
•  Sortimentet af planter er faktisk 
størst nu. Hele sommeren er gart-
nerier og planteskoler fyldt til bri-
stepunktet med friske nye planter, 
og dem kan du plante løs af

•  Planterne er på deres højeste, er 
fuldgødede og parate til at komme 
hjem i din haves jord

•  Din havejord er fugtig og nem at 
grave i

•  Jordens temperatur er høj, og det 
får planten til at danne nye rødder 
i ro og mag

•  Luften er lun og luftfugtigheden 
høj

•  Du slipper for lange perioder med 
hedebølge og brændende sol

•  Nye planter skal altid passes med 
jævnlige vandinger, men i efteråret 
slipper du for at gøre det lige så 
ofte, som når du planter i foråret 
og henover sommeren

•  Når forårets mange haveopgaver 
hober sig op, så kan du blot nyde, 
at du allerede i efteråret fik plantet

•  De efterårsplantede planter er alle-
rede på forkant til den kommende 
sæson, og du får maksimal have-
glæde ud af dine planter til foråret 
og sommeren

•  Efterårsplantning gælder for de 
fleste flerårige planter til haven. 
Træer, buske, hække, roser, stau-
der, slyngplanter, prydløg og kryd-
derurter

Derfor er det godt at 
plante om efteråret 
Sensommeren og efteråret er en fantastisk tid i haven. Alle planter har haft 
tid til at vise sig fra deres bedste side, og det er nu, du kan se, hvor der mang-
ler noget. Vi ved godt, at du praktisk taget kan plante hele året rundt – når 
blot jorden ikke er frossen, men der er nu gode argumenter for at plante her i 
efteråret.

I gamle dage var der stor travlhed i planteskoler og havecentre om efteråret – 
nu skulle der plantes, men gennem årene er plantelysten rykket frem som en 
forårsaktivitet. 

Derfor får du her nogle konkrete grunde til at få plantet netop nu.


