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Fra jord til bord
4  Rabarber 

Dyrk den dejlige grøntsag, som høstes alle-
rede i april måned. Læs hvordan du planter, 
vander, gøder, høster og bruger rabarber i 
din madlavning.

18  Krydderurter der dufter  
eller smager af citron  
Citronmynte, citronverbena og citrontimian. 
Bliv inspireret, når du ser, hvilke dejlige retter 
du kan lave med krydderurter, der indeholder 
citronduftende og -smagende olier.

22  Krydderurter - 25 af slagsen  
Overskuelig oversigt over de mest alminde-
lige krydderurter, som vi dyrker i haverne i 
Danmark. Se beskrivelsen af hver enkelt og 
hvad du kan bruge dem til.

32  Køkkenhavens ABC  
Vær klar til forårets gør-det-selv i din køk-
kenhave. Mix din egen køkkenhave og lav 
en plan, så du når at så og udplante på de 
rigtige tidspunkter.
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Tips – råd – gøremål
6  Fredensborg orangeri  

Gartner Kirsten Engholm giver os hendes 
opskrift på at lykkes med citrusplanter. Få et 
indblik i Fredensborg orangeri og de opgaver, 
som gartnerne arbejder med der.

24  Ole Heides syrener  
For Ole Heide er syrener ikke bare en ha-
veplante, men en passion. De smukke og 
skønt duftende blomster er også kunst og 
skal selvfølgelig udtrykkes på lærred. Udover 
at være passioneret syrenelsker, er Ole også 
planteskolegartner og giver sine gode råd om 
syrener videre.

42  Årets gang med din græsplæne   
Nogle elsker deres bløde mos i græsplænen, 
men de fleste vil gerne være den foruden. Se 
hvordan du passer din plæne optimalt – hele 
året rundt.

44  Ole fra Gl. Sunds    
En lyngstikling er 12 – 14 uger om at slå rod. 
Lyngplanterne i Oles planteskole har alle en 
alder og robusthed, der sikrer dig et godt 
resultat i din have.

60  Byg dit eget insekthotel     
Din have er et stykke natur, og det er vigtigt, 
at du værner om den. Fuglene skal fodres og 
have redekasser; men vidste du, at du kan 
gøre en forskel, hvis du indretter hoteller til 
insekterne?

61  Det nemme bed     
Vi drømmer alle om et bed, der ikke skal rives, 
luges eller klippes hele tiden. Se på disse sider 
hvilke planter, der er stedsegrønne og bund-
dækkende.



HAVEGLÆDER 3

Udgiver

Fotos

Tekst

Layout/tryk

www.danskehavecentre.dk

GAP Photos Ltd, England, Flora Info (PBA), Hortus Advising, Floradania Marketing, Colourbox.dk

Hortusadvising.dk ved Marianne Bachmann Andersen

Grafisk Produktion Odense  ·  www.gpo.dk

54 30 52

50 12

28

40

Plant blomstrende planter
12  Rosenpaletten 

Tænk om du kunne have så mange roser i din 
have, at der var én i hver farve? Sikke buketter du 
kunne skære til vaser. Lad dig inspirere af intet min-
dre end 96 forskellige rosensorter, som vi viser her.

28  Akelejer 
Akelejer blomstrer længe og er nemme planter i 
haven. For nemme vil nogen mene, for de sår sig 
flittigt, hvis du ikke når at klippe de afblomstrede 
hoveder af. Se her et udsnit på hele 20 forskellige 
sorter.

30  Frøstjerner 
Høje stauder er trendy. Især akelejefrøstjerner og 
violfrøstjerner er meget populære haveplanter, der 
netop hæver staudebedene. Gå ikke glip af frø-
stjerner, der kan nå op i næsten to meters højde, 
eller begynd med de sorter, der kun bliver omkring 
en meter.

40  Duft i surbundsbedet  
Mangler du inspiration til surbundsbedet, så kan du 
her vælge duftende surbundsplanter til. Vidste du, 
at rododendron også kan dufte?

50  Forårets blomstrende træer   
Vi elsker, når de store japanske kirsebær blomstrer 
– ja det er nærmest til at ta’ pusten fra os, når man 
står under træet og ser de små fine blomsterblade 
dale mod jorden. 

52  Forårets blomstrende buske   
Havens forårsbebudere er vigtige efter den lange 
vinters mørke vejr. Husk at byde foråret velkom-
men med tidligtblomstrende buske i haven.

54  Årets trend med sommerblomster    
Er du med på moden? Måske er du det helt 
ubevidst, men søger du inspiration til dette forårs 
mode, så kig nærmere på afsnittet.

INDHOLD
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Plant
Rabarber kan plantes hele året, når blot jor-
den ikke er frossen. De to mest optimale plan-
tetidspunkter er efterår og tidlig forår. Plant i 
veldrænet almindelig havejord, der er fugtig. 
Én plante fylder ca. 1 m2. Plant dem så dybt, 
at knopperne lige akkurat er dækket af jord. 

Vand
Sørg for at potteklumpen er vandmættet før 
du planter. Sæt den gerne i en spand vand i 
ca. ½ time. Vand godt til lige efter plantnin-
gen, og vand ugentligt den første sommer.

Gød
Rabarber er forholdsvis sultne planter, der jo 
også når at vokse kraftigt hvert år. Gød hvert 
forår inden de nye skud bryder frem og brug 
gerne animalsk gødning eller kompost.

Høst
Stilkene kan allerede høstes andet år efter 
plantningen. Træk forsigtigt i stilkene en-
keltvis, så ”hælen” kommer med, men pas 
på, så hele hjerteskuddet ikke trækkes op af 
jorden. Du kan høste fra april og frem til efter-
året. Høst aldrig så mange stilke på én gang, 
at din rabarberplante står ”nøgen” tilbage.

Beskær
Rabarber går i blomst. De kraftige oprette 
blomsterstilke ses hen over sommeren. Det 
er vigtigt at fjerne de dekorative blomsterstil-
ke, da de ellers vil nedsætte plantens vækst 
det følgende år. Brug dem bagefter som bu-
ket i en glasvase – de er særdeles dekora-
tive, når stilkene krøller.

Rabarber

Foråret er for alvor på dagsordenen, når den første rabarber-
kage bages med nyhøstede rabarberstilke fra egen have. Fra 
april måneds begyndelse kan man se de spæde skud lang-
somt folde sig ud og op fra knolden, der hele vinteren nær-
mest har været helt usynlig. En fantastisk grøntsag, som vi 
især forbinder med kompot, saft, grød og kager, men som 
også hører under kategorien virkelig nemme haveplanter.
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Man kan sagtens 
hjælpe de første 
skud på vej ved 
at fæstne disse 
klokker ovenpå 

rabarberknoldene. 
Gøres nemt med 

små jordspyd

Lad bare børnene være med, når stilkene på rabarberplanterne skal trækkes

GAMMELDAGS RABARBERKAGE

Bund:
175 g smør
100 g sukker
2 spsk. vaniljesukker
1 knsp. salt
3 æggeblommer
250 g hvedemel
2½ tsk. bagepulver
5 spsk. sødmælk

Marengslåg:
3 æggehvider
200 g sukker
100 g valnøddekerner, grofthakkede
600 g rabarber, skåret i 2-3 cm 
store stykker og tørret i viske-
stykke

Smør, sukker, vaniljesukker og 
salt blandes og røres sammen 
med æggeblommer. Hvedemel 
og bagepulver blandes og røres i 
massen skiftevis med mælk.
Marengsblandingen laves ved 
at piske æggehviderne stive, til-
sætte sukkeret lidt efter lidt og 
derefter vende valnødder og ra-
barber i.
En springform fyldes med dejen 
og dækkes derefter med ma-
rengslåget. Bages i 175 grader 
varm ovn i ca. 55 min.

RABARBERKOMPOT I OVN

Skær ca. 750 g rabarber i stykker på max. 2 cm længde. 
Fordel dem sammen med 275 g sukker i et ildfast fad, 
så der ca. er to lag. Bag i en 200 grader varm ovn i 
ca. 20 min. til rabarberstykkerne er møre og sukkeret er 
smeltet.

RABARBERGRØD
500 g rabarber 

i ½ cm tykke stykker
100 g rørsukker
½ tsk ren vanilje

Kom ¾ af sukkeret sammen med rabarber-
stykkerne i en gryde og kog blandingen i  

ca. 30 min. til de er møre. Smag til og 
tilsæt eventuelt resten af sukkeret. 

(Undlad at tilsætte vand)

RABARBER
-KOKOSTÆRTE

Rabarberfyld består af:
350 g rabarberstilke skåret i tynde 
skiver og blandet med 125 g suk-
ker og 1 tsk. vanilje sukker.

Dej:
125 g blødt smør piskes sammen med 125 
g sukker til en luftig masse.
1 æg piskes i.
60 g hvedemel blandes med 1 tsk. bagepulver, 
100 g kokosmel og vendes derefter i smør/sukker/
æggeblandingen.

Halvdelen af dejen fordeles i bunden af en smurt 
tærteform (24 cm i diameter). Fordel rabarberstil-
kene på bunden, men gem ca. halvdelen af suk-
kervæsken i bunden af skålen. Læg nu resten af 
dejen over som låg og smør resten af sukkervæ-
sken ovenpå. Bages ved 175 grader i ca. 40 min. 

Vidste du 
at…
  Rabarberstilke 
skåret i mindre 
stykker sag-
tens kan fryses 
til senere brug?

”
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Fredensborgs historie
Den jagtglade kong Christian 5. købte i 1678 området omkring Fre-
densborg, som var præget af skov. I denne skov anlagde han jagt-
veje i stjerneform, så han kunne dyrke sin yndlingssport - parforce-
jagt. 
Med udgangspunkt i de stjerneformede jagtveje, og efter studie-
ture til Italien og Frankrig, valgte Frederik 4. at få overgartneren 
Johan Cornelius Krieger til at tegne og bygge et sommerslot med 
tilhørende barokhave. I årene 1720 – 26 blev der bygget og plantet  

alléer i skoven og haveanlæg i Versaillesinspireret barokstil. På den 
måde førte han slottet og haven sammen med naturen. 
Senere fik Frederik 5. den berømte franske arkitekt Nicolas Henri 
Jardin til landet, og han tegnede omkring 1760 en haveplan efter 
fransk forbillede. I den plan var Brede Allé det mest markante 
træk. Et grønt græstæppe flankeret af en dobbelt allé med skulp-
turer hugget af Johannes Wiedewelt. Brede Allé er i disse år un-
der restaurering og genopføres med respekt for de oprindelige 
tegninger.

Et moderne  
orangeri fra 1995  

opfylder behovet for vinter-
opbevaring af historisk vigtige 

planter i Fredensborg Slotshave.  
Foran ses et raffineret  

spejlbassin, hvori  
orangeriet kan  

spejle sig

”

Fredensborg
orangeri 
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Dronning Margrethe 2. fik i 1995 opført et nyt og 
moderne orangeri, hvor man bl.a. opbevarer lan- 
dets ældste myrter. De blev tidligere opbevaret 
på Rosenborg Slot i København, hvor man nu 
har revet det gamle orangeri ned.

På rosenøen står myrterne hele vejen rundt og pryder

Orangeriet er bygget på en skråning og man får derved nytte af den niveauforskel 
med trapper og karme, hvor der kan stå planter. Desuden giver det ekstra  

loftshøjde til rummet

Oliventræer er relativt nemme at dyrke. De tåler lave 
temperaturer og er nogle af de mest robuste  
middelhavsplanter

Nogle af de genskabte monumenter, som Versailleshaveanlægget 
har inspireret til 

Restaureringen af Brede Allé er i fuld gang



HAVEGLÆDER8

En lang korridor med flot gulvbelægning og lille niveauforskel kan anvendes 
til arrangementer og familiefrokoster i kongefamilien

Dejlig krydderurt med frisk og krydret 
citronduft ved berøring. Bliver efter få 
år en busk, der kræver nogen beskæ-
ring for at få kompakt vækstform

Formklippede planter hører til den barokke 
havestil. Laurbær er formidable at klippe i, 
men er ikke hårdføre og opbevares derfor 
også i orangeriet

De traditionsrige myrter, der er stiklingeformerede, 
værner man om. Her er det relativt unge planter, 
som gartnerne løbende passer, så de kan blive 
store nok til at komme ud i slottets anlæg

Hvad er et orangeri?
Et orangeri er et væksthus, der benyttes til overvintring af sarte citrus-
planter og andre stedsegrønne planter. Mange orangerier er opført 
med fast tag og vinduer i siderne. I orangerier er der indlagt varme, 
så man kan holde frostfrit om vinteren. Der findes ikke mange sto-
re orangerier i dag, da det hørte tiden til, hvor slotte og herregårde 
skulle vise deres uvurderlige sjældne planter frem. I dag kan man 
bygge mindre overdådige orangerier, og den form for boligudvidelse 
har vundet indpas i flere haver i dag. Et orangeri opfylder behovet 
for at overvintre planter, dyrke planter og samtidig være et opholds-
sted for mennesker. Ofte er et orangeri klassisk bygget med smukke 
og gedigne materialer, som giver en æstetisk dimension i forhold til 
de mennesker, der anser livet i et orangeri som en livsnydelse med 
smukke planter, smukke møbler og et forlænget haveår. Nogle væl-
ger at bygge deres orangeri sammen med huset, mens andre vælger 
at placere det frit. Man kan med fordel vælge en glastype, der holder 
på varmen en kold vinterdag. Desuden skal man sørge for at varmen 
kan reguleres, så man kan holde et køligt, men frostfrit klima.

Orangeriet i Fredensborg Slotshave
Ikke langt fra slottets hovedbygning og tæt op af urtehaven, er det 
relativt nyanlagte orangeri opført. I bygningen, som er på 1000 m2, 
er der højt til loftet og masser af gulvareal til de mange baljer, der 
skal stå inde om vinteren. Om sommeren kan huset anvendes til 
forskellige arrangementer, hvilket kongefamilien også gør. Det kan 
være receptioner, jagtfrokoster og større middagsarrangementer 
med Verdensnaturfonden og andre af kongefamiliens relaterede 
organisationer, som finder sted i de smukke omgivelser. I det hele 
taget er der stor interesse og opbakning fra kongehuset, når haven 
er på dagsordenen. De tilbringer da også omkring tre måneder 
om foråret og tre måneder om efteråret på Fredensborg Slot. Med 
orangeriet har man således mulighed for at værne om de historiske 
planter, der siden 1700-tallet har været en del af slottets inventar. 
Udover at fungere som et levende museum, anvender gartnerne 

Orangeriets front dekoreres med de skarpt tilrettede laurbærkugler og 
store baljer med skærmliljer

Citronverbena
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FAKTA
•	 Slot	og	have	er	opført	i	årene	1720	–	1726
•	 	Slottet,	der	er	bygget	i	italiensk	barokstil	har	et	samlet	boligareal	

på 31.000 m2 fordelt på 1.140 rum
•	 	Havens	areal	udgør	1.200.000	m2 (120 ha) og heraf udgør den 

Reserverede Have 100.000 m2 (10 ha)
•	 	Det	oprindelige	allésystem	er	genskabt	over	en	længere	periode	

startende i 1968 og senest med Kongealléen, der blev udskiftet i 
1997

•	 	Orangeriet	 i	 Fredensborg	 Slotshave	 er	 opført	 i	 1995	 og	 er	 på	
1000 m2

KIRSTEN 
ANBEFALER

NEMMERE PLANTER
oliven, nerie, kamelia, laurbær, 

vintersnebolle og buksbom

SVÆRERE PLANTER
citrusplanter (stueappelsin  

er den nemmeste)  
og myrter

Granatæbler er eksoti- 
ske og spændende 
krukkeplanter. Sorten 
her hedder ’Nana’ 
og er først og frem-
mest valgt for dens 
prydværdi

Dette imponerende eksemplar af  
stueappelsin står i orangeriet hele året rundt

En helt nyrenoveret rosenhave, som dronning Margrethe 2. fik foræret i 
forbindelse med sin 70 års fødselsdag. Mønsteret på takshækken, der danner 
ramme om rosenhaven, er designet af prinsgemalen og dronningen

også de dyrkningsfaciliteter, som huset danner ramme om. En del 
af de sommerblomster, som slottet bruger, dyrkes her.

Valg af middelhavsplanter
Myrter er ægte middelhavsplanter. De ældste myrter i Danmark står i 
Fredensborg, hvor de hvert efterår bringes til orangeriet for at kunne 
overvintre. De ældste nulevende eksemplarer er kommet til Fredens-
borg i 1909, da driverierne i Rosenborg Slotshave blev nedlagt.

Pomerans står også på de 
ældste plantelister, og de spillede en 
vigtig rolle ved datidens taffelborde, hvor frugterne 
blev vist frem.
Figen spiller også en vigtig rolle, når historiens vingesus rammer 
orangeriet. Der findes flere forskellige sorter af figen. I Fredensborg 
Slotshave kaldes én af sorterne for Bagshot figen, fordi det var en 
gave til Dr. Ingrid fra Bagshot i England - sorten minder meget om 
’White Marseilles’. En anden sort kaldes for Rosenborg fignen, 
da den stammer derfra, men er højst sandsynligt sorten ’Brown 
Turkish’. Fignerne dyrkes i krukker, og det er derfor nødvendigt at 
frostsikre dem om vinteren. Rodnettet er mere sårbart, når planten 
står i krukker. Flytningen giver desuden mulighed for bedre mod-
ning af frugterne, hvilket ofte er et problem på friland.
Pomerans er blandt de mest hårdføre citrus og står altid ude 
om sommeren. De var blandt de vigtigste citrus i orangerierne i 
1600 - 1700 tallet. Pomeransen kom til Europa via Sicilien allerede 
omkring år 1000 og er blandt de citrus, der kom først til Europa. 
Appelsinen kom senere til Europa end både pomerans og citron. 
Citrusplanterne bredte sig først til landene nord for alperne i 1500 - 
1600 tallet. Citronen kom til Sydeuropa i det 13. århundrede, men 
nåede først til Tyskland i 1500 tallet.

Mange af slottets egne planter 
formeres op i mistbænke, som er en 
relativ gammel gartnerisk metode at 
arbejde med

Samlingen af kamelia tæller en del 
planter. De blomstrer tidligt forår og 
enkelte af sorterne danner derefter 
frugter med frø i
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Citrusplanter omfatter citron, appelsin, calamondin (stueappelsin), mandarin, 
kumquat og pomerans.

Jorden
Mange citrusplanter dyrkes i tung middelhavsjord, graves op og fragtes til 
dit havecenter i potter. Typisk vælger man en større krukke eller balje, fyl-
der den med citrusplantejord og planter den tunge middelhavsjord i midten. 
Ifølge gartneren på Fredensborg Slot, Kirsten Engholm, er det en meget stor 
fejl. ”Vi skyller med forsigtighed så meget af jorden af, som planterne har 
vokset i, og planter den barrodede citrusplante i citrustilpasset jord med en 
surhedsgrad på 5,5 – 6 tilsat citrusplantegødning”, opremser hun. Med ens 
jordblanding i hele beholderen er det nu muligt at lave en gartnerisk god van-
ding og ikke en vanding, hvor der skal tages hensyn til en kerne omgivet af 
en anden type jord. Rodnettet er nemlig særdeles sart og fint, og så vokser 
det kun, når temperaturen er over 12 grader C.

Beholder
Når man dyrker citrusplanter i Danmark, hvor planterne klimatisk har det lidt 
sværere, skal man sørge for at få en høj jordtemperatur. Træ og sorte kruk-
ker er gode til citrus, hvorimod lerkrukker, som fordamper vand gennem en 
stor overflade, samtidig nedkøler krukken og derfor ikke er helt så velegnede.

Vanding
Kirsten Engholm sørger for, at citrusplanterne har vand, men hun passer me-
get på med at overvande dem. ”Især om vinteren er det vigtigt, at planterne 
står lidt tørt, for rødderne er slet ikke aktive ved den lave temperatur”, for-
klarer hun. Desuden har vandkvaliteten betydning for resultatet. Regnvand 
indeholder ikke kalk og bør derfor foretrækkes. Har man ikke regnvand, kan 
kogt afkølet vand også bruges.

Gødning
I Fredensborg Slots haver vandes baljeplanter og citrusplanter med gød-
ning hver gang, de får vand. Doseringen og sammensætningen er specielt 
udregnet til Fredensborg Slot. Som hobbygartner kan man med fordel an-
vende citrusgødninger for at sikre den rette sammensætning af nærings-
stoffer. Havens gartnere har også hvert år tilført lidt naturgødning til de store 
plantebeholdere, hvilket planterne synes at kvittere for med sundere blade. 
Naturgødningen gives om foråret.

Luftfugtighed
Når man dyrker citrusplanter, som står inde meget af året, vil opvarmnin-
gen udtørre luften. Det bryder planterne sig ikke om. Orangeriets kon-
struktion og placering optimerer lysindfaldet, så man udnytter naturens 
varmekilde optimalt. Derudover opvarmes huset nedefra via kanaler, 
hvor man har konvektorgrave, der helt usynligt sørger for den rette 
rumtemperatur. Opstigningen af tør varm luft er ligeledes med til at 

tørre luften i huset. For at afhjælpe dette problem, overbruses planter-
nes kroner.

Har man ikke et opvarmet drivhus eller orangeri, skal citrusplanterne over-
vintres lyst, køligt og ikke under 8 grader C.

Sådan dyrker du 
citrusplanter

Kirsten Engholm har været ansvarlig gartner i 
og omkring orangeriet siden 1995. Alle balje- 
og krukkeplanter har hun ansvaret for. Hun 
indgår i en stab på 16 gartnere, som er ansat 
af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, 
som er den instans, der passer en række af 
statens parker, haver og kulturejendomme. 
Hun er rigtig glad for arbejdet med planterne 
og nyder den opbakning der er 
fra kongefamilien omkring 
arbejdet med plan-
terne.

KIRSTEN 
ANBEFALER

Skærmliljer dyrket i store baljer 
er fantastisk smukke. De bredbladede 

typer er stedsegrønne og skal overvintres 
frostfrit, mens de smalbladede typer visner til-
bage og kan overvintres mørkt i eks. en kælder 
ved maksimum 8 grader C for at sikre blom-

stringen. Sørg for at gøde med højt indhold af 
næringsstoffet K og vent med at gøde til om 

efteråret, når planterne har blomstret. 
Skal omplantes hvert 3. år for rød-

derne er meget kraftigtvok-
sende.
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Skadedyr
ALLE skadedyr elsker citrusplanter. Dertil kommer 
opbevaringen i let opvarmede huse, som også er 
ideelle for skadedyrene. I orangeriet i Fredensborg 
Slotshave bruges vandslangen ofte som fysisk be-
kæmpelse af skadedyr. Dertil kommer brugen af 
biologisk bekæmpelse, hvor naturens egne fjender 
udsættes og jagter skadedyrene. Ét af de mest ef-
fektive nyttedyr er Cryptolaemus larven - også kaldet 
uldlusmariehøne, som også lever længe. I orangeriet bruges også rovmider 
mod spindemider og andre flyvende nyttedyr, der tager sig af lus. Udsprøjtning 
af biologisk olie letter også trykket af skadedyr, som er den helt store udfor-
dring, når man dyrker citrusplanter. Når citrusplanterne står udenfor henover 
sommeren, plages de sjældent af skadedyr.

Beskæring
”Citrusbeskæring er helt klart anderle-
des end æbletræsbeskæring”, vedgår 
Kirsten, der forklarer, at de stedse-
grønne planter får en relativt løs vækst, 
hvis man ikke standser de lange skud. 
Hun tænker mere i formbeskæring, og 
fjerner krydsende grene for at give mere 
lys i kronen. Det er oftest vinterarbejde, 
mens den løbende knibning og formgiv-
ning sker om sommeren.

Akklimatisering
Smider dine citrus bladene om vinteren, så opgiv dem ikke – de skal nok få nye 
blade om foråret. Planter, der har stået beskyttet under glas hele vinteren, kan 
ikke tåle at komme direkte ud i den skarpe forårssol – så svides bladene. Det 
kræver mange års erfaring at få akklimatiseringen af planterne til at lykkes uden 
skader. ”Vi forsøger at få planterne ud, inden de vokser for meget. Solstyrken 
er høj i det tidlige forår, og det kvitterer planterne for lynhurtigt. Allerede når 
temperaturen er 8 – 12 grader C, og der ikke er nattefrost i sigte, begynder vi at 
tage planter ud. Citrusplanterne venter vi lidt med – først hen i maj måned kom-
mer de ud. Og aldrig direkte i sol. De kommer enten ind under vores skyggetag 
eller bliver dækket med fiberdug. Selve akklimatiseringen tager ca. 14 dage. 
Når efterårets temperaturer sænkes gælder det om at få planterne tilbage i 
huset. Den proces er særdeles meget nemmere, end processen om foråret.

Ompotning
Plant ikke citrusplanter 
i alt for store beholdere 
til at starte med. Hvert 
3. – 4. år omplantes 
planterne. ”Gammel” 
udtjent jord renses af 
rodklumpen og ny jord 

hældes i en beholder, der har lidt mere 
plads. På Fredensborg Slot dyrkes nogle 
af citrusplanterne i originale franske træ-
kasser. Trækasserne kan åbnes i siden, 
og man kan på den måde renovere jor-
den i kasserne uden at forstyrre planten 
ret meget.

Bestøvning og høst
Citrusplanter blomstrer og sætter frugt i 
én lang proces – mindre aktiv om vinte-
ren, men nye blomster kan komme hele 
året rundt. Har man et par citrusplanter 
stående, synes bestøvningen ikke at 
være noget problem. Skulle frugtsæt-
ningen svigte, vil man kunne flytte pollen 
fra blomst til blomst. Kirsten udtynder 
frugten på citrusplanterne ud fra en regel 
om, at der skal være en håndsbredde 
mellem hver frugt, som ikke bør sidde i 
klaser, men enkeltvis. Processen foreta-
ges først, når det naturlige frugtfald har 
fundet sted – frugterne har derfor en 
vis størrelse, inden hun klipper dem af. 
Frugterne høstes løbende i takt med, at 
de bliver modne.

Latinsk navn Dansk navn

Citrus aurantiifolia Lime

Citrus aurantium subsp. Aurantium Pomerans

Citrus bergamia Bergamotorange

Citrus myrtifolia Myrteorange

Citrus sinensis Appelsin

Citrus clementine Klementin

Citrus deliciosa Italiensk mandarin

Citrus limon Citron

Citrus madurensis Stueappelsin/calamondin

Citrus medica var. medica Cedrat

Citrus medica var. sarcodactylis Buddha’s hånd

Citrus x paradisi Grapefrugt

Citrus reticulata Mandarin

Fortunella japonica Kumquat

Poncirus trifoliata Dværgcitron

Citrus på latin 
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Rosenpaletten 
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Tidspunkt
Tidligt blomstrende roser, historiske roser og 
slyngroser, der blomstrer på andetårsskud be-
skæres i marts måned. ”Unge” roser i disse ka-
tegorier beskæres ikke, men ældre eksemplarer 
må gennem en udtynding.
Fjern enkelte af de ældste og mest udtjente gre-
ne ved basis af grenen.
Den ”normale” beskæring af roser udføres først, 
når udsigten til vedvarende nattefrost er ovre, og 
kalenderen siger april måned. Lettere nattefrost 
enkelte dage betyder ikke noget.

Grundregler
•	 	Alle	visne	og	døde	grene	klippes	helt	tilbage	til	

basis
•	 	Beskadigede	 og	 knækkede	 grene	 klippes	 til-

bage til sundt ved
•	 	Grene,	der	vokser	på	tværs	fjernes
•	 	Tynde,	svage	skud	fra	bunden	klippes	væk
•	 	Længdeskuddene	klippes	ned	(storblomstrede	

10 – 20 cm, buketroser 25 – 30 cm)
•	 	Sideskud	afkortes	til	3	–	5	knopper
•	 	Udtynding.	4-5	årige	gamle	grene	 fjernes	ved	

basis, eller hvor et nyt skud er vokset frem
•	 	Klip	 ca.	 6	 mm	 over	 nærmeste	 udadvendte	

knop
•	 	Ret	til	sidst	grenene	til,	så	busken	fremstår	har-

monisk

Roser på stamme
Sorter med relativt små blomsterhoveder klippes 
tilbage til en grenlængde på 15 – 20 cm, mens 
sorter med store blomsterhoveder klippes tilbage 
til 10 cm grenlængde

Roser i krukker
Anvend altid krukker med mindst 50 cm i diame-
ter. Plant i god rosenjord og sørg for godt dræn. 
Vælg roser, der bliver max. 1 m høje eller plant 
med stativ. Gød ved hver vanding – brug flyden-
de rosengødning.

Beskæring

Gødning

Gødningstype Tidspunkt

Basisgødning Starten af marts måned
Naturgødning, rosenjord eller anden jordforbed-
rende produkt – dosering

Basisgødning Midten af marts måned Rosenjord eller NPK 12-5-14 med 100 g pr. m2

Vedligeholdelsesgødning April måned Rosengødning

Vedligeholdelsesgødning Maj måned Rosengødning

Vedligeholdelsesgødning Juni måned Rosengødning

Vedligeholdelsesgødning Juli måned (senest 10. juli) Rosengødning

Plantetidspunkt
Roser købes i potter og kan plantes året rundt, når jorden ikke er 
frossen. Skal du anlægge et helt nyt rosenbed, er efteråret det bedste 
tidspunkt at plante på. Barrodede roser plantes fra midten af oktober 
måned og frem til april.

Plantested
Roser elsker sol og luft. Stillestående luft på terrassen fremmer risiko 
for bladsvampe. Plant aldrig roser samme sted uden at udskifte jorden.

Plantedybde
Grav altid plantehullet større, end den potteklump, du skal plante. 
På den måde opnår du at fylde porøs jord omkring potteklumpen, 
så rødderne ikke møder en hård mur af komprimeret jord. Rosen 
plantes, så podestedet er 5 – 10 cm under jordoverfladen. Pode-
stedet sidder på roden og er der, hvor grenene udspringer. Den op-
gravede havejord kan med fordel iblandes rosenjord fra havecentret. 
Fyld plantehullet op, så der mangler ca. 1/3. Hæld ca. 10 l vand ned 
omkring rodklumpen. Fyld derefter resten af hullet op.

Jordbundsforhold
Er din havejord tung og fyldt med ler, skal jorden graves godt igen-
nem. Dernæst tilføres 10 cm groft sand og 10 cm rosenjord. De to 
lag arbejdes godt rundt i jorden og giver den bedre dræn og mere luft 
til rosernes rødder.
Er din havejord sandet, skal du fjerne de øverste 20 cm og erstatte 
med rosenjord, champignonkompost eller spagnum samt en god por-
tion lergranulat. Jordforbedringsdelene blandes godt sammen i bedet. 
Er din havejord ”almindelig”, tilføres rosenjorden ved plantningen. 
Jorden indeholder nemlig microorganismer, der fremmer rosens 
etablering i din jord.

Vanding
Grundvanding hvert forår i tørre perioder er vigtig. Hold øje med 
jordens fugtighed frem til det tidspunkt, hvor roserne springer ud. 
Regner det, skal du sikre dig, at regnmåleren kan fortælle dig, hvor 
meget. 3 mm regn rækker ikke – en regnbyge på 25 mm er derimod 
nok til at gennemvande rosenbedet. 
•	 	Vand	hellere	grundigt	én	gang	hver	uge,	end	en	lille	smule	hver	dag.
•	 	Vand	helst	om	morgenen,	så	bladene	kan	nå	at	tørre	i	løbet	af	dagen.	
•	 	Sivevanding	er	en	god	måde	at	sikre	vandingen	på	 i	et	nyanlagt	

rosenbed

Sådan lykkes du med roser
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’Aspirin’ ’Crystal Palace’ ’Charlotte’ ’A Shropshire Lad’

’Bernstein Rose’

’Evelyn’

’Hansastadt Rostock’

’Golden Celebration’

’Tea Clipper’

’Graham Thomas’

’Golden Showers’

’Korresia’

’Goldmarie’

’Marselisborg’

’Symphonie’

’Ghislaine De Feligonde’

’Teasing Georgia’

’Kronprinsesse Mary’

’The Pilgrim’

’White Cover’

’Glamis Castle’

’Karen Blixen’

’Gråsten’

’Claus Dalby’
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’Amber Cover’

’Christopher Marlowe’

’Cinco de Mayo’

’Orange Juwel’

’Fellowship’

’Piccolo’

’Hot Chocolate’

’Thor Heyerdahl’

’Lady Emma Hamilton’

’Dronning Ingrid’

’Pat Austin’

’Flora Danica’

’Prinsesse Marie’

’Carl Nielsen’

’Bellevue’

’Charles Darwin’

’Grace’

’William Morris’

’Candy Cover’

’Oh Wow’

’Mozart’

’Alfred Sisley’

’Mundi’

’Hanky Panky’
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’Aloha’ ’Berleburg’ ’Blackberry Nip’

’Heidi Klum’

’Burgundy Ice’

’Wild Rover’

’Falstaff’

’William Shakespeare’

’Louise Odier’

’Gertrude Jekyll’

’Mary Rose’

’Lea’

’Soenderskov’

’Astrid Lindgren’

’Brother Cadfael’

’Ghita’

’Heritage’

’Bonica 82’

’Abraham Darby’

’Albertine’

’Félicité Parmentier’

’Eglantyne’

’Jacques Cartier’

’Queen of Sweden’
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’Darcey Bussell’ ’The Prince’ ’Benjamin Britten’ ’Blue For You’

’Rhapsody In Blue’

’Cardinal De Richelieu’

’Royal Celebration’

’Midnight Blue’

’Twice In Blue Moon’

’Gisselfeld’

’Allotria’

’Flammentanz’

’Ingrid Bergman’

’Peter Pan’

’Christian IV’

’H. C. Andersen’

’Look Good Feel Better’

’Jugendliebe’

’Sophy’s Rose’

’Noble Antony’

’Lady Of Megginch’

’Prinsesse Alexandra’

’Leonardo Da Vinci’

’Rose De Rescht’
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Krydderurter der dufter 
 og smager af citron

Citronmynte (Mentha x piperita var. citrate)
Kombinationen mellem mynte og citron er for mange helt naturlig. Der 
findes rigtig mange forskellige mynter, og citronmynten er absolut værd 
at have med i samlingen. Den vokser sig ca. 40 cm høj og får lyslilla 
blade i juli – august måned. Plant den i sol eller halvskygge – gerne i en 
krukke, så den ikke spreder sig for meget i dit bed. Har du områder, 
som du gerne vil have en god bunddækkende plante i, er citronmynte et 
godt valg. Citronmynte er fuldt hårdfør, men fryser helt ned hver vinter. 
Om foråret skal du klippe de gamle stængler af inden de nye skud på ny 
vokser frem.

Sådan høster du
Høst blade umiddelbart før anvendelse. Blomster kan også spises, men 
smager ikke af ret meget. Du kan høste mynte til tørring og indfrysning. 
Der er mest smag i planten umiddelbart inden blomsterne springer ud.

Sådan anvender du
Prøv at lave isterninger med fri-
ske citronmynteblade i. Mynter 
er generelt gode i mad, hvor fisk, 
kylling og lam indgår. En dressing 
med tomater, agurker, mynte og 
cremefraiche er rigtig god. Prøv 
også denne libanesiske salat.

TABBOULEH 
- libanesisk salat 
225 g bulgur
4 forårsløg, finthakkede
2 tomater, skåret i tern
1 agurk, skåret i tern
1 stort bundt persille, grofthakket
3 store bundter mynte, grofthakket (gem lidt til pynt)
4 spsk. olivenolie
Saften fra 1½ citron, friskpresset
Salt og peber

Bulgur tilberedes som anvist på pakken. Afkøles og blan-
des med alle grøntsager og krydderurter. Smag til med 
salt og peber og hæld olie og citronsaft over blandingen 
og vend det umiddelbart før servering. 

Mynteblade i 
badevandet siges 

at give ekstra energi 
og vil friske både 

krop og sind 
op.
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Citron-verbena (Aloysia citrodora) 
En krydderurt, som man bare må eje! Citron-verbena er naturligt hjem-
mehørende i Argentina og Chile, og skal derfor beskyttes mod frost om 
vinteren. Denne krydderurt er absolut den bedste citronduftende i sor-
timentet. Den bliver i Danmark omkring 1 m høj, men højere, hvis den 
vokser i udestuen eller det opvarmede drivhus. 
Planten trives rigtig godt i tørt og varmt klima i veldrænet jord. Plantes oftest i store krukker, så den kan 
beskyttes om vinteren. De træagtige grene vokser opret og danner en tæt krone. I efteråret, når lyset re-
duceres, vil bladene ofte falde af og busken ser lidt trist ud. Hjælp planten og klip de nyeste skud tilbage. 
Stil busken køligt og så lyst som muligt; undgå at vande for 
kraftigt – lettere udtørring er at foretrække. Når foråret kom-
mer, skal den ud i drivhuset og få nye blade. Busken vil hele 
sommeren og efteråret komme med nye friske skud. I juli – 
august måned kan man se de små sartlilla blomster i oprette 

blomsterstande.

Sådan høster du
Pluk blade og skudspidser, men lad de hårde 
grene sidde tilbage på busken. Blomsterne 
kan også anvendes – pluk dem da, lige inden 
de springer ud.

Sådan anvender du
Gnid de friske blade mellem fingrene – det giver 
en dejlig duft. Brug bladene i vand, i drinks el-
ler i teen som smagsforstærker, men undlad at 
spise de lidt grove friske blade. Du kan sagtens 
tørre bladene og anvende dem som tørt kryd-
deri til kager.
Planten anvendes kommercielt i parfumeindu-
strien.

Citrontagetes (Tagetes tenuifolia)
Citrontagetes har en skarp duft og smag af citron. Det 
er en herlig etårig blomst i køkkenhaven eller i krydder-
urtebedet. Dens buskede vækst får den op i en højde 
på ca. 80 cm og næsten lige så bred. Et væld af skønne 
citrongule blomster blomstrer flittigt hele sommeren på 
den friskgrønne busk med fine bregnelignende blade. 

Placér citrontagetes på en solfyldt plads. Brug citrontagetes som en sommerblomst 
- planten er ikke hårdfør og visner væk, når den første frost sætter ind.

Sådan høster du
Det er kun blomsterne, som du kan anvende fra citrontagetes. De høstes friske.

Sådan anvender du
Citrontagetes dufter slet ikke som andre tagetes, men har en fin citronduft og smag. 
Brug blomsterne i grønne salater og citrondressing. Den er også velegnet til retter, 
hvori bagte rødbeder indgår og sammen med let kogte gulerødder.

CITRON-VERBENA TE
25 g friske blade eller blomster
Eller 15 g tørrede blade/blomster
Bring 6 dl vand i kog og tilsæt blade/
blomster, der trækker i 5 min. Hæld 
væsken gennem en si eller filter og 
drik en kop varm citron-verbena te 
tre gange dagligt.

CITRON-VERBENA SORBET
3 økologiske citroner
125 g rørsukker
1 æggehvide
Citron-verbenablade til dekoration

Riv de tre citroners skal og pres derefter 
saften af dem. Kom sukker og 3,5 dl vand 
samt den revne skal i en gryde på jævn 
varme. Når sukkeret er opløst bringes væ-
sken i kog i 10 min. Lad sukkerlagen køle 
af, tilsæt citronsaften og lad gryden stå med 
låg i ca. 30 min. Filtrer væsken. Pisk ægge-
hviden stiv og kom den i citronsukkerblan-
dingen. Hæld blandingen i en ismaskine. 
Dekorér med friske blade citron-verbena 
inden servering.

Pluk små 
velduftende 

buketter af citron-
tagetes til som-
merens bordop-

dækning

Prøv også 
at bruge frisk-

hakkede citron-ver-
benablade i vaniljeis, 
smoothien eller som 

smagsfremmer i 
krydderolie
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Citronmelisse (Melissa officinalis)
Citronmelisse er nok den mest kendte citronk-
rydderurt. Den kan gro næsten alle steder, er 
fuldt hårdfør, og det største problem med 
denne krydderurt er næsten, at den breder 
sig for voldsomt i haven. Citronmelisse er en 
fremragende biplante – ordet Melissa stam-
mer da også fra det græske ord for bier. Det 
er de gullige blomster, der tiltrækker bierne. 
Citronmelisse bliver op mod 60 cm høj og 
vokser i almindelig veldrænet havejord og skal 
placeres i sol eller halvskygge.

Sådan høster du
Du kan løbende gennem hele sæsonen hente blade til anvendelse i madlavningen. Høst hele toppen lige før plantens blomster folder sig 
ud. Vær forsigtig når du håndterer stænglerne, for bladene bliver nemt sorte, hvis de mases. Udbred stænglerne på et finmasket net eller 
en ren avis i et mørkt, tørt rum, hvor der er godt luftskifte. Lad dem ligge til de er helt tørre og undlad at binde dem sammen i bundter.

Sådan anvender du
Citronmelisse kan bruges med rund hånd i madlavningen. Står der citrongræs i opskriften, kan du sagtens 
udskifte det med citronmelisse. 

Både svinekød og lammekød bliver lettere i smagen, når citronmelisse lægges ved i 
forbindelse med tilberedningen. Bruger du i forvejen krydderurter på sommergrillen, 
så prøv at kombinere timian, oregano og rosmarin med et par stængler af citron-
melisse. De enkelte citronmelisseblade kan sagtens bruges i den grønne salat og 
giver en dejlig krydret smag.
I parfumer optræder citronmelisse ofte, ligesom afstressende helsecremer og olier 
ligeledes indeholder olier fra denne krydderurt.

Citrongræs 
(Cymbopogon ‘Citratus’)
Et af de nyeste indslag i de danske køkkener er citrongræs, som egentlig er en tro-
pisk plante, der anvendes i asiatiske retter. Planten, som mest ligner en prydgræs, 
vokser kraftigt til, når blot den placeres solrigt og i læ. Arter sig 
udmærket i drivhuset hele sommeren.
Citrongræs er ikke vinterhårdfør og plantes derfor i krukker, 
som opbevares indendørs om vinteren. Klippes tilbage inden 
vinteren og skal stå lyst, relativt tørt og køligt.

Sådan høster du
Citrongræs skal høstes umiddelbart inden du skal bruge det. 
Citrongræs kan, ligesom andre krydderurter, tørres til senere 
brug.

Citronmelis-
sete siges at 

være afstressende, 
afslappende og 
livsforlængende!

CITRONMELISSETE 
15 g friske citronmelisse-
blade og blomsterskud
6 dl vand bringes i kog 
og krydderurter tilsættes 
og trækker i 5 min. 

Sigt blandingen og tilsæt 
honning

ASIATISK KARTOFFELSALAT
½ chili og lidt finthakket chili
½ stilk citrongræs og lidt finthakket citrongræs
½ grøn citron, saft
400 g kartofler
1 kinaradise
1 dl eddike
Salt
1 dl sukker
100 g rødløg
2-3 spsk. mayonnaise

Skræl kartoflerne og skær dem i 1x1 cm store 
tern. Kog dem møre i letsaltet vand – ca. 5 
min. under låg. Hæld vandet fra og lad dem 
køle.
Kog nu sukker, eddike, citron, chili og citron-
græs i en gryde i ca. 5 min. til sukkeret er helt 
smeltet.
Skræl kinaradisen og skær den i 1x1 cm store 
tern. Hæld den varme sukkerlage over radisen 
og lad det køle af.
Hak rødløget helt fint. Dræn lagen fra radiserne 
og bland kinaradise, kartofler og løg sammen 
med mayonnaise. Smag til med salt, peber og 
lidt af lagen.
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Citrontimian (Thymus citrodorus)
Citrontimian er mere hårdfør, end den almindelige 
timian, men tåler dog ikke at vokse i vandlidende 
jord. Man kan få mange sorter af citrontimian, og 
alle kan anvendes som krydderurt. Der findes mør-
kegrønne sorter, hvidbrogede sorter og næsten 
helt gulbladede sorter. Nogle har oprette skud, 
mens andre har mere krybende vækstform – bliver sjældent højere end 25 cm. De er meget dekorative i staudebedet, krydderurtebedet 
eller i krukker på terrassen. De fleste sorter blomstrer med lilla blomster i juli – august måned.

Sådan høster du
De friske blade fra citrontimian høstes umiddelbart før anvendelse. Ønsker du at høste til tørring, skal dette gøres lige før blomsterknop-
perne springer ud – her er smagen mest intens. Klip skuddene af, så der stadig er ca. 5 cm tilbage af planten. Anbring skuddene på et 
net eller på avispapir i et tørt og mørkt rum med god ventilation. Når skuddene er helt tørre, lægges de forsigtigt i tætsluttende beholdere.

Sådan anvender du
Citrontimian kan anvendes til alle retter, hvor almindelig timian bruges. Oplevelsen er lidt anderledes, da citronsmagen smager let igen-
nem. Især til retter med kylling og fisk passer citrontimian godt.

Citrongeranie (Pelargonium citronellum)
De skønne, men også lidt vildt udseende geranier, der hører til duftgeranieserien, er spændende at 
stifte bekendtskab med. De findes med meget forskelligartede dufte f.eks. rosenduft, mint, orange 
og citron. Duftgeranier er først og fremmest interessante pga. duften fra bladene, for blomsterne 
er meget små og enkle, om end det nu også er meget dekorativt. Geranier stammer oprindeligt 
fra Sydafrika, hvor der findes over 600 forskellige arter/sorter! I Danmark bruger vi typisk geranier 
som sommerblomst eller potteplante. Geranier elsker masser af lys/sol, skal vandes ofte, men må 
ikke stå for vådt i potten. De er ikke hårdføre og skal derfor opbevares lyst og frostfrit hele vinteren.

Sådan høster du
De friske blade plukkes, lige inden de anvendes. Blomsterne kan også anvendes og høstes lige, når 
de er sprunget ud. Bladene høstes til potpourri.

Sådan anvender du
Duftgeranieblade er særdeles dekorative – blomsterne ligeså. Citron-
geranie bliver først og fremmest brugt i madlavningens dessertafdeling. 
Blade som pynt på kager ligger lige for, men når man forsøger at spise 
bladene, er det ikke alle, der er lige begejstrede. Blomsterne kan man 
sagtens spise, men smagen er også mere afdæmpet her. En god måde 
at udnytte smagen på, men undgå bladene, er ved at fremstille gelé, 
der kan spises som tilbehør til madretter, men også kan indgå i kage-
opskrifter.

 Fordriv 
hovedlus med en 

blanding af 15 dråber 
duftgeranieolie sammen 

med 15 dråber teatree olie, 
15 dråber lavendelolie og 

10 dråber eukalyptus
olie i 75 ml varm 

kokosolie

DUFTGERANIEGELÉ
Høst ca. ½ l citrongera-
nieblade og kog dem i 1 l 
vand i ca. 10 min.
Hæld blandingen igen-
nem en saftpose og hæld 
væsken tilbage i gryden 
og kog langsomt op. Til-
sæt nu ca. 1 kg sukker 
og 1 brev geleteringsmid-
del. Hæld derefter på rene 
glas som lukkes straks.

TÆRTE MED SOMMERSQUASH OG CITRONTIMIAN
Olivenolie
Forårsløg
350 g grofthakket sommersquash
10 – 15 g citrontimian
300 g gedeost
125 g fetaost
3 æg
200 ml cremefraiche
Butterdej

I en gryde varmes olivenolien og løgene svitses i 1 – 2 min. Tilsæt sommersquash 
og lad dem stege ved relativ høj varme i ca. 2 – 3 min. Krydr med salt, peber og 
tilsæt timian, inden gryden tages af varmen. Indholdet hældes i en skål til afkøling.
I en anden skål blandes gedeost, 2 æg, fetaost og cremefraiche, hvorefter de 
afkølede squash røres i. 
Butterdej fordeles i en smurt ovnfast form (24 cm i diameter), fyldes med et lag af 
bønner for at holde den nede under bagningen. Sættes i en 200 grader varm ovn i 
ca. 10 min. Tages ud og bønnerne fjernes. Hæld det sammenpiskede æg i bunden 
af tærten og bag i ca. 4 – 5 min. Derefter kan fyldet kommes i formen og bages i 
yderligere 30 – 35 min.

Timian inde
holder thymol, som gør 

den antiseptisk – virker som 
jod ved at hæmme mikroorga
nismer og bakterier i at brede 

sig. En del mundskyl og 
tandpastaer indeholder 

thymol udvundet fra 
timian.
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25 Krydderurter
Anvendes til Beskrivelse

Højde: 50 cm
Blomsterfarve: blandede
Blomstringstid: juli - august
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Omelet, te og snaps.

Anisisop
Anisisop kaldes også for indianermynte og stammer da også fra 
Nordamerika. Er en flerårig frosthårdfør plante, der klarer sig bedst 
i næringsrig og lidt fugtig havejord.

Højde: 25 cm
Blomsterfarve: lilla
Blomstringstid: juni - juli
Lysforhold: fuld sol

Krydderiblandingen bouquet garni, til 
kødretter, fiskeretter, supper og som 

krydderi i fyld til fjerkræ. Timian er 
også god til vineddike.

Almindelig timian
En stedsegrøn krydderurt med opret vækst. Almindelig timian 
vokser bedst, når man løbende høster de nye spidser. Skal helst 
dækkes med halm eller granris om vinteren.

Højde: 100 cm
Blomsterfarve: lys gul
Blomstringstid: juli - oktober
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Saucer til retter med fed mad, snaps 
og til likørfremstilling. Det er kun de 
friske og tørrede blade, der bruges.

Ambra
Høj, flot krydderurt, som er rigtig god på lidt tør jord. Hvert forår 
klippes den tilbage til ca. 5 cm over jordens overflade.

Højde: 30 cm
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Pesto, tomatsalater, sammen med 
æg, i salater og til vineddike.

Basilikum
Basilikum er en etårig krydderurt, der hvert år skal plantes på ny. 
Vokser bedst i muldrig, velnæret jord. Fås i flere sorter med forskel-
lige smagsnuancer af basilikum.

Højde: 80 cm
Blomsterfarve: limegrøn
Blomstringstid: august - september
Lysforhold: fuld sol

Når du koger nye kartofler,  
sammen med fisk, i dressinger  

og i salat

Dild
Er en étårig plante, der slutter årstilvæksten med at gå i blomst og 
danne skærme. De høje planter klarer som regel at stå uden støtte 
sommeren igennem. Sås eller udplantes hvert år i haven.

Højde: 1,5 m
Blomsterfarve: gul
Blomstringstid: juli - august
Lysforhold: fuld sol

Fiskeretter, i marinader til svinekød og 
and. Friske blade til kogte kartofler el-
ler i salaten. Knolden på alm. fennikel 
kan bruges i salater eller som dampet 

grøntsag.

Fennikel
Almindelig fennikel og bronzefennikel kan bruges som krydderurt. 
Almindelig fennikel er etårig og skal plantes/sås hvert år, mens 
bronzefennikel oftest klarer vintrene i Danmark. Klip blomsterskær-
mene af, inden de kaster frø.

Højde: 70 cm
Blomsterfarve: gul
Blomstringstid: juli - august
Lysforhold: fuld sol

Kødretter, fiskeretter, sammen med 
grøntsager som artiskok og gulerød-

der, vineddiker og saucer

Fransk estragon
Opret og lidt løs i væksten. Fransk estragon skal de første år vinter-
dækkes med eksempelvis halm eller grankviste. Fransk estragon i 
potter skal opbevares frostfrit om vinteren. 

Højde: 50 cm
Blomsterfarve: hvid
Blomstringstid: maj - juni
Lysforhold: fuld sol

Tørrede frø bruges til kødretter, kålret-
ter, brød, kager og ost. Friske blade 

kan bruges til salater og i supper

Kommen
Kommen er en toårig plante, der nemt sår sig selv. Blomstrer først 
andet år, hvorefter den dør. Fjern blomsterstandene, hvis du ikke 
ønsker hundredevis af nye kommenplanter i dit bed.

Højde: 60 cm
Blomsterfarve: sart rosa/hvid
Blomstringstid: juli - august
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Brug friske blade i supper, sammen-
kogte retter, karryretter og asiatisk 

mad. Tør frøene og brug dem i supper 
og sammen med grøntsager

Koriander
Koriander er en étårig plante, som vokser godt til hvert år efter 
udplantning. Plantes i let, næringsrig jord. Klip kun de yderste skud 
af – planten tåler ikke kraftig tilbagebeskæring.

Højde: 2 m
Blomsterfarve: grøn
Blomstringstid: juni - juli
Lysforhold: fuld sol

Først og fremmest fordi den er så flot 
at se på, men stænglerne kan kandi-

seres og bruges i kageretter

Kvan
Kvan er også en af de krydderurter, der skal genplantes hvert andet 
år. Efter blomstringen dør den nemlig. Klip blomsterstanden af for at 
undgå en hel skov af kvanplanter næste forår. Plantes i baggrunden, 
da den fylder meget. Vokser kraftigt og ynder fugtig jord.

Højde: 1 m
Blomsterfarve: creme
Blomstringstid: april
Lysforhold: fuld sol

Sammen med persille og timian hører 
laurbær med i bouquet garni, som 

anvendes i mange opskrifter. Bruges 
til kødretter, fond, supper og sam-

menkogte retter.

Laurbær
Laurbær er en stedsegrøn krydderurt, der ikke er helt frosthårdfør og 
derfor skal plantes i krukker. Krukkerne opbevares i ly for hård frost 
om vinteren. En særdeles dekorativ krydderurt, der som stor plante 
kan klippes i flotte former. Jorden skal være næringsrig og fugtig.

Højde: 25 - 40 cm
Blomsterfarve: hvid/lilla
Blomstringstid: forår/sommer/
sensommer
Lysforhold: fuld sol

Omelet, kartoffelsalat, smørrebrød, 
kryddersmør, salat

Løg
Purløg, pibeløg og kinesisk purløg er flerårige løg, som har deres helt 
naturlige plads blandt krydderurterne, mens hvidløg, salatløg og rødløg 
er étårige løg, der dyrkes i køkkenhaven. De vokser i almindelig velnæ-
ret havejord. Husk at klippe blomsterstandene af, inden de kaster frø.

Højde: 50 cm
Blomsterfarve: blå eller hvid
Blomstringstid: juli - august
Lysforhold: fuld sol

Fyld i f.eks. fasan med løg, selleri, 
æble, æg og rasp. Er også velegnet 

til supper og dressinger.

Isop
En meget robust krydderurt som trives i al slags jord. Det er vigtigt 
at klippe den tilbage hvert forår.
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Anvendes til Beskrivelse
Højde: 1,5 m
Blomsterfarve: blandede
Blomstringstid: juli - august
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Retter, som må smage af selleri. Fond, 
supper og sammenkogte retter. Osso-
buco er en klassiker. Brug også frøene, 
når du koger ris eller laver kartoffelmos.

Løvstikke
God kraftig krydderurt, der er særdeles robust. Placeres i nærings-
rig og fugtig jord.

Højde: 1 m
Blomsterfarve: lysegul
Blomstringstid: juli - august
Lysforhold: fuld sol

Kryddersnaps, vermouth, bitterlikør og 
til martini. En ganske lille smule kan an-
vendes i kødretter og kagedej, hvor den 
bitre smag dog ikke må blive for kraftig.

Malurt
Opret flot krydderurt med kraftig duft. Vokser i almindelig havejord 
og er meget robust. 

Højde: 20 - 40 cm
Blomsterfarve: rosa
Blomstringstid: juli - september
Lysforhold: fuld sol

Tomatsauce, pizza,  
pastaretter og i pølser.

Oregano
Origano (Origanum vulgare) er en flerårig krydderurt, som også fås i 
en kompakt form eller med gule blade. Merian (Origanum majorana) 
er en etårig krydderurt, som skal sås hvert år. Oregano er nogle af de 
allermest tørketålende krydderurter. Klip dem helt tilbage hvert forår.

Højde: 80 cm
Blomsterfarve: hvid
Blomstringstid: maj - juni
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Smørrebrød, dressing og de nye 
blade om foråret smager godt i grøn 

salat

Peberrod
Toppen er opret, grov og ligner lidt grønne rødbedeblade. Dyrkes 
for rodstænglerne. Breder sig en del, så der skal god plads til; 
eller den kan plantes i en balje/spand i bedet. Vokser i almindelig 
havejord og er både robust og nem at dyrke.

Højde: 25 cm
Blomsterfarve: hvid
Blomstringstid: april - maj
Lysforhold: halvskygge eller skygge

Salater, supper, sammenkogte retter, 
som drys på smørrebrød, til krydder-

salt, kryddersmør og som pesto.

Ramsløg
Ramsløg vokser naturligt i skovbunden og elsker skygge og fugtig 
jord. Den dukker frem hvert forår, hvor vi høster de smagfulde 
grønne blade. Allerede i juni måned trækker den de overjordiske 
plantedele tilbage til løget under jorden.

Højde: 40 - 60 cm
Blomsterfarve: hvid/lilla
Blomstringstid: maj - juni
Lysforhold: fuld sol

Lam, fisk og oksekød, hvor en stæn-
gel lagt på kødet giver en spændende 

smag. Rosmarin anvendes oftest 
alene, men indgår i krydderiblandin-

gen Herbes de Provence. God til 
krydderolie og vineddike. 

Rosmarin
Skøn stedsegrøn busk, der nemt kan overvintres, når den dyrkes 
i krukker og sættes frostfrit om vinteren. Skal stå lyst hele året. 
Bliver flot og busket, når man flittigt høster skud til madlavningen 
og sommerens grillmad.

Højde: 20 cm
Blomsterfarve: hvid
Blomstringstid: april - juni 
Lysforhold: halvskygge eller 
skygge

Majpunch består af en håndfuld friske 
let tørrede skovmærkeblade overhældt 
med saften fra 1 citron. Tilsæt 3,5 dl 

hvidvin og lad blandingen stå og trække 
i 3 timer. Resten af hvidvinen tilsættes 
og smages til med 4 – 6 spsk. sukker. 
Før servering tilsættes bowlen 1 flaske 

champagne og lidt cognac.

Skovmærke
Skovmærker har i mange år haft plads på listen over bunddæk-
kende planter, men er faktisk en fremragende krydderurt. Plantes i 
jord, der er fugtig og næringsrig.

Højde: 80 cm
Blomsterfarve: hvid
Blomstringstid: juni - juli
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Omeletter, salater og kan koges 
sammen med frugt, da de søder. 

Brug havekørvel inden den blomstrer. 
Supper, dressinger, til kyllingeretter, 

fisk og sammen med æg.

Spansk kørvel
Flot, stor og skøn krydderurt. Du kan plante den flerårige kørvel 
(Myrrhis odorata), eller den etårige (Anthriscus cerefolium) havekør-
vel, som så skal plantes igen og igen. Ynder fugtig og næringsrig 
jord.

Højde: 20 cm
Blomsterfarve: lilla
Blomstringstid: august - september
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Dressing sammen med bønner. 
Vintersar
Robust og flerårig krydderurt, der er særdeles tørketålende. Klip-
pes tilbage hvert forår, så den ikke bliver for kraftig.

Højde: 30 - 60 cm
Blomsterfarve: hvid/lilla
Blomstringstid: juni - september
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Kolde supper, drinks, desserter, til 
nye kartofler og sammen med frugt i 

marmelader.

Mynter
Man kan samle på mynter! Nogle er oprette og andre mere bund-
dækkende. Deres forskellige smag er spændende at anvende i mad-
lavningen. Fælles for dem alle er, at de breder sig. Planter du mynter 
i dit krydderurtebed, skal du med hård hånd styre dem, så de ikke 
kvæler dine andre krydderurter. Alternativt kan du dyrke mynter i 
krukker eller grave spande ned i dit bed, så udløberne standses.

Højde: 25 cm
Lysforhold: fuld sol eller halvskygge

Bredbladet persille bruges i bouquet 
garni og er god i blanding med andre 
krydderurter. Kruspersille bruges på 
nye kartofler, i dressinger, i krydder-

smør og på smørrebrød.

Persille
Persille er toårig og vil blomstre det andet år, hvorefter den dør. Der 
findes to slags; kruspersille og bredbladet persille. Ynder næringsrig 
og lidt fugtig jord.

Højde: 40 - 50 cm
Blomsterfarve: lilla
Blomstringstid: juni - august
Lysforhold: fuld sol

Kødretter, supper og fisk. Anvendes 
ofte alene og giver god smag i vined-

dike og olier.

Salvie
Der findes mange salviesorter. Smagen er forskellig fra sort til sort, 
så det er dejligt med flere sorter i køkkenhaven. Udseendet af sal-
vier er forskelligt, da bladene er flerfarvede på mange af sorterne. 
Plantes i næringsrig, lidt fugtig jord. Især de brogetbladede sorter 
skal vinterdækkes eller dyrkes i krukker, som opbevares i drivhuset 
eller vinterstuen.
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De, som kender Ole Heide fra Thisted, 
ved, at han ikke er den, der snakker højest 
i en menneskemængde. Når man får mu-
lighed for at ”få ham” på tomandshånd, 
sker der noget. 

Hvorfor faldt du lige  
netop for syrener?
De var ledige! Man er amatør med hjertet. 
Når man bliver professionel er det penge-
ne, der styrer. Som amatør åbnes mange 
døre og adgangen til nye planter er nem-
mere. Det ypperste er at blive en anerkendt 
amatør. Hvor den glade amatør er den, der 
søger et eller andet, finder jeg den største 
værdi i glæden ved at leve for det.

Europas største  
samling af syrener
Heides Planteskole i Thisted startede for 
ca. 15 år siden en samling af syrener. I 
dag rummer samlingen 20 forskellige arter 

og 400 forskellige sorter af syrener. Oles 
far, der også lavede planter, okulerede 
de første syrener i 1937; og planterne 
har således været en del af hverdagen i 
planteskolen alle årene. Kontakter med 
udenlandske samlinger er løbende ble-
vet udvidet. En spændende verden med 

Ole Heides  syrener

Syren på sort 
kvadrat
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Ole Heides  syrener
spændende plantefolk, der alle brænder 
og lever for deres passion – syrener. 
Passionen har ført Ole Heide på flere rej-
ser. Især Rusland har været et elsket rej-
semål. Den første rejse fandt sted i 1994 
og siden har ”den russiske kontakt” ud-
møntet sig i et venskab med kunstneren 
Anatoly Spekas, der maler kunstværker 
for Ole hvert år. En del af kunstværkerne 
står i Oles private hjem; men andre er til 
salg i Det russiske Atelier, der blev bygget 
i 2001 og er åbent for publikum ligesom 
den øvrige del af Heides Planteskole, som 
er et velassorteret detailsalg med et bredt 
sortiment af planter.

Sådan produceres syrener
Syrener skal podes. De kan ikke selv dan-
ne rødder og har derfor brug for at blive 
podet på en plante, der allerede har rød-
der. Den plante kaldes en grundstamme, 
og Ole Heide poder altid på den grund-

stamme, der hedder Syringa reflexa. År-
sagen er, at den grundstamme sjældent 
danner rodskud. (Rodskud ”blander” sig 
i den ægte syren, som man har podet og 
kan helt tage over for den ægte syren)
Det er ikke nemt at vide, hvilke planter 
der om 4 – 6 år bliver solgt. Alligevel er 
det netop den vurdering, som Ole hvert år 
må tage, når podesæsonen starter. Med 
skarp saks går han i syrenmarken og hen-
ter podemateriale af hver sort, som skal 
podes. Gennem de mange års erfaring, 
som han har, ved han præcis, hvordan 
podematerialet skal være. Tykkelse og 
alder på materialet har betydning for, om 
det vil gro sammen med grundstammen.
Podningen foregår i vinterhalvåret, hvorefter 
grundstammen med den podede top pot-
tes op og sættes i plasttunneler for at vokse 
sammen under mere beskyttede forhold.
Når planterne er klar, plantes de ud i mar-
ken for at vokse sig store og kraftige. I 

marken passes planterne med vand og 
gødning. Ukrudtet fjernes med traktorens 
rensere. Når salgstidspunktet nærmer sig, 
tælles planterne op, lister sendes ud til 
kunderne og bestillingerne bliver derefter 
samlet, planterne gravet op og sendt rundt 
til planteskoler og havecentre i Danmark.

Fjern straks de grønne blade, når du klipper syre-
ner ind til vasen - så holder blomsterne længere
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 Vidste du at…
•  Dit havecenter har 

et stort sortiment af 
mange spændende 
sorter af syrener?

•  Du får holdbare 
buketter, hvis du 
straks fjerner alle 
de grønne blade 
fra grenene, når du 
klipper dem? 

•  Den største samling 
af syrener findes i 
Hamilton botani
ske have, Ontario 
i Canada en times 
kørsel vest for To
ronto. Her kan man 
i slutningen af maj 
måned opleve om
kring 800 forskellige 
syrener?

•  Den almindelige sy
ren hedder Syringa 
vulgaris, og oprin
deligt kommer den 
fra Balkan. I 1500 
tallet blev den lang
somt introduceret til 
resten af Europa.

•  Den purpurfarvede 
syren symboliserer 
den første kærlig
hed?

”
Plantetidspunkt
Du kan plante syrener hele året rundt, når 
bare jorden ikke er frossen til.

Placering
Syrener elsker solrig placering, men gror 
også godt i halvskygge om end blomstrin-
gen er knap så flot.

Jordforhold
Syrener har et meget fint rodnet, som lig-
ger relativt højt. Har du almindelig lerholdig 
havejord, passer den helt perfekt til syrener. 
Har du let sandblandet havejord, vil syre-
ner mangle vand i tørre perioder. Ibland ler i 
plantehullet eller sørg for at vande i de tørre 
perioder.

Selve plantningen
Syrener i havecentret fås med rodklump el-
ler i potter. De med rodklump er gravet op i 
marken i planteskolen, mens de i potter har 
vokset et år i spagnum. I begge tilfælde gæl-
der det om at grave plantehullet ca. ½ gang 
større, end rodklumpen. Den løse opgrave-
de jord bruges til at fylde rundt om rodklum-
pen og sørger derfor for en god overgang fra 
”den fremmede” rodklump til dens nye hjem 
i din have. Syrenplanten skal placeres i sam-
me højde, som den har været i planteskolen.

Vanding
Husk altid at vande i forbindelse med plant-
ningen. Brug gerne 20 l pr. plante. Ugentlig 
vanding i perioder med nedbør under 10 mm 
pr. uge, er nødvendig de første to år efter 
plantningen. Vand gerne hver uge med 10 – 
20 l vand pr. plante. HUSK at holde ukrudts-
planter og græs væk fra syrenbusken i en 
diameter på 1 m. 

Gødskning
Gødning skal tilføres syrenerne hvert forår – 
gerne lige efter blomstringen. Brug den do-
sering, som står på pakken i dit havecenter. 
Du kan både anvende NPK gødning og ani-
malsk gødning. 

Beskæring
Ved beskæring får du en mere tæt og for-
grenet syrenbusk. Reducér længden på de 
længste grene med ca. 1/3.
Er din syrenbusk blevet for kraftig eller bred, 
kan en kraftigere beskæring også godt lade 
sig gøre – undgå kraftigere beskæring end 
1/3 af alle buskens grene. Skal der fjernes 
mere, så vent et år med at fjerne endnu 1/3.
Tidspunktet for beskæring er lige efter blom-
stringen. 
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De hvide

’Charles Joly’

De rosa og røde

De lilla

’Primrose’

’Mme Florent Stepman’

’Mme Lemoine’

’Belle de Nancy’

’Beauty of Moscow’

’Kathrine Havemeyer’

’Sensation’

’Michel Büchner’
’Amethyst’

‘Nadeszda’

’Ludwig Spath’
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Akelejer findes i rigtig mange arter og vokser fortrinsvis på den nordlige del af jordkloden. Der 
findes en række arter, som er lavtvoksende og velegnede til stenbedet eller i krukker, mens 
de høje kan bruges i bedene i store klynger trukket lidt tilbage. Akelejer er desuden gode i 
forvildninger – hvor naturens egne planter nemt indgår partnerskab med akelejer, der pryder 
vegetationen. Akelejer hører til de nemme planter i haven. De trives i både sol og halvskygge 
og er fuldt hårdføre. Akelejer er desuden velegnede til afskæring.

Aquilegia vulgaris 
’Nora Barlow’

Akelejer
1

10

12

11

13 14 15 16 17

2 3 4 5
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Latinsk navn Dansk navn Højde Farve og blomstringsmåned Planter pr. m2

1 Aquilegia vulgaris ’Blue Barlow’ Akeleje 60 cm fyldte blå blomster fra maj – juli 9

2 Aquilegia ’Blue Star’ Langsporet akeleje 50 cm blå/hvide blomster fra maj – juni 9

3 Aquilegia ‘Crimson Star’ Langsporet akeleje 50 cm rød/hvide blomster fra maj – juni 9

4 Aquilegia ‘Kristall’ Langsporet akeleje 60 cm hvide blomster fra juni – juli 9

5 Aquilegia ‘Maxi’ Langsporet akeleje 60 cm gule blomster fra juni – juli 9

6 Aquilegia ‘Mc Kana Hybrids’ Langsporet akeleje 75 cm blomster i blandede farver fra juni – juli 9

7 Aquilegia alpina Alpeakeleje 30 cm blå blomster fra maj – juli 9

8 Aquilegia flab. ‘Springmagic Blue White’ Dværgakeleje 35 cm blå/hvide blomster fra maj – juni 12

9 Aquilegia flab. ‘Springmagic Rose White’ Dværgakeleje 35 cm rosa/hvide blomster fra maj – juni 12

10 Aquilegia flab. ‘Mini Star’ Dværgakeleje 35 cm blå/hvide blomster fra maj – juni 12

11 Aquilegia flab. ‘Springmagic Yellow’ Dværgakeleje 35 cm gule blomster fra maj – juni 12

12 Aquilegia vulgaris ‘Nora Barlow’ Akeleje 60 cm røde/rosa og grønne blomster fra maj – juli 9

13 Aquilegia flab. ‘Springmagic White’ Dværgakeleje 35 cm hvide blomster fra maj – juni 12

14 Aquilegia vulgaris ‘Black Barlow’ Akeleje 60 cm fyldte sortviolette blomster fra maj – juli 9

15 Aquilegia vulgaris ‘Clementine Blue’ Akeleje 45 cm fyldte blå blomster fra maj – august 9

16 Aquilegia vulgaris ‘Clementine Rose’ Akeleje 45 cm fyldte rosa blomster fra maj – august 9

17 Aquilegia vulgaris ‘Columbine’ Akeleje 50 cm rosa blomster fra maj – juli 9

18 Aquilegia vulgaris ‘William Guinness’ Akeleje 60 cm mørkviolette blomster m. hvid kant fra maj – juni 9

19 Aquilegia vulgaris Akeleje 60 cm blomster i hvide, blå, rosa farver fra maj – juli 9

20 Aquilegia vulgaris ‘Clementine White’ Akeleje 45 cm fyldte hvide blomster fra maj – august 9

18 19 20

6 7 8 9

TIP
Akelejer selvsår sig meget 
flittigt. Ønsker du ikke denne 
spredning i haven, så skal du 
klippe frøstandene tilbage i 
august måned
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Frøstjerner vokser naturligt i hele verden. Deres lette og fint snitdelte løv giver en skøn lethed i 
bedet; og blomsterne, der er meget små, viser deres ynde over et par måneder hver sommer. 
Mange  frøstjerner er temmelig høje og kan med fordel anvendes som baggrundsplanter i bedet 
– eller som overstandere midt i bedet, hvor andre planter kan fylde bedet under dem. Frøstjerner 
kan godt lide at vokse i humusrig og fugtig jord. De trives også i almindelig havejord og sågar også 
i surbundsbedet. Placeres i sol eller halvskygge. Frøstjerner er fuldt vinterhårdføre og kan sagtens 
bruges til buketter.

Frøstjerner
Thalictrum ’Elin’

1

5

2

3

4

TIP
Nogle af de høje sorter af frøstjer-
ner kan risikere at knække blom-
sterstanden om sommeren. Bind 
dem op eller plant dem med støtte 
fra andre stauder eller buske

 Vidste du at…
•  Akelejefrøstjerner hører til de stauder, 

der er nemme at dyrke i haven?
•  Violfrøstjerner vokser senere om foråret 

og ikke må stå for tæt på kraftigtvok
sende planter?

•  Frøstjerner vokser fint i surbundsbedet?

”
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Latinsk navn Dansk navn Højde Farve og blomstringsmåned Planter pr. m2

1 Thalictrum aquilegifolium Akelejefrøstjerne 100 cm lillarosa blomster fra juni – juli 6

2 Thalictrum ‘Perfume Star’ Violfrøstjerne 60 cm lilla frynset blomst fra juni – august 6

3 Thalictrum flavum ssp. glaucum Gul frøstjerne 150 cm gule blomster fra juni – august 3

4 Thalictrum petaloidum Frøstjerne 40 cm hvide blomster fra juli – september 9

5 Thalictrum ‘Elin’ Violfrøstjerne 160 cm lys rosa blomster fra juli – september 6

6 Thalictrum aquilegifolium ’Album’ Akelejefrøstjerne 100 cm hvide blomster fra juni – juli 6

7 Thalictrum aquilegifolium ’Thundercloud’ Akelejefrøstjerne 100 cm lilla blomster fra juni – juli 6

8 Thalictrum delavayi Violfrøstjerne 150 cm lyslilla blomster fra juli – september 6

9 Thalictrum delavayi ’Album’ Violfrøstjerne 150 cm hvide blomster fra juli – september 6

10 Thalictrum delavayi ‘Hewitts Double’ Violfrøstjerne 180 cm dobbelte rosalilla blomster fra juli – september 6

11 Thalictrum rochebrunianum Frøstjerne 150 cm rosa blomster fra juni – juli 6

6

9 10 11

7 8
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Får du nok udbytte af dit drivhus?
Der skal en relativ stor indsats til for at kunne høste egne grøntsa-
ger i drivhuset, hvis du starter ud med såposer og priklejord. Hører 
du til dem, der gerne springer såprocessen over, så skal du vente 
med at gå i gang, til det er varmt nok. Drømmen er at gå i drivhuset 
hver dag og hente en kurvfuld modne tomater, flotte agurker og en 
enkelt peber og aubergine. Og det kan lade sig gøre, men kræver 
tålmodighed og lang ventetid. Det ved gartneren godt, så du kan 
tyvstarte med store tomatplanter, hvor de første frugter er ansat på 
planten. Også udvalget af sorter, så smagsoplevelsen bliver bedst, 
har gartnerierne de seneste år lagt vægt på – til vores store glæde!

Chili
Vi har brændt os og grædt, når de stærke safter fra chili kommer 
i kontakt med huden. Alligevel er de skønne chili svære at und-
være i madlavningen. Så selv eller køb udplantningsplanter. Såning 
i februar – marts og udplantning sidst i april måned. Knib de før-
ste blomster af, så planten kan vokse kraftigere til, inden den skal 
bruge energi på frugtsætningen. Pas på ikke at vande for kraftigt 
– chiliplanter bruger ikke så meget vand.

Aubergine
Auberginer vokser ikke så kraftigt, men giver pænt med frugter, når 
de står lyst i drivhuset. Køb udplantningsplanter og plant dem fra 
slutningen af april måned. Knib topskuddet af, så planten forgrener 
sig og sætter flere frugter. Hjælp planten med at holde på frugterne 
ved at binde støttende snore til hovedskuddet.
 

Agurker
Så selv fra midten af april måned. Agurkeplanter er MEGET afhæng-
ige af høje temperaturer, så det er vigtigt ikke at starte for tidligt. Du 
kan også plante agurkeplanter ud, men vent til midt- eller sidst i maj 
måned, hvor der med sikkerhed ikke er flere kolde nætter. Plant al-
tid agurker højt i plantejorden – det er rodhalsen på agurkerne som 
går til, hvis der vandes for meget. I modsætning til tomatplanter, er 
agurkeplanter hurtige til at sætte frugter. Ved kraftig frugtsætning 
kræver det udtynding af blomster. Tillader du din agurkeplante at 
lave mere end ca. 5 agurker ad gangen, risikerer du, at væksten 
går helt i stå og de nyansatte frugter falder af. Eventuelle sidegrene 
skal også fjernes. Opbinding af agurkeplanter er vigtig og gøres 
ved at binde en snor fast i drivhusets tag og vikle den rundt om 
hovedstammen i takt med, at den vokser. Klip løbende gamle blade 
af i bunden. 
  
Peber
Chili og peber er nært beslægtede og kræver begge en høj tempe-
ratur døgnet rundt for at vokse optimalt. Vent med at plante peber-
planter ud indtil slutningen af april måned. Knib de første skud og 
lad planten, der bliver 60 – 90 cm høj, forgrene sig. Fjern også de 
første hold blomster, så der er masser af kræfter til at producere 
frugter senere. Peberplanter plages ofte af massive luseangreb, så 
hold godt øje – hent haveslangen og spul dyrene af planten flere 
gange. Peberfrugterne er grønne i lang tid; men når farven skifter til 
rød, er den lige ved at være moden og smager bare skønt i salater 
eller på grillen.

Chiliplanter angribes 
ofte af lus. De sidder 

alleryderst og kan relativt 
nemt spules væk med 

vandslangen

Når du  
tilbereder friskhøstet  
spinat, så tilsæt lidt  

ingefær, hvidløg  
og chili

HUSK især 
at udtynde side

grene og de mange gule 
blomster på miniagurker/

skole agurker. Agurkplanten 
standser med at udvikle 
agurker, hvis den bliver 

”overbelastet”

Køkkenhavens

ABC
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Tomater
De fleste drivhusejere dyrker tomater i deres drivhus. 
Har du aldrig prøvet det før, kan du følge denne guide:

1. Sår du selv tomater, skal du i gang i februar måned

2.  Plant først tomatplanterne ud i drivhuset fra slutningen af 
april måned

3. Planteafstanden er 40 – 50 cm

4.  Planterne ”formes”, så de højst har to skud, der vokser 
op. Fjern alle øvrige sideskud, som kommer fra hvert 
bladhjørne

5.   Skuddene bindes med snor, som er fæstnet i drivhusets 
tag, eller du kan hænge spiraler op, i hvilke planternes 
skud kan vokse

6.   Tomater kræver bestøvning, så ryst gerne planterne, når 
du fjerner sideskud og binder op 1 – 2 gange om ugen

7.  Brug gødningsvand ved hver vanding

8.  Stop topskuddet omkring 1. september – så når alle  
tomaterne at modne inden sæsonen slutter

Hvis du planter  
tomater på friland,  

så gå efter de sorter, 
der er velegnede  

til det

OPSKRIFT PÅ TOMATMARMELADE
1 kg grønne tomater skåret i mindre stykker
750 g sukker
2 citroner skåret i smalle og små stykker

Læg tomaterne i en gryde og tilsæt ca. 2 dl vand. 
Tilsæt sukker og citron og bring blandingen i kog. 
Skru ned for varmen og lad marmeladen simre i 
ca. 45 min. til tomaterne er udkogte. Er blandingen 
for tynd kan man tilsætte geleringspulver. Hældes 
på rene glas og opbevares i køleskab. Er godt på 
nybagt brød, til gryderetter og til stærke oste.

Hvert efterår hentes resten af tomaterne ind fra 
drivhuset. De er ikke modnet færdig, men det gør 
ikke noget, for denne skønne marmelade er ikke 
til at undvære.

Jo større  
planter, du  

planter – jo hurtigere 
kan du høste  

tomater
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JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI

Agurker 

Bladbede

Bladselleri

Blomkål 

Broccoli

Bønner 

Chili

Drueagurker

Græskar

Grønkål 

Gulerod 

Hestebønner

Hovedkål 

Hvidløg 

Kartofler 

Løg 

Majs 

Peber

Porre 

Radiser 

Rucola 

Rødbede 

Salat 

Spidskål 

Spinat

Squash

Tomater 

Ærter

Grøntsager
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JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LYSBEHOV

∗ ∗

∗

∗

∗ ∗

∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗

∗ ∗

∗ ∗

∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗

∗

∗ ∗

∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

Tidspunkter for at så, plante og høste

 Forkultur inde/i drivhus       Plant /lægge       Så på stedet       Høste        ∗∗Fuld sol        ∗Tåler halvskygge
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Asparges
Grønne asparges er nok de tidligste grøntsager, som vi kan høste fra 
haven. Allerede i april titter de nye skud op – og det er dem, du skal 
høste og nyde. Efter Sankt Hans bør du lade dit aspargesbed få fred, 
så der er masser af nye skud igen til næste år. Du kan plante barrods 
aspargesplanter om foråret - og planter fra potter hele året rundt. Plant i 
rækker med 30 cm mellem hver plante og 1 – 1,5 m mellem hver række. 
Lad planterne vokse godt til og vent med at høste til de har stået i 3 år.

Bønner
Hestebønner er en overset spise, som så småt er ved 
at vinde indpas i mange køkkenhaver. De sås direkte i 
jorden fra slutningen af marts måned.
Havebønner tåler ikke forårskulden og kan først sås i jor-
den fra slutningen af maj måned. Ønsker du at høste tid-
ligere, kan du forså havebønner i drivhuset. Bønner sås 
i 4 – 5 cm dybde med en planteafstand på 10 – 20 cm 
og 50 cm mellem rækkerne. Stangbønner skal have støt-
testativer.

Bladbeder
Sølvbeder eller farvede bladbeder er dekorati-
ve i køkkenhaven. De danner ikke knold, men 
brede stængler, som bruges i madlavningen. 
Så fra midten af april måned i en dybde på 2 
– 3 cm og en afstand mellem planterne på 20 
cm. Rækkeafstand 50 cm.

Vil du 
prøve at dyrke 

hvide asparges, skal 
du tilføre masser af sand til 

din havejord. Hvide asparges 
dyrkes i volde af jord, for det 
er netop manglen på sollys, 

der hindrer den grønne 
farve i at dannes

Brug de 
grønne dele af 

bladbederne som spi
nat. Damp eller  

gratinér de tykke stængler 
eller anvend dem i wok

retter skåret i mindre 
stykker

Drueagurker
Har du plads nok, så brug noget af den til druea-
gurker. Et enkelt brev med frø dækker et areal på 
20 – 30 m2. Så dem direkte i jorden fra midten af 
maj, eller forkultivér dem i drivhuset. De skal ned i 2 
cm dybde og udplantes med 1 plante pr. m2.

Brug friske 
drueagurker til 

tzatziki eller skræl 
dem, fjern kernerne og 
spis dem sammen med 

tomater og løg som 
græsk salat Det tager 

et par dage at sylte 
drueagurker. Dag 1 vaskes 

og prikkes agurkerne, hvorefter 
de lægges i saltlage (2l vand og 250 g 

salt). Dag 2 koges en eddike/sukkerblan
ding (eks. ½ l lagereddike og 500 g sukker) 

sammen med syltekrydderier. Saltlagen 
hældes fra agurkerne, der fyldes i 
rengjorte glas. I hvert glas hældes 

nu den afkølede eddike/suk
kerblanding og glassene 

lukkes til
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Kartofler
Alle elsker at grave deres egne første nye kartofler op. Vi vil også 
gerne være klar med mellemstore knolde til pinse, men så kræ-
ver det lidt forarbejde. Prøv også at lægge kartofler i spande, 
som står i drivhuset, det giver en hurtigere start. Det er tempera-
turen i jorden, som er afgørende for, om kartoffelknoldene vokser 

hurtigt eller langsomt. Du kan grave kartofler op tidligt, hvis du 
inden lægningen varmer jorden op. Dæk arealet med klar plastik 
i to uger. Fjern plastikken, læg knoldene og dæk igen. Plastikken 
fjernes først, når de første kartoffeltoppe bryder jordoverfladen. 
Endelig kan man få tidlige kartofler ved at vælge tidlige sorter og 
fremdrive spirer, inden de lægges.

1.  Omkring første marts lægges knolde til forspiring. Brug 
eventuelt æggebakker og lad de yngste hjælpe til

2.  Hvis vejret tillader det, lægges klar plast over arealet i køk-
kenhaven i starten af marts måned

3.  Tidlige kartoffelsorter lægges i slutningen af marts måned – 
senere sorter lægges frem til midten af april måned

4.  Læg dem i 10 cm dybde med ca. 30 cm mellem 
  hver knold i lige rækker med 40 – 60 cm mellem.  

Husk at vende ’øjnene’ opad!

5.   Vand i tørre perioder

6.   Hyp planterne i forbindelse med ukrudtshakningen 
 – så undgår du grønne knolde

7.   gød ALDRIG kartoffelplanterne. Gødning giver top og få knol-
de. Kartoffeljord skal tilføres gødning om efteråret, inden der 
lægges knolde det efterfølgende forår. Fik du ikke efterårs-
gødet, så undlad at gøde om foråret - det giver et ringere 
udbytte.

Løg/hvidløg
Kepaløg, skalotteløg, salatløg og rødløg 
sættes tidlig forår i en dybde på 2 – 4 cm 
med 5 cm mellem hvert løg med en ræk-
keafstand på 30 – 40 cm. Hvidløg sættes 
i oktober – november måned og vokser i 
takt med forårets sætteløg. Når dagene 
igen bliver kortere henover sommeren, 
standser løgene deres vækst. Toppen 
falder sammen, og det er tid at høste til 
lagring. Du kan sagtens anvende løgene 
løbende, og gå gerne efter de største i 
rækken. Når løgene trækkes op af jorden, 
skal de bagefter tørres, så de kan holde 
længe. Brug gerne hulkasser eller trækas-
ser med åbne sprækker, så der er et godt 
luftskifte. Vent med at fjerne den visne top 
og rødder til du skal bruge løgene – så kan 
de holde frem til næste forår.

Jordskokker
Skøn knold med sprød nøddeagtig 
smag. Jordskokker findes i flere forskel-
lige sorter, men fælles for dem alle er:
•	 	læg	knolde	fra	oktober	til	april	
 måned, eller plant pottekultur senere
•	 		knolde	i	10	–	15	cm	dybde	med	
 30 cm afstand
•	 sørg	for	vand	og	gødning
•	 	høst	fra	august	–	også	selvom	der	er	

masser af grøn top

Brug 
et miks af kryd

derurter og lidt rødløg 
i en dressing med god 

olivenolie og lidt hvid balsami
coeddike samt en knivspids god 
sennep samt salt og peber. Kog 

nye kartofler og bland dem 
i dressingen, mens de 

stadig er varme

 
Angribes  

kartoffeltoppen af 
svamp (skurv), skal du klip

pe toppen af og brænde den. 
Lader du dem blive i bedet, 

risikerer du at knoldene 
angribes og bliver 

ubrugelige

Gulerødder
Elsker du gulerødder, men væmmes, når der er orm i? 
Vent med at så gulerødder til efter 15. maj og sørg for 
ikke at tynde i rækken bagefter. Gulerodsfluen er ikke 
så aktiv efter 15. maj; og sørger du for, at der er fred i 
rækken, er der ingen steder, hvor fluen kan lægge æg 
og derved opfostre de ulækre orm. Igen i midten af juli 
måned er der fluealarm – her skal du blot dække gule-
rodsrækkerne med fiberdug fra dit havecenter, så de 

ikke angriber dine rækker. 

Så i en dybde 
på 1 – 2 cm og 

med 1½ cm mellem 
hver plante og 30 cm 

mellem hver  
række

Jordskok
ker bliver sødlige 

efter kogning. Brug 
dem i supper med tomat, 

porrer og løg.  
Skær jordskokker i tynde 

skiver og bland dem  
i salaten
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Radiser
Radiser er nok den hurtigste afgrøde i køk-
kenhaven og derfor også velegnet til bør-
nenes have. Så allerede i marts måned det 
første hold og fortsæt med nye hold radiser 
hver tredje uge i små hold, der passer til 
husstandens behov. Så dem i 1 cm dybe 
riller og vær sikker på, at frøene ikke ligger 
for tæt på hinanden. Sår du dem for tæt, 
skal du huske at tynde ud i planterne, så 
der er plads til rodknolden. Nyd de friske 
radiser i salater eller på smørrebrød.

Salat og rucola
Rucola kender vi som den vilde og den almindelige. Den vilde er stærkest og 
oftest flerårig. Rucola spirer ved lave temperaturer, og du kan så fra marts må-
ned og høste frem til november.
Når du sår direkte i jorden, skal frøene kun ca. ½ cm ned i jorden og sås meget 
tyndt, så der er plads til de enkelte planter. Du kan også så i kasser eller købe 
salater som udplantningsplanter. Allerede fra april måned kan du plante salat i 
køkkenhaven. Sæt planterne med 30 – 40 cm afstand i rækker med 40 cm mel-
lem hver. Så flere hold gennem foråret og sommeren, så du kan høste frisk salat 
frem til efterårets komme.

Prøv at plante/
så majs i grupper i 

stedet for rækker. Majs 
kræver bestøvning og 
”når” hinanden bedre i 

en klynge

Majs
Sukkermajs er varmekrævende og kan først 
sås, når jordens temperatur er over 10 grader 
C. Du kan også så indenfor i april. Læg de store 
frø ned i 4 – 5 cm dybde med ca. 25 cm mel-
lem hver plante. Rækkeafstand på 60 cm. Først 
når ”hårene”, der er støvfangere, visner og tørrer 
ind, starter modningen af majskolberne.

Porrer
De små bitte og meget tynde 
udplantningsplanter prikles i løs 
havejord fra slutningen af maj 
måned. De plantes relativt dybt 
og med 10 cm afstand mellem 
planterne i rækker med 50 cm 
mellem hver.

Lav 10 cm 
dybe render og 

plant porrer ned i dem. 
Efterhånden som de vokser 
til, skubbes jorden (i forbin

delse med ukrudtsrensningen) 
op omkring planterne og 

porrerne får ”lange 
skafter”

Rødbeder
Rødbeder kan sås fra starten af maj til mid-
ten af juni måned. Frøene skal ned i 2 cm 
dybde og med ca. 5 cm afstand i rillen. Sås 
de for tæt, skal der tyndes ud i rækken, når 
planterne gror til. Rødbedefrø er hårde og 
kan med fordel lægges i blød natten over.

Prøv 
at erstatte 

kartofler i ret
ten flødekartofler 

med rødbeder – det 
smager RIGTIG 

godt…..

Rødbe
der tåler ikke 

frost og skal bjerges 
inden den første nat

tefrost. Skær toppen af 
og læg knoldene i en 

kasse med fugtigt 
sand

JUICE MED  
RØDBEDE

1 rødbede, 2 æbler
 og 1 appelsin

Rødbede, æble og appelsin 
kommes i juicemaskinen og 

serveres herefter med et 
par isterninger.
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Ærter
Ærter, der også hedder marværter, sås i en dyb-
de på 2 – 3 cm og 5 cm mellem hver plante i ræk-
ker med afstand til naboafgrøde på ca. 50 cm. 
Ærter skal sås, så de kan kravle op ad hegn, sta-
tiv eller snore. (Så gerne en række på hver side af 
eks. et rionet) Så fra starten af april måned og helt 
frem til juni, så der kommer flere hold. Prøv også 
at så sukkerærter, som kan spises hele.

Kål
Kålkællinger og sundhedsprogrammer 
holder os fast på at få kål på middags-
bordet. Kål hører måske ikke til begyn-
derafgrøder i nye haveejeres køkken-
have; men det er bestemt værd at tage 
udfordringen op, når man er blevet lidt 
fortrolig med opgaven som amatørbon-
derøv. Hovedkål som hvidkål, rødkål, 
blomkål og rosenkål hører til de grøntsa-
ger, der kræver meget gødning for at lyk-
kes, mens broccoli, grønkål og palmekål 
er nemmere at gå til. Start din kålkarriere 
med udplantningsplanter, så er du godt 
med fra starten. Plant fra midten af maj 
til starten af juni måned.

Sommersquash
Der findes forskellige former og farver af sommersquash eller cour-
getter eller zucchini – kært barn har mange navne. Du kan med 
fordel forså de store frø i små potter til udplantning. Du kan også 
godt så dem direkte i jorden fra maj måned. Læg frøet 2 – 3 cm 
ned i jorden og lad 60 cm skille planterne. Squash, der er omkring 
20 cm lange smager lækkert, men der er altid nogle, som når at 
blive for store.

SQUASHKAGE
3 æg

225 g brun farin
½ dl olie

½ dl mælk
225 g hvedemel
2 tsk bagepulver

2 tsk kanel
300 g groftrevet squash

75 g rosiner
Pisk æg og brun farin til en skummende masse. Vend olie 
og mælk i. Bland mel med bagepulver og kanel og tilsæt 

også det i dejen. De groftrevne squash og rosiner 
vendes nu i dejen, som derefter fyldes i en ca. 25 

x 30 cm stor smurt bageform. Bages midt i 
ovnen ved 180 grader i ca. 45 min.

Spinat
Spinat kan sås tidligt 
fra marts måned og 
igen i august måned. 
Såhold i maj, juni og 
juli giver ikke mange 
blade. Så de relativt 
store frø i en dybde på 
2 – 3 cm med en ræk-
keafstand på 30 cm. 
Vand i tørre perioder. 
Spinatfrø holder ikke 
deres spireevne ret 
længe. Husk at købe 
nye friske frø hvert år

SPINAT MED  
HVIDLØG, INGEFÆR  

OG CHILI
Høst friske blade og læg dem i vandbad til 

de er rene for jord. Slå det meste af vandet af. I 
en gryde med 3l rumindhold brunes 5 cm ingefær 

og tre fed hvidløg skåret i tynde skiver. Chili frø 
eller frugt tilsættes, men må ikke være for overdø
vende. Fyld gryden med nyskyllede spinatblade 

og lad dem dampe til de nærmest fylder 
ingenting. Kog vandet ud af blandingen og 

tilsæt en lille smule piskefløde, salt 
og peber inden servering.



40 HAVEGLÆDER

Duft i 
    surbundsbedet

’Snehvide’
Denne rododendron stammer 
fra D. T. Poulsens Planteskole i 
Kelleriis og er tilbage i 1956 ble-
vet navngivet ’Snehvide’. Knop-
perne er sartrosa og blomsterne 
er først lidt cremehvide med 
svag gul tegning inde i trag-
ten. Senere bliver den ren hvid. 
Blomstringstidspunktet er fra 
slutningen af maj måned. Kom-
pakt sort, der bliver omkring 1,3 
m høj og 1,5 m bred. Kan an-
vendes som stedsegrøn hæk og 
tåler beskæring.

’Dufthecke’
Tæt forgrenet rund busk. Vokser omkring 
20 cm om året og vil have en færdig høj-
de og bredde på ca. 1,5 m. Knopperne er 
rosafarvede, men vil fremstå som næsten 
hvide i fuldt udspring. Blomstringstids-
rummet falder fra midten af maj måned 
og varer omkring 3 uger. Som navnet an-
tyder, er sorten velegnet som stedsegrøn 
hæk og tåler beskæring. 

’Duke of York’
En kraftigtvoksende sort med store blade. Bliver godt 2 
m høj og bred. Lidt åben vækstform. De nyudsprung-
ne blade er helt bronzefarvede og meget dekorative. 
Blomstrer fra omkring første juni med store blomster-
klaser af rosafarvede blomster, der dufter herligt.

Rhododendron luteum
Opret lidt åben vækst - efter mange år 1,6 m høj og 2 m bred. De flotte gule stærkt 
duftende blomster springer ud fra midten af maj måned. R. luteum taber hvert år 
bladene, som inden bladfald skifter farve til stærke efterårsfarver.

KRAFTIG DUFT

KRAFTIG DUFT

KRAFTIG DUFT

LET DUFT

Duftende rododendron
Rododendron i haven er for 
mange haveejere en selvfølge. 
De skønne bede med masser 
af grøn bladmasse hele året 
rundt og fantastiske blomster 
i foråret. Vidste du, at enkelte 
sorter dufter? Duften i rodo
dendron stammer fra nogle af 
vildarterne, der fra naturens 
side dufter. I dit havecenter 
kan du vælge mellem en lang 
række af duftende rododen
dron, der er løvfældende – dem 
kalder vi også for haveazalea.
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Stauder
løg og knolde

Pieris 
[Pieris]
✿ marts – maj
1 – 1,5 m

Ramsløg 
[Allium ursinum]

✿ april – maj
25 cm

Hvidblomme 
[Leucojum aestivum]

✿ april – maj
50 – 60 cm

Kransliljer 
[Lilium speciosum]

✿ august
125 cm

Duft i 
    surbundsbedet Bor du i et 

område, hvor jordens 
naturlige surhedsgrad er 

lav, eller har du et stort sur-
bundsbed, som trænger til nye 
planter, så kan du her se nogle 
af de planter, som også vokser i 
surbundsbedet. Mulighederne 

er mange, og her kan du 
se et udpluk af de duf-

tende planter.

Duskkonval 
[Smilacina 

racemosa]

✿  maj – juni
80 cm

Skovmærke 
[Galium odoratum]

✿  april – juni
15 cm

Primula 
[Primula floridae, Primula 

auricula, Primula veris, 

Primula vialii]

✿  april – juli
20 – 80 cm

Sommer-anemone 
[Anemone sylvestris]

✿  maj – juni
20 cm

Kæmpe-stenbræk 
[Bergenia]

✿  april – maj
30 – 40 cm

Nyserod, julerose 
[Helleborus foetidus, 

Helleborus niger]

✿  december – april
50 cm

Lupin 
[Lupines]

✿  juni – august
50 cm

Gyvel 
[Cytisus]

✿  april – maj
1 – 1,5 m

Skimmia 
[Skimmia japonica]

✿ maj
30 – 50 cm

Konvalbusk 
[Clethra alnifolia]

✿  august – september
ca. 1 m

Bjergte 
[Gaultheria]

✿ juni – september
15 cm

Hjertetræ 
[Cercidiphyllum japonicum]
ca. 10 m

Troldel 
[Fothergilla]

✿ april - maj
1 – 1,5 m

Træer og buske
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Årets gang med  
       din græsplæne

Måske er græs-
plænen grønnere på 

den anden side af hæk-
ken? En grøn græsplæne, 

mener vi nok alle, burde være 
inden for rækkevidde, men 

græsplænen fylder rigtig me-
get i havelivet, og den kvit-

terer for en række gøre-
mål året igennem.

Forår
Når sneen er smeltet og græsset igen kommer til syne, ser det ærlig talt nær-
mest dødt ud! Visne blade og fladmast vækst ligner ikke rigtig noget, som har 
overlevet. Det har det i langt de fleste tilfælde, men sneskimmel kan være et 
problem i områder, hvor man har færdedes på plænen gennem vinteren. Når 
jorden er nogenlunde tørret op, skal du forårslufte din græsplæne.
•	 	I	april	måned	river	du	plænen	på	kryds	og	tværs.	Brug	en	bredtandet	rive	

og saml al det sammenrevne plantemateriale sammen
•	 Bare	pletter	skal	eftersås
•	 	Topdressing	kan	gives	til	ældre	plæner.	Fordél	2	cm	tykt	lag	topdres	jord.	

Brug	ikke	ren	kompost,	som	kan	risikere	at	svide	græsplanterne.	Få	mere	
rådgivning om topdressing til din græsplæne i dit lokale havecenter

•	 	Første	klipning	skal	være	på	6	cm,	derefter	indstilles	maskinen,	så	den	slår	
græsset i 4 cm højde

•	 	Gødning	midt	i	marts	med	plænegødning

Sommer
Fortsæt	gennem	sommeren	med	
at klippe i 4 cm højde. Klipper du 
græsset så ofte, at du ikke behø-
ver at samle afklippet sammen, 
skal du regne med to gange pr. 
uge.	Bruger	du	opsamler,	eller	ri-
ver sammen bagefter, kan du nø-
jes	med	én	gang.	I	tørre	perioder	
er det nødvendigt at vande nyså-
ede plæner. 
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Sensommer
Omkring 1. august gødes 
med ca. 1 kg Plænegødning 
pr. 100 m2 eller ca. 1 l na-
turgødning til samme areal. 
Det er også nu, at du kan så 
nye arealer til med græs.

Årsager til mosvækst i græsplænen

•	 	Jordens	surhedsgrad	er	for	lav.	Få	tjek-
ket jordens surhedsgrad og kalk, hvis 
den er for lav

•	 	Dårlig	 iltning.	 Græssets	 rodsystem	
kræver ilt. Er din plæne ofte oversvøm-
met, og virker jorden hård, så kan det 
forårsage dårlig trivsel. Plæneluftning 
eller vertikalskæring kan være en løs-
ning

•	 	For	 lidt	 lys.	 Græsplanternes	 naturlige	
voksested er på åbne sletter og ikke un-
der store træer. Ligger din plæne i skyg-
ge, kan du eventuelt opstamme træerne 
eller tynde kronerne. Plej græsplanterne 
optimalt med kalkning, nænsom gødsk-
ning og ved at fjerne mos

•	 	For	tæt	klipning.	Kunne	det	være	årsa-
gen, skal du i en periode justere høj-

den på maskinen og lade græsset få 
godt fat

Sådan kan du undgå e l ler  mindske mos i  d in  p læne

Løgvækster i græsplænen
Det er oplagt at lægge løg i plænen. 
Forårsløg	 som	 krokus,	 skilla	 og	 grupper	
med påskeliljer giver havens græsflade 
liv. Udfordringen ligger i at vente med at 
slå græsset, hvori løgvæksterne er, indtil 
de er visnet helt ned. Det går fint med de 
meget tidlige forårsløg, men vil du have 
påskeliljer i græsplænen, så læg dem i 
grupper, så du kan slå græsset omkring 
dem. Den efterårsblomstrende løgvækst 
nøgen jomfru, eller tidløs, er et smukt ind-
slag i efterårets have. Husk at alle dele af 
nøgen jomfru er meget giftige.

Såtid
April – juni og igen fra august – midt oktober.

Mængde
Afhængig af, hvilken frøgræsblanding du an-
vender, skal der bruges omkring 3 kg græs-
frø pr. 100 m2.	I	dit	havecenter	kan	du	få	den	
rette vejledning om græstyper til netop din 
have. Vidste du, at du kan få en speciel blan-
ding, der egner sig til at vokse i skygge?

Jorden
Ingen	 planter	 trives	 på	 komprimeret	
jord – heller ikke græs! Sørg for at jor-

den er gravet igennem eller jordfræset. 
Store sten, rodrester og eventuelle an-
dre genstande i jorden fjernes. Overfla-
den jævnes ud, så hulninger udlignes 
og	den	fremstår	plan.	Til	det	formål	kan	
man med fordel anvende en tromle el-
ler trække en pallebund henover area-
let på kryds og tværs. Lige inden så-
ning rives overfladen, så det ligner groft 
rugbrød.

Sådybde
Græs	sås	ovenpå	 jorden.	Riv	ganske	 let	
efter såningen.

Vanding
Helt nysået græs må hverken gødes eller 
vandes. Vand ganske let, når det nysåede 
areal	har	et	grønt	skær.	God	gennemvan-
ding af arealet anbefales, inden græsset 
klippes første gang.

Gødning
Midt	 april	 gødes	 første	 gang.	 Gød	 igen	
midt juni og slut med en sensommer-
gødskning	omkring	1.	august.	Brug	gød-
ninger fra dit havecenter, som har pro-
dukter, der passer lige til græsplænen.

Sådan lykkes du med græsplænen

Vinter
Sidste klipning inden vinter 
skal være høj – 6 cm. Undlad 
at gå for meget på plænen 
gennem vintermånederne. 
Ofte er jorden våd og skif-
tevis frossen og optøet. En 
barsk cocktail når man er 
græsplante, så vent med 
at køre trillebør og 
spille for vold-
somt fodbold 
til forårets 
varmegra-
der hjælper 
græsplan-
ternes rod-
system i gang.

Efterår
Kalk din plæne med 7-8 kg perlekalk pr. 100 m2. 
Kalken er med til at holde jordens surhedsgrad 
oppe og mindsker mosplanternes aggressive 
vækst. 
Sørg for at fjerne nedfaldne blade på plænen. 
Brug	en	løvrive	og	kør	bladene	på	komposten.

Kantning af græs
Det	ser	rigtig	godt	ud,	når	græskanterne	er	skarpt	klippede.	Trænger	
kanterne til at blive rettet af, gøres det ved at spænde en stram snor 
og derefter hakke græsset væk med en 
spade. Har du træer, buske eller roser 

plantet i plænen, er det vigtigt at sørge for, 
at græsset ikke vokser ind og konkurrerer 

med planten om vand og næring.
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Ole Søndergaard sender først sine lyng til kunderne, når 
de er helt færdige. I hans planteskole kan havecentrene 
vælge mellem ca. 100 forskellige lyngsorter og omkring 
50 forskellige andre relaterede planter til surbundsbedet. 
Sammen med seks medarbejdere producerer han 550.000 
planter hvert år. Af og til kan man være heldig at møde Ole 
i et havecenter, hvor han gerne deler ud af sin viden om 
planterne og deres pasning
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Man er ikke i tvivl – Ole Søndergaard er 
gartner	med	stort	G.	Og	så	er	han	helt	for-
elsket i de planter, som han producerer. 
Lyng og andre relaterede surbundsplan-
ter. 

Gået i arv
Interessen	 for	 de	 mange	 skønne	 sur-
bundsplanter har Ole fra sine forældre 
Thora	og	Vagn	Søndergaard.	I	mange	år	
var deres have i Herning fyldt med spæn-
dende planter, som tiltrak tandlæger, læ-
ger	og	andre	haveentusiaster.	Forældrene	
startede en formering af de smukke plan-
ter; og det blev deres levebrød at produ-
cere specialiteter inden for rododendron 
og azalea samt lyng. Nogle af haveentu-

siasterne kunne sågar medbringe plante-
materiale fra planteindsamlingsture, som 
Oles forældre så skulle opformere eller få 
til at spire.

Startede tidligt
Allerede som 19-årig købte Ole ejendom-
men	 i	 Gl.	 Sunds	 for,	 sammen	 med	 sin	
kone Ella og med masser af hjælp fra 
forældrene, at starte sin egen produktion 
af	planter.	Fra	1984	og	frem	til	1999	blev	
der fortsat produceret både rododendron, 
azalea og lyng i planteskolen, men siden 
1999 har der kun været produktion af lyng 
og andre relaterede surbundsplanter i 
små potter. ”Konkurrencen er stor, og vi 
bliver presset af udenlandsk produktion af 

planter.	For	at	få	økonomi	i	produktionen,	
blev det nødvendigt at rationalisere og 
automatisere”, fortæller Ole, der i mange 
år havde lønarbejde på et lager i nærhe-
den for at kunne få råd til at producere 
planter.

Hvordan laver man lyng?
Lyng skal stiklingeformeres. Dvs. man 
klipper en plante i mindre stykker og stik-
ker dem, så de kan danne rod. Det lyder 
nemt! Men det er det desværre ikke. Det 
tager 12 - 16 uger for en lyngstikling at 
danne rod; og i de mange uger skal den 
stå ved bestemt fugtighed, lysniveau og 
temperatur.	 I	 mange	 år	 lavede	 Ole	 og	
hans personale selv alle deres stiklinge, 

Ole fra 
Gl. Sunds

Ole holder meget af forskelligheden hos de mange sorter. Der er hver dag noget nyt at 
kigge på, for der sker hele tiden noget med farverne i skudspidserne eller knopperne

Især kombinationen af lyng og stedsegrøn-
ne fungerer godt. De søjleformede stedse-
grønne bryder den flade lyngplantning
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som blev rodet og derefter fik betegnel-
sen	 ”småplanter”.	 I	 dag	 har	 Ole	 et	 tæt	
samarbejde med en tysk planteskole, 
som stikker alle hans lyng. Når de har fået 
rod, overtager Ole småplanterne og pot-
ter	 dem	op	 i	 planteskolen.	 ”Igen	 var	 det	
et spørgsmål om at kunne stå distancen 
overfor vores konkurrenter. Stikkepro-
cessen tager mange timer, og vi er ikke 
effektive nok i vores planteskole til at ud-
føre den del af produktionen. De er meget 
dygtige i den tyske planteskole, og jeg er 
rigtig glad for det samarbejde, som jeg har 
med dem”, forklarer Ole.

En plante vokser til
I	2012	blev	der	pottet	ca.	550.000	potter	
med lyng og andre relaterede surbunds-
planter	 i	Gl.	Sunds.	Selve	pottearbejdet	
foregår ved en pottemaskine, der sør-
ger for at fylde hver potte med en helt 

speciel jordblanding, som er blandet, så 
planterne kan vokse under optimale for-
hold.	I	hver	potte	”plantes”	en	småplante	
manuelt, potterne sættes i plastbak-
ker og transporteres derefter videre ud 
i planteskolen. Planteskolen er indrettet, 
så alle potterne får vand og næring via 
et centralt styret vandings- og gødnings-
anlæg. Her kan man så vande planterne 
med den mængde vand, som hvert hold 
har brug for. De helt nypottede planter, 
der kun har en lille rod, kræver ikke så 
meget vand, som de planter, der er fuldt 
udvoksede og dermed har en større rod 
og top. 

Mange små huse
Lyng vokser jo under åben himmel helt 
af sig selv i naturen. Hvorfor er det nød-
vendigt at lade dem vokse under plastik 
i tunneler? 

Stauder med stedsegrønne blade passer 
også godt i lyngbedet – her er det husløg

Ole Søndergaard tilser de små rodede stiklin-
ger, som står i det gamle drivhus, der er byg-
get, så man går nede under jordoverfladen. 
Bedene, hvori planterne står, ligger i niveau 
med jordens overflade

Mange kontakter skal vedligeholdes, 
beslutninger tages hele dagen – det 
kræver sin mand at styre en planteskole

Lige, flade arealer fyldes med de planter, som har deres sidste tid i planteskolen. 
Salgspersonalet kan nu køre i marken og hente det antal kasser med lyng, som 
hver kunde ønsker at købe
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”Når foråret vækker havefolket efter en 
lang vinter, skal de ud i deres havecenter 
og købe nye lækre planter til deres haver. 
Det bliver de ved med det meste af for-
året, men salget klinger noget af om som-
meren. Lige i starten af efteråret er der 
igen lidt interesse for at gå i haven, men 
foråret er helt klart den vigtigste salgsperi-
ode for os. Vi skal altså have rigtig mange 
planter salgsklar fra marts måned. Ergo 
skal de også være fuldt udvoksede det 
foregående	efterår.	For	at	beskytte	vores	
planter i potter mod vinterkulden, er det 
nødvendigt at dække dem med beskyt-
tende plastik. Modsat de planter, der al-
lerede har vokset sig tilrette i plantebede, 
er vores planter mere sarte overfor især 
al for meget nedbør. Det hjælper husene 
os	med”,	 siger	Ole	opklarende.	 I	 plante-
skolen har man 42 huse med en bredde 
på 9,3 m.

Vil så gerne give haveejerne  
en god oplevelse

Ole, der gennem de seneste 28 år har le-
veret flotte lyngplanter til landets havecen-
tre og planteskoler, er så ked af at høre, 
når haveejerne har en negativ oplevelse 
med deres lyngplanter. ”Det er ikke for 
at skyde på andre lyngproducenter, men 
desværre bliver der solgt mange billige 
lyngplanter, som aldrig klarer at vokse vi-
dere ude i haven. De har praktisk talt in-
gen rod!”, fortæller en lettere ophidset Ole, 
som synes det er så brandærgerligt, for 
når samme haveejer næste gang står og 
skal vælge, har han/hun jo den dårlige op-
levelse brændt fast på nethinden. De lyng-
planter,	som	gror	i	Gl.	Sunds	Planteskole,	
har fået den tid, de skal have for at blive 
stærke nok til en omplantning i krukke el-
ler bed – også så de bagefter lever videre!

Et af de smukt tilplantede bede, hvor 
løvfældende azalea er de oprette 
buske med masser af pangfarver i 
foråret og smukke løvfarver i efter-
året – alt sammen ”bakket op” af et 
tæppe med varierende lyngfarver

Nu er planterne salgsklare, og de pakkes i 
bakker på hyldevogne, der med fragtmand 

ankommer til et havecenter i Danmark

Knopperne er særdeles dekorative, og 
derfor egner lyng sig så godt til haven
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Plantetidspunkt

Når salget starter i marts måned, starter den bedste plante-
årstid også for lyngplanter. Lyngplanter sælges i potter og kan 
derfor	plantes	hele	året,	når	bare	jorden	ikke	er	frossen.	Bedet,	
som planterne skal plantes i, kan med fordel forberedes i god 
tid inden plantningen.

Placering
Lyng kræver masser af lys og sol. Vælger du at plante lyng i mere 
skyggefulde omgivelser, skal du vælge forårslyng Erica carnea.

Jordforhold
For	at	få	 lyng	til	at	vokse	godt,	skal	de	plantes	 i	en	 luftholdig	og	
porøs jord. Desuden er det vigtigt, især for hedelyng Calluna og 
irsk lyng Daboecia, Det er vigtigt, altid at plante i jord  med sur-
hedsgrad	4	–	5.	Igen	er	forårslyng	Erica carnea mere tolerante.
Har du god veldrænet og let havejord, skal du plante i en 
blanding af 1/3 havejord og 2/3 grov surbundsjord. 
Har du stiv og tæt lerjord, er det næppe muligt at ændre 
egenskaberne i jorden, og det anbefales at fjerne jorden eller 
bygge	et	bed	ovenpå	 jorden.	Jordblandingen	 i	 sådan	et	bed	
skal bestå af 1/3 sand og 2/3 surbundsjord i en plantehøjde 
på 30 – 40 cm.

Selve plantningen
For	at	opnå	blomster	i	lyngbedet	fra	februar	og	helt	til	novem-
ber, er det bedst at kombinere planter af forårs-, sommer- og 
efterårsblomstrende sorter. Også farverne på løvet og blom-
sterknopperne er med til at skabe nyt liv i lyngbedet gennem 
hele havesæsonen.
Plant forårslyng Erica med 8 planter pr. m2.
Plant efterårslyng Calluna med 5 planter pr. m2.

Vanding
Husk	altid	at	vande	i	forbindelse	med	plantningen.	Brug	gerne	
20 l (to vandkander) pr. m2. Lyngplanter har et meget fint rod-
net, og det vil hurtigt sprede sig og selv finde frem til vand; 
men ofte plantes der i spagnumholdig jord, og inden den jord 
”har sat sig”, vil hyppig vanding være nødvendig. Ved hyppig 
vanding forstås 2 – 3 gange pr. uge det første forår/sommer.

Gødskning

Fra	naturen	er	lyng	vant	til	at	vokse	på	lette	og	næringsfattige	
jorder.	I	havens	bede	vil	én	gødskning	hvert	forår	med	ca.	20	g	
klorfattig	NPK	gødning	være	nok.	Bedste	tidspunkt	er	omkring	
1. maj.

Beskæring
Vil du undgå langbenede og lidt skrubbede lyngplanter i dit 
bed, så sæt beskæringstidspunktet 1. april og 1. maj ind i din 
kalender. 

Hedelyng Calluna blomstrer fra august – december måned 
afhængig af sort og kan godt beskæres efter afblomstring i ef-
teråret. Når du ikke det, er tidspunktet omkring 1. april også 
fint.
Forårslyng Erica er færdig med at blomstre omkring 1. maj, 
og det vil derfor være relevant at beskære på det tidspunkt.
Beskæringen	skal	være	let	og	ALDRIG	helt	tilbage	til	gammelt	
ved uden blade – så kan planterne ikke skyde igen.

Nedfaldne blade
Er der i nærheden af lyngbedet større træer og buske, som 
smider	bladene	om	efteråret,	vil	de	ofte	lande	i	lyngbedet.	For	
kraftigt	dække	af	blade	ovenpå	lyng	er	ikke	godt.	Fjern	derfor	
bladene, når du alligevel er ude og rive blade væk fra græsplæ-
nen – så undgår du svampeangreb i lyngplanterne, der elsker 
masser af lys og luft.

”Renovere” lyng
Lyng kvitterer for at få tilført lidt ekstra jord ca. hvert tredje år. 
En blanding af surbundsspagnum med 25% vasket sand for-
deles under planterne. Arbejdet gøres nemt ved at løfte op i 
grenene og fordele jordblandingen rundt om planterne.
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Flot ser det ud, når lyngplanter plantes i naturens egne 
materialer. Her er det en flækket sten, der samles af en 
stribe af dekorative lyngplanter

Planterne i Gl. Sunds 
planteskole starter som 
meget små

Et anstændigt forhold mellem rod og top er  
nødvendigt for, at lyng skal kunne klare en  
omplantning i haven eller i krukken

Succes med lyng
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Der er i alt 42 plasthuse, som planterne vokser i; og især beskyttes de for vinterens store 
nedbørsmængder og lave frostgrader

Når man producerer lyng, er der 
stadig masser af håndarbejde

Når de mange planter skal vandes, sker det ved hjælp af en 
vandingscomputer, der starter hver afdeling op, når tids-
punktet er bedst. Hele planteskolens areal er bygget op, så 
der løber vandledninger ud til hvert hus, og med hjælp fra 
magnetventiler kan man styre vandingen.

 Vidste du at…
•  Lyng er en af de mest 

udbredte  
plantearter i  
verden?

•  Piber udskæres af 
knolden, der dannes 
på lyngarten Erica 
arborea?

•  Der gennem næsten 
100 år er blevet  
forædlet sorter af 
lyng?

•  Knopblomstrende 
lyng er et relativt nyt 
fænomen, og betyder 
nye sorter med læn-
gere pryd i haven?

•  Især de knopblom-
strende lyng er gode 
som tørrede blom-
ster?

•  Efterårslyng er den 
mest plantede lyng?

”
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Forårets 
 blomstrende træer

Magnolie [Magnolia]
De fleste sorter af magnolie 
bliver mindre træer i haven på 
5 – 7 m højde. Sidst i april og 
ind i maj måned ses de smuk-
keste tulipanformede blomster i 
hvide, rosa, pink og sågar også 
gule farver. Plantes i sol eller 
halvskygge i almindelig næ-
ringsrig havejord. Er fuldt vinter-
hårdfør.

Gæslingepil  
[Salix caprea]
Stærkt hængende grene 
podet på forskellige stam-
mehøjder. Vokser i alminde-
lig havejord og er velegnet til 
krukker. De gule rakler ses 
umiddelbart før løvspring i 
april måned.
Er fuldt vinterhårdfør.

Spidsløn [Acer platanoides]
Bliver	 et	 mindre	 træ	 på	 10	 –	 12	
m.	Får	en	bred	kegleformet	krone	
med relativt store blade. Der fin-
des sorter med purpurfarvede 
blade og sorter med grønne eller 
brogede	 blade.	 Blomsterne	 ses	
i forbindelse med løvspring i maj 
måned. Placeres i sol eller halv-
skygge og vokser i almindelig ha-
vejord. Er fuldt vinterhårdfør.

Magnolie ’Galaxy’

Stjernemagnolie Magnolie ’Leonard Messel’
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Viftebladet løn [Acer japonicum]
Et miniaturetræ, som har etageagtig 
grenopbygning.	Blomstrer	i	april	–	maj	
måned. Om efteråret får viftebladet løn 
lysende brunrøde høstfarver.

Japansk kirsebær [Prunus serrulata]
Når de japanske kirsebær blomstrer, er foråret kommet! Store 
bredkronede træer, søjleformede træer eller podede typer med 
opret eller hængende vækst. Mulighederne er mange, og der er 
plads til japanske kirsebær i alle danske haver!
Japanske	kirsebær	vokser	i	almindelig	veldrænet	havejord	og	er	
vinterhårdføre.

’Amanogawa’, søjlekirsebær bliver 4 - 8 m højt
’Kanzan’ opret og udbredt krone. 6 – 8 m højt
’Hally Jolivette’ fingrenet med kugleformet krone. 4 – 6 m højt
’Accolade’ opret fingrenet krone. 4 – 6 m højt og 2 – 3 m bredt
’Kiku-Shidare’	hængende	grene.	Fås	podet	på	stammer	i	for-
skellige højder

Lærk [Larix] 
Lærk kan plantes som træer 
i haven, men bruges mere og 
mere som podede overhæn-
gende sorter på stammer. 
Hvert forår ses de smukke-
ste dybt røde blomster, der 
senere udvikles til kogler. 
Lærk skal placeres i sol el-
ler halvskygge og vokser i 
almindelig havejord. Er fuldt 
vinterhårdfør.

’Kiku-Shidare’

’Hally Jolivette’

’Accolade’

’Amanogawa’

’Kanzan’
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Japankvæde [Chaenomeles] 
Busk,	 der	 bliver	 omkring	 1	 m	 høj	 med	 torne.	 Fås	 i	 flere	
sorter med blomster i farverne hvide, lyserøde og røde fra 
maj måned. Udvikler små runde kvæder. Placeres i sol eller 
halvskygge og anvendes til busketter eller lave hække. Er 
fuldt vinterhårdføre

Kirsebærkornel 
[Cornus mas] 
Stor busk på ca. 4 
m, der også bliver 
næsten lige så bred. 
Langsom tilvækst. 
Meget rigtblomstren-
de fra april måned. 
Placeres i sol eller 
halvskygge og er 
fuldt vinterhårdfør

Hasselbror [Corylopsis] 
Lav fingrenet busk med udbredt vækst på ca. 75 cm. Duftende blom-
ster fra marts – april måned. Placeres i sol eller halvskygge i almindelig 
veldrænet havejord. Er fuldt hårdfør

Hassel [Corylus]
Alm. hassel eller trold-
hassel bliver buske på 
op mod 5 m i højden og 
næsten lige så brede. 
Gule	 dekorativt	 hæn-
gende rakler fra marts 
– april måned. Plantes i 
sol eller skygge og trives 
i de fleste typer jord, når 
blot de ikke står for tørt. 
Er fuldt vinterhårdfør

Vårgyvel [Cytisus]
Hurtigtvoksende busk, 
der bliver omkring 
1 – 1,5 m høj. Stor 
mængde blomster fra 
begyndelsen af maj 
måned. Elsker solrig 
vokseplads og plantes 
i almindelig veldrænet 
havejord. Er tørketå-
lende.	Fuldt	vinterhård-
før

Perlebusk [Exochorda]
Middeltvoksende busk med overhængende grene, 
der i maj måned er oversået med hvide blomster. 
Skal placeres i fuld sol og kvitterer for en lun vok-
seplads. Efter blomstringen kan den med fordel be-
skæres for at bevare en mere kompakt vækstform. 
Er fuldt vinterhårdfør

Forårets 
 blomstrende buske
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Bærmispel [Amelanchier] 
Høj søjleformet busk der bliver op mod 6 m 
høj.	Blomstrer	fra	april	måned.	Solid	plante	
til udsatte steder med tør/våd jord og me-
gen vind. Placeres i sol eller halvskygge i 
almindelig havejord. Er fuldt vinterhårdfør

Vårguld [Forsythia]
Tætforgrenet	 og	 med	 op-
rette skud vokser vårguld til 
omkring 2 – 3 m højde og 
drøjde. En rigtig forårsbebu-
der med lang blomstringstid 
startende fra april måned. 
Placeres i sol eller halvskyg-
ge og er fuldt vinterhårdfør

Blodribs [Ribes sanguineum]
En lidt stiv busk med oprette 
grene, der når en længde på ca. 
1,5 m. Springer ud samtidig med 
forsytia i april måned og har helt 
blodrøde blomster. Utrolig robust 
og hårdfør busk til alle jordtyper 
og placeringer.

Vårlyng [Erica]
Oprette små buske på 20 
–	 40	 cm	 højde.	 Blomstrer	
allerede fra februar og frem 
til april måned. Skal place-
res i fuld sol og trives kun i 
surbundsbedet

Pagodebusk [Enkianthus]
Langsomtvoksende busk, der 
bliver	omkring	2	–	3	m	høj.	Fint-
grenet og etageformet opbyg-
ning. Skal plantes i halvskygge 
og trives kun i surbundsbedet. 
Er fuldt vinterhårdfør

Rododendron [Rhododendron] 
Mange af de løvfældende rododendron – azalea springer ud sidst i april måned, men sup-
pleres hurtigt af de bladstedsegrønne rododendron. Der er et væld af sorter med forskellige 
farver	og	størrelser	på	planterne.	Rododendron	skal	plantes	i	surbundsjord	og	gerne	i	fuld	
sol	eller	halvskygge.	Husk	at	vande	i	tørre	perioder	i	foråret	og	sommer.	Rododendron	tåler	
lettere beskæring og er for størsteparten af sorterne fuldt vinterhårdføre

SURBUND

SURBUND SURBUND

SURBUND

SURBUND
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Årets trend
 med sommerblomster

Har du brug for at blive inspireret til at anvende 
sommerblomster, så de passer til tidens trend? 
I så fald kan du søge inspiration på de følgende 
sider. Men hvordan opstår så en trend i sommer-
blomster? En trend betyder en retning i stilen 
eller udtrykket. Trend indenfor blomster er ofte 
båret af farveskalaer med tidens farver, og det 
gør sig også gældende indenfor sommerblom-
ster og især de beholdere, som vi planter dem i. 

Tidens trend er udarbejdet af firmaer, som ude-
lukkende beskæftiger sig med, hvilke retninger 
tiden peger hen imod. Finanskrisen, der i store 
dele af verden har sat dagsordenen, har en del 
indflydelse på, hvordan vi som forbrugere agerer 
i forhold til de ting, som vi køber. Den har der-
for stor indflydelse på, hvordan trenden bliver. 
Kunst og design er desuden også store aktører, 
når trenden ”regnes ud”.
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Floradania Marketing A/S
De danske gartnere har deres eget marketings-
bureau,	som	hedder	Floradania	Marketing	A/S.	

Marketingskonsulenter sørger for, at gartne-
rierne afstemmes med budskabet fra om-
verdenen. De sørger samtidig for, at de 
planter, som gartnerne laver, bliver mar-
kedsført, så forbrugerne får mest muligt ud 
af dem. Marketingsbureauet arbejder sam-

men	med	PEJ-gruppen,	der	netop	har	fingeren	
på pulsen og giver deres bud på fremtidens 
trend, så gartnerne kan justere deres produk-
tioner	 i	 den	ønskede	 retning.	Bureauet	 sørger	
så for, at livsstilsmagasiner, aviser og journali-
ster bliver orienteret, så budskabet kommer helt 
frem til kunderne.

Plantning
Sommerblomster tåler ikke frostgrader. 
De tidligt beplantede krukker skal du 
derfor beskytte, når vejrmeldingerne 
forudser nattefrost. Det kan gøres ved 
at flytte krukker ind i drivhus eller ud-
huse – eller helt ind i boligen. Er det ikke 
en mulig løsning, kan de dækkes med 
frostbeskyttende fiberdug, som du kan 
købe i dit havecenter.

Jord
I krukker
Kom først drænlag i krukkens bund. 
Store lecanødder, potteskår eller perle-
sten i ca. 10 cm højde. Dernæst skal du 
fylde krukken op med god kvalitetskruk-

kemuld,	indtil	der	mangler	ca.	1/3.	Fjern	
potter fra sommerblomsterne og plant 
med lidt afstand mellem hver plante. 
Fyld	op	med	krukkemuld.

I havens bede
Forarbejd	jorden,	så	den	er	fri	for	ukrudt	
og	større	sten.	Jorden	skal	 løsnes	 i	en	
dybde på ca. 40 cm, inden du planter 
sommerblomster i den. Er din havejord 
meget tung og lerholdig, skal du iblande 
sand	–	er	den	sandet,	er	det	en	god	idé	
at iblande spagnum.

Vand
Sommerblomster er vandforbrugende. 
Sommerblomster har meget fine rødder 

og mange af dem. De tåler ikke at tørre 
ud, men bryder sig omvendt ikke om at 
blive vandet for meget. Sommerblom-
ster	i	bedet	skal	vandes	ca.	én	gang	om	
ugen, mens krukker og andre beholdere 
med sommerblomster skal vandes ca. 3 
gange om ugen. Vand hellere meget pr. 
gang, end en smule hver dag.

Næring
De umådelig rigtblomstrende sommer-
blomster har brug for næring hele som-
meren for fortsat at kunne producere 
mange	blomster.	Brug	flydende	gødning	
ved hver vanding eller brug gødnings-
bolcher, som løbende frigiver gødningen 
til planterne.

Sådan får  du succes med sommerblomster

FORÅRETS 
PANTONESKALA

Foråret	2013	er	fyldt	 
med pastelfarver, tran-

sparente skjulere  
og ”fluffy” elementer.

Trend indenfor 
tøjmoden og 

møbler er vi som 
forbrugere vant til, men 
vidste du, at der også 

udstikkes trendret-
ninger indenfor 

planter?

Pantone 
er verdens 

førende farve-
skalasystem, som 
definerer farver til 

den grafiske 
verden
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Euphorbia Diamond Frost
20 – 30 cm høj
De små blomster på Dia-
mond	Frost	ser	sarte	ud,	men	
de klarer sommeren med 
topkarakterer og hele efter-
året går også med dannelse 
af nye blomster. Diamond 
Frost	 tåler	 let	 udtørring.	 Pla-
ceres solrigt

Biblomme
10 – 20 cm høj
En hurtigtvoksende plante, der 
fås i hvid, rosa og rødviolette 
farver. De små duftende blom-
ster	 er	 samlet	 i	 klaser.	 Blom-
strer fra juni og frem til frost. 
Skal placeres i sol eller halv-
skygge. Vær opmærksom på, 
at planten ikke må tørre ud.

Spansk Margerit
30 – 50 cm høj
Opret sommerblomst med gode 
holdbare blomster fra udplantnings-
tidspunktet	og	frem	til	frost.	Fås	i	et	
væld af farver. Placeres solfyldt. Må 
ikke udtørre.

Biblomme

Spansk margerit

Timian

Euphorbia Diamond Frost
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Edderkoppeblomst
40 – 60 cm høj
En helt speciel sommerblomst 
med opret vækst på stive blom-
sterstængler. Edderkoppeblomst 
fås med rosa og hvide blomster, 
der pryder fra tidlig sommer og 
hen	 på	 efteråret.	 Bruger	 en	 del	
vand og klarer med bravur som-
merregnen. Placeres solrigt, men 
klarer sig også fint i halvskygge.

Fjerblomst rosa
20 – 30 cm
Skøn, skøn sommerblomst til krukker, hvor de, med tiden, læn-
gere blomsterstængler får mulighed for at brede sig ud. Den vil i 
bedet være bunddækkende. Vandes jævnligt. Placeres solrigt og 
er	samtidig	én	af	de	bedste	sommerblomster	til	skygge.

Murgipsurt/mini brudeslør
15-20 cm høj
Lille kompakt sommerblomst til krukker eller i bedet. De mange 
små blomster fremkommer på stænglerne fra plantetidspunktet 
og frem til frost. Vandes hyppigt og gødes ugentligt. Placeres i 
sol eller halvskygge.

Lindernia grandiflora
10 cm høj
Meget lav sommerblomst med smukke 
blå lobelialignende blomster fra udplant-
ningstidspunktet og frem til frost. Place-
res i fuld sol.

Mini brudeslør

Spansk 
margerit

Edder
koppe
blomst

Lindernia 
grandiflora

Fjer
blomst

Euphorbia Diamond Frost
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De rundbladede pelargonier
20 – 50 cm høje
Højden på de kendte rundbladede pelargonier veksler 
afhængigt af, hvilken sort, det drejer sig om. De blom-
strer fra udplantningstidspunktet til oktober måned, hvor 
de kan tages ind til overvintring. Den mest populære sort 
er	’Dr.	Ingrid’	–	pelargonien,	som	er	sart	rosa.

Flittighans
20 – 30 cm høj
Fra	 maj	 måned	 og	 frem	 til	 frost	
blomstrer denne sommerblomst 
flittigt.	En	nær	slægtning	er	Flittig-
lise, som ligeledes blomstrer me-
get. Husk at vande flittigt og du vil 
få stor fornøjelse af planterne i din 
have. Placeres solrigt.

Bacopa
5 - 10 cm høj
Tæppedannende	 planter,	 der	
fås med hvide, blå eller rosa 
blomster. Vokser sig gennem 
sommeren ganske bred og 
overhængende i krukken eller 
bunddækkende i bedet. Pla-
ceres solrigt.

Lobelia 10 – 15 cm høj
Opret og senere overhængende 
sommerblomst, der har smukke 
klare blomsterfarver. De relativt 
små blomster giver planten et lidt 
sart udseende, men den klarer sig 
faktisk ret godt hele sommeren og 
ind i efteråret. Placeres i sol eller 
halvskygge.

Petunia
20 – 40 cm høj
Udvalget af petunia er stort, og 
du kan næsten få lige akkurat den 
farve, du ønsker. Du kan plante 
de storblomstrede typer med 6 – 
8 cm store blomsterhoveder, eller 
du kan vælge de typer af petu-
nia,	der	hedder	Million	Bells	eller	
Surfinia, som har mindre blom-
sterhoveder og mere hængende 
vækst.	 I	 en	 regnfuld	 sommer	
klarer	Million	Bells	og	Surfinia	sig	
bedst. Placeres i fuld sol.

Margerit
20 – 40 cm høj
Traditionel	 sommerblomst,	 der	 udover	
den hvide også fås i cremegul og rosa 
farver. Margeritter ser flottest ud, hvis 
man fjerner de visne blomster løbende 
gennem hele sommeren. De blomstrer 
helt hen i efteråret. Placeres i halvskygge.

Krybeklokke
10 – 20 cm høj
Staude, der både anvendes som stueplante, sommer-
blomst og blivende staude i haven. Krybeklokke blom-
strer fra juni til august måned med et hav af smukke 
blomster. Placeres i 
sol eller halvskygge 
og er fuldt hårdfør.

De engelske pelargonier – Tip Top
20 – 30 cm høje
Man kan ikke undgå at standse op, når man passerer så rigtblom-
strende pelargonier. De engelske pelargonier har store blomster, 
der sidder tæt sammen i blomsterhoveder. Når blomsterne vis-
ner, skal man ud med saksen og klippe dem af. 3 – 4 uger efter 
blomstrer de igen. Kan tåle både fuld sol og halvskygge.
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Nellike
20 – 50 cm høj
Afhængigt af sortsvalg, kan du 
få lave nelliker og relativt høje 
nelliker. De er egentlig flerårige 
planter, men har sneget sig 
ind i sortimentet af sommer-
blomster, hvor de i disse år er 
meget populære. Placeres i 
sol eller halvskygge og er rela-
tivt gode til mere tør jord.

Fuchsia
30 – 50 cm høj
Imponerende	flotte,	ofte	to-
farvede, hængende blom-
ster hele sommeren og ef-
teråret med. Placeres i sol 
eller halvskygge. En frodig 
og lidt stor sommerblomst, 
der sagtens kan overvintres 
lyst ved 5 – 10 grader C eller 
mørkt ved 0 grader C.

Prydtobak
30 – 80 cm høj
En dejlig robust opret sommerblomst 
med ret store blomster i mange farver 
– nogle endda med duft. De blomstrer 
fra juni – september måned. Placeres 
i sol eller halvskygge og sørg for, at 
de ikke tørrer ud.

Bægerranke
40 – 80 cm høj
Som navnet antyder, er bægerranke en klat-
rende plante. Den vokser langsomt og kræ-
ver kun let opbinding gennem sommeren, 
hvor den blomstrer med de skønneste hvide, 
klart røde eller sart rosa blomster. En lidt an-
derledes sommerblomst, der er flerårig, men 
skal	overvintres	frostfrit.	Bægerranke	er	også	
en formidabel plante til udestuer.

Solknap 10 – 15 cm høj
Solknap, eller havebrøndsel 
har skønne gule blomster, 
der lokker bier og sommer-
fugle til. En kraftigtvoksende 
bunddækkende sommer-
blomst, der hurtigt vokser ud 
over krukkens kant. Placeres 
i fuld sol eller halvskygge. 
Husk at vande flittigt – sol-
knap tåler ikke udtørring.

Dahlia 20 – 40 cm høj
Når du vælger dahlia eller georginer blandt sommer-
blomsterne, får du de lave typer, der er velegnede til 
krukker, altankasser og andre beholdere. Ønsker du 
dahlia til afskæring, kan dit havecenter guide dig. Dahlia 
skal stå i fuld sol og vandes hyppigt.

Chokoladeblomst
60 – 80 cm høj
Rødbrune	 dejligt	 duftende	
blomster	 i	 varmt	vejr.	Blom-
strer hele sommeren og 
langt ind i efteråret. Placeres 
i fuld sol og vandes hyppigt.
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Byg dit eget  insekthotel
Der	er	fokus	på	bier	og	insekter	i	haven.	Biernes	vig-
tige rolle i verden er at sørge for bestøvning, så vores 
afgrøder	kan	give	os	mad.	Bierne	er	sårbare	overfor	
klimaforandringer og især forurening, men de er også 
sårbare overfor manglende natur. Som haveejer kan 
man gøre en forskel og hjælpe bierne. Haven er nemlig 
også et stykke natur, og ofte er der mange forskellige 
planter i haven, som bier og andre insekter har glæde 
af. Som belønning får du en have med mange forskel-
lige indtryk og blomster. Du kan dyrke lækre grøntsa-
ger og få masser af frugt på buske og træer. 

Byg en billebank
Rovbiller,	 græshopper	 og	 jagtedderkopper	 elsker	 at	
leve tørt og varmt. Lav et bed i haven, der er lidt hø-

jere. Det kan evt. tilsås med vilde blomster og græs, 
der skal vokse frit. Henover sommeren vil bier, svirre-
fluer, snyltehvepse, mariehøns og guldøjer tiltrækkes. 
En række af disse nævnte insekter er med til at holde 
bestanden af bladlus nede i din have.

Byg en insekthytte
Saml et bundt tynde grene eller bambuspinde på ca. 
15	–	20	cm	og	bind	dem	sammen.	I	mellemrummene	
er der masser af gemmemuligheder for mange insekter. 
Lav	flere	hytter	og	placér	dem	rundt	i	haven.

Byg et insekthus
En træstamme på ca. 10 cm i diameter saves over i 
længder	på	20	cm.	I	hver	ende	saves	1	cm	af.	Bor	nu	
et hul gennem den 18 cm lange træstamme med en 
diameter på ca. 4 cm. Hullet fyldes med hø eller halm, 
enderne sømmes på igen, og nu skal du bore mindre 
huller ned til hø-rummet rundt på hele stammen.

Byg et insekthotel
Saml	en	kasse	med	mindre	rum	i.	Rummene	fyldes	op	
med naturens materialer, som virker tillokkende på in-
sekter. Det kan være brændestykker, potteskår, gran-
kogler, barkstykker, småpinde og andet haveaffald. 
Hotellet skal være fyldt med små huller og huler, som 
insekterne flytter ind i. De kan nu leve beskyttet, godt 
og tørt vinteren igennem. 

   Byg en forstørret sættekasse 
og design selv, hvilke materia-
ler, der skal fyldes i de enkelte 
rum

”Gør det selv”

Et andet eksempel på insekthotel er denne stolpe, hvorpå 
man har monteret åbne trækasser med ”insektvenlige” 
materialer. Bemærk de borede huller i kasserne

Et bed med vilde blomster, eller 
blomster der er tillokkende for insekter, 
hjælper med til at skabe liv i din have

Uden vand, vil insek-
terne dø. Oplagt er 
det derfor at kombi-
nere hoteldriften med 
vand i haven – eller 
vand i haven med 
hoteldrift?

En brændestak er et 
naturligt gemmested 
og opholdssted for 
rigtig mange insekter 
– hvem har ikke prøvet 
at brække barken af et 
stykke træ og set, hvor 
det myldrer frem
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Dansk navn Latinsk navn Højde
i cm

Antal 
pr. m2 Lysforhold

Dværgmispel Cotoneaster dammerii 20 4 Sol/skygge

Ene Juniperus	communis	’Repanda’ 30 1 Sol

Krybende ene Juniperus	horizontalis 40 1 Sol/halvskygge

Ene Juniperus	squamata	’Blue	Carpet’ 40 1 Sol/halvskygge

Krybende benved Euonymus fortunei 50 5 Sol/skygge

Vedbend Hedera 20 7 Halvskygge/skygge

Bunddækkende stedsegrønne buske til almindelig jordbund

Bunddækkende stedsegrønne buske til surbundsbedet

Dansk navn Latinsk navn Højde
i cm

Antal 
pr. m2 Lysforhold

Melbærris Arcostaphylos uva-ursi 10 5 Sol/halvskygge

Hedelyng Calluna vulgaris 30 5 Sol/halvskygge

Stenrose Daphne cneorum 20 4 Sol/halvskygge

Vårlyng Erica carnea 30 8 Sol/halvskygge

Grålyng Erica cinerea 30 8 Sol/halvskygge

Lyng Erica ”Kramer” 40 8 Sol/halvskygge

Bjerg-te Gaultheria	procumbens 20 8 Halvskygge/skygge

Ene Juniperus	communis	’Repanda’ 30 1 Sol

Krybende ene Juniperus	horizontalis 40 1 Sol/halvskygge

Ene Juniperus	squamata	’Blue	Carpet’ 40 1 Sol/halvskygge

Rododendron Rhododendron	–	enkelte	sorter 30 – 50 4 Halvskygge/skygge

Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 20 9 Sol/skygge

Vedbend Hedera 20 7 Halvskygge/skygge

Det nemme bed 

Erfarne haveejere har bede i haven, der sjældent 
behøver den store indsats, for at se flotte ud. Det 
kan være bedet under større prydbuske, bedet 
med surbundsplanter, eller bedet, hvor bunddæk-
kende stauder klarer sig selv. Selv om vi elsker at 
arbejde i haven, er det nu skønt at kunne passere 
enkelte bede uden at få dårlig samvittighed over, 
at der ikke er luget og ordnet.

Ønsker du at lave ”det nemme bed” i din have, 
kan du på de næste tre sider se, hvilke planter du 
kan vælge imellem.
 
Planterne er valgt ud fra kriterierne: stedsegrøn-
ne hele året rundt og max højde på 50 cm
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Dansk navn Latinsk navn Højde
i cm

Antal  pl.  
pr. m2 Lysforhold

Alpeviol Cyclamen coum 10 16 Halvskygge/skygge

Alunrod Heuchera 20-50 6 Sol/halvskygge

Biskophat Tellima 40 9 Sol/skygge

Bispehue Epimedium perralchicum 30 9 Halvskygge/skygge

Blåkryb Pratia 3 12 Sol

Blåpude Aubrieta 10 9 Sol

Canadisk hønsebør Cornus canadensis 20 7 Sol/skygge

Engelsk græs Armeria 20 9 Sol

Firling Sagina 5 9 Sol/halvskygge

Guldjordbær Waldsteinia ternata 20 9 Sol/skygge

Gummipude Azorella 5 9 Sol/halvskygge

Hasselurt Asarum europaeum 10 12 Halvskygge/skygge

Husløg Sempervivum 15 9-12 Sol

Krybende læbeløs Ajuga reptans 15 12 Sol/skygge

Kattefod Antennaria dioica 10 16 Sol

Kortlæbe Teucrium	chamaedrys 30 9 Sol/halvskygge

Krybende timian Thymus	praecox 5-10 9 Sol

Kæmpestenbræk Bergenia 30 6 Sol/skygge

Lammeøre Stachys byzantina 20 7 Sol

Lavendel Lavandula angustifolia 30 7 Sol

Lyngfloks Phlox	subulata 15 7 Sol

Mosstenbræk Saxifraga 15 9 Sol/halvskygge

Plettet tvetand Lamium 20 6 Sol/skygge

Prydjordbær Fragaria	’Frel’ 15 9 Sol/halvskygge

Pudefloks Phlox	douglasii 10 9 Sol

Rypelyng Dryas suendermannii 15 9 Sol

Stenhøjsguldregn Chiastophyllum 20 9 Halvskygge

Skovjordbær Fragaria	vesca 20 6 Sol/halvskygge

Skumblomst Tiarella	cord. 20 6 Halvskygge/skygge

Snepude Iberis 15 7 Sol/halvskygge

Stenfrø Lithodora 10 6 Sol

Stor vintergrøn Vinca major 30 6 Sol/skygge

Troldnød Acaena buchananii 5 12 Sol/halvskygge

Trædebregne Leptinella 5 9 Sol/halvskygge

Vinterglans Pachysandra 20 9 Halvskygge/skygge

Vintergrøn Vinca minor 15 9 Sol/skygge

Vortemælk Euphorbia amyg. 50 7 Halvskygge/skygge

Stedsegrønne stauder 
maksimum 50 cm
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Dansk navn Latinsk navn Højde
i cm

Antal  pl.  
pr. m2 Lysforhold

Alpehavre Helictotrichon 40 5 Sol

Bjørnegræs Festuca 20 9 Sol/halvskygge

Blåaks Sesleria 40 6 Sol/halvskygge

Japansk	star Carex	morrowii 40 6 Sol/skygge

Lampepudsergræs Pennisetum 40 7 Sol/halvskygge

Liriope Liriope 20 10 Sol/halvskygge

Snefrytle Luzula nivea 20 6 Sol/skygge

Sort slangeskæg Ophiopogon 15 12 Sol/halvskygge

Stor frytle Luzula sylvatica 30 6 Halvskygge/skygge

Dansk navn Latinsk navn Højde
i cm

Antal  pl.  
pr. m2 Lysforhold

Alm. kambregne Blechnum 30 6 Sol/halvskygge

Engelsød Polypodium vulgare 30 9 Sol/halvskygge

Kirkegårdsbregne Polystichum setiferum 40 4 Halvskygge/skygge

Stedsegrønne bregner 
maksimum 50 cm
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Stedsegrønne græsser  
maksimum 50 cm



Så blev det endelig forår. Dagene er lange, og vi har masser af energi til at få sat alting i gang i haven. Køkkenhaven 
skal plantes og sås til, drivhuset rengøres og udplantningsplanter sættes ud. De første rabarber skal høstes til en 
kage, der skal indtages på terrassen - som er pyntet op med krukker fyldt med sommerblomster og krydderurter. 
Rosenbedet skal udvides med nye skønne, dejligt duftende sorter i alle farver, nye blomstrende buske og træer skal 
plantes, og græsplænen skal ha’ en ordentlig omgang med mosriven. 
I dette nummer af Haveglæder kan du også møde Ole fra Gl. Sunds, der producerer lyngplanter i høj kvalitet. Du får 
lejlighed til at læse de mange gode råd, som Kirsten Engholm giver om citrusplanters pasning; og så kan du læse 
historien om Ole Heides passion for syrener. God fornøjelse og på gensyn i dit lokale havecenter.

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

ISBN	87-91659-42-6

Scan QR koden og få et stort leksikon over 
planter til din have. I appen kan du søge op-
lysninger på buske, træer, roser, stauder, sur-
bundsplanter, 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. 
Appen viser dig vej til dit nærmeste havecen-
ter, hvor vi glæder os til at se dig.


