Forslag til
KVALITETSSTANDARD FOR
BUSKE, KLATRE- OG
BUNDDÆKKEPLANTER
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Klatreplanter
Klatreplanter er alle stængelplanter der
har en overvejende opretvoksende
vækst. Klatreplanter omfatter alle klatrende planter uanset om det er hæfterodsklatrere, hæfteskiveklatrere, bladstilkklatrere, slyngtrådsklatrere eller
stængelklatrere. Kategorier:

Skudlængde
min. 30 cm

de
m

Antal skud
10 cm fra basis

Skudlængde
Måles fra basis til skudspids
• < 60 cm halvfabrikata (< 2 liter potter)
• 60-80 cm (> 2 liter potter).
• 80-110 cm (>5 liter potter)
Antal skud
Tælles op fra basis.
• 1-4 grene (< 2 liter potter)
• 5-10 grene (> 2 liter potter)
• Over 10 grene (> 5 liter potter)
Klatreplanter som Clematis, Lonicera,
Humulus, Akebia, Actinidia,
Aristolochia, Celastrus, Hydrangea pet.,
Skudlængden
Jasminum, Fallopia og Wisteria vil ofte
angives i to størrelser, have mindst 5 grene mens Hedera kan
< 60 cm og 60-110 cm. have op til 5 eller flere.

Skudlængde måles
for tre grene
Højde
0,5-5 cm
Fladtvoksende

Højde
5-20 cm

Opretvoksende

Bunddækkeplanter
Bunddækkeplanter er lave eller fladt voksende buske eller stauder der er egnet til at dække jordoverflader. Kategorier:
Type
• Fladtvoksende (højde 0,5-5 cm)
• Opretvoksende (højde 5-20 cm)
Skudlængde
Måles fra rodhals til skudspids
for 3 grene.
• Størrelse < 30 cm
• Størrelse 30-50 cm
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Forgrening
Måles 3 cm fra basis
• 3-5 skud
• >5 skud
Pottestørrelse
• <1,5 liter
• >1,5 liter
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Let busk

Busk

Buske
Planter der ofte er uden egentlig stamme.
Produktgrupper: Conifera, frugtbuske, prydbuske, surbundsplanter og hækplanter der alle har hver deres kvalitetskrav.
Hækplanter betegner en stor gruppe varer af løv- og nåleplanter der enten er frøformerede eller stiklingeformerede, og som i
sin vækstform gør dem egnede til hække og hegn.
Planterne leveres enten som barrodsplanter, klumpplanter eller
containerpanter. De deles op i følgende tre kategorier:
Hækkvalitet (H)
• Én eller flere kraftige grene
• Alder (barrodsplanter)
• Højde (barrodsplanter)
Solitærbusk (Sol.busk)
Solitærbusk er betegnelsen for
en større busk der kan anvendes som solitærplante. Kvaliteten angives med buskens højde og forgrening. Solitærbusk
leveres med klump eller i container på mindst 10 liter med
minimum 4-5 flerårige, forgrenede grene.
Sorteres efter højde:
100-125 cm
125-150 cm
150-175 cm
175-200 cm
200-250 cm
250-300 cm etc.

Buske
• Forgrening: grene defineres
som min. 30 cm lange skud,
der udgår fra de nederste 10
cm af stammen
• Let busk (IL): 2-4 grene for en
klump på > 2 liter
• Busk (I): 5 eller flere grene
for en klump på > 3,5 liter
Forgrening og vækstkraft er
sortafhængig. Nogle arter er
så tætforgrenet (og lave) at
det er praktisk svært at identificere hovedgrene. Det er desuden tvivlsomt om det er et
passende mål for kvaliteten.
Her må man forlade sig på det
nuværende system:
• Let busk (IL): minimum 2½
grene (½ = delvist udviklet
gren) velafmodnede grene.
• Busk (I): 3 kraftige, velafmodnede grene. Antallet er
dog afhængig af art.
29

