
Katalog med forslag til valg af beplantning

type: forårsløg / påskeliljer o.lign.

20-30 cm høj. Forslag at finde en smuk 
løgblanding som blomsre lidt forskudt på 
foråret så - man kan nyde synet længe. 
Græsset under løg slåes når blomstrin-
gen er fuldt færdig og blomterstande er 
tømt for frøstande.

type: Hosta

Bliver 40-60 cm høj
Blågrå blade
Klokkeformede lilla blomster
Blomstrer i juli - august måned 
Placeres i sol - let skygge
Vokser i god næringsrig fugtighedsbe-
varende jord 
6 planter pr. m2

type: Høstanemone

Bliver mellem 50 - 100 cm høj
Blomstrer fra juli - september
Sart rosa blomster
Trives i sol/halvskygge
5 pr. m2

type: Løg / vintergæk

10 cm høj. Vintergækker blomstrer 
meget tidligt – typisk fra januar til marts. 
Den præcise udbredelse af blomstrings-
perioden er afhængig af vinteren det 
pågældende år. Hver enkelt blomst 
blomstrer ca. en måned

type: Ramsløg

Bliver 25 cm høj og 10 - 20 cm bred
Hvide duftende blomster  
Lav rosedannede spiselig løgvækst. 
Visner væk i løbet af sommeren 
Blomstrer fra april - maj måned
12 planter pr. kvm. Placeres i sol eller 
halvskygge. Vokser i alm.næringsrig og 
veldrænet havejord. Er fuldt hårdfør
 

type: Salvie

30-50 cm mellemhøj staude
Blomstrer i juni-september måned 
7 pr. kvm. Trives i fuld sol
Vokser i almindelig fugtig, men 
veldrænet havejord. Middeltvoksende, 
opret og fuldt hårdfør staude

type: Prydjordbær

10-15 cm lav nytteplante
 Små rosa blomster Blomstrer i juni-no-
vember måned Sætter bær i hele 
vækstsæsonen.Trives i sol/halvskygge
Vokser i god næringsrig havejord
Middeltvoksende, bunddækkende 
og fuldt hårdfør staude. Velegnet som 
bunddække og i krukker 9 pr. kvm

type: Akeleje

Bliver op til 40 cm høj
Blomstrer i maj-juli
Smukke mørklilla blomster med hvid 
midte
Trives i fuld sol-halvskygge
Vokser i  veldrænet almindelig havejord

type: Bærmispel ( Amalanchier 
laevis)

Højt, løvfældende træ eller busk, som 
bliver 4-6 m højt og 2-3 m bredt
Hvide blomstrer i maj måned
Bær, flotte høstfarver. Fuglevenlig
Trives i sol/halvskygge
Vokser i almindelig næringsrig have-
jord
Middeltvoksende, opret og fuldt 
hårdfør busk til haver og parker
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