25

planter til skærehaven

Glasbær

Drejeblomst

Høstanemone

Alle elsker blomsterbuketter – ikke mindst når den man får den fra, er én man
holder ekstra meget af. Rigtig mange blomster i haven blomstrer fra foråret
og sommeren igennem, men vi glemmer ofte at udvide havens sæson med
blomster til buketter fra august og frem mod efteråret. Det vil vi gerne råde
bod på med denne folder, hvor du kan se en liste over 25 velegnede planter
til skærehaven.

Aster

Elefantgræs

Blade som
tilbehør fra:
· Kæmpestenbræk
· Hosta
· Bregne

Rose Rhapsody in Blue
Blåkant

Dahlia

Hortensia

Høstfloks

Lad
dig inspirere
og plant nogle
af disse udvalgte
sensommer- og efterårsblomstrende
planter i din
have

Hestemynte

Højde

Blomstring

Lys Farver

Glasbær

2m

Aug - okt

❍

Hortensia

1-2 m

Juli - sept

❍◗

Roser

0,5-1,5 m

Juni - nov

❍

Dahlia

0,5-2 m

Juli - nov

❍

Aster, virgils

40-80 cm

Aug - okt

❍

Violette
Hvide, limegrønne, rosa,
røde
Hvid, rosa, mørkrosa, rød,
violet, blå, gul, orange
Hvid, rosa, mørkrosa, rød,
rødbrun, violet, gul, orange
Violette, blåviolette, mørkrosa, lys rosa, lys blå
Hvide, mørkerøde, lysrosa,
mørkrosa, rødviolette, blå,
lys blå, mørkviolette, blå

Duehoved

Pr.
m2

Voksested

Humusholdig fugtig, men
veldrænet jord
Spagnumblandet fugtig
1
havejord
Humusholdig, næringsrig,
1-3
fugtig, men veldrænet jord
Humusholdig, næringsrig
3
fugtig jord
1

6
4

Fugtig, men veldrænet
næringsrig jord

Aster, høst

20-120 cm

Blåhat

40-60 cm

Maj - okt

❍

Skabioselignende vinrøde

7

Næringsrig gerne kalkholdig
jord

Drejeblomst

50-100 cm

Juli - sept

❍◗

Mørkrosa og hvide, som
kan dreje

7

Næringsholdig og fugtig jord

Duehoved

40-70 cm

Juli - okt

❍

Rosa og hvide

Elefantgræs

100-300 cm

Setp - okt

❍◗

Hestemynte

70-100 cm

Juli - sept

❍

Sølvrosa, røde, sølvhvide
Kirsebærrød, blårød, skarlagenrød, rosa, blåviolet,
hvid

Høstanemone

50-100 cm

Aug - okt

❍◗

Høstfloks

60-100 cm

Aug - sept

❍

Muldrig, næringsholdig
fugtig jord
2-3 Næringsholdig, fugtig jord
7

6

Næringsholdig, muldrig,
fugtig jord

Hvid, rosa, mørkrosa

4

Humusholdig, næringsrig og
fugtig jord

Hvid, rosa, blåviolet, laks,
rød, tofarvede

6

Fugtig og næringsrig jord

Tidselkugle

Staudesalvie

Højde

Blomstring

Lys Farver

Skabiose

Pr.
m2

Kattehale

60-100 cm

Aug - sept

❍

Sart rosa, mørkrosa,
rødviolet

Lægekvæsurt

30-60 cm
100-150 cm

Juli
- oktober

❍◗

Hvid, rosa, rødbrun

Montbretie

60-80 cm

Juli - okt

❍

Purpursolhat

60-90 cm

Juli - okt

❍◗

Røllike

60-90 cm

Juni-aug

❍

Sankthansurt

40-80 cm

Aug - okt

❍◗

Skabiose

30-80 cm

Juli - okt

❍

Lys blå, blåviolet, hvid

7

Solbrud

50-150 cm

Juli - sept

❍

Gul, bronze, kobberrød,
mørkerød, orange

6

Solhat

60-80 cm

Juli - okt

❍◗

Gul

4

Staudesalvie

40-70 cm

Juni - sept

❍

Blå, blåviolet, hvid, rosa,
violet

7

Tidselkugle

80-100 cm

Aug - sept

❍◗

Stålblå

5

Tudselilje

40-80 cm

Aug - okt

◗●

Juli - sept

❍◗

Virginsk ærenpris 120-150 cm

Rød, rødorange, orange,
gul
Hvid, rosa, grønlig, orange,
gul, orange, rød
Gul, mørkrosa, kobberrød,
laks, orangebrun, kobberrød, rød, rosa, sart rosa
Rosa, brunrosa, mørkrosa,
grønhvide, hvide

Hvide orkidéblomster med
purpur pletter
Hvid, rosa, blåviolet

6
6
7
7
7
6

9
5

Voksested
Alle fugtige jorde
Næringsrige, fugtige, men
veldrænede jorde
Humusholdig, rimelig
næringsrig, fugtig jord
Dybmuldet og veldrænet
jord
Både fugtige veldrænede
jorde og de mere tørre
Rimelig næringsrig,
veldrænet og tørre jorde
Veldrænet gerne kalkholdig
jord
Alm. fugtig, men veldrænet
jord
Rimelig næringsholdig
lerjord
Næringsholdig, fugtig, men
veldrænet jord
Magre veldrænede jorde
– klarer sig de fleste steder
Fugtig, men veldrænet
skovbundsjord
Næringsholdig og fugtig jord

Purpursolhat

Tudselilje

Kattehale

Sankthansurt

Virginsk ærenpris

Lægekvæsurt

Solhat

Røllike

Montbretie

Solbrud

ÅRETS GANG I SKÆREHAVEN

Tidligt forår
Staudebedet står med visne stængler og
blomsterhoveder og i bunden begynder de
nye skud at røre på sig. Fuglene har fortsat
glæde af at kunne gemme sig i de visne toppe, mens de leder efter føde i form af frø og
insekter. Rosenbuskene står nøgne og skal
først beskæres i april måned.

DET KAN DU GØRE
•	
Georgineknoldene kan med fordel tyvstartes, hvis du har et drivhus. Fyld fugtig
spagnum i en kasse eller i store potter.
Plant knoldene og vent, til de grønne skud

bryder frem. Er der
udsigt til nattefrost, skal
du dække georginerne med fiberdug.

Forår
Nu skal staudebedet renoveres, så de fine nye
skud i bunden af bedet får masser af lys. Plant
nye stauder i din have, og skulle der have sneget sig lidt ukrudt ind i staudebedet, skal det
luges, inden stauderne vokser sammen.
Hortensiabuskene skal have fred og ro. Du
må endelig ikke beskære planterne, da blomsterknopperne sidder yderst på skuddene.

DET SKAL DU GØRE
•	En skarp saks og robuste havehandsker - en
smal rive eller håndrive hører også med, når
trillebøren køres i stilling - klar til at blive fyldt
op. Hovedparten af de visne toppe trækkes
af, men sidder de fast, skal de klippes af så
tæt på basis af planten, som muligt.
•	
Riv forsigtigt visne blade og plantedele
sammen. Al materiale fra staudebedet er
særdeles velegnet i kompostbeholderen,
hvor det er med til at skabe en god struktur.

•	Indkøbte stauder fra dit havecenter plantes ud, hvor der
er plads. Husk at
orientere dig om,
hvorvidt de skal stå i
sol, halvskygge eller skygge. Kig også på
plantehøjden, så du ikke risikerer at de står
i vejen for andre.
•	
Når hele staudebedet er rengjort og fint,
skal du tilføre en lille mængde gødning. Dosering afhænger af, hvilket gødningsprodukt,
du anvender, så læs nærmere bagpå posen.
•	Roserne beskæres nu. Gød dem lige efter beskæringen, og fortsæt gødskningen
med jævne mellemrum frem til august.
•	Dahlia-knoldene skal i jorden, når vi rammer maj måned og nattefrosten er væk.

Sommer
Pluk de dejligste buketter, når du skal på besøg hos venner og familie, og fyld også dine
egne vaser. Efterårsblomstrende stauder er
fortsat undervejs og er i gang med at danne
blomsteranlæggene til sensommerens og efterårets buket. Staudernes tilvækst er stor, og
nogle af de høje typer vokser på relativt kort
tid op mod 2 m. Det kan derfor være nødvendigt at støtte planterne. Det er også om
sommeren, at de tidligst blomstrende stauder danner frø, som de frejdigt strør om sig.

DET SKAL DU GØRE
•	Brug et staudestativ, bind en snor rundt om
planten eller på anden måde hjælp til, så

plantens stængler ikke knækker
og vælter om.
•	Klip med fordel de visne blomsterstande
af, så du ikke invaderes af akelejer, fingerbøl, valmuer og andre frøspredende stauder.
•	Høje sorter af georginer bindes op. Klip allerede nu de første blomster til buketter,
for georginer vil kun fortsætte deres blomstring, hvis der høstes blomster fra dem.

Efterår
Nu er sensommerens buket
klar til at pryde enhver lejlighed med de skønneste farver
af blomster og blade. Snart
viser de første efterårsfarver
deres glødende nuancer og de
afblomstrende planter i skærehaven takker af for denne
sæson. Stemningen er god, for
haveåret slutter med en lille
fest, og der er stor forventning
til næste års gensyn.

DET SKAL DU GØRE
•	Lad endelig toppen på alle stauderne
være i bedet. Fuglelivet nyder rigtig godt
af at sidde i ly og spise frø: stauderne får desuden god
tid til at samle al deres næring fra toppen.
•	
Høst tørre blomsterstande til julens dekorationer og
hæng dem til tørre.
•	Når den første nattefrost har ”fældet” georginerne, skal
du klippe toppen af og grave knoldene op. De skal overvintres frostfrit og tørt, og vil kunne genplantes igen til
næste år.

Det er
havens dag
d. 2. søndag i
september - det
har det været
i 25 år

25 års jubilæum
Siden 1991 har de danske havecentre og planteskoler i fællesskab sat fokus på glæden ved haven med kampagnen Havens
Dag. I år fejrer kampagnen 25 år, og vi vil så gerne fortsat glæde
alle med masser af gode oplevelser i og omkring haven. Hjælp os
med at fejre jubilæet og slå et slag for buketten fra egen have.

www.havensdag.dk

