Sydvendte bed
25 tørketålende planter til fuld sol

I det sydvendte bed er der masser af
solskinstimer. Kravet til planterne her er
derfor, at de skal kunne tåle at stå relativt tørt i nogle perioder. Generelt er planter, der har smalle eller sukkulente blade
mere velegnede til at klare meget sol.
Planter til det sydvendte bed skal vandes
ekstra godt det år, de plantes.
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Stauder, græsser og bregner
 Aster, Aster
20 – 60 cm høje stauder. De forårsblomstrende asters blomstrer fra maj – juni, mens de
efterårsblomstrende først viser
deres pragt fra august–oktober. Gode til afskæring og fås i
mange farver. Plantes med 6-9
planter (sortsafhængigt) pr. m2.

2 B lodrød storkenæb,
Geranium sanguineum
20-40 cm høje storkenæb, der
danner et fint bunddække.
Blomstrer fra maj–august i
hvide, sart rosa, rosa og møkerosa farver. Stort sortsudvalg. 7
planter pr. m2.

3 E ngelsk græs,
Armeria maritima
20 cm høj tuedannende staude med stedsegrønne blade.
Blomstrer fra maj–juni med
hvide, rosa eller rosarøde blom-

ster. Kan anvendes til afskæring, og er en god bunddækkende plante. 9 planter pr. m2.

4 Elefantgræs, Miscanthus
Afhængigt af sorten, fås elefantgræs i højder fra 70-250
cm. De har flotte dekorative
blade, og de fleste sorter danner også dekorative blomsteraks fra august–oktober. Plantes med ca. 3 planter pr. m2.
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50-80 cm høje oprette blomster, der minder om en raket.
Flotte, friske pang-farver, der
skaber masser af liv i staudebedet. Blomstringstid fra juli–
oktober. Stedsegrøn staude. 6
planter pr. m2.

7 Pilebladet tusindstråle,
Buphthalmum
40 cm høj med gule kurvblomster fra juli–september. Robust
og solid staude, der også er god
til vasen. Plant 6 planter pr. m2.

8 Præriehirse/staudehirse,

Calamintha
25-40 cm høje oprette stauder,
der får de smukkeste relativt små
lyseblå duftende blomster fra
juni–august. Kan med fordel klippes lidt tilbage midt på sommeren. Plantes med 6 planter pr. m2.

Panicum
60-100 cm høj prydgræs med
flotte blade og utroligt dekorative blomsteraks, som kan nydes hele sommeren. Fås i flere
sorter med grønne, stålblå blade eller med grønne blade med
rødlige tegninger. Plantes med
7 planter pr. m2.

60-80 cm høj prydgræs med
blågrå blade og strågule blom-

9 Raketblomst, Kniphofia

steraks, der pryder planten fra
juni–juli. En særdeles tørketålende prydgræs, der skaber
en maritim stemning. Plantes
med 4 planter pr. m2.

5 H edebjergmynte,

6 Marehalm, Leymus

E

 Rundfinnet radeløv,
Asplenium trichomanes
En fin lille 30 cm høj bregne
med markante sorte stængler
og små runde blade. Trives rigtig godt i stenbedet, hvor den
vokser i sprækker. Som bunddækkende bregne skal man
plante 16 planter pr. m2.

 Røllike, Achillea
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50-80 cm opret staude, der
får brede blomsterstande fra
juni–august. Er særdeles egnet
som skæreblomst, og kan fås i
både hvide, gule, rosa, orange

og røde nuancer. Plantes med 6
planter pr. m2.

 Sankthansurt, Sedum
40-60 m høj staude med kødede blade – enten grønne eller
rødlige. Der findes mange sorter
med forskelligt farvede blomster, som sidder i brede skærme.
Fantastisk staude til sensommerens bed, og blomsterne holder til oktober. 7 planter pr. m2.

 Sporebaldrian, Centranthus
60 cm skøn staude med et
“vildt” udseende. Fås med røde
eller hvide blomster, som ses
fra juni til oktober. Blomsterne kan bruges til afskæring. 7
planter pr. m2.

 Stjerneklokke,
Campanula posharskyana
15-20 cm lav og krybende staude med de smukkeste dybtblå

blomster fra juni til august.
Fås også med hvide blomster.
Bunddækkende og også god i
krukker. 9 planter pr. m2.

 Storkenæb,
Geranium cinereum
Lav bunddækkende art af storkenæb med smukke rosa blomster i forskellige nuancer afhængigt af sorten. Blomstrer fra
juni–oktober. Vokser langsomt
og plantes med 12 planter pr. m2.

 Svingel, Festuca
Tuedannende græs, der kun bliver 10-25 cm højt, men får højere blomstrende aks i juni–juli
måned. Har flotte blågrå eller
grønne blade – afhængigt af,
hvilken sort man planter. En flot
plante til stenbedet eller som
bunddække. 9 planter pr. m2.

Træer, buske og klatreplanter


 Blåregn, Wisteria
De duftende blåregnsblomster sidder i 20-50 cm lange klaser i maj–
juni måned. De hænger ned fra den
kraftige slyngende plante, som skal
beskæres i august måned, for at
bevare de blomsterrige skud (Skuddene afkortes til 10-15 cm). Fås med
blålige eller hvide blomster.

2 Kugleakacie, Robinia
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Et robinietræ bliver op mod 20 m
højt, men en stammepodet kuglerobinia podes på så korte stammer, at selv den mindste have
kan få glæde af træet, som har en
nærmest malerisk grenopbygning.
Blomstrer i juni med stærkt duftende hvidlige blomster.

3 Parykbusk, Cotinus coggygria
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2-3 m høj løvfældende busk, der tit
er lige så bred. Den lidt uregelmæssige vækst er med til at give haven
et uformelt udtryk. Florlette blomster i paryklignende toppe i juni
eller juli måned. Flotte purpurrøde
eller rødliggrønne blade, der tilmed
får flotte høstfarver inden løvfald.

4 Pilebladet pære,
Pyrus salicifolia
Nordens oliven er kælenavnet på
dette fantastiske træ, der både fås
som almindeligt træ, men i særdeleshed bruges i den toppodede
version, hvor de sølvfarvede blade
udfoldes på grene, der vokser fra
en given højde. De nedhængende
grene leder tankerne hen på sydens
sol, men pilebladet pære er et særdeles robust og sundt træ – både til
den store og den mindre have.

5 Roser, Rosa
Vi elsker roserne i haven, og de trives allerbedst, hvis de står solrigt

med et godt luftskifte omkring sig.
Der er nok at vælge imellem, og
både blomstringstid, højde og farve
kan kombineres i en uendelighed.

6 Sommerfuglebusk,
Buddleja davidii
I dag findes så mange nye sorter
af sommerfuglebusken, at de fås
fra 50-200 cm i højden. Fælles for
alle sorter er, at de vokser med
overhængende grene, der i blomstringstiden ender ud i store toppe af kraftigt duftende blomster.
Fås i hvide, rosa, violette og blå
nuancer. Fryser ofte noget tilbage
om vinteren, men bryder igen det
følgende forår.

7 Tretorn, Gleditsia
Et mellemstort løvfældende træ,
der oftest bliver 15-18 m højt og
vokser med næsten vandrette grene, hvilket giver træet et helt specielt udtryk. Fås også med mere
gulliggrønt løv.

8 Trompetblomst, Campsis
En kraftigvoksende slyngplante,
der kræver nogen opbinding. Udvikler særdeles iøjnefaldende tragtformede blomster, der sidder sammen
i toppe. Findes i flere sorter med
orange, rødlige eller gule farver.
Blomstrer fra august–september.

9 Østrigsk fyr, Pinus nigra
Fyrretræer er til solfyldte voksesteder, og østrigsk fyr er blot én af de
mange smukke fyrretræer, som egner sig til det sydvendte bed. Kronen
er regelmæssig pyramidal, og med
tiden bliver træet højstammet og giver plads til planter under sig. Bedst
til haven, hvor der er lidt god plads.

