
  

 

  

  

Ser her hvordan du kan 

plante hæk allerede nu. 

  

Vil du gerne have din nye hæk i jorden og have glæde af den allerede 

i år, så se her. 

Igen i år præsenterer vi den alternative hæk; ’Sommerhæk’. Med 

’Sommerhæk’ kan vi endeligt plante nye hække i næsten hele 

havesæsonen – og i hvert fald ca. 5 til 7 uger før vi kan plante de 

barrodet hækplanter. Du skal blot huske at vande godt en gang om 

ugen, hvis ikke det regner.  

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


 

’Sommerhæk’ er de gammelkendte hæk typer, men nu produceres de 

i 12 stk´s bakker med dybe spidse ’potter’. Så når du modtager din 

nye hæk, er det som var det pottede hækplanter. Bare til en ganske 

overkommelig pris. 

’Sommerhæk’ planterne er alle det vi kalder +40 planter. Det vil sige, 

at de minimum er 40 cm høje ved modtagelse, og tit højere – dog lige 

med undtagelse af arten Birkebladet spiræa (Spiraea betulifolia), den 

er blot 20 cm høj. Birkebladet spiræa (Spiraea betulifolia) bliver jo ikke 

så høj som udvokset. Den når en højde på 60 til 90 cm. 

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


 

Følgende hækarter leveres som 

’Sommerhæk’: 

Fjeldribs 

Spiræa ’Grefsheim’ 

Spiræa vanhouttei 

Liguster ’Liga’ 

Sargentsæble 

Surbær 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-o/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-b/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-n/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-p/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-x/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-m/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-u/


Birkebladet spiræa 

Alle tiders mulighed for at få plantet hække, afskærmninger og 

småskjul - selv om det er sensommer! 

Brug f. eks. et par bakker spiræa hæk. Plant dem i en ¾ cirkel med 

åbningen væk fra terrassen – og du har et perfekt lille haverum til 

legeplads, bålplads eller til en lille teltplads til ungerne. 

Hvad gemmer der sig inde bag dette cirkelslag af spiræa ’Griefsheim’? 

 

God arbejdslyst 

  

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-c/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iyulkil-l-q/


 

  
 

LIKE
 

Planteshop.dk | Bøgeskovvej 19 | 7000 Fredericia | CVR nr.: 

DK - 26 40 31 38 | kontakt@planteshop.dk | Tlf.: +45 24 64 96 

09 

Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 

  

Afmeld  

 

 
 

https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-iyulkil-l-a/?act=wv
http://planteshop.createsend1.com/t/t-u-iyulkil-l-f/
https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-iyulkil-l-a/?act=wv

