Vestvendte bed
25 planter, der passer godt til
halvskygge og middelfugtig jord

Det vestvendte bed ligger skyggefuldt
først på dagen, men fyldes af lys til solen
går ned. Her skal planterne kunne tåle, at
jorden er mere tør. Der vil komme flere
blomster på planterne i det vestvendte
bed, hvis du vælger dem, der foretrækker
at vokse i halvskygge.
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Stauder, græsser og bregner
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 Alunrod, Heuchera
Afhængigt af sorten, bliver
alunrod 15-70 cm høj. De blomstrer fra juni–september, og
findes i rigtig mange bladfarver.
Supernemme stauder, der laver
en tæt bund. 7 planter pr. m2.

2 Akeleje, Aquilegia
30-70 cm høje elegante og lette stauder, der fås i et væld af
farver og med enkle, fyldte og
halvfyldte blomster. Er gode til
buketter. Klip de afblomstrede frøstande af, så forlænges
plantens levetid. 9 planter pr.
m2.

3 B låhat,
Knautia macedonica
En stedsegrøn bunddækkende staude, der med blomsten
nemt når en højde på 60 cm. De
vinrøde blomster ses fra maj–

oktober og er fine til afskæring.
7 planter pr. m2.

4 Fingerbøl, Digitalis
20 cm høj frodig plante, der
danner meterhøje blomsterstande med rosa, rødviolette
eller hvide blomster. God til
den vilde have. 6 planter pr. m2.
Planten er giftig.

5 H østfloks,
Phlox paniculata
60-100 cm høje oprette stauder, der får overdådige blomsterstande med masser af
duft. Fås i mange farver. Spørg
efter de nyere sorter, der er
langt mere sunde. 6 planter pr.
m2.

6 Japansk star, Carex
Fænomenal dekorativ prydgræs, der med sine 30 cm er

god som bunddække eller som
krukkeplante. Fås i flere varianter med brogede eller grønne
blade. 6 planter pr.m2.

7 Lavendel,
Lavandula angustifolia
30-50 cm oprette planter med
aromatiske blomster. Blomstringstiden er fra juli–august,
og lavendel fås i hvid, sart rosa
og blå. Stedsegrøn staude. 7
planter pr. m2.

8 Lupin, Lupinus
70-100 cm høje planter med
store flotte blomster fra juni–
august. Fantastisk duft. Fås
i hvide, gule, rosa, røde og blå
farver. Kan bruges til afskæring. God til forvildning. 4 planter pr. m2.
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9 Løjtnantshjerte,
Dicentra spectabilis
70-100 cm høje stauder med
overhængende blomster fra
maj–juni. Blomsterne er hjerteformede og fås i en rød/hvid
version og i en rent hvid sort. 6
planter pr. m2.

 Mangeløv,
Dryopteris filix-mas
70-120 cm høj delvist stedsegrøn bregne, der med sin robuste vækst er et godt indslag til
det vestvendte bed. Dækker effektivt bunden. 4 planter pr. m2.

 Purpursolhat, Echinacea
50-90 cm høje oprette stauder, der fås i et væld af smukke sorter med enkle eller fylde
blomster i farverne; hvid, rosa
nuancer, røde, gule, orange og
grønlige. Blomstrer fra juli–

oktober. Gode til afskæring. 7
planter pr. m2.

 Smalbladet klokke,
Campanula persicifolia
40-60 cm høje naturprægede
stauder med forholdsvis store
klokkeformede blomster i juni–
juli. Fås i hvid og blå. 7 planter
pr. m2.

 Solhat, Rudbeckia
60-80 cm høje planter med
varmt gule blomster, der er
gode til vasen. Blomstringstiden er fra august–oktober og
de robuste planter egner sig
især til plantning i store flader.
4 planter pr. m2.

 Storkenæb,
Geranium ‘Rozanne’
Meget populær nyere storkenæb med meget lang blom-

stringstid fra juni–oktober.
Store blåviolette blomster på
den 50-60 cm høje plante. En
fremragende bunddækkende
staude. 5 planter pr. m2.

 Sølvlys, Actaea ’Brunette’
Det brunviolette løv på denne
sort af sølvlys giver bedet god
variation, men planten er også
særdeles velegnet som solitærplante. Store hvide duftende
blomster fra september til oktober. Også egnet til surbund. 3
planter pr. m2.

 Tidselkugle, Echinops
50-60 cm høj opret staude
med mørkegrønne blade, der er
hvidfiltede på undersiden. Danner metallisk blå tidsellignende
blomster fra august–september. 7 planter pr. m2.

Træer, buske og klatreplanter
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 A lmindelig hortensia,
Hydrangea macrophylla
1-3 m høje og brede løvfældende buske med store skærme af blomster i
mange farver. Blomstringen strækker sig fra juni–september og man
kan få almindelig hortensia i mange forskellige sorter. Mange danner
blomster på sidste års skud, og må
derfor ikke beskæres om foråret.

2 Ambratræ, Liquidambar
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8-12 m højt træ med kegleformet
krone og dekorative blade. Blomstrer i maj–juni med små grønliggule
blomster. Får fantastiske høstfarver,
og er et robust og fuldt hårdført træ,
om end det ikke er så almindeligt.

3 Buskpotentil,
Potentilla fruticosa
Lave løvfældende buske, der bliver
1-1,5 m høje og næsten lige så brede.
De blomstrer over en lang periode
og har meget smukke enkle blomster. Fra juni–oktober kan man nyde
de hvide, gule, orange eller rustrøde
blomster, som dækker hele busken.

4 Havehortensia,
Hydrangea paniculata
Store oprette buske, der danner
blomster i oprette kegler fra juli–
oktober. Blomsterne dannes på
årsskuddet, så buskene kan med
fordel beskæres hvert forår, så de
forbliver tætte og kompakte. Fås i
blomsterfarverne; limegule, hvide,
svagt rosa og mørkere rosa.

5 Havtorn, Hippophaë
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En populær busk, der er leveringsdygtig i særdeles sure, men sunde bær.
Havtorn er han- og hunplanter, og det
kræver derfor to planter, for at få bær.
De bliver 1-3 m høje og næsten lige så
brede. Blomstrer fra marts–april og

danner modne bær først på efteråret.
Bærrene sidder længe på busken.

6 Klematis, Clematis
Et væld af arter og hybrider med
større og mindre blomster. Tidligtblomstrende sorter fra april og maj,
men også mange sommerblomstrende og sensommerblomstrende sorter. Afhængigt af, hvilken
gruppe de tilhører, er beskæringen
individuel. God slyngplante til pergola, vægge og i træer. Der findes
også sorter af klematis, som egner
sig som bunddække.

7 Magnolie, Magnolia
En rigtig forårsbebuder, der allerede
i april og maj måned står pragtfuld
med tulipanlignende blomster i hvide, rosa, gule eller mørkrosa farver.
Løvfældende små træer eller store
buske, der kan blive fra 2 m og op
mod 4-5 m høje. Tåler beskæring.

8 Mørkløvet hyld,
Sambucus ’Black Lace’
Denne smukke prydform af hyld
med de brunviolette blade er særdeles dekorativ og står især flot ved siden af planter med gulgrønt løv. Den
blomstrer i juni–juli med rosafarvede
blomster i typiske hyldeblomstskærme, og man kan lave rosafarvet saft
på dem. Danner senere sorte bær.

9 Ædelcypres,
Chamaecyperus lawsoniana
Der findes slanke søjleformede
ædelcypresser, som bliver 5 m høje,
men der findes også sorter, der bliver 1-1,5 m høje og som har mere
kugleformet udseende. Nålefarverne varierer fra dybt mørkegrønne til gulbrogede, hvidbrogede eller
blot lysere grønne. Solitærplante,
der holder løvet året rundt.

