
  

 

  

  
Få held med dine 

lavendel 

 

På søndag d. 28. er det rosens 

dag. 

I den forbindelse har vi 

Super tilbud på Engelske roser 

samt på en af de mest elskede 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-ilkrtil-l-j/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-ilkrtil-l-r/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-ilkrtil-l-y/


følgesvende til roserne, nemlig  

Lavendel. 

 

Mange af os ynder at have en lavendelhæk foran roserne. 

Dels er lavendel jo en smuk og skønt duftende plante, dels 

dækker den fint for rosernes mere eller mindre pæne ’ben’. 

Men to ting skal være i orden for at lavendlen trives og 

udvikler sig smukt - vand og afvanding! 

Lavendel kan ikke fordrage at stå med rødderne i vand! Så 

jorden de plantes i, skal være det vi kalder for 

gennemtrængelig. Altså skal den være sandet, og det 

længere ned end rødderne ligger. 

Skal lavendlen stå fora roserne, som jo elsker lerjord, bør 

man grave en rende på ca. 15 cm i bredden og ca. 20 – 25 

cm i dybden. Renden fyldes med almindelig havejord 

bladet med sand, ca. halvt af hver. Så vil dine lavendler 

trives smukt i mange år.  

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-ilkrtil-l-d/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-ilkrtil-l-k/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-ilkrtil-l-h/


 

Når du har plantet lavendlerne, skal du vande grundigt. 

Jorden skal vandes godt ned omkring rødderne på 

planterne, og den skal være gennemvandet. Grav evt. et 

spadestik ned ved siden af dine nye lavendler, og 

konstater, om der er vand hele vejen ned til den naturlige 

væde i jorden. 

Så skal der så vandes en gang om ugen i op til 6 - 7 uger, 

hvis ikke der kommer godt med regn, og det behøver der jo 

ikke lige nu, hvor vi endeligt skal til at nyde sommeren. 

Lavendel er også smuk i krukkerne. Brug igen her 

jord/sphagnum blandet med lidt sand. Og husk at lægge 

nogle halvstore sten i bunden af krukken, så vælter den 

ikke og der bliver et godt dræn så overskydende vand 

ledes bort. 

  

God arbejdslyst 

Med venlig hilsen 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-ilkrtil-l-u/


Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 

  

Afmeld  

 

 
 

https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-ilkrtil-l-o/?act=wv
http://planteshop.createsend1.com/t/t-u-ilkrtil-l-b/
https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-ilkrtil-l-o/?act=wv

