
Tack för ditt förtroende att handla växter hos oss. Vi hoppas att du så 
fort som möjligt ska nå det resultat som du förväntar dig. För att göra 
ditt projekt så framgångsrikt som möjligt vill vi ge några råd på vägen. 
Du har valt att beställa växter för plantering på hösten. Det gör både 
oss och växterna glada. Hösten är den bästa tiden för plantering då 
växter alltid har lättast att etablera sig när de är i vila. Rötterna får i lugn 
och ro etablera sig på sin växtplats fram till våren då växten kommer att 
skjuta ny fart. Det gör inget att det blir frost eller att det kommer en kall 
vinter. Det klarar normalt sett bladfällande växter bra. Det enda som 
kan hindrar plantering är tjäle men så länge det är grävbart kan man 
plantera utan problem. Anledningen till att vårplantering har blivit allt 
vanligare är förmodligen att trivselfaktorn i trädgården är högre når 
vårsolen kommer. Men allt som blir gjort på hösten skapar mer njutning 
och lättare arbete till våren.

Vid leverans på hösten kan dock plantorna se lite vissna ut, precis som 
etablerade växter börjar anta höstfärger eller fälla sina blad, men det är: 
Ingen fara – det är som det skall vara!

Häckplantor
När häckplantor tas upp för höstplantering kan lövfällningen påskyndas. 
Plantorna kan se skamfilade ut och blad kan vara bruna och ibland i lätt 
förruttnelseprocess efter leveransen, detta kan se lite illa ut men är helt 
naturligt. Även om etablerade plantor i närområdet ännu har gröna 
blad så har alltså dina plantor redan förberett sig för höst och vinter. 
På hösten så tappar ju de flesta växter sina blad.
Det finns ingen anledning till oro utan till våren så kommer plantorna 
att skjuta nya härliga blad så fort vädret tillåter.
Plantor som skördas/planteras på hösten kan vara lite osäkra på när de 
ska sätta fart på våren. En höstplanterad växt kan därför ibland vänta 
lite längre med att skjuta nya skott den första säsongen efter plante-
ring. Detta är också helt normalt och avvakta därför i lugn och ro start-
punkten för dina växter.

om växterna själva får välja

Höstplantering

Växter tappar sina blad
På hösten somnar de flesta bladväxter in och tappar alla sina blad. 
Många perenner vissnar ner helt ovan mark. Processen kan starta redan 
i September genom att träd och buskar fäller sina inre blad. Detta för 
att fokusera på den sista tillväxten längst ut på grenarna och samla kraft 
inför nästa år.

Höstblad inte lika vackra
”Gamla” blad som knoppades redan tidigt under säsongen blir på 
hösten känsligare för skador, tappar färgen och blir gula. Bladen har 
ju hängt med ett tag och det har kanske varit någon storm och eller 
kanske en frostnatt under hösten. Från mitten på oktober så sätter 
bladfällning i gång på allvar. Och växterna kan förefalla lite vissna, hål i 
blad, bruna bladkanter men, som sagt …
Ingen fara – det är precis som det skall vara!

Vi hoppas att med denna info skapa inspiration till att göra ditt projekt 
på hösten för att kunna njuta mer och göra ”finliret” och detaljerna på 
våren när vårkänslorna flödar. 
Och glöm inte att njuta av alla de vackra sprakande höstfärger som 
växterna erbjuder vid denna årstiden. Planera inte bara in blommor 
för även blad har färg.

Det är på hösten som grunden läggs för en vacker och prunkande trädgård 
att njuta av till våren!

Lycka till med just ditt trädgårdsprojekt önskar vi från Plantskolan!

Hösten är den bästa tiden för att plantera växter.

Tips & råd 
Plantera på hösten


