5 x 1,5 m. Kompakt blærespiræa
med flot limegrønt løv. Blomstrer
i juni med hvide blomsterskærme.
Nem og taknemmelig busk til haven,
hvor der leges med kontraster. Fuldt
hårdfør.

Japansk pieris Pieris japonica
’Mountain Fire’. 0,8 x 0,8 m. Smukke
ildrøde blade i udspring og et godt
indslag i surbundsbedet. Blomstrer fra
april-maj med hvide blomster i klaser.
Stedsegrøn busk, der kun trives i
surbundsbedet og skal plantes på
beskyttet voksested.

Dværgblodblomme Prunus cistena
2 x 2 m. Purpurrøde blade i
kontrast med det smukkeste blomsterhav i foråret. Blomstrer i maj med
små rosa blomster, som blegner til
hvid. Robust og nøjsom busk, der
ved beskæring bliver dejlig kompakt.
Fuldt hårdfør.

Ildtorn Pyracantha ’Golden Charmer’.
2,5 x 2 m. Stedsegrøn klassiker, som
især er smuk, hvis den får lov at vokse
op ad et espalier. Blomstrer fra
maj-juni med hvide blomster efterfulgt af gule bær, der bliver siddende
længe. Andre sorter giver orangerøde bær. Fuldt hårdfør, men kan
efter en hård vinter stå med visne
grenpartier, som skal klippes af.

Blodribs Ribes sanguineum ’Koja’.
2 x 2 m. Forårsklassiker med tidligt
udspring og smukke røde blomster.
Blomstrer fra april-maj med nedhængende klaser af mørkerøde blomster.
God partner til forsytia. Robust,
nøjsom og solid busk, der er fuldt
hårdfør og tåler beskæring.

Snedrivebusk Spiraea arguta.
1,5 x 1,5 m. Formidabel iøjnefaldende
busk med en drive af hvide blomster.
Blomstrer rigt fra april-maj med
blomsterskærme på buskens graciøse
vækst. God som solitærbusk eller
som uklippet hæk. Solid, robust,
nøjsom og fuldt hårdfør.

Japansk spiræa Spiraea japonica
’Little Princess’. 0,5 x 0,4 m. Blomstrer
fra juni-juli måned med skærme af
blomster i rosa nuancer. Nem og
nøjsom plante til bedet, som lavt
pur eller i en krukke. Fuldt hårdfør.
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Snebær Symphoricarpos x
doorenbosii ’Amethyst’. 1 x 1,5 m. God
stærk prydbusk med opret vækst og
overhængende grene. Blomstrer fra
juni- juli med hvide/lillarosa blomster,
der afløses af dekorative lillerosa, ikke
spiselige bær. Plantes i almindelig jord,
tåler beskæring og er fuldt hårdfør.

Syren Syringa v. ’Ludwig Spaeth’.
4-5 x 4 m. Fantastisk forårsbusk, der
både er smuk og dufter. Blomstrer fra
maj-juni med purpurviolette enkle
duftende blomster samlet i store endestillede klaser. Fås i mange forskellige
sorter. Trives i almindelig havejord og
er fuldt hårdfør.

Almindelig snebolle Viburnum opulus ’Roseum’.
1-1,5 x 1 m. Friskgrønt løv og svagt overhængende
grene med kuglerunde blomster. Blomstrer fra majjuni med store duftende hvide/svagt rosa blomster.
Dejlig stivgrenet busk med flotte høstfarver. Plantes i alm. havejord. Hårdfør og tåler beskæring.

Småbladet syren Syringa microphylla.
1,5 x 1,5 m. Kompakt og rigtig god
syren til mindre haver. Blomstrer fra
maj-juni med rosaviolette små
blomster samlet i oprette klaser
- dejligt duftende. Plantes i alm. havejord og bevarer uden beskæring den
kompakte vækstform. Fuldt hårdfør.

Klokkebusk Weigela flo. ’Red Prince’. 1-1,5 x 1 m.
Dejlig sommerbusk til haven. Plantes solitært eller
sammen med andre prydbuske. Blomstrer fra junijuli med mørkerøde klokkeformede blomster, der
er samlet med ca. 10-12 enkelte blomster. Vindstærk og nøjsom. Fuldt hårdfør.

Kejserbusk Viburnum bodnantense
’Dawn’. 2,5-3 x 2 m. Når man mindst
venter det, blomstrer kejserbusken
- helt uden blade på. Blomstrer fra
november-april med små duftende
sartrosa blomster. Robust og sej
busk, der trives i alm. havejord.
Fuldt hårdfør.

Klokkebusk Weigela ’Snow Flake’. 2,5-3 x 2 m.
Dejlig sommerbusk til haven. Plantes solitært
eller sammen med andre prydbuske. Blomstrer fra
juni-juli med hvide klokkeformede blomster, der
er samlet med ca. 10-12 enkelte blomster.

Sommerfuglebusk
Tiltrækker sommerfugle, svirrefluer og andre insekter. Overhængende graciøs vækstform med dekorative grågrønne blade.
Plantes i almindelig havejord. Kan fryse ned om vinteren, men skyder flittigt igen året efter. Findes i rigtig mange sorter
– også sorter, der bliver under 1 m høje/brede.

Sommerfuglebusk Buddleia davidii ’Black Knight’.
2,5-3 x 2 m. Blomstrer fra august-september
med purpur-violette duftende blomster i lange
blomsterstande.

Tips

Sommerfuglebusk Buddleia davidii ’Pink Delight’.
2,5-3 x 2 m. Blomstrer fra august-september
med lyst purpur-violette duftende blomster i
lange blomsterstande.

Sommerfuglebusk Buddleia davidii ’White Profusion’.
2,5-3 x 2 m. Blomstrer fra august-september
med hvide duftende blomster i lange blomsterstande.

Du kan med fordel klippe dine sommerfuglebuske ned til ca. 25 cm over jordens
overflade hvert år inden løvspring. Så får du kompakte rigtblomstrende planter.
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Hortensia

Hortensia er en af havens mest populære planter. De blomstrer over en lang periode, og det er
buske, der passer sig selv. Hortensia er mange ting, så gå på opdagelse i en spændende hortensiaverden i planteskolen og få masser af gode råd om de enkelte arter og sorter.

Træagtig hortensia Hydrangea
arborescens.1,5-2 x 2 m. Blomstrer
med op til 30 cm store blomsterskærme fra juli-august. Husk at vande
i tørre perioder. Overdådig hortensia.

Tips

Alm. hortensia Hydrangea macr. ’Bella’.
0,6-1 x 0,6 m. Blomstrer fra juliseptember med rosarøde blomster
i kugleformede halvskærme, der er
velegnede til tørring. Kompakt plante.

Alm. hortensia Hydrangea serrata.
1 x 1 m. Blomsterrig med 10-15 cm
store flade blomster med lyseblå
randblomster og rosaviolette blomster
i midten. Blomstrer fra juli-august.

Havehortensia Hydrangea paniculata.
1-3 x 1-3 m. Mange sorter med forskellig højde og bredde. Blomstrer fra
juli-september med syrenlignende toppe
af blomster. Meget populær og yndet
hortensia.

Beskæring giver flotte planter og smukke blomster. Træagtig hortensia og alm. hortensia må du KUN
udtynde enkelte grene i: . Havehortensia og Endless Summer hortensia bliver flottest, hvis du hver
vinter klipper tilbage til ca. 20-40 cm: .

Magnolie
Magnoliabuskenes tidlige forårsblomstring er noget af det mest fantastiske, som haven byder foråret velkommen
med. Når de blomstrer kalder haven på os og foråret kan for alvor begynde. Magnolia passer sig selv, vokser i
almindelig muldrig havejord og tåler beskæring, hvis de bliver for store. Plant og nyd – de er helt hårdføre.

Alm. magnolia Magnolia soulangiana.
6 x 4 m. Fra april-maj blomstrer
den almindelige magnolia med store
oprette let duftende blomster, der
er rosa på ydersiden og hvide indeni.
Gamle haver med store flotte overdådige planter er et syn, som næppe
kan slås af ret meget andet.

Magnolia Magnolia ’Susan’.
2-3 x 2-3 m. Meget mørkerosa flot
opret blomst på en busk, der fylder
knapt så meget som den almindelige
magnolia.

Magnolia Magnolia ’Daphne’.
3-4 x 2-3 m. Store gule let duftende
blomster i maj. ’Daphne’ er en af
en række gule sorter, der for nylig
er blevet introduceret, og den viser
tegn på at være rigtig god.

Stjernemagnolia Magnolia stellata.
3 x 4 m. Tidligste magnolia med
blomster allerede i marts. Let
duftende hvide ”floffy”! Let duftende
blomster får busken til at ligne en
hel snedrive. Blomstrer længe og er
virkelig en smuk forårsbebuder.

Buskpotentil
Du kender måske kun de gule buskpotentilhække og planter, men sortimentet omfatter også potentil i andre farver. Generelt er
potentil en nem plante i haven. Den tåler endog at tørre lidt ud i en tør sommer uden at det har betydning for blomstringen, der
faktisk varer det meste af havesæsonen. Brug også de lave typer i krukken på terrassen - de pynter så flot. Fuldt hårdføre alle sammen.

’Limelight’ Potentilla fru. `Limelight´.
0,6 x 0,75 m. Blomstrer fra juni –
oktober med limegule blomster.

Tips
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’Pink Paradise’ Potentilla fru. ’Pink
Paradise’. 0,6 x 0,75 m. Blomstrer fra
juni-oktober med pink blomster, der
kun svagt blegner i fuld sol.

’Red Robin’ Potentilla fru. ’Red Robin’. ’Abbotswood’ Potentilla fru. ’Abbotswood’.
0,6 x 0,75 m. Blomstrer fra juni –
1 x 1 m. Blomstrer fra juni-oktober
oktober med teglfarvede blomster.
med helt hvide blomster.
Tæt og kompakt - også til krukker.

Du kan udskyde blomstringen, hvis du studser planterne i midten af maj måned.
Denne beskæring giver ekstra kompakte og rigtblomstrende planter.
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Tips

Store rosenbuske med blomster hele sommeren
Garantere for blomster hele sommeren er noget disse buskroser kan. De er specielt udvalgt
til dem, der især glædes over at kunne klippe ind til både små og store vaser. Sorterne er
sunde og nemme at dyrke. Kan plantes enkeltvis eller sammen i et rosenbed.
’Applejack’
Rose ’Applejack´.
1,5-2 x 1,5 m. Buskrose
med velduftende fyldte
lyserøde blomster fra
juni-oktober. Også
velegnet som hæk.
Sundt mørkegrønt løv.

’Ghislaine De Féligonde’
Rose ’Ghislaine De
Féligonde’. 1,5 x 1,5-2 m.
Buskrose med abrikosog kobberagtige gule,
små til mellemstore
fyldte blomster med
meget stærk duft.
Blomstrer fra juli og
frem til november, hvis
efteråret er mildt.

’Open Arms’
Rose ’Open Arms’.
1,5-2 x 1,5 m.
Buskrose med
8-10 cm store enkle
svagt rosa blomster
med kraftig duft.
Blomstrer fra junioktober. Velegnet til
krukken med stativ.
Utrolig sund sort.

’Heavenly Pink’
Rose ’Heavenly Pink’.
0,6-0,8 x 0,5-0,75 m.
Små fyldte let duftende
blomster i pyramideformet top fra juninovember. Er en
mochata-hybrid.

’Sibelius’
Rose ’Sibelius’.
0,9-1,2 x 0,7 m.
Små halvfyldte purpurviolette blomster
med middel duft fra
juni-oktober. Er en
mochata-hybrid.

’Waterloo’
Rose ’Waterloo’.
1,2-1,5 x 1,5 m.
Små fyldte kraftigt
duftende hvide
blomster fra junioktober. Er en
mochata-hybrid.

Rosenbuske beskæres ved at halvere sidste års nye kraftige bundskud, afkorte gamle skud til den ønskede
længde og klippe alle sideskud ind, så der er 3-5 øjne tilbage.

Der hvor det blæser en hel pelikan

Roser kan sagtens udfordre selv den mest stride vestenvind, men du skal vælge fra gruppen af klitroser og rynket rose.
I modsætning til den vilde rynkede rose, er de podede roser ikke invasive, så du kan med ro i sindet plante løs, hvor
landskabet udfordrer til kamp!

Tips

’Aïcha’ Rose p. ’Aïcha’.
3 x 2,5 m. Gammel dansk
buskrose med store
enkle og halvfyldte
mørkegule blomster,
der har en dejlig duft.
Blomstrer fra junioktober. Klarer også
at gro i mager og
sandet jord.

’Hansa’ Rosa ’Hansa’.
2 x 1,8 m. Rynket
rose med store fyldte
velduftende purpurrøde blomster fra
juni-oktober.
Danner orangerøde
hyben. Meget robust
og sund - vokser i
næsten al slags jord.

’Hansaland’
Rose ’Hansaland’.
1,8 x 1 m. Rynket rose
med store halvfyldte
let duftende røde
blomster. Er meget
rigtblomstrende. Meget
robust, sund og hårdfør.

’Ritausma’
Rose `Ritausma´.
2,5 x 4 m. Rynket
rose med små fyldte
svagt duftende lysrosa
blomster.
Danner næsten ingen
hyben. Klarer sig i al
slags jord og er meget
robust og hårdfør.

’Louise Bugnet’
Rose `Louise Bugnet´.
1,5 x 1,5 m. Rynket
rose med mørkerøde
knopper, der udvikler
sig til fyldte hvide velduftende mellemstore
blomster. Blomstrer fra
juni-oktober. Nem og
hårdfør.

’Thérèse Bugnet’
Rose ’Thérèse Bugnet’.
2 x 1,5 m. Rynket rose
med meget smukke
fyldte små blomster,
der har en mellemstærk
duft. Danner kun få
hyben. Hårdfør og
fordringsløs.

Får roserne efter nogle år ”bare ben”, kan du vælge at klippe dem helt ned til 10 cm
– så starter de helt forfra.
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Rododendron

Rododendron
Storblomstrede stedsegrønne planter med flotte tykke helt mørkegrønne blade. Fås i et utal
af sorter, der i størrelse og blomsterfarve varierer meget. Plantes i surbundsjord og vandes,
hvis det om sommeren er meget tørt. Husk at gøde hvert år lige efter blomstringen.

’Grandiflorum’ 2 x 2,5 m. Blomstrer i juni med 15-19 blomster i hver klase.
Lyslilla med gulbrun tegning og meget rigtblomstrende.

’Furnivall’s daughter’ 1,3 x 1,8 m. Sarte rosafarvede blomster med tydelig vinrød tegning i
klaser med 8-12 blomster fra midten af maj.

Tips

’Cunninghams White’ 1,6 x 1,6 m. Rosa knopper bryder ud i en næsten
helt hvid blomst omkring d. 1. maj. Tydelig brunlig tegning.

’Erato’ 1,4 x 1,5 m. Blodrøde store blomster
der åbner sig fra de næsten helt sorte knopper.
Tætte blomsterklaser med 14-17 blomster i
hver med sorte tegninger.

’Belkanto’ 1,1 x 1,4 m. Orangetonede knopper folder
sig ud til gule blomster med orangerød kant. Den
indvendige tegning er olivengrøn. Store blomsterklaser med 14-17 blomster fra midten af maj.

De storblomstrende rododendron kan anvendes som læ eller i baggrunden af surbundsbedet.
Er også gode som hæk.

Dværgrododendron
Meget tætte og kompakte stedsegrønne rododendron med små smalle blade. Vokser langsomt og er ofte bredere end
høje. Plantes i surbundsjord og vandes i tørre perioder. Husk at gøde hvert år efter blomstringen.

’Blue Tit’ 0,5 x 0,7 m. Himmelblå ret store
blomster fra slutningen af april måned.

Tips
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’Schneeglanz’ 0,9 x 1,2 m. Et væld af hvide blomster ’Diamant Rosa’ 0,3 x 0,7 m. Planten er totalt
med svag tegning og kruset kant samt lange
dækket af rosa blomster fra sidste uge af maj og
dekorative støvdragere. Blomstrer sidste halvdel mange dage efter.
af maj.

Dværgrododendron er rigtig gode i forgrunden af surbundsbedet, ved terrassen,
nær indgangspartiet og i stenbedet. Passer rigtig godt til den japanske have.

Rododendron

Azalea
Løvfældende rododendron eller azalea står godt nok nøgne hele vinteren, men kvitterer
med meget farverige blomster og flot løv hvert år. Plant dem også pga. de ildrøde
høstfarver, som planterne får hvert efterår inden bladfald - der er knald på!

’Berryrose’ 1,8 x 1,5 m. Blomstrer maj-juni med
lakse-/rosafarvede blomster med gul tegning. Flot
bronzefarvet løv i udspring.

Tips

’Persil’ 1,5 x 1,4 m. Klaser af 8-12 store rent hvide
blomster med gul tegning fra slutningen af maj.
Lysegrønne blade og en lidt uregelmæssig vækst,
der med fordel kan beskæres.

’Golden Sunset’ 1,4 x 1,6 m. Lysende gule store
blomster med gylden tegning i store klaser.
Blomstrer fra slutningen af maj. Meget hårdfør.

Planter du azalea sammen med de stedsegrønne rododendron får du et afvekslende bed og en
fantastisk baggrundsfarve, når de farverige azalea blomstrer.

Yakuschimanum
Yakushimanum rododendron er kendetegnet ved at være meget kompakte, og du kan genkende dem på deres tykke
beigebrune indument på undersiden af bladene. De nye blade er helt hvidfiltede og særdeles attraktive i sig selv. Plantes
som rododendron i surbundsjord.

’Kalinka’ 0,9 x 1,3 m. Store krusede lysende
mørkrosa blomster med svag grønlig tegning.
Op til 14 blomster i hver klase pryder den
tætte plante fra midten af maj.

Tips

’Schneekrone’ Hvid. 0,9 x 1,1 m. Helt rent
hvide store blomster med lille gul tegning, der i
udspring er svagt rosa. Indtil 11 blomster i hver
klase fra slutningen af maj og langt ind i juni.

’Morgenrot’ Rød. 1,1 x 1,8 m. Mørkerøde knopper
åbnes til lysende røde ret store blomster.
Rigtblomstrende med 11-13 blomster i klaserne
fra midten af maj.

HUSK at anvende en god surbundsgødning hver sommer,
når blomstringen er slut og planterne skal til at vokse.

Lyng
Lyng er oplagt at plante i bunden af surbundsbedet med rododendron, men også som rene lyngbede, hvor de enkelte
planters flotte fortrin fremhæves kontrastfuldt. Mange har gode erfaringer med at iblande sand, når lyng plantes – det
giver et bedre dræn i regnfulde perioder. Brug også lyng i dine krukker – de kan jo altid plantes i bedet bagefter.

Hedelyng Calluna.
20-50 x 40-50 cm. Blomstrer rigt fra
slutningen af juli-oktober med fyldte,
hvide, rosa, røde blomster i lange aks.
Farven varierer fra sort til sort.

Vårlyng Erica. 15-25 x 40 cm. Mange
sorter af vårlyng starter deres blomstring før jul og fortsætter helt hen til
april. Farver fra de mørke purpurlilla,
over røde, rosa og hvide. Vårlyng har
også flere forskellige nuancer af løv
fra gulligt til mørkegrønt.

Irsk lyng Daboecia. 20-30 cm. Oprette
blomsterbærende grene i hvide, rosa
og røde farver fra juli og frem til oktober. Studs gerne planterne i april,
så de får en fin kompakt vækstform.

Rosmarinlyng Andromeda.
20-25 x 30 cm. Sorten ’Blue Ice’
har blågråt løv og rosa blomster fra
maj-juni. Sorten ’Nikko’ har grønt løv
med store pink blomster i maj-juni.
Plant med 5 planter pr. kvm.
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Surbundsdækkere

Bispehue
Bladene på bispehue ligger nærmest som tagsten og dækker bunden meget effektivt.
Planterne tager sig god tid til at komme i vækst, men fortvivl ikke, for resultatet bliver
rigtig godt. De løvfældende sorter klippes ned hvert forår, mens de stedsegrønne blot
studses lidt.

Epimedium rubrum 25 cm. Mørkerøde
blomster fra maj-juni.

Epimedium ’Frohnleiten’ 30 cm. Gule blomster Epimedium ’Niveum’ 15 cm. Hvide blomster
fra maj-juni. Beholder bladene hver vinter.
fra april-maj.

Surbundsbunddækkere

Kinesisk ensian Gentiana sino-ornata ’Blauer Zwerg’.
10 cm. opsigtsvækkende blå trompetformede
blomster fra august-november.

Rundfinnet radeløv Asplenium trichomanes.
20 cm. Fjersnitdelte dekorative blade. Plant den
mellem sten i kanten af surbundsbedet. Breder sig
med underjordiske rhizomer. Er fuldt hårdfør.

Skumblomst Tiarella cordifolia.
Treblad Trillium erectum.
20 cm. Blomstrer i maj-juni med små, 30 cm. Spektakulær, men særdeles
duftende, hvide blomster i lette
velegnet plante til surbundsbedet.
toppe.
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Kugleprimula Primula denticulata ’Alba’.
30 cm. Blomstrer fra april-maj med store
kuglerunde hoveder af små hvide, rosa
eller blå blomster.

Kanadisk Hønsebær Cornus canadensis.
20 cm. Blomstrer i juni med små
grønne blomster omgivet af 4-6
hvide højblade. Får røde bær.

Leucothoë Leucothoë axi. ’Curly Red’.
Overhængende stedsegrønne skinnende grene, der i udspring er bronzefarvede. Findes i flere forskellige
sorter, der varierer i højden.

Slyngplanter

Klematis storblomstrede
Tænk på skoven. Det er her klematis oprindeligt hører til, så de elsker muldrig jord, der
meget gerne må være skyggefuld og kølig. Toppen derimod drages mod lyset for at udbrede
sit smukke blomsterflor. Fuldt hårdføre planter.

’Miss Batemann’ 2-2,5 m. God kontrast
mellem de rent hvide kronblade og
den mørkerøde midte. 14-16 cm
store blomster, der i udspring har
en lysegrøn stribe. Blomstrer fra
maj- juni og igen august-september.
God sammen med rododendron,
stedsegrønne eller som bunddække.
Tilhører beskæringsgruppe 2.

’Comtesse de Bouchaud’ 2,5-3 m.
Meget blomsterrig med 10-15 cm
store creppede kronblade fra juliseptember. Op ad buske eller små
træer; gerne stedsegrønne planter.
Også god som bunddække.
Tilhører beskæringsgruppe 3.

’Dr. Ruppel’ 2,5-3 m. Tofarvet med
rosa og mørke bånd i midten. 6-8
overlappende tilspidsede kronblade.
Blomstrer fra maj-juni og igen augustseptember. På espalier, op ad buske
og mindre træer. Også velegnet til
krukker og ampler.
Tilhører beskæringsgruppe 2.

’The President’ 3 m. Én af de mest
anvendte klematis med dybt blå 1517 cm store kopformede blomster.
Blomstringstid maj-juni og igen i
september. Plantes ved pergola,
op ad en stolpe eller sammen med
prydbuske.
Tilhører beskæringsgruppe 2.

’General Sikorski’ 2-2,5 m. Blomstrer fra maj-juni og igen i september med
10-15 cm store blålilla blomster med rosarød midterstribe. Plant op ad pergola eller stolpe – også fremragende til krukker. Tilhører beskæringsgruppe 2.

’Lasurstern’ 3-3,5 m. En kraftigtvoksende sort med op til 25 cm store
blomster i dyb lavendelblå farve. Blomstrer fra maj-juni og igen i september.
Får flotte frøstande. Plantes helst i læ, så vinden ikke ødelægger de store
blomster. Tilhører beskæringsgruppe 2.

’Vino’ 2,5-3 m. Blomstrer fra maj-juni og august-september med vinrøde
blomster, der kan blive op til 25 cm i diameter. 6-8 overlappende tilspidsede
kronblade og markante gule støvdragere. På espalier med lys baggrund og
til krukker med klatrestativ. Tilhører beskæringsgruppe 2.
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Slyngplanter

Klematis småblomstrede
Det eneste, der er småt ved denne gruppe, er blomsterne. Har du brug for kraftige klematis
til at dække et kedeligt hegn eller haveskur, så skal du kigge på gruppen af de småblomstrede
klematis. Tænk igen på skoven, når du planter, så rødderne kommer godt ned og giv støtte,
så de har gode muligheder for at vokse i højden.

Alpeskovranke Clematis alpina ’Ruby’. 3-3,5 m.
Små nikkende blomster med 4 kronblade, der
for denne sort er rødlige. Blomstrer fra aprilmaj. Tilhører beskæringsgruppe 1.

Alpeskovranke Clematis alpina. 3-3,5 m. Små
nikkende blå blomster med 4 kronblade – ca. 6 cm
store. Blomstringstid fra april-maj. Til gårdhaver,
sammen med buske og små træer eller som
bunddække. Tilhører beskæringsgruppe 1.

Italiensk skovranke Clematis viticella ’Polish Spirit’. 3-4 m.
Mørke purpurviolette nikkende 5-7 cm store
blomster fra juli-september. Plantes ved store
træer og buske - gerne i nåletræer. Matcher også
kraftige slyngroser. Tilhører beskæringsgruppe 3.

Italiensk skovranke Clematis viticella ’Royal Velours’.
3-4 m. De næsten helt sorte nyudsprungne knopper
skifter til 5-7 cm store mørke purpurrøde blomster
fra juli-september. Tilhører beskæringsgruppe 3.

Bjergskovranke Clematis montana ’Mayleen’.
10-12 m. Meget kraftigtvoksende klematis, der
gælder for denne sort, blomstrer med duftende
blomster i en dyb pink farve fra april-juni. Til store
pergolaer, hegn eller husgavl. Klarer sig flot i høje
træer. Tilhører beskæringsgruppe 1.

Guldklematis Clematis orientalis ’Orange Peel’.
5-7 m. Blomstrer rigt fra juli-oktober med 6-7
cm store klokkeformede guldgule/orangegule
blomster, der har rødbrune støvdragere. Til store
pergolaer, høje hegn og træer, hvor den kan
komme højt til tops. Tilhører beskæringsgruppe 3.

Beskæring

• Klematis fra gruppe 1 må først beskæres efter blomstringen, der falder tidligt.
Det er kun nødvendigt, hvis planten ad åre bliver lang og ranglet med ”bare ben”.
• Klematis fra gruppe 2 skal vente med at få en tur med saksen til juli. Klip kun ned til ca. 1 m.
De behøver kun beskæring med flere års mellemrum.
• Klematis, der tilhører beskæringsgruppe 3 skal klippes tilbage til 20 cm over jordens overflade
hvert år inden løvspring.

Kaprifolie
Meget hårdføre slyngende og ofte løvfældende planter. Elsker en god næringsrig og fugtighedsbevarende jord.

Vild Kaprifolie Lonicera p. ’Loly’.
4-5 m. Store aflange blade med mange
blomster, der dufter fantastisk!
Blomstrer fra juni-juli og har lysegule
blomster med kraftig duft. Velegnet
til espalier, pergola, hegn og i træer.
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Stedsegrøn kaprifolie
Lonicera henryi. 3-4 m. Stedsegrøn
kaprifolie, der med sine smukke aflange
blade ser flot ud hele året. Blomstrer
fra juni-juli med små, gul-orange
blomster og røde bær. Plantes op ad
stativ, træ, hegn eller lignende.

Kaprifolie Lonicera x americana.
3 m. Bredere blåduggede blade og
kortere vækst med større blomster.
Blomstrer rigt fra juni-august med
duftende, rød/hvide blomster samlet
i toppe.

Guldkaprifolie Lonicera x tell. 5 m.
Store ægformede blade, der er brunlige
i udspring, men skifter farve til mørkegrøn. Blomstrer rigt fra maj-juni med
lange, orangegule blomster i toppe,
der næsten dækker hele planten.

Slyngplanter

Udover klematis findes der en række velegnede slyngplanter, som passer godt til en pergola,
husgavl eller et brændeskur. Her kan du se og læse om nogle af dem.

Arkitektens trøst Fallopia baldschuanica. 15-20 m. Højdespringeren
inden for slyngplanter, som skal plantes med omtanke. Blomstrer fra
juli-oktober med mængder af hvide/rosa blomstertoppe. Kan med fordel
beskæres hvert forår, men det mindsker ikke tilvæksten. Til uønskede flader
og bygninger og til den vilde have. God biplante.

Trompetblomst Campsis radicans. 5-8 m. Eksotisk udseende slyngplante med
store blomster. Sent løvspring i juni med friskgrønne blade og blomstringstid
fra august-september. Sørg for at plante et lunt og beskyttet sted, og vær
opmærksom på, at trompetblomst danner luftrødder, der hæfter sig til eks.
husmuren. Skal vinterbeskyttes de første år.

Rådhusvin Parthenocissus t. ’Veitchii’.
8 m. Nok den mindst kraftige af alle
rådhusvin - og den med de flotteste
høstfarver. Skinnende grønne taglagte
blade med bronzefarvede stængler.
Høstfarver er kraftige gule/orange
og højrøde/purpurrøde. Hæfter sig
med små uskadelige rødder på hegn
og husmure, men kan også trives i et
stort træ.

Vinterjasmin Jasminum nudiflorum
2-3 m. Mørkegrønne stængler og småblade, der overrasker med iøjnefaldende vinterblomstring. Blomstrer
fra november-februar med lysende
gule blomster. En lidt ranglet plante,
der skal have hjælp for at holde sig
op ad en husmur eller stolpe. God til
afskæring og drivning. Hårdfør.

Klatrehortensia Hydrangea a.
petiolaris 4-7 m. En tung slyngplante,
der trods hæfterødder, ofte bør
bindes godt fast, så den ikke knækker.
Blomstrer rigt fra juni-juli med store
hvide skærmagtige blomsterstande,
der sagtens kan bruges til vinterens
dekorationer. Trives også nordvendt
på vægge eller pergolaer. Får flotte
gule høstfarver. Beskæring sjældent
nødvendig.

Storbladet vedbend Hedera helix ssp. hibernica ’Hestor’ 8-10 m.
Stedsegrønne hjerteformede mørkegrønne blade. Vedbend vokser
hurtigt og dækker snart flader og stolper. Husk at finde hækkeklipperen
frem, så den ikke invaderer hele haven. Super effektiv og smuk grøn
plante - også til bunden.

Kamæleonbusk Actinidia kolomikta
4-6 m. Flerfarvede flotte 15 cm store
blade er et specielt syn. Blomstrer
i juni med små duftende hvide
blomster, der omdannes til små
spiselige kiwi. Placeres op ad pergola
eller hegn, så man kan nyde de flotte
blade. Kraftigtvoksende, robust og
hårdfør.

Blåregn Wisteria sinensis ’Prolific’. 10 m. Vidunderlig slyngplante til gårdhaven eller pergolaen, hvor de nedhængende blå blomster både dufter og
pryder. Blomstringstid maj-juni måned samtidig med løvspring, så blomsterne
er meget tydelige. Brug podede sorter, så blomstring sikres. Bør beskæres
hver vinter, så blomstringen bliver optimal. Hårdfør og robust.
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Stedsegrønne

Søjleene Juniperus c. ’Hibernica’.
2 x 0,5 m. Markant søjleform,
der er god i det bunddækkede bed eller sammen
med flade stedsegrønne.
Små dekorative mørkegrønne
nåle med lys underside.
God i stenpartier og smalle
bede. Robust og hårdfør
- også til fritidsgrunden.

Tips

Søjler og kugler
Brug de stedsegrønne planter til at ”stramme op” i din have. Giv bedet spændende baggrund
og hold på formerne med en årlig studsning.

Søjletuja Thuja o. ’Smaragd’.
2 x 0,5 m. Tæt smal søjleform, der bliver lige bred
hele vejen op. God i små
grupper eller solitært omgivet af tæt bunddække.
’Smaragd’ er forholdsvis
slank og hurtigtvoksende
med glinsende grønne nåle.
Hårdfør og robust.

Ædelcypres Chamaecyparis
lawsoniana ’Ivonne’.
3 x 1,5 m. Kegleformet meget
slank sort med gulgrønne
nåle, der vil live godt op i et
grønt bed. Vokser moderat
og tåler beskæring eller opstamning, når den bliver for
stor. Robust og hårdfør.

Søjletaks
Taxus baccata ’Fastigiata’.
1 x 0,5 m. Slank med stift
oprette grene - langsomtvoksende. Plantes solitær
eller til det smalle bed eller
på gravstedet. Fås også i en
gulbladet version. Taks er
nem og fuldt hårdfør.

Kugleformet tuja
Thuja occidentalis ’Danica’.
0,5 x 0,5 m. Helt tæt kugleformet tuja med irgrønne
nåle, der bliver svagt brunlige
om vinteren. Er meget
langsomtvoksende og
kræver ingen beskæring,
men må helst ikke trykkes
af naboplanterne.

Planterne har deres naturlige slanke form, men vil med let studsning hvert år i juni, få et endnu skarpere
udtryk. Husk at gøde dine nålebærende planter, så de får flottere grønne farver.

Flade og kompakte
Har du steder i haven, hvor du godt kunne tænke dig en lav og tæt beplantning? Det kan være i forgrunden af et bed med lyng og enebær, i
stenpartier eller i den japanske have. De stedsegrønne flade og kompakte
planter udfylder en vigtig plads og kvitterer med grønne flader hele året
rundt. Hårdføre og med lavt pasningsbehov.

Blå ene Juniperus s. ’Blue Carpet’.
2 x 1,5 m. Tueformet og
tæt busk med blågrønne nåle.
’Blue Carpet’ er en af de
bunddækkende enebær,
der vokser hurtigst. Er fuldt
hårdfør.

Tips
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Pindsvinegran
Picea glauca ’Echiniformis’.
30 x 60 cm. Tæt lidt flad
kugleform med korte
stikkende blågrønne nåle.
Meget langsomtvoksende.
Forekommer kraftigere skud,
skal de klippes af ved basis
af grenen. Pindsvinegran er
en dværgform af hvidgran.

Krybende taks
Taxus baccata ’Repandens’
3 x 1,5 m. Nedlæggende
grene, der har dybt mørkegrønne nåle. Bliver med
tiden bred, men kan beskæres til ønsket størrelse.
Genial, hvor der er meget
skygge.

Krybende bjergfyr Pinus mugo var. pumilio.
0,5 x 1 m. Helt tæt og lav fyr med opretstående ”lys”, der
med fordel kan klippes, for at få en perfekt kompakt form.

Sortimentet af de helt lave og langsomtvoksende stedsegrønne er stort, så du har rig
mulighed for at komponere dit eget bed. De er nemlig ikke svære at få til at passe sammen.

Stedsegrønne

Bladstedsegrønne
Man behøver ikke plante gran, tuja, cypres, taks eller ene for at kunne nyde de vintergrønne
farver. Der findes en lang række planter, som vi kalder bladstedsegrønne. Fælles for dem er,
at de er gode til dekorationer og buketter.

Storbladet buksbom Buxus sempervirens ’Rotundifolia’. 1 x 1 m.
Dejlig type buksbom som har let overhængende vækst og rigtig flotte blade.
’Rotundifolia’ er én af de hurtigtvoksende buksbom og tåler, ligesom andre
buksbom, at blive beskåret. Bladene er særdeles dekorative til kranse og
andre kreative opsætninger. Foretrækker god leret muldjord.

Mahonie Mahonia media `Winter Sun´. 1 x 1 m.
Nyere mahonieart, der har en særdeles dekorativ og spektakulær vækst.
Gule oprette duftende blomster fra marts-maj. Velegnet til krukker.

Pilebladet dværgmispel
Cotoneaster salicifolius ’Flococcus’.
3 x 2,5 m. Stor flot busk med overhængende grene, der hele vinteren
står med flotte bær. Blomstrer fra juni
med små, hvide, duftende blomster,
der omdannes til dekorative orangerøde frugter.

Tips

Laurbærkirsebær Prunus l. ’Etna’.
1,5 x 1,5 m. Nyttig stedsegrøn bladplante med bronzefarvede
blade i udspring. Blomstrer fra april
med duftende hvide blomster i oprette klaser og danner små sorte
uspiselige bær. Vokser uanset sol
eller skygge.

Haveaucuba Aucuba japonica ’Variegata’. 0,5 x 1 m.
Tæt busk med store gulbrogede blade. Kan godt minde lidt om laurbærkirsebær. Blomstrer fra april-maj med små rosa-purpur-hvide blomster,
der ofte bliver til helt røde spiselige bær. Også velegnet til surbund.

Dværgkvalkved Viburnum davidii.
0,5 x 1 m. Lav og kompakt
busk med store blanke blade og flotte
blå bær om efteråret. Blomstrer fra
juni med lyserøde blomster i skærme
og små blå frugter. Plantes beskyttet
mod vind og vinterdækkes i hårde
vintre.

Blågrøn kristtorn
Ilex x meserveae ’Blue Angel’.
1,5 x 1,5 m. Denne kristtorn har faktisk
bløde blade trods det tornede udseende. Blomstrer i maj med bittesmå,
hvide blomster. Hunplanter får røde
dekorative bær. Er lidt langsomtvoksende,
men en flot plante i bedet og ikke
mindst som dekorationsmateriale.

Mix gerne bladstedsegrønne og de nålebærende stedsegrønne i samme bed. Brug også de brogetbladede
sorter til bedet med blomstrende stauder – det giver en god kontrast. Plant eventuelt det første år i en
krukke, som du kan flytte rundt med og teste effekten af.
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Hække

Klippede hække
Den tætteste hæk får du, hvis du planter en hæk, der skal klippes. Hver gang den klippes,
danner planten naturligt små sidegrene, der sikrer tætheden. HUSK at vande i tørre perioder
de første år.

Almindelig bøg Fagus sylvatica. 4-5 planter pr. m.
Når bøgehækken har fået den ønskede højde, kan du begynde at klippe
den – må indtil da studses på siderne.

Liguster Ligustrum vulgare ’Liga’. 4-5 planter pr. m.
Kraftigtvoksende opret med matgrønne blade, der næsten klarer en hel
vinter uden at falde af.

Taks Taxus media ’Farmen’. 1-3 planter pr. m. Sorten ’Farmen’
giver en ensartet meget mørkegrøn hæk.

Almindelig buksbom Buxus sempervirens. 4-6 planter pr. m.
Lige og skarpe kanter er noget en buksbomhæk kan.

Uklippede hække
Nogen vil påstå at de uklippede hække er for de dovne, men der er skam også andre argumenter for at
plante de uklippede hække. Blomstringen er en vigtig pointe, for det hele behøver jo ikke være grønt!

Alm. surbær Aronia melanocarpa.
3-4 planter pr. m. Op til 2 m høje buske med
skinnende grønne blade, der forvandles til
smukke høstfarver inden bladfald.
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Snedrivebusk Spiraea cin. ’Grefsheim’.
3-4 planter pr. m. Bliver omkring 1,5 m høj og
får driver af hvide blomster.

Buketspiræa Spiraea x vanhouttei.
3-4 planter pr. m. Klarer en sluthøjde på næsten
2 m, og er en meget robust hæk.

Hække

… flere uklippede hække

Sargentæble Malus sargentii. 4 planter pr. m. Tætforgrenet næsten
3 m høj busk med flotte grønne blade, gule høstfarver og smukke blomster.

Buskpotentil Potentilla fruticosa ’Lovely Pink’. 3-4 planter pr. m.
Fås også i hvide, røde og gule blomsterfarver og bliver fra 50-90 cm høje.

Cunninghams White Rhododendron caucasicum ’Cunninghams White’.
2 planter pr. m. Stedsegrøn hæk med flotte læderagtige blade året rundt.

Fjeldribs Ribes alpinum. 4 planter pr. m.
Naturlig vækstform giver ingen anledning til klipning.

Tips

Søg gode råd om plantning, vanding og gødning i din planteskole, som også kan vejlede dig i valg af hækplanter. De fleste hækplanter kan plantes året rundt – enten som barrodede planter eller fra potter. Det
giver dig frihed til at få hæk, når du har lyst.
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Græsser

Prydgræsser
Prydgræsser i staudebedet, sammen med stedsegrønne planter, som bunddække eller helt
for sig selv. Fornemmelsen af at stryge hånden gennem de bløde bladaks og blomsteraks,
høre vinden i bladene og se lysindfaldet gennem et hav af fine blomsterstande. Udvalget
er stort, og langt de fleste græsser er nemme at passe i havens bede eller krukker.

Bunddækkende græsser
Inspireret af arkitekter, der anlægger græshaver i forbindelse med taghaver og foran store virksomheder, kan du nu
selv eksperimentere med flader af lave tuedannende dekorative græsser. Her er et bud på tre, men der er flere at
vælge imellem i din planteskole.

Snefrytle Luzula nivea. 40 cm. Stedsegrøn massivt dækkende græs
til større eller mindre flader. Blomstrer fra juni-juli med cremehvide ret
søde blomsteraks. Meget robust og tåler både fugt og tørke. Fuldt hårdfør.
6 planter pr. kvm.

Blå bjørnegræs Festuca glauca ’Elijah Blue’. 30 cm. Tuedannende sød
stedsegrøn græs med gråblå aks. Blomstrer fra juni-juli med gulbrune
blomsteraks, der står længe. Tørketålende. Fuldt hårdfør. 9 planter pr. kvm.

Mellemhøje og høje prydgræsser

Blåaks Sesleria heufleriana. 35 cm. Smukke aks på denne tuedannende
stedsegrønne græs. Helt sorte blomsteraks allerede fra marts måned.
Dekorative bladaks hele sommeren. Kan godt visne lidt ned hver
vinter, men bryder tidligt. 6 planter pr. kvm.

Elefantgræs, mosebunke, japansk star, rørhvene eller hirse. Græsserne er mangfoldige og der er rigtig meget at arbejde
med til havens bede og krukker.

Lampepudsergræs Pennisetum alopecuroides.
’Hameln’. 50 cm. Tuedannende dekorativ halvstor
græs med lampepudserlignende blomsteraks.
Blomstringstid fra august-oktober ca. 15 cm
over græsbunden. Blomsterne er brunlige og
holder længe. Rimelig robust og hårdfør.
Plant 7 planter pr. kvm.
38

Alm. blåtop Molinia caerulea ’Dauerstrahl’.
40 cm. Rank og smuk græs med høj blomsterstand. Op i 1 m højde får alm. blåtop sine brune
tynde og ret fine blomsteraks fra august-oktober.
Robust og hårdfør, men starter forfra hvert forår.
Plant 6 planter pr. kvm.

Kinesisk elefantgræs Miscanthus s. ’Kleine
Silberspinne’. 120 cm. En af mange sorter af elefantgræs, som fås i varierende højder og aks. Blomstrer
fra september-oktober med hvide blomsteraks
ca. 20 cm over planten. Flotte vinterstande.
Starter forfra hvert forår. Plant 3 planter pr. kvm.

Græsser

Dekorative og nemme planter til din have.

Japansk blodgræs Imperata c. ’Red Baron’.
50 cm. Blodrøde tegninger på friskgrønne blade.
Bør plantes i små eller større grupper eller ”floder”
og giver især i efteråret en ret stærk effekt. God
muldrig jord og ikke for meget vintervæde. Visner
ned hver vinter og kommer først ret sent året efter.
Hårdfør. Plant 6 planter pr. kvm.
Sandrørhvene Calamagrostis acutiflora
’Overdam’. 90 cm. Opret flot og stabilt græs med
hvidstribede blade. Blomstrer fra juni-august med
først rødlige, derefter gyldne aks, der når en højde
på 130 cm. Skattet græs, der trives på næsten al slags
jord og er superhårdfør. Plant 4 planter pr. kvm.

Japansk star Carex mor. ’Ice Dance’.
30 cm. Velegnet til bed og krukker - yderst dekorativ.
Hvide længdestriber på de overhængende linieformede blade, der hele tiden fornyes indefra.
Er vinterstedsegrøn, robust og hårdfør.

Staudehirse (Rishirse) Panicum virgatum
’Heavy Metal’. 100 cm. Blådugget hirsegræs med
bløde blomsteraks. Blomstrer fra august-september
med rødbrune toppe, som er gode i buketter
- friske såvel som tørrede. Visner ned hver vinter, men
er robust og fuldt hårdfør. Plant 7 planter pr. kvm.

Mosebunke Deschampsia cespitosa. 60 cm. Yndlingsgræs hos mange. De ca. 120 cm høje aks
gør mosebunke til en af de dejligste prydgræsser. Blomstring fra juni-september med sirlige grøngule
blomsteraks, der fejer for vinden. Plant 4 planter pr. kvm.

Tips

Japansk skovgræs Hakonechloa m. ’Aureola’.
35 cm. Spændende blød græs med tæt lag af
aflange dekorative bladaks. Bladene er svagt
gule og har en grønlig midterakse, hvilket giver
et godt farvespil. Er rigtig god i mindre grupper,
til den japanske have og fungerer også fint i en
krukke. Plant 9 planter pr. kvm.

”Red” prydgræsplanterne hvert forår med en tætkammet rive. Når du har fjernet de visne vinterbladaks,
er der bedre fokus på de nye skud. En nysleben beskæresaks kan være en kærkommen hjælp til nogle af
de græsser, der holder ekstragodt på bladene.
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Træer

Søjler og kugler
Et tilplantet staudebed eller rosenbed kan godt virke lidt ”fladt”, men planter du træer med
karaktér i form af søjler eller kugler, undgår du at træerne skygger for planterne i bedet.
Samtidig giver det bedet bedre tyngde. Markér også indkørslen med en lille allé af søjler
eller kugler, som stort set passer sig selv og ikke kræver beskæring.

Gul søjlebøg Fagus sylvatica
’Dawyck Gold’. 15 x 4 m. Søjleformet
bøgetræ med ovale blade, der er gule
i udspring. Flotte efterårsfarver.

Søjleformet røn Sorbus
aucuparia ’Fastigiata’. 10 m x
3-4 m. Tæt krone, smukke
blomster og højrøde bær.

Rød søjlebøg Fagus s. ’Dawyck
Purple’. 15 x 4 m. Søjleformet bøgetræ
med ovale bølgede blade, der er røde i
udspring og skifter til mørk purpur.

Kugleformet naur
Acer c. ’Nanum’. 2-4 x 2-3 m.
Tæt kugleformet krone, der
er podet på en stamme, som
kan fås i flere højder.

Pyramideeg Quercus robur
Japansk søjlekirsebær Prunus
’Fastigiata’. 18 x 3-4 m. Søjleformet
serrulata ’Amanogawa’. 8 x 3 m.
træ med tydelig opret vækst og mørke- Meget smukt træ til mindre haver.
grønne blade.

Kugleformet spidsløn
Acer p. ’Globosum’. 4-6 x 3-4 m.
Fantastisk flot og solid krone,
der passer sig selv.

Kugleprydkirsebær
Prunus x e. ’Umbraculifera’.
2-4 x 2-3 m. Smukt forhavetræ
med lysende høstfarver.

Kuglerobinie Robinia
pseudoacacia ’Umbraculifera’.
4-5 x 3-4 m. Mindre alléer,
solitært eller i gårdhaven.

Krukketræer
Træer i krukker til den lille have, terrassen, trappen, forhaven eller i bedet. Mulighederne er mange og fordelen ved
at plante i krukker er, at du kan flytte rundt på dem. Husk at plante i god kvalitetsjord, vand jævnligt og tilfør gødning.
Træer i krukker skal, som alle andre krukkeplanter, plantes om hvert eller hvert andet år.

Japansk lærk Larix kaempferi ’
Pendula’. 1-1,5 x 0,75-1 m. Hængende lærk podet på stamme.
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Hængebøg Fagus sylvatica ’Purple
Fujikirsebær Prunus incisa ’KojouFountain’. 3-4 x 1,5-2 m. Imponerende No-Mai’. 3-4 x 2-3 m. Forårsbebuder
træ med nedhængende grene.
podet på stamme eller som busk.

Pilebladet Prydpære Pyrus
salicifolia ’Pendula’ 3-4 x 2-3 m.
Skønt middelhavslook på terrassen.

Træer

Hængepil Salix simulatrix.
1-1,5 x 1-2 m . Krybende
pil podet på stamme.

Krukketræer

Broget japansk pil
Salix integra ’Hakuro Nishiki’.
1-1,5 x 1-2 m. Populært
krukketræ med tæt krone.

Dværgmispel Cotoneaster
dammeri. 0,5-1,5 x 0,5-1 m.
Stedsegrøn nedhængende med
dekorative blomster og bær.

Hængeakacie Robinia p.
’Twisty Baby’. 0,75-2 x 1-2 m.
Zig zag overhængende akaciegrene med friskgrønt løv.

Dværgsyren Syringa
meyeri ’Palibin’. 1-2 x 1-3 m.
Duftende små lilla blomster i
tæt krone.

Større træer
Et stort træ behøver plads og giver dejlig skygge på en varm sommerdag. Et stort træ kan man bruge som klatretræ
eller til at montere hængekøjen i. Store træer kan beskæres, hvis de fylder eller skygger for meget, men en have uden
træer mangler ligesom en dimension – ikke mindst om vinteren, hvor træernes grene giver masser af karaktér.

Rødbladet Spidsløn Acer p.
Himalayabirk Betula utilis.
Almindelig hjertetræ
’Royal Red’. 10-12 x 3-4 m. Opret træ 10-12 x 4-6 m. Etstammet eller flerCercidiphyllum japonicum. 6-8 x 4-6 m.
med kraftig udbredt vækst.
stammet dekorativt træ med hvid bark. Bred rund krone og ofte flere grene.
Duft og smukke løvfarver.

Tempeltræ Ginkgo biloba.
10-15 x 2-3 m. Pyramideformet
specielt træ.

Gulbladet tretorn Gleditsia
triacanthos ’Sunburst’. 12-14 x 4-5 m.
Stigende interesse for træet med
vandret grenbygning.

Hanesporehvidtjørn Crataegus
crus-galli. 5-6 x 3-4 m. Mindre træ
med tæt og bred krone, flotte grentorne, røde bær og flotte høstfarver.

Guldregn Laburnum watereri
Sydbøg Nothofagus antarctica.
’Vossii’. 4-5 x 3-4 m. Ofte flerstammet 6-7 x 3-4 m. Kærkomment lille træ
træ med lyst løv og lange gule rakler. med vandrette grene.
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Træer

… flere større træer

Almindelig platan Platanus x acerifolia.
Ca. 20 m 5-6 m. Smuk afskallende
bark, store blade og strunk vækst.

Japansk kirsebær Prunus serrulata
’Shirotae’. 7-8 x 4-5 m. Rigtblomstrende meget dekorativt prydtræ.

Tips

Paradisæble Malus x zumi ’Gorgeous’.
3-4 x 3-4 m.

Japansk røn Sorbus commixta
’Dodong’. 5-6 x 3-4 m. Fabelagtig sort
af røn med flot vækstform, skønne
blade og smukke frugter.

Paradisæble Malus x zumi
’Professor Sprenger’. 3-4 x 2-3 m.
Paradisæbler hører til gruppen af
mindre træer til haven.

Rødbladet paradisæble
Malus x zumi ’Freja’. 2-3 x 2-3 m.
’Freja’ blomstrer fra maj-juni med dybt
røde blomster, der udvikler relativt
store purpurrøde spiselige frugter.

Plant paradisæbler i alm. veldrænet jord. Høst de lidt bitre æbler og kog saft til gelé
eller hæld vodka over til æblesnaps.

Store nåletræer
Har du mod på at etablere gigantisk store og flotte nåletræer, er her tre bud på, hvad du kan vælge imellem.

Blå atlasceder Cedrus libani ’Atlantica Glauca’.
4 x 3,5 m. Smukt solitærtræ, der kræver plads.
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Abetræ Araucaria araucana. 6-8 x 3-4 m.
Særpræget bredt kegleformet træ med skælagtige
stikkende nåle.

Vandgran Metasequoia glyptostroboides.
5-8 x 3-4 m. Hurtigtvoksende nålebærende, men
løvfældende træ.

Stauder

Rette plante på rette sted. Det er ikke ligegyldigt, om du planter stauder, der har et stort
vandbehov i stenbedet, hvor der er tørt – eller omvendt planter tørketålende planter ved
vandbassinet, hvor de højst sandsynligt ikke vil kunne klare sig ret længe. Staudeudvalget
er større end nogensinde, så læg mærke til, hvor fugtig din jord er, og hvordan verdenshjørnerne vender. Vælg dernæst dine favoritter, som passer til dit bed – så får du fuld valuta
for pengene og succes med dine stauder.

Stauder til tørre voksesteder
Tørt kan det være under træer og buske, hvor du gerne vil plante små grupper af stauder. Det kan også være tørt i det hævede
bed, i stenbedet, eller hvis din jordtype er meget sandet. Kig på oplægget her og søg flere informationer i din planteskole.

Almindelig røllike Achillea m. ’Paprika’. 60-70 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Flot rigtblomstrende staude,
der også er god til den vilde have. Blomstrer fra juniseptember med lysende røde blomster i store flade
skærme. God til buketter. Findes også i gul, hvid,
orange og andre røde nuancer.

Indianermynte Agastache ’Blue Fortune’.
80 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Spiselig staude,
der også er meget insektvenlig. Blomstrer fra juliseptember med blålilla blomster samlet i oprette
toppe. Duftende blade. God til buketter.

Tibetansk perlekurv Anaphalis triplinervis.
30 cm. Plant 9 planter pr. kvm. Lav staude med
sølvgrå blade. Blomstrer fra juli-august med små
hvide kurvblomster i tætte halvskærme. Velegnet
til stenbede. God til afskæring og tørring.

Hjertekæmpestenbræk Bergenia cordifolia
’Rotblum’. 40 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Lav stedsegrøn staude med store dekorative blade, der er
rødlige om efteråret. Blomstrer fra april-maj med
små røde klokkeformede blomster. Brug bladene til
dekorationer.

Kærmindesøster Brunnera macrophylla.
40 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Rustikke hjerteformede
blade, der hurtigt dækker bedet. Blomstrer fra majjuni med små klare blå svagtduftende blomster i
lette blomsterstande. Elsker skovbundsagtig jord.

Hedebjergmynte Calamintha nepeta ssp.
nepeta. 40 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Staude med
spinkle grene og let flor. Blomstrer fra juli-september
med lyseblå blomster over en bund af skinnende
grønne svagt aromatiske blade. God som kant, i
mindre grupper eller som bunddække.

Rød sporebaldrian Centranthus ruber. 60 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Staude med naturligt look
og flotte blomster. Blomstrer fra juni-oktober med
røde blomster i store løse blomsterstande. Aflange
blåduggede blade. God til afskæring. Nøjsom plante,
der kan vokse alle steder.

Bakkenellike Dianthus deltoides ’Leuchtfunk’.
15 cm. Plant 7 planter pr. kvm. Pudeformet sød
nellike med et væld af blomster. Blomstrer fra junijuli med små mørkerøde blomster. Beholder de
mørkegrønne blade hele vinteren. Fås også med
hvide blomster.

Fjernellike Dianthus plumarius. 20 cm. Plant 7
planter pr. kvm. Gråblå blade med oprette relativt
store blomster. Blomstrer fra juni-juli med let
frynsede blomster i hvide, rosa og røde farver.
Beholder bladene vinteren igennem. Blomsten
egner sig fint til buketter.
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Stauder

Stauder til tørre voksesteder – fortsat

Tidselkugle Echinops ritro. 80 cm.
Plant 5 planter pr. kvm. Dekorativ høj staude
med grågrønne blade og spændende blomster.
Blomstrer fra juli-september med kugleformede
stålblå blomster. Egner sig til buketter.

Kokardeblomst Gaillardia aristata
’Kobold’. 30 cm. Plant 9 planter pr. kvm.
Varme blomsterfarver og relativt store
blomster. Blomstrer fra juli-september
med store lysende gul- og rødfarvede
blomster. Kokardeblomst fås i flere
forskellige blomsterfarver.

Storrodet storkenæb Geranium
m. ’Spessart’. 30 cm. Plant 6 planter
pr. kvm. Solid bunddækkende staude
til både mindre og større flader.
Blomstrer fra maj-juli med hvide blegrosa blomster på en tæppebund af tæt
bladmasse. Fås også med lys rosa og
mørkere rosa blomster. Fine høstfarver.

Blodrød storkenæb Geranium s. ’Max Frei’.
30 cm. Plant 7 planter pr. kvm. Yndefuld bunddækkende storkenæb. Blomstrer fra maj-august
med rødlilla mellemstore enkle blomster. Blodrød
storkenæb fås i sorter med hvide, lys rosa, rosa og
rødlilla blomster.
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Bispehue Epimedium x p. ’Fröhnleiten’.
30 cm. Plant 9 planter pr. kvm. Effektiv bunddækkende plante til den tørre skygge. Får små
gule blomster fra maj-juni. Taglagte blade, der
beholdes hele vinteren.

Alpemandstro Eryngium alpinum ’Blue Star’.
80 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Opret og flot
staude med flot farvespil på blade og blomster.
Blomstrer fra juli-august med små mørkeblå
blomster, der er omgivet af tornede stålblå
højblade. Velegnet til buketter og til at tørre.

Storkenæb Geranium hybrid ’Rozanne’. 50 cm. Plant 5 planter pr. kvm.
Prisvindende geranium med store blomster, der fortsætter helt frem til frosten.
Blomstrer fra juni-november med store flotte blå blomster og hvidt øje.
Den blå farve intensiveres, når nætterne bliver køligere. ’Rozanne’ vokser kraftigt
og kan ligefrem kravle op i buske og træer. Ønsker du at den forbliver kompakt,
kan du med fordel finde hækkeklipperen frem og reducere højden – den vokser
hurtigt videre. ’Rozanne’ har også ”søstre” med andre blomsterfarver og mindre
vækstform.

Flerårig brudeslør Gypsophila paniculata.
90 cm. Plant 3 planter pr. kvm. Kraftig opret plante
med dækkende bund. Blomstrer fra juli-august
med små stjerneformede hvide blomster, der
er samlet i en sløragtig blomsterstand. Særdeles
velegnet i buketter sammen med roser.

Soløje Helianthemum hybrid ’Mette’. 20 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Fin nøjsom flittigt blomstrende staude. Blomstrer fra juni-august med enkle
rødorange blomster med gult øje. Soløje kan også
fås med hvide og rosa blomster.

Stauder

Stauder til tørre voksesteder – fortsat

Julerose Helleborus niger. 30 cm.
Plant 7 planter pr. kvm. Når intet andet
blomstrer, har du julerosen. Blomstrer
fra december-april med store skålformede hvide blomster, der holder
meget længe. God til skygge i tør jord.

Isop Hyssopus officinalis. 50 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Tørketålende
opret fin spiselig staude. Dybt mørkeblå små blomster på de lange skud
fra juli-august. Isop anvendes også
som krydderurt. Fås også med hvide
blomster.

Haveiris Iris g. ’Flammenschwert’.
70 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Sofistikeret blomstrende staude. Blomstrer
fra juni-juli med meget store klart lyseblå blomster. Visner ned, men knolden
er stadig tydelig til næste forår, hvor
nye blade og blomster vokser frem.

Raketblomst Kniphofia h. ’Express’.
80 cm. Plant 7 planter pr. kvm. Opret
flot plante med spektakulær blomst.
Blomstrer fra juli-september med
røde/gule blomster på en lang blomsterstilk. Nye sorter, der kun bliver 50 cm
høje er særdeles interessante.

Lavendel Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue’. 30 cm. Plant 7 planter pr. kvm.
Rosa lavendel Lavandula angustifolia ’Rosea’. 30 cm. Plant 7 planter pr. kvm.
Busket staude med de dejligste blomster. Blomstrer fra juli-august med aks af små Busket staude med de dejligste lyse rosa duftende blomster fra juli-august.
mørkeblå lilla duftende blomster på lange stilke. De gråblå blade er ligeledes
dejligt duftende. Beholder løvet vinteren over. Klippes ned hvert forår, men ikke
dybere, end der stadig er synlige blade.

Hvid lavendel Lavandula angustifolia
’Edelweiss’. 30 cm. Plant 7 planter pr.
kvm. Busket staude med de dejligste
hvide blomster. Hvide duftende
blomster fra juli-august.

Flerårig hør Linum perenne. 45 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Spændende
florlet staude. Blomstrer fra juni-august
med små lyseblå blomster på oprette
aks. Kan anvendes i buketter.

Almindelig blåkant Nepeta x
faassenii. 25 cm. Plant 6 planter pr. kvm.
Til kant, i små grupper eller større flader.
Blomstrer fra juni-september med små
blå læbeblomster på aflange aks.

Hvid blåkant Nepeta x racemosa.
35 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Hvid
version af den populære blåkant.
Blomstrer fra juni-september med
hvide blomster. Dufter dejligt.
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Kæmpevalmue Papaver orientale.
80 cm. Plant 5 planter pr. kvm. Smukke
store blomster på lange stilke. Blomstrer
fra maj-juni med store blomster i røde,
rosa, hvide, orange eller tofarvede
blomster. Dekorative frøstande. Kan
bruges i buketter.

Løvehale Phlomis russeliana.
80 cm. Plant 5 planter pr. kvm. Busket
staude med stærke blomsteraks.
Blomstrer fra juli-august med kranse
af gule blomster, der sidder i etager.
De er også flotte i afblomstret
tilstand. Vintergrøn staude.

Staudesalvie Salvia n. ’Ostfriesland’.
40 cm. Plant 5 planter pr. kvm. Uundværlig dekorativ staude i haven. Blomstrer
fra juni-august med blålilla blomster i
lange aks. Mørkegrønne aromatiske
blade. Staudesalvie fås også med
hvide, mørkeblå og rosa blomster.

Lav sæbeurt Saponaria ocymoides.
20 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Sød lidt
uregelmæssig staude med blød vækst.
Blomstrer fra maj-juli med små mørkerosa blomster. Dufter svagt. Kan med
fordel klippes lidt tilbage og danner
derefter endnu et blomsterflor.

Purpursolhat
Sommer og sensommeren prydes af de skønneste blomster fra purpursolhatte, der fås i et væld af farver og blomsterforme.
Et større forædlingsarbejde har de senere år resulteret i hundredevis af nye sorter, der testes hos planteskolerne, inden
de sættes i produktion. Purpursolhat er en prærieplante, der trives i sol og relativt tør jord. Den skal have plads i dit
staudebed, så nabostauderne ikke skygger for den lidt sene brydning. Vokser i almindelig jord og skal først klippes ned,
når vinteren slipper sit tag i haven.

Purpursolhat ’Magnus’. 100 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Lidt uregelmæssig plantevækst på denne sort
af purpursolhat, der er formeret fra
frø. Uensartede mørkerosa blomster.
God til forvildning.

Purpursolhat ’Baby Swan White’.
50 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Relativt
ensartet vækst, selvom ’Baby Swan
White’ er frøformeret. Ønsker du
en højere hvid frøsort, så skal du
anvende ’Alba’, der bliver ca. 100 cm.

Purpursolhat ’Green Jewel’.
50 cm. Plant 6 planter pr. kvm.
Meget populær limegrøn farve i
mellemstore blomster. Robust og
stabil i haven.

Purpursolhat ’Sunrise’. 75 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Svagt gul
purpursolhat med rørformede
blosterblade. ’Sunrise’ er stadig den
bedste gule sort, men der er nye
sorter på vej.

Purpursolhat ’Virgin’. 60 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Fuldstændig
ensartede store hvide blomster på
sorten ’Virgin’, der formeres vegetativt. Robust og sikker hvert år.

Purpursolhat ’Fatal Attraction’.
70 cm. Plant 6 planter pr. kvm.
Nok stadig den bedste mørkrosa
sort med mørke stængler og god
forgrenet vækst. Er formeret vegetativt, som sikrer ens blomstring.

Purpursolhat ’Pink Double Delight’.
60 cm. Plant 6 planter pr. kvm. De
dobbelte purpurhatte findes i både
hvide, orange, orangerøde, røde og
pink farver. Er stadig den dobbelte
sort, der er mest robust.

Purpursolhat ’Tomato Soup’.
70 cm. Plant 6 planter pr. kvm.
Højrød blomsterfarve på lidt
uregerlig plante, der dog er utrolig
blomsterproduktiv. Sund og sikker
hvert år.

Tips
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Purpursolhat trives i det solfyldte bed med tør og halvfugtig jord. Klip de smukke blomster til buketter
og tørring - selve frøstanden er efter afblomstring særdeles dekorativ uden blosterblade.
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Japansk stenurt Sedum cauticola
’Lidakense’. 10 cm. Plant 9 planter pr.
kvm. Lav tæppedannende dekorativ
stenurt. Blomstrer fra juli-august med
små mørkrosa blomster på bund af
grå blade. Bunddækkende, men visner
væk hver vinter.

Tips

Husløg Sempervivum. 15 cm.
Plant 16 planter pr. kvm. Super tørketålende planter. Blomstrer fra juniaugust med rosa, røde eller gule
blomster på en bund af rødgrønne,
grønne, brungrønne, grålige eller
rødbrune sukkulente bladrosetter.

Lammeøre Stachys byzantina.
15 cm. Plant 7 planter pr. kvm. Helt gråhvid staude med bløde blade. Blomstrer
fra juli-august med oprette rosa blomster.
Lammeøre holder bladene hele
vinteren. Blade kan anvendes til
dekorationer.

Aksærenpris Veronica spicata.
30 cm. Plant 9 planter pr. kvm.
Blomstrer fra juli-september med
rosa, røde eller blå blomster, der er
velegnede til afskæring.
Opretvoksende stivgrenede planter
med dekorative blomster.

Mange af de tørketålende stauder blomstrer om foråret og først på sommeren. Du kan med fordel klippe
dem tilbage, når blomstringen er ovre. Først og fremmest giver det mere kompakte planter, men du kan
samtidig håbe på endnu en blomstring i den sene sommer.

Stauder til fugtige voksesteder
Mange stauder kan vokse flere forskellige steder i haven. Nogle håndfulde kan faktisk vokse hvor som helst. I dette
afsnit har vi valgt de stauder, der kan tåle at vokse i det bed, hvor der altid er lidt (for) fugtigt. Det betyder ikke, at
de samme stauder ikke også kan vokse, hvor der er almindelig eller sågar tør havejord – blot at du her er sikker på
succes, hvis dit bed altid er fugtigt.

Stormhat Aconitum. 100 cm. Plant 6 planter
pr. kvm. Majestætisk staude med flotte blomsterstande. Blomstrer fra juli-august med klare mørkeblå, hvide eller tofarvede blomster. Bruges til
buketter og dekorationer.

Kinesisk astilbe Astilbe chinensis
’Purpurlanze’. 80 cm. Plant 6 planter
pr. kvm. Vandkrævende staude, der
kvitterer med flotte blomsterstande.
Blomstrer fra august-september med
purpurrøde blomster i oprette stande.
Astilbe fås i hvide, rosa og røde
farvenuancer.

Krybende læbeløs Ajuga r. ’Braunherz’.
15 cm. Plant 15 planter pr. kvm. Effektiv og robust
bunddækkende staude. Rødbrune blade hele
året rundt og blå blomster fra maj-juni.

Stjerneskærm Astrantia ’Roma’.
70 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Smuk
og populær staude. Fotogene blomster
fra juni-september, der både tiltrækker
svirrefluer og bier. Findes i sorter
med hvide, mørkere rosa samt
dybt røde blomster.

Lodden løvefod Alchemilla mollis. 40 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Kraftig halvhøj bunddækkende staude med attraktive blomster. Store lodne
blade, der ligger lagdelt og dækker bunden.
Gulgrønne blomster fra juni-september.

Plettet hjortetrøst Eupatorium
m. ’Atropurpureum’. 2 m. Plant 2 planter
pr. kvm. Meget høj og strunk staude
til baggrunden af bedet. Blomstrer
fra august-oktober med mørkerøde
blomster i store skærme. Robust
og kraftig staude, der trives allerbedst, når jorden konstant er fugtig.

Vortemælk Euphorbia a.
’Purpurea’. 50 cm. Plant 7 planter pr.
kvm. Mørkbladet forårsbebuder.
Med gulgrønne blomster fra apriljuni bidrager vortemælk til at vække
foråret i haven. Skal beskyttes i hårde
vintre.
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Ildvortemælk Euphorbia griffithii ’Fireglow’.
60 cm. Plant 5 planter pr. kvm. Yderst dekorativt
løv, stængler og blomster. Blomstrer fra maj-juni
med åbne skærme af små blomster, der er omgivet
af markante orangerøde højblade. Er vintergrøn
og mere robust end vortemælk.

Mjødurt Filipendula palmata ’Nana’. 40 cm.
Plant 7 planter pr. kvm. Smuk og solid staude.
Blomstrer fra juni-august med toppe af rosa
blomster. Kræver ekstra vand i tørre perioder.
Prøv også amerikansk mjødurt, der bliver 1,5 m
høj.

Skovstorkenæb Geranium s. ’Mayflower’.
50 cm. Plant 7 planter pr. kvm. Skøn storkenæb
med masser af blomster. Store rødlilla blomster
fra juni-juli på bund af frodige grønne blade.
Robust og stærk storkenæb.

Nellikerod
Geum rivale. 30 cm.
Plant 7 planter pr. kvm.
Dejlig lidt vild staude.
Flerfarvede ”varme”
gule, orange og røde
små blomster fra majjuni. Sej og robust
staude.

Daglilje
Hemerocallis hybrid
’Apricot’. 60 cm. Plant 5
planter pr. kvm. Velsmagende staude med store
blomster. Blomstrer fra
juni-juli med orangegule
tragtformede blomster.
Fås i sorter med hvide,
lysegule, mørkegule,
Hosta Hosta hybrid ’Sum and Substance’. 70 cm.
orange, rosa, røde og
Plant 5 planter pr. kvm. Store flotte nærmest limegrønne
rødbrune farver.
blade. Hosta er mange ting, og der findes et væld af sorter.
Til det fugtige bed skal du vælge funkia, der vokser kraftigt
og bliver over 50 cm høje. Dværgfunkia vil ikke kunne trives
i et fugtigt bed. Brug bladene til buketter.

Sibirisk iris Iris sibirica ’Cambridge’. 70 cm.
Plant 5 planter pr. kvm. Smukke grønne blade og
flotte blomsteraks. Blomstrer fra juni-juli med
store himmelblå blomster. Fås også med hvide
og rødbrune blomster. Kan bruges til buketter.
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Nøkketunge Ligularia dentata ’Desdemona’.
100 cm. Plant 3 planter pr. kvm. Kraftig vækst, der
forudsætter fugtig jord. Blomstrer fra august-september med orangegule blomster i skærmagtige
stande, der frit hæver sig over de mørke blade.

Hvid fredløs Lysimachia clethroides. 50 cm.
Plant 5 planter pr. kvm. Både blade og blomster er
smukke. Hvid fredløs blomstrer fra juli-august med
nikkende blomsterstande over en tæt bladbund,
der dækker 100%. Spreder sig med udløbere.
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Almindelig kattehale
Lythrum salicaria ’Robert’. 60 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Busket
staude med stabil blomstring. Fra
juli-august står ’Robert’ med rosarøde
blomster på tætte aks, der også er
velegnede i buketter. Robust og
solid staude.

Hestemynte Monarda hybrid
’Blaustrumpf’. 80 cm. Plant 6 planter
pr. kvm. Spiselig staude, der vokser
uden opbinding. Blomstrer fra juliseptember med duftende violette
blomster. Både blomster og blade
kan anvendes til te. Fås i sorter, der
er mere kompakte og med rosa,
hvide og røde blomster.

Sølvknap Ranunculus aconitifolius ’Pleniflorus’. 50 cm. Plant 4 planter
pr. kvm. Ingen have uden sølvknap! Blomstrer fra maj-juni med hvide
fyldte blomster, der passer til enhver buket fra haven. Solid plante, der
også klarer sig fint i almindelig havejord.

Solhat Rudbeckia f. ’Goldsturm’.
60 cm. Plant 4 planter pr. kvm.
Solgul staude til sensommeren.
Solhat er robust og vokser også i
almindelig havejord. Plant i større
eller mindre grupper og få effekten af
et smukt og lysende blomsterflor,
der holder fra juli-oktober.

Rosenkvæsurt Sanguisorba obtusa.
50 cm. Plant 5 planter pr. kvm. Aflange
tætte blomster på bund af grønne
blade. Rosenkvæsurt er kraftigtvoksende og vandkrævende.
Blomstrer fra juli-august med rosa
blomsteraks. Prøv også lægekvæsurt,
hvor blomsterne er mindre.

Pileurt Persicaria amplexicaulis.
60-100 cm. Plant 5 planter pr. kvm.
Én af de bedste stauder, der bl.a.
vokser i fugtig jord. Findes i sorter
med hvide, svagt rosa, rosa og
mørkerøde blomster, der sidder
på tynde aks og blomstrer fra julinovember. Blomsterne kan bruges
i buketter.

Høstfloks Phlox p. ’Europa’.
70 cm. Plant 7 planter pr. kvm. Frodig
staude, der også klarer at vokse i en
fugtig jord. Blomstrer fra juli-september
med store duftende hvide blomster
med rosa øje. Findes i farverne hvid,
rosa, orange, laks, blå og rød. De
nyeste sorter er mere modstandsdygtige over for meldug.

Bronzeblad Rodgersia podophylla. 90 cm. Plant 3 planter pr. kvm.
Frodig staude hvor som helst i haven. Store lappede bronzefarvede blade,
der senere bliver mere grønne. Blomstrer fra juni-juli med små hvide blomster
på lange stængler. Findes i flere sorter med andre blad- og blomsternuancer.

Kinesisk engblomme Trollius
chinensis. 80 cm. Plant 6 planter pr.
kvm. Mørkegrøn frodig staude med
svævende blomster. Blomstrer fra
juni-august med runde kopformede
orangegule blomster, der er fine i
buketter.

Langbladet ærenpris Veronica
longifolia. 60 cm. Plant 6 planter pr.
kvm. Kraftigtvoksende opret med
flotte blomster. Mange forskellige
sorter med pragtfulde spir af små
blomster i hvid, pink, lyseblå og
mørklilla fra juni-september.

49

Stauder

50

Stauder til skyggefulde voksesteder
Til den nemme have hører stauder. Stauder der dækker bunden, så der ikke skal hakkes og
luges. Rigtig mange bunddækkende stauder passer helt sig selv, og kombinerer du dem med
de robuste og kraftigt voksende, får du et dynamisk bed. Her kan du finde en lang række
stauder, der foruden at gro i sol, også kan vokse, hvor der næsten ingen sol er. Det kan
være under store træer og buske, i surbundsbedet eller blot det nordvendte bed. Brug også
havens bede til stauder, der har spiselige blomster – mange af dem kan sagtens trives i skygge.

Lodden løvefod Alchemilla mollis. 40 cm.
Tørketålende. Plant 6 planter pr. kvm. Kraftig bund
og dekorative limegule blomster. Fra juni-september blomstrer lodden løvefod med skærme af
limegrønne blomster, der er gode i alle buketter.

Høstanemone Anemone j. ’Honorine Jobert’.
100 cm. Plant 5 planter pr. kvm. Taknemmelig
opret staude. Blomstrer fra august-oktober med
store hvide blomster. Findes i sorter med rosa,
fyldte hvide og stærkere rosafarvede blomster.

Akeleje Aquilegia vulgaris. 50-60 cm.
Tørketålende. Plant 9 planter pr. kvm. Smuk og
populær plante. Blomstrer fra maj-juli med kortsporede blomster, der afhængig af sorten er blå,
lilla, rosa, gule, sortbrune, hvide eller tofarvede.

Finbladet fjerbusk Aruncus dioicus. 170 cm.
Plant 2 planter pr. kvm. Meget høj og velegnet
staude til skyggebedet. Blomstrer fra maj-juni
med bittesmå hvidgule blomster i fjeragtige stande.
Trods højden, er opbinding ikke nødvendig.

Hasselurt Asarum europaeum. 10 cm.
Tørketålende. Plant 12 planter pr. kvm. Glinsende
mørkegrøn bunddækkende plante. Plantes imellem
buske, andre stauder eller som flade. Får små rødbrune klokkeformede blomster i maj måned.
Skal aldrig klippes ned.

Kinesisk astilbe Astilbe chinensis. 80 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Snitdelte blade og flotte
blomster. Selv i meget skyggede bede, blomstrer
astilbe på livet løs. Blomstringstid for nogle sorter
er juni-juli, mens andre først blomstrer fra
august-september.

Stjerneskærm Astrantia ’Star of Billion’. 70 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Taknemmelig og yderst
yndefuld staude. Stjerneskærm tåler dyb skygge,
men blomstrer mere, hvis skyggen mindskes.
Blomstringstid fra juni-september med mange
flotte hvidliggrønne stjerneblomster.

Hjertekæmpestenbræk Bergenia cordifolia.
40 cm. Tørketålende. Plant 6 planter pr. kvm.
Nøjsom og fleksibel staude. Blomstrer fra aprilmaj med små rosa eller røde klokkeformede
blomster. Mørkegrønne dekorative blade, der rødfarves om efteråret, men beholdes hele vinteren.

Kærmindesøster Brunnera macrophylla.
40 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Dejlig romantisk
forårsstaude. Blomstrer fra maj-juni med små klart
blå blomster i lette blomsterstande med let duft.
Store ruhårede hjerteformede dekorative blade.
Prøv også sorter med sølvfarvede blade.
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Mælkeklokke Campanula lactiflora. 80 cm.
Tørketålende. Plant 4 planter pr. kvm. Frodig staude,
der uden opbinding står flot. Blomstrer fra juniaugust med små stjerneformede lillarosa, hvide
eller rosa klokker afhængigt af sorten.

Stjerneklokke Campanula poscharskyana.
20 cm. Plant 9 planter pr. kvm. Flad og bunddækkende med masser af blomster. De små mørkegrønne hjerteformede blade danner bund for
et væld af hvide, rosa eller blå stjerneformede
klokker, der sidder på tynde stilke.

Sølvlys Cimicifuga ramosa ’Brunette’. 180 cm.
Tåler fugtig jord. Plant 3 planter pr. kvm.
Duftende majestætisk staude. Helt uden opbinding
står den høje sølvlys som en enkelt plante og
præsterer flot. Rødbrune blade med hvide
stærkt duftende spir fra september-oktober.

Canadisk hønsebær Cornus canadensis.
20 cm. Plant 7 planter pr. kvm. Køn bunddækkende
staude, der kan stå alle steder. Blomstrer fra juni
med små grønne blomster, der er omgivet af
4-6 hvide højblade. Får senere røde bær.

Gul lærkespore Corydalis lutea. 30 cm.
Tørketålende. Plant 6 planter pr. kvm. Dejlig og
frodig plante, der blomstrer fra maj-oktober med
guldgule rørformede blomster. Nøjsom og robust
staude, der klarer sig rigtig mange steder i haven.

Liljekonval Convallaria majalis. 20 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Klassisk staude med duft.
Årets liljekonvalbuket kan plukkes fra maj-juni, hvor
den mørkegrønne plante står flot i bunden med
duftende hvide blomster.

Lille hjerteblomst Dicentra eximia. 25 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Finløvet og lidt sart udseende. Blomstrer fra maj-september med små
hjerteformede rosa blomster i løse klaser. Har
smukt blågrønt løv.

Fingerbøl Digitalis purpurea. 100 cm. Tørketålende. Plant 6 planter pr. kvm. Kraftig staude
med store blomster. Fingerbøl er vintergrøn og
blomstrer fra juni-juli med meget flotte lange
blomsterspir. Er flittig til at så sig selv.

Hvid bispehue Epimedium y. ’Niveum’. 15 cm.
Tørketålende. Plant 9 planter pr. kvm. Småbladet
bispehue med hvide blomster. Blomstrer fra aprilmaj med små hvide blomster imellem eller lige
over løvet, der er helt bronzefarvet i udspring.
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Almindelig skovmærke
Galium odoratum. 20 cm. tørketålende.
Plant 9 planter pr. kvm. Spiselig duftende bunddække. Forårsbebuder med
søde meget små hvide blomster fra
maj-juli. Aromatiske blade, der kan
spises eller tørres til potpourri.

Storrodet storkenæb
Geranium m. ’Ingwersens Var’. 40 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Tæppedannende solid storkenæb. Blomstrer
fra maj-juli med sart rosa blomster
hævet over en bund af grønne blade,
der hvert efterår får flotte høstfarver.

Daglilje Hemerocallis hybrid ’Stella d’Oro’. 40 cm. Plant 7 planter pr. kvm.
Minisort af daglilje. Blomstrer fra juni-september med små varmt gule
tragtformede blomster med tilbagebøjede kronblade. Er spiselig og
blomsterknoppen smager meget forskelligt fra den udsprungne blomst.

Hosta Hosta hybrid ’Royal Standard’. 50 cm.
Plant 5 planter pr. kvm. Kraftig hosta med
duftende blomster. Ensfarvede grønne blade.
Blomstrer fra juli-september, med høje hvide
blomster, der dufter. Spiselig og dejlig staude,
der også fungerer godt i skygge.
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Bølgekronet storkenæb
Geranium phaeum. 60 cm. Plant 6
planter pr. kvm. Sejeste storkenæb
til sværeste voksested. Til det skyggefulde bed, hvor skvalderkålen er svær
at komme af med. Blomstrer fra junijuli med hvide, lillasorte eller blålige
blomster afhængigt af sorten.

Påskeklokke Helleborus orientalis.
40 cm. Plant 5 planter pr. kvm.
Spændende stauder med de flotteste
blomster. Påskeklokker blomstrer alle
efter jul, men nogle starter allerede
i januar og fortsætter frem til marts.
Fås i mange forskellige farver fra hvid,
hvidgrøn, rosa, mørk rosa og rød.

Alunrod Heuchera. 35 cm. Plant 9 planter pr. kvm. Vintergrøn tuedannende robust staude. Rigtig mange oprette blomsterstande fra maj-juni.
Blomsterfarve varierer fra sort til sort. Alunrod er en solid og robust
staude, der også trives, hvor der er en del skygge.

Vår fladbælg Lathyrus vernus. 30 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Opret staude med tidlige
blomster. Flotte lillarøde ærteblomster på en
bund af grønne snitdelte blade. En rigtig forårsbebuder, der blomstrer fra april-maj.

Aks brandbæger Ligularia przewalskii. 120 cm.
Plant 3 planter pr. kvm. Kraftig staude med mørkegrønne blade og gule blomster. Fra augustseptember danner aks brandbæger lange spir af
små gule blomster, der vækker opsigt. Plantes i
små grupper. Kræver fugtig jord.

Stauder

Stauder til skyggefulde voksesteder – fortsat

Vårkærminde Omphalodes verna. 15 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Effektiv bunddækkende
plante med fine blå blomster. Blomstrer fra aprilmaj med små himmelblå blomster i lette stande
imellem og lige over løvet.

Slangeskæg Opiopogon plan. ’Nigrescens’.
15 cm. Plant 12 planter pr. kvm. Lilje, der minder
om prydgræs. Slangeskæg er en vintergrøn staude
med purpurfarvede blade, hvide blomster fra
juli-august og blålige bær.

Høstfloks Phlox paniculata ’Fujiyama’. 70 cm.
Plant 7 planter pr. kvm. Duft og ynde på opret
staude. God staude, der klarer sig uden opbinding.
Blomstrer fra juli-august med store duftende hvide
blomster. Høstfloks fås i et væld af blomsterfarver.

Fladkravet kodriver Primula elatior. 15 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Lille staude til den
forreste del af bedet. Blomstrer fra april-maj
med gule, røde eller mørkrosa blomster, som
ofte lyser flot op.

Lungeurt Pulmonaria angustifolia ’Azurea’.
25 cm. Plant 6 planter pr. kvm. Blomsterrig staude
til endog dyb skygge. Umådelig robust meget tidlig
staude, der først danner en grøn bund og derefter
står klar med blomster allerede fra april-maj.

Bronzeblad Rodgersia pinnata. 50 cm.
Plant 3 planter pr. kvm. Store lappede blade og
meget høj blomst. Op mod 1 m høje astilbelignende
hvide blomster, der står flot over den mørkegrønne
bund af meget store blade fra juni-juli.

Porcelænsblomst Saxifraga x urbium. 30 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Vintergrøn bunddækkende
staude. Blomstrer fra maj-juni med små hvide
eller rosa stjerneformede blomster i sløragtige
toppe. Plantens bund er helt tæt og massiv.

Biskophat Tellima grandiflora. 40 cm.
Tørketålende. Plant 9 planter pr. kvm. Kraftig
staude, der danner tue. Super solid staude, der
får grønlige blomster fra maj-juni. Sår nemt sig
selv. Vokser i al slags jord.

Skumblomst Tiarella cordifolia. 20 cm.
Plant 6 planter pr. kvm. Mellemstor tuedannende
staude. Blomstrer fra maj-juni med små hvide
blomster i lette lodrette toppe. Bladene er frisktgrønne og skifter til rødlige farver hvert efterår.
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Stauder

Stauder til skyggefulde voksesteder – fortsat

Virginsk ærenpris Veronicastrum. 100 cm. Plant 5 planter pr. kvm. Trendy staude, der med sin højde og blomsterform har fået plads i mange
haver. Ranke og kraftige oprette stængler, der først står som mørkegrønne; men fra juli måned springer de ud med flotte blomsterspir, der holder
helt hen til begyndelsen af oktober. Blomsterne kan bruges i buketter. Fås i flere sorter med hvide, lilla, eller pinkfarvede blomster.

Tudselilje Tricyrtis hirta. 50 cm. Plant 9 planter
pr. kvm. Spektakulær blomst på smuk staude.
Blomstrer fra august-oktober med stjerneformede
orkidéagtige hvide rosa blomster, der er spiselige
og smager godt. Vokser også i surbundsbedet.
Kan bruges til buketter.

Hornviol Viola cornuta. 20 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Spiselig viol
med lang blomstringstid. Blomstrer
fra maj-oktober med blå, hvide, gule,
violette, sorte eller tofarvede
blomster.
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Stor vintergrøn Vinca major. 30 cm.
Tørketålende. Plant 6 planter pr. kvm. Vintergrøn
ret smuk staude. Danner lidt høj bunddække med
løse overhængende skud, der er meget dekorative.
Blomstrer fra maj-juli med relativt store blå eller
hvide blomster. Kan få vinterskader i hårde vintre,
men bryder hurtigt igen fra basis.

Martsviol Viola odorata. 10 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Spiselig forårsviol. Martsviol er for mange indbegrebet af forår. Allerede i marts dukker de
violette eller hvide blomster frem
og minder os om en ny havesæson.

Vintergrøn Vinca minor. 15 cm.
Tørketålende. Plant 9 planter pr. kvm. Vintergrøn bunddækkende staude. Meget anvendt
bunddækkende staude, der beholder de fleste
blade om vinteren. Har fine lange bladstængler,
hvor der kommer hvide eller blålige blomster
fra maj-juni.

Pinseviol Viola sororia. 15 cm.
Plant 9 planter pr. kvm. Spiselig viol
med meget fine små blomster.
Fortsæt violglæden med pinsevioler,
der først blomstrer fra april-maj.
Fås i lys blå, rosa og hvid.

Guldjordbær Waldsteinia ternata.
20 cm. Tørketålende. Plant 9 planter
pr. kvm. Effektiv bunddækkende staude
med højdepunkter flere gange om
året. Vintergrøn med gule blomster
fra april-juni.

Roser

Vi er mange, der ikke kan forestille os en have uden roser, men de
moderne havefamiliers haver er i dag
ofte plantet til med andre flotte og dejlige
planter. Roser er nemlig havnet i en kategori
af planter, som godt kan give udfordringer i jagten
på det perfekte resultat. Det synes vi er synd! Et kyndigt udvalg
af gæve gartnere har derfor sammensat deres bud på roser til
haven, hvor plejeniveauet er lavt, men behovet for nydelse er højt.

Rosensorterne er udvalgt, så sundhed og nem pasning er i højsædet.
Er haven ikke så stor, kan man derfor godt nøjes med at plante
enkelte af disse roser, som så gør det ud for en blomstrende
busk og ikke et helt rosenbed. Roser trives jo rigtig fint sammen
med de fleste stauder i det solfyldte bed. Krukkeroser har også
fået stigende interesse, og mange af de nye rosensorter har en
mere kompakt vækst, større blomster og stor blomsterrigdom.
Søg derfor råd hos din gartner til nemme roser i haven.

Røde roser
… nogle af de bedste røde roser

’Black Magic’ 1,5 x 1 m. Mellemstore dybt mørkerøde blomster, der har en dejlig duft. ’Black Magic’
er egentlig en snitrosesort, men gør det godt på
en lun vokseplads i haven. God holdbarhed i vasen.

’Burgundy Ice’ 0,8 x 1 m. Dybt fløjlsrøde elegante
blomster. En lav og kompakt rosenbusk med meget
mørkegrønne blade og blomster i små buketter, der
blomstrer hele sommeren og efteråret. Farven
ændrer sig mod de lilla toner.

’Celebration Time’ 0,8 x 0,6 m. Halvfyldte teglfarvede blomster i små buketter. Bunddækkende
eller som lav hæk eller i krukker. Blomstrer længe
og har en svag duft.

’Charisma’ 0,8 x 0,6 m. Storblomstret rose
med nærmest perfekte rosenformede blomster.
Dybt magentafarvede blomster, der holder
længe i vasen og fortsætter deres blomstring i
haven længe. Grønt løv og rødlige stængler.

’H. C. Andersen’ 1,2 x 0,8 m. Meget mørkegrønne tykke blade med dybt mørkerøde blomster.
Blomstring fra juni-september med halvfyldte
mørkerøde blomster, der har en let vildroseduft.

’Ingrid Bergman’ 0,8 x 0,7 m. Klassisk mørkerød
rose med mørkegrønne blanke blade.
Storblomstrende rose, der har store blomsterhoveder med perfekt rosenform. Lang blomstringstid og god holdbarhed i vasen. Middelstærk
rosenduft. Har vundet flere rosenpriser.

’Johan Wolfgang von Goethe’ 0,8 x 0,8 m.
Kraftig duft og fyldte blomster. ’Johan Wolfgang von Goethe’ er en storblomstrende rose
med meget store fyldte velduftende og flotte
blomster, der holder godt i vasen.

’Nadia Renaissance’ 1,2 x 0,8 m. Store fyldte
blomsterhoveder i små buketter. En renaissancerose, der flittigt blomstrer fra juni og helt frem
til frost. Dansk forædlet rose med god duft.

’Rød Leonardo da Vinci’ 0,8 x 0,6 m. Meget
store dobbelte blomster, der falmer i varmt
vejr. Dejlig buketrose, der blomstrer rigtigt længe
og gør sig godt i en vase. Flot sundt blankt
mørkegrønt løv.
55

Roser

Hvide roser
… nogle af de bedste hvide roser

’Ambiente’ 0,8 x 0,6 m. Cremehvide meget
smukke rosenblomster. Flot mellemgrøn bladfarve
og elegante store cremehvide blomster, der holder
længe i vasen. God til at fortsætte blomstringen.

’Aspirin’ 0,8 x 0,8 m. Højt bunddække eller lav
buketrose. ’Aspirin’ er en rose, som kan plantes i
mange situationer. Den blomstrer med mange
mellemstore hvide blomster, der i udspring har
en svag rosa gnist. Dufter let sødt.

’Royal Copenhagen’ 1,2 x 0,8 m. Storblomstret med store porcelænshvide
blomster. Velvalgt navn til den næsten sarte hvide rose med dejlig duft.
Lang blomstringstid og meget velegnet til vasen.

’Caroline de Monaco’ 1,25 x 0,8 cm.
Storblomstret rose med elfenbensfarvede
blomster. Meget smuk rose med store blomster
i perfekt rosenform. Dufter let og sødt. Perfekt
til buketter.

’Nostalgie’ 1 x 0,8 m. Tofarvet hvid og rosa blomst med stærk sød duft.
Har store kopformede blomster, der i midten har cremehvide kronblade,
mens de ydre er mørkerøde. God kompakt rose med lang blomstringstid.

Rosa roser
… nogle af de bedste rosafarvede roser

’Astrid Lindgren’ 1,5 x 1 m. Kraftig busket rose
med masser af blomster. ’Astrid Lindgren’ er en
dansk rose, der hele sommeren og efteråret
blomstrer med store buketter af svagt rosa
blomster, der har en let frugtig duft.
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’Crocus Rose’ (Emanuel) 1,2 x 0,8 m.
Meget svagt rosafarvet rose, der ofte fremstår
cremehvid. Meget dejligt duftende fyldte rosenblomster fra juni-september. Engelsk rose fra
David Austin.

’Benjamin Britten’ 1,2 x 0,8 m. Mørkrosa
med svag orange tone. Store fyldte blomster fra
juni til september. Dejlig stærk frugtagtig duft.
Engelsk rose fra David Austin.

Roser

Roser – fortsat
… nogle af de bedste rosafarvede roser

’Focus’ 0,8 x 0,6 m. Stærk rosafarvet fyldt rose.
Koralrød farve med rosa nuancer. Smuk og god til
buketter. Har en let duft. Har vundet flotte priser.

’Gertrude Jekyll’ 1,2 x 1 m. Nok den mest
’Heidi Klum’ 0,6 x 0,5 m. Lav kompakt buketpopulære engelske rose. ’Gertrude Jekyll’ er ind- rose til bed og krukker. Helt tæt fyldte rosenbegrebet af engelske store fyldte rosenblomster blomster i rosa med lilla tone og fantastisk stærk duft.
med stærk duft. Fortsætter blomstringen, hvis
du klipper gamle rosenhoveder af.

’Morten Korch’ 1 x 0,8 m. Storblomstret meget sart rosa. Flotte
mørkegrønne stærke blade og rigtig smukke meget sarte rosa til cremehvide
blomster, der pryder længe ind i efteråret.

’Queen of Sweden’ 1 x 0,8 m. Svagt rosa fyldt
rose med duft af myrra. Fra juni og frem til
september blomstrer denne engelske rose med
de smukkeste fine rosa velduftende blomster.

’Naomi Renaissance’ 1,25 x 0,8 cm. Buketter af fyldte pink blomster.
’Naomi Renaissance’ er en dansk forædlet rose med skøn duft og meget
sundt løv. Blomstrer fra juni og langt ind i efteråret.

’Riberhus’ 0,8 x 0,6 m. Laksefarvet med rosa
nuancer. Smuk dansk forædlet rose med mellemstore fyldte blomster med let duft. Blomstrer til
langt ud på efteråret.

’Wisley 2008’ 1,25 x 1 m. Sart rosa meget fyldt
med skøn duft. Engelsk rose, når den er bedst.
Kompakt og rigt forgrenet sort med meget flotte
fyldte stærkt duftende blomster fra juni-september.
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Gul orange
… nogle af de bedste gule og orange roser

’Alexander’ 1,7 x 1 m. Sensationel frodig rosensort med fantastiske blomster. Ret store blomster
der sidder enkeltvis på de lange skud ved første
blomstring, men i buketter på de efterfølgende.
Meget spinkel duft. Har vundet flere priser.
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’Aprikola’ 0,8 x 0,6 m. Lav kompakt buketrose
’Chippendale’ 1 x 0,8 m. Flot storblomstret
med skønt flor. Abrikosfarvede blomster med
stærkt duftende rose. Særdeles velegnet til afskæring
let rosa nuance. Stor blomstring over lang periode. og fortsætter med at blomstre langt ind i efteråret.
Har en let duft. Både til bedet og i krukker.

’Gracious Queen’ 1,5 x 0,75 m.
Buketrose med gammeldags formede
blomster. Meget kraftigt duftende gul
rosensort med let krøllede kronblade.
Meget intens gul farve, der falmer til
mere limegul. Stor værdi i en vase,
hvor duften hurtigt fylder rummet.

’Hansastadt Rostock’ 0,7 x 0,6 m.
Ravfarvet super skøn buketrose.
God forgrening, meget sundt og
mørkegrønt løv og et væld af blomster
i små buketter, der dufter let.
Længeblomstrende.

’Inspiration’ 0,8 x 0,6 m. Store
blomster på stærke stængler. Meget
flot farvespil med orange, laks og
rosa nuancer, der gør sig flot i en
buket. Dufter let.

’Lady Emma Hamilton’
1,2 x 0,8 m. Engelsk fyldt velduftende
rose. En stærk engelsk rose med
meget smukke mellemstore fyldte
blomster, der dufter skønt.

’Marie Curie’ 0,8 x 1 m. Busket
rose med meget smukke blomster.
Et stort væld af mellemstore blomster,
der er halvfyldte i et farvespil fra rosa
til orange. Dufter let krydret. Blomstrer
kun én gang.

’Westart’ 0,7 x 0,6 m. Tidligt
blomstrende gul rose. Halvfyldte let
duftende blomster fra maj og frem
til frost. Mørkegrønne sunde blade.

’Westpoint’ 0,7 x 0,6 m. Tidligt
blomstrende orange rose. Halvfyldte
let duftende blomster fra maj og
frem til frost. Mørkegrønne sunde
blade.

’Westzeit’ 0,7 x 0,6 m.Tidligt
blomstrende rose med stærk
orange farve. Halvfyldte let duftende
blomster fra maj og frem til frost.
Mørkegrønne sunde blade.

Roser

Nærmest blå
… nogle af de bedste nærmest blå roser

’Blue for you’ 0,7 x 0,6 m. Busket buketrose med
mange lilla rosenblomster. De lilla knopper folder
sig ud og bliver lyslilla blomster, der falmer noget
over tid. Tydeligt lyst øje. God duft. Blomstrer
fra juni og frem til frost.

’Novalis’ 0,7 x 0,6 m. Buketrose med lyse
lavendelfarvede blomster. Kompaktvoksende og
sund rose med meget store fyldte blomster, der
udsender en dejlig duft. Blomstrer fra juni og
hen i efteråret.

’Rhapsody in Blue’ 1 x 0,8 m. Purpurviolet
og næsten stålblå rose. Spændende mørk lilla
halvfyldt rose med tydelige støvdragere.
Blomstrer fra juni til september og har en let duft.

Roser til skygge
Roser ynder pr. definition
masser af varme og sol,
men der findes enkelte
sorter, der ikke påvirkes
negativt ved at stå i skygge.
Generelt klarer de fleste
roser sig fint under skyggede
forhold, men blomstringen
bliver reduceret.
’Dronningen af Danmark’ 1,5 x 1 m. Kraftig busk
med stærke rosengrene, der bærer små buketter af blomster. Flotte dekorative torne giver denne sort et præg
af at være tæt på de vilde roser. Blomsterne er omkring
8 cm store og sidder samlet i små buketter af helt fyldte
flade blomster med stærk sød duft. Blomstrer kun én gang.

’Maiden’s Blush’ 1,8 m 1 m. Kraftig historisk rose
med meget smukke roser. Blomstrer rigt fra juni-juli
med store let fyldte hvide blomster med rosa skær og
kraftig duft. Særdeles velegnet rose til skyggefulde eller
nordvendte steder i haven. God til afskæring.

Roser til krukker
Faktisk kan alle roser dyrkes i krukker. Se bare i dit havecenter,
hvor snart sagt alle roserne er pottet i plastikpotter, så de
nemt og sikkert kan plantes hjem i din have. Størrelsen på
din krukke afhænger af den sort, du ønsker at plante, og

her er det mest enkelt at vælge meget lave og kompakte
roser, der nemmere kan få plads nok i en krukke. Har du
mod på at sætte et espalier i din krukke, er det muligt at
dyrke selv flere meter høje roser.

’Dronning Margrethe’ 0,8 x 0,6 m.
Kompakt og meget ensartet vækst.
’Dronning Margrethe’ danner rigtig
mange relativt store blomster i
buketter. Blomsterne er fyldte og
sart rosa. Blomstrer længe.

’Rush’ 1,2 x 1 m. Tætforgrenet
frodig, men kompakt rose. Kombinationen af hvid og rosa med
tydelige støvdragere skaber opmærksomhed i pyramideformede
buketter, der er rigtig gode i en
vase. Blomstrer indtil frost.

’Linnaeus’ 0,5 x 0,6 m. Tæppedannende lav rose med et hav af
gulorange blomster. Et flot farvespil
med orange knopper, der i udspring forvandles til lysende gule.
Blomstrer fra juni og til langt ud på
efteråret.

’Scarlet Hit’ 0,4 x 0,4 m. Meget
lav og kompakt rose med meget
mørkegrønne blade. Trods blomsternes kun 2 cm, er ’Scarlet Hit’
ikke en usynlig rose, for både farven
og antallet af blomster giver den sin
berettigelse i en af krukkerne.
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De mest duftende roser
En rose skal da dufte! Duft opfattes meget individuelt, og mange forbinder rosenduft med
krydret, sød og lidt tung duft. Mange af roserne dufter ikke af ret meget, mens et stadigt
stigende antal nye roser dufter ganske intenst. Duften i haven er ofte en anden, end duften
fra samme rose, når den står flot i en buket på spisebordet. Duften kan også være frugtig og
vildroseagtig, så find selv dine favoritter i det store sortiment.

’Flora Danica’ 0,75 x 0,75 m. Storblomstret rose, der dog kan danne
flere blomster i samme klase. En dansk
forædlet rose, der er rigtig flot i vaser.
Som plante er den kontrastfuld med
de meget mørke, næsten bronzefarvede blade og den flotte abrikosorange blomsterfarve. Blomstrer
længe. Sød og stærk duft

’Geoff Hamilton’ 1,5 x 1,25 m.
Karakteristisk engelsk stærkt duftende
fyldte rose. Én af de bedste moderne
roser fra David Austin. I varme
perioder bleges de til næsten hvide,
mens de i køligere perioder er
rosa. Blomstrer fra juni-oktober.

’Ghita Renaissance’ 1 x 0,8 m.
Lækker og duftende med mindre
fyldige blomsterhoveder. Dansk
forædlet rose, der har en fin busket
vækst med mørkegrønne sunde
blade. Blomsterne er elegante og
har en meget kraftig og dejlig duft.

’Rose de Rescht’ 1x 0,75 m.
Den sikre klassiske duftende rose.
En meget gammel Portland rose fra
Frankrig. Korte blomsterstilke med
buketter af 3-7 blomster fra juni til
oktober. Fjern de visne blomsterknopper. Kompakt og meget
dekorativ rose.

Store og mægtige
De kræver plads, men pladsen kræves op mod skyen. Snyd derfor ikke dig selv for oplevelsen af det enorme blomsterflor,
som roserne fra denne gruppe præsterer. Særdeles velegnede til at plante ved foden af et træ.

’American Pillar’ 4 x 2 m. Meget
kraftigtvoksende rose med sen blomstring. ’American Pillar’ blomstrer kun
én gang, men den varer som regel
det meste af en måned med start i
juli. Relativt små åbne blomster med
middel moskusagtig duft.
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’Bleu Magenta’ 4 x 2 m. Opsigtsvækkende blomsterfarve med purpurfarvede blomster. Fra juli blomstrer
’Bleu Magenta’ med hundredevis af
relativt små let duftende blomster
spredt over hele busken. Blomstrer
kun én gang.

Rosa arvensis ’Splendens’ 5 x 3 m.
Halvfyldte svagt rosa blomster i kaskader. I juni blomstrer ’Splendens’
rosen, der først når sin fulde størrelse
efter et par år. Rosaplettede knopper
folder sig ud til svagt rosa mellemstore
stærkt duftende blomster, der blegner
til rent hvide. En stærk rosenbusk.

Rosa helena ’Lykkefund’ 4 x 2 m.
Relativt små, men mange cremehvide
dejligt duftende blomster. Næsten
tornfri rosenbusk, der kan vokse op
i træer eller dække en større flade.
Blomstrer kun én gang i juni-juli.

Roser

Op ad en mur eller et stakit
Klatreroser er til dem, der også gerne vil glædes over roserne, selv om der ikke er mere
plads i havens bede. Faktisk danner mange af klatreroserne nogle af de mest fotogene
blomsterstande.

’Alchymist’ 5 x 2 m. Farvespillet er
helt specielt og meget vejrafhængigt.
Med udgangspunkt i den cremehvide
og gule farve, vil de ydre kronblade
være gule og de indre være svagt
rosa. Tæt buskrose, der med fordel
kan bruges som klatrerose.

’Awakening’ 5 x 2 m. ’New Dawn’
er rosens forfader. Blomstrer én gang
og derefter med enkelte sporadiske
blomster. Blomsterne ligner næsten
’New Dawn’ på en prik, men synes
mere fyldte og drysser ikke. Dejlig
duft med sundt og hårdført løv.

’Crown Princess Margareta’ 1,75 x 1,5 m.
Kraftig buskrose med lang blomstringstid. Engelsk
rose, der med fordel kan anvendes som klatrerose.
Blomstrer fra juni-oktober med buketter af store
abrikos-orange blomster med stærk frugtig duft.

’Rosarium Uetersen’ 3 x 2 m.
Store flotte blomster hele sæsonen.
’Rosarium Uetersen’ er en verdensberømt klatrerose og står umådelig
flot på en gavlmur. Blomstrer fra
juli-september med store tætfyldte
mørkrosa duftende blomster.

’Brilliant’ 2 x 1 m. Stor buskrose
eller lav slyngrose. Blomstrer fra
juni-september med store fyldte
lysende orangerøde blomster uden
duft af betydning. God til buketter.

’Jasmina’ 3 x 1,5 m. Udvalgt rosensort med ekstra
gode kvaliteter. Fra det tyske forædlingsfirma Kordes,
som her har arbejdet på at fremhæve nogle anbefalelsesværdige klatreroser. Fokus på sundhed,
blomsterrigdom, god duft og stabil vækst.
’Jasmina’ får rosa blomster.

’Sympathie’ 3 x 2 m. Solid og
stabilt blomstrende klatrerose. Dybt
mørkerøde velformede blomster, der
sidder i små buketter med dejlig
middelduft fra juni-oktober. Sundt
mørkegrønt løv - også fra bunden.

’Claire Austin’ 1,5 x 0,8 m. Lav
slyngrose med overhængende grene.
Engelsk rose med smuk blomsterform,
der først er kopformet og derefter
helt åben og flad. Meget dejligt
duftende.

’Laguna’ 3 x 1,5 m. Udvalgt rosensort med
ekstra gode kvaliteter. Forædlingsfirmaet Kordes har
udvalgt denne sort for gode vækst-, blomstringsog sundhedsegenskaber. ’Laguna’ blomstrer med
fyldte mørkerøde blomster og har en stærk duft.

’Westerland’ 2 x 1,5 m. Stor
fornyelse af vækst og blomster hele
tiden. Skøn rose til søjler eller op ad en
lav mur. ’Westerland’ er en fantastisk
rosensort med gentagne blomsterflor frem til frost. Stærk frugtig duft.

’Willestrup’ 3 x 2 m. Kompakt
klatrerose med stort flor. Rosenblomsterne er lidt gammeldags i udseende og blomstrer fra juni-september med 10 cm store fyldte let
duftende sart rosa blomster. God
til at blomstre helt fra bunden.
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Lave småblomstrede roser
Få en blomsterrig bund eller gruppe af planter, når du vælger roser fra denne gruppe. Plant ca. 3 roser
pr. kvm., så dækkes bedet hurtigt. Brug de små buketter til lave vaser, kuvertvaser eller fade.
Roser fra denne gruppe er desuden rigtig gode i bunden af en krukke med eks. opstammede planter.

’Bassino’ 0,8 x 1,5 m. Moderne bunddækkende
rose. Dybt røde enkle åbne blomster med tydelige
gule støvdragere. De er samlet med op mod
50 blomster i hver klase og fremstår som et lukket
tæppe over den mørkegrønne bund. Blomstrer
frem til oktober og danner små røde hyben.

’Easy Cover’ 0,4 x 0,75 m. Superlav bunddækkende rose. Smukke rosa blomster samlet i store
blomsterstande fra slutningen af juni og frem til
frost. Let duftende.

’Heidetraum’ 0,8 x 1 m. Blomstertæppe med
stor blomsterrigdom. Sund og stærk bunddækkende
rose, der fra juni og frem til frost prydes af hundredevis 5 cm store halvfyldte blomster, der dufter
let. Blomsterfarven er dybt pink fra næsten røde
knopper. Svagt hvidt øje i midten.

’Pink Fairy’ 0,75 x 1,25 m. Verdens mest
anvendte bunddækkerose. Fra omkring 1. juli
springer de ca. 4 cm store blomster ud og
fortsætter så blomstringen frem mod frost.
Mørkrosa meget smukke blomster samlet i
store blomsterstande. Meget svag duft.

’Schneeflocke’ 0,8 x 1,25 m. Store blomster,
der dufter godt. Det er langt fra alle bunddækkende roser, der dufter, men ’Schneeflocke’ er
netop kendt for sin dejlige duft. Blomstrer fra junioktober med 8-10 cm store halvfyldte hvide
blomster.

’Sedana’ 0,7 x 0,9 m. Fra Flower Carpet® serien.
Specielt udvalgte meget robuste rosensorter.
’Sedana’ har halvfyldte let duftende ca. 5 cm store
blomster samlet i blomsterstande fra juni-oktober.

’The Fairy’ 0,75 x 1,25 m. Verdens mest
anvendte bunddækkerose. Svagt rosa og næsten
hvide blomster, der fra juli og frem mod frost
dækker planten flot. Sund, robust og solid rose.

’Tommelise’ 0,5 x 1 m. Meget hårdfør bunddækkende rose. Meget mørke pink blomster, der i
det køligere efterår bliver endnu kraftigere i farven,
og op til 30 blomster i hver stand. God til at fortsætte
blomstringen helt frem til frost. Sund og robust.

’White Cover’ 0,4 x 0,75 m. Meget lav og
kompakt tæppedannende rose. Fyldte hvide
blomsterhoveder tæt siddende fra juni til
oktober - dejligt duftende. Mørke sunde blade.

Roser

De gamle historiske roser
Når du planter historiske roser, får du knapt så store og fyldte blomster, men ofte får du nogle
af de oprindelige roseningredienser. De gamle historiske roser er ofte både robuste og
sunde planter, der kræver lille vedligeholdelse.

’Alba Maxima’ 2,5 x 1,5 m. Dateret til ca.
1700 er det én af vores ældste roser. Blomstrer
fra juni-juli med 6 cm store frugtigt duftende
fyldte mælkehvide blomster på lange skud.
Løvet er grågrønt.

’Henri Martin’ 1,5 x 1,25 m. Stærk Moss rose
med meget lækre blomster. Dekorative buketter med
3-9 middelstore karminrøde fyldte roser fra juni-juli
- blomsterstænglerne er fuldt besat med moslignende
små torne. Sød stærk duft.

’Comte de Chambord’ 1,75 x 1,25 m. Én af de mest populære historiske
Portland roser. Gammel rosensort fra 1860 med mellemstore stærkt duftende fyldte blomsterhoveder, der fortsætter blomstringen fra juni-oktober.
Stiv og opret rosenbusk.

’Jacques Cartier’ 1,5 x 1 m. Perfekt til de
kølige egne. ’Jacques Cartier’ er en gammel kending,
som selv på kølige steder klarer sig flot. Blomstrer
fra juni-oktober med fyldte rosa blomster med
kraftig duft.

’Marie Pavié’ 0,6 x 0,75 m. 1800-tals rosenbusk som stadig bruges flittigt.
Fremragende som mellemhøj bunddække til større eller mindre flader.
Blomstrer fra juni-oktober med ca. 5 cm store hvide blomster samlet med
op mod 20 i hver stand. Plantet i en gruppe, sendes de dejligste dufte af sted
– især på en lun sommerdag.

Få succes med roser i haven
Plantning Plant fra det tidlige forår, frem til frosten. Plant
hvor. der er masser af lys og luft. Roser mod husgavle og
andre bygninger skal altid graves ned min. 40 cm væk fra
fundamentet. Grav altid et større hul end potteklumpen.
Eks. 50 cm x 50 cm x 50 cm og løsn jorden godt i bunden.

Rosens podested skal mindst 7 cm ned under jordens overflade. Ibland gerne rosenjord til jorden, der nu fyldes 2/3
op i plantehullet og trædes let til. Hæld ca. 10 l vand ned
omkring rosens rodsystem og fyld resten af jorden op, når
vandet er sivet væk.

Gødskning Det behøver ikke være besværligt at gøde,
men roser er sultne planter, som kvitterer med sundere
løv, hvis de får gødning flere gange. Anvender du traditionel
NPK gødning, skal du gøde én gang hver måned startende

fra april. Bruger du naturgødning, som er langtidsvirkende,
behøver du kun gøde 2-3 gange på en sæson. Ønsker du
at gøde efter august, skal du anvende en gødning med højt
indhold af næringsstoffet K.

Beskæring
Bedroser
Buskroser
Klatreroser

Storblomstrede rosensorter klippes tilbage til 10-20 cm over jorden. Buketroser til 25-30 cm.
Halvér sidste års kraftige bundskud. Gamle skud afkortes til ønsket længde. Sideskud afkortes,
så der er 3-5 øjne tilbage.
Opbinding af nye skud må meget gerne være vandrette, for lodrette skud blomstrer mindre.
Sideskud klippes ind. Gamle eksemplarer fornyes ved at fjerne et par af de ældste skud fra basis.
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tilmeld dig vores
kundeklub og få
personlige fordele
Er du medlem i vores kundeklub, så er du den første, som
modtager et nyhedsbrev med vores inspirerende kataloger
med masser af tips og ideer til brug i hus og have. Vi lægger en
stor ære i at holde vores kundeklubsmedlemmer orienterede
om særlige fordelagtige tilbud, events, plantenyheder, nyttig
gartner viden, tips og tricks. Således kan vi hjælpe dig, som
kundeklubsmedlem med at få succes med hus og have.

VORES MEDLEMMER
FÅR ALTID DE BEDSTE
TILBUD!

Vi er en del af en større gruppe af faglige
planteskoler, som er medlem af Home & Garden
Soltoften 5, 7900 Nykøbing Mors

Vejlevej 13, Lind, 7400 Herning

Borkvej 18, No, 6950 Ringkøbing

Storegade 280, 6705 Esbjerg Ø

F.L. Smidths Vej 21, 8600 Silkeborg

Audebo
Havecenter

Møllebakken 52, 8361 Hasselager

Charlottevej 24, 4270 Høng

Fulbyvej 62, St. Ebberup,
4180 Sorø

Nykøbingvej 96, 4300 Holbæk

Bistrupvej 194, 3460 Birkerød

Skrædderbakken 4, 3650 Ølstykke

Nørregårdsvej 12, Saunte, 3100 Hornbæk

Idrætsallé 3, 6740 Bramming

Sjælsmarkvej 11, 2970 Hørsholm

Smedevej 6, 6740 Bramming
Jægersborg Allé 172, 2820 Gentofte

Pærgårdsvej 9, Sønderby, 7130 Juelsminde

Bagsværdvej 194, 2880 Bagsværd

Skærbækvej 3, 7000 Fredericia

Esbjergvej 44, 6000 Kolding

Rønnevej 3A, 5620 Glamsbjerg

Nyborgvej 39, 5550 Langeskov

Langemosevej 1, 4100 Ringsted

Sagavej 1 3700 Rønne

Peter Bangsvej 267, 2500 Valby
Vestre Landevej 127, 4951 Nørreballe

Gartnervej 1, 4684 Holme Olstrup

Gl. Hastrupvej 1, 4600 Køge

Baltorpvej 214, 2750 Ballerup

Navervej 11, 4000 Roskilde

Vi er en del af en større gruppe af faglige planteskoler, som er medlem af Home & Garden. Vi tilbyder alle
stor faglig viden, vi har den bedste kvalitet af planter, vi har et stort og bredt udvalg af planter og tilbehør til
hus og have, vi har landsdækkende gavekortservice, vi arbejder sammen om at holde os solidt orienteret om
havetrends i ind- og udland.

SORTIMENT KAN VARIERE FRA DE ENKELTE PLANTESKOLER.

VELKOMMEN HOS OS!
Når du køber planter hos os,
handler du med fagfolk
Der er rigtig meget at vælge imellem, men fortvivl ikke for vi står klar
til at guide dig igennem, så du får succes med dine nye tiltag.
3 sække

189,-

3 sække

219,-

7995 pr stk. á 50 liter

99,- pr stk. á 50 liter

Spar 51,-

Spar 78,-

Home & Garden Krukke- og Pottemuld
Forkæl dine planter med pottemuld i en god kvalitet.
Det gør en kæmpe forskel for planternes trivsel, og gør dem
samtidig lettere at passe, fordi den gode muld holder
bedst på både vand og luft, der er en forudsætning for
god vækst.

Home & Garden Plantestarter
Vores nye og helt igennem velkomponerede jordblanding beregnet til alle nyplantninger af buske, træer,
hække og stauder.

