Mælkeklokke - Campanula lactiflora

Bjørnegræs - Festuca gautieri

Mælkeklokke er en flot staude med
smukke klokkeblomster i pastelfarverne
lyslilla/rosa. Den blomstrer længe fra juni
til oktober. Denne kraftige staude kan
blive op til 1,5 meter høj og vokser i sol
eller halvskygge. Den er god at plukke ind
i buketter.

Tueformet, flerårig prydgræs med blålige,
trådagtige blade. Får små fine
blomsteraks i maj-juni. Bliver ca. 30 cm
høj. Trives på lette jorder. Bedst i
halvskygge.

.
Påskeklokke - Helleborus orientalis

Drejeblomst - Physostegia virginiana

Påskekokke er en meget smuk staude,
der blomstrer i det allertidligste forår, ofte
allerede fra februar måned. Den findes i
et utal af farver og blomsten står rigtig
længe. Den trives i en kalkholdig og
skovbundsagtig jord i let skygge. Den er
god under buske og træer. Hvis man
tager dem ind i stuen kan man lade
blomsterhovederne svømme i en skål
med vand.

Drejeblomst er en meget nem plante, der
trives i fuld sol eller halvskygge og i en
lerholdig eller skovbundsagtig jord. Højde
ca. 50-70 cm. Den blomstrer fra august til
oktober. Blomsterne er rosa og sidder i
fireradede aks. Den er i
læbeblomstfamilien. Bierne er glade for
den. Desuden er det en stivstilket staude,
der er god i buketter.

Kamæleonblad - Houttuynia cordata

halvskygge. Nøjsom plante der trives på
kalkholdig jord.
Himmelblå lungeurt - Pulmonaria
angustifolia ’Azurea’

Kamæleonblad er en hurtigtvoksende
bunddækkeplante med rød-hvid-grøn og
gulbrogede blade. Den får små søde
hvide blomster med gul midte. Planten
breder sig ved underjordiske udløbere, på
fugtig jord temmelig kraftigt. Den er kendt
som en iøjnefaldende prydplante.i Asien
men bruges både som krydderi og
medicin. I madlavning bruges bladene i
salat, til æg, fisk og som spinat m.m. Man
kan dyrke den i staudebedet, som
bunddække, i krukker, som hængeplante
og i et sumpbed.

Himmelblå lungeurt er en meget smuk
tæppedannende staude. Er god til
bunddække. Den får mørkegrønne ru
blade og himmelblå blomster i marts-maj.
En rigtig forårsbebuder. Vokser godt i
både sol og skygge, gerne i en lidt
kalkholdig jord.

Plettet ingefær - Arum maculatum

Farve-gåseurt - Anthemis tinctoria

Farvegåseurt er en nem staude, der
selvsår villigt. Bladene er fjersnitdelte
med savtakkede flige. Blomsten er en
kurvblomst og både skivekroner og randkroner er rent gule. Den har lang
blomstringstid fra juni til september. God i
en have med et naturligt præg. Tidligere
blev den brugt til tekstilfarvning, som
også navnet antyder. Fuld sol eller

Plettet ingefær er en 30-50 cn høj plante
med spydformede, skinnende blade med
sorte pletter. Vokser bedst i en lidt fugtig
skovbundsjord. Der er en del underarter
af arum, så det er ikke alle former af
plettet arum der har plettede blade.
Planten har en karakteristisk
blomsterstand, hvor selve de mange små
blomster sidder samlet i en såkaldt kolbe,
der typisk er violet omgivet af et højblad
eller hylsterblad, der er bleggrønt. Får
orange bær. Hele planten er giftig. Den
har ikke noget at gøre med ægte ingefær.

Dagpragtstjerne - Silene dioica

Dagpragtstjerne er en flerårig vild blomst,
som sagtens kan dyrkes i haven. Den er
meget smuk med de pink, stjerneformede
blomster. Lang blomstringstid i maj-juni.
Højde 40-60 cm. Kan evt. skæres tilbage
efter blomstring, så kommer der en ny og
mindre blomstring i efteråret. Trives i sol
og halvskygge.

Læge-kvæsurt- Sanguisorba officinalis

Lægekvæsurt er en fin staude med
smukke små vinrøde blomsterstande som
sidder på 1-1,5 meter høje stængler.
Smuk imellem andre stauder, giver
luftighed og struktur. Blomstring juniaugust. Sol/halvskygge. Trives i en
næringsrig, fugtig men veldrænet jord.
God som snitblomst.

Rosen-kvæsurt - Sanguisorba obtusa
Bølgekronet storkenæb - Geranium
phaeum

Rosen-kvæsurt er en smuk og lidt
anderledes staude med aflange, nikkende
mørkrosa aks. Bladene er uligefinnede og
grågrønne med 13-17småblade. Højde
30-50 cm. Blomstring: juli-aug. Fuld
sol/halvskygge. Trives på alle
næringsholdige jorde. God som
snitblomst.

Denne plante har fået sit danske navn,
fordi de små blomsters kant bølger som
et pigeskørt. Arten har sortlilla blomster
og smukke blade med mørke aftegninger.
Arten phaeum findes også i andre farver.
Blomstrer i maj - juni. God i halvskygge,
under buske og træer, derfor er den god i
havens skovbundsbed. Efter sigende kan
den udkonkurrere skvalderkål. Selvsår
villigt.

Storrodet storkenæb - Geranium
macrorrhizum ’Spessart’

Denne storrodede storkenæb er en god
bunddækkeplante, der bliver ca. 30 cm
høj. ’Spessart’ får smukke mørkt rosa
blomsterknopper og hvide/svagt rosa
blomster i maj-juli. Blade med flotte
høstfarver. Trives i sol eller halvskygge i
god næringsrig og veldrænet havejord.

