
Det færdige bed 
Efterårsfarver: 
 
1 stk. Japansk løn - Acer palmatum ’Bloodgood’: 

 Lille træ med bred, rund krone der kan bliver 2-3 m høj. Bladene er 5-7 lappede, stærkt mør- 
 kerøde med skarlagenrøde høstfarver. Den trives bedst på veldrænet fugtig jord i sol til halv- 

 skygge. Dette lille træ er velegnet som solitær eller overstander i et bed. 
 
3 stk. Rødgrenet kornel - Cornus alba ’Sibirica’: 

 Kraftig, opret og stivgrenet busk der kan blive op til 3 m høj og bred, hvis den beskæres. De 
 unge grene er skinnende røde og den får meget flotte røde høstfarver. Den trives bedst i sol 

 eller halvskygge i alm. havejord og er en meget hårdfør og robust plante. Den bør beskæres 
 eller udtyndes med et par års mellemrum for at bevare den flotte røde grenfarve og får at den 
 ikke kommer til at fylde for meget i bedet. Den er velegnet i busketter og grupper. 
 
3 stk. Spiræa - Spiraea japonica ’Magic Carpet’: 
 En tætgrenet rund og kompakt busk der bliver ca 0,6 m høj og op til 1 m bred. Den får store 
 mørkrosa blomster i skærme i juni og juli. Den har et flot gulligt løv med flammende røde 
 skudspidser og fine høstfarver. Den trives bedst i sol i almindelig havejord. Den er velegnet til 
 plantning i grupper og til lave uklippede hække. 
 
2 stk. Blærespiræa - Physocarpus opulif ’Diable D’or’: 
 En 2-3 m høj og bred kraftig busk, afskallende bark på grenene. den har blodrøde blade med 
 kobberfarvede skudspidser. Den får cremehvide blomster i skærme i juni. Den trives både i 
 sol og  skygge. Den er egnet som solitært og til grupper både i haver og parker, fordi den er 
 hårdfør og nøjsom. De røde blade giver en fin kontrast til det grønne. 
 
 
Når du planter er det vigtigt, at du graver et rigeligt stort hul. Sørg for at der er løs muldjord i bunden 
af hullet, så planten kan sprede rødderne nedad. Vand godt når du er færdig med at plante, samt i 
tørre perioder i de første 1,5-2 år, til planterne er fuldt etablerede.  
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