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Benved, 
Euonymus 
planipes
Denne art stammer 
fra Japan og er en pragt-
fuld plante, der godt kan nå op mod 3 – 4 m 
i højden. Relativt store blade på de kraftige 
oprette grene med udbredte sidegrene. 
Røde efterårsblade, der falder tidligt og efter-
lader resten af planten med små hængende 
japanske røde lygter med orange frøkappe.

Alm. benved, Euonymus  
europaeus ’Red Cascade’
Opsigtsvækkende og utrolig dejlig busk. ’Red 
Cascade’ bliver 2 – 3 m høj og bred med en ret 
åben vækst og let overhængende grene. Bla-
dene er flotte røde om efteråret, men når de er 
faldet til jorden, efterlades busken med de mest 
dekorative pink kapsler og orange frøkapper.

Vinget benved, Euonymus  
alatus ’Compactus’ 
Opret og ret kompakt busk, der 
bliver ca. 1 m høj og noget brede-
re. Farves i september – oktober.

Imponerende 
bladeffekter

Benved er 
robuste buske 

i haven, og de er 
nemme at passe. 

Plantes i almindelig 
fugtig havejord
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Efterårets fortryllende farver vir-
ker stærkt i enhver have. Mange af 
havens mindre træer er rigtig gode til 
at ændre bladfarven lige inden blad-
fald. Det samme gælder for nogle af 
buskene, der på samme måde giver 
haven fuld kulør og trodser årstidens 
svigtende lys

Hjertetræ, Cercidiphyllum japonicum
Lille træ eller flergrenet stor busk, der dan-
ner en pyramideformet krone. Vil typisk nå 

en højde på 5 – 6 m. Bronzefarvede blade i 
udspring, blågrønne blade hele sommeren, og 

som ét af de første træer, får hjertetræet de 
skønneste efterårsfarver i gule, orange, rødlige 
og ligefrem lilla farver. Dufter desuden krydret 

og lidt af jordbær i forfaldet.
Vokser i helt almindelig fugtig havejord og tåler 

beskæring, hvis det bliver for stort.

Røn, Sorbus ‘Dodong’,  
‘Autumn Spire’

Hos alle rønnebærtræer skifter bladene farve 
om efteråret. De flotteste efterårsfarver ser vi på 

sorterne ’Dodong’ og ’Autumn Spire’, som er 
fundet i Japan og Sydkorea. 

’Dodong’ bliver omkring 5 m høj og har en mid-
delstor krone. Får orangerøde bær.

’Autumn Spire’ bliver omkring 4 m høj og har en 
tæt slank opret vækstform. Får orangerøde bær.

Spiræa, Spiraea betulifolia
Har du brug for en god bunddækkende busk 

under havens større buske og træer? Så er 
denne spiræa et godt bud. Bliver knapt 1 m 

høj og har en tæt forgrenet vækst. Blomstrer 
med hvide blomster i juni og afslutter året 

med rødlig til gule blade, som holder relativt 
lang tid. Nem og sikker plante i haven.


