
HOSTA GUIDE  

Stauder til inspiration……... 



     

     

     

     

     

     

Find din Hosta her…. 

Hosta undulata 
'Mediovariegata' 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 40/60 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 

Hosta undulata 
'Univittata' 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 40/60 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
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'Fire and Ice' 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 6 

Hosta sieboldiana 
'Great Expectations’ 
Lysforh.: halvskygge/skygge 
Blomst: hvid 
Højde: 40/60 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
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Hosta s. 'Regal 
Splendor’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: lilla 
Højde: 60/80 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 5 

Hosta sieboldiana 
'Frances Williams’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: hvid 
Højde: 60/70 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 4 

Hosta fortunei  
'Aureomarginata’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juni-juli 
Antal pr m2: 6 

Hosta hybrid 
’Brim Cup’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 30/50 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
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’Patriot’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 

Hosta hybrid 
’Francee’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: hvid 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juni-juli 
Antal pr m2: 6 

Hosta hybrid 
’Fragrant Dream’ 
Lysforh.: skygge/halvskygge 
Blomst: lyslilla, duftende 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 6 

Hosta hybrid 
’So Sweet 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: hvid, duftende 
Højde: 30/50 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 6 



    

    

    

    

    

    

Hosta tardiana  
’June’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: lilla 
Højde: 40/60 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 

Hosta tardiana 
’June Fever’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: lilla 
Højde: 20/40 cm 
Blomstring: juni-juli 
Antal pr m2: 12 
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Hosta fortunei  
’Gold Standard’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: lilla 
Højde: 40/70 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 6 

Hosta hybrid 
’Orange Marmelade’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
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Hosta hybrid  
'Krossa Regal’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: lilla 
Højde: 70/130 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 5 

Hosta sieboldiana 
’Elegans’ 
Lysforh.: skygge/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 60/70 cm 
Blomstring: juni-juli 
Antal pr m2: 4 

Hosta sieboldiana 
 
Lysforh.: skygge/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juni-juli 
Antal pr m2: 5 

Hosta tardiana 
’Halcyon’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 30/50 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
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Hosta hybrid  
’Snowflake’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 30/40 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 9 

Hosta hybrid 
’Devon Green’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: lilla 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juli-september 
Antal pr m2: 6 

Hosta hybrid 
’Royal Standard’ 
Lysforh.: skygge/halvskygge 
Blomst:  Hvid 
Højde: 50/80 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 5 

Hosta hybrid 
’Honeybells’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Blomst: lyslilla 
Højde: 60/80 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 6 



Hosta hybrid  
’Red Oktober’ 
Lysforh.: halvskygge 
Løv/blomst: grøn/lilla 
Højde: 40/50 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
Synlige mørkrøde stængler 

S
p

ecialiteter 

Hosta hybrid 
Orange Marmelade' 
Lysforh.: halvskygge 
Løv/blomst: gulbroget/lyslilla 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juni-august 
Antal pr m2: 6 
Løvet har flotte nuancer i gult  
med lys blågrøn kant. 

Hosta hybrid  
’Big Daddy’ 
Lysforh.: halvskygge 
løv/blomst: blåligt/lyslilla 
Højde: 60/90 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 5 
Har udpræget store blade, 
velegnet til snit. 

S
p

ecialiteter 

Hosta hybrid 
’Praying Hands’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Løv/blomst: grøn m. creme hvid 
kant/ lyslilla 
Højde: 40/60 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
Meget smalt og opret løv der 
ikke folder sig fuldt ud. 

Hosta hybrid  
'Guacamole’ 
Lysforh.: halvskygge 
Blomst: gulbroget/hvid 
Højde: 50/70 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 4 
Meget duftende 
 

Hosta fortunei 
'Whirlwind’ 
Lysforh.: halvskygge 
Løv/blomst: hvidbroget/lilla 
Højde: 30/60 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
Løvets midte ændre farve fra 
cremehvid til mørkgrøn sidst 
på sommeren 

Hosta hybrid 
’Harry van Trier’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Løv/blomst: mørkegrøn/lilla 
Højde: 15/35 cm 
Blomstring: juni-juli 
Antal pr m2: 12 
Meget småbladet og hører til 
de mindste udgaver af 
Hosta’er.

Hosta hybrid 
’Blue Mouse Ears’ 
Lysforh.: sol/halvskygge 
Løv/blomst: blådugget/lyslilla 
Højde: 15/30 cm 
Blomstring: juli-august 
Antal pr m2: 6 
Meget små og runde blade 
og flot blålig farve.  

Specialiteter blandt Hosta’er 

Pasning/Pleje 
Hosta trives i næsten al slags jord bortset fra meget kalkholdigt eller våd jord, men fortrækker  gene-
relt en god let fugtig muldjord. De meget små Hosta’er dyrkes bedst i afgrænsede bede eller stenbe-
de, men de fleste andre er grådige planter, der kræver en næringsrig jord. Tommelfingerreglen siger: 
Jo større planten er, jo større er behovet for god næringsrig jord og gødning. 

Kvaliteten af jorden kan forbedres ved at tilsætte organisk materiale som f.eks. havekompost, godt 
komposteret dyremøg eller champignonkompost. Det er med til at forbedre jordens struktur ved at 
åbne for lerlag og forbedre drænforholdene og det fremmer en jordstruktur, der holder på fugten i let 
jord. Hvis det er en meget tung jord, kan strukturen forbedres ved at blande en spand grus pr. m2 i 
jorden. Skygge er også vigtig for de fleste hosta, med få undtagelser. Tommelfingerreglen er: Jo tyn-
dere blade, jo mere skygge, da tynde blade er mere udsat for svidninger af solen. Det ideelle skyg-
geniveau for de fleste hosta er let skygge under løvfældende træer. En placering, hvor der kommer 
nogen sol (dog ikke middagssol), er nødvendig for at de brogede typer kan få deres rigtige farve. En 
vis mængde sol er også nødvendig til gulbladede hosta, der ellers vil blive middelgrønne i skygge. 
Grønbladede hosta vil kunne gro i ganske megen skygge. Hosta er mere villige til at blomstre i sol, 
selvom blomsterne og farverne vil holde længere i skygge. Et læ for rusk og vind er ønskværdig, da 
bladene kan blive skadet. Hvis Hostaerne plantes mellem buske og/eller højtvoksende stauder, står 
de som regel godt beskyttet 

D
yrkn

in
g

svejled
n

in
g

 


