
  

 

  

  

  
Ønsker du et væld af 

blomster i dine 

hortensia? 

Så læs med her! 
  

 

Hortensie er nok en af de mest elskede blomsterplanter i 

haverne, men også en af de planter der giver flest 

spørgsmål til eksperterne. Læs her hvor let det er at få 

masser af blomster i dine hortensier. 

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


 

Hortensia har brug for fugtig, muldrig havejord, gerne sur 

jord som til Rhododendron. Rødderne er tykke, men ikke 

særlig udbredte, så gør plantehullet mere bredt end dybt 

og vand godt, når du planter. De fleste hortensia klarer sig 

nu også fint i almindelig havejord, måske med lidt mindre 

og lidt færre blomster. 

Hortensia har det bedst med en organisk gødning, gerne 

lidt sur. Gød gerne med et ca. 5 cm tykt lag af 

Naturgødning omkring hver plante i det tidlige forår. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-d/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-j/


 

Beskæring 

Hortensia behøver ikke særlig hård beskæring. Hvis du 

skærer de gamle grene helt i bund, kommer der nye 

grønne skud fra bunden. Disse grene blomstrer først til 

næste år, da anlæggene til blomsterknopperne dannes om 

sommeren året før. 

En let beskæring hvor man fjerner de ældste grene ved 

bunden er formålstjenligt. Dette gøres sidst i april samtidigt 

med, at de visne blomsterhoveder fra sidste år klippes af 

ovenover 1. grønne blad. Fjern maksimum en fjerdedel af 

grenene af gangen. 

Hvis det er nødvendigt, for at busken skal blive harmonisk 

eller for at begrænse dens udbredelse, kan man skære 

nogle af grenene tilbage over et grønt skud. Men igen, det 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-h/


er sommerens blomster, man fjerner. 

Der findes flere forskellige arter af hortensia, to arter / typer 

tåler hård beskæring. Det er syrenhortensia og de nye 

’Endless Summer’ typer. De blomstrer nemlig begge på de 

nye årsskud. 

 

De forskellige hortensia-arter 

adskiller sig på flere områder: 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-k/


Træagtig hortensia (Hydrangea aborescens) er en rigt 

forgrenet, opretvoksende busk. 1 – 3 m høj med mange 

hvidlige blomster i en rigt forgrenet halvskærm i juli til 

august. 

 

Fløjlshortensia  (Hydrangea aspera) kan bedst lide at 

vokse i surbundsbedet.  Den har flotte fløjlsagtige blade og 

flade op til 30 cm store blomsterskærme. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-u/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-o/


 

Almindelig hortensia (Hydrangea macrophylla) findes i 

mange sorter med farver i blå, røde og hvide nuancer. 

Denne hortensia kan skifte farve alt efter hvor sur jorden 

er. Busken er tæt forgrenet og fra 1 til 3 m høj, alt efter 

sorten og placeringen. Friskgrønne blade og ofte fine 

høstfarver. Blomsterne er meget forskellige på de 

forskellige sorter, både halvkugleformede og flade 

blomsterstande forekommer. En af bedste hortensia til 

dyrkning i krukker. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-b/


 

Havehortensia eller syrenhortensia (Hydrangea paniculata) 

Adskiller sig fra andre hortensia ved at blomstre på 

sæsonens nye skud. Busken kan, alt efter sort, blive op til 

3 m høj. Den har en mere opret og buskagtig vækst end de 

andre hortensia. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-n/


 

Egebladet hortensia (Hydrangea quercifolia) trives i både 

sol som halvskygge. Den foretrækker sur jord, men trives 

dog også fint i almindelig havejord. Egebladet hortensia er 

mere tørketålende end andre hortensiaer, og når den først 

er etableret, er vandbehovet mindre.  

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-p/


 

Klatre hortensia (Hydrangea anomala ssp. Petiolaris) klatre 

ved hjælp af luftrødder. Den kan klatre op til 4 – 6 m. Kan 

evt. bruges som fritstående busk, op til 2 m høj med 

vandret grenbygning, eller som et fyldigt bunddække. 

Busken har rustrøde grene og ældre grene og stammer har 

afskallende bark. I juni og juli er busken dækket af åbne, 

15 – 25 cm store skærmagtige blomsterstande med 

iøjnefaldende sterile, hvide randblomster. Tåler en hel del 

skygge og er ikke så pæn i direkte sol. 

  

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-x/


PS. Dværghortensiaen ’Little Lime’ er den bedste 

Hortensia til plantning i krukke – en smuk nyhed fra 

sidste år. 

  

  

God arbejdslyst 

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 
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http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tultduk-l-m/
https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-tultduk-l-c/?act=wv
http://planteshop.createsend1.com/t/t-u-tultduk-l-q/
https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-tultduk-l-c/?act=wv

