
Varför är höstplantering så bra?

Hösten är den bästa tiden för plantering! Det borde räcka så, men påståendet 
behöver en förklaring.

Numera är våren den stora tiden för plantering. Ljuset kommer tillbaka, vi vistas mer ute 
och vi är sugna på trädgårdsarbete, sätta frö, gräva och just plantera. Visst, 
våren är en god tid för plantering och det går utmärkt att plantera det mesta.

MEN, proffsen/yrkesfolk planterar alltid mest på hösten och detta är ingen slump. 

På hösten har vi nämligen en annan fuktighet i marken/luften och en viloperiod hos 
växterna är på gång. Detta gör att arbetet inte blir riktigt lika krävande och man 
behöver inte vattna lika mycket.

Även om växten du planterar på hösten ser lite avlövad eller ”tråkig” ut, kommer 
rötterna börja etablera sig under marken p.g.a. att jorden fortfarande är relativt varm, 
vilket är en stor fördel för växten när våren kommer året därpå. Detta sker utan det syns 
ovan jord. Rötterna är då redan delvis förankrade i jorden och därmed redo för att suga 
vatten och näring. Etableringen blir således säkrare. Det går även lättare att gräva på hös-
ten och det går utmärkt att flytta och dela växter.

Något det flesta vet är att man planterar barrotade häckplantor på hösten. Men det går 
alltså också utmärkt att plantera krukodlade växter så som träd, fruktträd, 
buskar, rhododendron, rosor, de flesta perenner, lök/knöl, m.m.

Vi vill dock göra er uppmärksamma på att vintergröna växter (de som inte tappar bla-
den) bör planteras under första delen av hösten och här är vattningen mer 
nödvändig under hela hösten och mycket tidig vår jämfört med lövfällande växter!
Det är också viktigt att gödsla på hösten och då ska man använda ett kvävefritt 
gödsel.

På Flyinge Plantshop brukar vi säga att det är höst från september till slutet av
november. Vi har då ett sortiment, precis som under våren, där vi varje vecka fyller på 
med nya fina växter. Under sensommaren och hösten tar vi in den nya produktionen 
från vår egen odling samt från plantskolor runt omkring oss. Växterna är väldigt fina och 
har en enorm livskraft. Detta värnar vi om och exponerar dessa på många olika sätt i 
vårt Gardencenter. 

Varmt välkomna!   #höstplanteramera

Jordnära sedan 1969
Flyinge Plantshop



• Växter är färskvara och färskvaran är 
 färdigodlad på hösten. Bästa tiden för växterna. 

•	 Högre markfukt och lättare att gräva. 

•	 Varmt i jorden. 

•	 Rotproduktionen pågår fast det ej syns. 

•	 Växterna blir mer väletablerade inför sommaren.  
 
 (Mindre vattning)
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Fördelar med höstplantering!

Hösten är bästa planteringstiden!
Stora Planteringsveckan är ett årligt höstevent i
trädgårdsbutiker över hela landet, ett startskott
för höstens långa planteringssäsong.


