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Mangler du asters til ”den vil
de” del af haven, så er lynga
sters med de bittesmå blom
ster et rigtig godt valg.

Sensommerens farvepragt
Når mange af blomsterne i staudebedet
takker af for denne sæson, står asters klar
til at overtage rollen som blomsterdronning. Hele foråret og sommeren har asters
nærmest ubemærket dannet stærke blomsterstilke, hvorpå de mange blomsterknopper er klar til at springe ud.

Lang blomstring og god
holdbarhed i buketter
Asters er eminente til buketter. En enkelt
stilk giver næsten en buket i sig selv, og så
holder blomsterne rigtig længe. Ønsker du
lange blomsterstilke, så gå efter sorter, der
får 80 – 100 cm lange blomsterstilke, mens
de lavere sorter passer bedre til ”almindelige” buketter. De høje asters er rigtig gode
at placere som baggrund i et blomsterbed.
De lavere sorter passer fint sammen med
andre mellemhøje stauder. I staudebedet
står asters trygt og godt hele sommeren og

TIPS

Plant et fint sensommerbed med
asters, høstanemoner, Sankthans
urt og perlekurv.

først fra august – oktober viser planterne,
hvorfor du valgte dem.

Gammeldags staudehave
For mange år siden var det ikke ualmindeligt, at staudebedet var plantet til, så man
kunne hakke ukrudt og rive mellem hver
plantegruppe. I én klump stod høstanemonerne, et andet sted var de gule solhat,
mens asters igen stod helt for sig selv. Det
traditionelle staudebed var pasningstungt
med ugentlige lugninger og opbinding af
høje og tunge staudegrene. Sådan er det
sjældent i dag, hvor vi planter stauderne
helt tæt sammen. Opbinding er sjældent
nødvendigt, for planterne gror lidt ind i hinanden og skaber nye billeder. Frodighed, mange forskellige blomster og
farver giver flotte udtryk, og så er
de meget lettere at passe.

Flere forskellige
typer
Asterssortimentet i dit lokale
havecenter er bredt, for både

farve og højde er parametre, som ikke er
helt uvæsentlige, når man skal finde sine
yndlingssorter. Måske synes du, at de lidt
vilde japanske asters passer godt til dit bed
med prydgræsser, mens de lidt lavere pudeasters gør sig godt i forgrunden af bedet
sammen med perlekurv. Mulighederne er
uendelige og minderne om gode solide
asters i blomsterbedet må
gerne leve
videre til
næste generation.

