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Stort bærtema

Børnenes favoritter og de sunde bær. Sådan planter,
beskærer og binder du op Side 36
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Det spiselige
16	Hot, hottere
og hottest
Chili er blevet en plante, som
rigtig mange gerne vil have succes med at dyrke. Hvordan laver
du dine egne planter? Hvordan
passer man på planterne, så de
kan modne flotte, stærke chili?
Og hvad kan man så bruge
dem til?

36	Bærhaven
Den traditionsbundne bærhave
er for alvor blevet en helt naturlig del af haverne. Vi plukker, sylter og gemmer frugt til
hele vinteren, ligesom vores
bedstemødre gjorde det for 50
år siden. Generelt er det nemt
at dyrke bær i haven; men vil
du se, hvordan man planter og
beskærer, kan du dykke ned i
dette nummer af Haveglæders
store bærtema. Læs om jordbær, hindbær, ribs, stikkelsbær,
solbær, brombær og blåbær.
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Blomster og farver
til din have
4	Buskpotentilla er ikke kun gule
	
Hele sommeren blomstrer de kønne
buskpotentilla som uklippede hække, i
krukker eller enkelte planter i bedet. Se
nogle af de meget populære sorter, der
ikke nødvendigvis er gule!

10	Buske med bladfarver
der vækker opsigt
For nogle er det vovet at plante opsigtsvækkende bladplanter i haven, mens
det for andre føles mere naturligt. I dette
afsnit kan du stifte bekendtskab med
nogle af de spændende planter med
gulbrogede, hvidbrogede eller purpurfarvede blade.

34	Sommerens rølliker
De flade skærme, som kendetegner rølliker er særdeles velegnede i både staudebedet og i buketter. De findes i mange
spændende farver og blomstrer længe.

58	Nellikerod
– varme farver til bedet
Stauden der har fremragende egenskaber som bunddækkende plante, men
som også har en rigtig sød blomst i
bedet og buketten. En af havens allernemmeste stauder.

60	Nemme bladplanter
Vinterhaven skal også være seværdig.
Hvordan får man valgt planter, der
erstatter vinterens bare grene, hvis
man ikke lige har lyst til cypres, tuja og
enebær?
2
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Hvilke planter hvor
6	Godt begyndt med haven
på terrassen eller altanen
	Hvilke redskaber, krukker og
planter egner sig til førstegangsgartneren med egen minihave.

20	Planter til havedammen
I naturen er planter til våde og
fugtige områder sjældent de
samme som planter, der trives på
tørre steder. Her kan du se hvilke
planter, der egner sig til fugtig jord.

6

24	Én plante – flere løsninger
Det kan være svært at vælge
mellem alle de skønne planter i
havecentret. Hvordan kombinerer
man flere planter i samme krukke,
så de passer godt sammen? Her
er et bud på nogle af de aktuelle
krukkeplanter til efteråret.

20

INDHOLD

54	Planter til tør skygge

24

Det er én af de sværeste situationer at få til at lykkes i haven. Krav
til planterne om både at kunne
klare tørke og skygge får mange
planter til at takke nej! Så har du
områder i haven, hvor næsten
ingen planter kan gro, skal du
måske prøve nogle fra listerne i
dette afsnit.

54

Gartneren
28	LEGOLAND i Billund
er meget mere end
LEGO klodser
Tidligere chefgartner Jens
Povlsen har vist os rundt i en
af Danmarks mest besøgte
parker, hvor planterne prioriteres meget højt. Læs om
det at være gartner i LEGOLAND og om, hvordan man
passer de små og meget
særprægede planter.

28

48	Forbrugeren vil have
miljørigtige planter
De danske planteskoler
tænker meget på miljøet,
når de producerer planter til
havecentrene. Hos Gunnar
Christensens Planteskole
har de gode erfaringer med
at bruge biologisk bekæmpelse.
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Buskpotentil
ikke kun gule
Blandt sommerens blomstrende prydbuske er buskpotentil én af favoritterne. De små
tætte og kompakte buske med et stort antal tallerkenformede blomster pryder havens
bede og får alle til at standse op, når de står som uklippede hække.

Goldfinger/kobold
Får meget store smørgule blomster fra starten af juli måned og frem til oktober. ’Goldfinger’ bliver op til 1,5 m høj, mens ’Kobold’
kun bliver 60 - 80 cm høj

Limelight
Har en lidt opret
vækst, men bliver
kun omkring 50 cm
høj. Smukke grønne
blade med limegule
blomster med mere
gult centrum

”

Vidste du at …

•

fl
 ere af buskpotentilsorterne har vundet medaljer i
Det engelske Haveselskab?
• buskpotentil tåler en hel del udtørring i haven?
•	du kan anvende buskpotentil som uklippet hæk?
•	du skal plante 3-4 planter pr. løbende meter?
•	buskpotentil er fantastisk som krukkeplante?

Rund og lidt krybende
vækst, der max bliver 60 cm høj.
De rosa blomster har en let douchet farve og
blomstrer fra juni måned frem til oktober

Har næsten højrøde blomster fra juni
- oktober måned. En lav kompakt rigtblomstrende busk, der bliver omkring
50 - 60 cm høj.

Lovely Pink

Red Robin

Red Ace
Fantastiske mørke rustrøde blomster, der passer fint i et bed med
sommerblomster eller stauder med varme farver. ’Red Ace’ bliver
omkring 60 cm høj og blomstrer fra juni – oktober måned.

Abbotswood
Bliver op til 75 cm høj og får rent hvide blomster,
der starter deres blomstring i juni måned og fortsætter frem til oktober. ’Abbotswood’ adskiller sig
desuden ved at have blågrønne blade.

Sådan får du succes med buskpotentil
Plantetidspunkt

Jordbundsforhold

Plant buskpotentil hele året, når blot jorden ikke er frossen.

Der er ikke særlige krav til jorden, du
planter i, men buskpotentil trives bedst
i let og tør jord.

Plantested
I fuld sol blomstrer buskpotentil mest. De
mørke farver bleges let i solen, så de står
flottest i halvskygge. Buskpotentil kan
også trives i halvskygge.

Vand og gødning
HUSK at vande godt i forbindelse med
plantningen. Sænk potten ned i en
spand med vand i ca. 15 min. Grav et
plantehul der er 1½ større end potteklumpens størrelse. Fjern plastpotten

og placér klumpen i hullet, så den flugter jordoverfladen. Fyld op med den løse
jord, der er gravet op og træd godt til, så
jorden får god kontakt med rodklumpen.
Vand derefter med 10 l vand pr. plante.

Beskæring
Ønsker du små meget kompakte planter,
kan du ved en klipning i maj måned opnå
det. Studs de nye grønne skud i den facon, du ønsker at dine buske skal vokse i.

HAVEGLÆDER
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Godt begyndt med haven

på terrassen eller altanen

6
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Fest og farver med
masser af blomster
i farvede krukker og
beholdere. Enkelte
grønne planter og
hvide blomster er
med til at fremhæve og måske også
afdæmpe braget af
planter. Læg mærke
til, at der næsten i
hver enkelt plantebeholder kun er plantet
én slags planter, som
så bagefter er sat
sammen, så de passer godt til hinanden.

Selv på den mindste plads kan du indrette
en lille have. Måske bor du i byen og har
ganske få kvadratmeter altan, en taghave,
et lille ”lod” i den fælles gård – eller blot en
vindueskarm? Har du eget hus med stor
have og terrasse, skal det nu ikke afholde
dig fra at få inspiration af disse sider.

Førstegangs gartner?
Inden du indretter dig med egen ”have”,
bør du overveje, hvilken stil du ønsker;
hvor længe du regner med at opholde
dig der, samt hvor lang tid du vil bruge
på at passe haven. Vigtigt er det også at
undersøge, hvor mange kilo du kan bela-

ste altanen eller taghaven med. Dernæst
er det nødvendigt at undersøge lidt om lys
og vindforhold. Ligger det sydvendt, vestvendt og hvor meget vind vil genere planterne? Husk også at planter er levende og
de kræver både opmærksomhed og pasning for at vise, hvor smukke de er.

Begynderkit
En stor del af fornøjelsen ved at dyrke
planter er det tilbehør, som skal til. Lækre
håndredskaber, flotte terracottapotter,

fede navneskilte og en flot vandkande.
Udover at se godt ud, skal tilbehøret også
kunne anvendes!

Vandkander og vandslanger
Måske er det rationelt at anvende en stor 15 l vandkande; men den er så svær at løfte,
at den sjældent fyldes op. Vælg en kande, der med indhold passer til DIG. Overvej
at anskaffe dig en vandkande med en lang tud, så den kan nå ind bag ved og vande
uden, at du behøver ”at følge med”. Når du vander frøplanter eller meget nyplantede
sarte udplantningsplanter, vil en spreder være at foretrække, for den vander blødt.
Ser du det som et problem at slæbe vandkander frem og tilbage, så anskaf en vandslange. Bor du i lejlighed kan en vandslange godt forbindes til en almindelig vandhane
med et specielt mellemstykke. Til de mere teknisk avancerede beboere, kan et lille
vandingsanlæg med drypvanding og vandingsur stærkt anbefales.

Planteskovl og gaffel
Som ”terrasse og altangartner” er håndredskaber vigtige. Du får
brug for dem, når du skal grave gammel jord ud af krukker, plante
om, og når du skal luge. Der findes rigtig mange udgaver i forskellige
prisklasser. Investér i redskaber af rustfrit stål og vælg selv, om du
ønsker dem med træhåndtag eller plastik. Når du står i butikken, så
prøv at grave med dem – de skal ligge godt i din hånd.

HAVEGLÆDER
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Beskærersakse
Køkkensaksen egner sig ikke til at klippe buksbom, roser og visne blomster. Du skal
købe en saks, som passer godt til hånden; men den skal være med så kraftigt et skær,
at den kan skære selv meget hårde grene over. I dit havecenter kan du få forskellige
beskærersakse som passer til de enkelte beskæreropgaver, du har i haven. Husk også
at få en slibesten med, for saksen vil hvert år have brug for at blive slebet.

Planteskilte

Havehandsker
Egentlig er det slet ikke nødvendigt at anvende
handsker til arbejdet, men det er nu en gang meget rart at undgå tør hud og beskidte negle. Der
findes rigtig mange meget anvendelige havehandsker – og mange af slagsen er sågar rigtig smarte.
Firmaerne har endog tilpasset handskerne, så
også kvinders hænder passer til dem. Og bliver de
for snavsede, så vask dem blot i vaskemaskinen.

Lidt mere ro og lethed over denne opstilling med
de letsvævende græsser i sammensætning med
de flotte lillablå skærmliljer. Enkelthed uden det
er kedeligt med mix af blåglaserede og beigeglaserede krukker i forskellige størrelser. Hvem vil
ikke gerne sidde her og læse en god bog?

8
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Det er nu rart at vide, hvilke planter, der er en stor
succes på terrassen eller altanen, og hvilke, der ikke
behøver blive gentaget. Gør det til en vane at skrive
et skilt med navnet på den plante, som du planter.
Planteskilte fås i mange udformninger og kan sagtens
være en del af oplevelsen i din lille have.

• Vær kræsen, når du vælger krukker. De vil være fokuspunkter i
”haven”. Brug hellere lidt flere penge på en større krukke, end alt
for mange små, som hurtigt får det til at se lidt rodet ud
• Tænk på lysniveauet. Er der ikke meget solskin, vælger du blot
planter, der tåler mere skygge. Eksempler er hosta, alunrod, efeu
og prydgræsser
• Skab en kulisse. Brug stedsegrønne planter som buksbom og
kirsebærlaurbær. Foran stiller du krukker med blomstrende stauder eller sommerblomster
• Ulige numre. Det giver altid det bedste udtryk, når du planter en,
tre, fem eller syv planter i krukken
• Begræns farvepaletten. Overdriv ikke antallet af forskellige farver, som hurtigt får det til at se lidt stresset ud og gør ”haven”
mindre af udseende
• Begynd med krydderurter. Du har måske ikke mulighed for at
dyrke hele paletten af krydderurter; men start gerne med nogle af
dine favoritter. Mynte, purløg, rosmarin, persille er alle gode startplanter, der gror godt
• Dyrk grøntsager. Når du har mestret krydderurterne, så gå videre med grøntsager som tomater, salat, løg, gulerødder, aubergine, bønner, kål, kartofler og radiser. Det er også ligetil at dyrke
jordbær i krukker eller ampler
• Pasning. Uanset hvilke afgrøder eller planter du dyrker i krukkerne, skal de alle vandes og gødes jævnligt. Følg gartnerens anbefalinger

Populære krydderurter
Mange krydderurter er både dekorative og anvendelige – ja nærmest
uundværlige. De er nemme at passe, og så gror de bare videre,
selvom du dagligt snupper lidt til madlavningen.
Udvalget er stort, så her kommer blot nogle af de mest almindelige.

Basilikum

Mynte

Purløg

Citrontimian

Fransk estragon

Origanum

Persille

Rosmarin

Salvie
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B
uske
med bladfarver der
Synes
du din have
er lidt kedelig, så
skal du bare plante
buske med brogede eller gule
blade

vækker opsigt

De blomstrende bede i haven vækker vores sanser, når de prydes
med vidunderlige blomsterflor, men vores forventninger til dem er
høje og ofte nyder vi dem først, når festfyrværkeriet er på sit højeste. Før og efter er der pause i bedene, som så ikke får så meget
opmærksomhed.
Buske med bladfarver, der ikke er grønne, kan på samme måde
skabe opmærksomhed i haven. De lysende gule farver pepper din
have op, mens de mørke bladfarver drager lysten til at udforske.

Ønsker du ro, vil gråbladede og grønne blade opfylde dit ønske. I
hjemmet skifter vi ikke lige vores møbler ud, fordi man synes at de
flaskegrønne spisebordsstole ser smarte ud i butikken. I din have
gør det ikke så meget, hvis du eksperimenterer med planterne. Det
er ligesom mere tilladt at sprælle lidt med form og farver. Regler
om farvesammensætninger er sat lidt ud af spil, og kombinationer
af blomster og blade lovliggør de mest obskure billeder, som af og
til opstår.

1,5 m

2-3 m

Efter blomstringen kan de
blomsterbærende
grene klippes tilbage.
Gød gerne lige efter
beskæringen.

1,5 m
1,2 m

10

HAVEGLÆDER

Gulbladet liguster, Ligustrum oval ’Aurea’
En frodigtvoksende opret busk rigt forgrenet med masser
af ovale blade, der er grønne med en bred kant af lysende
gul bladfarve. En del af bladene beholder planten om vinteren, og den betragtes som delvis stedsegrøn. Midt på sommeren kan man nyde de 10 cm lange blomsterstande med
hvide meget kraftigt duftende blomster. Ofte dannes små
skinnende sorte bær om efteråret.

Klokkebusk, Weigela flor. ‘Variegata’
En bred og tætvoksende busk med meget dekorative
hvidbrogede blade, som fanger øjet i et bed med mange
grønbladede planter. Den blomstrer i maj – juni måned
med rosa blomster. Plantes i almindelig fugtig, men veldrænet havejord i fuld sol eller halvskygge. Planten er
fuldt hårdfør.

De gule- og hvidbrogede
Man kan opleve mange kombinationer af brogede blade. Farverne grøn, gul og hvid varieres i forskellige toner og tegninger på
planternes blade. Ofte er grundfarven grøn tegnet op med gule,
creme eller hvide kanter, men hos nogle planter ses også lyse
tegninger inde på selve bladpladen. Mere sjældent ses tegninger

af røde nuancer på bladene. Planter med brogede blade er nemme at placere i haven, for de forstyrrer næsten ikke. Har de meget kraftigt gulbrogede blade, skal de betragtes som gulbladede
planter, der stjæler opmærksomheden fra naboplanterne og
meget gerne må ”passes op” af komplementærfarvede planter.

2m

2m

Kornel, Cornus alba ’ Gouchaultii
Gulbroget og meget tydelig busk, der vokser opret og får
omkring 10 cm store blade, der har farver fra grøn, lime, gul
og over mod creme. Små buketter med hvide blomster ses
fra juni måned. Denne brogede kornel vokser i helt almindelig fugtig havejord og tåler endog meget fugtige jorder.
Er fuldt hårdfør.
For
at bevare
tætte planter med
flotte stængelfarver
kan man skære kornel
ned til 20 cm over
jordoverfladen hver
vinter eller tidlig
forår
Kornel, Cornus alba ’Sibirica Variegata’
Ligesom den gulbrogede kornel, vokser denne hvidbrogede med oprette skud. Den hvidbrogede sort
har røde grene, der er meget dekorative i bedet om
vinteren, men noget mindre synlige, når de grågrønne
blade med hvide kanter pryder busken. Også denne
sort af kornel er fuldt hårdfør og nem at få til at lykkes
i haven.

Etagekornel, Cornus controversa ’Variegata’
Man kan kende etagekornellen på lang afstand. De meget karakteristiske vandrette grenkranse giver denne
busk et næsten japansk udseende. Blomsterne sidder
i skærme og viser deres hvide blomster i juni måned. I
Danmark vokser planten ikke så stærkt og kan fryse lidt
tilbage i kolde vintre. En absolut smuk og anderledes
busk til haven.

2m

2,5 m

Etagekornel
fås også med
ensfarvede
grønne blade

2m

3m
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De gyldne og gule
Selvom du hører til dem, der er lidt vild med de limegule og stærkt gule farver, så skal du fare med
lempe, når du går i gang med at planlægge dit bed.
Går du helt amok og kun planter gulbladede plan-

ter, bliver bedet kedeligt. Omvendt så vil gule planter
stjæle synet fra selv den mest imponerende blomstring. Har du mørke hjørner i din have, er det helt
oplagt at plante gulbladede planter her.

Gode
naboplanter til
gulbladede buske,
er planter med
mørke blade eller
planter med blå
blomster

Klip gerne spiræa ned hvert forår
til 20 cm højde og
gød dem med lidt
naturgødning

Gulbladet spiræa,
Spiraea ’Golden Princess’
1m

1m

Mellemhøj kompaktvoksende prydbusk med rigtig mange blade. Den bliver en lille meter høj og
bred og egner sig til forgrunden i mange bede.
En robust og fuldt hårdfør plante, der blomstrer i
juni - juli måned.

For at sikre
mange blomster,
skal du hvert forår
klippe de blomstrende
skud tilbage til hovedskuddene, så der kun
er ca. 5 cm tilbage
af skuddet

Duftende jasmin,
Philadelphus coronarius ’Aureus’
I udspring hvert forår har sorten ‘Aureus’ lyse gule blade, der hen over sommeren skifter farve til limegrøn. De
små skålformede meget velduftende hvide blomster sidder sammen i små buketter i enden af skuddene. Blomstringstiden er juni – juli måned. Plant pibeved i almindelig
veldrænet og velgødet havejord på et solrigt sted, så skal
den robuste og fuldt hårdføre plante nok kvittere med et lysende udseende hele sommeren.

1,5 m

2m
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Plant og plej med succes
Plantetidspunkt
Du kan plante prydbuske hele året rundt, når blot jorden ikke
er frossen.

Plantedybde

l vand pr. busk. Planter du om foråret, hvor der ofte er lange
perioder uden nedbør, skal du vande de nyplantede buske to
gange om ugen med 10 l vand pr. plante. Gødning fordeles under
buskene hvert forår, når de nye blade bryder frem på grenene.

Prydbuske plantes i samme niveau, som planterne har vokset
i potten.

Beskæring

Plantested
Blomsterrigdommen er størst, jo lysere du planter prydbuske. De fleste prydbuske ynder både at stå i fuld sol og i
halvskygge.

Vand og gødning
I forbindelse med plantningen af prydbuske er det vigtigt
at vande. Umiddelbart efter plantningen vandes med 10

Blærespiraea, Physocarpus
opulifolius ‘Dart’s Gold’
En dejlig lidt tætvoksende opret prydbusk med
tredelte lyse gule blade, der bliver limegrønne om
sommeren. Blærespiræa bliver kratlignende med små
nye skud, der langsomt spreder sig. De hvide blomster
har en svag tone af lyserød og ses i forsommeren samlet i klaser, der efter blomstringen danner mørkerosa
blæreformede frugter. Blærespiræa er fuldt hårdfør og
trives bedst i fugtig, men veldrænet havejord – gerne
lidt til den sure side. Står den i meget kalket jord, bliver bladene nærmest hvide.

De fleste prydbuske vokser godt til de første 3 – 4 år. Derefter kan der godt blive lidt trangt i bunden af busken, hvorfor
mange ældre ubeskårne buske ser bare ud forneden, når de
blomstrende grene synes at komme højere og højere op i lyset.
For at undgå dette skal du beskære, så du forynger buskene.
Fjern de ældste grene helt ved basis af busken hver vinter eller
tidlig forår, inden busken starter sin nye vækst. Det er altså ikke
nødvendigt at beskære, men du får ofte flere blomster og en
pænere busk, hvis du gør det.

Du kan med
fordel fjerne ca.
1/5 af alle de ældste
eller skæveste skud
hver sommer, når
blærespiræa har
blomstret

2,5 m

2m

Hvert forår kan
du klippe sidste
års skud tilbage
til ca. 10 cm for at
bevare en kompakt
vækstform

Druehyld, Sambucus racemosa
‘Sutherlands Gold’
De fligede blade på druehylden giver den et let
og meget dekorativt udtryk. I foråret er bladene
bronzefarvede, men skifter hurtigt til næsten helt
gyldengule blade. I slutningen af maj måned ses
grønlige blomsterskærme, der efterfølges af røde
bær, der dog ikke må spises rå, da de er giftige.
Plant druehyld i let skygge, så bladene ikke svides
af solen. Jorden skal være fugtig, men veldrænet
og almindelig gødet.

2m

2m
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De mørke purpur- og bordeauxrøde
Vi drages af mørke blade på planterne i haven. De mørke
farver er med til at fremme grønbladede planter og deres vækstform. Er du modig, vil en mørkbladet plante
ved siden af en gulbladet eller brogetbladet plante, rigtig

lave fest! Jagter du allerede mørkløvede planter, så vær
forsigtig med at placere for mange forskellige nuancer af
bordeaux, bronze, purpur eller dybt røde blade for tæt på
hinanden. Sørg for at plante ”pauseplanter” imellem dem.

F

avoritter

1,5 m

Japansk ahorn, Acer palmatum ‘Atropurpureum’
2,5 m

Det er én af de mest anvendte japanske ahorn. De meget mørkerøde blade
er dybt snitdelte og giver et bregnelignende udseende. Som alle ahorn tåler
japansk ahorn ikke at stå i våd lerholdig eller meget sandet jord; men kvitterer for en god blanding af spagnum og kompost – gerne let surbundsjord.

Mørkbladet hassel, Corylus maxima ’Purpurea’

’Purpurea’

En åben og meget busket plante, som får store purpurrøde blade, der
i udspring er meget riflede. Farven er mest markant om foråret, men
skifter til mere rødgrønne farver over sommeren. Jo mere soleksponeret planten står, jo flottere er bladene purpurrøde. Raklerne er lysende
rosa i det tidlige forår. Mørkbladet hassel får nødder, der har purpurrøde haser og en relativt aflang nød. Plantes i almindelig kalkholdig havejord med godt dræn og god næringstilstand.

3,5 m

3,5 m

Skær
hvert forår
de kraftigste og
ældste grene af ved
basis af planten
– det sikrer ny
tilvækst

Rødbladet troldhassel,
Corylus avellana ’Red Majestic’

Karakteristiske proptrækkeragtige, vredne grene, som vokser
i mange retninger. De røde blade bliver mere rødgrønne, hvis de
står i let skygge. Plantes som mørkbladet hassel.

’Red majestic’

Parykbuske tåler
beskæring, så de
holder den form, som
du ønsker. Meget kraftig
tilbagebeskæring vil dog
resultere i nyvækst
med enorme blade.
2m

2m
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Parykbusk, Cotinus coggrygia
’Royal Purple’

En busket og lidt åben plante. Parykbusken har fået
sit navn pga. de paryklignende blomster og frøstande,
som busken fremstår med i sensommeren. Bladene
på sorten ’Royal Purple’ er meget mørke lige fra udspring, og til de om efteråret skifter til røde og gule
farver, inden de falder af. Placér parykbusken et sted i
haven, hvor der er læ. Den er såmænd hårdfør nok, men
de sprøde nye skud er lidt vindfølsomme. Ønsker du et lille solitært træ, kan parykbusken med nænsom beskæring opfylde din
drøm. Den står fint i almindelig fugtig, men veldrænet havejord i
sol eller halvskygge.

Mørkløvet hyld, Sambucus nigra ‘Black
Lace’, ‘Black Beauty’

Du
kan hvert
forår besskære
hyldebusken, så
sidste års tilvækst
reduceres til
ca. 5 cm

Oprette buskede planter med meget spændende
fligede blade. ’Black Lace’ har meget fine fligede blade,
mens bladene på ’Black Beauty’ mest ligner almindelig
hyld. Hos begge sorter er bladene næsten sorte. Når
hylden blomstrer i juni måned, blomstrer de mørkløvede sorter med rosa blomster. Laver du saft på disse
blomster, bliver hyldeblomstsaften pink. Plant hyld i
almindelig fugtig, men veldrænet havejord i fuld sol eller
halvskygge.

Beskær
blærespiræa
efter blomstringen
ved at fjerne 1/5 af
de ældste eller de
skæve grene ved
basis

’Black Beauty’

2,5 m

2,5 m

’Black Lace’

Blærespiræa, Physocarpus opu. ‘Diabolo’
og ‘Little Devil’

Frodig, kompakt og meget
robust prydbusk, der er fuldt hårdfør.
De mørke blade på ’Diabolo’ er rødlige i udspring, men
bliver mørkere henover sommeren. Plant blærespiræa i fuld
sol eller halvskygge i en almindelig fugtig, men veldrænet
havejord. Tåler også let surbundsjord, men det er ikke nødvendigt for den at blive plantet i. De svagt rosafarvede
blomster ses tydeligt fra juni måned i små blomsterskærme.

2,5 m

2m

Sorten ’Little
Devil’ bliver kun
omkring 1 m i højden
og bredden og er en tro
kopi af ’Diabolo’ – blot
er størrelsen både på
blade, blomster og
busken halveret

Klokkebusk, Weigela florida ‘Alexandra’
Klokkebuske hører til de prydbuske, som blomstrer fra slutningen
af juni og resten af sommeren. Der findes rigtig mange forskellige sorter, men ikke alle sorter bliver lige høje. Du kan altså
Man kan bevælge at plante kraftige buske eller buske, der kun bliver
skære klokkebusk,
omkring 1 m høje. Én af de smukkeste mørkbladede
når den har blomstret.
sorter er ’Alexandra’, der får opsigtsvækkende pink
Klip alle de blomstrende greblomster, som med de mørke baggrundsblade ser
ne tilbage til hovedgrenen. Giv
endnu kraftigere ud. Plant klokkebusk i almindelig
nu planten lidt gødning, så den
havejord i fuld sol eller halvskygge.
får ny god tilvækst til næste års
blomstring. Især større kraftigtvoksende klokkebuske kvitterer
med kompakthed og blomsterrigdom ved denne
beskæring.

1m

1m
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Hothottere

og hottest

Det er ikke kun smagen af Chili, der er hot – det er blevet en passion
for rigtig mange mennesker at dyrke verdens mest udbredte krydderi,
der dagligt bruges af 2/3 af verdens befolkning. OG så behøver man
ikke eje en have med drivhus for at dyrke chili – en vindueskarm med
masser af sol er nok.

16
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Brug handsker
ved håndtering af
stærk chili, og red
forbrændt hud ved at
bade den i mælk

Storfrugtede chili
er de, der
får frugter på
5 cm og over

Sådan dyrker du chili
Såtidspunkt

Temperatur

Allerede i februar-marts måned skal
chili sås. Undgå at så dem senere, for
så når de ikke at danne frugter.

Chili vokser bedst ved temperaturer på
mellem 20 og 25 grader C. De kan dog
sagtens vokse ved lavere temperaturer ned til 5 – 10 grader C, men vokser
selvfølgelig noget langsommere.

Omplantning
Efter spiring og når planterne står for
tæt, skal de pottes i lidt større potter.
Det er en mellempotning, og ofte begrænses pottestørrelsen af den plads,
man har til rådighed. Brug en god kvalitetsmuld med godt gødningsniveau.
Din gartner i det lokale havecenter kan
vejlede dig.

Udplantning
Fra slutningen af maj måned kan du
udplante dine chiliplanter i drivhuset.
Erfaringer viser, at dyrker du med
begrænset jordmængde eks. 1 liters
potte, vil planten, afhængig af sorten,
blive 30 – 40 cm høj. Plantes samme
sort i en plantesæk, så vil den blive 80
cm høj. Storfrugtede sorter af chili skal
minimum plantes i en beholder på 10 l.

Udplantning på friland
Vælger du at dyrke chili på friland, så
vent med at plante til vejrudsigten er
stabil uden nattefrost. Plant på en lun
og beskyttet vokseplads.

Beskæring
Første år skal du næsten ikke klippe
i planterne. VIGTIGST er det at fjerne
de første 7 – 10 blomster hos de storfrugtede sorter. Undlader du at fjerne
blomsterne, risikerer du, at planten
ikke formår at modne frugterne, da
bladmassen ikke er stor nok.
Planter fra sidste år beskæres først om
foråret, når planternes vækst er godt
i gang.

Chili kan holde
sig længe i tætsluttet
pose på køl. Du kan også
tørre frugterne og knuse dem
til pulver. Du kan fryse dem, og
her anbefales det at flække de
største af frugterne. Sørg for
god emballering, så resten
af fryseren ikke smager
af chili

Overvintring
Chili kan godt overvintres. Allerede fra
september måned skal du flytte planterne ind i din bolig, hvor du fortsat kan
høste frugter hele efteråret. Planterne
skal have alt det naturlige lys, det er
muligt at give dem, og de skal passes
med vand, men sparsomt med gødskning.

Når du høster
chili, vil du finde
frugter med to forskellige farver. Den ene farve er
i moden tilstand, mens den
anden er i umoden. Frugterne
er spiselige i begge versioner,
men den modne version vil
have mere sødme og
styrke.

HAVEGLÆDER
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Mange sorter
Chili hedder på latin Capsicum og blandt dem, vi dyrker, findes der fem arter. De er krydset med hinanden, og
nye sorter er opstået. Antallet af sorter er på mange hundrede. Både frugter og planter er forskellige af udseende.
Frugternes form og især farven varierer fra næsten sort til ganske lysegrønne og gule. Dit havecenter har til foråret
et bredt udvalg af sorter med oplysninger om, hvor stærk sorten er ud fra en skala fra 1 – 10, hvor 10 er stærkest.

Chili i mad
Nogle vil mene, at oplevelsen af at spise chili er som at blive forbrændt eller ligefrem lammende. Og mange vil
mene, at det er en vanesag at spise chili. Er du typen, der godt tør udfordres, så er chili et krydderi til dig; men er
du ked af at spise mad, der både stimulerer, kilder og måske smerter, skal du nok holde dig fra det.

Tapaskartofler med chili
1 kg ny små kartofler
Salt og peber
3 tørrede røde chili
4 spsk olivenolie
2 fed hvidløg, meget finthakkede

Inden du
anvender chili i
madlavningen, skal
du fjerne frøstrengen og frøene

4 forårsløg, meget finthakkede
200 g hakkede flåede tomater
1 spsk purerede tomater
1 spsk sherryeddike

Kartoflerne koges, til de er netop møre. Vandet hældes fra, og de køler lidt af. Chilierne knuses i en morter. Opvarm olien i
en tykbundet gryde. Tilsæt hvidløg og forårsløg og steg dem ved jævn varme i ca. 5 min. Rør de knuste chili, begge slags
tomater og sherryeddiken i – og krydr med salt og peber. Skru ned for varmen og lad sovsen simre i ca. 10 min. Skær
kartoflerne igennem og læg dem ned i sovsen, hvor de vendes godt. Læg låg på og lad retten simre i yderligere 10 min.
Kan serveres som tilbehør til hovedretten eller som tapas med cocktailpinde til at spidde kartoflerne med.

18
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Guacamole
2 modne avocado
1 frisk grøn chili, finthakkede
2 friske røde chili, frinhakkede
1 fed hvidløg, finthakket
4 forårsløg, finthakkede
2 spsk olivenolie
Saften af 1 limefrugt
Salt
Frisk koriander til pynt

Flæk avocado og fjern sten. Skrab kødet
ud i en skål og mos det med en gaffel. Nu
tilsættes de øvrige ingredienser, og massen røres godt sammen. Stænk lidt olie på
toppen, så den ikke bliver mørk.
Servér tortillachips til.

Kylling med chili og thai-krydderier
(meget stærk)
1 stilk citrongræs, finthakket
3 spsk jordnødde- eller solsikkeolie
4 friske røde stærke chili, hakkede
4 fed hvidløg, finthakkede
500 g kyllingebrystfilet i store tern
3 spsk thailandsk fiskesauce
1 spsk soja
1 tsk sukker
1 spsk snittede friske koriander
4 kviste frisk thailandsk basilikum
3 friske røde stærke chili i skiver til pynt
Skær den træede del af citrongræs af og brug kun resten. Opvarm en
wokgryde og tilsæt olien. Lynsteg citrongræs, chili, hvidløg i 2 – 3 min.
Tilsæt kylling og lynsteg i ca. 5 min. Rør fiskesauce, soja og sukker i og
lynsteg yderligere 4 – 5 min. til kyllingen er gennemstegt. Rør koriander
og det meste af basilikum i retten og pynt med resten.

HAVEGLÆDER
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Havedamme, vand i haven eller naturligt fugtige småsøer i haverne
giver masser af liv til smådyr og fugle. Når der er gravet, og havedammen er etableret, skal rammerne med naturligt udseende
tilplantning dannes. Rent praktisk er der selve konstruktionen, som
det vil være godt at skjule, og her kommer velegnede planter ind
i billedet. Fra naturens side har flere plantearter deres udspring i
fugtige jorde og rigtig mange af dem bliver dyrket i flere sorter med
stor variation i blade og blomster.

20
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P
lanter til
havedammen
I tabellerne kan
du finde de planter,
der tåler at vokse med
”fødderne” i vand og de, der
kræver fugtige omgivelser for
at gro godt.
HUSK at dit havecenter har et
udvalg af vandplanter, som
skal plantes i selve bassinet.

Stauder med ”fødderne” i vand
Billede

Antal pl.
pr. m2

Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

Eng
forglemmigej

Myosotis palustris

30 cm

Blå blomster fra maj – september

6

Engkabbeleje

Caltha palustris

30 cm

Gule blomster fra maj – juni

9

Gul iris

Iris pseudoacorus

1m

Gule blomster i juni

4

Mammutblad

Gunnera manicata

2m

Grønne i juli

1
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Stauder til fugtig jord
Billede
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Højde

Latinsk navn

Astilbe

Astilbe

30 – 100 cm

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra juni – august

6

Bronzeblad

Rodgersia

80 – 100 cm

Hvide, rosa, røde blomsterfarver
fra juni - juli

3

Daglilje

Hemerocallis

40 – 70 cm

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra juni –
september

5

Engblomme

Trollius

60 – 80 cm

Gule og orange blomster fra juni
- juli

6

Fjerbusk

Aruncus dioicus

1,7 m

Hvide blomster fra maj – juni

2

Funkia

Hosta

40 – 70 cm

Flere sorter med forskellige
bladfarver. Blomstrer fra juni august

6

Kattehale

Lythrum salicaria

60 – 100 cm

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra juli - august

6

Kertepileurt

Persicaria amplexicaulis

Røde og rosa farver fra juli november

5

Langbladet
ærenpris

Veronica longifolia

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra juni - august

6

Læbeløs

Ajuga reptans

15 cm

Blå blomster fra maj – juni

6

Løvefod

Alchemilla mollis

40 cm

Gulgrønne blomster fra juni september

6

Mjødurt

Filipendula ulmaria

40 cm

Rosa blomster fra juni – juli

7

Nellikerod

Geum

40 cm

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra maj – juli

9

Nøkketunge

Ligularia

1m

Gule blomster fra august september

3

Parasolblad

Astilboides tabularis

1m

Cremehvide blomster fra juni – juli

3

Pilebladet
solsikke

Helianthus salicifolius

2m

Gule blomster fra oktober november

5

Primula

Primula

Sibirisk iris

Iris sibirica

Slangeurt

Persicaria bistorta

Stjerneskærm

Astrantia major

Sølvlys

Cimicifuga

Trekantblomst

Tradescantia

1m
40 – 80 cm

10 – 80 cm

Blomstringstid

Antal pl.
pr. m2

Dansk navn

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra marts - juli

6 – 12

Blå eller hvide blomster fra juni
- juli

5

50 – 70 cm

Rosa og røde farver fra juni august

5

50 – 70 cm

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra juni –
september

6

Hvide blomster fra juli – august

3

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra juni - September

6

80 cm

2m
50 cm

Bregner til fugtig jord
Billede

Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Antal pl.
pr. m2

Fjerbregne

Athyrium felix-femina

80 cm

6

Kambregne

Blechnum spicant

30 cm

6

Kongebregne

Osmunda regalis

1,5 m

4

Strudsvinge

Matteuccia
struthiopteris

1m

6

Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

Blåtop

Molinia caerulea

30 cm

Brune blomster fra august –
oktober

6

Japansk star

Carex morrowii

30 cm

Grønne blomster fra maj - juni

9

Rørgræs

Phalaris arundinacea

70 cm

Grønne blomster fra august september

3

Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

Ambratræ

Liquidambar styraciflua

12-15 m

Benved

Euonymus europaeus

3m

Birk

Betula nigra
Betula pubescens

12 m

Blærespiræa

Physocarpus opulifolius

3m

Gul bambus

Fargesia murielae

2–3m

Hjertetræ

Cercidiphyllum
japonicum

8-10 m

Violette blomster i april

Hortensia

Hydrangea

1–2m

Flere sorter med forskellige
blomsterfarver fra juli – oktober

Kalkved

Viburnum opulus

Konvalbusk

Clethra alnifolia

2m

Løn

Acer negundo
Acer rubrum

6–8m

Pagodebusk

Enkianthus
campanulatus

2m

Violette og gule blomster fra maj
– juli

Rød kornel

Cornus sanguinea

3m

Hvide blomster fra maj – juni

Røn

Sorbus aucuparia

8-10 m

Hvide blomster fra maj – juni

Sumpeg

Quercus palustris

15 m

Tuja

Thuja occidentalis

12 m

Vandgran

Metasequoia

20 m

Ærtecypres

Chamaecyparis pisifera

Græsser til fugtig jord
Billede

Antal pl.
pr. m2

Træer og buske til fugtig jord
Billede

3-4 m

Grønne blomster i maj
Grøngule blomster i juni

Rosahvide blomster i juli

Hvide blomster fra maj - juni
Hvide blomster fra juli –
september
Gule blomster i april

4–5m
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1
”

plante

– flere muligheder

Vidste du at …

• alle de nævnte planter i
dette kapitel er stauder
og derfor sagtens kan
plantes i haven bagefter?

• du ikke behøver en have
for at byde efteråret
velkommen i dine krukker? Vigtigt er det dog,
at krukken får almindeligt dagslys og jævnlig
vandes
• planterne vil drukne,
hvis du ikke sikrer dig,
at der er hul i bunden af
dine krukker?

24
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Når du står i dit havecenter og ser de
mange mulige plantekombinationer, du
kan pryde dine krukker med, kan det
være meget svært at træffe en beslutning. Der er så mange dejlige planter at
vælge imellem, og i købsøjeblikket er en
beslutning svær. Når bilen er pakket ud,
og planterne står klar til at blive plantet,
kommer tvivlen frem igen. Hvad passer
sammen? Skal stilen være enkel eller
mere spraglet? Heldigvis findes der ingen regler, så alt er tilladt, og det er DIG,
der bestemmer.

Søger du inspiration, kan du her se, hvad
JEG besluttede mig for…

De lidt større krukker
Det gyldne efterår kan med succes understreges af limegule og gule farver.
Den fantastisk holdbare solhat ’Little
Gold Star’ blomstrer allerede fra juli måned og helt hen mod slutningen af oktober. Den er kompakt, blomsterrig og
bliver omkring 40 cm høj – særdeles velegnet til krukkerne.

Opret og flad
Sammen med solhatten har jeg her plantet
japansk star ’Ice Dance’, som har mere oprette bladaks. Den bliver ca. 30 cm høj. Som
den ”flade” partner har jeg valgt alunrod, som
blandt mange andre bladfarver fås i de mest
fantastiske limegule farver. Sorten her hedder
’Citronelle’ og har runde blade, men samme
bladfarve fås i sorter med mere ”krøllede” blade, hvis man foretrækker det.

Overhængende fræk
Makkeren til forrige krukke står ved siden af,
og derfor må der ikke være for store forskelle i det umiddelbare udtryk. Her er det stargræssen ’Evergold’ med de overhængende
smalle hvidbrogede bladaks sammen med
den helt fantastiske opretvoksende lyng
’Zeta’. ’Zeta’ udvikler ingen blomster og anvendes udelukkende for at få effekten af den
opsigtsvækkende limegule bladfarve.

HAVEGLÆDER
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Udgangspunktet
Jeg er meget begejstret for de
nye typer af høstanemoner, der
kun bliver omkring 50 – 60 cm
høje og har mange blomster.
Serien hedder Pretty Lady, og
de findes i sorter med fyldte og
enkle blomster i rosa og røde
nuancer. Blomstringstiden er fra
august til oktober.
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Frisk og frodig

Sart og romantisk

Den friskgrønne bregne er fantastisk sammen med blomstrende planter i en
krukke. Her er det fjerbregnen, som er brugt, men det kan sagtens være mange
andre bregner. Lyngplantens farve er lidt kraftigere rosa for at give krukken lidt
pondus, men også her er det jo muligt at vælge den farve, man ønsker.

Den florlette overhængende
japanske stargræs har gode
egenskaber i krukker; og den
sarte rosa farve i lyngplanten
understreger det fine og ro-
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Efterårslyng
I havecentrene kan du vælge mellem et
stort udvalg af lyngsorter. I en farveskala
fra hvid, sart rosa, rosa, rosalilla, lilla, rød
og til de limegule farver, kan du få lige præcis den plante, der matcher din krukke.
Efterårslyng kan sagtens overvintre i din
have, når du bagefter planter den ud.

Robust efterår
mantiske. Stargræs bruges som
bladplante, mens lyngplantens
mange små rosa blomster pryder krukken fra september til
december måned.

Ønsker du at understrege efterårets kraftfulde farver, er asters pragtfuld farvemæt i sammensætningen med lyng og den dejlige anemone. Asters blomstrer
fra september til november måned.

HAVEGLÆDER
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LEGOLAND i Billund
er meget mere end
For de fleste besøgende er øverste punkt
på dagsordenen ”en god dag med fami
lien”, når kursen er sat mod LEGOLAND

parken i Billund. Familieturen til parken er
ofte repræsenteret ved bedsteforældre,
forældre og børn. Det er derfor vigtigt,
at parken har noget at tilbyde både børn
og voksne. Denne artikel omhandler gart
nerne bag parken. Hvordan driver man
en park med 1,8 mio. besøgende hvert
år? Hvordan opnår man at fremstå flot i

forhold til årstidernes skiften, i forhold til
temaerne i parken, og hvorfor er der så
mange planter i parken?

Chefgartner Jens Povlsen
Eller mere korrekt tidligere chefgartner i 33
år Jens Povlsen har lovet mig en tur gen
nem parken set fra gartnerens side. I dag

Historie

Især i den ældre del af LEGOLAND parken
ses meget høje træer. Birketræet her er
plantet for omkring 30 år siden
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Parken åbnede for første gang 7. juni 1968, hvor det var minibyen, som var hele op
startsgrundlaget. Før det tidspunkt var området én stor bar mark med et tilhørende
bondegårdshus. ”Det var Godtfred Kirk Christiansen, som stiftede LEGOLAND. Han
bejlede til den ansvarlige for udstillingsvinduerne i datidens Anva i København, Ar
nold Boutrup, der efter et par år gik med til at designe miniaturebyen”, fortæller
Jens Povlsen, som selv har kendt både Godtfred og Boutrup, der begge var meget
idérige. Godtfred Kirk Christiansen var uddannet maskinsnedker og arbejdede på
faderens Ole Kirk Christiansens fabrik, som lavede trælegetøj. I en alder af 30 år,
blev han i 1950 meddirektør af LEGO, og det var i 1953 at de plastikfremstillede
legoklodser for alvor blev produceret. Arnold Boutrup blev direktør for Legoland
parken og fik senere stor hjælp af nordmanden Oddbjørn Normann Nielsen, når
nye designs skulle tegnes. Fra 1977 – 2004 arbejder Godtfreds søn Kjeld Kirk Chri
stiansen i LEGO koncernen. I 2005 blev LEGOLAND parken i Billund solgt til Merlin
Entertainments Group, som bl.a. ejes af LEGO Holding/KIRKBI og derved stadig
bliver præget af familien.

Den allerførste
model i Miniland
er Lilleby

LEGO klodser
er det Chefgartner Jesper Gadebjerg, der
få andre forlystelser. I dag er det oprin
til daglig lægger planerne for de godt 70
delige anlæg hjertet i en moderniseret og
ansatte, der hører under gartnerafdelin
udfordrende forlystelsespark, hvor man
gen. Afdelingen har mange jobfunktioner
har forsøgt fortsat at have LEGO klodsen
i parken, og der er 23 gartnere
i centrum. Især efter år 2000 er der
indregnet i tallet. Desuden har
næsten årligt vokset nye forly
man en binderiafdeling med
stelser frem, og således er
Der er LEGOLAND
to piger, der dagligt laver
arealet i dag på 140.000 m2
parker i England,
buketter til kontorer, LEGO
eller 14 hektar.
Tyskland,
Californien,
hotellet, LEGO fabrikken og
Florida og Malaysia
ikke mindst de mange jubi
Miniland
larer, som den store virksom
hed ugentligt kan fejre. Jens
Povlsens egen jobbeskrivelse går
ud på at lede nye projekter, renoveringer
samt passe de private haver i familien Kirk
Christiansen – et job, som han er særdeles
godt tilfreds med i årene op til pensions
alderen.

Små ambitioner har
vokset sig store
Den første sæson var budgetteret med
200.000 besøgende, hvilket mange trak
på smilebåndet af – der kom 625.000!
Den første udgave af LEGOLAND bestod
af 38.000 m2 Miniland samt legotoget og

Fortsætter man ligeud, når
man er gået gennem indgan
gen i LEGOLAND, når man frem til
Miniland, som det hele startede med. Alle
bygninger, biler, både, tog og fly er lavet i
skalaforhold 1:20 eller 1:40. Der er brugt
mere end 20 millioner LEGO klodser; og i
åbningstiden bevæger tog, biler og fly sig
næsten tre gange rundt om jorden hvert år.
Der er 32 små sejlende skibe, der tilsam
men sejler ca. 12.000 sømil om året – sva
rende til en tur fra København til Australien.
Mange lande er repræsenteret, ligesom
kendte danske steder som Amalienborg,
Nyhavn, Amaliehaven, Møgel Tønder,
Fredensborg Slot, Kronborg Slot, Ribe,

Jens Povlsen, tidligere chefgartner i LEGOLAND parken gennem 33 år
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Små fjerlette ahorntræer smyger
sig ind over modellen
 e små æbletræer trives
D
også fint, og der kommer
sågar frugter på

Ét af de allerførste minitræer er denne lind, som
Jens Povlsen mener, er mere end 40 år gammel

Skagen og Rosenborg slot er designet og
bygget.
”Vi har ikke tal på, hvor mange minitræer,
der er i Miniland, men der er tre gartnere
tilknyttet området, som hver dag passes
ned til mindste detalje”, forklarer Jens
Povlsen. Gartnerne starter arbejdsdagen
kl. 7.00 med omfattende rengøring af arealerne, så alt er fejet og renset til dagens
mange gæster. I Miniland området klippes
alle træerne mindst to gange hvert år. Alle
de lave fyr får klippet ”lysene” tilbage, så
de forbliver små og kompakte. Gartnerne
gøder et par gange hvert år og meget individuelt i forhold til plantens alder og art.
Hele området kan vandes automatisk.
”Det er lidt skægt at tænke på, at arealet,
som Miniland ligger på, hørte til Almas gård
og var det dårligste sumpede mosejord, som
man kunne opdrive i området. Der er gravet
3½ meter af arealet og fyldt op med jord,
som planterne både vokser bedre i, og som
regnvand kan trænge igennem, så området
ikke oversvømmes”, smiler Jens Povlsen.

Hvordan laver man minitræer?

Sker der hærværk?

Valget af planterne skal passe til det område, som de skal være en del af. Træerne er
med til at illustrere seværdighederne. ”Det
er jo ikke ægte bonzai, for det dækker over
træer dyrket i skåle. Vi laver selv vores minitræer, og det hele starter såmænd med en
hækplante fra planteskolen. Den har vi først
ude bagved i vores egen planteskole, hvor vi
klipper den, som vi ønsker, den skal være”,
forklarer Jens Povlsen, der ikke er bange for
at klippe og beskære i planterne, hvilket han
har store erfaringer med. De mange kugleklippede bøgeplanter i Miniland kommer ind
imellem til at fylde for meget. Nogle gange
fjernes enkelte planter, men ellers foretages
en kraftigere beskæring af kronens grene
om vinteren. Så går der lige lidt tid, inden de
bliver rigtig pæne igen, men de tager ikke
skade af behandlingen. Vinteren er da også
gartnernes travleste tid. Her skal de nå alle
parkens anlæg igennem og beskære, renovere og genplante. Med de seneste vintre
har det været noget af en udfordring!

Udstillingerne er meget åbne og man
kan nemt betræde områderne. ”Faktisk
har vi aldrig oplevet, at der er nogen,
som har begået hærværk på vores udstillinger. Der er da ind imellem et mindre
barn, der jagter de biler, der kører rundt,
men der er ikke sket nogen skade”, fortæller Jens Povlsen stolt, samtidig med
at han jo ved, at man i de øvrige LEGOLAND parker har måttet sætte hegn op,
for at skåne udstillingerne.
Mange af modellerne har en hvidlig overflade og ser lidt slidte ud. Til det svarer
Jens. ”LEGO klodser er ikke lavet som
udendørs legetøj, og derfor heller ikke til
at kunne klare det danske vind og vejr.
Den mælkehvide farve er afblegning fra
solen, og derfor bliver modellerne løbende
vedligeholdt med sandblæsning og en
UV-coating, der beskytter dem fra solens
stråler”.

Almindelig bøg, som vi planter til hæk, eller skovfolk planter ny skov med. Er det ikke fantastisk, at man kan klippe
sig til et fuldvoksent træ, der kun er 40 cm højt?
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Perfekt kroneform på denne
minilærk, der er med til at give
miniland det helt rigtige udtryk

Fyr trives rigtig godt i Midtjylland, og der er rigtig mange
fyrplanter i LEGOLAND. For at holde den kompakte form,
bliver de nye skud hvert forår klippet næsten helt tilbage

Man kan stadig se resterne af de afblomstrede
hyacinter, som prydede bedet inden tulipanerne
sprang ud. Her er det de hvide hornvioler, der binder blomsterløgene sammen til en helhed

Lave tulipaner med en bund af hornvioler –
før tulipanerne, blomstrede hvide krokus

Læg blomsterløgene i efteråret fra
september til november
måned, men vent med at
plante hornviolerne ud
til det bliver forår

Der er stor kontrasteffekt mellem de knaldorange tulipaner og den mørkeblå bund af hornvioler

Hvordan er det at arbejde
i LEGOLAND parken
Med de mange åbningsdage står man
som ansat til skue, mens man arbejder.
”Det er også lakmusprøven, der skal
bestås allerede de første dage”, vedgår
Jens. Man skal være parat til at blive
kigget over skuldrene og fremstå med
venlighed overfor publikums henvendel
ser om diverse ting. Sådan er det for alle
ansatte i LEGOLAND – også for gart
nerne, der vedligeholder og planter be

De store træer i parken bliver også beskåret
og passet. Her er det et smukt eksemplar af
et hjertetræ. Selvom man godt kan beskære
om sommeren, mener Jens Povlsen, at det
er lettest at afgøre hvilke grene, der skal
fjernes, når der ingen blade er på træerne

Helt hvide narcisser eller pinseliljer skal ikke lægges hvert år, men kommer troligt frem år efter år.
Her er de akkompagneret af sommerblomsten
forglemmigej

dene til. Jobbet er afvekslende gennem
årstiderne; men hvert år sørger man for
at passe sit eget område i mindre hold.
Først og fremmest skal man prioritere
de områder, der er tæt på øjnene, mens
de bagvedliggende beplantninger oftest
passes, når sæsonen er slut. ”Jeg har
en positiv opfattelse af de medarbejdere,
som arbejder her. Vi fejrer mange jubi
læer, hvilket jo er en god indikator for, at
man bliver i mange år”, siger Jens Povl
sen.

Man værner om fuglelivet i LEGOLAND parken. Med
flere hundrede fuglekasser og aktiv fodring med både
fuglefrø og fedtkugler vinteren igennem, har man stort
set ikke problemer med skadedyr i de mange planter i
parken – det havde man, før man satte kasserne op!

Tone i tone. De hvide tulipaner med grøn markering med en bund af hvide hornvioler lyser op og
giver blikket ro, når man kommer tæt på

Foråret starter om efteråret
Når parken åbner i marts måned, skal der
allerede være blomster klar i bedene. De
første forårsbebudere er ofte blomsterløg,
som skal lægges her om efteråret. Der er
nye design af bedene hvert år, og det er
gartnerne Birgit og Lars, som planlægger
arealerne. Det gøres allerede i maj må
ned, så man kan få bestilt og reserveret
de løg, som man skal bruge. Løgene læg
ges hvert efterår, og det drejer sig om ca.
40.000 løg hvert år. Løgbedene består

Det store lindetræ er flyttet tre gange og danner
nu skygge på et hvilested på vej mod den nyeste
attraktion i parken ”Polarland”
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Skalaforholdet mellem modellerne skal også overholdes,
når gårdspladsens flotte træ skal understrege stemningen i
udstillingen

Sydbøgen er her med til at understrege det nordiske i Sverige området

Avnbøg er også anvendelig til at klippe minitræer af

ofte af et flor af meget tidlige løg (krokus,
hyacinter), der overtages af lave sommerblomster (stedmoder, forglemmigej) som
bund for tulipanerne. Når tulipanerne er
afblomstrede, fjernes både løg og top fra
bedene, og der plantes nu sommerblomster i bedene. Der anvendes rigtig mange
sommerblomster, som hvert år produceres med kontrakt hos en dansk gartner.
Gennem årene har man valgt at inddrage
nogle af bedene til mere permanente løgbede, hvor de hårdføre påske- og pinseliljer erstattes af lidt sene stauder. På den
måde bruger man færre ressourcer og
smider færre planter ud.
”Vi inspireres først og fremmest af bede,
som vi ser i andre parker i både ind- og
udland, men også fra besøg på forskellige
udstillinger så som den hollandske løgpark, Keukenhof”, fortæller Jens Povlsen,
der understreger, at parken skal kunne
give alle en oplevelse, og at nogle besø-

gende jo også kommer for at se blomsterbedene.

Baljeplanter
I LEGOLAND parken flytter man hvert år
700 – 800 større eller mindre plantekasser, krukker og baljer. Hvert efterår flyttes
de ind i et opvarmet drivhus, hvor de vinteren over passes på, så de ikke tager skade af de lave temperaturer. De renoveres
med ny jord, og de beskæres, vandes og
gødes, indtil de omkring maj – juni måned
igen sættes ud i parken. De fleste baljer
har faste pladser og har da også fået et lille
kort påhæftet, så man ved den eksakte
placering, når gaffeltrucken kører de kæmpestore planter på plads. Lars, der passer
de mange forskellige planter vinteren over,
behandler også de eksotiske planter for
skadedyr. Dertil anvender han biologisk
bekæmpelse – altså naturlige fjender til de
skadedyr, der måtte have fundet bo i plan-

terne. ”Faktisk bruger vi meget sjældent
kemi i LEGOLAND. For 12 – 14 år siden
opsatte vi et par hundrede fuglekasser,
og siden har vi ikke haft nævneværdige
problemer med luseangreb”, konstaterer
Jens Povlsen, der sjældent har problemer
med ukrudt, for alle veje og stier fejes dagligt af en fejemaskine med kraftige børster.
Ukrudtet i bedene tager gartnerne sig af,
og skulle der være kanter med ukrudt, anvendes en ukrudtsbrænder.

Arveplanter
At gartnerne er gode til at overvintre
planterne i LEGOLAND er kommet planteelskere for øre. Flere gange har parken
arvet plantesamlinger fra privatpersoner,
der hele livet har haft lidenskab for f.eks.
fuchsia, der skal passes godt på hele vinteren. Indtil videre har det været muligt for
gartnerne at passe på planterne, der ofte
får fine placeringer i parken.

Hvert område er beplantet med
planter, der passer til attraktionen.
I Polarland er de hvidblomstrende
planter med til at understrege kulden
 en store knækkede sten har tidligere
D
været anvendt i overgangen til Piratland, men er nu flyttet længere tilbage i
parken, hvor den får lov til at danne miljø
med en flod af blåtblomstrende violer
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Belægningen i Adventureland er lagt
af endestykkerne fra stenhuggerens
forretning. Den er lagt af elever, som
skulle udføre deres speciale – med
et meget flot resultat til følge

Rødbøg købt som meget unge planter
er her formet som fuldvoksne træer i
plænen, som er plantet til med trædebregner, der ikke skal klippes hver uge

Det er nærmest en jungle af forskellige palmer, citrustræer, oliventræer og stedsegrønne vækster, som drivhuset
hvert år rummer. Om foråret tilplantes bunden med et
væld af sommerblomster, inden de sættes i parken

Sofiero-margueritten kan man ikke købe, så
gartnerne i LEGOLAND laver den selv. Den
adskiller sig fra andre margueritter ved at blomstre i forskellige længder. Jens mener, at det er
den eneste rigtige marguerit, der duer!

Hvis du også
går og undrer dig over,
hvorfor der er kommet akvarium og pingviner i LEGOLAND,
skyldes det den ekspertise, som ligger
i Merlin Entertainment gruppen, som
også driver en del Sea Life parker i verden. I LEGOLAND parken er der ansat
to biologer, som bl.a. er lykkedes
med opdræt af søheste, hvilket
Hvert område
misteltenplanter op i
siges
at
være
noget
nær
– ny plantestil
andre træer”, fortæller
umuligt!
Nogle af de største birhan. En af hans funktioketræer, som vi passerer,
ner i parken er at være parkhar Jens Povlsen været med til at
vagt. Her trækker han i trådene,
plante. Ligesom man i Miniland arbejder
hvis der mangler en elektriker til en bod
med planterne som elementer, der er med
eller maskine. Han hjælper til, hvis der er
til at understrege temaet i modellerne, har
gæster, der får det dårligt. Flere af de anman i de øvrige områder forsøgt at samsatte har nemlig en udvidet førstehjælpsmensætte planterne, så de illustrerer det
uddannelse; og der er desuden en hjer”land”, som de besøgende befinder sig i.
testarter til rådighed, hvis uheldet skulle
Det gælder om at finde den rette stemvære ude. Desuden er parkvagten også
ning, og det er planterne i høj grad med
en slags betjent, der sørger for at alle optil. Og så sker der jo noget gennem årene.
fører sig, så der er plads til både små og
Planterne vokser til, træerne bliver højere
store i parken. Han kan både binde en
og større. Nogle af træerne vælger man
smuk buket blomster, designe nye anlæg
at grave op for derefter at flytte dem ud i
og vise journalister rundt – tak for det!
de nye områder, mens andre må beskæres, så der er plads til det hele. De hårde
vintre udtynder flere af planterne, og der
må nye planter til. Når du næste gang skal
i LEGOLAND, så prøv om du kan se de
planter, der i Piratland får dig til at føle Caribiens milde vinde, og hvorfor du synes at
temperaturen i Polarland føles kølig med
de mange hvide planter i bedene.

Et alsidigt job
Jens Povlsen kan se tilbage på 33 års
chefgartnerjob i LEGOLAND parken med
mange positive minder. ”Jeg købte engang restlageret af en planteskoles æbletræer med mistelten. Nu står mange af
træerne her i parken, og fuglene spreder
bærrene helt naturligt, så der dukker nye

Mange af de gamle fuchsiaplanter har LEGOLAND parken arvet
fra private haveejere, der er glade
for, at deres elskede planter
fortsat passes godt på

Denne kødfulde husløglignende plante
bruger man mange af hvert år. Den er
ikke hårdfør og hedder på latin Echeveria
– på dansk rosetblomst

Mange af de store baljeplanter er stedsegrønne planter, der fylder godt op i parkens
mange afdelinger. Her er det tre kæmpestore
laurbærplanter, som må have mange år på
bagen for at blive SÅ store. De har stået inde
i drivhusene og er nu ved at afhærde under
nogle skyggende træer, inden de kan klare
turen i parkens solbeskinnede arealer

Canna er heller ikke hårdføre, men flotte ser
de ud med spraglede bladfarver og kraftigtfarvede blomster fra juli måned
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’Paprika’

Sommerens rølliker
Måske er der allerede rølliker i dit staudebed? Hvis ikke, bør du plante den, for den indgår
i standardsortimentet i ethvert staudebed. Har du allerede plantet rølliker, så kan du
måske få lyst til endnu flere, for det er en supernem staude og en umådelig skøn
buketmager, der har en lang blomstringstid. Du kan sågar tørre rølliker og anvende
dem i dekorationer vinteren over.

Plant og plej
Plantetidspunkt
Du kan plante rølliker hele året,
når blot jorden ikke er frossen.

Plantedybde
Rølliker plantes i den dybde, som
den har vokset i potten.

Jordbundsforhold
Almindelig røllike ynder let og
tør jord, men trives i almindelig
veldrænet havejord. Nyserøllike
(Achillea ptarmica) trives bedst i
fugtig havejord.

Vand og gødning
Sørg for at potteklumpen er gennemvandet inden plantning. Grav
et hul, der er 1½ gang større,
end potteklumpen. Placér potteklumpen i hullet og fyld efter
med den løse jord, der netop er
gravet op. Pas på ikke at plante
for dybt. Den løse jord i bunden
af plantehullet er med til at sikre
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hurtig rodfæstning. Lav en lille
jordvoldgrav omkring planten og
hæld ca. 20 l vand pr. m2 nyplantede planter.
Rølliker er nøjsomme planter og
kræver ikke meget gødning. Gød
hvert forår med almindelig gødning til din have.

Beskæring
Klip gerne de afblomstrede blomsterstande af – så dannes der
hurtigt et nyt hold blomster. Lad
blot toppen stå vissen vinteren
over. Om foråret er det nemt at
brække de visne toppe af og fjerne blade og stængler.

Opbinding
Almindelige rølliker behøver ingen
opbinding; men nyserøllike vælter
i dit bed, hvis du ikke anvender
et opbindingsstativ eller binder en
snor rundt om planten.

’Terracotta’

’Wunderfull Wampee’

’Boule d

e Neige’

elvet’
’Red V

e’

nk
’Walter Fu

Latinsk navn

Højde
i cm

Planter
pr. m2

Blomstringstid

Achillea filipendula
’Coronation Gold’

80-100

6

juni - august

Achillea millefolium
’Apfelblüte’

70

6

juni - juli

Achillea millefolium
‘Paprika’

70

6

juni - august

Achillea millefolium
’Red Velvet’

75

6

juli - september

Achillea millefolium
’Summer Pastels’

60

6

juni - august

Achillea millefolium
’Terracotta’

70

6

juni - august

Achillea millefolium
’Walter Funke’

60

6

juni - august

Achillea millefolium
’Wonderfull Wampee’

50

5

juni - august

Achillea ptarmica
’Boule de Neige’

60

6

juni - august

’Coronatio

n Gold’

’

’Summer Pastels

”

Vidste du at …

•	rølliker er fuldt hårdføre?
•	rølliker ikke kræver vanding, når først de er etablerede?
•	rølliker – med en enkelt undtagelse – ikke kræver
opbinding?
•	rølliker breder sig moderat og sjældent skal fornyes?
•	rølliker fås i gule, hvide, rosa, pink, orange og røde
farver?
•	rølliker skal placeres solrigt?

’Apfelblute’
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Bærhaven
Bær har i havens historie haft en afgørende betydning for familiernes ve og vel. De vitaminrige og antioxidantrige bær var afgørende for en landbofamilies overlevelse. Husmoderen brugte
mange timer på at høste og sylte bærrene, så familiens sundhed gennem vinteren kunne sikres.
At dyrke egne bær i haven er et godt valg. Bærrene, som forretningerne sælger, kommer nemlig ofte fra fjernere egne, hvor
kontrollen med sprøjtemidler er minimal. Når du høster egne
bær, ved du, hvad du spiser!
Og det er faktisk ikke så vanskeligt at dyrke havens egne bær.
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Sådan planter du hindbærbuske
Med 30 - 40 cm afstand mellem hver plante og 2 m mellem hver række, graves huller,
der er ca. 1½ gang større end potteklumpen. Sørg for at der er løs jord i bunden af plantehullet. Placér rodklumpen i hullet, så den øverste kant flugter jordoverfladen og fyld nu
jord ned omkring. Træd jorden godt til og vand med ca. 5 l pr. plante.

Sådan planter du en ny række frugtbuske
(solbær, ribs, stikkelsbær, jostabær)
Mål først ud, så din række bliver lige. Placér dine frugtbuske i potter oven på
jorden. Sørg for at potterne er godt gennemvandet. Fjern plastpotterne. Grav
et plantehul. Her plantes frugtbuske, som skal stå med en afstand i rækken på
1 - 1,5 m. Planten placeres, så overkanten af potteklumpen flugter jordoverfladen. Jord fyldes på og trædes godt til, inden der vandes.

Sådan beskærer du bærbuske
Solbær, ribs, stikkelsbær og jostabær skal beskæres ca. 4 år efter
plantningen. Kig nøje på busken og udvælg ca. 3 – 4 af de ældste
grene – eller grene, der gør busken skæv. Følg grenen helt til basis af
busken, og klip med en skarp grensaks grenen af. Beskæringstidspunktet er tidlig forår.
På s. 39
kan du læse,
hvordan du
beskærer
hindbær

Nu trækkes en jerntråd eller snor i en
højde på 50 cm og en højde på 1,1 m

Hindbærplanterne er her plantet i to rækker
med 1 m mellem hver. Bærrene plukkes fra
hver side. I hver ende og i midten af rækken,
graves en stolpe påført to tværstolper ned

Jerntråden fæstnes med klamper, der hamres godt ind i træet

Sådan binder du
hindbær op
Hindbærstænglerne
bliver ofte meget lange
og tunge, når bærrene
modner. På en meget
simpel måde, kan du
”hegne” dem inde og
styre skuddene indenfor tråde, der spændes på et træstativ.
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Hindbær
De vilde skovhindbær er lækre, men man
skal ofte gå langt for at få skålen fyldt. Hindbærbedet i haven er der ikke mange ben
i at dyrke, når blot jorden, vi planter i, er
veldrænet og har godt med skovbundslignende muld. Ikke alle haver kan bryste sig
af at have skovbund, så det gælder om at
fylde kompostbunken på hindbærbedet.
Bærrene på sommerhindbær modner i
juli måned og kan høstes af både børn og
voksne, for de lange bærbærende stængler
leverer modne bær i både 50 cm og 1,5 m

højde. Rigtig mange haveejere er gået over
til kun at dyrke efterårshindbær. Det er der
flere årsager til.
• Hindbærplanterne klippes helt ned hvert
forår – det er nemt at huske
• Hindbærrene modner først, når sommerferien er slut
• Du kan høste bær helt hen i november
måned
• Sjældent lægger hindbærbillen æg så
sent, så man slipper for de hvide orm

Sommerhindbær

Efterårshindbær

’Algonquin’ har en smag, der minder om skovhindbær. Den får lysende røde, faste og saftige bær fra
midten af juli måned. Sorten egner sig til dybfrost.

Hindbær er
selvbestøvende
og behøver derfor
ikke andre sorter
for at give mange
bær.

• Efterårshindbær fås både som røde og
gule bær
Nogle vil dog hævde, at sommerhindbær
er mere velegnede som frysebær. De virker da også en smule mere søde – især de
somre, hvor sensommeren ikke er varm.
Hindbær er nok de nemmeste bær at spise
og hører også til i gruppen af sunde bær
med lavt indhold af kulhydrater og højt Cvitaminindhold samt mange antioxidanter.

’Glen Ample’ får meget
store, faste og flotte bær, der
har en god hindbærsmag.
Den modner sidst i juli måned og er også velegnet til
dybfrost.

’Autumn Bliss’ får middelstore, mørkerøde, faste
og saftige bær fra august
måned og frem til frost.
Sorten når at give et stort
udbytte over en lang periode. Bærrene kan også
fryses.

Hindbær plantes
med 30-40 cm afstand i rækker med 2 m
mellem hver. Planter man
i dobbeltrækker, skal
der være 1 m mellem
de to rækker

’Fallgold’ får gulorange, middelstore,
saftige og lidt løse bær fra begyndelsen af september måned og frem til
frost. De har en rigtig fin hindbærsmag
og egner sig også til dybfrost.

Hindbæreddike til salater og sovse
1 l eddike
750 g bær
500 g sukker pr. l saft
Afvej 750 g bær og læg dem i bunden af en skål.
Eddiken hældes over. Blandingen dækkes med husholdningsfilm og skal stå i 3 – 4 dage på et køligt
sted. Hæld al indholdet gennem et saftklæde og lad
det sive langsomt natten over. Mål væskemængden
af og hæld den i en gryde sammen med 500 g sukker pr. 1 l saft. Koges i 10 – 12 min., skum urenheder
af og fyld - efter afkøling - på rengjorte flasker.

Sådan beskærer du hindbærbuske
Hindbærstængler, der tidligere har båret frugt, bærer ikke frugt det
efterfølgende år. Klip dem tilbage om efteråret eller vent til det følgende forår. Efterårshindbær klippes helt tilbage hvert forår.
Udtynding af hindbærstængler anbefales, hvis dine planter laver
mange skud. Som tommelfingerregel skal:
Sommerhindbær max 10 stængler pr. meter
Efterårshindbær max 20 stængler pr. meter
Se hvordan du beskærer bærbuske på side 37 og brombærbuske
på side 44.
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Jordbær plantes
med 40 cm mellemrum
i rækker med afstand på 1m.
Husk at vande planterne godt i
blomstringsperioden og glæd dig
over de mange bier, som er afgørende for bestøvningen af planterne. Gød
ikke med kvælstofholdig gødning om
foråret – det giver masser af blade
og færre bær. Gød om efteråret;
og gerne med naturgødning

Jordbær
Modne jordbær fra egen have er indbegrebet af Danmark og sommer. Studenterne springer ud, og børnene elsker
bærrene så meget, at de ofte plukker
dem, mens de stadig er grønne i spidsen. Jordbær er dekorative, og der er

skrevet mange kogebøger om variationer
af jordbær i desserter, salater, saft, grød
og i kager. Mange foretrækker at spise
direkte fra bedet eller i en dyb tallerken
med mælk og fløde. Jordbær indeholder
mange C- vitaminer (tre gange så meget

som hindbær) og er et kaloriefattigt bær.
Der findes et væld af sorter, så her beskrives
kun nogle af de mest almindelige, men prøv
selv nogle af de mange – også nyere sorter
af jordbær, som dit havecenter sælger.

’Korona’ modner lidt senere end
’Honeoye’ og får lyse, middelstore
bær. Smagen er blød og meget velsmagende. Giver et middel udbytte.

’Honeoye’ modner tidligt og får mellemrøde,
store bær. De har en let syrlig smag, men giver et fast bær og højt udbytte.

’Polka’ modner middeltidligt og får mørke middelstore bær. Sød smag og lidt mindre faste bær,
end ’Honeoye’. Giver et middel udbytte.

’Ostara’ er en remonterende sort, der giver
bær i hele jordbærsæsonen og hen på efteråret, hvor udbyttet dog falder noget. Bærrene
er søde og relativt faste.
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Jordbær skal
genplantes efter
ca. 3 år, hvor udbyttet falder markant. Plant
ikke i samme jord, da
eventuelle sygdomme
stadig sidder latent i
jorden.

Ribs
Hvide og røde ribs. De røde ribs er de flotteste, men det er vi ikke de eneste, der synes!
Mange er plagede af fugle, som snupper de
lækre bær, så vil du sikre dig, at der er ribs,
når du skal bruge dem, skal du plante de

Børnenes favoritter

Ribs
er velegnede
som frysebær. Tø
dem op og kog saft
eller lav gelé af dem.
Kan også bruges
i rødgrød med
fløde.

Ribssaft
hvide. Nogle mener endog, at de hvide ribs
er sødere end de røde. Ribs er bl.a. rige på
C-vitamin og jern. Afhængigt af jordbundsforhold, bliver ribsplanter omkring 1,2 – 2 m
høje.

’Hvid hollandsk’ bærrene sidder i små klaser med 4 – 8 bær pr. klase og har transparent tynd overflade. Bærrene er helt modne
i slutningen af juli måned, hvor de smager
bedst direkte fra busken, men sagtens kan
plukkes, fryses og anvendes senere.

Pluk ribs af busken ved at klippe
eller knække hele klaser af. Nogle ynder at fjerne ribberne, inden
de koger bærrene til saft, men
det er faktisk ikke nødvendigt,
for saften sies.
1 kg skyllede ribs hældes i en gryde og dækkes med vand. Koges
til bærrene er bristet, hvorefter de
hældes i en saftpose til afdrypning.
Saften hældes igen i en gryde og
tilsættes ca. 250 g sukker pr. liter
saft. Hældes på rene flasker og
lukkes til. Skal opbevares i køleskabet. Fortyndes med vand.

’Jonkheer van Tets’ kendes af mange for de meget
lange klaser af røde skinnende bær, der modner i
slutningen af juli måned.

’Stanza’ har en frisk og let syrlig
smag fra relativt store bær, der
sidder i klaser med 8 – 12 stk. i
hver. Bærrene, der er helt modne
i slutningen af juli måned, kan
med fordel fryses.
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Der er
nye næsten
tornfrie sorter
på vej til din
have.

’Rød Hinnomaki’ får middelstore,
røde runde bær med god smag.

Stikkelsbær
Stikkelsbærbusken har mange lange
og irriterende torne. På den måde er
det ikke en særlig børnevenlig frugtbusk. MEN smagen af et solvarmt
modent stikkelsbær er et hit hos alle
børn (og voksne). Det er tilrådeligt at
hjælpe de små børn med at plukke,
men det er jo ikke farligt at mærke

små prik fra tornene. Læg mærke til
at børn, der bliver fortrolige med stikkelsbærbuske, ofte bliver helt rolige,
når de en lun sommerdag erobrer sig
en god portion stikkelsbær direkte fra
busken. Der er forskel på sorternes
egnethed som spisebær og som bær
til husholdningen.

Stikkelsbærsyltetøj
med hyldeblomster
1 kg nippede friskplukkede stikkelsbær
Friskrevet skræl og saft fra en økologisk citron
900 g sukker
6 – 8 skyllede og fint hakkede hyldeblomstskærme
Kog stikkelsbær, citronsaft og -skræl i 1½ dl
vand i ca. 15 min. Rør sukkeret i og opvarm
sagte til sukkeret opløses. Rør hyldeblomsterne i og bring det i kog. Efter ca. 10 min. gelerer
det og eventuelle urenheder skummes af.
Blandingen hældes på rene glas.

’Invicta’ får middelstore, grønne
bær med god smag.

Når du tilbereder
pandekager med is om
sommeren, så hent et par
håndfulde stikkelsbær i haven. Nip de brune spidser af og
opvarm dem hurtigt i en lille smule
vand. Når de er lettere møre,
tilsætter du lidt rørsukker, så de
smager så sødt, som du synes. Det smager henrivende til pandekager.

’Gul Hinnomaki’ får middelstore,
gule runde bær med god smag.

’Rolanda’ et sødt og blødt bær
med mange kerner i. Middelstore runde bær, der modner midt i
juli måned. God sort med meget
få og relativt små torne.

42

HAVEGLÆDER

Sunde bær man

bare må have

Solbær
Solbær hører til blandt de allermest sunde bær med et
MEGET højt C-vitaminindhold og et indhold af antioxidanter, der er over seks gange højere, end i appelsiner.

”

Vidste du at…

75% af solbærudbyttet skyldes
bestøvningen af humlebier, mens de
resterende 25% skyldes vinden?

’Polar’ har en tynd og fin skræl,
og de store bær har en frisk, let
syrlig solbærsmag. Bærrene
hænger på busken med mange korte klaser. ’Polar’ modner
meget tidligt allerede fra slutningen af juli måned. Denne
sort bliver kun 60 cm høj og
passer rigtig godt til en mindre
have eller til krukkedyrkning.

Solstik/jostabær er en krydsning
mellem solbær og stikkelsbær og
har en frisk og mild lidt syrlig smag.
Det modne bær er mørkerødt eller
helt sort omgivet af en tynd blød
skræl. Bærrene varierer i størrelse
fra 1 – 2 cm og modner fra midten af juli måned og ca. fire uger
frem. Busken vokser kraftigt og
kan godt nå 2 m højde.
Jostabær kan anvendes som solbær.

’Titania’ er nok den sundeste sort med de mest velsmagende solbær. Den har en fin tynd skræl, og de
meget store bær har en sød, let syrlig smag. Bærrene sidder i pæne klaser med 4 – 8 store bær i hver.

Lav din egen solbærrom

Nem opskrift på solbærsyltetøj

Knus bærrene og tilsæt sukker svarende til 125
g pr. 500 g frugt. Hæld nu ca. 35 cl lys rom og
lidt vand over blandingen, så sukkeret kan opløses. Hæld på rene glas, der kan tætsluttes og
pas nu blandingen i 14 dage ved at ryste den
dagligt. Hæld blandingen gennem en filterpose
og nyd den sorte væske.

500 g solbær
½ dl vand
500 g sukker
Skyl bærrene og bring dem i kog under låg i ca.
1 min. Tilsæt sukkeret og bring grydens indhold
i kog i ca. 10 min. Fyld blandingen på rengjorte
glas, som opbevares køligt.
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Brombærstængler, som har båret
frugt, skal hvert efterår
klippes tilbage til 20 cm
over jorden og nye etårsskud
bindes til espalier, så næste
års blomstring og bæring
får bedst mulig soleksponering.

Brombær
Der står vilde brombærkrat i mange haver, og
om end de er noget uomgængelige, smager
bærrene henrivende. Forædlere forsøger stadig
at gøre brombærbuskene mere omgængelige,
således at flere mennesker kan få fornøjelsen af

at dyrke deres egne brombær. De tornfrie sorter har været almindelige i snart 25 år, men nu
kommer også sorter, der er buskformede; og
det sidste nye er sorter, der bærer bær allerede
på 1. årsskuddet og på alle etårsskud derefter.

’Navaho’ blomstrer fra maj – august måned med
flotte lyserøde blomster. ’Navaho’ er en busk og
kan dyrkes uden opbinding, om end resultatet bliver bedre, hvis du binder grenene op. Bærrene,
som modner fra slutningen af august måned og
frem til frost, har en mild og blød brombærsmag.

’Thornfree’ et fast bær, der er dannet på hvide dekorative blomster
sommeren over. Planten har en middelkraftig vækst og er tornfri. Bærret
modner relativt sent på efteråret.

Råsyltede dessertbrombær
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Blend græsk yoghurt med
skyllede brombær og lidt
flydende honning.

’Loch Ness’ blomstrer fra maj
– august måned med smukke hvide blomster. Brombær
er selvbestøvende, og det er
blomsterbunden, der omdannes til bær. ’Loch Ness’ er en
tornfri sort, som har en god
kraftig opret vækst. Bærrene
modner allerede fra begyndelsen af august og frem til frost.
Den giver store, aromatiske og
søde lidt aflange bær.

’Thornless Evergreen’ er faktisk den første brombærsort uden torne, som kom til Danmark. Dog får planterne
enkelte torne. Planten er meget dekorativ med smukt
indskårne blade, der er grønne året rundt. Bærrene
modner middelsent og har en lidt syrlig smag.

2 dl brombær
½ dl sukker
½ dl Sambuca eller anden anislikør
Brombærrene skylles og lufttørrer på
et klæde. Kom dem i små bægre,
drysses med sukker og fryses. Optø

Snacktime med
brombær

dem et par timer før serveringen og
ryst let, inden de hældes i serveringsskålen sammen med Sambuca’en.
Brug blandingen som bærsovs til
hjemmelavet is, pandekager og andre desserter.

‘Tayberry’ er en krydsning mellem hindbær
og brombær. ’Tayberry’ har bløde og meget
lange stængler og kræver meget opbinding.
Resultatet bliver nogle fantastisk flotte og meget dekorative rødlige bær, der modner fra
slutningen af juli måned.

Sunde bær

Smagen af
gojibær beskrives
som en mellemting
mellem rosiner og
tranebær

Gojibær - helsebær
Aflange rødorange bær i store antal dannes hvert efterår på busken gojibær.
På latin hedder den Lycium barbarum og er en lidt genstridig busk med små
torne. Køn bliver den dog, når de mange lysende bær dannes.

Sådan dyrker du gojibær
Busken, som også vokser vildt i Danmark, er
meget nøjsom og kan gro næsten alle steder –
den tåler både tørke og salt (havgus). Den bliver
op til to meter høj, men køber du sorten ’Sweet
Lifeberry’, bliver den knap så høj.
Den blomstrer hvert år med lilla blomster fra juni
– august, hvorefter bærrene dannes. Planten er
selvbestøvende, så man behøver kun én plante.

I Kina høstes næsten
100.000 tons gojibær
hvert år. De soltørres
og anvendes rå, men
også til saft og i en
hel del urtemedicin
og helsekost.

Honningbær har et
stort indhold af B og
C vitaminer

Honningbær
Blåbærlignende lidt aflange bær, som allerede ses på busken i maj måned, giver denne frugtbusk sin berettigelse i frugthaven.
De tidlige bær kan nydes direkte fra busken
eller anvendes i bagværk eller som marmelade. Busken er beslægtet med kaprifolier,

Smagen af
honningbær
beskrives som et
sødt blåbær

som også danner frugter, men disse er ikke
spiselige.
Honningbær bliver store – op til 2 m høje
oprette buske med overhængende vækst.
De blomstrer meget tidligt om foråret og
danner ret hurtigt modne bær.

Sådan dyrker du
honningbær
Plant buskene med 1 m afstand.
De trives i helt almindelig havejord
og placeres i sol eller halvskygge.
Ligesom blåbær, er honningbær afhængig af flere planter for at danne
mange bær. Da havecentrene allerede fører flere sorter af honningbær,
anbefales det at plante to forskellige.
Efter tre år i haven, skæres 1/3 af de
kraftigste grene af ved basis af busken.
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Blåbær
- har vi vel nok plantet, passet og høstet
mange af de seneste år. Faktisk var blåbærbuske så populære, at der ligefrem var
mangel på dem. Det er der ikke længere,
og nu kan dit havecenter også vejlede i,
hvilke sorter, der passer til netop din have.
Blåbær modner nemlig ikke alle sammen
på samme tidspunkt. Nogle sorter modner
først fra september eller oktober måned, og
de når ikke at blive så sødmefyldte, som de
sorter, der allerede fra august måned fyldes

med solens varme stråler. De er netop meget afgørende for, hvor højt sukkerindholdet i bærrene bliver. Ofte har vi i Danmark
et fornuftigt efterår med mange solskinstimer, men de helt sent modne sorter, bør du
ikke plante i din have.
Er du så heldig at bo i egne af Danmark,
hvor man kan plukke de vilde blåbær, eller
er du frisk på selv at plante vilde blåbær,
kan du på disse planter høste et væld af
mindre frugter, der især udmærker sig ved

Blåbær beskæres
efter ca. 4 år i din
have. Fjern hver vinter
2 - 4 ældre grene helt ved
basis i planten. Ved denne
beskæringsmetode
holder du hele tiden
busken ung.

Blåbærsyltetøj

Brug blåbær til mange retter
Blåbær holder sig længe, når de er plukket og sættes i køleskabet. Smagen formindskes ikke, men bærrene bør være ved stuetemperatur, når de spises. Der er næsten ingen begrænsninger
for, hvor man kan bruge blåbær som frugt i madlavningen. Mange kombinationer med friske bær til morgenmaden, i smoothien,
i isen, på tærter og som marmelade. Da bærrene ikke har noget
syreindhold, anbefales det at tilsætte citron.

Blåbær kan ikke
plantes i almindelig
havejord. De kræver surbundsjord. Udskift din jord i en
dybde på 50 cm og en diameter
på 1 m til hver blåbærbusk, som
du planter. Fyld godt op med
surbundsjord, for efter blot
to år, vil det falde noget
sammen.

500 g blåbær
5 dl sukker
Saften af 1 citron
2 stænger hel kanel
½ stang vanilje
De skyllede bær kommes i en gryde med sukker
og citronsaft og bringes i kog under omrøring. Efter
omkring 10 min. fyldes bærrene på glas, mens lagen koges færdig med
kanel og vanilje. Først når lagen koger så meget, at boblerne er meget
store og glasagtige (yderligere 10 min.), hældes lagen over bærrene i
glassene. Marmeladen opbevares i køleskab.
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at have
en meget
mørk frugtsaft og et højere
indhold af antioxidanter, end de storfrugtede sorter har.
For blåbær hører til kategorien SUPERMAD, hvor de vilde blåbær topper med
et meget højt antioxidantindhold. Også
mængden af C vitamin er højt i bærrene,
med et relativt lavt kulhydratindhold.

”

Vidste du at…
Blåbær får de
smukkeste efterårsfarvede blade?

GODE og tidligtmodne
store amerikanske blåbær

’Northland’ modner som én af de første blåbærbuske. Planten har en udbredt opret vækst og bliver
omkring 1,5 m høj. Bærrene er mellemstore med
rigtig god, sød smag.

’Goldtraube’ bliver 1 - 2 m høj og har en
opret bred vækst. Hvide blomster i maj
måned. Store, søde og velsmagende bær
fra begyndelsen af september måned.

’Blue Crop’ bliver en op til 2 m høj busk
med opret lidt åben vækst. Bærrene, der
modner fra slutningen af august måned,
er søde/syrlige og har en meget kraftig
duft. Bærrene er store og fladrunde.

‘Patriot’ er en relativt langsomtvoksende busk, der
kun bliver omkring 1 m høj. Den får skønne velsmagende modne blåbær fra slutningen af juli måned.

‘Hortblue Poppins’ får
mange bær hvert år. De
er runde, dufter dejligt
og er søde. De modner
lidt senere end ’Reka’,
men bliver altid dejligt
søde. Denne sort vokser
pænere og mere rund,
end andre sorter.

’Reka’ kan allerede fra slutningen af juli måned høstes. De
store fladrunde bær har en tynd fin skræl og smager sødt/syrligt. Bærrene dufter dejligt. Åben opret busk med små blade.

’Duke’ har en lækker mild blåbærsmag.
Bærrene er faste med tynd skræl og er
middelstore og fladrunde. De modner
allerede fra slutningen af juli måned. En
opret åben busk med små blade.
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Vandingsmaskiner sørger for rette mængde vand til planterne og
gartneren indstiller maskinen til at vande, når vandspildet er mindst

Markvandringer med kollegaer, hvor erfaringer deles til alles fælles bedste

De store arealer med planter får tildelt trips og rovmider med denne udblæser

Er der mon spindemider?

Forbrugerne vil have
Allerede for 25 år siden gik Gunnar Christensen og hans dygtige gartnere i gang
med at anvende nyttedyr til bekæmpelse
af skadedyr i de planter, som han producerede i sin planteskole midt på Sjælland.
På daværende tidspunkt havde han dyrket
planter i potter gennem yderligere 25 år.

En naturlig sag
Man kan godt filosofere noget over det at
dyrke planter i haven. Som en kær ældre
gartner sagde til mig, så er haven jo noget
af det allertidligst beskrevne, for Adam og
Eva blev jo lukket ind i Paradisets Have,
48
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men måtte ikke spise af Kundskabens
Træ. Altså har havedrift været med fra
skabelsens begyndelse og haft meget stor
betydning for mennesker og deres religion
gennem flere tusinde år. Gunnar Christensens Planteskole har medvirket til udviklingen af havedriften i Danmark i mere end
50 år ! Og udover at være fremsynet og innovativ, så var Gunnar også gartner med
stort G. Han vidste godt, hvordan man
tog stiklinger og fik dem rodet, omplantet
og klippet til, så det færdige produkt blev
rigtig flot og anvendeligt, når havecentrene derefter skulle sælge dem i butikken.

Og i denne proces var det helt naturligt at
inddrage naturens egne hjælpemidler, når
skadedyrene generer planternes vækst.

Bæredygtig produktion
I en stor del af produktionen i drivhuse
anvender man udelukkende nyttedyr og
biologisk bekæmpelse. Nyttedyr er skadedyrenes naturlige fjender. Og nu kan man
måske godt forestille sig, at alt ordner sig,
hvis man bare åbner døre og vinduer i drivhuset. Men sådan er det nu ikke. Først skal
skadedyret findes og bestemmes. Det bruger gartneren sin lup til. Derefter skal der

Mariehøns og deres larver trives fint i planteskolen, som sjældent sprøjtes med kemi. Man udsætter ikke mariehøns – de kommer helt af sig selv

Luppen er gartnerens vigtigste værktøj, for det er
vigtigt at opdage et skadedyrsangreb tidligt

Små bitte spindemider suger saften ud af plantecellerne på dette sommerfuglebuskblad. Godt
ser det ikke ud, men rovmiderne løber hurtigt
rundt og spiser de skadelige spindemider

Man laver forsøg med afklippet tujahæk for at
hindre ukrudt i at spire frem og derved spare på
endnu mere kemi. Indtil videre ser det lovende ud

Nyttedyr leveres i plastikflasker,
hvori der også er ”savsmuld”, som
dyrene trives i under transport

miljørigtige planter
lægges en plan for, hvilke nytNyttedyrene går straks i aktion
Jo tidligere et
tedyr, der vil kunne afhjælpe
og æder eller parasitterer
skadedyrsangreb
angrebet, og her afhænger
skadedyrene. Endnu en keopdages, des bedre
valget også af, hvor kraftigt
misk sprøjtning er sparet.
lykkes bekæmpelsen
med
nyttedyr
angrebet er. Her kommer
samarbejdet med konsulenKender planterne godt
ten fra firmaet, som sælger nytDet er alfa og omega at kende
tedyrene. Derefter skal der bestilles
planterne i planteskolen rigtig godt.
dyr. Der findes virksomheder, der avler
Og i Gunnar Christensens Planteskole er
nyttedyr frem under kontrollerede forhold
der mange meget forskellige planter, som
for derefter at ”pakke” dem i små rør og
man skal kende. Planteskolen laver både
plastflasker. Dagen efter lander de med
jordbærplanter, frugtbuske, prydbuske,
postomdelingen; og gartneren lukker dem
bunddækkende planter, stauder, krydstraks ud de steder, hvor problemerne er.
derurter, bregner, slyngplanter, stam-

16 ha stor planteskole
15.000 m2 glas- og plasthuse
700.000 potter
3000 m3 spagnum. Som
kommer fra RHP certificeret mose.
Flere end 100 millioner
nyttedyr
25 glade medarbejdere
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For at undgå mange tunge løft, har planteskolen flere specialbyggede trucks,
der flytter planterne rundt, når de enten skal klippes eller på afstand

Hosta skal have skygge for at vokse bedst til

Bregner og Hosta er nogle af de senere års populære planter i havecentrene

mede prydtræer og georginer. Hvert år
pottes ca. 700.000 planter og placeres i
glashuset, plasttunnelerne eller på bede
udenfor. Planterne, som pottes, kommer
delvis fra egen produktion med stiklinger
og fra andre planteskoler, som laver småplanter. Salget fra planteskolen er udelukkende til havecentre og detailplanteskoler
i Danmark og andre skandinaviske lande.
De sendes ud af virksomheden på CCcontainere, der er en slags rullevogne,
der individuelt kan indrettes, så planterne
pakkes rationelt og forsvarligt. Afhængigt
af, hvilken plante man taler om, vokser
den i en given periode i planteskolen. Perioden er typisk ½ – 1½ år, inden den er
klar til salg. Der er stor forskel på, hvor
lang tid det tager samt på, hvilken årstid
produktionen startes og afsluttes.

Alle er med i projektet
I Gunnar Christensens Planteskole arbejder der på årsbasis 25 medarbejdere. Alle medarbejdere er glade for, at
der næsten ikke sprøjtes i virksomhe50
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den. Motivationen er derfor heller ikke
svær at finde, når de bliver bedt om at
hjælpe med at holde øje med skadedyr
i planterne, de arbejder med. I det hele
taget giver det øget fokus på planternes
velvære, for vandes og gødes de forkert,
så er sandsynligheden for, at der opstår
skadedyrsproblemer større.

Biologi på friland
Det er ikke ualmindeligt at anvende nyttedyr til mange forskellige produktioner
i drivhuse. Danmark er foregangsland,
når grøntsager produceres uden brug af
kemi i de store drivhuse. Langt de fleste
grøntsagsdrivhusgartnere anvender stort
set ingen kemi i dag. Og det er der en forklaring på. Nyttedyrene bliver nemlig inde
i huset, der har insektnet for vinduerne. I
huset bliver de ved med at lede efter føde
(skadedyr) og rydder derfor godt op. Udfordringen for planteskolen er, at størstedelen af planterne vokser på friland, hvor
nyttedyrene kan ”stikke af”. De mange
års erfaringer hos Gunnar Christensens

Planteskole har lært dem, at den biologiske bekæmpelse ”flytter med”, når
planterne kommer på friland. Når en ny
sommerfuglebusk starter sin tilværelse,
sætter den rod og vokser i en lille potte
eller bakke. De første måneder opholder den sig udelukkende i lukkede huse.
Sommerfuglebuske kan godt få problemer med spindemider, hvorfor gartneren
lukker nyttedyr ud i planterne. De spiser
så spindemiderne. Når den unge plante
så pottes i den færdige pottestørrelse, vil
nyttedyrene følge med ud på friland, hvor
de stadig lever i planterne og derfor ikke
”smutter væk”.
Behovet for at kunne bekæmpe skadedyrene på friland er steget i takt med, at
det er blevet muligt at se, hvordan nyttedyrene følger med og bliver i planterne.
Med konsulenters hjælp har planteskolen
afprøvet flere forskellige mulige nyttedyr,
der er blevet spredt ud på friland, uden de
først har stået beskyttet i hus. Noget er
gået godt, mens andre tiltag stadig ikke
efterlader det forventede resultat.

Der skal mange marker til for at få plads til de 700.000
planter, som planteskolen hvert år producerer

En del af prydbuskene laver planteskolen helt fra bunden af. Her er
det buskpotentil, som er klippet i marken og nu bliver stukket i bakker og derefter dækket med plastik, til de har et fint rodnet. Næste
år bliver planten pottet i den færdige størrelse potte

Sælge planter med
skadedyr og nyttedyr
Det har været noget af en udfordring at
acceptere, at de planter, som man har
groet i planteskolen, også bliver solgt
med dyr på! Da det jo er en helt naturlig
ting, at nyttedyr slår sig ned i skadedyrsbefængte planter, vil sådanne planter jo
også findes i planteskolens planter, som
jo er blevet boosted med ekstra mange
nyttedyr. Sælgerne i Gunnar Christensens
Planteskole har derfor gjort et stort stykke
oplysningsarbejde i at fortælle, hvorfor
planterne af og til ser anderledes ud, og
hvorfor der er savsmuld og andet snuller
på planterne.

En succeshistorie
er bekæmpelse af
bøgebladlus med rovtægen Anthocoris

Alunrod med georginer i baggrunden vokser beskyttet i
drivhuse, der dog ikke er opvarmede

Årets gang i planteskolen
Når foråret starter op, får personalet rigtig
travlt med at pakke planter sammen og
sende dem ud til kunderne. I det allertidligste forår er der ikke blade på planterne,
som hele vinteren har været samlet og
dækket til med plast, så de ikke fryser
væk. Planterne pudses af for visne blade,

Når havecentrene har sendt bestillingen, henter salgsmedarbejderne planterne
rundt i den store planteskole. Når de er påført etiketter, pakkes de på rullende CCcontainere, hvor de vandes, inden de sendes med lastbiler ud til kunderne
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Lotte og Henrik Christensen
ejer Gunnar Christensens
Planteskole, hvor de hver
dag forsøger at pleje både
kunder, medarbejdere og
planter på bedste vis

og nu sættes der etiketter på hver enkelt
plante, så man kan se navn og beskrivelse. I takt med forårets komme, pottes
flere og flere planter i den anden ende af
planteskolen. Alle de nypottede planter
skal sættes ud på tomme bede eller ind
i plasttunneler eller drivhuse. Gennem
hele foråret er der forrygende travlt. ”Den
gamle” produktion af planter sendes ud til
havecentrene og ”de nye” planter beskæres og sættes på afstand. Håndteringen
af planterne er meget arbejdskrævende
og hård at udføre, så planteskolen har
investeret i nogle specialbyggede gaffeltrucks, som flytter planterne direkte fra
pottemaskinen. Samme maskiner kan
også hente planter til klippemaskinen eller til afstandsgivning. Tilretning af planten
sker manuelt med gartnersaksen, ligesom
lugningen heller ikke kan ske uden brug af
gæve medarbejdere.

Vand og gødning
Alle planter i Gunnar Christensens Plantedesuden som opsamlingssted for overflaskole bliver pottet i spagnumjord. Jordens
devand fra de 15.000 m2 drivhuse.
kvalitet er man meget opmærksom på, for
Når man gøder planterne i planteskolen,
spagnum er ikke bare spagnum. En tilpas
sker det sammen med vandingen. Gødblanding af fint vandholdende spagnum
ningen tilpasses de enkelte grupper af
og lidt grovere knolde er vigtig. Og der bliplanter, for stauder er mere ”sultne” end
ver fulgt op på leverandøren med besøg i
prydbuske og jordbærplanter. Fra store
den mose, som spagnumjorden blikar doseres gødningen, så den
ver høstet fra.
blandes med vandet, inden det
Planter skal selvsagt vandes.
når planterne. Ugentligt taDet hedder
Vand er en ressource, der
ges analyser af jorden, som
en planteskole,
fordi man ”skoler”
ikke er uanede mængder
planterne vokser i. Planteplanterne fra én
af, så det gælder om at miskolen måler selv mængden
størrelse til en
nimere vandforbruget. Beaf gødning og får derudfra
anden
sparelsen kan opnås ved at
en fornemmelse for, om der
vande på tidspunkter af dagen,
skal skrues lidt op eller ned for
hvor fordampningen er lav. Når man
mængden af gødning ved næste
har så stort et areal, der skal vandes igenvanding.
nem, kan det ikke gøres på én gang, hvis
man har en almindelig boring. Hos Gunnar
Den yngre generation
Christensens Planteskole har man øget
Gunnar Christensen drev sin planteskole
vandkapaciteten ved at bygge kæmpefrem til 1998 som enkeltmandsfirma.
store bassiner, som man så kan vande fra
Hans søn Henrik og svigerdatteren Lotflere steder på én gang og dermed opnå
te havde mod på at prøve kræfter med
mindre vandspild. Bassinerne fungerer
planteskolen og efter fem år med gene52
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rationsskifte, blev parret i 2003 ejere af
planteskolen. Med stor hjælp fra Gunnar, har de formået at videreføre og udvikle produktionen af planter på stedet.
Gunnar døde desværre tidligere i år efter mange års sygdom. Arbejdspladsen
bærer præg af, at Gunnar altid fik det
bedste ud af medarbejderne – lod dem
arbejde med deres kompetencer og udvikle dem til gavn for planteskolen; men
også til gavn for dem selv og deres job.
Sygefraværet er ekstremt lavt, og der har
gennem årene været mange planteskoleelever ansat, for stedet er populært.
Lotte og Henrik arbejder dagligt på at få en
sund forretning ud af alle anstrengelserne.
Det kræver mod og stor beslutsomhed i
en meget travl hverdag, hvor målet hele
tiden er at fremme: medarbejdertilfredsheden, kundetilfredsheden og ikke mindst
miljøhensynet og bæredygtigheden. Med
ønsket om at lave planter, som giver kunderne stor glæde, fortsætter de og deres
medarbejdere deres iver for at gøre det
endnu bedre til næste år.

1

6

3

6hortensia søstre
2

Da Jordbrugsforskningen og Det Danske
Haveselskab for 12 år siden besluttede at
starte projektet omkring navngivningen af
særligt gode hortensia, henvendte man
sig til Gunnar Christensens Planteskole,
der havde stor erfaring med formering og
produktion af hortensia. ’Alma’ og ’Bella’
blev introduceret i 2006, og blev hurtigt
så populære, at ’Clara’ og ’Dorthea’ helt
naturligt fulgte i kølvandet på dem året efter. I 2012 blev de fire søstre så suppleret
med endnu to.

Danskernes egen genpulje
Vi genkender måske synet af den næsten
to meter høje og brede hortensia i forhaven henne ad vejen. En ældgammel busk,

der nærmest er ”født” med huset og dets
beboere. Mange af disse gamle hortensiabuske har særdeles gode egenskaber,
både hvad angår blomsterrigdom og ikke
mindst i forhold til god overvintring af blomsterknopper. De danske haveejere var så
venlige at forære plantemateriale af deres
egne pragteksemplarer til Jordbrugsforskningen for 10 år siden. Stiklingerne blev rodet og planterne voksede til. Da buskene
nåede en vis størrelse, og blomstringen var
på sit højeste, samledes et hold af vurderingsmænd og -kvinder for at udpege de
sorter, der syntes at udskille sig mest. Udskillelsesløbet blev foretaget flere gange,
og til sidst stod man med det bedste af det
bedste fra danskernes egen genpulje.

Plantevejledning
Plantetidspunkt
Hortensia, der er dyrket på friland kan
plantes året rundt

Plantedybde
Plantes i samme højde, som de er
dyrket i fra planteskolen

Jordbundsforhold
Hortensia skal plantes i en luftig spagnumblandet jord

Vand og gødning
Hortensia er tørstige planter. Hortensia i krukker skal vandes hver anden
dag i højsommeren og knapt så ofte
forår og sensommer. Hortensia i bedet
skal vandes i tørre perioder og især
det første år efter plantningen. Vand
én gang med meget vand i stedet for

daglige små vandinger. Hortensia, der
har blå blomster, skal behandles med
gødningsmidlet ”Farv mig blå” tidlig
forår og igen i september måned. Alle
hortensia skal hvert forår gødes let
med almindelig havegødning

Beskæring
Almindelige hortensia blomstrer på
endeskud dannet året før. Beskærer man derfor sin busk, vil der ikke
komme blomster det følgende år. Om
efteråret er det dog tilladt at fjerne
de ”gamle” blomsterstande ved kun
at klippe dem af. Bliver dine hortensia for store, vil du med fordel kunne
reducere mængden af skud ved at
klippe enkelte grene af helt ved basis
af busken. Dette kan gøres lige efter
blomstringen.

4

5
1

Hydrangea macrophylla ’Alma’®
Kraftigvoksende sort, der bliver ca. 1,2
m høj og bred. ’Alma’ blomstrer med store
hvide blomster fra juli – oktober måned.
Bruges i bedet eller som krukkeplante på
terrassen eller foran hoveddøren.

2

Hydrangea macrophylla ’Bella’®
Kompakt sort, der bliver omkring 1 m høj
og bred. ’Bella’ blomstrer med store røde
blomster fra juli – oktober måned. Bruges i
bedet eller som krukkeplante på terrassen
eller foran hoveddøren.

3

Hydrangea macrophylla ’Clara’®
En blå hortensia, som kræver aluminiumspulver ”Farv mig blå” både tidligt forår
og i september måned. Undlades denne
behandling, vil blomsterfarven skifte til rosa.
Clara er kompakt og tætvoksende – bliver
ca. 1 m høj og bred. Blomsterne, der ses
fra juli til oktober måned, er særdeles fyldige
og store, men holdes fint af den kompakte
vækst. Bruges i bedet eller som krukkeplante på terrassen eller foran hoveddøren.

4

Hydrangea macrophylla ’Dorthea’®
De meget store blomsterstande hos
denne sort er grønne i udspring og rosa, når
blomsterne er helt sprunget ud. ’Dorthea’
blomstrer fra juli til oktober måned. Busken,
der er tætvoksende, bliver omkring 1 m i højden og bredden. Bruges i bedet eller som
krukkeplante på terrassen eller foran hoveddøren.

5

Hydrangea macrophylla ’Elisa’®
Lav og kompakt sort, der kun bliver 80
cm i højden. ’Elisa’ blomstrer fra juli - oktober med store stande af rosablå blomster,
der kræver to årlige behandlinger af ”Farv
mig blå” - tidlig forår og igen i september
måned. Bruges i bedet eller som krukkeplante på terrassen eller foran hoveddøren.

6

Hydrangea macrophylla ’Frida’®
Smukke – meget store, rosafarvede
blomsterhoveder fra juli – oktober måned.
Denne sort bliver omkring 1 m i højden og
bredden, og har en kompakt vækstform.
Bruges i bedet eller som krukkeplante på
terrassen eller foran hoveddøren.
Fælles for alle seks søstre
er deres blomsterrigdom og
gode vinterhårdførhed.
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Planter til tør skygge

– sværeste kombination

11

Nu bliver vi for alvor udfordret! Situationen med skygge, der samtidig er tør,
udelukker langt de fleste planter fra at
præstere ret meget. De dør ikke nødvendigvis af at blive plantet, men de vil
sjældent syne som en vellykket beplantning.

Graden af tørke
Årsagen til tør jord skyldes ofte, at jordens sammensætning har svært ved at
holde på fugtigheden. Et typisk eksempel er sandjord. Selvom listerne med
planter på disse sider indeholder planter, der er robuste og ofte kan vokse i
tør jord, bør du tilføre din sandjord eks-

tra vandholdende materialer, så resultatet bliver bedst muligt. Indarbejd derfor
kompost i de øverste 10 – 15 cm jordlag. Kompost blandet med sandjord er
en god jord at plante i, og evnen til at
holde vand øges væsentligt.

Store træer
En anden situation i det tørre bed kan
skyldes større træers vandforbrug – at
de simpelthen når at bruge vandet i de
lidt dybere jordlag og derved udtørrer
jorden. Jorden er ikke nødvendigvis
sandet. I sådanne tilfælde gælder det
om at vælge planter fra disse sider - så
bør det kunne lykkes at få en grøn bund.

12

13
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Stauder til tør skygge
Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

Planter pr. m2

1

Astilbe

Astilbe chinensis var pumila

40 cm

Juli - september

6

2

Biskophat

Tellima grandiflora

40 cm

Maj - juni

9

3

Bispehue

Epimedium ’Frohnleiten’

30-35 cm

April – juni

9

4

Blodrød storkenæb

Geranium sanguineum

20-30 cm

Maj – juli

7

5

Dansk ingefær

Arum maculatum

20-30 cm

Maj

9

6

Fjerbusk

Aruncus dioicus

1,2-1,5 m

Juni - juli

2

7

Guldjordbær

Waldstenia

20 cm

April - juni

9

8

Høstanemone

Anemone japonica

1m

Juli - oktober

6

9

Kærmindesøster

Brunnera macrophylla

50 cm

April - juni

5

10

Porcelænsblomst

Saxifraga urbium

20 cm

Maj - juni

9

11

Påskeklokke

Helleborus x orientalis

30-40 cm

Februar - april

7

12

Skovmærke

Galium odoratum

20 cm

April - juni

9

13

Småhjerte

Dicentra formosa

20 cm

Juni – september

9

14

Storkenæb

Geranium ’Rozanne’

50 cm

Maj - oktober

5

15

Storkonval

Polygonatum multiflorum

40-60 cm

Maj – juni

6

16

Stor vintergrøn

Vinca major

30 cm

April – maj

9

17

Vintergrøn

Vinca minor

10 cm

April – maj

6

15

16

17
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G r æ s s e r o g b re g n e r t i l t ø r s k y g g e

6

Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

Planter pr. m2

1

Almindelig blåtop

Molinia caerulea

30-60 cm

August - oktober

6

2

Rørhvene

Calamagrostis

1-1,5 m

Juli – august

3

3

Stor frytle

Luzula sylvatica

25-50 cm

April - maj

6

4

Kirkegårdsbregne

Polystichum setiferum

40 cm

4

5

Mangeløv

Dryopteris felix-mas

80 cm

5

7

Løg og knolde til tør skygge
Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

Planter pr. m2

6

Ramsløg

Allium ursinum

20-30 cm

Maj

12

7

Hvid anemone

Anemone nemorosa

20 cm

April-maj

20

8

Alpeviol

Cyclamen coum

15 cm

Marts-april

25

Tr æ e r t i l t ø r s k y g g e
8

9
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10

Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

9

Avnbøg

Carpinus betulus

12-15 m

Maj - juni

6

10

Hæg

Prunus padus

6-7 m

April - maj

3

11

Kristtorn

Ilex

2-3 m

Maj – juni

6

12

Taks

Taxus baccata

8-10 m

11

12

Planter pr. m2

4

13

23
27

26

25

24
22

Slyngplanter til tør skygge
Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

Planter pr. m2

13

Efeu

Hedera

4 – 10 m

14

Kaprifolie

Lonicera x americana

3m

Juli - oktober

3

15

Klatrehortensia

Hydrangea anomale ssp. petiolaris

4–7m

Juni – juli

6

16

Krybende benved

Euonymus fortunei

2 – 2,5 m

6

21
4

Buske til tør skygge

14

Dansk navn

Latinsk navn

Højde

Blomstringstid

Planter pr. m2

17

Aucuba

Aucuba japonica

1,5 m

Maj – juni. Får røde bær

6

18

Benved

Euonymus europaeus

3m

Maj – juni. Får flotte
rødorange kapsler

9
20

19

Bjergte

Gaultheria shallon

60 – 70 cm

Maj – juni

9

20

Buksbom

Buxus

1-2 m

Maj

7

21

Dværgmispel

Cotoneaster

20-50 cm

Maj. Får røde bær

9

22

Japankvæde

Chaenomeles

1m

April

2

23

Kalkved

Viburnum

1,5 – 2 m

April – juni. Får røde bær

9

24

Kirsebærkornel

Cornus mas

4-5 m

April

6

25

Kirsebærlaurbær

Prunus laurocerasus

1–2m

Maj – juni

5

26

Myrtegedeblad

Lonicera nitida

2 – 2,5 m

Maj

9

27

Vinterglans

Pachysandra

30 cm

April

7

15

16

19

17
18
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Nellikerod er
velegnet som bunddækkende plante og
kan plantes i fuld sol
eller halvskygge

N
ellikerod
– varme farver til bedet
I den danske natur kan man finde engnellikerod,
der er en yndig og diskret lille blomst iblandt
græsser, gøgeurt og trevlekrone. Arter og sorter
af nellikerod syner af noget mere og har mange
positive egenskaber. Først og fremmest er det
en yndefuld og varm blomst, der rejser sig fra de
grenede stængler forår og sommer. Dernæst er
det en fremragende bunddækkende staude til
bedet, som ikke behøver stor vedligeholdelse.
Sidst, men ikke mindst, så er blomsterstænglerne velegnede til buketter.
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’Mrs. Bradshaw’
De mange halvfyldte røde
blomster gør ’Mrs. Bradshaw’ til en favoritsort af
nellikerod. Den bliver 40
cm høj og blomstrer fra
juni – juli måned.

’Diana’
30 cm høj. Den blomstrer fra maj – juni
måned med mange mørkegule blomster, der er velegnede til afskæring.

’Carlskær’
35 cm høj. Den blomstrer fra juni
– juli måned med orangegule blomster, der er velegnede til afskæring.

’Mai Tai’
Nye sorter med halvfyldte
blomster er meget spændende. Her er den abrikosfarvede ’Mai Tai’, som
bliver 40 cm høj og blomstrer fra maj - juni måned.
Egner sig til afskæring.

’Nordek’
40 cm høj sort med orangerøde smukke blomster
i maj – juni måned. Brug
gerne blomsterne i buketter med andre gulorange
og røde farver.

S å d a n f å r d u s u c c e s m e d n e l l i k e ro d

Plantetidspunkt
Du kan plante nellikerod hele året,
når blot jorden ikke er frossen. For
at opnå fuldt bunddække, skal du
plante 9 planter pr. m2. Sørg for at
potteklumpen er fuldt vandmættet
og vand med 20 l vand pr. m2 efter
plantningen.

Plantested
Nellikerod trives både i fuld sol og i
halvskygge, men blomstrer ikke ret
meget, hvis du planter skyggefuldt.

Jordbundsforhold
Almindelig veldrænet havejord er
det eneste, som nellikerod kræver.

Vand og gødning
Er din jord sandet og tør, skal du
vande nellikerod gennem sommeren, og hvis foråret er tørt. Nellikerod er relativt nøjsom, men kvitterer for en gødskning hvert forår.

Opbinding og beskæring
Nellikerod kræver ingen opbinding.
Planten visner ned hvert efterår,
men kommer frem igen det følgende forår. Den breder sig ikke
ret meget, men kan godt kaste
frø, der spirer frem andre steder i
bedet.
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1 Bjerg-te

Når en dejlig havesæson
lakker mod enden og efterårets
fantastiske fyrværkeri af efterårsfarver er udbrændt, står haven tilbage med
visne blomsterstængler og bare grene.
Tuja, taks og cypresser hører for manges
vedkommende til på kirkegården, så
ønsker man ikke at plante stedsegrønne nåleplanter, hvad kan man
så vælge imellem?

2 Buksbom

Nemme bladplanter

1

Bjerg-te,
Gaultheria miqueliana

Meget anvendelig bunddækkende
surbundskrævende busk, der kun bliver
30 cm høj. Trives den godt, vil den hurtigt
brede sig til et massivt tæppe med mange udløbere. Vær derfor varsom med at
anvende den som underbeplantning i
surbundsbedet med lave rododendron. I
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juni ses blomsterne samlet i små klaser
som afløses af 1 cm røde runde bær.

2

Buksbom,
Buxus sempervirens

Typisk bliver småbladede buksbom
mellem 1 og 1½ m høj, men der findes sorter, der bliver op til 3 m høje. Alle er velegnede til beskæring i former, du selv be-

stemmer. Buksbom kan få visne skud, hvis
vinterens sne ligger tungt, men ofte kan du
fjerne de visne partier og ny vækst bryder
frem. Buksbom tåler nogen udtørring og
vokser fint i både sol og skygge.
Du kan klippe buksbom, så tit du vil, men
en klipning omkring Sankt Hans og igen i
august måned er ofte nok. Undgå at klippe,
hvis solen er meget skarp. Dyrker du buks-

3 Dværgkalkved

5 Brogetbladet benved

6 Kirsebærlaurbær

4 Dværgmispel

bom i krukker er det meget vigtigt, at du
sørger for at gøde dem med buksbomgødning – ellers får de ofte meget gule blade.

3

Dværgkalkved,
Viburnum davidii

De meget karakteristiske blå bær
på dværgkalkved er med til at gøre denne plante meget interessant, men det er
ikke kun bærrene, der er interessante.
Plantens harmoniske tætte og kompakte
vækst med brede, lange mørkegrønne
læderagtige blade, giver den nærmest et
eksotisk udseende. I juni måned kan man
nyde synet af skærme fyldt med rosafarvede blomster. Placeres i halvskygge eller
dyb skygge i almindelig havejord.

4

Dværgmispel,
Cotoneaster

Har du en skråning i din have, vil
dværgmispel være et perfekt valg, når du

skal plante stedsegrøn bunddække. De
små ovale mørkegrønne blade vil hele
vinteren dække den bare jord. Sidst på
foråret blomstrer de flittigt med masser
af hvide blomster, der afløses af bær, der
om efteråret er skarlagenrøde. Dværgmispel vokser i almindelig havejord og tåler
sågar fuld skygge.

5

Brogetbladet benved,
Euonymus fortunei
’Emerald Gaiety’

Denne sort er én af de mest hårdføre og
anvendte sorter. Den bliver som busk omkring 1 m høj og bred. Væksten er meget
tæt og kompakt. Grenene har klatrerødder, så står der træer eller hegn i nærheden, vil grenene hæfte sig og vokse op ad.
Små blomster i lange stande ses i juni - juli
måned. Kan plantes både solrigt og skyggefyldt i almindelig havejord.

6

Kirsebærlaurbær,
Prunus laurocerasus

Robuste hurtigtvoksende planter
med meget flotte glinsende grønne blade.
Mange har plantet hække af kirsebærlaurbær de senere år. Mange har så også
oplevet, at de visner noget tilbage hvert
forår, men at de bryder igen. Der er noget
forskel på, hvilke sorter af kirsebærlaurbær, der klarer det lokale klima bedst, så
spørg din gartner i havecentret. Resten af
året er det en super nem plante. Anvender du den som hæk, skal du ved klipning
klippe de enkelte skud med en saks – bruger du den elektriske hækkesaks ser det
ikke godt ud bagefter.
Kirsebærlaurbær vokser helst i fugtig,
men veldrænet og letgødet jord. Tildel
gerne lidt spagnum i forbindelse med
plantningen.
Bladene er gode til dekorationer.
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7 Kristtorn

12 Sølvblad

8 Krybende benved

7

Kristtorn, Ilex

Der findes kristtorntræer, som
bliver over 10 m høje og 5-6 m
brede, men der findes også kristtornbuske, der vokser mere moderat og kun
bliver 4 – 6 m høje og et par meter brede, når de er fuldt udvoksede. Ønsker
du en mindre plante, kan de sagtens
beskæres. Plant i almindelig fugtig, men
veldrænet havejord i sol eller halvskygge.
Der er små duftende hvide blomster i
juni måned, mens de røde bær først er
udviklede om efteråret. Kristtorn kræver
han- og hunplanter for at danne bær.
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9 Mahonia

Både blade og bær er meget relevante til
julens dekorationer.

8

Krybende benved,
Euonymus fortunei

Krybende benved har sin oprindelse i Kina. Sorten her hedder ’Vegetus’,
men krybende benved fås i brogetbladede sorter med hvidlige og gullige farver.
Planterne bliver også brugt som toppodede prydtræer, så planten har mange
funktioner. Planter du den i haven, vil den
ofte blive en busk på 1 – 1½ m højde og
ca. lige så bred. Grenene er udstyret med

klatrerødder, så er der et træ i nærheden,
vil din krybende benved måske klatre derop. Plantes i almindelig havejord i sol eller
skygge. Planten er meget robust og fuldt
hårdfør. Tåler kraftig beskæring.

9

Mahonia,
Mahonia aquifolium

Mahoniebusken bliver omkring
1½ m høj og knap så bred. Den blomstrer
med gule blomsterstande fra april – maj
måned og de erstattes af blålige bær senere på sommeren. Mahonias blade er
mørkegrønne med tornedannende blade.

11 Rododendron

11 Rododendron

10 Pieris

I svære vintre kan den fryse lidt tilbage,
men bryder fint igen. Plant i sol eller halvskygge i almindelig letgødet havejord.

10

Pieris, Pieris japonica

Afhængigt af sortsvalg, bliver
pieris i haven fra 30 cm høj
til 2 m. Væksten er tæt med mange glinsende blade, der i udspring har kobberrøde farver. Bladene er glatte på begge
sider. Allerede fra marts måned ses de
første blomstertoppe, der er let hængende. Udspringsfarven varierer fra creme til
rosa, men de bliver ofte rent hvide. Pieris

er nært beslægtet med rododendron og
skal derfor plantes i surbundsjord.

kirsebærlaurbær, som ofte visner lidt ned om
foråret. Husk at plante i surbundsjord.

11

12

Rododendron,
Rhododendron

Rododendron fås i så mange
forskellige sorter, at det næsten er umuligt
at vælge. Har du en mindre have, vil de lave
kompakte typer passe bedst; men ønsker du
at anvende rododendron som baggrundsplante med stedsegrønne blade hele vinteren, kan du med fordel vælge de lidt højere.
Du kan faktisk også plante rododendron som
hæk – og den er sågar mere velegnet end

Sølvblad, Elaeagnus

Hvis man har mod på en flerfarvet stedsegrøn plante, er
sølvblad et bekendtskab værd. Den bliver
omkring 1½ m høj og bred og skal plantes på et beskyttet voksested, for bladene
kan godt svides om vinteren. Den største
udfordring for sølvblad er fugt, så ibland
gerne sand, når du planter den i din have,
hvis du har tung lerholdig jord. I oktober
ses små hvide blomster.
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Den dejlige solrige sommer er på retur og vi skal igen for alvor til at arbejde i haven, for efteråret er nu engang
årstiden, hvor planter skal plantes og frugterne af sæsonens arbejde skal høstes og forarbejdes til dejlige
marmelader og madretter. I dette nummer af Haveglæder kan du bl.a. læse om bærhavens mange buske,
om gartneren, som laver planterne grønnere, om nellikerod, buskpotentilla og rølliker – og ikke mindst kan
du komme med om bag succesen LEGOLAND parken, hvor tidligere chefgartner Jens Povlsen fortæller om
parkens gartnerarbejde.
God fornøjelse og på gensyn i dit lokale havecenter.

Scan QR koden og få et stort leksikon over
planter til din have. I app’en kan du søge oplysninger om buske, træer, roser, stauder, surbundsplanter, frugt og grøntsager.
Søg på farver, højde, modningstid og se, hvor
du kan anvende planterne. Du kan også læse

artikler om haveemner, du ønsker uddybet eller se video af diverse gøremål i haven.
I havesæsonen vil der løbende være tips til,
hvilke aktuelle gøremål, du skal udføre i haven.
App’en viser dig vej til dit nærmeste havecenter, hvor vi glæder os til at se dig.
ISBN 87-91659-42-6

Find mere inspiration på
www.haveinspiration.dk · www.danskehavecentre.dk

