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Hagehortensia 
– en vakker perle i hagen! 

 

 Hagehortensiaen er annerledes fra vanlig stuehortensia, da den er mye mer hardfør, og blir 

den plantet ut i et bed vil den blir som en tett, rund busk. Det finnes mange forskjellige 

sorter av hortensiaen, og vi har samlet sammen noen tips og råd til hvordan du best steller 

med denne vakre blomsten: 

 

Tips og råd: 

 Det finnes både «busk» hortensia, syrinhortensia og klatrehortensia hos oss, og disse 

blomstrer som regel fra juni til oktober. 

 Du kan ha dem både i krukker og bed, men de vil absolutt trives best jo mer jord de får stå 

i. 

 Hortensia trives i fuktig, sur og veldrenert jord – akkurat som rododendron. Har du 

rododendron kan du derfor plante hortensia i samme bed, for når blomstringstiden er over 

for rododendron, da starter blomstringstiden for hortensia, og vips – så slipper du å plante 

enda mer i samme bed. 

 Selve blomsterkronene på planten kan bli veldig store og tunge, og derfor kan det være lurt 

å bruke noen pinner for å støtte dem opp med etter hvert. 
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 Denne planten trives godt i mye lys, og tåler i tillegg noe direkte sollys – men pass på å 

vanne godt, da dette også er en tørst plante. 

 La derfor ikke hortensiaen tørke helt ut. Har du den i et bed kan du sette på en spreder i ca. 

30 min pr. vanning, og står den i krukke kan du enten kjøpe selvvanningspotte eller lage 

det selv. Bruk for eksempel en stor, tom brusflaske, og sett på en flaskehals slik at ikke alt 

vannet renner ut med en gang – og så snur du den bare opp ned og stikker den ned i jorden 

i krukka. 

 Gjødsle gjerne hver 14 dag med vanlig gjødsel, eller bruk langtidsgjødsel 

 Beskjær hortensiaen med en gang den er ferdig med blomstringen. Dette er fordi mange 

hortensia-sorter setter knopp allerede på høsten igjen, som er ment for neste års blomstring. 

Derfor, hvis du beskjærer dem for sent på året, så risikerer du å skjære bort neste års 

blomstring. 

 Noen hortensiatyper bør tas inn om vinteren, og kan da fint settes i en kjeller eller 

kjølerom. Syrinhortensia derimot, er en av de mest hardføre typene som kan stå ute hele 

året. 

 

Visste du at…? 

 Den populære hortensiaen kommer fra Sør-Japan? Faktisk så vokser det minst 90 

forskjellige sorter av hortensia i Kina, Sørøst-Asia, Nord- og Sør-Amerika. 

 Hva med at den kan skifte farge?? Nyansen på fargen henger sammen med pH-verdien i 

jorden, hvor hortensiaen kan bli mer rosa hvis jorden inneholder kalk, og blå hvis jorden er 

sur med litt aluminium i. Hvite hortensiaer derimot – de forandrer ikke farge Spennende, 

ikke sant?? 

 


