
  

 

  

Plant lækre vitaminer i 

surbundsbedet 

 

De fleste af os har et par rododendron eller azalia. Tit er der lidt plads mellem 

planterne og måske også lidt inde under de større buske – her kan der hentes 

masser af lækre vitaminer! Plant f. eks tyttebær som bunddække i surbundsbedet. 

Tyttebær lukker i løbet af få år bunden helt af, og mindsker ukrudt væsentligt – og så 

giver de masser af skønne, røde bær til tyttebærmarmelade eller til råsyltede 

tyttebær. Tyttebærrene modner over lang tid, og er ret så lette at plukke. Bærrene 
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hænger nærmest under grenene, så det er bare at lade fingrene stryge hen under 

grenene, så får du håndfulde af de gode bær til skålen. 

 

Er er bare en smule plads mellem eller bag dine rododendron, så plant blåbær. De 

høje, såkaldte Amerikanske blåbær, giver masser af sunde, søde og lækre bær sidst 

på sommeren – og så har blåbær de smukkeste høstfarver! 

Planter du tyttebær og blåbær nu i foråret, kan du allerede få den første lille høst af 

skønne bær sidst på sommeren. 

Blåbær modner i juli/august og tyttebær i august/september. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-dilhsy-l-j/


 

Til sidst lige en lille sød bunddækkeplante til surbunden - med vitaminer! Nemlig 

tranebær, tranebær er en tæt krybende stedsegrøn plante, som dog her i foråret har 

smukke rødlige blade. Tranebærret er et sundt og velsmagende bær, som især er 

egnet til saft og syltetøj. 

Tranebær modner i oktober/november, så med tranebær, tyttebær og blåbær får du 

en skøn, lang sæson med sunde vitaminer fra surbundsbedet. 

  

Ps: Vil du vide mere om hvordan du skal plante dine vitamingivere - så mail eller ring 

til os. 
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God fornøjelse. 

  

  

Venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 
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