Bunddække, skyggetålende
Sortimentet af bunddækkende stauder er omfattende, derfor koncentrer vi her kun på de skyggetålende. De kan dermed bruges på pladser hvor skyggen falder naturligt ind f.eks. på nord siden af
en bygning eller hvor bunddække bliver skygget af anden vegetation. Ved brug i kombination af
andre vækster skal man selvfølgelig også tage hensyn til konkurrancen om vand- og næring.
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Stedsegrøn bunddække egner sig specielt godt ved indgangspartier, enten ved private boliger eller
ved kontor byg /offentlig byg. Blomstrende bunddække-stilfulle farver!
Asarum europaeum - Hasselurt
Hasselurt trives bedst i en god, muldrig jordbund. Dekorativ nyreformed, mørkegrøn, skinnende
blad. Meget lav vækst, den bliver ca. 10-20 cm høj. Antal pr. m2 12-15 stk. Asarum vokser langsomt og dermed bedst egnet til små anlæg, i pænere rabatter.
Bergenia cordifolia i sorter - Kæmpestenbræk
Meget nøjsom og robust storbladet staude. Højde ca. 30-40, blomsterstilken kommer op til 40-50
cm. Rosa, røde og hvide sorter i handelen. Antal pr. m2 6-9 stk. Bergenia stiller ikke nogle særlige
krav til vækstunderlag og kan meget gerne bruges også i vejanlæg, rundkørsler o.l.
Pachysandra terminalis ’Green Carpet’ – vinterglans
I modsætning til arten, Pachysandra terminalis, danner ’Green Carpet’ udløberne under jorden og
den bliver dermed ikke højere end ca. 15-20 cm. (P. terminalis bliver ca. 20-30 cm høj og er noget
mere ’løs’ i væksten.) Vinterglans danner et tæt stabilt bunddække. Den trives bedst på humusrig,
godt drænet jord, og den skal helst have halvskygge- skygge, i fuld sol vil bladene blive gule. Små
hvide blomster i april-maj. Antal planter 9 stk pr. m2.
Tiarella cordifolia – Skumblomst
Danner tætte tæpper med hjælp af hurtigt voksende udløbere. Bladene er sirlige, lyse grønne, og går
over til rødligt om efteråret. En del af sorter kan bevare bladene over vinteren igennem. I maj-juni
dannes der masser af hvide blomster som lyser til langt afstand. Blomstringen er kort. Antal planter
9-12 stk pr. m2.
Vinca minor i sorter- Vintergrøn, Singrøn
Tæppedannende ca. 15-30 cm høj mørkegrøn halvbusk. Som oftest med blå blomster i maj og efterblomstring i august (i halvskygge). Der findes også sorter som V.m. ’Atropurpurea’, lilla blomster
og V. m. ’Alba’, hvide blomster. Vinca er nøjsom og tåler det meste af jordsbund, men den trives
dog bedst i godt drænet, næringsrig jord. Klarer sig også fint i surbund, f.eks. meget fin under
løvfædlende Rhododendron/Azalea! Antal planter 5-9 stk pr. m2.
Waldsteinia ternata – Guldjordbær
Med sine udløbere danner den tætte, 10-20 cm høje tæpper med jordbærlignede blader. Gule små
blomster i maj måned, kortvarig blomstring. Antal pr. m2 9-12 stk. Nøjsom og stiller små krav, passer også til større anlæg.
Brunnera macrophylla – Kærmindesøster
Danner tætte puder med sine hjerteformede blade. Planten bliver ca. 30-40 høj og blomstrer i aprilmaj med sine Forglemmigej-lignende blå blomster. Brunnera kan fryse i strenge vintre, men kommer igen fra frø. (Breder sig ved selvsåning.) Kærmindesøster egner sig godt i beplantninger med
naturpræg under træer og buske. Den blomstrer samtidig med mange løg blomster og kan se fantastisk ud f.eks sammen med tulipaner. Antal planter 5-8 stk pr. m2.
Cornus canadensis – Kanadisk Kornel (Kanadisk Hønsebær)
Delvis vintergrønne blade, som ofte i efteråret farves til rødbrune. Planten bliver ikke højere end ca.
20-30 cm og med hjælp af sine udløbere danner Kornellen tætte tæpper. De hvide blomster lyser op
i maj-juni, senere kommer det røde skinnende frugter. Kornellen er surbundsplante og trives dermed
bedst i fugtig spaghnum- ideel sammen med Rhododendron. I forkert jordtype bliver det nok problemer med etableringen. Antal planter 9-15 stk pr. m2. Den vildtvoksende C. suecica ligner meget på
C. canadensis, men den er ikke i produktion.
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Corydalis lutea (Pseudofumaria) – Gul Lærkespore
Lærkesporen trives udmærket i skygge under skovbundsforhold, men kan også ses til at sprede sig
villig i stenbed, murer og fuger under solrige og tørre forhold. Blomstringen varer utrolig længe
(maj-september), bladene er sirlig findelte. Antal planter 9-12 pr. m2. Der er mange arter af Lærkespore som vokser vildt i Danmark og også en del sorter i produktion. Men det er ikke altid lige nemt
at få dem til at etablere sig, en del sorter visner helt væk efter afblomstringen og skal dermed plantes
i sammen med arter som kan tage over.
Galium odoratum – Skovmærke
Breder sig effektivt ved rodskud, men kvæler ikke andre planter og er ikke dermed den bedste mod
ukrudt. Skovmærke trives i de fleste jordtyper. På grund af den beskeden kultiveret udseende passer
den bedst i anlæg med naturlig præg. Højde ca. 20 cm, hvide blomster i maj-juni. Antal planter 9-12
stk pr. m2. Vokser vildt i danske bøgeskove.
Fragaria hybr. ’Pink Panda’ – Prydjordbær
Værdifuld stærktvoksende, tæppedannende, ca. 15 cm høj bunddække. Blomstrer meste parten af
sommeren med små lyserøde blomster. Dannes der frugt er den meget lille, spiselig. Antal planter
7-9 stk pr. m2.
Omphalodes verna – Kærminde
Lav, ca. 15 cm, tæppedannende bunddække som breder sig kraftigt med udløbere. Himmelblå, små
blomster i april-maj (juni) som sidder tæt i tæt. Trives på alle jordtyper, vil nok ikke have det alt for
tørt. Ved at kombinere med løgvækster kan det opnås en spænende ’sød’ blomstereffekt. Der findes
også sorter med hvide, mørkeblå eller to-farvede blomster, men disse er ikke lige kraftige i væksten.
Antal planter 9-12 pr. m2.
Pulmonaria angustifolia ’Azurea’ – Blå Lungeurt
I naturen vokser den i lyse skove på muldbund. Planten har krybende stængler som breder sig.
Blomsterne kommer tidligt i april-maj. Lungeurt er nemt at få til og den klarer sig også fint i sol
bare bunden er muldrig nok. Højde ca. 25 cm. Antal planter 9-12 pr. m2.
Pulmonaria sacchrata – Lungeurt
Denne sorten har dekorative hvidplettede blade og rød-/blåviolette blomster i marts-maj.
Beskrivelse som ved P. ang. ’Azurika’, men evnen til at brede sig er ikke helt lige kraftig.
Højde ca. 30 cm.
Symphytum grandiflorum – Kulsukker
Kraftigvoksende, tæppedannende staude med smukke krem gule blomster tidligt i april-maj. Høje
ca. 25 cm. Robust bunddække. Antal planter 6-9 stk pr. m2.
Hosta ass.- Funkia
En omfattende gruppe som hovedsagelig plantes pga. dens blade, selv om det findes mange med dekorative hvide, lyslilla eller lilla blomster –nogle af dem dufter til og med! Størrelsen og vækst-kraften varierer meget mellem sorterne, de mindste bliver kun ca. 20 cm høj mens de mest kraftigste bliver optil 80-90 cm højde og bredde! De mest almindelige ’anlægsorter’ bliver rundt 40-50 cm, de
forholdsvis lette blomsterstilkene stikker op noget højere. Hosta bliver mest frodig i humus- og
næringsrig jord, men duer også på lettere jord – en flot valg til krukker og urner! De fleste sorter
foretrækker skygge og halvskygge, i stærk sol kan bladene få sviskader, dette gælder specielt de
gulbladete sorter. Funkia kan kombineres med mange type planter, andre stauder som f. eks.
Alchemilla, Geranium og Heuchera, forskellige Græsser og Bregner. De frodige og farverige bladene danner en fin kontrast til Rhododendron og andre type vintergrønne bladplanter, Pieris, Hedera
arborescens og Ilex. Løg som blomstrer tidligt på foråret må meget gerne kombineres med Hosta,
som kommer faktisk forholdsvis sent i gang med væksten og på den måden kan en først nyde løgfloran. Efterfølgende bliver de visne løgbladene dækket af den spirende Hostaen. Efterårsfarven er
smuk! Planterne kan nemt formeres ved deling på foråret eller på efteråret. Sortimentet er stort,
nedenunder er kun nævnt nogle af de mest gængse sorter.
Hosta hybrid ’Blue Cadet’
Små gråblå blade, højde ca. 35 cm, lavendelblå blomst. Antal planter7 stk pr. m2.
Hosta hybrid ’Ground Master’
Grønne blade med hvid kant, højde ca. 30 cm, mørkviolet blomst. Antal planter 7 stk pr. m2. (Sorten
er ikke udbredt i produktion.)
Hosta hybrid ’June
Gule blade med blågrøn kant, højde ca. 30 cm, lyselilla blomst. Antal planter 5 stk pr. m2.
Hosta sieboldiana ’Elegans
Store blågrå blade, højde ca. 60 cm, hvid blomst. Antal planter 3-4 stk pr. m2
Hosta sieboldiana ’Frances Williams
Store blågrå blade med gul kant, højde ca. 60 cm, hvid blomst. Antal planter 3-4 stk pr. m2.
Hosta fortunei ’Aueomarginata’
Mørkegrønne blade med bølget gul kant, højde ca. 50-70 cm, lyselilla blomst. Antal planter 3-5 pr.
m2.
Hosta fortunei ’Golden Standard’
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Gule blader igennem hele sommeren, grøn rand, lyselilla blomst, højde ca. 60 cm. Antal planter 5
stk pr. m2.
Hosta hybrid ’Krossa Regal’
Smalle blågrønne blade, højde ca. 60-70 cm, violet blomst. Antal planter 3-5 stk pr. m2.
Hosta hybrid ’Patriot’
Grønne blade med en stærk hvid kant, højde ca. 50-60 cm, lilla blomst. Antal planter 5-6 stk pr. m2.
Hosta hybrid ’Wide Brim’
Lysegrønne blade med cremfarvet bred kant, højde ca. 40 cm, lyselilla blomst. Antal planter 4-6 stk
pr. m2.
Hosta undulata ’Mediovariegata’
De bølgete blade er hvid i midten og haver bred mørkegrøn kant, højde ca.50-60 cm. Antal planter
5-6 stk pr. m2.
Hosta hybrid ’Sum und Substance’
Meget store lysegrønne blade, speciel i udspring! Lyslilla blomst. Antal planter 4-5 pr. m2.
Hosta hybrid ’Royal Standard’
Store lysegrønne blade, højde 50-70 cm, hvid blomst. Antal planter 3-5 stk pr. m2.
Hosta hybrid ’So Sweet’
Grønne blade med cremefarvet kant, højde 40-50 cm, hvid blomst. Antal planter 5-6 stk pr. m2.
Lamium maculatum (=Lamiastrum) – Tvetand
Mørkegrønt, delvis stedsegrønt løv, sølvaktigt plettet. Breder sig hurtigt med udløbere. Har et
forholdsvis beskedent blomstring i maj-juni. Kan beskæres tilbage efter afblomstringen for at få
tættere bladverk. Egner sig bedst til store flader hvor det ikke er behov for afgrænsning.
Antal planter 7-9 stk pr. m2.

Cimicifuga, Tiarella og Rodgersia

Hosta 'Aureomarginata'

Hosta ’Sum and Substance’

Hosta ’Elegans’
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