



10 stauder og græsser
der danner frøstande
Du kan med fordel plante disse planter i din have, for når blomstringen er
ovre, så dannes frøstande, der vinteren igennem er vigtig fødekilde for havens
fugle. Som bonus få du så noget særdeles smukt at se på – hele året rundt.

 Sankthansurt, Sedum

 Elefantgræsser, Miscanthus

Opret staude med tykke kødede blade og
blomstring fra august og frem til oktober.
Fås i flere farver og er desuden meget
tørketålende. Trives bedst i fuld sol eller
halvskygge.

Oprette græsser med flotte blomsteraks
fra august – oktober. Nogle sorter bliver
omkring 1 m, mens de højeste bliver op
mod 2,5 m høje. Trives bedst i fuld sol og
vokser i de fleste jordtyper.

 Solhat og purpursolhat,

 Rørhvene, Calamagrostis

Både purpursolhat og solhat er med til
at dekorere haven om vinteren. De mørke frøstande holder længe. Solhat er gul,
mens purpursolhat fås i et væld af farver
og højder. Trives bedst i fuld sol.

Den slanke oprette rørhvene fås i flere sorter – heraf er én brogetbladet. De
blomstrer allerede fra juni, men beholder
de fine frøstande hele vinteren igennem.
Placeres solrigt i almindelig havejord. Højde på ca. 1 – 1,4 m.

øvehale, Phlomis russeliana
 L

 Mosebunke, Deschampsia

spectabile, Sedum hybrid









Rudbeckia fulgida ’Goldsturm’,
Echinacea purpurea

Med fine gule blomster i juli – august efterlader løvehale sine frø i fine cirkler på
oprette blomsterstande. Bliver omkring
70 cm høj og er en særdeles effektiv bunddækkende staude. Trives bedst i fuld sol.

 Kæmpejernurt, Verbena









sinensis

acutiflora

cespitosa

En lidt lavere tuedannende græs, der dog
når en højde på omkring 1 m, når de fine
blomsteraks pryder den fra juni. Mosebunke kan både vokse i fuld skygge og
fuld sol.

bonariensis

irse, Panicum virgatum
 H

Med sin højde på op mod 1,8 m er det en
plante, der nærmest danner lilla skyer. Er
ofte enårig, men kommer igen efter milde
vintre. Særdeles nøjsom, robust og tåler
både fugt og skygge. Trives bedst i fuld
sol.

En dejlig græs, der fra august til oktober
står med smukke blomsteraks, der nemt
holder vinteren igennem. Fås i forskellige
sorter med fine blad- og aksfarver. Højden
varierer fra 60 – 150 cm. Plantes i fuld sol.

 Asters, Aster dumosus, Aster

Pennisetum alopecuroides

lateriflorus, Aster frikartii m.fl.

De mange forskellige høstasters blomstrer flittigt, og danner derfor en hel del
frøstande, når blomstringen slutter i oktober. Der findes et væld af sorter med
fine farver fra hvid, rosa og over i lilla.
Nogle bliver meget høje, mens andre vokser mere kompakt. Nemme planter, der
trives bedst i sol eller halvskygge.

 Lampepudsergræs,

Relativt lav tuedannende græs med de
blødeste og smukkeste frøstande, der
ligner små flaskerensere. Den blomstrer
fra juli – oktober og trives i både sol og
halvskygge.

Denne liste er blot til inspiration – der findes en lang række andre planter, der
efterlader deres frøstande til stor gavn for livet i haven

