VEJLEDNING SURBUNDSPLANTER
Hvad er en surbundsplante?
Surbundsplanter skal som navnet antyder plantes i en sur jord. Jordens surhedsværdi måles på phskalaen der går fra 1-14, hvor 7 repræsenterer neutral jord. Dvs. at alt under 7 i teorien er sur jord
mens alt over 7 er basisk jord. For at en plante betegnes som surbundsplante skal denne kunne
tåle en PH-værdi på 5,5 for at blive betegnet som surbundsplante.
De færreste haver har af natur ikke sur-jord, og ofte er det derfor noget private haveejere køber
sig til. Vi anbefaler altid at du bruger en grov ugødet spagnum – da du på denne måde er sikker på
at spagnummen er egnet til surbundsplanter. Det er vigtigt at spagnummen er god grov, så du får
en god struktur i jorden.
Hvordan planter man surbundsplanter?
Huskeregler for Rhododendron:
Når du anlægger Rhododendron bede er det en fordel at huske, at Rhododendronens rødder kun
går 45cm. Ned i jorden og derefter vokser til siderne. Grav derfor dit hul 50cm dybt og gerne
ekstra bredt, fyld hullet helt op med spagnum, og plant derefter din Rhododendron i ren grov
spagnum. Du kan med fordel væde spagnummen op inden du fylder den i hullet. Spagnum tørrer
nemt ud, og kan være enormt svært at vande op, sørg derfor at holde spagnummet fugtigt en god
periode efter du har plantet. Anlægger du større bede vil vi anbefale en Gardena siveslange, som
fordeles ud i bedet, på denne måde kan du nemt holde bedet fugtigt.
Andre surbundsplanter (følg vores generelle plantevejledning plantevejledning):
Planter såsom magnolier, japanske løn, koreakornel, kan tåle at stå i en sur -til let sur jord, hvilket
vil sige at du ikke behøver plante i ren sur jord. Her anbefaler vi at blande Champost surbundsjord
i plantehullet sammen med havejorden.
Planter såsom Skimmia, Pieris, blåbær, lyng m.m. foretrækker ren sur jord, igen anbefaler vi
Champost surbundsjord, som kan købes i mindre mængder og som har en mere porøs struktur
Efter plantningen:
•

Planter der står i sur jord skal ALTID holdes jævnt fugtige. Tørrer de ud, dør de. Den svære
balance er dog, at for meget vand det kan lige så vel dræbe planten som for lidt vand. Så
selvom surbundsplanter kræver vand, så er det meget vigtigt ikke at overvande så
planterne står under vand. Under længere perioder uden vand fra naturens side, er det
vigtigt at du øger vandingsniveauet - Vand er essentielt for plantens vækst.

•

Sørg for hvert år at få fyldt frisk sur-jord i dine surbundsbede. Surheden i jorden nedsættes
løbende, og selvom du gøder, er dette ikke nok til at holde den lave pH-værdi.

•

HUSK at du skal gøde med organisk surbundsgødning (OSMO)
- Dette kan du med fordel gøre månedligt imellem april og august, så længe du bruger en
organisk gødning. Bemærk også at surbundsgødning kun har en let forsurende effekt, og
det er derfor nødvendigt at topdresse med surbundsjord hvert år.

BONUS! Har du mange nåletræer i haven kan disse også bruges til at danne sur jord, så fyld altid
gerne nedfaldne nåle i dine surbundsbede.

Hvordan beskærer man surbundsplanter?
Selvom mange ikke tror det kan lade sig gøre, så er der faktisk ikke noget galt i at beskære sine
Rhododendron. Det bedste tidspunkt at beskære dem på er umiddelbart efter blomstring. Skal du
lave en hårdere beskæring anbefaler vi dog at dette foretages i februar-marts, dog er det ikke alle
Rhododendron som bryder sig lige godt om en hård beskæring og ville have svært at skyde igen.
Kom ned i havecenteret og få en snak med vores gartnere – de kan vejlede dig bedst muligt.
Medbring altid gerne billeder.

