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Välkomna! 

Ett nytt trädgårdsår och en sortimentslista uppdaterad med massor av nyheter! 

 

Här finner Du vårt grundsortiment av både ved- och örtatade växter. Störst är udbudet under den tidiga säsongen fram till midsommar. Vi reserverar 

oss för slutförsäljning, eller att vinterskador gjort att vissa beställda växter inte kan levereras av de plantskolor vi har som underleverantörer 

För att kunna hålla det stora sortiment och goda kvalitet vi har blivit kända för kommer växterna från duktiga odlare i Sverige (främst), men även 

Danmark, Nederländerna & Tyskland 

 

Växtnamn 

Vi försöker hålla oss uppdaterade med det som händer inom botaniken för att ange så korrekta namn som möjligt, vilket innebär att vissa välkända 

växter har bytt namn. T.ex. har löjtnantshjärtat lyfts bort från släktet Dicentra, till Lamprocapnos. I de flesta fall finns en hänvisning i listan. I 

möjligaste mån följer namngivningen Svensk Kulturväxtdatabas (www.skud.info). I vissa fall har vi valt att låta växter stå kvar under sitt tidigare 

namn till dess att plantskolorna ändrat sina etiketter, för att inte skapa alltför stor förvirring. T.ex. så står ölandstok fortfarande kvar under släktet 

Potentilla (den förs numer till släktet Dasiphora) 

 

Storlekar 

De flesta vanliga träd och buskar kan fås i ett flertal olika storlekar beroende på behov, önskemål och plånbok (större storlekar är generellt 

beställningsvara). Likaså finns ett sortiment av perenner i solitärstorlek (i kruka 3-10 l). Vi har valt att inte ange salustorlek i sortimentslistan. 

Ovanliga sorter finns oftast bara i de mindre storlekarna 

 

Priser 

Då prisbilden kan variera över säsongen har vi hittills valt att inte inkludera pris i vår sortimentslista. Det vore omöjligt att garantera samma pris en 

hel säsong på alla perenner exempelvis, då de kan komma från flera olika leverantörer, beroende på tillgång, och priserna därmed kan flukturera 

 

Rabatter  

Vi har inga generella rabattsatser. Många växter (främst perennerna) har ett lägre pris vid köp av 10 eller fler av samma sort/prisgrupp. Vid större 

beställningar kan rabatt förhandlas. Anläggare ombedes kontakta oss i förväg via e-post eller telefon för information samt upprättande av 

faktureringsunderlag 

OBS! Rabatter är generellt EJ kumulativa, utan ges vid ett inköpstillfälle. Rabatt ges EJ på redan rabatterad vara. Inte heller kan flera erbjudanden 

kombineras, den rabatt som ger bäst pris gäller då 

 

Postorderförsäljning 

Vi har i nuläget ingen regelrätt försäljning på postorder. Större beställningar kan skickas med transportföretag. Mottagaren står då för frakt- och 

emballagekostnad. Kontakta oss för prisuppgift 

 

Undanställning av växter 

Om Du inte har möjlighet att besöka oss kan vi ställa undan växter en tid (i normalfallet inte längre än 2 veckor) för senare upphämtning. Om Du 

ändrar dig ser vi helst att Du kontaktar oss snarast och berättar det så att inte växter står undanställda i onödan. För undanställning av enstaka 

växter tas i nuläget ingen avgift. Vid ”plockordrar”, där tre, eller fler, olika växter ska ställas undan utgår en avgift på 10% av växternas värde p.g.a. 

det merarbete som det innebär 

OBS! rea- eller kampanjvaror ställs EJ undan, här gäller principen ”först till kvarn” 

 

Beställningsvaror 

Vi får under vår och försommar leverans av växter i princip varje vecka och det går utmärkt att beställa växter som inte finns i tillräckligt antal, eller 

inte ingår i ordinarie sortiment. Vi meddelar efter hemkomst 

I vissa fall är tidigare vanligt odlade växter beställningsvara p.g.a. att de inte längre kan anses odlingsvärda. Det gäller framför allt växter där 

sjukdomar blivit stora problem. Därför har vi t.ex. inte häckkaragan/sibirisk ärtbuske eller prakthäggmispel som lagervaror 

För beställning av perenner utanför ordinarie sortiment kan vi generellt inte hantera order gällande mindre än ett brätte/en låda plantor av en enskild 

sort. Hur många plantor som ryms i ett brätte beror på hur stor kruka växten är odlad i, men ligger i storleksordningen 6 - 14 st 

OBS! Beställning är bindande. För ej avhämtat gods som farit illa eller anses osäljbart, förbehåller vi oss rätten att debitera hela eller delar av den 

förlorade inkomsten. Vid plockordrar (många olika växter i samma order) tas en servicekostnad ut 

 

Presentkort 

Gör någon glad, ge dem ett presentkort av valfri valör från Mobackes! Giltighetstid: 3 år från inköp 

Du kan också handla för blomstercheckar från Euroflorist och Interflora, samt de lokala Bollnäscheckarna 

OBS! Presentkort/blomstercheckar kan ej lösas in mot kontanter 
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Tecken/förkortningar 

 

I-IV växtzon 

best. beställningsvara 

E E-planta 

ej i år en växt som vi avsett beställa men tyvärr inte 

lyckats få tag i vid tiden för sortimentslistans 

färdigställande 

fk frökälla 

k- kalkskyende, kräver ett lågt pH 

k+ kalkälskande 

gk Grönt kulturarv®, sedan länge odlad sort i 

Sverige, insamlad via POM, Programmet för 

Odlad Mångfald 

m. med 

mkt mycket 

ngt något 

Ny ny (eller nygammal) i årets sortiment 

Rå mindre omtyckt av rådjur (knappast någon växt är 

100% rådjurssäker) 

Rä rotäkta, inte ympad eller okulerad på annan rot 

(gäller främst rosor) 

 

Växtgaranti – Etableringsgaranti 

Vi har på större växter, såsom träd och buskar valt att ge en etableringsgaranti, med följande villkor: 

 

Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas. Det kan ta tid, ibland upp till ett par månader, innan man ser att växten anpassat 

sig till den nya växtplatsen 

Mobackes Trädgårdscenter följer konsumentköplagen 

Växterna uppfyller de normer som gäller för kvalitet, sundhet och sortäkthet 

Om växten inte vill växa, ta sig, trots att både planteringsråd och skötselanvisningar följts gör följande: 

LÅT VÄXTEN STÅ KVAR PÅ VÄXTPLATSEN OCH KONTAKTA OSS 

 

Anmäl: 

 

-Vid vårköp (mars-maj) tidigaste efter 2 månader och senast inom 3 månader- 

-Vid sommar- och höstköp (from juni) inom 3 månader 

Ovanstående gäller för vedartade växter inom rekommenderad zon, dock ej de som är planterade i urnor och krukor eller för skador på 

växten efter köp såsom mekanisk åverkan och ej heller vid exceptionell kyla 

Spara kvittot! 

 

Kom ihåg att kontakta oss snarast om Du misstänker att något inte står rätt till. Vänta inte till sista dagen på garantin. I dagsläget har de 

flesta telefoner som kan ta bra bilder. Vi tar gärna emot dessa på e-post (info@mobackes.se). Det gör att vi mycket lättare kan bedöma 

läget 

Det finns ingen generell övervintringsgaranti. Det är omöjligt för oss att råda över vädret och om vi kommer att få en mild, ”normal” eller 

extrem vinter. Likaså kan vi inte ta ansvar för skador uppkomna genom yttre påverkan (snötryck, sork eller rådjur t.ex.) 

För fel som kan ta lång tid att upptäcka såsom att ett äppelträd eller ros som inte blommar/bär frukt första året är av rätt sort gäller 

konsumentköplagen och sortäkthetsgarantin gäller i tre år. Vid sortfel får du som kund välja mellan att gräva upp och lämna tillbaka den 

felaktiga växten och få ett nytt exemplar av rätt sort eller att behålla växten 

 

Etableringsgarantin omfattar inte: 

Perenner, krukväxter, sommarblommor eller reavaror 

 

Några tankar om växtzoner 

 

Många kunder reagerar starkt när de ser att vi säljer växter som t.ex. bara anges klara zon III, då vi enligt zonkartan befinner oss i växtzon V. Det 

har flera förklaringar. Dels kommer våra kunder från ett stort område och deras trädgårdar ligger i allt från zon II till VIII, dels är zonen inte hela 

sanningen. En trädgårds unika mikroklimat gör att även olika områden inom samma trädgård kan ha vitt skilda förhållanden. Faktorer som jordmån, 

dränering, vindskydd och omgivande byggnadsmaterial bidrar till att påverka en växts överlevnadschanser. I vissa fall vet vi också att vissa växter 

som anges som sämre härdiga odlats i närområdet under så lång tid att vi törs säga att de, under normala förhållanden, klarar sig bra här. Är Du 

tveksam, fråga någon ur personalen om råd 

En zonkarta ger bara en hänvisning om förhållandena i ett område. I dagsläget skulle en revision behövas både i och med att klimatet förändrats 

och p.g.a. att zonkartan en gång skapades främst med tanke på fruktodling. T.ex. trivs vissa växter bättre vid kusten än i inlandet (och vice versa) 

trots att t.ex. läget köldmässigt är lika. Ett tips är att ta en promenad i grannskapet och titta in i trädgårdarna för att se vad som verkar växa bra i 

området. Innan du handlar är det också bra att titta på hur jorden i trädgården ser ut. Är den sandig, torr, lerig, blöt etc.? Det hjälper oss att ge så 

bra råd som möjligt! 
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Varje år försöker vi lyfta fram vissa växter lite extra. T.ex. genom att försöka dammsuga våra leverantörers sortiment för att hitta så många sorter 

som det bara går, eller bara för att vidga urvalet med lite mer udda sorter. Här presenterar vi några av de vi tänker föra fram i år 

 

Blåbärstry 

Förvånansvärt okända men lättodlade bärbuskar. Den är den enda try som har ätliga (och goda) bär. De flesta har god blåbärssmak, men formen 

är mer avlång. Bären har hög halt av C- och D-vitamin, och kan både konsumeras färska, och användas till saft och marmelad. Bären blir blå strax 

innan de är fullt mogna, smaka & avvakta nån dag om de fortfarande är väldigt sura. Samplantering av flera olika sorter ger högre skörd. Buskarna 

är anspråkslösa och växer på de flesta väldränerade jordar. Ljusgula blommor och dekorativt gren- och bladverk ger prydnadsvärde. Blåbärstry är 

delvis självfertil, men man bör plantera minst två olika sorter, detta ger högre skörd och större bär. Blåbärstry är ej släkt med amerikanska blåbär, 

dessa kan således inte pollinera varandra. De flesta sorterna kan odlas i större delen av Sverige 

 

Humle 

På senare år har vi sett ett ökat intresse för olika sorter av humle. Många har ölbryggning som hobby, men att odla egen humle, framför allt i lite 

nordligare delar av landet, har inte varit okomplicerat. Ett fåtal sorter hinner sätta sina karakteristiska ”kottar” hos oss. Därför är det intressant att 

man i samarbete med POM (Programmet frör Odlad Mångfald) har samlat in humle från många delar av Sverige, och undersökt både hur de beter 

sig i odling och hur väl ämnade de är för ölframställning. Hittills har tre olika kutlurarvssorter av svensk humle introducerats på marknaden. Men, 

humle är också en vacker och tacksam prydnadsväxt. Gyllenbladiga sorter lyser upp dystra hörn med sitt lysande bladverk. Den som tycker att 

humle växer för kraftigt och tar för sig för mycket kan använda sig av någon av de dvärgsorter som har börjat marknadsföras på senare år. Det går 

t.o.m. att odla humle i kruka 

 

Grönt Kulturarv – Kulturarvsåret 2018 

Många växter har odlats i Sverige under lång tid. Ofta har de spridits från gård till gård och deras ursprung är idag höljt i dunkel. Ibland är det sorter 

som en gång funnits i handeln men sen försvunnit. Någon kan ha haft med sig en planta hem från en resa, eller vid en flytt. Andra har sitt ursprung i 

en medvetet eller spontant sådd fröplanta, som sen tagits hand om och förökats 

En växt som hållits sig kvar i odling (eller som kvarstående efter att trädgården lämnats) under lång tid har ofta många positiva egenskaper, varför 

man har dragit igång ett inventerings- och bevarandearbete inom SLU (Sveriges LantbruksUniversitet). Projektet kallas för POM, vilket står för 

Projektet för Odlad Mångfald, och har hållit på sedan 2002. Efter ett digert arbete att identifiera och utvärdera de insamlade växterna har de 

senaste åren ett antal särskilt värdefulla sorter förökats upp och (åter-) introducerats i handeln. Hittills har sorter av perenner, rosor, lökväxter, samt 

ett par krukväxter införlivats i sortimentet (se sist under respektive rubrik för en översikt). Utöver de insamlade växterna har ett antal fruktträd av 

sorter som odlats länge och/eller har förädlats i Sverige getts en kulturarvsstämpel. Mer finns att läsa på projektets hemsida (http://www.slu.se/pom) 

I år genomsyras hela anläggningen av temat ”Vårt Gröna Kulturarv”, så håll utkik efter information på vår hemsida (www.mobackes.se) & på 

Facebook. I anläggningen kommer vi att märka upp & lyfta fram många äldre växter under hela säsongen. De kommer att följas åt av vårt 

kulturarvsemblem m. det gröna eklövet (framsidan av sortimentslistan) 

Helt ny frukt- & bärgård! 

Vi har byggt om lite på uteavdelningen & våra fruktträd & bärbuskar hittar du nu där rosorna förut varit (de har fått flytta ut bland buskarna). Vi 

fortsätter att satsa på allt som är ätligt, både för att det är trendigt & för att vi själva är väldigt intresserade. Flera klassiska fruktsorter har också 

getts status av grönt kulturarv genom arbetet som POM utför 
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Fruktträd     

 

Ingen trädgård utan frukt! I dagsläget finns i princip ingen trädgård som är för liten för att 

någon typ av fruktträd ska få plats. Buskformer, svagväxande grundstammar och 

spaljéodling ger alla möjlighet att skörda 

Fruktträd bör generellt odlas på näringsrika jordar med god dränering. Ett sätt att lyckas 

bättre är att när man planterar träden skapa en svagt upphöjd planteringsbädd. Det gör 

att överflödigt vatten lättare rinner bort och tjälen släpper tidigare på våren. Soliga 

sluttningar ger också bra odlingsklimat 

Vissa sorter rekommenderas inte för odling i södra Sverige. Deras härdighet anges då 

från den lägsta växtzon där den kan anses odlingsvärd. Flera äppelsorter verkar utveckla 

bättre arom när de odlas i norr och får mogna fram under längre tid på hösten. Det gäller 

bl.a. den klassiska sorten Åkerö. Ett kallt klimat är alltså inte alltid av ondo! 

Många av de vanligaste sorterna av fruktträd finns även som lite äldre träd. En av 

fördelarna med att plantera ett större exemplar är att väntetiden till skörd avkortas med 2-

3 år. Tillgängligheten kan variera och utbudet av stora träd är som störst tidigt på 

säsongen. En begränsad mängd familjeträd av äpple och plommon av en större kvalitet 

finns 

Om utrymmet är snålt är spaljéodling ett bra alternativ. Spaljérade träd ger bra 

fruktkvalitet och stor skörd på liten yta. Ett varmt läge gör det också möjligt att odla sorter 

som har lite osäker härdighet som fristående 

Kom ihåg att unga fruktträd är i behov av regelbunden beskärning! Vi hjälper gärna till 

med tips och råd! 

Hur lång tid det tar innan ett fruktträd blommar och ger frukt första gången varierar 

avsevärt. Generellt ger mer svagväxande sorter skörd tidigare än starkväxande, men det 

finns undantag från den regeln. Ett pelaräpple ger ofta skörd redan första året medan ett 

åkeröäpple eller gråpäron kan ta 10-15 år på sig innan de ger nämvärd skörd 

     

Äpple (Malus domestica)     

Mångas favoritfrukt. Knappast någon frukt har lika många användningsområden. De flesta sorter kräver att ett annat träd av lämplig sort finns i 

närheten för pollineringens och fruktsättningens skull. I ett vanligt villaområde behöver man knappast tänka på att leta äppelsorter som kan pollinera 

varandra. Det finns med största sannolikhet en passande partner i tillräcklig närhet för att bin och andra pollinatörer ska kunna göra sitt jobb. Bor 

man isolerat bör man försöka kombinera kompatibla sorter, eller satsa på ett familjeträd, med 4 olika sorter inympade! 

Grundstammar 

A2: Starkväxande, härdig, ger kraftiga träd med bra rotsystem och god bördighet. Den i särklass vanligaste 

Antonovka fröstam (Ant): Starkväxande, mkt kraftigt rotsystem, mkt härdig. Ger kraftiga träd med mkt lång livslängd. Har använts mkt historiskt 

men är idag nästan uteslutande använd i Finland 

B9: Svagväxande. Växtkraft jämfört med A2 ca 30%. Ger mkt små träd/buskträd. Trädet ger skörd mkt tidigt och tillväxten avslutas tidigare än hos 

de starkväxande grundstammarna, vilket gör att härdigheten hos sorten förbättras med 1-2 växtzoner. Kräver stöd under hela livet (livslängd ca 20-

25 år). Perfekt på den lilla tomten/kolonilotten 

     

Äpplen på starkväxande grundstam     

   

Alice A2 medelstor, gul m. röd täckfärg, saftigt & aromatiskt, tidig höstfrukt  I-V     best. 

Amorosa A2 medelstor, gulgrön nästan helt täckt m. rött, mkt aromatisk & god, vinterfrukt I-IV 

Aroma A2 medelstor, gulgrön m. röda strimmor, mkt aromatisk & god, vinterfrukt  I-IV     best. 

Ananaskanel Ant medelstor, halmgul m. brunrött, saftigt m. kanelarom, höstfrukt, SJÄVFERTIL I-VII   Ej i år 

Antonovka A2 stor-mkt stor, ljusgrön ibland ngt strimmig, sötsyrlig aromatisk, höst-/vinterfrukt I-VI    best. 

Antonovka 600g Ant mkt stor! Gulgrön, frisk syrlig & kryddig, hushålls- & ätfrukt, vinterfrukt  I-VII    

Bergvik - medelstor-stor, gröngul m. karminröd täckfärg, friskt sötsyrligt, vinterfrukt  I-IV (V) 

Borgovskoje Ant medelstor, ljusgrön m. svag rodnad, sött, smak likt Golden Delicious, sommarfrukt I-VII 

Cox Pomona A2 stor-mkt stor, gröngul m. röd täckfärg, mört, sötsyrligt, aromatiskt, vinterfrukt I-IV (V)  

Farmors Juläpple - medelstor, gulvit m. karmosinröd täckfärg, fast, sötsyrligt, något aromatiskt vinteräpple I-V     best. 

FOLKE E - stor-mkt stor, gulgrön m. röd täckfärg, sötsyrlig, blir aromatisk m. lagring, vinteräpple I-IV     Ny 

Grenman Ant liten-medelstor, gul m. röda strimmor, fast, kryddig, söt, höstfrukt m. god hållbarhet I-VII 

GULT KANELÄPPLE - medelstor, gul m. röda strimmor, saftigt m. angenäm kanelarom, SJÄVFERTIL III-VI 

Gyllene Kitajka - mkt liten-liten, lysande gul, genomskinlig som en marmeladkaramell, söt & god, sommarfrukt I-VI     Ny 

Gyllenkroks Astrakan A2 medelstor, gulvit m. svaga röda strimmor, saftigt (glasäpple) m. stark arom, sommarfrukt I-V  

Heta Ant stor, nästan helt röd, saftig men fast, sötsyrligt, aromatiskt, höstfrukt  I-VI     Ny 

HÖSTDESSERT ('Sügisdessert') A2 medelstor.stor, gröngul m. rosa täckfärg fast, sötsyrligt, aromatiskt, höstfrukt I-V 
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Oranie A2 medelstor, ljusgul m. röda strimmor, sötsyrlig päronsmak, höstfrukt  I-V 

Petteri Ant medelstor, mörkröd, fast, aromatisk, sommarfrukt, nyare finsk sort  I-V  

P. J. Bergius A2 i allt väsentligt som ’Sävstaholm’, men nästan helt klarröd, ger rosa äppelmos! II-VI 

Risäter A2 medelstor, gulvit, fast, saftigt, sötsyrligt, höst-/vinterfrukt, frisk och lättodlad III-VI 

RÖTT KANELÄPPLE (’Koritschnevoje') A2 medelstor, gul m. röd täckfärg, saftigt, sötsyrligt m. kanelarom, höstfrukt, SJÄVFERTIL I-VI 

Rödluvan A2 medelstor-stor, mörkröd, fast, saftigt, mild smak, höstfrukt  II-VI 

Röd Melba - medelstor-stor, mörgröd, fast, saftigt, svagt syrligt m. god arom, höstfrukt  I-V     best.  

Röd Åkerö Ant i allt väsentligt som ’Åkerö’, men med kraftig röd täckfärg  II-IV (V)     Ny 

Sandra - medelstor, mörkröd, saftigt & aromatiskt, höstfrukt, nyare finsk sort  I-V  

Silva A2 medelstor-stor, gulgrön m. svaga strimmor, mört, sötsyrligt aromatiskt, sommarfrukt IV-VI 

Stenbock - medelstor, gulvit, fast & mört (!), sött m. kanelarom, sommarfrukt  III-VI 

Suislepper Ant medelstor-stor, gulvit, täckt m. röda strimmor, mört, saftigt, sött, aromatiskt, sommarfrukt I-VI    

Särsö - medelstor-stor, gulvit m. röda strimmor, fast, senare mört, sötsyrligt, höstfrukt I-IV 

Sävstaholm A2 medelstor-stor, gulvit m. röd täckfärg, saftigt m. mild god smak, höstfrukt  II-VI 

Tobias Ant Medelstor-stor, mörkröd, fast, söt, aromatisk, höst-/vinterfrukt, hållbar till jul I-V     ej i år 

TRANSPARENTE BLANCHE ('Transparente Jaune') 

 A2 medelstor-stor, gulvit, mört, sötsyrligt, saftigt (glasäpple), sommarfrukt  I-VI 

Wealthy A2 medelstor, gröngul m. röda strimmor, mort, saftigt, vinsyrligt, ypperlig vinterfrukt I-V 

Åkerö - medelstor-stor, vitgul m. tegelröd täckfärg, fast, saftigt, mkt aromatiskt, vinterfrukt. Var försiktig med 

  kvävegödslingen, ge gärna extra kalium.   II-IV (V) 

Familjeträd, äpple Zon 4-6 A2 4 sorter med olika mognadstid ympade på samma träd   I-IV (-VI) 

     

Äpplen på svagväxande grundstam -alla dessa står på B9-stam-    

 

De flesta vanliga sorter kan fås som dvärgträd. Dessa är beställningsvara och tillgången på plantor kan variera under säsongen. OBS! Priset ligger 

50-100:- högre per träd än motsvarande på starkväxande grundstam 

     

Pelaräpplen     

Växer naturligt smalt upprätt med endast en stam. Blommor och frukter kommer på korta skott längsmed. Möjliga att odla i kruka på t.ex. balkong 

(vilket kräver möjlighet att övervintra trädet i det närmaste frostfritt, för att inte rotsystemet ska ta skada av kylan) 

     

Greencats  medelstor, grön, fast, saftigt, god arom, höstfrukt   I-IV (V) 

Redcats  medelstor, röd, fast, saftigt, god arom, höstfrukt   I-IV (V) 

 

Pollineringstabell äpple     

Ett fåtal äppelsorter är självfertila. De allra flesta kräver pollen från en annan sort för att sätta frukt. Observera att tabellen nedan INTE är komplett. 

Sävstaholm och Transparente Blanche tillhör de vanligaste sorterna i vår region och de är också bland de i särklass bästa pollenlämnarna. Om Du 

väljer ett äpple som pollineras av någon av dessa behöver Du nog inte tänka så mycket på att det behövs flera träd (om det finns äppelträd i 

grannskapet). Ofta kan även olika prydnadsaplar fungera som pollenlämnare. I ett familjeträd fungerar de olika sorterna som ingår som 

pollenlämnare åt varandra. 

 

Sort Pollineras (bl.a.) av 

 

Alice Aroma/Amorosa, Gyllenkroks Astrakan, Ingrid Marie, Lobo 

Amorosa Alice, Ingrid Marie, Katja, Lobo, Signe Tillisch, Transparente Blanche 

Ananaskanel Självfertil 

Antonovka Cox Pomona, Gyllenkroks Astrakan, Melba, Silva, Stenbock, Transparente Blanche 

Antonovka 600 g Okänt, men troligtvis många av våra vanligaste sorter 

Arbat Gyllenkroks Astrakan, Lobo, Transparente Blanche, Åkerö 

Bergvik Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche 

Borgovskoje Ananaskanel, Antonovka, Transparente Blanche 

Cox Pomona Melon, Signe Tillisch 

Dzin Transparente Blanche m.fl. vanliga sorter 

Farmors Juläpple Ananaskanel, Huvitus, Sävstaholm, Transparente Blanche 

Greencats Pollineras troligen av de vanligaste sorterna 
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Grenman Gyllenkroks Astrakan, Rescue, Stenbock, Sävstaholm, Transparente Blanche. OBS! Grenman är en bra pollengivare, som 

pollinerar många av våra äppelsorter 

GULT KANELÄPPLE Självfertil 

Gyllene Kitajka Självfertil 

Gyllenkroks Astrakan Alice, Oranie, Risäter, Sävstaholm, Transparente Blanche 

HÖSTDESSERT Ananaskanel. Charlamovsky, Sävstaholm, Transparente Blanche 

Jätte-Melba Gyllenkroks Astrakan, Lobo, Oranie, Transparente Blanche 

Oranie Alice, Cox Pomona, Gyllenkroks Astrakan, Lobo, Melba, Sävstaholm, Transparente Blanche 

Petteri Charlamovsky, Huvitus, Gyllenkroks Astrakan, Sävstaholm Transparente Blanche 

Redcats Pollineras troligen av de vanligaste sorterna 

Risäter Suislepper, Sävstaholm, Transparente Blanche 

RÖTT KANELÄPPLE Självfertil 

Rödluvan Antonovka, Wealthy, Transparente Blanche 

Röd Melba Gyllenkroks Astrakan, Lobo, Oranie, Stenbock, Transparente Blanche, Wealthy, Åkerö 

Röd Åkerö Se Åkerö 

Sandra Gyllenkroks Astrakan, Sävstaholm, Transparente Blanche 

Silva Antonovka, Gyllenkroks Astrakan, Melba, Oranie, Stenbock, Sävstaholm, Transparente Blanche 

Stenbock Antonovka, Charlamovsky, Oranie, Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche, Åkerö 

Suislepper Charlamovsky, Oranie, Sävstaholm, Transparente Blanche 

Särsö Alice, Gyllenkroks Astrakan, Suislepper 

Sävstaholm Alice, Gytllenkroks Astrakan 

Tobias Gyllenkroks Astrakan, Oranie, Sävstaholm, Transparente Blanche 

TRANSPARENTE BLANCHE Alice, Aroma/Amorosa, Charlamovsky, Gyllenkroks Astrakan, Melba, Oranie, Risäter, Sävstaholm, Åkerö 

Wealthy Antonovka, Cox Pomona, Gyllenkroks Astrakan, Oranie, Risäter, Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche, Åkerö 

     

Sötkörsbär/bigarråer (Prunus avium)     

Bigarråer kräver varma väldränerade jordar för att utvecklas bra. Är pH-värdet lågt bör jorden kalkas så att Ph överstiger 6,5. Vi rekommenderar 

främst grundstammen GiSelA, som är svagväxande och ger ett både mer hanterligt och härdigare träd. Beskär endast årsskott, bigarråer klarar inte 

av föryngringsbeskärning! 

     

Lapins stora röda bär, frisk, självfertil, augusti    I-IV   best. 

Leningradin Musta mkt god, nästan svart, frisk, delvis självfertil, ger högre skörd om annan sort finns i närheten I-V 

Madissoni Rosa stor, klarröd, rosaskiftande fruktkött, delvis självfertil, korspollinering ger högre skörd, småvuxen I-IV (V)     Ny 

Meelika svartröd, medelstor, frisk, delvis själfertil, korspollinering ger högre skörd, från Estland  I-V 

Stella stor, mörkröd, fast, sött m. fin arom, augusti    I-V (på GiSelA) 

Sunburst stor gulröd, söt & god, självfertil, juli/augusti    I-IV (V) 

Viljadin Makea medelstor, gul-gulröd, sött. Äldre sort från Estland, självfertil. Den ljusa färgen gör fåglar mindre intresserade I-IV (V)  Ny 

     

Surkörsbär (Prunus cerasus) 

I dagsläget finns flera sorter med mindre sura frukter som kan, i viss mån, ersätta bigarråer i kalla lägen. Syrliga sorter är utmärkta till sylt och saft. 

Träden är mer finlemmade än sötkörsbär och flera har högt prydnadsvärde 

     

Huvimaja medelstor, klarröd, saftigt, aromatiskt, sötsyrligt, augusti, vackert träd, rotäkta plantor  I-VI 

Safir stor, mörkröd, en av de godaste för färskkonsumption, resistent mot blom-och grentorka I-IV (V) 

SKUGGMORELL ('Morello') medelstor-stor, mörkt brunröd, saftigt, syrligt, augusti, mottaglig för blom- och grentorka I-VI     best. 

     

Plommon & krikon (Prunus domestica/P. domestica ssp. institita) 

Plommon tycker om värme, men vattna om det är torrt när karten är små. Flera bra härdiga sorter finns att välja på. De flesta sorter vi säljer är 

självfertila, vilket betyder att det inte behöver finnas andra sorters plommonträd i närheten 

Plommon angrips ofta av s.k. hagelskottssjuka. Bladen får bruna fläckar och senare små hål (som om någon skjutit med ett hagelgevär genom 

trädet). Fuktiga somrar blir angreppen värre. Sjukdomen har främst estetisk effekt och påverkar i allmänhet inte frukten. Beskärning för att hålla 

trädet luftigt kan minska angreppen 

Grundstam 

De flesta plommon är ympade på körsbärsplommon (Prunus cerasifera). Kommer tunna skott med små blad längst ner på stammen ska dessa 

avlägsnas omgående för att underlaget inte ska ta över 

     

Allmänt Rödplommon liten-medelstor, gul m. röd täckfärg, fast, sött, svagt aromatiskt, augusti  I-Vl 
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Blåkrikon liten, blåviolett, sötsyrligt, buskigt växtsätt, rotäkta plantor, skjuter rotskott. Anspråkslös & lättodlad, sept I-VI 

CZAR ('The Czar') liten-medelstor, mörkblå, fast, saftigt, sötsyrligt, lättodlad, augusti   I-V 

Experimentalfältets Sviskon liten-medelstor, mörkt violettblå, mkt sött, aromatiskt, slutet september, lättodlad   I-V   best. 

Kuokkala medelstor, purpurröd, sötsyrligt, välsmakande, september, rotäkta plantor  I-V (VI)  

Onega medelstor (?), orangegul, oval, angenäm smak, smalvuxet & relativt långsamväxande, MKT härdig! I-VI (VII) 

Opal medelstor, gul m. rödviolett täckfärg, mkt saftigt och aromatiskt, augusti  I-IV 

Parikkala medelstor, rödlila, sött, aromatiskt, Härdig och lättodlad. Augusti   I-V (VI)  

Sinikka liten-medelstor, mörkblå, saftigt, sött, aromatisk. Härdig och lättodlad. Rotäkta plantor. Augusti I-V (VI)l 

Tunaplommon liten, gul, fast, saftigt, sött m. god arom, augusti/september.   I-V 

Victoria medelstor-stor, gul m. rödviolett täckfärg, saftigt, mkt gott, oktober. Kräver varmt läge för mognad I-IV 

Wilma liten, orangegul, sött & aromatiskt. Troligtvis ett körsbärsplommon eller mirabell, gammal finsk sort I-IV (V)   Ny 

Familjeträd 4 sorter m. olika mognadstid ympade på samma träd   I-IV (V)   best. 

 

Plommon på svagväxande grundstam 

Följande sorter finns i årets sortiment tillgängliga ympade på en mer svagväxande grundstam. De bildar små buskträd, som ger skörd tidigare än 

om de växer på en kraftigväxande grundstam. Passar perfekt för den lilla tomten eller kolonilotten 

 

CZAR ('The Czar') liten-medelstor, mörkblå, fast, saftigt, sötsyrligt, lättodlad, augusti   I-V   best. 

Opal medelstor, gul m. rödviolett täckfärg, mkt saftigt och aromatiskt, augusti  I-IV  best. 

Victoria medelstor-stor, gul m. rödviolett täckfärg, saftigt, mkt gott, oktober. Kräver varmt läge för mognad I-IV  best. 

 

Persika & nektarin (Prunus persica & P. P. v. nucipersica) 

Härdiga persikosorter börjar äntligen dyka upp! Odlingen lyckas bäst i varma skyddade lägen. Jorden bör vara näringsrik, väldränerad och kalkrik. 

Säkrast spaljérad mot vägg, eller i växthus. Självfertil men blommar mkt tidig. Hjälp gärna till med pollineringen med hjälp av en mjuk pensel eller 

fjäder. Om risk för kraftig frost föreligger när blommorna slagit ut bör man försöka skydda dem över natten med t.ex. fiberduk. Nektariner är hårlösa 

persikor  

 

Persika 

 

Frost medelstor, gul m. röd rodnad, gul saftig, aromatisk. Juli-augusti. Motståndskraftig mot krussjuka I-IV    

Ice Peach medelstor-stor, gulvit m. vitt saftigt & sött fruktkött   För kruka eller växthus   

Melred medelstor, gul m. röd täckfärg, saftig & aromatisk, mkt vackra rosaröda blommor För kruka eller växthus   

Riga medelstor, gul m. röd täckfärg, vit sötsyrlig, aromatisk. Augusti. Motståndskraftig mot krussjuka I-IV 

 

Nektarin 

 

Fantasia medelstor-stor, till större delen röd, gul saftig & aromatisk  För kruka eller växthus   

 

Dvärgträd för krukodling 

Persikor och nektariner som passar att odla i kruka på t.ex. balkong, uteplats eller inglasning.OBS! Alla dessa måste övervintras kallt (så nära 

nollgradigt som möjligt, max 8-10C, men de tål ner till ca -5C). Alla dessa blommar mycket tidigt (februari-mars) och behöver handpollineras för att 

garantera fruktsättning. Använd en mjuk pensel, eller en liten fjäder, för att föra över pollen från den ena blomman till den andra. Sätter plantorna 

mycket frukt bör karten gallras på ett tidigt stadium. Då blir frukterna större och mer välutvecklade. Sortimentet varierar 

    

Päron (Pyrus communis) 

Vi har valt att satsa på ett sortiment främst främst bestående av finska, ryska och baltiska sorter som är självfertila. Främst för att slippa 

pollineringsproblematiken i en trakt där päronträd är mindre vanliga, samt för att dessa över lag också har bättre härdighet. Övriga sorter är i 

nuläget beställningsvara. Alla päron ska odlas på varma näringsrika jordar. Grundstam: Pyrus communis, starkväxande med bra rotsystem 

  

     

Aunen liten-medelstor, gröngul m. svag rodnad, saftigt, sött, god arom, tidig höstfrukt  I-IV (V) 

Moskovskaja medelstor-stor, gul, med tegelröd rodnad, mjukt & saftigt m. god päronsmak, sommarfrukt I-V 

Pepi medelstor, gul m. tegelröda strimmor, fast, sött aromatiskt, höstfrukt   I-V 

Souvenirs stor-mkt stor, grön, m. röda strimmor, söt, mild & saftig, sommar-höstfrukt, kan lagras några veckor I-V    

Familjeträd 4 sorter med olika mognadstid ympade på samma träd   I-IV (V)   best. 
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Bär 

-buskar/rankor 

 

Kiwi (Actinidia deliciosa) 

För växthus- eller krukodling. Kan ge en inglasning en närmast tropisk känsla. Söta goda frukter, något mindre än de du hittar i affärens fruktdisk. 

Växer mycket kraftigt och kräver beskärning. Rankor äldre än fyra år skärs bort. Beskärning utförs bäst under jul-aug, långa sidoskott skärs in med 

ca 1/3 

 

Jenny 4-6 m, slingerväxt, vackra gräddvita blommor jun-aug, mognar i okt-nov, självfertil I-II/växthus best. 

 

Minikiwii (Actinidia (Minikiwi-Gruppen)) 

Minst lika god som sin större kusin och mycket mer odlingssäker i vårt klimat 

    

Anna 3-4 m, slingerväxt, krusbärsstora söta frukter, honplanta, hane krävs för skörd I-V  

Annikki 3-4 m, slingerväxt, krusbärsstora söta frukter, självfertil finsk sort  I-VI ej i år 

Oscar 3-4 m, slingerväxt, dekorativt bladverk brokigt i grönt, gräddvitt & råsa, hanplanta I-V  

    

Bärhäggmispel/Saskatoon (Amelanchier alnifolia) 

Mycket godare än den vanliga häggmispeln, vars bär har fadd och trist smak. Vacker blomning och fin höstfärg gör den till en prydnad i trädgården  

    

Martin 2,5-3 m, stora söta bär. Anspråkslös & lättodlad   I-VI (VII) 

Smoky 2-3 m, stora mkt söta bär m. mild smak   I-VI Ny 

Thiessen 4-5 m, stora söta & saftiga bär, med någon syrlighet. Kraftigväxande, skjuter rotskott I-VI (VII)  

    

Slånaronia (Aronia x prunifolia) 

C-vitaminrika bär på en anspråkslös och lättodlad buske/småträd. Riklig blomning och fantastiska höstfärger ger mervärden. Finns att tillgå både 

som buske, samt stamträd, då ympad på rönn 

    

Aron 1,5-2,5  m, stora svarta bär, godast efter en frostknäpp eller infrysning  I-VI Ny 

Viking 1,5- 2,5 m, stora svarta bär, godast efter en frostknäpp eller infrysning  I-V  

 

Asimina/Pawpaw (Asimina triloba) 

Ett litet träd från sydöstra USA. Fantastiskt vackra purpurfärgade blommor i bladsprickningen. Odlas hos oss i växthus, eller i kruka m. frostfri 

övervintring. Lövfällande 

 

Asimina 2-5 m, ca 12 cm långa frukter m. smak av blandade exotiska frukter  För kruka eller växthus   Ny 

    

Liten rosenkvitten (Chaenomeles japonica)    

Har extremt pektinrika frukter och kan med fördel blandas med t.ex. äpple för god gelé eller marmelad 

    

Cido 1-1,5 m, dekorativ orangeröd blomning, gula aromatiska frukter. Nästan taggfri I-V k+ 

    

Storfruktig hasselnöt (Corylus (Hasselnöt-Gruppen))    

Hassel blommar mkt tidigt och det händer att sena nattfroster förstör blommorna. Odling i ett halvskuggigt läge kan försena blomningen och ge 

säkrare skörd. Flera sorter (alternativt flera fröförökade plantor) bör planteras för att ge bra skörd 

    

Hasselnöt 2-4 m, fröförökad, medelstora nötter    I-V  

Cosford 2-4 m, röda hängen på våren, stora nötter   I-IV best. 

Jättenöt från Halle 2-4 m, gula hängen på våren, stora nötter   I-IV best. 

 

Fikon (Ficus carica (Adriafikon-Gruppen) 

Väl mogna smakar färska fikon sött och milt, skillnaden är avsevärd gentemot fruktdiskens ofta för tidigt plockade exemplar 

 

Prècoce de Dalmatie (Bornholm), stora goda frukter. Övervintras kallt men (i det närmaste) frostfritt & mörkt I-II/växthus  

 



 
 

11 
 

Havtorn (Hippophae rhamnoides) 

Fantastiskt tåliga, vackra och nyttiga buskar. Växer bra i soliga lägen (avskyr skugga) på de flesta jordar, men kan även odlas i utsatta lägen där 

knappt någon egentlig jord finns. Idealisk för hus/stugor vid kusten. Både han- och honplantor krävs för att få bär. En hane kan pollinera åtminstone 

fem honor. Vinden sköter pollineringen, så sätt inte hanen för långt bort och i frånvind. Mycket högt c-vitamininnehåll. Solsken i bärform! 

    

Hikul 0,8-1,5 m, dvärgväxande hane, perfekt för den mindre trädgården, ger EJ bär I-IV (V)  

Hilda 0,7-0,9 m, dvärgväxande hona, perfekt för den mindre trädgården, goda orange bär I-IV (V)  

Ljubitelskaja 2-3 m, härdig sort m. ljust brandgula stora bär   I-V (VI)  

Lotta E 3-4 m, kraftigväxande, orange, skaftlös, få törnen   I-IV (V) best. 

Orange Energy 2-3 m, apelsinorange, relativt få törnen, rikbärande   I-V? 

Pollmix 3-5 m, hanplanta, ger ibland enstaka bär, men inte full skörd  I-V 

Svenne E 3-4 m, hanplanta, ger EJ bär    I-IV (V) best. 

    

Blåbärstry (Lonicera caerulea var. kamtschatica) 

Förvånansvärt okända men lättodlade bärbuskar. Den enda try som har ätliga bär. De flesta har god blåbärssmak, men formen är mer avlång. Hög 

halt av C- och D-vitamin. Bra både till färskkonsumption och till saft och marmelad. Samplantering av flera olika sorter ger högre skörd 

Anspråkslösa och växer på de flesta väldränerade jordar. Ljusgula blommor och dekorativt gren- och bladverk ger prydnadsvärde. Blåbärstry är 

delvis självfertil, men man bör plantera minst två olika sorter, detta ger högre skörd och större bär. Blåbärstry är ej släkt med amerikanska blåbär, 

dessa kan inte pollinera varandra 

    

ANJA 0,4-0,5 m, Lågväxande, mkt bra marktäckare, stora bär, men ger inte särskilt stor skörd I-VI  

Atut 1,2 m, runda bär med kraftig blåbärssmak, ger en mkt god marmelad!  I-VII? Ny 

Blue Star 1-1,5 m, avlånga, 4-6 cm långa bär m. sötsyrlig aromatisk smak  I-VI? Ny 

Balalaika 1-1,5 m, stora goda bär    I-VII best. 

Blue Velvet 0,8 m, storfruktig, mkt vackert bladverk   I-V (troligen mer) 

Duet 1-1,5 m, stora sötsyrliga goda bär, ger 2-5 kg/buske, blir bredare än hög  I-VII (VIII)  

Kalinka 1-1,5 m, 1,5 cm långa bär    I-VII best. 

Sinoglaska 1-1,5 m, tidigmognande m. relativt stora bär, mkt god härdighet  I-VII (VIII)  

Wojtek 1-1,5 m, tidigmognande, riklig skörd    I-VII  

Woloszebnica 1,2-1,6 m, djupblå stora (2 cm) bär m. sötsyrlig smak, upprättväxande  I-VII  

   

   

Bocktörne/Goji (Lycium barbarum) 

Populärt ”superbär”. Lättodlad och härdig, men blommar sent och kräver mycket värme. Har mycket veka nedliggande grenar, som lämpar sig för 

spaljéring. Odlas bäst mot varm vägg, eller i växthus. Annars en ypperlig marktäckare på torra magra jordar 

Goji      I-V best. 

Mullbär (Morus sp.) 

Spännande buske/träd med björnbärslika svarta bär. Bären mognar ojämnt, vilket ger en lång skördeperiod om man plockar i omgångar. Den 

aktuella sorten är härdig åtminstone upp till Sundsvallstrakten. Skydda gärna roten de första åren innan plantan etablerat sig ordentligt 

    

Mulle 2-3 (4) m, små svarta söta frukter m. god arom. Mognar under hela sensommaren I-IV 

    

Buskkörsbär (Prunus cerasus) 

Surkörsbär i buskform, perfekt för den lilla trädgården! De sorter vi har valt ut är sötare än surkörsbär i allmänhet och är lämpliga både för 

färskkonsumption och syltning/saftning. Den rikliga vårblomningen ger extra prydnadsvärde. Sorterna är självfertila  

    

CHOKLADKÖRSBÄR ('Chocoladnaja') 1,5-2 m, mörkbruna bär m. god smak, den godaste för färskkonsumption I-VI  

Lettisk Låg 1,5-2,5 m, brunröda sötsyrliga bär. Mkt härdig men kan vara trög i starten  I-VII  

 

Luddkörsbär (Prunus tomentosa) 

För de flesta en helt okänd prydnads- och bärbuske, alternativt ett litet träd. Blommar mycket tidigt med rosavita blommor. På sensommaren 

mognar de små röda, eller vita, bären, som med sin sötsyrliga smak kan ätas färska, eller användas till t.ex. sylt. Odlas på väldränerade jordar, 

helst i full sol 

 

Luddkörsbär 1,5-3 m, välsmakande röda frukter, plantera flera tillsammans för pollineringens skull I-IV  

Orient 1,5-2,5 m, välsmakande röda frukter, självfertil   I-IV 
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Krusbär (Ribes (Grossularia-Gruppen)) 

Favoriter hos svenskar och engelsmän. Sötsyrliga bär goda att äta direkt, eller förädla till kräm eller sylt. Alla sorter i vårt sortiment har 

motståndskraft mot krusbärsmjöldagg, men angrepp kan ändå förekomma under ogynnsamma förhållanden. Undvik att plantera krusbär i alltför 

torra lägen (jorden bör vara fuktighetshållande men väldränerad), eller vattna under torrperioder så förebyggs angrepp, i övrigt anspråkslösa och 

lättodlade. Krusbär är självfertila, men att ha flera sorter ger större bär. Gallra ur äldre grenar för att hålla buskarna luftiga. Flera av sorterna finns 

även som små stamträd, bra när utrymmet är begränsat 

    

HINNONMÄKI GUL ('Hinnonmäen Keltainen') 0,75-1 m, medelstora gula, söta bär. Rikgivande I-VI  

HINNONMÄKI GUL, stam 

HINNONMÄKI RÖD ('Hinnonmäen Keltainen') 0,75-1,25 m, medelstora röda, söta bär, mkt frisk I-VI  

HINNONMÄKI RÖD, stam 

Invicta, stam 1,5-1,8 m, gröngul storfruktig, mkt god smak, bären något håriga  I-IV (V) Ny 

Jacob 1-1,5 m, gul mkt storfruktig, kraftigväxande, en av de godaste sorterna  I-V  

Martlet 1-1,5 m, mörkröda, fasta, goda bär. Gallring ger större bär, mkt frisk  I-V  

Tatjana 1-1,5 m, stora gröna bär m. kraftig god smak, i det närmaste taggfri  I-IV best. 

    

Krusvinbär (Ribes (Krusvinbär-Gruppen)) 

Korsning mellan svarta vinbär och krusbär. Kul ögonbrynshöjare 

    

Josta 1-1,5 m, stora sötsyrliga bär i små klasar som påminner om föräldraarterna, taggfri I-IV best. 

   

Svarta vinbär (Ribes nigrum) 

Mycket aromatiska bär goda både färska och i form av saft, gelé och sylt. Samtliga saluförda sorter är motståndskraftiga mot mjöldagg. Grenar 

äldre än tre år avlägsnas så att nya unga grenar får ta deras plats. Äldre grenar ger små bär av sämre kvalitet. Sorten Storklas har tidigare varit mkt 

populär men eftersom den angrips extra lätt & särskilt kraftgt av svartvinbärsgallkvalster väljer vi att inte ha den i sortimentet 

    

Ben Gairn 1,25-1,75 m, stora bär, bra ersättare till Öjebyn, gallkvasterresistent  I-VI 

Ben Sarek 0,7-1 m, stora bär, frisk sort m. kompakt växtsätt, perfekt för den lilla trädgården I-VI best. 

De Gröna 0,75-1,25 m, gröna söta, aromatiska bär. Småvuxen   I-V (VI) best. 

Delikatessnaja 1,5 m, medelstora bär m. mild & mkt god extra söt smak  I-V Ny 

Hedda 1,25-1,75 m, mkt storfruktig, söt och god, god mostståndskraft mot gallkvalster I-VI (VII) 

Petter 1,5 m, stora saftiga bär i gles klase, lättplockad, resistent mot gallkvalster  I-IV best. 

Risarp 1,25-1,75 m, tunnskalig, mkt god smak, motståndskraftig mot gallkvalster  I-VI   

Titania 1,5-2 m, söta goda bär, upprätt mkt kraftigt växtsätt, mkt mostståndskraftig mot gallkvalster I-IV best. 

Öjebyn 1,25-1,75 m, tunnskalig, rikgivande, klassisk härdig sort  I-VII  

Öjebyn, stam 

    

Röda  vinbär (Ribes (Röda vinbär-Gruppen)) 

Friskt syrliga, mkt användbara bär. Främst till saft och gelé, men även goda i div. bakverk. Gallra ur försiktigt    

    

Jonkheer van Teets 1-1,5 m, tidig mognad, sötsyrlig god smak, rikgivande  I-V Ny 

Rosetta 1,2-1,5 m, sen mognad, stora syrliga röda bär   I-IV  

RÖDA HOLLÄNDSKA ('Holländische Rote') 1,5-2,5 m, medelstora syrliga bär, kraftigväxande & härdig I-V (VI)  

    

Vita  vinbär (Ribes (Vita vinbär-Gruppen)) 

Generellt mildare smak än röda vinbär, i övrigt lika 

    

Vita Holländska 1,5-2,5 m, milt syrliga bär, kraftigväxande   I-VI  

    

Rosor (Rosa spp.) 

Nypon är fulla av nyttigheter och hemgjord nyponsoppa är svårslagen. Lättodlade robusta buskar. Alla nypon är ätliga, men följande sorter har 

bland de godaste och mest smakrika 

  

Nyponros (dumalis fk Västeråker E) 2-4 m, ljusrosa blommor, kraftfullt växtsätt  I-V  

    

Åkerbärshallon (Rubus x binatus) 
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Spännande finsk korsning mellan hallon och åkerbär. Ser ut som, och odlas som, hallon men har en del av åkerbärets säregna arom. För att 

smaken ska bli riktigt framträdande ska plantorna stå i ett soligt och varmt läge. Föredrar jord med lågt pH 

    

Heisa medelstora röda bär, aromatiska    I-V (VI) k- 

    

Björnbär (Rubus spp.) 

Söta aromatiska bär gör björnbär till en favorit. Växer rankande och bör spaljéras mot en varm vägg (taggfria sorter även i växthus). Sonja kan klara 

sig bra även på fristående spaljé p.g.a. sin härdighet och tidiga mognad. De flesta sorter ger bär endast på fjolårsskott. Skott som burit frukt 

avlägsnas vid basen 

    

Sonja (allegheniensis) 2-4 m, ”sibiriska” björnbär, härdig, tidigbärande & kraftfullt växande  I-V  

Black Satin 2-3 m, stora svarta goda frukter, mognar sensommar/höst, taggfri, kräver varmt läge I-IV (V) 

   

Hallon (Rubus (Hallon-Gruppen)) 

Mångas favoritbär. Ger bär endast på fjolårsskotten, skott burit frukt avlägsnas efter skörd. Bör stöttas, långa skott kan med fördel toppas. Trivs 

bäst i jord med inte alltför högt pH, tung lerjord bör förbättras m. exampelvis torvmull, barkmylla och/eller kompost  

    

Asker god hallonsmak, mkt frisk sort, lågvuxen & stabil   I-VI best. 

Glen Ample stora goda bär, lättplockad, plantorna har få taggar   I-IV 

Golden Queen gammal sort med aromatiska gula bär   I-V  

Haida mycket härdig, mognar sent, ett Norrländskt alternativ till hösthallon  I-VI  

Mormorshallon medelstora extremt söta bär, populär sort   I-V (VI)  

Preussen ljusröda söta bär, klassisk trädgårdshallon   I-V  

Tulameen stora toppiga bär, sötsyrliga & fasta. Mkt lämplig till styckfrysning  I-IV best. 

    

Hösthallon (Rubus (Hösthallon-Gruppen)) 

Dessa ger bär på årsskotten, hela plantan klipps ner till marken höst eller vår. Ger skörd sent på säsongen (augusti-september). I de nordliga 

delarna passar de bäst att odla i kruka eller växthus    

    

Polka röda aromatiska bär m. god smak    I-III/växthus best. 

 

Guldhallon (Rubus xanthocarpus) 

Ett i Sverige rätt nytt bär. Buskarna växer krypande. Blommorna är stora & vita medan frukterna till färg & form liknar hjortron. Smaken sägs vara 

apelsinlik 

  

Guldhallon hjortrongula ”hallon”    I-IV? Ny 

  

Fläder (Sambucus nigra) 

Både blommor och bär är användbara till bl.a. saft. Bör odlas i lugnt läge i näringsrik och väldränerad jord. Kan frysa tillbaka en hård vinter men 

skjuter generellt nya skott nerifrån   

    

Fläder 3-5 m     I-V  

För fler sorter, se under rubriken Prydnadsbuskar 

 

Fjärilsranka (Schisandra chinensis) 

Ovanlig slingerväxt med dekorativa och användbara röda bär. Används bl.a. inom naturläkemedelsindustrin och ingår i medel mot trötthet och 

nedsatt prestationsförmåga, effekt likt ginseng, men mer snabbverkande. Bären är goda men överdriven konsumtion rekommenderas ej, verkar 

uppiggande och kan ge sömnsvårigheter. Lättodlad på näringsrik, fuktighetshållande jord i soligt läge 

    

Fjärilsranka 4-8 m, rosavita doftande blommor, långa klasar med röda bär  I-V  

    

Amerikanska blåbär/Hybridblåbär (Vaccinium corymbosum resp. (Angustifolium-Gruppen)) 

Storfruktiga blåbär är sötare och större än våra vilda. Odlas bäst i ett skyddat varmt läge. Alla sorter kräver lågt pH. De sorter vi säljer ska vara 

självfertila, men skörden blir bättre om flera olika sorter planteras bredvid varandra. Som en extra bonus får buskarna lysande höstfärger 

      

Bluecrop (cor.) 1-1,5 m, storfruktig, sötsyrliga goda bär   I-IV k-, best. 

Goldtraube (cor.) 1-1,5 m, mkt storfruktig, ej så rikgivande   I-IV k-, best. 
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Hortblue Petite 0,8-1 m, lågväxande & rikgivande, ger varma höstar en andra skörd  I-V k- 

Jersey 1,5-2 m, medelstora bär m. god smak, en av de mest högvuxna  I-IV (V) k-, Ny 

Northblue (Ang.) 0,7-1,2 m, söta aromatiska bär, något syrliga, bra norrlandssort  I-V k- 

Patriot (cor.) 1-1,5 m, stora bär, mognar tidigt    I-IV k- 

Pink Lemonade (cor.) 1-1,5 m, mörkrosa söta bär    I-IV k-, best. 

Putte (Ang.) 0,4-0,6 m, lågvuxen, lite mindre men goda bär   I-V k-, best. 

Reka (cor.) 1,2-1,8 m, mkt kraftigväxande, aromatiska ljusblå bär, tidig sort  I-IV (V) k-, ej i år 

 

Amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon) 

Mer populärt i Nordamerika än hos oss, men ett odlingsvärt bär. De stora bären är mycket C-vitaminrika. Frost gör dem sötare och skörd kan ske 

ända fram till dess att snön faller. Odlas i fuktighetshållande jord med lågt pH i halvskuggigt läge. Vackra rosa blommor på våren och krypande 

växtsätt gör den till en vacker marktäckare 

    

Am. tranbär 0,1 m, storfruktig     I-V (VI) k- 

 

Lingon (Vaccinium vitis-idaea) 

Varför odla lingon när skogen är full av dem? Trädgårdslingon har generellt större bär och pålitlig skörd. Dessutom är de trevliga marktäckare i 

lägen med sur jord (lågt pH). En ovanligare, men fullt möjlig, användning är som en låg vintergrön häck, mkt lik buxbom. Klarar både sol och 

skugga, men ett ljust läge ger bättre bärsättning 

 

Red Pearl 0,2-0,4 m, stora röda bär, kraftigt växtsätt, fin marktäckare m. t.e.x. rododendron & blåbär I-V k- 

 

Vinrankor (Vitis spp.) 

Både på friland och i växthus kan man skörda goda druvor. Labruskadruvor (staketdruvor) vill ha torvmullsblandad jord med lågt pH för att trivas, 

några sorter klarar neutralt pH. Äkta vin trivs bäst i kalkrik lerblandad jord. Beskär INTE vinrankor på våren, de blöder mkt kraftigt! Fråga oss gärna 

om odlings- och beskärningsråd!  

    

Frankenthaler (Vini) storfruktig blå växthusdruva m. god smak  I (II) k+, best. 

Himrod (Lab)  gulgrön, söt, nästan kärnfri   I-II (III) best. 

Vanessa (Lab)  röd, söt, nästan kärnfri   I-II (III) best. 

Spulga (Lab)  rödviolett    I-IV (V) k- 

Sukribe (Lab)  grön    I-IV (V) k- 

Supaga (Lab)  grön, relativt storfruktig   I-IV k-, Ny 

Zilga (Lab)  blå, den härdigaste & mest kraftigväxande sorten  I-V k- 
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-jordgubbar, rabarber m.m. 

 

Jordgubbar (Fragaria ananassa) 

Mångas bärfavoriter. Vi saluför både småplantor och större, som ger skörd en säsong tidigare. Jordgubbar odlas bäst i näringsrik jord (gödsla helst 

några veckor innan plantering för att inte skada rötterna) i fullt soliga lägen. På torra jordar kan vissa sorter angripas av mjöldagg. Om Du inte har 

tänkt föröka plantorna avlägsna alla utlöpare. En planta kan ge bra skörd i 5-6 år innan de bör ersättas (helst bör odlingen flyttas för att slippa 

problem med sjukdomar och jordtrötthet) Planteringsavstånd: 40-50 cm 

 

Aromas 20 cm, sen, söt & aromatisk, ger bra skörd 

Bianca 15 cm, medelsen( ?), relativt små mkt söta vita bär de flesta allergiker kan äta  

Bounty 20 cm, sen, god & aromatisk, tålig mot sjukdomar, ger bra skörd 

Elin 20 cm, remonterande, ger skörd både under sommar och höst  

Florence 20 cm, sen, mkt god & aromatisk, stor, hållbar, motståndskraftig mot sjukdomar  

Honeoye 20 cm, tidig, välsmakande men något syrlig, härdig, ypperlig till sylt & saft, ger bra skörd  

Korona 20 cm, medelsen, söt & god, ger bra skörd, härdig, mkt populär sort, något känslig mot svampsjukdomar  

Maxim 20 cm, medelsen, remonterar, den första skörden ger extremt stora bär  ej i år 

Polka 20 cm, medelsen, välsmakande, mkt fasta bär  

Salsa 20 cm, tidig/medelsen, ljusröd stor, söt & god, ger bra skörd  

Sengana 20 cm, medelsen, gammal uppskattad, mkt god, sort, kort hållbarhet, känslig för svampsjukdomar  

Sonata 30 cm, tidg/medelsen, stor, sötsyrlig m. god arom, ger bra skörd  

Zephyr 20 cm, tidig, medelstora, sötsyrliga, ger bra skörd, härdig i hela landet, undvik alltför torra jordar 

 

Smulgubbar (Fragaria vescana) 

Korsningar mellan jordgubbar och smultron. Bären är lika stora som jordgubbar men har också smultronets arom. Odlas på samma sätt som 

jordgubbar 

 

Rebecka 20 cm, medelsen-sen, medelstor, söt & aromatisk, blommar igen på sensommaren 

Sara 20 cm, tidig, söt & m. den godaste smultronaromen, ej så rikgivande  

 

Parkmultron (Fragaria moschata) 

Innan jordgubbar fanns odlades parksmultron. Mer storfruktiga och kraftigväxande än ”vanliga” smultron och med mycket god arom. Äldre sorter 

krävde hon- och hanplantor för att ge skörd, men den sort vi saluför är självfertil. Smaken blir bäst i varma soliga lägen 

 

Askungen 20 cm, tvåfärgade rödvita, söta, bär, revande 

 

Himalajasmultron (Fragaria nubicola) 

En smultronart som sällan odlas utanför de botaniska samlingarna. Liknar våra vilda smultron i det mest. Arten trivs i sol-halvskugga & vill gärna ha 

god tillgång på fukt 

 

Mount Omei 20 cm, en för oss ny bekantskap, växer & odlas likt vanliga smultron, bildar revor  Ny 

 

Trädgårdssmultron (Fragaria vesca) 

Mer storfruktiga sorter än de vildväxande. Kan odlas som jordgubbar eller låtas sprida sig fritt i mer vildvuxna delar av trädgården 

 

LINNÉSMULTRON 25 cm, röda bär, revande, remonterande   

Rödluvan 15 cm, röda stora bär, revande 

Snövit 15 cm, vita stora bär, revande, mkt snabbväxande 

 

Månadssmultron (Fragaria vesca var. semperflorens) 

Uppskattade p.g.a. att de blommar och ger frukt under hela sommaren. De sorter som inte bildar revor är utmärkta som t.ex. kantväxt i en rabatt. 

Mycket lämpliga också för odling i amplar eller s.k. smultronkrukor. Lättodlade 

 

Alexandria 20 cm, röda stora bär, söta & aromatiska, bildar ej revor  Ny 

Rügen 20 cm, röda stora bär, bildar ej revor, äldre mkt vanlig sort 

Yellow Wonder 20 cm, vita stora söta bär, bildar ej revor, mindre synlig för t.ex. fåglar  ej i år 
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Rabarber (Rheum rabarbarum) 

Syrlig favorit som är lättodlad på de flesta jordar. Bäst resultat fås på närings- och mullrik jord i halvskuggigt läge, helst med god tillgång på fukt. 

Skörd sker innan blomning (blomställningen bör avlägsnas). De flesta sorter kräver ett utrymme på minst 1 kvadratmeter (jätterabarber betydligt 

mer än så). Den som har problem med njurarna bör undvika rabarber. Flera av sorterna har låg oxalsyrehalt 

 

Barbro låg-medelhög oxalsyra, mild och god, vekrar ha god motståndskraft mot sjukdomar  

Canada Red kraftiga röda stjälkar m. mild smak, blommar sällan & kan skördas länge Ny 

Holsteiner Blut medelhög-hög oxalsyra, vackert röda stjälkar, vacker och god  

Elmblitz låg oxalsyra, inte särskilt god, ibland svagväxande, lätt att skörda best. 

Elmsfeuer medelhög oxalsyra, vackert genomfärgade stjälkar, lite blom  best. 

Elmsjuwel låg oxal- & äppelsyra, upprätt, medelstor, kan skördas länge  best. 

Frambozen Rood rödaktiga stjälkar, kraftigväxande, bildar få blommor, passar bra till drivning av ”glasrabarber”  

Fulton’s Strawberry Surprise prisbelönt sort m. röda vackra stjälkar & mkt god smak  Ny 

Jätterabarber extremt kraftigvuxen, finsk sort från 1930-talet  ej i år

Marshall’s Early Red medelhög oxalsyra, mkt god smak, genomfärgad röd stjälk  ej i år 

Red Champagne röda stjälkar, tidig  

Rosenhagen låg oxalsyra, god smak, relativt svagväxande  ej i år 

Valentine medelhög oxalsyra, mild smak, upprättväxande, sen, bildar få blommor ej i år 

Victoria gammal sort m. god smak, medelhög oxalsyrehalt   

 

Allåkerbär (Rubus arcticus x stellarcticus) 

Mycket goda aromatiska bär. Behöver fuktighetshållande jord med lågt pH för att trivas riktigt bra. Trivs bra i ett något halvskuggigt läge och bildar 

med tiden stora mattor 

    

Beata 15 cm, rosa blommor, röda bär   k- 

Anna 15 cm, rosa blommor, röda bär   k- 

 

  

Frukt, bär och grönsaker, allt samsas i köksträdgården! Glöm inte heller de ätbara blommorna! 
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Rosor 

Rosorna tillhör trädgårdens verkliga primadonnor och har rykte om sig att vara svårodlade. Nog finns det kinkfröknar som kräver uppassning, men 

många är lättodlade. Flera av buskrosorna tillhör trädgårdens tuffaste och tåligaste buskar! Många av sorterna ur vres- och pimpinellrosgrupperna 

klarar av att växa på mycket mager mark och långt ute i havsbandet, vilket gör dem till ideala sommarstugerosor 

De flesta rosor växer bäst i kraftig lerblandad och välgödslad jord i soliga lägen. Sol och värme ger bäst blomning även om vissa sorter (bl.a. 

albarosorna) tolererar en hel del skugga. Undvik helst att plantera rosor tätt intill väggen. Det blir för hett och torrt för de flesta av dem, och risken 

att de drabbas av sjukdomar ökar. Rosor är betydligt törstigare än de flesta tror. Gödsling sker lämpligast på våren när de börjat växa och en gång i 

början på juli, efter det bör ingen kvävehaltig gödsel ges eftersom det kan inverka menligt på övervintringsförmågan 

Bladlöss tycker tyvärr om rosor. Ett tips är att titta över plantorna när man börjar se de första små knopparna. Små angrepp klaras av med en 

välriktad stråle från vattenslangen eller såpvatten. Välvattnade och lagom gödslade plantor har bäst motståndskraft 

De olika rostyperna har skilda beskärningskrav/-behov, fråga oss om du känner dig osäker! 

Kanadensiska rosor har blivit lite av ett begrepp. Det rör sig om rosor framtagna för det kanadensiska klimatet. Många av dem är mycket härdiga 

och odlingsvärda i kalla delar av Sverige, men vi ser det inte som ett övergripande kvalitetsbegrepp utan har valt att placera dem tillsammans med 

andra likartade sorter. T.ex. är vissa lågväxande som rabattrosor, andra kraftiga buskar, och ytterligare andra används bäst som klätterrosor 

Vi försöker hålla ett så stort sortiment som möjligt med rotäkta plantor. Dessa är (generellt) förökade med sticklingar vilket gör att allt från rot till 

grenspets är samma sort (vanligtvis ympas/okuleras rosor på en kraftig rot av en annan ros (oftast japansk klätterros, Rosa multiflora)). Dessa 

plantor kan ta lite längre tid att etablera, men du slipper i gengäld risken att få s.k. vildskott som tar över. Eventuella rotskott kan istället användas till 

förökning 

Förädlade (okulerade, ej rotäkta) rosor planteras med förädlingsstället (”klumpen” grenarna utgår från) 10 - 15 cm under markytan medan rotäkta 

rosor planteras lika djupt som de står i krukan 

I vissa fall anges härdigheten med början i en högre växtzon, exempelvis III-VI, dessa sorter kan anses mindre odlingsvärda i mildare zoner, ibland 

för att de är friskare uppe hos oss, eller helt enkelt för att det i mildare zoner finns bättre sorter 

 

Rosgrupper 

Alba-Gruppen (Jungfrurosor) A 

Arvensis-Gruppen (Kryprosor) Ar 

Austin-/Engelska rosor Au 

Beggeriana-Gruppen Be 

Bifera-Gruppen 

(Höstdamascenerrosor) Bi 

Bourbon-Gruppen  Bo 

Centifolia-Gruppen 

(Hundrabladsroisor) C 

Centifolia Muscosa-Gruppen 

(Mossrosor)  CM 

Chinensis-Gruppen (Kinarosor) Ch 

Damascener-Gruppen D 

Davidii-Gruppen  Dav 

Floribunda-Gruppen 

(Klasblommiga rabattrosor) F 

Foetida-Gruppen  Fo 

Francofurtana-Gruppen 

(Kyrkogårdsrosor)  Fr 

Gallica-Gruppen  G 

Glauca-Gruppen (daggrosor) Gl 

Grandiflora-Gruppen Gr 

Helenae-Gruppen 

(Honungsrosor)  H 

Kordesii-Gruppen  K 

Majalis-Gruppen (Kanelrosor) Ma 

Miniatyrros-Gruppen M 

Moderna Buskros-Gruppen MB 

Moschata-Gruppen (Myskrosor) Mo 

Moyesii-Gruppen  Moy 

Multiflora-Gruppen 

(Japanska klätterrosor) Mu 

Nitida-Gruppen  Ni 

Polyantha-Gruppen P 

Portland-Gruppen  Po 

Remontant-Gruppen R 

Rubiginosa-Gruppen (Äppelrosor) Rb 

Rugosa-Gruppen (Vresrosor) Ru 

Spinosissima-Gruppen 

(Pimpinellrosor)  Sp 

Storblommiga Klätterros-Gruppen SK 

Tehybrid-Gruppen 

(Storblommiga rabattrosor) Th 

Vildrosor  vild 

Villosa-Gruppen  Vi 

Wichurana-Gruppen (Kryprosor) W 

 

Teckenförklaring 

 

* mild/svag doft 

** medelstark doft 

*** stark/mkt stark doft 

rem remonterar (blommar i flera omgångar under sommaren) 

rä rotäkta (förökad med sticklingar (arter med frö)) 

 

Indelning 

 

Den indelning vi har valt bygger på användningsområde och färg, eftersom det är de kriterier vi finner att de flesta väljer rosor utifrån. I andra hand 

anges rosens grupptillhörighet (Gallica-Gruppen, Tehybrid-Gruppen o.s.v.). Våra övergripande grupper är: Rabattrosor (relativt lågväxande, 

remonterar/återblommar), Buskrosor (här finns bl.a. de flesta gammaldags sorterna (de flesta, men inte alla, engångsblommande), men också 

många moderna med återkommande blomning), samt klätterrosor.  
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Rabattrosor -alla har återkommande till kontinuerlig blomning- 

Dessa är företrädesvis småvuxna och passar bra i rabatter (ensamma eller tillsammans med andra växter) eller i grupper. Varför inte sätta ett par 

fina rosor i ena hörnet av köksträdgården för att få tillgång till tjusiga snittblommor? De mindre sorterna passar även att odla i kruka (frostfri 

övervintring eller jordslagning) eller på graven 

Storblommiga sorter ger mestadels en eller ett fåtal blommor per stam, medan floribunda- och polyantharosor ger mindre men fler blommor per 

stam. Klipp bort blomman/klasen, plus ett par blad när blommorna vissnat för att stimulera växten att bilda nya blommor 

Oavsett angiven härdighet bör jord kupas upp som skydd ca 15 cm upp på stammarna, använd inte torv, den drar åt sig för mycket fukt. Skugga 

gärna med granris eller säckväv på våren. Beskärning görs på våren när tjälen släppt 

      

Vita och rosavita nyanser     

     

Aspirin Rose F 70-100 ljust rosa-vit, fylld, vackert formad, frisk & lättodlad I-IV (V) 

Diamond Border* MB 80-120 vit, halvfylld, mkt regntålig, frisk & lättodlad I-IV ej i år 

Karen Blixen* Th 70-100 vit, mkt storblommig I-IV 

Katharina Zeimet** P 50-70 krämvit fylld, småblommig, honungsdoftande I-V 

Morden Snowbeauty* MB 60-90 vit, halvfylld, mild doft, kan användas som marktäckare I-VI ej i år 

Royal Copenhagen*** Th 80-100 vit, fylld m. rosa skimmer, storblommig stark söt doft I-IV (V) 

Schneewittchen ('Korbin')* F 70-120 vit, fylld, medelstor, svagt doftande, graciöst växtsätt I-IV 

White Cover* M 45-90 vit, halvfylld, lågt utbrett växtsätt I-IV (V) 

     

Gula, orangea och aprikosa nyanser     

     

Aprikola* F 60-80 aprikosa nyanser, fylld, stora klasar, mild doft, frisk & lättodlad I-IV (V) 

Chandos Beauty*** Th 80-100 ljust champagnerosa, stor fylld, mkt stark kryddig doft I-IV 

Chippendale** Th 60-90 orangerosa, tätt fylld m. gammaldags utseende I-IV (V) 

Fellowship* F 50-80 lysande orange, fylld, mild citrusdoft, blomvillig I-IV 

Friesia*** F 40-70 klargul, fylld, stark frisk doft I-III (IV) best. 

Goldmarie ’82 F 40-60 djupgul, fylld, röda knoppar, svag doft, mkt vacker! I-IV 

Hansestadt Rostock* F 60-80 ljust bärnstensgul, fylld stor, blomvillig I-IV  

Jan Spek F 60-80 gul, fylld, rodnar i kanten när blomman åldras I-V 

Julia Child** F 50-80 mjukt gul, tätt fylld, doftar anis/skumbanan! I-IV ej i år 

Morden Sunrise* MB 40-70 gul m. rosa/persika, halvfylld, blir finast i inlandet IV-VI Rä 

Peace* Th 70-120 ljusgul/rosa, storblommig, beskärs sparsamt I-V 

Rumba** F 40-60 mörkgul/orange, tätt fylld, småblommig, fruktig doft I-IV 

Stockholms Slott** F 70-100 gul/ljusgul, fylld, medelstark behaglig doft I-IV 

     

Röda nyanser     

     

Alain F 60-80 lysande röd, uppskattad äldre sort m. god härdighet I-V Ny 

Allotria F 50-70 orangeröd, halvfylld, härdig & tålig III-V (VI) 

Barkarole* Th 80-100 svartröd, fylld stor, medelstark doft, ypperlig snittros! I-IV 

Burgund 81* Th 70-100 mörkt blodröd, fylld, storblommig, mild doft I-V ej i år 

Ena Harkness*** Th 60-80 mörkröd, fylld stor, stark delikat doft I-IV best. 

Europeana F 60-90 mörkröd, halvfylld, rödaktigt bladverk I-V 

H.C.Andersen* F 60-90 mörkröd, halvfylld, mkt vacker, en av de bästa röda! I-IV (V) 

Hot Chocolate* F 70-90 chokladröd, fylld, spännande nyhet I-IV 

Ingrid Bergman* Th 60-90 mörkröd, fylld, storblommig I-IV 

Intense Cover* M 60-90 röd, halvfylld, dubbel, utbrett växtsätt, blomrik & lämplig krukros I-IV (V) 

Lichterloh* F 80-120 röd, halvfylld, mild doft, härdig & lättodlad I-VI 

Look Good Feel Better* F 70-90 röd, fylld, mild doft I-IV (V) 

Nina Weibull F 70-100 mörkröd, fylld, starkväxande och lättodlad trotjänare III-V 

Nostalgie Th 70-100 crèmevit med körsbärsröd kant, fylld, stor, doftar hallon I-V 

Piano* Th 60-100 röd, tätt fylld m. gammeldags utseende, mild doft, regntålig I-IV ej i år 

Rock & Roll** Th 80-100 randig i mörkrött & vitt, fylld, storblommig, stark doft I-IV 

Rödhätte F 40-70 karminröd, halvfylld, långlivad historisk ros I-V 

Summer Holiday* Th 70-100 orangeröd, fylld, storblommig I-V 
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Winnipeg Parks* MB 40-70 rosaröd, fylld, härdig I-VI ej i år 

     

Rosa nyanser     

     

Astrid Lindgren* F 80-120 mjukt varmrosa, halvfylld, kraftigväxande & mkt tacksam I-V 

Bonica 82 MB 50-120 ljusrosa, halvfylld, utbrett växtsätt, klipp tillbaka utblommade grenar hårt I-V 

Candy Cover* MB 50-70 karmin/rosavit randig, halvfylld, utbrett växtsätt I-IV (V) 

Clair** MB 80-120 ljusrosa, fylld, storblommig, god doft I-V 

Easy Cover M 30-40 rosa, halvfylld/fylld, lågt tuvat växtsätt, perfekt i kruka I-IV (V) 

Leonardo da Vinci* F 50-90 hallonrosa, tätt fylld I-IV (V) 

Mariatheresia* F 60-80 ljusrosa, tätt fylld m. gammeldags utseende, svag doft I-IV 

Morden Blush* MB 70-120 ljusrosa, fylld, buskigt brett växtsätt, härdig & odlingsvärd I-VII Rä 

Morden Centennial* MB 70-120 mörkrosa, fylld, stabil I-VI 

Pink The Fairy P 50-80 mörkrosa, fylld, småblommig, utbrett växtsätt I-IV (V) 

Poulsen's Pearl F 50-70 ljust pärlemorrosa, enkelblommande, en utsökt skönhet I-IV ej i år 

Queen Elizabeth* Gr 70-120 rosa, fylld, högvuxen I-IV 

Schackenborg* F 60-80 korallrosa, fylld, svag äppeldoft I-IV 

Sommer 2000 MB 50-70 mörkrosa, lätt fransade blommor, halvfylld, utbrett växtsätt I-V 

Sommerwind MB 50-70 rosa, lätt fransade blommor, halvfylld, utbrett växtsätt I-V 

The Fairy P 50-80 rosa, fylld, småblommig, utbrett växtsätt I-V 

     

Purpur, lila och bruna nyanser     

 

Blue for You F 70-100 ljuslila, halvfylld I-IV 

Burgundy Ice* F 60-90 mörkt purpurlila, fylld, buskigt växtsätt I-IV 

Lavender Pinocchio* F 60-90 chokladrosa nyanser, fylld, ovanlig & vacker I-III (IV) 

Minerva F 60-80 mörklila, tätt fylld, starkt doftande I-IV 

Rhapsody in blue* MB 80-120 mörkt blåviolett, halvfylld, kraftigt växtsätt I-V 

The Scotsman* Th 70-100 lavendel-/syrenlila, fylld, storblommig I-IV (V) 

 

Austinrosor     

Den Engelske rosförädlaren David Austin har som sitt kall att förena de gammeldags rosornas utseende och ofta starka doft med de moderna 

rosornas färgskala och förmåga att blomma mer eller mindre hela sommaren (undantaget ’Constance Spry’, som endast blommar en period per 

sommar, dock mkt rikligt). Många av sorterna har inte den bästa härdigheten, men ett antal är odlingsvärda även i zon IV, och kanske skyddade 

lägen i zon V. Sorten ’Wild Edric’ har den mycket härdiga vresrosen i sin stamtavla, och är därför härdigare än övriga sorter i gruppen 

Storleksmässigt blir de flesta hos oss som storvuxna rabattrosor. ’Constance Spry’ kan i skyddade lägen användas som en mkt vacker klätterros 

 

Alan Titchmarsh** Au 90-120 rosa m. typiskt gammaldags utseende & doft I-IV Ny 

Constance Spry** Au 120-250 rosa, fylld mkt stor, doftar lakritsaktigt, engångsblommande I-IV 

Crown Princess Margareta Au 80-150 aprikosgul, tätt fylld, stark fruktig doft I-IV 

Graham Thomas*** Au 80-150 djupgul, tätt fylld, telik doft, rem I-IV 

Kew Gardens* Au 100-150 vit m. citrongult, små enkla blommor i stora klasar, tagglös I-III (IV) Ny 

Leander** Au 80-150 persikorosa, tätt fylld, fruktig doft, rem I-IV 

Munstead Wood** Au 60-90 mörkt purpurröd, tätt fylld, stark klassisk rosdoft I-IV (V) 

Queen of Sweden* Au 80-100 varmt ljusrosa, tätt fylld, svag doft med dragning åt lakrits, robust I-IV ej i år 

The Alexandra Rose Au 80-120 varmt äppelblomsrosa, enkel, mild doft, utsökt vacker… I-IV ej i år 

Wild Edric*** Au/Ru 120-150 mörkrosa, fylld, storblommig, kraftfull rosdoft, tålig & lättodlad I-VI 

     

Easy Elegance     

En serie rotäkta lättodlade rosor framtagna i Nordamerika. De har över lag mkt god motståndskraft mot sjukdomar. Alla sorterna remonterar eller 

blommar kontinuerligt    

 

All the Rage MB 75-120 många toner av aprikos, gult & rosa, halvfylld, medelstor I-IV Rä 

Champagne Wishes** MB 90-120 delikat champagnefärgad m. vacker form, fylld I-IV Rä 

Funny Face MB 70-90 ljusrosa m. mörkrosa ådring & fräknar, nästan enkel I-IV Rä 

Fiesta MB 60-90 gräddvit m. rosa ränder, fylld, en ros man blir glad av I-IV Rä 
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High Voltage* MB 90-140 ljusgul-gul, halvfylld-fylld, en mkt fin gul buskros I-V Rä 

Kashmir MB 75-120 sammetsröd, fylld, mkt vackert formad, tehybridlik I-IV Rä 

 

Buskrosor     

Detta är en mycket heterogen grupp med alltifrån låga till mycket höga sorter. Många är lättskötta och tåliga. Används som solitärer (ensamma), i 

grupper, stora rabatter eller buskage. Här hittar du många gammaldags och historiska rosor. Återblommande sorter märkta: rem. Känsliga sorter 

bör täckas och skyddas på samma sätt som rabattrosor. Beskärningsbehovet varierar, fråga oss gärna om råd 

    

Vita och rosavita nyanser  

     

Alba Maxima*** A 150-250 vit, fylld, blågrönt bladverk I-VII 

Blanc Double de Coubert** Ru 120-200 vit, halvfylld, lättodlad & härdig, rem I-VII Rä 

Gudhem** A 150-250 vit, enkel, grågrönt bladverk, utsökt vacker I-VII ej i år 

Henry Hudson** Ru 70-150 vit, rosaröda knoppar, halvfylld, frisk, härdig & lättodlad, rem I-VII ej i år 

Louise Bugnet** Ru 90-150 vit, purpurröda knoppar, tätt fylld, rem I-VII Rä 

Mme Plantier*** A 120-180 vit, tätt fylld, få taggar I-VI Rä 

Nevada* Moy 150-200 vit, enkel-halvfylld, extremt blomrik, enstaka blommor på hösten I-V 

Ole MB 60-100 vit, halvfylld, små blommor i klasar, fint rundat växtsätt I-V Rä, Ny 

Schneezwerg** Ru 120-180 vit, halvfylld, blommor och nypon på hösten, rem I-VI best. 

     

Gula, orangea och aprikosa nyanser     

     

Agnes** Ru 120-180 gul, tätt fylld I-VI 

Aïcha** Sp 150-200 gul-mörkgul, halvfylld, blommar ibland om på hösten I-VI 

Anna** MB 120-200 persikotoner, tätt fylld, Balsgårdsros, rem I-IV (V) Rä 

Bicolor* Fo 150-200 gul/orange, enkel I-VI ej i år 

Chinatown** F 80-150 gul, senare rosatonad, fylld, rem I-IV 

Feuerwerk MB 100-150 lysande orangeröd, halvfylld, mild doft, rem I-V 

Gelbe Dagmar Hastrup** Ru 60-120 ljusgul, halvfylld, utbrett växtsätt, rem I-V 

Ghislaine de Féligonde* Mo 90-130 aprikos & persika, fylld, småblommig, rem I-IV 

Kinesisk gulros* (R. hugonis) vild 120-200 ljusgul, enkel, tidigblommande, mkt dekorativt bladverk I-VI 

La Villa Cotta* MB 90-120 gul-koppar-rosa, tätt fylld, rem I-IV 

Persiana* Fo 150-200 smörgul, fylld, historiskt betydelsefull ros I-VI 

Sekel* MB 80-150 gul med rosa o rött, halvfylld, rem I-IV (V) 

     

Röda nyanser     

     

Adelaide Hoodless MB 100-150 mörkröd, små runda fyllda blommor, rem I-VI 

Champlain* MB 80-120 röd, fylld, rem I-VI 

Cuthbert Grant MB 80-100 mörkt purpurröd, halvfylld, stor, svag-medelstark doft, rem I-VI 

Feuerwerk* MB 100-150 lysande orangeröd, halvfylld, medelstor, svag doft I-V Ny 

Hansaland Ru 80-120 röd, halvfylld rem I-V (VI) 

Signe Relander Ru 120-180 röd, nejliklik, mkt lättodlad & tålig rem I-VI 

     

Rosa nyanser     

 

Applejack* MB 100-200 starkt rosa, halvfylld, frisk & tålig, rem I-VI 

Dagmar Hastrup** Ru 50-120 ljusrosa, enkel, mkt lättodlad & tålig, rem I-VI Rä 

Dart's Defender** Ru 100-150 lilarosa, halvfylld, vackert bladverk, ger många nypon I-VII best. 

Dornröschen*** MB 100-150 starkrosa, elegant formad, fylld, storblommig, rem I-V 

Duchesse de Montebello** G 80-120 ljusrosa, tätt fylld I-V 

Felicité Parmentier*** A 120-150 ljusrosa, tätt fylld, mkt odlingsvärd sort! I-VI 

Frontenac* MB 80-130 djuprosa m. ljus baksida, halvfylld, rem, mkt rikligt huvudflor I-VI ej i år 

Great Maiden's Blush** A 150-200 ljusrosa, fylld, grågrönt bladverk, kan användas som klätterros I-VII 

Hansa*** Ru 120-200 rödlila, tätt fylld, lättodlad klassiker, få nypon, rem I-VII Rä 

Heavenly pink Mo 60-100 rosa, tätt fylld, småblommig, en sötnos, rem I-IV 
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Hurdal* Vi 150-300 ljusrosa, halvfylld, mkt kraftfullt växtsätt, kan bli trädlik I-VII 

Irma** MB 150-200 mjukt rosa, tätt fylld, klätterros i skyddat läge, rem I-IV (V) Rä 

Jacques Cartier** Po 50-120 rosa, tätt fylld, klassisk odlingsvärd sort, rem I-V best. 

Jens Munk* Ru 120-150 rosa, halvfylld, lättodlad & tålig, rem I-VI Rä 

Königin von Dänemark*** A 120-150 varmrosa nyanser, tätt fylld, en av de vackraste I-IV (V) ej i år 

Louise Odier** Bo 80-120 (180) rosa, fylld, i vår region håller den sig frisk! III-V 

Magna Charta*** R 100-150 intensivt rosa, tätt fylld, rem, smått bedövande väldoft I-IV (V) 

Marie Louise*** D 100-120 mellanrosa, tätt fylld m. berusande kraftig doft I-V Ny 

Martin Frobisher** Ru 150-180 ljusrosa, fylld, ljusgrönt bladverk, få taggar, lättodlad, rem I-VI (VII) Rä 

Mme Boll*** Po 80-120 ljusrosa, tätt fylld, mkt vacker gammal sort, regnkänslig, rem I-V 

Moje Hammarberg*** Ru 90-120 rosa, halvfylld, lättodlad & tålig, rem I-VII Rä 

Mozart* Mo 80-130 mörkrosa-karminröd m vit mitt, liten enkel, stora klasar, rem I-IV Rä 

Officinalis** G 80-120 karminröd, halvfylld, historiskt viktig ros I-VI best. 

Poppius* Sp 150-300 ljusrosa-röd, halvfylld, stora nypon, mkt härdig & lättodlad, frisk I-VIII 

Prairie Joy MB 100-150 ljusrosa, fylld, få taggar, rem I-VI Rä 

Ritausma* Ru 150-200 ljusrosa, fylld, stor, mkt taggig, frisk & lättodlad, skuggtålig, rem I-IV (V) 

Rosa Mundi** G 80-120 polkagrisrandig, halvfylld, historiskt viktig ros I-VI 

Rose de Rescht*** Bi 80-110 karminröd, tätt fylld, mkt odlingsvärd, rem I-V 

Stanwell Perpetual** Sp 80-140 ljusrosa, fylld, tätt men vekt växtsätt I-VI 

Thérèse Bugnet** Ru 150-200 mörkt rosa, fylld, vackra brunröda stammar, få taggar, rem I-VII Rä 

Wasagaming*** Ru 150-250 ljust lilarosa, fylld, frisk & anspråkslös I-VI Rä 

     

Purpur och lila nyanser     

     

Charles de Mills** G 100-120 vinröd-mörkpurpur m. sammetslyster, mkt tätt fylld, stor I-V (VI) 

Sven** Mb 80-120 rosaviolett, liten, fylld i stora klasar I-V Rä 

Tove Jansson* Sp 120-150 vinröd, enkel, svartröda nypon, vacker höstfärg I-VII? ej i år 

Wild Rover** MB 100-150 vinröd/purpur m. vackert färgspel, halvfylld, rem I-IV? 

 

Klätterrosor     

Dessa förekommer i många olika färger och storlekar. De behöver i allmänhet någon form av stöd. De mest storvuxna passar ypperligt att låta 

klänga i träd eller täcka pergolor & rosbågar. Många kan beskäras och användas som buskrosor. Särskilt de remonterande (märkta: rem) sorterna 

bör skyddas under vintern, endera genom att rankorna lossas från spaljén, läggs ner och täcks, eller att hela spaljén sveps in i några lager av t.ex. 

säckväv. Väven hindrar kalla vindar och skyddar mot vårsolen. Täckning sker först när det blivit så kallt att rosorna har fällt sina blad 

     

Vita och gräddvita nyanser     

     

Polstjärnan* Be 250-500 vit, dubbel, småblommig, grågrönt bladverk I-VII Rä 

Starkodder H 250-500 gulvit-vit, fylld, småblommig I-V (VI) 

Venusta Pendula* Ar 200-300 vit, fylld, rosa knoppar, utsökt vacker I-V 

White New Dawn* W 150-200 vit, fylld, friskare än ‘New Dawn’, rem I-V? 

     

Gula och orangea nyanser     

     

Elfe* SK 150-200 limegul, tätt fylld, rem I-IV 

FOXTROT SK 150-250 aprikosgul, fylld, mkt vackert mörkgrönt bladverk, rem I-IV Ny 

Hybrida** H 300-500 gulvit, halvfylld, småblommig, vackra nypon I-V 

Leverkusen* K 180-250 ljusgul, fylld, tålig & lättodlad, rem I-V 

Lykkefund** H 250-400 gulvit, halvfylld, i det närmaste taggfri I-IV 

PAS DE DEUX** MB 150-200 ljusgul, halvfylld i klasar, friskt bladverk, rem I-IV Ny 

Salita SK 150-200 lysande orangeröd, fylld, storblommig, rem I-IV ej i åt 

Warm Welcome M 100-180 lysande orange, enkel, småblommig, bra till kruka, rem I-IV 

     

Röda nyanser     
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Balder* MB 200-300 karminröd, halvfylld, Balsgårdsros, rem I-VI Rä, best. 

CONGA™ SK 150-200 mörkröd, halvfylld i stora klasar I-IV Ny 

Dortmund K 150-250 röd m. vit mitt, enkel, frisk & fräsch, rem. En underskattad ros! I-IV 

FARRUCA™ SK 100-150 röd, storblommig, vacker sort för låg spaljé eller kruka I-IV Ny 

Flammentanz* K 200-350 röd, halvfylld, bäst härdig & kraftigast av de röda I-V (VI) 

Flammentanz* K 200-350 röd, halvfylld, bäst härdig & kraftigast av de röda I-V (VI) Rä, Ny 

Heidelberg K 150-200 röd, fylld, en vacker men känslig ros, rem I-IV (V) Ny 

Henry Kelsey* K 150-180 röd, halvfylld, rem I-VI (VII) Rä 

That's Jazz* SK 150-250 mörkröd, fylld, rem. Mkt vacker, fin även som buskros! I-IV ej i år 

Tradition '95* SK 150-250 röd, halvfylld, rem, lik en återblommande ’Flammentanz’, men nättare I-IV (V) ej i år 

     

Rosa nyanser     

     

Camelot** SK 150-200 tvåtonat rosa, fylld, storblommig, rem I-IV 

Climbing Bonica SK 150-200 ljusrosa, fylld, mkt rikblommande, rem I-IV (V) 

Emelie* K 180-250 aprikos/persika, fylld, tålig & lättodlad, rem I-V 

John Cabot* K 150-200 cerise, halvfylld, rem I-V Rä 

John Davis*  K 150-200 mellanrosa, fylld, få taggar, rem I-VII Rä 

Laguna*** SK 150-200 djuprosa, fylld, storblommig, rem I-IV (V) ej i år 

New Dawn* W 150-200 vitrosa, fylld, rem I-V 

OPEN ARMS** M 150-200 ljusrosa, enkel-halvfylld i klasar, rem I-IV Ny 

Penny Lane** SK 120-200 champagnerosa, fylld, rem I-IV (V) ej i år 

Sweet Laguna** SK 150-200 mellanrosa, fylld, medelstor i klasar, friskt bladverk, rem. I-IV (V) Ny 

William Baffin* K 180-280 ceriserosa, halvfylld, mkt härdig & tålig, rem I-VI (VII) Rä 

 

Rotäkta Stamrosor 

Att odla stamrosor är i Sverige ett vågspel och generellt rekommenderas att man flyttar in plantorna i ett frostfritt utrymme. De är okulerade på stam 

vilket gör att de blir mycket känsliga mot kalla vintrar, ofta överlever själva stammen medan kronan med den sort man ville ha dör. Därför odlas de 

helst i kruka och övervintras kallt men frostfritt. Följande sorter är mycket härdiga och förökade med sticklingar så att rot, stam och krona är samma 

sort. De behöver generellt inget skydd utom i de allra kallaste zonerna. Alla stamrosor behöver någon form av stöd. Klipp tillbaka och gallra kronan 

vid behov på våren. Skott som kommer vid marken eller på stammen tas bort 

     

Martin Frobischer Ru 150-180 ljusrosa, fylld, ljusgrönt bladverk, få taggar, lättodlad, rem I-VI (VII) Rä 

 

Grönt Kulturarv 

Många växter har odlats i Sverige under lång tid. Ofta har de spridits från gård till gård och deras ursprung är idag höljt i dunkel. Ibland är det sorter 

som en gång funnits i handeln men sen försvunnit. Någon kan ha haft med sig en planta hem från en resa, eller vid en flytt. Andra har sitt ursprung i 

en medvetet eller spontant sådd fröplanta, som sen tagits hand om och förökats. 

En växt som hållits sig kvar i odling under lång tid har ofta många positiva egenskaper, varför man har dragit igång ett inventerings- och 

bevarandearbete inom SLU (Sveriges LantbruksUniversitet). Det har hållit på sedan 2002 och de senaste åren har ett antal särskilt värdefulla 

växter förökats upp och (åter-) introducerats i handeln. Hittills har följande rosor släppts (Se även Grönt Kulturarv under rubriken Perenner): 

Blomsterhult** Bo 150-300 varmt rosa, tätt fylld, kraftfullt växtsätt I-V? Rä 

Järnvägaren** D 80-120 rosa, fylld, medelstor, doftar av citrus & liljekonvalj I-IV (V) Rä, Ny 

Lövhult/Tornedalsros* Ma 70-120 rosa tätt fylld, historisk ros ev. m. svenskt ursprung, kulturarvssort I-VII (VIII) Rä 

Professor Fagerlind** SP 250-350 mellanrosa, enkel, blommar tidigt & oerhörrt rikt I-V (minst) Rä, Ny 

Skedarosen* ?? 100-150 mörkt purpurröd, tätt fylld, kulturarvssort I-V Rä 

Svea*** D 150-200 rosa, 10-16  kronblad, bildar rikligt m. nypon I-VI (VII) Rä 

Valdermarsvik Sp 100-150 vit, fylld, tidigblommande, frisk & robust. Årets POM-ros 2015! I-VII? Rä  

Vaplan* Sp 200-350 vit, halvfylld, i början bollformade, senare skålade, bildar få nypon I-VII Rä 

 

Alla rosor som saluförs under rubriken Grönt Kulturarv är rotäkta, de kan alltså inte skjuta s.k. ”vildskott” utan de rotskott som eventuellt bildas är av 

samma sort som själva busken. 
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’Rosa Mundi’ tillhör de verkligt gamla rosorna, och har odlats åtminstone sedan 1500- talet. Hon är en lättodlad och härdig primadonna, självskriven 

i en äldre trädgård 

Många väljer medvetet bort de s.k. ”engångsblommande” rosorna, vilket är synd. De är (oftast) härdigare än de som blommar kontinuerligt och, 

eftersom de satsar allt på en gång, ger de en slösande rik blomning som verkligen kan ta andan ur en. Lite som vårens körsbärsblomning, fast 

istället för att vara över efter en vecka så sträcker den sig ofta över 3-4 veckor, dessutom under period där man ofta har ett gap i trädgårdens 

blomning. Vårens och försommarens fägring är över och sensommarens och höstens mättade färger kommer senar. 

Ofta får man höra: ”Jag vill ha en snygg, snabbväxande och lättskött buske som blommar på sommaren”. När rosor kommer på tal blir det altsom 

oftast ett blankt ”nej”. Ja, det finns rosor som både är infernaliskt taggiga och osympatiskt svårodlade, men många är minst lika lättodlade och 

snälla som vilken ”vanlig” buske som helst! Om man väljer med det i åtanke, OCH tänker ”buske” och INTE ”ros” så blir rosor genast mycket mer 

användbara och de kan tillåtas figurera i oväntade sammanhang. Varför inte kombinerar rosor, prydnadsgräs och snygga barrväxter? Hos rosorna 

hittar man också många gånger buskar i ”lagom” storlek 

Ett tips för den som älskar att plocka in rosor i buketter men inte riktigt vågar när de står i rabatten: Välj ut några favoriter och plantera dem i kanten 

av grönsakslandet! Där gör det inget om man klipper den sista blomman, eller om färgerna skär sig så att man nästan får magknip! 
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Träd 

Det finns ett träd för varje trädgård, oavsett dess storlek. De flesta vanliga träd kan fås i många olika storlekar, men vi har främst ungträd som 

lagervara. Dessa har oftast grenar längs med hela stammen, eller är uppstammade till en höjd runt metern. Prisuppgifter på övriga storlekar lämnas 

på begäran. Kom ihåg att tänka på slutstorleken när du planterar träd, det är lätt att underskatta utrymmet som krävs. Vi hjälper dig uppskatta 

lämpligt planteringsavstånd. Många träd kan dessutom beskäras för att hållas i hanterbar storlek 

Alla träd behöver i början någon form av stöd och uppbindning så att roten får tid att etablera sig. Vi rekommenderar att man använder stolpar av 

obehandlat trä. Flera olika typer av uppbindningsband finns. Det tar i allmänhet ca 2 år för ett träd att etablera sig och under den tiden bör man vara 

noga med att sköta det med vatten och näring. Håll planteringsytan gräs- och ogräsfri för att undvika rotkonkurrens. Även i fortsättningen bör ytan 

närmas stammen hållas fri. Det underlättar t.ex. gräsklippning, och risken att skada stammen minskas avsevärt 

Det finns rätt många riktigt små träd att välja på om man t.ex. vill ha ett träd i kruka. För att de ska övervintra säkert bör de dock planteras 

ner/jordslås, eller ställas in i exempelvis kallgarage för att klara vintern. Annars finns en risk att rotsystemet skadas av kylan. Några är tillräckligt 

tåliga för att stå utomhus året runt i en isolerad kruka 

 

* Mindre träd lämpliga för krukodling 

 

Acer griseum * Kopparlönn 3-6 m, utsökt vacker med kopparfärgad flagande bark I-III best. 

- palmatum ’Dissectum Crimson Queen’ * Japansk lönn 1-1,5 m, mkt vacker med finflikade mörkröda blad I-III k- 

- - ’Orange Dream’ - 1,5-2m, citrongula, senare limefärgade blad m. orange kant I-III (IV) k-, Ny 

- - ’Ryusen’ - 1-4 m (beroende på stöd), gröna blad, starkt hängande växt I-III (IV) k-, Ny 

- - ’Sharp’s Pygmy’ * - 1-1,5 m, rundad krona, mellanflikade blad, fin höstfärg I-III k- 

- platanoides  Skogslönn 15-20 m, storvuxet träd m. vacker höstfärg I-V 

- - 'Crimson Sentry' Blodlönn 2-4 m, småvuxen blodlönn med smalt växtsätt I-IV (V) 

- - ’Drummondii’ Vitbrokig skogslönn 5-10 m, vitkantade blad, dekorativ, helgröna skott avlägsnas I-V  

- - 'Faasens Black' Blodlönn 12-15 m, kraftigväxande, svartröda blad I-V best. 

- - ’Royal Red’ - 12-15 m, mörkröda blad, kanske den bästa blodlönnen I-IV (V) Ny 

- tataricum 'Hot Wings' Rysk lönn 4-5 m, lysande röda ”näsor”, vacker höstfärg I-V best. 

Aesculus hippocastanum Hästkastanj 10-15 m, vita blomklasar, dekorativa (oätliga) frukter I-IV (V) best. 

Betula pendula 'Dalecarlica' E Ornäsbjörk 20-25 m, den äkta ornäsbjörken, med vackert flikigt blad I-VII 

- pubescens ’Rubra’ Finsk rödbjörk 8-12 m, mörkt blodröda (först gröna) blad, vit stam I-VI (minst)  

Caragana arborescens 'Pendula' * Hängkaragan 1,2-1,5 m, dekorativt hängande växtsätt, gula blommor I-VI best. 

- - 'Walker' * Hängfjäderkaragan 1,2-1,5 m, hängande växtsätt, finflikigt blad I-VI best. 

Cercidiphyllum japonicum Katsura/kakträd 6-12 m, fin höstfärg, bladen doftar nybakta kakor på hösten I-V 

- - ’Pendulum’ Hängkatsura 3-5 m, utsökt vacker m. hängande växtsätt I-IV 

Corylus avellana PURPLE UMBRELLA Rödbladig hänghassel, Ca 1,5 m, röda blad (senare mörkgröna), paraplylik I-IV (V) Ny 

Crataegus laevigata 'Lettland' Rosablommande rundhagtorn 3-4 m, vackert rosablommande träd I-V 

- x media ’Paul’s Scarlet’ Rosenhagtorn Har stora sjukdomsproblem, pärlhagtorn är frisk och härdigare best. 

- x mordenensis 'Toba'  Pärlhagtorn 3-5 m, frisk och lättodlad, fyllda vita blommor övergår i Rosa I-V 

Euonymus planipes Körsbärsbenved 2-3 m, fantastisk höstfärg, dekorativa (oätligta) frukter I-V 

Fagus sylvatica 'Purple Fountain' Hängblodbok 6-8 m, rödbladig, slankt växtsätt m. hängande grenar I-IV k+, best. 

Gymnocladus dioicus Kentuckykaffe 5-8 m, enormt stora sammansatta blad, vill ha varmt läge I-IV Ny 

Hydrangea paniculata 'Limelight' * Syrenhortensia 2-3 m, höstblommare m. stora limevita, senare rosa blomklasar I-IV (V) best. 

- - ’Phantom’ * - 2-3 m, höstblommare med gräddvita, senare rosa klasar I-IV?  

- - 'Pinky Winky' * Vipphortensia 2-3 m, höstblommare m. stora crèmevita plymer övergående i rosa I-IV 

Juglans mandschurica fk Hammarö Manchurisk valnöt 9-12 m, enormt storbladig, exotiskt men härdigt träd I-V k+ 

Laburnum alpinum ’Pendulum’ Hängande alpgullregn 2-3 m, gula klasar våren, vackert hängande växtsätt, giftig I-V 

Magnolia kobus Japansk magnolia 3-6 m, en av de härdigaste, vitblommande I-IV (V) k-, best. 

- stellata Stjärnmagnolia 1,5-2,5 m, vit tidigblommande på bar kvist I-IV k- 

- 'Susan' * Magnolia 1,5-2,5 m, rosa stora blommor på bar kvist, skyddat läge  I-III (IV) k-, best. 

- ’Wada’s Memory’ - 4-8 m, mkt stora vita blommor på bar kvist I-IV (V) k- 

Malus ’Aamurusko’ Prydnadsapel 3-5 m, rosa dubbla blommor, liknar japanska körsbär! I-V 

- ’Helle’  - 1-1,5 m, ljusrosa dubbla blommor, den kanske minsta apeln I-IV (minst) Ny 

- ’Hyslop’  - 3-6 m, vita blommor, rätt stora gulröda frukter m. god smak I-V Ny 

- ’Pink Spire’ - 3-5 m, rosa, rödanstruket blad, relativt smalväxande I-V (VI 

- ’Royal Beauty’ - 1,5-3 m, rödrosa, rödlätt bladverk, hängande växtsätt I-VI  

- 'Rubin' - 2-4 m, rubinröd, vackert rödaktigt bladverk, frisk I-V (VI) 

- (Purpurapel-Gruppen) 'Hopa'  Purpurapel 3-5 m, rosa, rödanstruket bladverk, ngt skorvkänslig I-V best. 

- - 'Royalty'  - 3-5 m, mörkröd, mörkrött bladverk, ngt skorvkänslig I-V best. 
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Physocarpus opulifolius ’Diabolo’ *Rödbladig smällspirea 1,5-2,5 m, rosavit, mörkrött bladverk I-V (VI)  

- - ’Tiny Wine’  0,8-1,2 m, rosavit, mörkröda små blad I-V (VI) Ny 

Populus tremula 'Erecta' Pelarasp 15-20 m, mycket smalt upprättväxande, anspråkslös I-VI 

Prunus ’Accolade' Prydnadskörsbär 4-6 m, dubbla rosa blommor, vacker höstfärg I-IV best. 

- avium ’Plena’ Dubbelblommande fågelbär 8-12 m, dubbla vita blommor, ingen frukt I-IV 

- cerasifera’Spidola’ Körsbärsplommon 3-5 m, rosa blommor mkt tidigt, röda blad, mkt vackert träd I-V 

- cerasus ’Rhexii’ Dubbelblommande surkörsbär6-8 m, smu dubbla vita blommor, ingen frukt I-V 

- x cistena * Svartplommon 1,5-2 m, vita blommor, mörkrött bladverk I-V 

- fruticosa ’Globosa’ Klotkörsbär 2-4 m, vit, vackert klotformigt växtsätt, gul höstfärg I-IV (V) 

- incisa Koju-No-Mai * Dvärgkörsbär 1,5-2 m, vit, fin höstfärg, mkt vackert grenverk I-V best. 

- nipponica var. kurilensis 'Ruby' * Kurilerkörsbär 2,5- 4 m, ljusrosa, vacker höstfärg, härdig & lättodlad I-V best. 

- padus 'Colorata' Blodhägg 7-9 m, rosa blomklasar, rödanstruket bladverk I-VI 

- sargentii Bergkörsbär 7-9 m, ljusrosa, vacker höstfärg, utsökt vacker I-V best. 

- serrula Glanskörsbär 5-6 m, vit, blank kopparfärgad bark, fin höstfärg I-IV best. 

- triloba Rosenmandel 1,5-2 m, rosa tätt fyllda blommor på bar kvist, beskär hårt 

   direkt efter blomning så hålls den frisk, och blommar bra I-V 

Pterocarya fraxinifolia Kaukasisk vingnöt 15-22 m, Kraftigväxande & nästan palmlik, dekorativa frön I-IV (V) Ny 

Pyrus salicifolia 'Pendula' Silverpäron 2,5-5 m, vit, gråludet blad, överhängande grenar I-IV 

Quercus palustris GREEN PILLAR Pelar-kärrek 5-6 m, mkt smalt upprätt, vackert bladverk, röd höstfärg I-III (IV) best. 

- robur ’Fastigiata’ Pelar-ek 10-15 m, smalt upprätt växtsätt, vacker mörk grönska I-IV (V) best. 

- - ’Atropurpurea’  Rödbladig skogsek 5-8 m, långsamväxande, rött bladverk, senare brungrönt I-IV? Ny 

Salix caprea 'Pendula' * Hängvide 1,2-1,5 m, stora videkissar, hängande växtsätt I-VI 

- fragilis 'Bullata' Bollpil 7-9 m, klotformigt, friskt grön färg. OBS! aggressiva rötter I-VI 

- helvetica * Alpvide 1,5-2,5 m, silvrigt blad, kompakt växtsätt I-V best. 

- purpurea 'Pendula' * Hängande rödvide 2-2,5 m, grågrönt mkt vackert ”pilträd” i lämpligt format I-IV (V) 

- subopposita Japanskt rosmarinvide 1,2-2 m, smala blad, tätt buskig, vackra ”kissar” I-IV Ny 

Sorbus ’Joseph Rock’ Prydnadsrönn 8-12 m, storvuxen mkt vacker rönn m. citrongula bär I-IV (V) Ny 

’Rosmari’ E - 5-8 m, en vacker rönn m. lysande rosa bär I-IV Ny 

- commixta 'Carmencita' Japansk rönn 2-4 m, mkt vacker småbladig rönn, röda bär på hösten I-V 

- frutescens (koehneana) * Liten pärlrönn 2-3 m, vita blommor & bär I-V best. 

- reducta * Dvärgrönn 1,5-2 m, vita blommor, rosa bär, vacker höstfärg I-IV (V) best. 

- ulleungensis  'Legend' E Ullungrönn 8-10 m, stora blom- & bärklasar, stark höstfärg I-V (VI) 

Syringa BLOOMERANG PINK PERFUME Syren 1.5-2 m, rosa doftande blomklasar i omgångar I-IV (V) 

- ’Flowerfest White®’ - 1,5-2 m, äntligen en vitblommande dvärgsyren! I-V? Ny 

- josikaea ’Holger’ Ungersk syren 2,5-4 m, vitblommande, frisk & lättodlad I-VI (VII) k+, best. 

- meyeri 'Palibin' * Dvärgsyren 1,5-2 m, ljuslila, kan blomma om på sensommaren I-V k+ 

- reticulata 'Ivory Silk' Ligustersyren 3-5 m, crèmevit, mkt senblommande I-V k+ 

- vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' Ädelsyren 2-3 m, mörklila storblommig I-V k+ 

- - 'Mme Lemoine' - 2-3 m, vita dubbla blommor I-IV (V) k+ 

- - ’Prince Wolkonsky’ - 2-4 m, lilarosa dubbla blommor, mörka knoppar, doftar I-IV (V) k+ 

Tilia cordata Skogslind 20-25 m, storvuxet träd m. ljuvligt doftande blommor I-V 

Ulmus glabra ’Camperdownii’  Hängalm 3-4 m, paraplyformat hängande växtsätt I-IV (V) Ny 
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Buskar 

Små eller stora, det finns buskar som passar alla lägen och alla trädgårdar! Vi har i år ytterligare utökat sortimentet av buskar med särskilt 

dekorativt bladverk. Växter med purpur- lime- eller silverfärgade blad skapar vackra kontraster i trädgården och kan användas för att framhäva 

andra växter 

 

A 

Abelia mosanensis  Doftabelia 1,2-1,8 m, starkt doftande rosavita blommor, juni, höstfärg I-V ej i år 

Acer griseum Kopparlönn 3-6 m, utsökt vacker med kopparfärgad flagande bark I-III  

- japonicum ’Aconitifolium Solfjäderslönn 2-3 m, mkt vacker lönn m. finflikiga blad & fin höstfärg I-IV Ny 

- palmatum ’Atropurpureum’ Japansk blodlönn 2-3 (4) m, elegant buske/småträd m. mörkröda blad I-III (IV) k-, best. 

 Japansk lönn kan med framgång odlas upp till zon V om de ges rätt förutsättningar, vilket är bra dränering & ett 

lite skyddat läge. Odla dem i sand eller fint grus så blir de tåligare. Kom bara ihåg att sån odling kräver noggrann vattning & gödning under 

sommarmånaderna. På hösten minskas vattningen och det genomsläppliga substratet gör hjälper plantan att gå in i vintervilan tidigare. Sand & sten 

samlar inte överflödig väta & tinar upp tidigare på våren, vilket ger växten en lite längre säsong. Sorterna vi listar är testade & har visat sig tillhöra 

de tåligare 

- - 'Bloodgood' - 1,5-2,5 m, rödbladig, frisk sort I-III (IV) k- 

- - ’Katsura’  - 2-3 m, gulgröna blad m. orangeröd kant, mkt vacker I-III (IV) k-, Ny 

- - 'Osakazuki' - 2,5-4 m, grönbladig, lysande röd höstfärg I-III (IV) k-, best. 

- - ’Sangokaku’  - 2-4 m, ljusgrönt blad, grenverket är rött under vintern I-III (IV) k-, Ny 

- - (Dissectum-Gruppen) ’Garnet’ Flikbladig jap. lönn 1-1,5 m, röda mkt finflikiga blad I-III (IV) k-, best. 

- - - ’Tamukeyama’ - 1-1,5 m, finflikiga mörkröda blad I-III (IV) k-, Ny 

- pensylvanicum Amerikansk strimlönn 4-6 m, vackert vitstrimmig stam, gul höstfärg I-V best. 

- pseudosieboldianum Manchurisk solfjäderslönn 

  3-4 m, vacker & härdig ersättare till jap. Lönn, fin höstfärg I-V ej i år 

- shirasawanum ’Aureum’ Japansk gyllenlönn 2-3 m, gyllengula blad, långsamväxande I-IV 

- - ’Autumn Moon’ Shirasawalönn 1,5-2 m, gulgröna blad m. orange höstfärg, unga grenar röda I-IV Ny  

- tataricum ’Hot Wings’ Rysk lönn 4-5 m, lysande röda ”näsor”, vacker höstfärg I-V best. 

- ssp. ginnala fk Uppsala E  Ginnalalönn 4-6 m, vacker höstfärg, dekorativa "näsor" I-V  

Amelanchier alnifolia fk Alvdal E Bärhäggmispel 2,5-3 m, vit, vacker höstfärg, goda blåsvarta bär I-V (VI) Rå 

- spicata fk Falun E Häggmispel 5-7 m, vit, vacker höstfärg, ätliga blåsvarta bär I-VII Rå 

Aralia elata Parkaralia 1,5-2,5 m, taggiga dekorativa stammar, exotiskt bladverk I-IV  

Aronia melanocarpa 'Hugin' E Liten svartaronia 1-1,5 m, vit, vacker höstfärg, ätliga blåsvarta bär I-VI Rå 

- - GLORIE ('Elisabeth') E - 0,6-0,8 m, vit, vacker höstfärg, ätliga blåsvarta bär I-V Rå 

- x prunifolia 'Elata' fk Västeråker E Slånaronia 2-3 m, vit, vacker höstfärg, ätliga blåsvarta bär I-VI Rå 

B 

Berberis thunbergii ’Green Carpet’ Häckberberis 0,5-0,75, lågt utbrett växtsätt, vacker höstfärg I-V (minst) Rå, Ny 

- -’Harlequin’ - 0,5-1,2 m, röda blad brokiga i rosa, lysande röd höstfärg I-V Rå 

- -'Maria' - 0,7 m, gul, gulbladig, rödorange höstfärg I-V Rå, best. 

- -'Orange Raket' - 0,7 m, gul, varmröda blad I-V Rå 

Buddleja alternifolia UNIQUE  Sommarbuddleja 0,8-1 m, lavendelblå blomklasar sensommar-höst I-IV? Ny 

- davidii  Syrenbuddleja olika sorter i blått, vinrött, rosa & vitt I-III (IV) från juni 

Buxus  Buxbom Se under rubriken ”Vintergröna växter” 

C 

Caragana arborescens Sibirisk ärtbuske Vi tar hem plantor på beställning, men rekommenderar inte nyplantering p.g.a. att 

  den får kraftiga mjöldaggsangrepp. I-VIII best. 

Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E 

 Katsura/kakträd 6-10 m, vacker höstfärg, bladen doftar nybakta kakor när de vissnar I-V best. 

Chaenomeles- speciosa ’Orange Storm’ Stor rosenkvitten 1-1,2 m, lysande orange dubbla blommor på våren I-IV? Ny 

- - ’Pink Storm’ - 1-1,2 m, mörkrosa dubbla blommor på våren I-IV? Ny 

- - ’Red Storm’ - 1-1,2 m, mörkröda dubbla blommor på våren I-IV? Ny 

- x superba ’Jet Trail’ Hybridrosenkvitten 0,5-1 m, vit vacker vårblomning, frukt lämplig till marmelad I-IV 

- - ’Nicoline’ - 1-1,5 m, djupröd, mkt vacker spaljérad mot vägg/plank I-III (IV)  

Chamaecytisus purpureus Rosenginst 0,3-0,5 m, rosa, utbrett växtsätt, torktålig I-IV 

Cornus alba BATON ROUGE Rysk kornell 1,5-2 m, ett lägre & friskare alternativ till korallkornell I-V (trol. mer) Rå, Ny 

- - 'Elegantissima' (syn. 'Argenteo marginata')  

Vitbrokig rysk kornell 1,5-3 m, vit, vitkantade blad, röda grenar I-VI Rå 
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- - 'Ivory Halo' - 1,5-2 m, vit, vitkantade blad, röda grenar I-V (minst) Rå 

- - ’Siberian Pearls’ Rysk kornell 2-2,5 m, vit, mörkröda grenar, rikligt m. vita (oätliga) bär I-VI Rå, best. 

- - 'Sibirica' Korallkornell 2-3 m, vit, klarröda grenar, rekommenderas inte I-VI Rå, best. 

 Istället för korallkornell, plantera Videkornell (C. sericea ’Farba’), som är friskare och vackrare 

- mas Körsbärskornell 2-3 m, gul på bar kvist, röda ätliga frukter I-IV (V) Rå, best. 

- sericea 'Farba' Videkornell 1,5-2 m, vit, vita bär, vacker höstfärg, mörkröda grenar I-V (VI) Rå, best. 

- - (stolonifera) 'Flaviramea' Gullkornell 2-3 m, vit, vita bär, lysande gula grenar I-VI Rå 

Corylus avellana 'Contorta' Ormhassel 2-4 m, gula hängen på bar kvist, "skruvade" grenar I-V 

- - ’Fuscorubra’ Rödbladig hassel 2-4 m, gula hängen, blad först röda, sen mer gröna, ger nötter I-IV  

- - 'Red Majestic' Rödbladig ormhassel 1,5-2,5 m, rödgröna blad, "skruvade" grenar I-IV (V) best. 

Cotinus 'Grace' Rödbladig perukbuske 1-1,5 m, fluffiga blom/fröställningar, mörkröda blad I-IV Rå, k+, best. 

Cotoneaster lucidus Häckoxbär 1,5-2,5 m, vit, svarta bär, fin höstfärg, rekommenderas inte I-VII Rå 

- nanshan ’Boer’ (numer: apiculatus) Slätbladigt klippoxbär 0,5-0,8, vit, röda bär, krypande växtsätt I-IV (V) Rå, best. 

Crataegus flabellata var. grayana Häckhagtorn 4-5 m, vit, röda bär, mkt stora törnen, häckväxt I-VII 

Cytisus nigricans 'Cyni' Svartginst 0,8-1,2 m, gul, sol & torktålig I-V 

- - ’Allgold’ - 1-1,5 m, gul rikblommig, klipp tillbaka hårt efter blom I-IV best. 

D 

Daphne mezereum ’Rubra’ Tibast 1-1,5 m, rosaröda doftande blommor på bar kvist, giftig I-VII best. 

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) Abbotswood' 

 Trädgårdstok 0,5-0,8 m, vit, torktålig I-V Rå, k+ 

- - ’Bella Sol’ - 0,5 m, brandgul, mkt lång blomning, torktålig I-V? Rå, k+, Ny 

- - CITRUS TART™ - 0,6-0,9 m, dubbel, syrligt gul, torktålig I-V (V) Rå, k+, Ny 

- - CRÈME BRÛLÉE™ - 0,6-0,8 m, dubbel krämvit, vacker långblommare, torktålig I-V (VI) Rå, k+, Ny 

- - 'Goldfinger' - 1-1,2 m, klargul, storblommig, torktålig I-V Rå, k+ 

- - 'Goldteppich' - 0,5-0,7 m, klargul, utbrett växtsätt, torktålig I-V Rå, k+ 

- - LEMON MERINGUE - 0,6-0,9 m, ljusgula, dubbla roslika blommor, mkt vacker I-V (VI) Rå, k+ 

- - 'Limelight' - 0,5-0,6 m, limegul, torktålig I-IV (V) Rå, k+, best. 

- - MARIAN RED ROBIN - 0,5-0,8 m, röd-orangeröd, torktålig solälskare I-IV (V) Rå, k+, Ny 

- - ’Pink Beauty’ - 0,7-0,8 m, rosa, torktålig I-IV (V) Rå, k+ best. 

- - PINK PARADISE - 0,5 m, rosa, dubbel, torktålig I-IV (V) Rå, k+ 

- - 'Sandved' - 0,8-1,2 m, vit, torktålig I-VI Rå, k+ 

Diervilla rivularis HONEYBEE Gulrött getris 0,8-1 m, gul, gyllengrönt bladverk, vacker kontrastväxt I-VII?  

- - sessilifolia ’Butterfly’  Kantgetris 0,8-1 m, gula blommor under lång tid I-IV Ny 

- - x splendens DIVA Hybridgetris 0,8-1 m, gul, mörkrött bladverk I-IV Ny 

E 

Elaeagnus commutata 'Zempin' Silverbuske 1,5-2 m, gulgrön starkt doftande, silverfärgat blad, torktålig I-VIII 

Euonymus alatus Vingad benved 1-2 m, gulgrön, röda frukter m. orange frön, vackert  

  grenverk, flammande höstfärg, giftig I-V 

- planipes Körsbärsbenved 2-3 m, gulgrön, röda frukter m. orange frön, vacker höstfärg I-V best. 

Exochorda racemosa Pärlbuske 2-3 m, vita blommor i drivor, vacker & graciös I-IV k-, best. 

F 

Forsythia ’Northern Gold' Forsythia 1,5-2 m, gul på bar kvist, fin höstfärg I-VI 

Frangula alnus ’Asplenifolia’  Flikbladig brakved 1-1,5 m, gulgrön, finflikigt blad, buskigt växtsätt I-IV (V) Ny 

- - FINE LINE - 1,5-2 m, gulgrön, finflikigt bladverk, upprätt växtsätt I-V best. 

G 

H 

Holodiscus discolor Vippspirea 1,5-2,5 m, gräddvita plymer, graciöst växtsätt I-IV Ny 

Hydrangea arborescens 'Annabelle' Vidjehortensia 1-1,5 m, vit, ljusgrönt bladverk, beskär hårt I-V Rå, best. 

- - INCREDIBALL - 1-1,5 m, vit, ljusgrönt blad, mkt mer stabil än ’Annabelle’ I-V Rå, Ny 

- - LIME RICKEY - 1-1,5 m, grönvit-lime, en läcker nyhet! I-V? Rå, Ny 

- macrophylla BLOOMSTAR Trädgårdshortensia 0,9-1,2 m, stora rosa (högt pH) eller blå (lågt pH) blombollar I-IV best. 

- - THE BRIDE - 1-1,5 m, stora vita blombollar I-IV best. 

- - THE ORIGINAL - 1-1,5 m, stor a blå (lågt pH) eller rosa (högt pH) blombollar I-IV best. 

- - TWIST-N-SHOUT - 1-1,5 m, Olvonlika blomställningar I rosa eller blått, beroende på PH I-IV best. 

- paniculata 'Grandiflora' Syrenhortensia 2-3 m, gräddvit, övergår i rosa I-V Rå 
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- - 'Kyushu' Vipphortensia 1,5-2,5 m, gräddvit, graciösa klasar I-V Rå, best. 

- - 'Limelight' - 1,5-3 m, limevit, övergår till rosa, storblommig & stabil I-IV (V) Rå 

- - 'Little Lime' - 1-1,5 m, limevit, övergår till rosa, låg och kompakt I-IV (V) Rå, best. 

- - LITTLE QUICK FIRE® - 0,7-1,4 m, vit, snabbt övergående i rosa, tidigblommande I-IV (minst) Rå, Ny 

- - 'Pinky Winky' - 1,5-2,0 m, gräddvit, snart övergående i rosa I-IV (V) Rå 

- - 'Wim's Red' - 1,5-2 m, gräddvit övergående till rosa, sen vinrött I-V? Rå 

I 

J 

K 

Kerria japonica ’Pleniflora’ Fylldblommig kerria 1-1,5 m lysande gula blombollar på försommaren I-III (IV) best. 

Kolkwitzia amabilis Paradisbuske 2-4 m, rosa, vekt växtsätt, kan spaljéras, väldränerad jord I-V Rå 

L 

Laburnum alpinum Alpgullregn 3-6 m, gul, dekorativa ärtbaljor, giftig I-V ej i år 

+ Laburnocytisus adamii Rosenregn 3-5 m, gulrosa/gul/rosa i olika klasar, spännande kuriosaväxt! I-IV  

Ligustrum vulgare Liguster 0,5-3 m (beroende på beskärning), vackert mörkgrön, häckväxt I-IV Ny 

Liriodendron tulipifera Tulpanträd 2-4 (10) m, odlas hos oss för de spännande bladen I-IV  

Lonicera involucrata ’Lycksele’ E Skärmtry 1,5-2 m, gul m. röda högblad, exotiskt frodigt bladverk I-VI  

- rupicola v. syringantha Syrentry 1-2 m, små diskreta syrenlila blommor m. ljuvlig doft I-V Ny 

- tatarica 'Arnold's Red' Rosentry 2-3 m,  mörkröd, orangeröda oätliga bär I-V best. 

M 

Maackia amurensis Maackia 3-7 m, smutsvita ärtblommor, exotiskt bladverk, vacker I-V ej i år 

Magnolia 

En drömväxt för många, en dröm som faktiskt kan bli verklighet även i zon IV-V! Det gäller bara att välja härdiga sorter och att ge dem rätt 

förutsättningar. Magnolior är gottegrisar som vill ha en lucker, näringsrik jord, som bör vara väldränerad (men fuktighetshållande) och ha ett relativt 

lågt pH. De ogillar packad jord och hård konkurrens med andra växter. Man bör undvika att gå på den närmaste ytan, och det är bättre att täcka 

jorden med t.ex. bark eller löv än att plantera marktäckare. Om Du absolut vill ha en underplantering välj växter med grunda icke agressiva 

rotsystem och plantera dem helst samtidigt som busken/trädet (det gör att rötterna störs minimalt). Ge gärna magnolior en lite upphöjd växtbädd. 

Det ger bättre avrinning och jorden värms upp snabbare på våren (att kanta med sten ger ett värmemagasin som förlänger hösten). Att etablera en 

planta helt tar ca tre år. Under tiden är det viktigt att sköta framför allt vattningen. Skydda gärna mot vårsolen, så att inte knopparna slår ut för tidigt 

och skadas av frost 

Det kanske kan kännas som att Magnolior kräver mycket jobb. Det är en sanning när man börjar, men har man väl valt ett bra läge, gjort ett korrekt 

underarbete, och fått plantan att etablera sig är en magnolia egentligen inte svårare än de flesta andra buskar 

Känner Du dig ändå osäker, fråga plantskolepersonalen, så får Du fler råd! 

 

Magnolia ’Wada's Memory' - 4-5 m, vit doftande, på bar kvist, mkt storblommig I-IV (V) Rå , k- 

- (Liliiflora-Gruppen) 'Susan’ Rosenmagnolia 1,5-2,5 m, lila knopp, rosa blomma I-III (IV) Rå , k- 

- x loebnerii ‘Leonard Messel’ Hybridmagnolia 2-4 m, ljusrosa, rikblommig I-III (IV) Rå , k- 

- sieboldii Buskmagnolia 1,5-3 m, vit m. röda ståndare, doftande, sommarblommande I-IV Rå , k- 

- soulangeana ’Kiki’s Broom’ Praktmagnolia 0,5-0,9 m, rosablommande dvärgmagnolia I-III (IV) Rå, k-, Ny 

- stellata Stjärnmagnolia 1-2 m, vita doftande, på bar kvist, mkt riklommig I-IV Rå , k-, best. 

Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E Bukettapel 1,5-2,5 m, vit, små röda frukter, gul höstfärg I-VI 

- (Purpurapel-Gruppen) Profusion’ Purpurapel 3-5 m, mörkrosa, rödgrönt bladverk I-V Ny  

- - ’Royalty’ - 3-5 m, mörkröd, mörkrött bladverk I-V Ny 

N 

O 

P 

Paeonia suffruticosa ’Bai Xue Ta’ Buskpion 1,2-1,5 m, fyllda vita blommor, rotäkta! I-V Ny 

- - ’Hai Huang’ - 1,2-1,5 m, halvfylld gul, rotäkta! I-V Ny 

- - ’Rou Fu rong’ - 1,2-1,5 m, halvfylld-fylld, rosa, rotäkta! I-V Ny 

Paulownia tomentosa Kejsarträd 1,5-2,5 m, klipp ner på våren, ger långa skott m. enorma blad I-V Ny 

Philadelphus ’Starbright’ Schersmin 1,5-2 m, vit, doftande, unga blad rödvioletta, utsökt! I-IV 

- coronarius  Doftschersmin 2-4 m, vit, starkt doftande I-V best. 

- - ’Phico’ - 1,5-2,5 m, vit, starkt doftande, inte lika kraftig som arten I-IV  

- - ’Variegatus’ Brokbladig doftschersmin 

  1-1,2 m, vit, stark doft, dekorativt vitbrokigt bladverk I-IV  
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- lewisii 'Waterton’ Norrlandsschersmin 2-3 m, vit, medelstark doft I-VII 

- (Lemoinei-Gruppen) LITTLE WHITE LOVE 

 Smultronschersmin 0,8-1 m, vit, dubbel, doftande, kompakt utbrett växtsätt I-V? ej i år 

- - 'Mont Blanc' - 1-1,5 m, vit, stark delikat doft I-V 

- (Virginalis-Gruppen) ’Schneesturm’ Kameliaschersmin 1,5-2 m, vit, dubbel, doftande, överhängande växtsätt I-V  

- - 'Virginal' Kameliaschersmin 2-4 m, vit, dubbel, doftande, upprätt växtsätt I-IV best. 

Physocarpus opulifolius AMBER JUBILEE Bronsbladig smällspirea 1,5-2 m, vit, bronsfärgat bladverk I-VII? 

- - DIABLE D'OR Rödbladig smällspirea 1,5-2 m, rosavit, mörkrött bladverk, kopparfärgat utspring I-V 

- - ’Diabolo’ - 1,5-2,5 m, rosavit, mörkrött bladverk I-V (VI) 

- - LITTLE ANGEL - 0,8-1 m, rosavit, orangerött, senare rött, blad I-V  

- - LITTLE JOKER - 0,5 m, rosavit, små mörkröda blad, mkt kompakt I-V (VI)  

- - MIDNIGHT - 1,5-2 m, rosavit, det ”svartaste” bladverket av alla! I-V (VI) 

- - 'Nugget' Gulbladig smällspirea 1,5-2 m, vit, limegult bladverk I-V (VI) best. 

- - SUMMERWINE Rödbladig smällspirea 1,5 m,  rosavit, mörkrött bladverk, utbrett växtsätt I-V 

- - TINY WINE - 0,8-1,2 m, rosavit, röda små blad, tätt växtsätt I-V (VI) 

Potentilla fruticosa  Ölandstok Se Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 

- tridentata 'Nuuk’ Grönlandsfingerört 0,15 m, vit, vacker höstfärg, marktäckande I-VII 

Prunus spinosa 'Rosea' Rosenslån 4-6 m, rosa, blåsvarta frukter, bronsfärgat bladverk I-V 

Q 

R 

Ribes alpinum 'Schmidt' Måbär 1-2 m, gulgrön, grönskar tidigt, ypperlig häckväxt I-VI Rå 

- sanguineum ’Koja’  Rosenrips 1,5-2 m, röda, svagt doftande, blomklasar I-IV Rå, Ny 

Rosa glauca Daggros 1,5-3 m, rosa, röda nypon, rödaktigt blådaggigt bladverk I-VI 

Rubus odoratus Rosenhallon 1,5-2 m, rosa, frodig grönska, sprider sig kraftigt m. rotskott I-VI Rå 

S 

Salix ’Erythroflexuosa’ Skruvpil 2-4 (8) m, spännande skruvade grenar, kan stammas till träd I-IV  

- acutifolia  Spetsdaggvide 4-6 m, stora videkissar, vackert bladverk, dekorativ stam I-V Ny 

- udensis ’Sekka’ Drakvide 3-4 m, dekorativa tillplattade skott, spännande floristväxt I-IV  

Sambucus nigra BLACK LACE ('Eva')Rödbladig fläder  1-2 m, rosa, svarta ätliga bär, finflikigt mörkrött bladverk I-IV Rå 

Sorbaria grandiflora 'Maia' E Liten rönnspirea 1-1,5 m, vit, tidigt bladutspring, fin höstfärg I-VI (VII) 

- sorbifolia 'Sem' Rönnspirea 1-1,5 m, vit, räkskalsrosa bladutspring, limegrönt bladverk, höstfärg I-V (VI) 

Sorbus fruticosa (koehneana hort.) Liten pärlrönn 2-3 m, vit, vita bär, vacker höstfärg I-V best. 

- ulleungesnis LEGEND E (’Erik’) Ullungrönn  8-10 m, stora blom- & bärklasar, stark höstfärg I-V (VI) Ny 

Spiraea betulifolia PINK SPARKLER Björkspirea 0,8-1,2 m, rosa, blommar försommar & höst, fin höstfärg I-VI? Ny 

- - 'Tor' E - 0,8-1,2 m, vit, vacker höstfärg I-VI Rå 

- - 'Torgold'  Gulbladig björkspirea 0,8-1,2 m, vit, limegrönt bladverk, 

  vacker höstfärg I-VI Rå, best. 

- x cinerea 'Grefsheim' E Norsk brudspirea 1,5-2 m, vit, mkt rikblommig, beskär direkt efter blom I-VI Rå 

- japonica 'Albiflora' Höstspirea 0,6-1,2 m, vit, vacker höstfärg I-V Rå, best. 

- - DOUBLE PLAY BIG BANG Praktspirea 0,7-0,9 m, rosa, gulbladig, nya skott röda, häftig! I-IV (V) Rå, Ny 

- - 'Firelight'  Gulbladig rosenspirea 0,75-1 m, purpurrosa, bladverket 

  skiftar i rött/orange/lime I-V Rå, best. 

- - 'Froebelii' Praktspirea 1-1,2 m, purpurrosa, fin höstfärg, anspråkslös I-VI Rå 

- - 'Little Princess' E Dvärgpraktspirea 0,2-0,7 m, rosa, mkt kompakt, fin till låg häck I-VI Rå 

- - MAGIC CARPET Praktspirea 0,5 m, mörkrosa, blad först röda, sedan gula, vacker I-V Rå, best. 

- - 'Sapho' - 0,75-1 m, mörkröd, mörkt bladverk, fin höstfärg I-V Rå 

- vanhouttei Bukettspirea 2-3 m, vit rikblommig, fontänlikt växtsätt I-VI Rå 

- - FIREGOLD Gulbladig bukettspirea 1-1,5 m, vit, limegult bladverk I-IV Rå 

Stephanandra incisa 'Crispa' Liten stefanandra 0,4-1,2 m, vit, vackert flikigt bladverk, fin höstfärg I-V Rå 

Symphoricarpos x doorenbosii ’Mother of Pearl’ 

 Doorenbossnöbär 0,5-1 m, rosavit, rosa (oätliga) ”smällbär” på hösten I-IV best. 

- - ’White Hedge’ - 1,5-2 m, rosavit, mängder av vita (oätliga) ”smällbär” på hösten I-VI best. 

Syringa josikaea Ungersk syren 3-4 m, ljusviolett, tålig, anspråkslös, snabbväxande I-VI k+ 

'Holger',  - 3-4 m, rent vit, mycket vacker, anspråkslös I-VI k+ 

- - ’Oden’ E - 1,5-2 m, violett, vacker, anspråkslös I-VII k+, best. 
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- meyeri FLOWERFIESTA PINK  Dvärgsyren 1-1,5 m, rosa doftande, kan blomma om under hösten I-V? k+, Ny 

- - FLOWERFIESTA WHITE  - 1-1,5 m, som ovan, men vit. Den första vita dvärgsyrenen! I-V? k+, Ny 

- reticulata fk Enskede E Ligustersyren 4-6 m, gräddvit, senblommande I- V (VI) k+ 

- vulgaris Bondsyren 3-5 m, ljuslila, ljuvligt doftande, skjuter rotskott I-VI k+ 

- - f. alba Vit bondsyren 3-5 m, vit, ljuvligt doftande, skjuter rotskott I-VI k+ 

- - - fk Veberöd E - 3-5 m, vit, ljuvligt doftande, skjuter rotskott, jämn kvalitet I-VI k+, best. 

- - 'Andenken an Ludwig Späth' Ädelsyren 2-3 m, mörklila, medelstark doft I-V k+ 

- -'Aucubaefolia' Brokbladig syren 2-3 m, blålila dubbel, doftande, gulbrokigt bladverk I-V k+ 

- - BEAUTY OF MOSCOW ('Krasavitsa Moskvy') Ädelsyren 2-3 m, rosa knopp, vit utslagen, dubbel, mkt stark doft I-V k+ 

- - ’Mme Florent Stepman - 2-4 m, vit, enkel, doftande, mkt rikblommande! I-IV k+, ej i år 

- - 'Mme Lemoine' - 2-3 m, vit, dubbel, doftande, klassisk sort I-IV (V) k+, best. 

- wolfii ’San’ Koreansk syren 1,2-1,5 m, rosa, röda knoppar, god doft, mkt lättodlad & tålig I-VI (VII)  

T 

U 

V 

Viburnum ’Eskimo’ Trädgårdsolvon 1-2 m, vit, doftande, lång blomningstid, delvis vintergrön I-V best. 

- carlesii' ’Aurora’ Luktolvon 1-1,5 m, rosavit på bar kvist, stark delikat doft I-V 

- opulus 'Strömsund' E Snöbollsbuske 1,5-3,5 m, vita hortensia-/snöbollslika bollar I-VI 

- - ’Xanthocarpum’  Gulfruktigt olvon 1,5-2,5 m, vita hortensialika blommor, gula dekorativa bör I-V? Ny 

- trilobum REDWING (’J. N. Select’) Amerikanskt olvon 2-3 m, vita hortensialika blommor, röda ungskott, fin höstfärg I-V Ny 

W 

Weigela 'Minuet' Dvärgprakttry 0,5-0,8 m, mörkrosa, fin höstfärg, härdigaste sorten I-V 

- ’Red Prince’ Trädgårdsprakttry 1,2-1,5 m, blodröda blommor sommar-höst, värmeälskande I-V 

X 

Y 

Z 

Många skriker rakt ut om man föreslår att man ska plantera berberis. De flesta 

har bilden (och känslan) av en taggig hemsk häck utan några som helst positiva 

egenskaper, utom att den är i princip totalt oegnomtränglig. Idag finns en mängd 

sorter som, om än fortfarande taggiga, har många användningsområden. De 

moderna typerna är oftast mer småvuxna & bladverket har spännande färger 

eller mönster 

En favorit är sorten ’Orange Rocket’ (bilden), som har lysande rött bladverk hela 

sommaren, på hösten byter det om till en lika lysande orange. Med sina dryga 70 

cm är den en lagom stor kontrastväxt som lika gärna kan planteras tillsammans 

med andra buskar, eller ges en plats i perennrabatten. Andra fina sorter är 

’Maria’ (lysande gul) & ’Harlequin’ (röda blad brokiga i rosa) 

Berberis trivs nästan överallt, men blir finast om läget är hyfsat soligt. Alltför 

skuggig placering gör att de vackra bladfärgerna inte blir lika lysande, utan mer 

gröntonade 

Berberisbär är ätliga & används bl.a. i det persiska köket. Häckberberis har dock 

inte lika smakrika bär som hos den vilda berberisen, men de kan likväl användas  
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Rododendron, samt azaleor -alla k- 

 

Värdefulla, främst vårblommande, buskar. Vintergröna rododendron bör odlas i halvskuggigt läge (silat ljus eller kvällssol är bäst) i väldränerad men 

fuktighetshållande jord med lågt pH. Vattna om hösten är torr och skydda mot uttorkande vårsol med säckväv. De lövfällande azaleorna har samma 

jordkrav, men trivs bra i soliga lägen. De senare har oftast mycket vacker höstfärg. Undvik att plantera rododendron där det kan väntas takras, de 

har sköra grenar som lätt kan knäckas. 

Rododendron kan ibland kännas lite dystra efter blomningen i och med deras oftast mycket mörkt gröna färg. Det kan motverkas (och utnyttjas) 

genom samplantering med perenner med ljusa eller brokiga blad. Dessa lyfts fram mot en mörk bakgrund. 

I år har vi valt att ha ett lite bredare sortiment. OBS! Flera ovanligare sorter finns endast i ett fåtal exemplar 

 

Vintergröna arter/sorter 

 

Rhododendron hybrider Rododendron 

- ’Blaue Jungs’  - 1,5-2 m, mörklila m. mörkare fläckar, storblommig & vacker I-IV   Ny 

- ’Double Dots’  - 0,7-1,2 m, vit m. röda fräknar, mkt ovanlig  I-III (IV)   Ny 

- PFAUENAUGE  - 1-1,5 m, rosalila m. vinröd fläck   I-IV   Ny  

- ’Snipe’  - 0,4-0,6, rosa, mkt rikblommig vacker dvärgsort  I-IV   Ny 

- ’Sun Fire’  - 1-1,2 m, gul, orange & rosa, en riktig läckerbit!  I-IV   Ny 

- (Catawbiense-Gruppen) Parkrododendron 

- - ’Catawbiense Grandiflorum’ - 2-3 m, storvuxen, ljuslila blommor, härdig & lättodlad  I-V   Rå 

- - ’Constanze’   - 1-1,5 m, intensivt rosa, färgstark & härdig, blommar relativt sent I-IV   Ny 

- - ’Feuerschein’  - 1-1,5 m, röd, mkt storblommig   I-IV (V)   Rå, best. 

- - ’Germania   - 1-1,5 m, rosa m. ljusare svalg, mattgröna blad  I-IV   Ny 

- - ’Gomer Waterer’ - 1,5-2,5 m, äppelblomsrosa m. limegul fläck, soltålig  I-III (IV)   Ny 

- - HANS HACHMANN - 1-1,5 m, röd mitt, vit mellandel & rödviolett kant, häftig!  I-III (IV)   Ny 

- - ’Madame Masson - 1-1,5 m, rent vit m. limegul fläck, mkt vacker vit sort  I-IV   Ny 

- - ’Nova Zembla’  - 1,5-2,5 m, körsbärsröd, blir gärna kal nertill, samplantera med lägre växter I-V   Rå, best. 

- - ’Roseum Elegans’ - 1,5-3 m, storvuxen ljusrosa, bra norrlandssort  I-VI   Rå 

- (Caucasicum-Gruppen) Caucasicumrododendron 

- - ’Cunningham’s White’ - 1-1,5 m, vit m. rosa knoppar, utbrett växtsätt, blommar ofta om på hösten I-IV (V)   Rå 

- (Griersonianum-Gruppen) ’Vulcan’ Griersonianum-rododendron 1,5-2 m, intensivt röd-tegelröd  I-IV   Ny 

- groenlandicum ’Helma’ Bredbladig skvattram 0,5 m, vit, småblommig & -bladig dvärg, lättodlad & härdig I-VI   Ny 

- hippophaeoides ’Blue Silver’ Myralpros 0,4-0,6, lilablå, småblommig m. vackert bladverk  I-IV   Ny 

- (Insigne-Gruppen) ’Brigitte’ Insigne-rododendron 1-1,5 m, ljusrosa (vit m. rosa kant) m. brunröd fläck  I-IV   Ny 

- micranthum BLOOMBUX Svattramalpros 0,5-1 m, ljusrosa, rikblommig, kan formbeskäras som låg häck I-IV 

- (Minus-Gruppen)  Minus-alpros 

- - ’Peter John Mezitt’   1,2-1,8 m, rosalila, blommar tidigt, vackra runda blad  I-V (VI)   Ny 

- (Repens-Gruppen) Revalpros 

- - ’Baden Baden’  - 0,4-0,6 m, klarröd, lågvuxen   I-V (VI)   Rå 

- taliense ’Honigduft’ Dalirododendron 0,8-1 m, gulvit m. purpurfärgade fräknar, bladverket dofta honung! I-IV 

- (Yakushimanum-Gruppen) Yakushimanum-rododendron klarar soliga lägen bättre än andra vintergröna sorter 

- - ’Fantastica’  - 0,7-1 m, rosaröd, fint kuddformigt växtsätt  I-IV   Rå, best. 

- - ’FCC’?  - 1-1,5 m, vit m. rosa knoppar, vackert ludna skott  I-IV 

- - ’Flava’  - 0,5-1 m, ljusgul, ljusgul m. orangerött öga  I-IV   Rå, best. 

- - ’Koichiro Wada’ - 1-1,5 m, vit m. rosa knoppar, vackert ludna nyskott, utsökt vacker! I-IV   Rå 

- (Wardii-Gruppen) Wardii-rododendron 

- - ’Belkanto’  - 0,8-1,1 m, gul m. aprikosa toner & mörkare fräknar  I-IV   Rå 

 

Lövfällande arter/sorter 

 

- ’Golden Lights’  - 1-1,5 m, gul doftande på bar kvist   I-V     ej i år 

- ‘Mandarin Lights’ - 1-1,5 m, lysande orange doftande på bar kvist  I-V     ej i år 

- ’Northern Hi-Lights’ - 1-1,5 m, vit och gul doftande på bar kvist  I-V     ej i år 

- ’Rosy Lights’  - 1-1,5 m, mörkrosa doftande på bar kvist  I-V     ej i år 

- luteum  Guldazalea 1,5-2,5 m, guldgula doftande blommor, glödande höstfärg I-V     best. 

- (Ghent-Gruppen) ’Daviesii’  Ghentazalea 1,5-1 m, krämvit m. gul fläck, lång blomningstid, vacker höstfärg I-V   Ny 
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- (Knap Hill-Gruppen) ’Cannon’s Double’ Trädgårdsazalea 1-1,5 m, orange knopp öppnar i persikotoner, dubbel, mkt vacker I-V   Ny 

- - ’Feuerwerk’   - 1-1,5 m, lysande orangeröd, vacker höstfärg  I-IV (V)   Ny 

- - ’Homebush’   - 1-1,5 m, lysande bubbelgumrosa, dubbel, vacker höstfärg I-V   Ny 

- (Viscosa-Gruppen) ’Soir de Paris’ Viscosa-azalea 1-1,5 m, ljusrosa m. rosa strimmor, doftar  I-IV (V)   Ny 

 

Barrväxter, samt vintergröna buskar 

 

Vintergröna växter hjälper till att hålla trädgården intressant året runt. Dessutom kan de användas för att ge en vacker och lugn bakgrund till andra 

växter. I anläggningar med stenlagda ytor ger de stor effekt, kombinera gärna med olika typer av prydnadsgräs. 

Sorter med gula, brokiga eller silvriga/blå barr (eller blad) är användbara som effektfulla kontraster. Använda med försiktighet kan de lyfta en 

plantering som annars kanske är alltför enfärgad. Vi ser en renässans för de vintergröna växterna. 

Det är fördelaktigt att de första åren skugga plantorna mot vårsolen med t.e.x. säckväv. Undvik plantering nära vägar som saltas under vintern, 

saltet kan ge vintergröna växter fula brännskador. 

Många vintergröna växter växer långsamt, men man bör ändå försöka räkna med hur stora de kommer att bli i slutänden. Flera kan beskäras och 

formas men ytterst få tål egentlig föryngringsbeskärning (Idegran är ett av få undantag). 

Thuja, och rödgran är de lämpligaste till häck i vår region. Längs kusten kan även idegran rekommenderas. Av den senare rekommenderas hanliga 

sorter, som inte sätter bär som kan locka till förtäring (fröet i bäret är mycket giftigt). 

Idegranen tål mest skugga, medan enar och tallar generellt är solälskande och klarar även magra, steniga jordar 

 

Abies balsamea ’Piccolo’ Balsamgran 0,3 m, extremt kompakt, balsamdoftande nyskott I-IV best. 

- koreana  Koreagran 3-5 m, långsamväxande, vackra upprättväxande kottar I-IV (V) best. 

- - ’Green Carpet’ - 0,3-0,6 m, lågt & utbrett växtsätt, vackert grönt barr, en favorit! I-IV (V) Rå, Ny 

- - ’Kohout’s Icebreaker’ - 0,5-0,8 m, grågröna ”lockade” barr, långsamväxande, utsökt! I-IV Rå 

- nordmanniana ’Pendula’  Nordnmannsgran 8-12 m, gröna barr, kraftigt hängande grenar, udda men vacker I-IV Rå, Ny 

Andromeda polifolia ’Blue Lagoon’ Rosling 0,3-0,5 m, ljusrosa klockor, grågrönt blad I-V k- 

Arctostaphylos uva-ursi ’Vancouver Jade’ 

 Mjölon 0,1 m, vit, röda bär, utmärkt marktäckare, mkt torktålig I-VI (VII)     k-, best. 

Buxus  Vi har återigen tagit in buxbom i sortimentet. Angreppen av den svampsjukdom som härjat och tagit död på

 många fina planteringar har avklingat och det finns medel att behandla den med. Det är främst sorter med mkt

 tätt växtsätt, och plantor som beskurits så att de blivit mkt täta, som drabbats värst. Faran är inte helt över, men

 med tanke på hur lite buxbom som odlas här i de högre zonerna kan risken för spridning och förödande effekt

 av eventuella framtida utbrott räknas som liten. Vi rekommenderar att buxbom används som en effekt, och inte

 som stommen i en trädgårdsanlägging 

-microphyllus ’Faulkner’ Småbladig buxbom 0,8-1 m, mörkgrönt, glänsande bladverk I-IV (V) best. 

- sempervirens Buxbom 0,5-2 m, mörkgrönt bladverk, säljs främst formklippt I-III (IV) best. 

Chamaecyparis lawsoniana ’Ivonne’ Ädelcypress 4-6 m, läckert gulgröna barr, vacker tillsammans m, mörkbladiga växter I-IV Ny 

- nootkatensis ’Pendula’ Hängcypress 4-6 m, vackert hängande slöjlika grenar, ett utropstecken i trädgården! I-IV  

Empetrum nigrum  Kråkbär 0,1-0,2 m, oansenlig blomning, svarta bär, mkt vacker tät marktäckare I-VII? k- 

- - ’Berstein’  - 0,1-0,2 m, som föregående, men bladverket är limegrönt I-VII? k-, Ny 

Fargesia ’Viking’ Bambu 2-4 m, starkväxande bambuhybrid m. vackra stammar I-IV Ny 

- murieliae ’Panda’  Bergbambu 1,5-2 m, en härdig bambu i lagom format, bör skyddas mot vintervin & vårsol I-IV k-, Ny 

Ginkgo biloba Ginkgo 1-2 m, ett levande fossil som klarar sig i skyddade lägen, blir häruppe inget träd I-IV Ny 

Hebe ochracea Kopparhebe 0,2-0,3 m, barrlika varmt olivgröna blad, härdig om den ges bra dränering I-IV Ny 

- pinguifolia Tibasthebe 0,2-0,4 m, små vita blommor, vackert grågrönt bladverk, trivs väldränerat I-IV Ny 

Ilex x meservae 'Blue Angel’ Blå järnek 1-1,5 m, kompakt, honplanta, ger bär om hane, eller ’Blue Maid’ finns nära I-IV (V)  

- - ’Blue Maid' - 1,5-2 m, mörkgrön, tvåkönad, ger rikligt m. röda bär I-IV (V) best. 

Juniperus communis ’Compressa’ Dvärg-en 0,5-0,8 m, extremt kompakt pelarform, perfekt i stenparti eller på graven I-IV Rå 

- - 'Green Carpet' Kryp-en 0,1-0,2 m, lågt krypande, sol- och torktålig I-V Rå 

- - ’Horstmann’  Slöj-en 1,5-2,5 m, elegant hängande växtsätt, mkt vacker sort I-V Rå, Ny 

- - Repanda’ Kryp-en 0,2-0,3 m, mörkt grågrönt barr, krypande, sol- & torktålig I-VI Rå, Ny 

- -  f.suecica Träd-en 4-6 (10) m, vackert smalt upprätt växtsätt, solälskande, härdig I-VI            Rå,best. 

- squamata 'Blue Carpet' Himalaja-en 0,3 x 1,2 m, stålblå, krypande växtsätt, sol- & torktålig I-V Rå 

- - 'Blue Star' - 0,5-1,0 m, stålblå, oregelbundet rundad form, sol- & torktålig I-V Rå 

- - 'Holger' - 1-1,5 m, stålblå, limefärgat utspring, bredvuxen, sol- & torktålig I-IV Rå 

- - ’Hunnetorp’ - 1-1,5 m, stålblå, brett upprätt växtsätt, sol- & torktålig I-IV Rå, Ny 

Larix decidua ’Puli’ Europeisk hänglärk, 1,5-2 m, dekorativt kraftigt hängande växtsätt, ljus grönska I-V best. 

- kaempferi 'Stiff Weeping' Japansk hänglärk höjd = stamhöjd, starkt hängande, barrfällande I-V 
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- sibirica Sibirisk lärk 15-20 m, vackert grön, får gul höstfärg, mkt härdig & anspråkslös I-VII Ny 

Mahonia aquifolium 'Apollo' Mahonia 0,5-1 m, mörkgrön, gula doftande blommor, blådaggiga bär I-IV best. 

Metasequoia glyptostroboides Kinesisk sekvoja 10-15 m, ett levande fossil som fäller barren under vintern I-III (IV) Ny 

Microbiota decussata ’Carnival’ Brokig kryptuja 0,4 m, olivgrön m. gräddfärgade partier, purpurbrun vinterfärg I-V?  

- - ’Sibirteppe’ Kryptuja 0,4 x 1,5-3 m, olivgrön, purpurbrun vinterfärg  I-VI 

Picea abies ’Gold Drift’ Gran krypande, men kan ges höjd med stöttning, vackert gulbarrig I-VI? Rå, Ny 

- - 'Nidiformis' Fågelbogran 0,8 x 1,5 m, tillplattad ”fågelbolik” I-VI (VII) Rå 

- - ’Remontii’  Gran 2-3 m, strikt konformad, liknar den mer kända sockertoppsgranen I-VI? Rå, Ny 

- - 'Will's Zwerg' Dvärggran 2-3 m, kompakt pyramidformigt växtsätt I-VI?        Rå, ej i år 

- glauca 'Alberta Globe' Klotgran 0,5-1 m, kompakt klotformigt/svagt pyramidalt växtsätt, ljusgrönt barr I-VI          Rå, best. 

- - 'Conica' Sockertoppsgran 1-2 (4) m, kompakt pyramidalt växtsätt, ljusgrönt barr I-VI Rå 

- omorika Serbgran 10-20 m, mkt smalt växtsätt, passar där utrymmet är begränsat I-V           Rå, best. 

- orientalis ’Aurea Compacta’ Guldgran 1-2 m, långsamväxande, barr gula & gröna, utsökt vacker I-IV Rå 

- - ’Golden Start’ - 2-3 m, grön m. lysande gula nyskott, kompakt växtsätt I-VI Rå, Ny 

- pungens ’Lucky Strike’ Blågran 1-1,5 m, kompakt oregelbundet växtsätt, sätter en mängd röda kottar I-VI Rå, Ny 

- - (Glauca-Gruppen) ’Blue Diamond’ 

 Dvärgblågran 1-3 m, tätt pyramidformigt växtsätt, ljust blågrått barr, mkt vacker I-VI? Rå 

- - - ’Frieda’  - 0,5-1 m, bildar en vacker blågrön boll I-V (VI) Rå, Ny 

- - - ’Glauca Globosa’ - 1,5-3 m, långsamväxande, mer bred än hög, grågrönt barr I-V (VI)     Rå, best. 

- - - ’Hoopsii’ Blågran 15-20 m, högt men tätt växtsätt, mkt vackert stålblått barr I-VI           Rå, best. 

- sitchensis ’Tenas’  Sitkagran 1-1,5 m, rundat kompakt växtsätt, grönblå barr I-IV? Rå, Ny 

Pinus mugo Bergtall 6-9 m, utbrett växtsätt, sol- & torktålig I-VI           Rå, best. 

- - ’Golden Glow’ Gulbarrig bergtall 0,5-1,3 m, kompakt dvärgform, på vintern färgas barren vackert gula I-VII? Rå, Ny 

- - ’Pal Maleleter Bergtall 1-2 m, liten men snabbväxande, barren får ljusa toppar under vintern I-VII? Rå, Ny 

- - var. pumilio Balkanbergtall 1-2 m, kompakt växtsätt, sol- & torktålig I-VII Rå 

- - nigra ’Pyramidalis’ Svarttall 4-6 m, smalvuxen (2 m) & mörkt grön, ett av de vackraste barrträden I-III (IV) Rå, Ny 

- - pumila ’Globe’ Dvärgtall 0,4-0,7 m, mkt kompakt växtsätt, blåbarrig, älskar sol I-VI? Rå, Ny 

- x schwerinii Hybridtall 6-10 m, långa blågröna hängande barr, stora kottar, oregelbundet växtsätt I-IV Rå 

- - ’Wiethorst’ - 1-2 m, kompakt växtsätt, långa blågröna barr, utsökt vacker I-IV           Rå, best. 

- strobus ’Blue Shag’ Weymouthtall 0,8-1,2 m, kompakt m. långa blågrå barr I-IV Rå, Ny 

- - ’Tiny Curls’ - 0,8-1,2 m, kompakt rundat växtsätt m. ”krullade” blågrå barr, Häftig! I-IV Rå, Ny 

- sylvestris ’Albyns’  Kryptall 0,2-0,3 m, krypande i ordets rätta bemärkelse! Blågrå barr, älskar sol I-VII? Ny 

- - ’Fastigiata’ Pelartall 6-8 m, smalt pelarformig m. blågrönt barr, vacker, härdig & lättodlad I-VII         Rå, ej i år 

Prostanthera cuneata Snömintbuske 0,5-1 m. små mörkgröna blad, vita blommor under försommaren I-V? ej i år 

Taxus baccata ’Repandens’ Krypidegran 0,3-0,5 m, mörk grönska, krypande växtsätt, mkt skuggtålig I-IV (V) best. 

- - 'Summergold' Gul krypidegran 0,6-1 x 1-2 m, utbrett växtsätt, dekorativt gulrandigt barr, skuggtålig I-V best.  

- x media 'Farmen' Hybrididegran 1-2 m, brett rufsigt upprättväxande, mörkgrön, skuggtålig I-V  

- - 'Hillii' - 2-3 m, upprätt relativt smalt växtsätt, inga bär, skuggtålig, I-IV (V) 

- - 'Viridis' - 2-2,5 smalt upprättväxande, inga bär, skuggtålig I-IV (V)  

Thuja occidentalis ANNA’S MAGIC BALL® Tuja 0,3-0,6 m, vackert gyllengul klottuja I-V Ny 

- - 'Brabant' Pelartuja/häcktuja 6-10 m, olivgrön, mycket lämplig som klippt häck, snabbväxande I-V  

- - 'Danica' Klottuja 0,4-0,6 m, klotformat växtsätt, idealisk till krukor eller på graven  I-VI 

- - ’Degroot Spire’ Pelartuja 2-3 (4) m, extemt smal, dekorativt ”vridna” grenar, perfekt för små utrymmen I-IV  

- - 'Golden Globe' Gul klottuja 0,8-1,5 m, gulbarrig dekorativ klotform I-IV best. 

- - ’Golden Smaragd’ Gul pelartuja 2,5-3 m, gullbarrig, tät & frodig pelarform I-IV best. 

- - 'Smaragd' Pelartuja 2,5-4 m, smaragdgrön året om, tätt växtsätt, finaste pelartujan I-V 

- - ’Spotty Smaragd’ - 2,5-4 m, täckt m. gräddvita partier, i övrigt lik ovanstående I-IV Ny 

- - ’Woodwardii’ Klottuja 2-3 m, kraftigt klotformigt växtsätt, vacker som solitär I-VI 

- plicata GOLDY Jättetuja 2-3 m, bildar en lysande gul pyramid, undvik lägen med stark morgonsol I-III (IV) Ny 

- - 'Whipcord' Trådtuja 1-1,5 m, överhängande trådlika grenar, udda och dekorativ I-IV 

Thujopsis dolabrata Hiba 5-7 (12) m, tujalik, men grövre, barrens undersida vit, mkt vacker grönska I-IV  

Tsuga canadensis 'Pendula' Hängande hemlock 1-1,5 x 2-3 m, bredväxande med hängande grenar I-IV          Rå, best. 

- heterophylla fk Södra Hagunda E Jättehemlock 15-20 m, ett stort & mkt vackert barrträd m. grasiöst växtsätt I-IV Rå, Ny 

Trochodendron aralioides Hjulträd 3-5 m, utsökt vackert vintergrönt busktröd m. säreget växtsätt, sällsynt I-IV ej i år 

Yucca filamentosa Fiberpalmlilja 0,3-0,5 (i blom 1-1,5 m), vit pampig blomställning, solälskare I-V best. 
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Häckväxter 

 

En häck, klippt eller friväxande, hjälper till att skapa rumskänsla och avskildhet i trädgården. Häckplantor köps generellt barrotade eller buntade 

med lite jord runt rötterna som skydd. Plantering kan ske vår eller höst. Under våren (april-maj) har vi ett sortiment av de vanligaste och bästa 

häckväxterna hemma. På hösten (leverans från månadsskiftet sepotember/oktober) är alla sorter beställningsvara och vi går ut med aktuell prislista 

i god tid före. OBS! Vissa häckväxter bör inte planteras på hösten, detta gäller särkilt Salix (pil/vide) och Potentilla (tok). Höstplantering av dessa 

leder ofta till att många plantor inte klarar sig genom vintern. Vintergröna växter såsom tuja och idegran planteras också helst på våren. Fråga oss 

om lämpligt plantavstånd och planteringsråd. 

För att underlätta skötseln rekommenderar vi att investera i droppbevattning. Den gör att vattnet mycket lättare tränger ner till rötterna, där det 

verkligen gör nytta. 

 

* tillhör ordinarie sortiment, finns hemma april-maj (första halvan av juni) 

** rekommenderas INTE, p.g.a. exempelvis sjukdomsproblem 

Ingen märkning beställningsvara 

 

Acer campestre  Naverlönn 

Acer tataricum ssp ginnala  E Ginnallalönn 

Alnus glutinosa  Klibbal 

Alnus incana  Gråal 

Amelanchier alnifolia Bärhäggmispel 

Amelanchier lamarckii  (canadensis) Prakthäggmispel** 

Amelanchier spicata Häggmispel* 

Aronia melanocarpa Hugin  E Liten svartaronia* 

Aronia prunifolia E  (mel Elata E) Slånaronia* 

  

Berberis thunbergii Häckberberis 

Berberis thunbergii Atropurpurea Rödbladig häckberberis 

Buxus sempervirens Buxbom 

Buxus microphylla Faulkner Småbladig buxbom 

  

Caragana arborescens Sibirisk ärtbuske** 

Carpinus betulus  Avenbok* 

Cornus alba Elegantissima Vitbrokig kornell 

Cornus alba Sibirica Korallkornell** 

Corylus avellana  Hassel 

Cotoneaster lucidus Häckoxbär** 

Crataegus grayana (intricata) Häckhagtorn 

Crataegus monogyna Trubbhagtorn 

  

Euonymus europaeus Benved 

  

Fagus sylvatica  Bok 

Fagus sylvatica Purpurea Blodbok 

  

Ligustrum vulgare  Liguster* 

Lonicera caerula  Blåtry 

Lonicera involucrata Lycksele E Skärmtry 

Lonicera xylosteum Skogstry 

Malus toringo var sargentii  E Bukettapel* 

  

Philadelphus Mont Blanc Smultronschersmin 

Picea abies   Rödgran 

Populus balsamifera Balsampoppel 

Populus canadensis Robusta Kanadapoppel 

Populus simonii Fastigiata Häckpoppel 

Potentilla fruticosa Abbotswood Vit ölandstok 

Potentilla fruticosa Fridhem E Ölandstok 

Potentilla fruticosa Goldfinger - 

Potentilla fruticosa Sandved Vit ölandstok 

Prunus padus  Hägg 

Prunus spinosa  Slån 

  

Quercus robur  Ek 

  

Ribes alpinum Schmidt Måbär* 

Rosa rubiginosa  Äppelros 

Rosa rugosa  Vresros 

Rosa rugosa Alba  Vit vresros 

Rosa rugosa Hansa Hansaros* 

  

Salix fragilis Bullata Bollpil 

Salix viminalis  Korgvide 

Sorbaria sorbifolia  Rönnspirea 

Sorbus intermedia  Oxel 

Spiraea betulifolia Tor  E Björkspirea* 

Spiraea billiard  Klasespirea 

Spiraea cinerea Grefsheim Brudspirea* 

Spiraea cinerea Grefsheim  E - 

Spiraea japonica Anthony Waterer Rosenspirea/praktspirea 

Spiraea japonica Froebellii -* 

Spiraea japonica Little Princess E Dvärgspirea 

Spiraea japonica Sapho  Rosenspirea/praktspirea 

Spiraea vanhouttei Bukettspirea 

Symphoricarpos albus (ssp laevigatus) Snöbär 

Syringa josikaea  Ungersk syren* 

Syringa vulgaris  Bondsyren* 

Syringa vulgaris Alba E Vit bondsyren* 

  

Taxus media (i sorter) Hybrididegran 

Thuja occidentalis ’Brabant’ Tuja 

Thuja occidentalis ’Smaragd’ - 

Tilia cordata  Skogslind 

 

Viburnum opulus  Skogsolvon 
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Klätter- & klängväxter 

 

Klätter- och klängväxter kan användas till så mycket mer än att klä in väggar. Många är ypperliga marktäckare t.ex. i branta svårskötta slänter, 

andra är vackra om de tillåts klättra i träd eller större buskar. 

Generellt gäller att spaljéer som används ska sättas upp så att det finns en luftspalt mellan spaljé och vägg, det mår både växt och vägg bäst av. 

Det finns flera sätt en växt kan klättra på och det är bra att ta reda på vilket för att kunna ge rätt form av stöd. Några slingrar, andra har klängen och 

ytterligare andra klättrar med hjälp av fäströtter eller fästskivor. Den sista gruppen är mindre lämplig för väggar eftersom de fäster direkt på 

underlaget. Särskilt träväggar kan skadas av dessa, men även puts, tegel och sten får fula märken om växten avlägsna, de är bättre som 

marktäckare, klättrandes på trädstammar, över stenar eller på fristående ställningar. Detta a gäller klätterhortensia, murgröna och klättervildvin 

 

Klematis (Clematis)     

 

Klematis trivs generellt med huvudet i solen och fötterna i skugga. Plantera gärna någon storbladig perenn vid basen för att skugga jorden. Jorden 

bör vara näringsrik och genomsläpplig, men fuktighetshållande. Ge gärna en dos hönsgödsel på våren när tillväxten börjar. Höstgödsling kan göras 

med benmjöl.  Vedartade sorter planteras ca 15 cm djupare än de står i krukan och runt stammarna fylls på med fint grus eller grov sand, detta för 

att minska risken för vissnesjuka. Alla sorter är osmakliga för rådjur 

 

Beskärningsgrupper 

Grupp 1: sorter som blommar tidigt på säsongen. Knopparna bildas på fjolårets grenar. Beskärs vid behov direkt efter blomningen 

Grupp 2: sorter som blommar både på fjolårets och årets grenar. Beskär måttligt (till ca 120 cm) efter den första blomningen för att påskynda nästa 

omgång knoppar. OBS! Många av sorterna inom gruppen fryser tillbaka så pass mycket i vårt klimat att de, utom efter särskilt milda vintrar beskärs 

som Grupp 3 

Grupp 3: sorter som blommar på årsskott. Dessa klipps ner på våren (möjligen hösten) till ca 20-50 cm höjd 

 

Icke klättrande sorter 

Några av arterna och sorterna saknar förmåga att klättra och kan användas som perenner. Flera är dessutom vackra marktäckare. Dessa skärs i 

allmänhet ner helt på våren   

       

Småblommig klematis (Atragene-Gruppen) Rå 

Blommar generellt under sen vår-försommar, vissa sorter ger en del blommor senare. Gruppens sorter är oftast härdiga och lättodlade, och föga 

skötselkrävande. Skuggtåliga. Utmärkta marktäckare. Beskärningsgrupp 1    

         

Albina Plena E 3-4 m, vit, dubbel, blommar om under sensommaren   I-V (VI) 

AMBER 2-2,5 m, mjukt gul, med rosa skimmer, ”Plant of the Year” på Chelsea Flower Show 2016 I-IV (troligen mer) Ny 

BALSGÅRD LINNEA E 4-5 m, ljusrosa, dubbel    I-IV 

Blue Eclipse 2-2,5 m, insida nästan vit, utsida blåviolett m. vit kant, utsökt vacker  I-IV (troligen mer) Ny 

Georg E 2-3 m, blåviolett, remonterar kontinuerligt   I-V 

I AM RED ROBIN ® 1,5- 2 m, purpurröd m. ljus kant, remonterande, vacker i kruka  I-IV ej i år 

KAJSA E 0,4-1,5 m, purpurröd, doftande, remonterar kontinuerligt, korta rankor, fin i ampel eller kruka I-IV (V) 

Love Child E 2-3 m, pagodklematis, ljusgul, doftande, blommar om under sensommaren I-IV (V) 

Markham’s Pink 2-2,5 m, rosa, dubbel, vacker & tålig, ger ibland en andra, svagare, blomning på hösten I-V  

Ocean Pearl 2-2,5 m, slår ut blåviolett m. limevit vitt, blir sen helt blåviolett & tätt fylld  I-IV (troligen mer) Ny 

Riga E 2-3 m, vit-limevit, den härdigaste & kanske mest lättodlade av alla  I-VI (VII) Ny 

Stolwijk Gold 2-3 m, blå, gulbladig, förvandlas på senvår/försommar till en blommande svensk flagga! I-VI? Ej i år 

Tage Lundell 2-3 m, violett/lila, mörk vacker & lättodlad, därtill en av de härdigaste  I-VI Ny 

TINDRA E 0,5-0,9, blåviolett, storblommig, remonterar hela sommaren, fin i ampel eller kruka I-IV 

TUVA E 0,2-0,9, vit, huvudblomning vår-/försommar, enstaka blommor senare, fin i ampel eller kruka I-IV best. 

 

Flammula-klematis (Flammula-Gruppen) Rå 

Hybrider där vippklematis (Clematis flammula) ingår. Oftast små- men rikblommiga. Sorterna brukar ha doftande blommor 

 

Rubromarginata 2,5-4 m, små vita blommor m. rödvioletta spetsar, doftar tydligt av mandel  I-IV (V) Ny 

       

Integrifolia-klematis (Integrifolia-Gruppen) Rå 

Hybrider mellan örtartade och vedartade klättrande arter. De flesta sorterna saknar klängen men kan ändå ledas genom spaljéer eller draperas 

över grenarna hos buskar. Blomning hög-sensommar. Gruppen innehåller många vackra men underskattade sorter. Beskärningsgrupp 3, de flesta 

sorterna växer upp från basen varje år 

       



 
 

36 
 

Aljonushka 1-2 m, kraftigt rosa, lättodlad m. lång & rik blomning   I-V 

Arabella 1,5 m, blå m. vit mitt, mkt rikblommig, extra fin som marktäckare  I-V  

Aromatica 1-2 m, berlinerklematis, purpurblå, småblommig, doftande  I-V ej i år 

Fascination 1-2 m, purpurblå klockor, doftar svagt   I-IV (V) 

Lord Herschell 0,4-0,6 m, lila m. svartviolett öga, tulpanlika blommor   I-IV (V) ej i år 

  

Tangutica-klematis (Tangutica-Gruppen) Rå 

Tåliga och lättodlade klematis med blommor i olika gula nyanser. Vissa sorter skjuter rotskott. Beskärningsgrupp 3, beskärs vid behov 

 

tangutica 2-3 m, gul m. mörkare mitt, den mest lättodlade gula   I-VI best. 

My Angel 1,5-2,5 m, gul insida, bronsröd utsida. Vacker & lättodlad m. lång blomningstid I-V? Ny 

Red Balloon 2,5-3,5 m, gula blommor som åldras till rödbrunt, läckra färgskiftningar  I-V? ej i år 

       

Texensis-klematis (Texensis-Gruppen) Rå 

Mycket vackra klematis med lyktformade blommor i oftast klara färger. Något känsliga och bör odlas i skyddade lägen, även i växthus eller kruka. 

Beskärningsgrupp 3      

       

Duchesse of Albany 2-3 m, mörkt & ljust rosa, ngt tulpanformad blomma, en vacker sort för varma lägen I-III (IV) 

Gravetye Beauty 1,5-2 m, rosaröd, ngt tulpanformad blomma, 6-8 cm diam., vacker i kruka  I-III (IV) 

Princess Diana 1,5-2 m, knallrosa, ngt tulpanformad bllomma, varmt läge eller kruka  I-III (IV) ej i år 

       

Vitalba-klematis (Vitalba-Gruppen)  Rå 

En grupp av generellt mycket kraftigväxande klematisar med klasar av vita (ofta doftande) blommor under högsommar-höst. Idealisk för att täcka 

stora väggar eller som trädklättrare. Beskärningsgrupp 3, beskärs egentligen endast vid behov   

         

Paul Farges (SUMMER SNOW) 5-7 m, vit sidenklematis, vit, kraftigväxande och rikblommig  I-IV (V) 

       

Italiensk klematis (Viticella-Gruppen) Rå 

Blomrika och generellt lättodlade klematis, som blir tätare och kraftigare med åren. Ett mycket bra alternativ till storblommiga sorter. Blommar under 

hög-sensommar. Beskärningsgrupp 3 

       

Alba Luxurians 2,5-3 m, vit m. gröna partier (kraftig gödsling ger mer grönt inslag), spännande äldre sort I-V 

Aotearoa 2,5-3 m, mörkt violettblå m. grönvit mitt, mkt rikblommig  I-IV Ny 

Carmencita E 3-3,5 m, karminröd, lättodlad och rikblommig   I-V best. 

Flore Pleno (syn. Mary Rose) 2,5-3 m, åskmolnslila, dubbel, en mkt gammal sort som tros vara från 1500-talet! I-IV (V) Ny 

Madame Julia Correvon 2-3 m, rubinröd, 7-10 cm diam., äldre sort i spektakulär färg  I-V best. 

Maria Cornelia 2-3 m, vit, rundad, rikblommig    I-IV (V) 

PERNILLE 2,5-3,5 m, vit m. purpurfärgad kant. En alldeles ny sort vi har blivit förälskade i! I-IV Ny 

Purpurea Plena Elegans 3-4 m, purpurröd, tätt fylld, mkt gammal & odlingsvärd sort  I-V 

QUEEN MOTHER 2-3 m, små klocklika blommor i mörkt gammalrosa. En elegant & raffinerad bekantskap I-IV Ny 

ROSALYN 1,5-2 m, rosaröd, rufsigt fylld, en punkrockare i klematiskostym!  I-V? Ny 

SUPER NOVA 1,8-2,5 m, violettblå m. nästan vit mitt, mkt blomrik   I-V? ej i år 

Södertälje E 3-4 m, rosaröd, 5-7 cm diam., kraftigväxande, tålig och lättodlad  I-V (VI) 

Venosa Violacea 2-3 m, vit m. mörkt blålila kant, eller blålila m. breda vita band, gammal sort från 1700-talet I-IV Ny 

Walenburg 3-3,5 m, tvåfärgad vinröd m. vita band & vit mitt. Vacker & kontrastrik  I-V Ny 

White Magic 2-2,5, kritvit/grönvit, stjärnformig, ger ett fräscht intryck   I-IV (V) ej i år 

       

Storblommig klematis (Sena Storblommiga Gruppen) Rå 

Stora till mycket stora blommor under hög-sensommar. De flesta uppskattar ett något skyddat läge, men ej för inträngt (detta kan leda till angrepp 

av mjöldagg). Om plantering sker när plantan är i god växt bör den toppas för att rötterna ska hinna etablera sig. Beskärningsgrupp 3 

       

Ashva 1,5-2 m, purpurlila m. röd mittstrimma, mkt vacker blomform  I-IV Ny 

Dutch Sky 1,5-2,3 m, ljust himmelsblå, 8-10 cm diam., härdig & lättodlad  I-V  

Fond Memories 2-2,5 m, vit m. rosatonad kant, vackert stjärnformad, en mkt raffinerad sort okänd Ny 

Hagley Hybrid 2-3 m, ljusrosa, härdig och lättodlad långblommare   I-V 

Jackmanii 3-4 m, mörkblå, lättodlad och blomrik klassiker   I-V 

Mikelite 2-2,5 m, mörkt rödlila, en vacker sort med ursprung i Estland  I-IV Ny 
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Mrs N. Thompson 1,8-2 m, blålila m. rödlila mittstrimma, vacker & kontrastrik  I-IV 

Pink Fantasy 2-2,5 m, ljusrosa med ett mörkare band   I-IV 

Romantika 2-2,5 m, svartlila, 10-15 cm diam., samplantera gärna med en ljusare färg  I-V best. 

Rouge Cardinal 1,5-2,5 m, vinröd, 10-13 cm diam.    I-IV (V) best. 

Rüütel 1,5-2 m, djupt vinröd, en odlingsvärd sort från Estland   I-V Ny 

Tie Dye 3-4 m, blåviolett/vitstrimmig, en häftig nyhet som växer bra och är lättodlad I-V ej i år 

Viola 2-2,5 m, mörkt blåviolett, vacker sort från Estland   I-V 

Ville de Lyon 3-4 m, vinrödrosa, vackert rundad, blomma, introducerades redan 1899  I-V Ny 

 

       

Storblommig klematis (Tidiga Storblommiga Gruppen) Rå 

Stora till mycket stora blommor i två omgångar under senvår-försommar respektive hög-sensommar. De flesta uppskattar ett något skyddat läge, 

men ej för inträngt (detta kan leda till angrepp av mjöldagg). Om plantering sker när plantan är i god växt bör den toppas för att rötterna ska hinna 

etablera sig. Beskärningsgrupp 2 (3) 

     

Dr. Ruppel 2-3 m, mörkrosa m. bred ljusrosa kant   I-IV best. 

Fujimusume 1,5-2,5 m, har en mkt vacker & jämn mellanblå färg, som en sensommarhimmel I-V Ny 

Jackmanii Alba 2-3 m, vit, första omgången blommor dubbel   I-IV (V) 

Kiri Te Kanawa 1,5-2 m, blåviolett, dubbel, doftande, vad mer kan man begära?  I-IV Ny 

Königskind 1-1,5 m, mjukt lavendelblå, kort & kompakt växtsätt, idealisk för krukodling I-IV best. 

Little Mermaid 1,5-2 m, laxrosa (jo faktiskt…), en spännande &annorlunda sort vi återigen tagit in I-IV Ny 

Mrs. N. Thompson 1,5-2,5 m, mörklila m. röd mittrand, färgglad sort som lyser upp i trädgården I-IV  

Omoshiro 2-2,5 m, rosavit m. mörkare kant, 14-18 cm diam., utsökt vacker  I-IV 

Snow Queen 2-2,5 m, vit m. vinröda ståndare, lätt krusad kronbladskant, de sista blommorna rosatonade I-IV Ny 

The President 2-3 m, mörkblå, tacksam och lättodlad äldre sort   I-V best. 

Utopia 2,5-3 m, vit stjärnformad m. lila kant & skuggning, mkt elegant & sofistikerad I-IV? Ny 

Westerplatte 2 m, mörkt sammetsröd m. vackra skiftningar   I-IV Ny 

 

Övriga arter/sorter 

 

Klockklematis (Clematis viticella ssp. campaniflora)  

 3-4,5 m, små vita klockor, en elegant & spröd uppenbarelse m. stor växtkraft I-IV Ny 

Purpurklematis (Clematis ianthina) 

2-2,5 m, närmast metalliskt lila klockor m. ljus kant. En klematis utöver det vanliga I-V? Ny 

Gullvivsklematis/Rehderklematis (Clematis rehderiana) 

 3-4 m, ljusgula klockor sensommar-höst, svag doft av gullviva, skär ner helt på våren I-IV ej i år 

Paradisklematis (Clematis florida) 

 1-2,5 m, blommar högsommar-tidig höst, ej härdiga, övervintras svalt men frostfritt, klipp ner på hösten. Blir mkt fina odlade i  

kruka på t.ex. altan eller inglasning 

Sieboldiana 1,8-2,5 m, vit m. purpurlila stor ”knapp” i mitten, mkt vacker & kontrastrik  0 (I) 

Taiga 2-2,5 m, fylld, violett m. grönvita spetsar, en riktigt häftig blomma!  0 (I) Ny 

v. flore-pleno 1,8-2,5 m, vit & limegrön, tätt fylld    0 (I) ej i år 

 

Övriga klätter- och klängväxter –inklusive klättrande perenner-    

   

       

Aconitum ’Red Wine’ Slingerstormhatt 2-2,5 m, oxblodsröda ”hjälmar” sensommar-höst, giftig I-VI Rå 

Actinidia kolomikta Kameleontbuske 2-4 m, vita små blommor, brokbladig i grönt/grädde/rosa I-V Rå 

Aristolochia durior (macrophylla) Pipranka 3-5 m, brungula ”sjömanspipor” storbladig I-V Rå, k- 

- manshurensis Koreansk pipranka 4-6 m, brungula ”sjömanspipor”, mkt storbladig I-V (VI) Rå, k-, best. 

Hedera helix GRAFIK E Murgröna blad mörka, 4-4,5 cm, vackra ljusa bladnerver, främst marktäckare I-IV  

- - HULDRA E - blad 7-9 cm,bladnerver svagt markerade, främst marktäckare I-IV  

- - HYMN E - blad mellangröna 5,5-6 cm, främst marktäckare I-IV best. 

Humulus lupulus 'Aurea' Guldhumle 2-3 m, limegula  blad I-VII Rå 

- - ’Diva - 1,5 m, limegula blad, honplanta, lämplig även i kruka I-V Rå 

- - ’Hulla Norrgård’ Humle 4-5 m, kulturarvssort från Södermanland I-VII Rå 
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- - ’Korsta’ - 4-5 m, kulturarvssort från Medelpad I-VII Rå 

- - 'Nordbrau' - 4-5 m, honplanta, ger rikligt med kottar I-VII Rå, best 

- - ’Näs’ - 4-5 m, kulturarvssort från Uppland I-VII Rå 

- - PRIMA DONNA (’First Gold’PBR) Dvärghumle 1-1,5 m, dvärgsort m. lysande limegula humlekottar I-V? Rå 

Hydrangea anomala ssp. glabra ’Crug Coral’ 

 Kal klätterhortensia* 1,5-2,5 m, korallrosa, klättrar m. sugrötter I-IV? Rå, best. 

- anomala ssp. petiolaris Klätterhortensia 3-5 m, vit, klättrar m. sugrötter I-V Rå, k- 

- - ’Flying Saucer’ - stor- & rikblommig, i övrigt som ovanstående I-V? Ny 

Lathyrus latifolius ’Rosa Perle Rosenvial 1,5-2 m, rosa ärtblommor, fin snittblomma I-VI?   

- - ’Splendens’ - 1,5-2 m, rosaröda ärtblommor, fin snittblomma I-VI?  

- - ’Weisse Perle’ - 1,5-2 m, vita rosaröda ärtblommor, fin snittblomma I-VI?  

Lonicera ’Mandarin’ Kaprifol 3-5 m, lysande orange, lång blomningstid, ej doftande I-IV Rå, best. 

- x brownii 'Dropmore Scarlet' Eldkaprifol 3-4 m, orangeröd, lång blomningstid, ej doftande I-IV Rå 

-  caprifolium Kaprifol 2-3 m, gulvit, starkt doftande I-V Rå, best. 

- - ’Inga’ - 2-3 m, gulvit, starkt doftande, motståndskraftig mot mjöldagg I-V Rå 

-  periclymenum Vildkaprifol 3-4 m, rosa/gulvit, starkt doftande I-V Rå 

- - CAPRILIA IMPERIAL - 2-3 m, röd/gulvit, doftande, frisk sort m. lång blomningstid I-V Rå, ej i år 

- - CHIC ET CHOC - 0,6-1 m rosaröd/gulvit, doftande, dvärgsort, fin även I kruka I-IV? Rå 

- - ’Scentsation’  - 2,5-3,5 m, ljusgul, doftande, lång blomningstid I-IV Ny 

- - ’Serotina’  - 3-5 m, röda knoppar, krämgul blomma, långblommare I-IV Ny 

- reticulata ’Silver’ Daggkaprifol 2-3 m, små ljusgula blommor, mkt vackert blådaggigt bladverk I-IV Ny 

Menispermum canadense Kanadensisk månfröranka 3-5 m, oansenlig blom, vackert bladverk, lättodlad I-V Rå 

Parthenocissus quinquefolia Vildvin 5-6 m, gulvit, röd höstfärg, klättrar med klängen I-V 

- - 'Engelmannii' Klättervildvin 5-6 m, gulvit, röd höstfärg, klättrar med häftskivor I-V 

- - tricuspidata ’Lowii’  Rådhusvin 5-8 (12) m, småbladig, vacker höstfärg, häftar fast vid underlaet I-IV Ny 

Tripterygium regelii Vingfröranka 1,5-2,5 m, gräddvita plymer, dekorativa frön I-V 

Wisteria frutescens 'Blue Moon' Amerikanskt blåregn 3-6 m, blåvioletta klasar I-IV 

- - 'Clara Mack' - 3-6 m, vita klasar I-IV 

 

 

 

TINDRA E, småvuxen, återblommande & alldeles underbar! Kan odlas i ampel, som låg klättrare, eller mycket fin marktäckare! 
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Perenner 

 

Perenner kan ses lite som trädgårdens kläder eller pynt. Träden och buskarna är stommen. Perenna växter finns i många storlekar och för många 

olika lägen från de minsta stenpartieväxterna, som vill ha grus, sol och torka till giganter som växer till flera meters höjd och som vill ha fet, fuktig 

och näringsrik jord. 

Vi är stolta över att ha ett av Sveriges största perennasortiment. Här hittar du gamla mormorsfavoriter, odlingsvärda nyheter samt en hel del 

sällsynta och ovanliga växter. I år har vi valt att ta in ett extra stort sortiment av funkia (Hosta). Antalet arter och sorter av pioner och nävor är också 

stort eftersom de tillhör några av våra favoriter! 

 

Släkte/art/sort Svenskt namn H (cm) Blomma/blad Blomn. Övrigt 

 

A 

Acaena microphylla ’Kupferteppich’ Brun taggpimpinell 10 vit, dekorativa bruna fröställningar, kopparfärgat blad 7  

Achillea millefolium 'Cerise Queen'' Röllika 60 rosaröd, härdig & lättodlad äldre sort 6-9 Rå 

- - ’Red Bauty - 60 djupröd, härlig färg, kan vara kortlivad 6-9 Rå, Ny 

- ptarmica ’Nana Compacta’ Nysört 25 vit, blad & blommor doftar, lättodlad & anspråkslös 7-8 Rå, Ny 

- - v. multiplex 'Boule de Neige’ Vitpytta 60 vita dubbla blommbollar, fin till snit/eternell 6-9 

Aconitum ’Ivorine’  Stormhatt 70 grönvita slanka spiror, giftig 6-7 Rå, Ny 

- ’Stainless Steel’ - 90 ljust stålblå spiror, giftig 7-8 Rå, Ny 

- x cammarum 'Bicolor' Trädgårdsstormhatt 100 vit/blå spiror, giftig 7-8 Rå, ej i år 

- - 'Spark´s Variety' - 120 blå spiror, giftig 7-8 Rå 

- napellus 'Album' Äkta stormhatt 100 vit spiror, giftig 7-8 Rå 

Aconogonon divaricatum Vippslide 100-150 crèmevita plymer, ej aggressiv spridning 7-8 Rå, ej i år 

- fennicum Finnslide 180 crèmevita plymer, sprider sig sakta 6-8 Rå, ej i år 

Actaea pachypoda MISTY BLUE Vit trolldruva 60 vit, dekorativa vita bär på hösten, giftig 5-6 Rå, Ny 

- simplex 'Brunette' Rödbladigt höstsilverax 150 vit, rödbladig, hinner inte alltid blomma här 9-10 Rå 

- - ’Carbonella’  - 50/100 vit, mörkt rödbladig, en värdefull lägre sort 9-10 Rå, Ny 

- - ’Chocoholic’  - 50/140 rosavit, mörkt rödbladig, stabilt växtsätt 9-10 Rå, Ny 

- - ’Pink Spike’ - 70/175 blekrosa, mörkt rödbladig 9-10 Rå, Ny 

- - ’Queen of Sheba’ - 80/120 vit, hängande blomax, mörkt rödbladig, stabilt växtsätt 9-10 Rå, Ny 

Agastache ’After Eight’ Anisisop 45 ljust blåviolett, lakritsdoftande blad, biväxt 8-9 Rå, Ny 

- ‘Black Adder' - 60 blålila, lakritsdoftande blad, biväxt 7-9 Rå 

- ’Blue Fortune’ - 60 violett, lakritsdoftande blad, biväxt 7-9 Rå 

- ’Firebird’  - 50 orange, kräver väldränerad solig växtplats, vintertäck 6-8 Rå, Ny 

Ageratina altissima ’Chocolate’ Rostflockel 100 vit (blommar sällan, brungrönt bladverk, fuktälskande 9-10  

Ajuga reptans BLACK SCALLOP Rödbladig revsuga 5/15 blå, mörkrött glänsande blad, marktäckare 5-6 Rå, Ny 

- - ’Valfredda’ (’Chocolate Chip’) Rödbladig revsuga 10 blå, rödbruna små blad, tät marktäckare 6-7 Rå, best. 

Alcea rosea (ficifolia) Flerårig stockros 150-200 blandade färger, klipp ner efter blom 7-9 

- - ’Mars Magic’ Stockros 150-200 röd, enkel, en av de vackraste sorterna 7-9 2-årig, Ny 

- - 'Nigra' - 150-200 svartröd, enkel 7-9 2-årig 

- - 'Pleniflora'  rosa - 150-200 rosa, tätt fylld 7-9 2-årig 

- - 'Pleniflora'  röd - 150-200 röd, tätt fylld 7-9 2-årig 

- -'Pleniflora'  vit - 150-200 vit, tätt fylld 7-9 2-årig 

- - ’Polarstar’  - 150-200 vit, enkel, elegant & vacker 7-9 2-årig, Ny 

Alchemilla alpina Fjällkåpa 15 limegrön, fingrade blad m. tunn silverkant 6-7 Rå, Ny 

- erythropoda Rödskaftad daggkåpa 15 limegrön 6-8 Rå 

- mollis Jättedaggkåpa 40 limegul, frösprider sig gärna kraftigt 6-9 Rå 

- sericata ’Gold Strike’ Silkesdaggkåpa 30 limegul, något nättare än jättedaggkåpan, vacker 6-8 Rå, best. 

Allium ’Gladiator’ Prydnadslök 140 purpurrosa enorma blombollar, vacker fröställning 6 Rå 

- ’Millennium’ - 30 rosavioleta blombollar på smäckra stjälkar 7-9 Rå 

- amplectens ’Graceful Beauty’ Papperslök 30 vita blombollar på ljust violetta stjälkar 5-6 Rå, Ny 

- cristophii Stäpplök 60 metalliskt lila stjärnblommor i stora bollar 6-7 Rå 

- cyaneum Blålök 15 blå blombollar, lik en mer gracil gräslök 6-7 Rå 

- x hollandicum 'Purple Sensation' Purpurlök 100 mörkt rödvioletta bollar 5 Rå 

- stipitatum ’White Giant’ Skägglök 150 vit, täta blombollar, stabil stjälk 7 Rå 

Alstroemeria aurea ’Lutea’ Guldalströmeria 90 gyllengul, orkidélik, behöver ett varmt läge 7-8 
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- - ’Orange King’ - 90 lysande orange, orkidélik, behöver ett varmt läge 7-8  

Amsonia ’Blue Ice’ Amsonia 60 isblå stjärnor, bladverket får vackert gul höstfärg 6-7 Ny 

Anaphalis triplinervis Ulleternell 40 vit, silverbladig, kan torkas som eternell 7-9 Rå 

Anchusa azurea 'Loddon Royalist' Italiensk oxtunga 90 intensivt blå, kräver soligt väldränerat läge 7-8 

Anemone ’Dreaming Swan’ Hybridsidenanemon 30/50 vit m. blåaktig baksida, halvfylld, lång blomning 6-10  Ny 

- WILD SWAN - 40 vit m. blåaktig baksida, lång blomning 6-9 

- flaccida Marmorsippa 15 vit, vacker sippa från Japan 4-5 Ny 

- caerulea Tvillingsippa 10 vit, blåanstruken, en nätt & mkt vacker sippa 4-5 Ny 

- hupehensis ’Cinderella’ Höstanemon 50 mörkrosa, lågväxande & lättplacerad sort 8-10  

- - 'September Charm' -  60 ljusrosa, klassisk sort 8-10 

- - var. japonica 'Pamina' Fylld höstanemon 60 mörkrosa, halvfylld 8-10 

- - - ’Pocahontas’ - 40 rosa, halvfylld, låg & kompakt, blomrik 7-9 

- - - ’Red Riding Hood’ - 50 rödrosa, låg & kompakt, blomrik 8-10 

- x hybrida 'Andrea Atkinson' Stor höstanemon 80 vit, mkt vacker, relativt tidigblommande 8-10 

- - 'Königin Charlotte' - 100 ljusrosa lite rufsig blomma 9-10 

- leveillei Glansanemon 40 vit m. blått skimmer 5-6   

- nemorosa ’Allenii’  Vitsippa 15 lavendelblå, storblommig vacker sort 4-5 Ny 

- - ’Blue Eyes’ - 15 vit, halvfylld m. blått öga 4-5 

- - ’Bracteata Pleniflora’ - 15 vit-grön halvfylld m. ”krås”, häftig & annorlunda 4-5 ej i år 

- - ’Fire and Ice’ - 10 vitrosa, övergår i mörkt rosarött 4-5 Ny 

- - ’Green Fingers’ - 10 vit m. grönt fyllt öga 4-5 

- - 'Lena' - 15 vit-grön, rufsigt fylld 4-5 

- - ’Pink Delight’ - 15 ljusrosa, tätt fylld ”knapp” 4-5 

- - ’Royal Blue’ - 10 violettblå, lågvuxen, mkt effektfull 4-5 ej i år 

- - ’Skaraborg’  - 15 grönvit, fransigt fylld, svensk charmfull sort 4-5 Ny 

- - ’Vestal’ - 15 vit, tätt fylld ”knapp”, mkt vacker 4-5 ej i år 

- - ’Virescens’ - 15 gröna rosetter, mkt udda uppenbarelse 4-6 (7) ej i år 

- ranunculoides ’Semiplena’  Gulsippa 10 smörblomsgul, rufsigt halvfylld 4-5 Ny 

- sylvestris Tovsippa 30 vit, sprider sig villigt 5-6 Rå, k+ 

- tomentosa 'Robustissima' Silvrig höstanemon 60/90 silverrosa, härdig & lättodlad 8-10 

Anemonella thalictroides ’Oscar Shoaf’ Sippruta 15 rosa, tätt fylld, utsökt! 5-6 ej i år 

Angelica gigas Purpurkvanne 150 mörkt rödvioletta blomflockar, självsår sig 7-9 2-årig, Ny 

Antennaria dioica 'Rubra' Kattfot 10 röd, silvriga blad, utmärkt i torra lägen 5-6 Rå 

Anthericum liliago ‘Fallax’ Stor sandlilja 40 vita stjärnor på skir stängel, torktålig 6-7 Ny 

Aquilegia (Spring Magic-Serien) ’Spring Magic ’Navy and White’ 

 Trädgårdsakleja 40 blå/vit, lågvuxen 5-6  

- - ‘Spring Magic Pink and White’ - 40 rosa/vit, lågvuxen 5-6  

- - 'Spring Magic White' - 40 vit, lågvuxen 5-6 

- - ’Spring Magic Yellow’ - 40 gul, lågvuxen 5-6 

- alpina Alpakleja 40 mörkt bläckblå, vacker & tidigblommande 5-6 Ny 

- canadensis ’Little Lanterns’ Scharlakansakleja 25 röd/laxfärgad m. ljusgul ”underkjol” 5-6 Ny 

- x cultorum ’Crimson Star’ - 60 röd/vit, kontrastrik sort 6-7 

- vulgaris ’Nivea’  Akleja 60 rent vit, en sval & elegant skönhet 6-7 Ny 

- - 'William Guiness'  - 60 lila/vit, distinkt sort 5-7 

- - var. stellata ’Green Apples’ Stjärnakleja 60 grönvit, tött fylld, sporrlös 6-7  

- - - 'Ruby Port' Stjärnakleja 70 vinröd, fylld sporrlös 6-7 

- - -(Barlow-Serien) 'Black Barlow' - 70 purpursvart, fylld sporrlös 6-7 

- - - - ’Christa Barlow’ - 70 mörkt violettblå m. vita kanter, tätt fylld, sporrlös 6-7  

- - - - 'Nora Barlow' - 70 rosagrön, fylld sporrlös 6-7 

Arabis blepharophylla ‘Frühlingszauber Vårtrav 20 intensivt rosa, vacker marktäckare i torra lägen 4-5  

Aralia cordata 'Sun King' Sallatsaralia 100 limebladig, dekorativ kontrastväxt --- ej i år 

Arenaria montana Bergnarv 15 vit, dekorativ & m. lång blomning 5-9 

Arisaema consanguineum Parasollkobrakalla 60-80 purpursvart/gråvit randig ”kalla”, parasollika stora blad 5-6 Ny 

Armeria maritima 'Armada Rose' Strandtrift 15 rosa bollar, tork- & salttålig 5-6 

- - 'Armada White' - 15 vita bollar, tork & salttålig 5-6 
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- - 'Vesuvius' Rödbladig strandtrift 15 rosa bollar, rödbladig, tork- & salttålig 5-6 

Artemisia schmidtiana 'Nana' Japansk malört 20 gulvit, dekorativt silvrigt dillikt bladverk 8 Rå, k+ 

- - ’Nana Attraction - 15 gulvit, dekorativt silvrigt dillikt bladverk 8 Rå, k+ 

- - stelleriana ’Boughton Silver’ Sandmalört 30 gråvit, dekorativt silvrigt flikigt bladverk, torktålig 7-8 Rå, Ny 

Aruncus aethusifolius Koreansk plymspirea 30 crémevita plymer, vacker höstfärg, dekorativ 6-7 Rå, best. 

- - ’Elegance’  - 30 crèmevita plymer, vacker höstfärg, klonförökad 6-7 Rå, Ny 

- dioicus Plymspirea 150 crémevita plymer, vacker höstfärg 6-7 Rå 

Asarum europaeum Europeisk hasselört 10 brun, blanka vintergröna blad 5 Rå 

Asperula taurina Skärmåra 30 vit, doftande, liknar myskmadra, men är friskare 5-6 Ny 

Aster  Astrar Astersläktet har på senare år reviderats kraftigt av botanikerna och släktet har delats upp 

  i en mängd mindre släkten. Det kommer sannolikt att ta flera år innan läget har 

  stabiliserats fullt ut. Därför fortsätter vi att samla astrar tillsammans tills vidare 

- ageratoides 'Harry Smith' Balsamaster 80 violett, mkt rikblommande 8-10 

- alpinus ’Albus’  Alpaster 25 vita ”prästkragar”, fin stenpartiväxt 5-6 k+, Ny 

- - ’Double Pink’ - 25 rosa, fylld, en låg fin aster för stenpartier 5-6 k+ 

- - 'Dunkle Schöne' - 25 blå ”prästkragar”, fin stenpartiväxt 5-6 k+ 

- - 'Happy End' - 25 rosa ”prästkragar”, fin stenpartiväxt 5-6 k+ 

- - ’Sabine’  - 25 lavendelblå, fylld, en låg fin aster för stenpartier 5-6 k+, Ny 

- amellus ’Axel Tallner’ Brittsommaraster 60 violetta ”prästkragar”, gammal kulturarvssort 8-9 gk 

- - ’Pink Zenith’ - 60 rosa ”prästkragar”, tacksam sensommarblomma 8-9 Ny 

- - ’Veilchenblau’  1 60 blåvioletta ”prästkragar”, tacksam sensommarblomma 8-9 Ny 

- divaricatus Skogsaster 50 vit, småblommig 8-10 

- novi-belgii 'Ellen' Höstaster 70 violettröd, pålitlig blomning 8-10 

- (Oktoberaster-Gruppen) 'Early blue’ Oktoberaster 30 blåviolett, tidigblommande 7-9 

Astilbe ‘Delft Lace’ Astilbe 50 rosa plymer på röda stänglar, bladverk rödskiftande 7-8 Ny 

- 'Maggie Daley'  - 70 purpurrosa plymer 7-8 

- (Arendsii-Gruppen) ’Amethyst’ - 80 purpurrlila plymer, en spännande nyans 7-8  

- - ’Beauty of Ernst’ (COLOR FLASH) - 40/60 ljusrosa plymer, vacker höstfärg 7-9 

- - ’Bumalda’ - 40 vita plymer, bronsgrönt bladverk 7-8 ej i år 

- - 'Cappuccino' - 50/70 vita plymer, röda stänglar, mörkt blad 7-8 

- - ’Fanal’  - 50 mörkt körsbärsröda plymer 7-8 Ny 

- - ’Flamingo’  - 60/70 rosa gracila plymer 7-9 Ny 

- - ’Snowdrift’  - 50 vita plymer, glansigt grönt bladverk 6-7 Ny 

- - ‘Spinell’ - 40/80 klarröda plymer, grönt bladverk 7-8  

- - ’Weisse Gloria’ - 30/70 vita täta plymer, limegröna knoppar, en favorit! 7-8  

-  chinensis ’Vision in Red’ Plymastilbe 45 purpurröda plymer, färgrik & odlingsvärd 7-9 

- - v. taquetii ’Purpurkerze’ Stor plymastilbe 50/110 purpurrosa plymer, en reslig & pampig sort 8-9 Ny 

- (Japonica-Gruppen) ’Peach Blossom’ Silverastilbe 50 mjukt äppelblomsrosa plymer 7-8 Ny 

- - ’Montgomery’ - 60 mörkröda fluffiga plymer 7-8 

- -  'Red Sentinel' - 35/50 röda plymer 6-7 best’ 

- - 'Rheinland' - 50/70 ljusrosa plymer 7-8 

- (Simplicifolia-Gruppen) ’Aphrodite’ Fjäderastilbe 50 mörkrosa plymer 7-8 Ny 

- - ‘Sprite’ - 25 skira ljusrosa plymer, tål även något torra lägen 7-8 Ny 

- - ’White Sensation’ - 20 vita plymer, tål även något torra lägen 7-8 

Astilboides tabularis Parasollblad 100 vita plymer, dekorativa parasollformade blad 7 best. 

Astrantia major Stjärnflocka 60 ljusrosa, mormorsperenn 6-7 

- - ’April Love’ - 70 rosa & vit, storblommig m. lång blomningstid 5-10 Ny 

- - 'Claret' - 40 mörkröd, mormorsperenn 6-8 

- - ’Pink Pride’ - 60 klarrosa, långblommande sort 5-9 Ny 

- - ’Roma’  - 60 rosa, storblommig 6-9 Ny 

- - ’Star of Billion’ - 60 rosavit, mormorsperenn 6-9 

- - ’Star of Fire’ - 60 mörkröd, ljusare mitt, mörka stjälkar, mormorsperenn 6-8  

- - ’Star of Love’ - 60 mörkröd, mörka stjälkar, mormorsperenn 6-7 Ny 

- - 'Sunningdale Variegated' - 60 ljusrosa, gräddvitbrokigt blad 6-8  

- maxima Kaukasisk stjärnflocka 50 rosa, storblommig 6-7 ej i år 

Aubrieta x cultorum 'Kitte' Aubrietia 10 mörkviolett, sol- & torktålig marktäckare 5-6 k+ 
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Azorella trifurcata Gulldyna 5 gulgrön, stelt vintergrönt bladverk, marktäckare 6 ej i år 

B 

Baptisia australis Färgväppling 150 blå ”lupinblommor”, sprider sig EJ 6-8  

Bellis perennis 'Purpurmantel' Tusensköna 10 röda knappar, småblommig långlivad sort 5-6 

Bergenia ’Bach’ Bergenia 40 vit, kraftig, utmärkt marktäckare i alla lägen 5-6  

- ’Rotblum’ - 35 mörkrosa, bladverket blir rödaktigt vinter-vår 5-6 

(Dragonfly-Serien) ’Sakura' - 30 rosa, dubbel, dekorativt vintergrönt bladverk 5-6 

- cordifolia ’Möja’  Hjärtbergenia 40/50 ljusrosa, tillhör sortimentet Grönt Kulturarv 5-6 gk, Ny 

Bistorta affinis ’Darjeeling Red’ Bergormrot 20 rosavit/röd, utmärkt marktäckare 7-8 Rå, Ny 

- amplexicaulis 'Blackfield' Blodormrot 80 mörkröda ”svansar” 7-10 Rå 

- - ’Orange Field’ - 80 orangeröda ”svansar” 7-10 Rå 

- - ’Pink Elephant’ - 60 rosa ”svansat” 7-10 Rå, Ny 

- officinalis 'Superba' Stor ormrot 70 rosa, trevlig som snittblomma 6-8 Rå 

Brunnera macrophylla Kaukasisk förgätmigej 30 blå 5-6 

- - ’Alexander’s Great’ - 50 blå, silvermarmorerat blad, mkt storvuxen 5-6  

- - ’Dawson’s White’ ('Variegata') - 30 blå, vitbrokigt blad 5-6 

- - 'Jack Frost' - 30 blå, silvermarmorerat blad 5-6 

- - ’Sea Heart’ - 30 blå, särskilt vackra silvermarmorerade blad 5-6  

C 

Calceolaria biflora Tvillingtoffel 5/15 gula ”tofflor” vacker & oväntat härdig 6-9 Ny 

Campanula ’Ringsabell Indigo Blue’Trädgårdsklocka 40 mörkt lilablå mkt stora klockor, ej invasiv 7-8 Ny 

- carpatica 'Blaue Clips' Karpaterklocka 20 blålila klockor, fin kantväxt 6-8 

- - 'Weisse Clips' - 20 vita klockor, vacker kantväxt 7-8 

- glomerata ’Schneekrone’  Vit toppklocka 60 vita klockor i täta huvuden, mormorsväxt m. växtkraft 6-7 Ny 

- - ’Superba’  Toppklocka 40 blåa kockor i täta huvuden, mormorsväxt m. växtkraft 6-7 Ny 

- lactiflora ’Prichard’s Variety Mjölkklocka 80 blåvioletta klockor, mkt rikblommande, odlingsvärd 7-8 Ny 

- - ’White Pouffe’ - 80 vita klockor, mkt rikblommande, odlingsvärd 7-8 Ny 

-  persicifolia Storklocka 80 blå klockor på höga stänglar 7-8 

- - 'Alba ' - 80 vita klockor på höga stänglar 6-8 

- - ’La Bello’ - 60 ljust porslinsblå dubbla klockor, utsökt vacker 7-8 Ny 

- portenschlagiana Murklocka 10 blå klockopr, utbrett växtsätt 6-7 

- poscharskyana 'Stella' Stjärnklocka 15 mörklila klockor, utbrett växtsätt 6-9 

- pulla Svartklocka 10 mörkvioletta klockor på tunna stjälkar 6-7 

- trachelium 'Bernice' Nässelklocka 60 violetta, dubbla klockor spridda längs stängeln 6-7 

Centranthus ruber ’Albus’ Ferårig pipört 60 vit, torktålig, trivs bland sten & grus 6-9 Rå, k+ 

- - 'Coccineus' - 60 rosa, torktålig, trivs bland sten & grus 6-9 Rå, k+ 

Centaurea montana ’Alba’  Vit bergklint 50 vit, liknar en stor blåklint, mkt lättodlad 6 Ny 

Cephalaria gigantea Jättevädd 200 ljusgul, pampig men graciös vävarväxt 6-9 

Cerastium tomentosum Silverarv 10 vit, silvrigt bladverk, sol- & torktålig 5-6 

Chamaemelum nobile ‘Ligulosum’ Romersk kamomill 20 vita tätt fyllda bollar, vacker marktäckare 6-8 Ny 

Chamerion (Epilobium) angustifolium 'Album' 

 Vit rallarros 120 renvita blomspiror, ”hoppar runt” i rabatten 7-9 

Chelone glabra Vit sköldpaddsört 50 vit, lejongapslik, fin snittblomma 8-10 

- obliqua Lila sköldpaddsört 70 rosa, lejongapslik, fin snittblomma 8-10 

- - PINK TURTLE - 70 rosa, lejongapslik, fin snittblomma 8-10 Ny 

- - 'Ieniemienie' - 25 rosa, lejongapslik, låg & kompakt 8-10 ej i år 

Clinopodium (Calamintha) nepeta Stenkyndel 25 ljuslila små blommor i mängd, doftande bladverk 5-10 Rå 

- - ’Marvelette White’ - 40 vita små blommor i mängd, doftande bladverk 6-9 Ny 

Convallaria majalis ’Flore Pleno’  Liljekonvalj 15 ”fyllda” vita doftande klockor 5-6 Ny 

- - ’Fortin’s Giant’ - 25 vita doftande klockor, mer storvuxen än vilda konvaljer 5-6 Ny 

 - - ’Rosea’  - 15 rosa doftande klockor, ovanlig men lättodlad 5-6 Ny 

Coreopsis ’Pink Sapphire’ Ögonblomma 40 rosa, rikblommig, finflikigt blad, kräver bra dränering 6-9 Ny 

- ’Red Satin’ - 40 mörkröd, rikblommig, finflikigt blad, den tåligaste röda 7-9 Rå 

- verticillata 'Moonbeam' Höstöga 40 ljusgul, sirligt bladverk 8-9 Rå 

- - ’Tweety’  - 35 gul, sirligt bladverk, kompakt & rikblommande 8-9 Rå, Ny 
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- - ’Zagreb’ - 40 klargul, finflikigt bladverk 8-9 Rå, best. 

Corthusa matthioli ’Alba’  Klockviva 30 vita klockor, liknar en elegant viva, woodlandväxt 5-6 Ny 

Corydalis ’Craigton Blue’ Trädgårdsnunneört 50 blå, vacker långblommare för ex. woodland 6-8  

Cota tinctoria ’Sauce Hollandais’ Färgkulla 60 ljusgula prästkragar, torktålig höjdare 6-9 Ny 

Crambe cordifolia Buskkål 150 enorma vita plymer, vissnar ner efter blomning 6-7 ej i år 

Crocosmia 'Lucifer' Montbretia 80 orangeröd, vintertäck eller övervintra knölarna inne 8-9 

Cymbalaria muralis Murreva 5 blålila ”minilejongap”, fin blad stenar 5-9 

- -  'Alba' - 5 vita ”minilejongap”, fin blad stenar 5-6 

- - 'Rosea' - 5 ljusrosa ”minilejongap”, fin blad stenar 5-9 

- pallida Storblommig murreva 5 blålila ”minilejongap”, fin blad stenar 5-9 

Cypripedium  Trädgårdsguckusko Lättodlade i väldränerad (inte torr dock), gärna något lerhaltig, jord i halvskuggigt läge, 

  förökar sig villigt när de är etablerade. Fråga oss om råd så lyckas du! Flera sorter finns 

D 

Darmera peltata Sköldbräcka 70 stora vitrosa blommor före bladen, läcker! 5 ej i år 

Deinanthe bifida Vit lundsköna 40 vit, blommor & blad ngt hortensialika, ovanlig 7-8 ej i år 

- caerulea Lundsköna 40 blåviolett, blommor & blad ngt hortensialika, ovanlig 7-8 ej i år 

Delosperma basuticum Basutofrövisare 5 lysande gul, fetbladsväxt som älskar sol & värme 5-6 Ny 

- - cooperii Röd frövisare 5 rödviolett, fetbladsväxt som älskar sol & värme 6-9 Ny 

Delphinium (Belladonna-Gruppen) ’Bellamosum’ 

 Belladonnariddarsporre 120 intensivt mörkt blå, sirliga spiror, vacker vävarväxt 6-7 Ny 

- - 'Moerheimii' - 90 vita sirliga spiror 7-8 ej i år 

- (Elatum-Gruppen) 'Black Eyed Angels' 

 Trädgårdsriddarsporre 160 vit, svart öga, kraftiga spiror 7-8 

- - 'Blue Lace' - 160 ljusblå, dubbel, kraftiga spiror 7-8 

- - 'Double Innocence' - 160 vit, dubbel, kraftiga spiror 7-8 

- - 'Dusky Maidens' - 160 lilarosa, svart öga, kraftiga spiror 7-8 best. 

- - 'Pagan Purples' - 160 mörkviolett, dubbel, kraftiga spiror 7-8 

- -  'Royal Aspirations' - 160 mörkblå m. vit mitt, kraftiga spiror 7-8 best. 

- - ’Sunny Skies’ - 160 ljusblå m. vitt öga 7-8 best. 

- - 'Sweethearts' - 160 rosa m. vitt öga, kraftiga spiror  7-8 

- - (Highlander-serien) 'Crystal Delight' Riddarsporre 100 ljusviolett, grön mitt, tätt fylld, mkt vacker 7-8 ej i år 

- - - ’Bolero’ - 80 blåviolett m. grön mitt, tätt fylld, mkt vacker 7-8  

- - - ’Cha-Cha’ - 120 ljust violettrosa, tätt fylld, mkt vacker 7-8 Ny 

- - - ’Flamenco’ - 90 vinröd-purpur, tätt fylld, mkt vacker 7-8 

- - - ’Moonlight’  - 120 ljuslila m. grönaktig mitt, tätt fylld, mkt vacker 7-8 Ny 

- - - 'Sweet Sensation' - 70 ljusviolett med blå kant, tätt fylld, mkt vacker 7-8 ej i år 

 

- grandiflorum 'Blauer Zwerg' Kinesisk riddarsporre 40 klarblå, behöver bra dränering, ofta kortlivad 6-7 

Dianthus ’Kahori’ Nejlika 15 purpurrosa, tätt tuvat växtsätt 6-7 

- 'Whatfield Wisp' - 10 rosa/vit, sol- & torktålig 6-7 

- barbatus Borstnejlika 20 blandade färger 6-7 2-årig 

- - 'Sooty' - 30 svartröd, mörktonat bladverk 6-7 2-årig 

- (Gratianopolitanus-Gruppen) 'Rubin' Stor bergnejlika 15 mörkröd, sol- & torktålig 6-7 

- x isensis DANCING GEISHA Nejlika 30 mix, stora djupt fransiga blommor 6-7 Ny 

- (Plumarius-Gruppen) 'Desmond' Fjädernejlika  25 mörkröd, fylld, sol- & torktålig, doftar 6-7 

- - ’Gran’s Favourite’ - 20 vit fylld m. rosa kant & rött öga, doftar 6-7 Ny 

- - ’Haytor White’ - 30 vit, fylld, sol- & torktålig, doftar 6-7  

- - 'Marieberg' -  25 vit m. rosa öga, sol- & torktålig, doftar 6-7 Kult 

- - ’Mrs Sinkins’ - 25 vit, rufsigt fyllt, den starkast doftande av alla! 6-7 ej i år 

- - ’Whatfield Magenta’ - 25 intensivt lilarosa, enkel, doftande 6-7 Ny 

- deltoides 'Albiflorus' Backnejlika 15 vit, sol- & torktålig 6-7 

- - 'Arctic Fire' - 15 vit m. rött öga, sol- & torktålig 6-7 

- - 'Leuchtfunk' ('Flashing Light') - 15 vinröd-rosa, sol- & torktålig 6-7 

Diascia anastrepta ’Sani’ Nataltvillingsporre 20 rosa lejongapslika blommor, vintertäcks 7-9 Ny 

Dicentra canadensis Silverhjärta 20 crèmevita hjärtan, vackert flikigt bladverk 5-6 ej i år 
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- cucullaria Sjömanshjärta 20 vita hjärtan, vackert bladverk, vissnar ner efter blom 5-6 ej i år 

- eximia 'Alba' Furirhjärta 30 vita hjärtan, den vitaste sorten 6-9 ej i år 

- formosa ’Aurora’ Fänrikshjärta 40 rosavita hjärtan, tacksam & kraftigväxande 6-9  

- - ’Bacchanal’ - 30 mörkt rosaröda hjärtan 6-9  

- (Rokujo-Gruppen) 'Burning Heart' Rokujohjärta 25 röd, blåsilvrigt blad, småvuxen, utsökt 5-9  

- - 'Ivory Heart's' - 25 vit, silvrigt bladverk, småvuxen, utsökt 6-9  

- - 'King of Hearts' - 25 mörkrosa, grågrönt bladverk 5-9 

- - 'Luxuriant' - 40 rosa, lättodlad trotjänare 5-9 

Dictamnus albus Mose brinnande buske100 rosa, doftande spiror, hanteras varsamt! Fototoxisk 7 ej i år  

Digitalis ferruginea ’Gigantea’ Brun fingerborgsblomma  Ny 

- purpurea ’Foxy’  Fingerborgsblomma 100 blandade färger, vackra klockor, giftig 7-8 2-årig, Ny 

- - ’Pam’s Choice’ - 80-150 rosavita klockor m. purpurfläckar, mkt vacker, giftig 7-8 2-årig 

Dodecatheon meadia Tolvgudablomma 35 rosa, cyklamenlik 6 k- 

Doronicum orientale 'Leonardo' Vårkrage 50 gula ”prästkragar”, mormorsperenn 5-6 

Dryas x suendermannii Hybridfjällsippa 10 vita ”sippor”, mkt fin marktäckare 5-6 k+ 

Dysosma ’Spotty Dotty’ Fotblad/Dysosma 45 vinröd, odlas främst för de mångfärgade bladen 5-6 ej i år 

E 

Echinacea  Solhatt Tacksamma solälskare, utbudet varierar över säsongen och fler sorter   

  tillkommer efter hand. Högsäsongen infaller under hög- & sensommar. Många 

  sorter doftar, och alla är riktiga fjärilsmagneter! Fröna är omtyckta av fåglar 

- 'Cheyenne Spirit' - 70 blandade färger 7-9 best. 

- Coconut Lime’ - 70 vit/lime m. limegrön bullig mitt 7-9 Ny 

- ‘Delicious Candy’ - 50 intensivt rödrosa m. fylld mitt, låg & stabil sort 7-9 Ny 

- 'Green Jewel' - 60 limegrön m. jadegrön mitt, läcker! 7-9 

- ’Green twister’ - 90 först limegrön, sen gammalrosa mot mitten, häftig! 7-9 Ny 

- 'Hot Papaya' - 80 röd, fylld, en häftig sort! 7-9 

- ’Marmalade’ - 70 bärnstensgul, fylld, vacker & doftande, härdig 7-9 

- ’Rainbow Marcella’ - 80 flerfärgad i toner av rosa, orange & ockra 7-9 Ny 

- SUNSEEKERS MAGENTA - 50 rosaröd, buskig & stabil 7-9 Ny 

- SUNSEEKERS ORANGE - 50 orange, buskig & stabil 7-9 Ny 

- SUNSEEKERS PINK - 50 ljusrosa, buskig & stabil 7-9 Ny 

- SUNSEEKERS RED - 50 röd, buskig & stabil 7-9 Ny 

- SUNSEEKERS YELLOW - 50 gul, buskig & stabil 7-9 Ny 

- 'Tomato Soup' - 90 tomatröd 8-9 best. 

- purpurea 'Alba' Röd solhatt 100 vit, pålitlig & lättodlad 7-9 

- - 'Magnus' - 100 gammelrosa, pålitlig & lättodlad 7-9 

- - 'Pica Bella' - 80 purpurröd, mörka stjälkar, dramatisk 7-9 

- - ’Virgin’  - 60 vit m. grön mitt, mkt vacker 7-9 Ny 

Echinops bannaticus ’Star Frost’ Vit blå bolltistel 100 silvervita bollar, lämplig att torka 8-9 Rå 

- - 'Taplow Blue' Blå bolltistel 100 blå bollar, lämplig att torka 8-9 Rå 

Epimedium x rubrum Röd sockblomma 20 rosaröd, vackert koppartonat bladverk 5-6 

Eremurus robustus Jättestäpplilja 200 ljust rosa jättespiror, vissnar ner efter blomning 7  

Erigeron glaucus 'Fru Frida Lindström' Strandbinka 50 ljusvioletta ”prästkragar”, mormorsperenn 6-7 kult 

- (Speciosus-Gruppen) ’Dunkelste Aller’ Praktbinka 50 mörkt blåviolett, underskattad mormorsblomma 6-7 Ny 

- - ’Rosa Juwel’ - 60 rosa, underskattad lättodlad mormorsblomma 6-7 Ny 

- - ’Sommerneuschnee’ - 50 vit, , underskattad lättodlad mormorsblomma 6-7 Ny 

Eryngium planum Rysk martorn 80 blåviolett, småblommig, sol- & torktålig 7-8 k+ 

- - ’Blue Hobbit’ - 30 stålblå, låg & kompakt, sol- & torktålig 7-8 k+, Ny 

- x zabelii 'Big Blue' Praktmartorn 60-70 metalliskt blå, storblommig, sol- & torktålig 7-8 k+ 

Eupatorium maculatum Fläckflockel/rosenflockel se Eutrochium 

Euphorbia griffithii 'Fireglow' Eldtörel 100 rödorangea högblad, mkt dekorativ 7-8 Rå, ej i år 

- myrsinites Myrtentörel 20 limegul, mkt vackert grått bladverk, torktålig 5-6 Rå, Ny 

- polychroma Gulltörel 50 gul vårfavorit 5-6 Rå 

- - 'Bonfire' - 50 gul, rödgrönt blad 5-6 Rå 

Eutrochium (Eupatorium) maculatum Atropurpureum 

 Fläckflockel 200 mörkt rödvioletta flockar, stadig, fjärilsmagnet 8-9 Rå 
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- - ’Red Dwarf’ - 80 purpurröda flockar, fjärilsmagnet 8-9 Rå, Ny 

- - ’Snowball’ - 150 vita flockar, ståtlig, fjärilsmagnet 8-9 Rå 

F 

Filipendula rubra 'Venusta' Amerikanskt älggräs 150 rosa plymer, törstig 7-8 k- 

G 

Gaillardia x grandiflora ’Arizona Sun’ Kokardblomster 40 röd m. gul kant, värmekrävande, klipp ner på hösten 6-9 Ny 

Galium odoratum Myskmadra 15 vit, bra marktäckare, blad väldoftande efter torkn. 5-6 Rå, k- 

Gentiana acaulis ’Frohnleiten’ Alpgentiana 10 gentianablå, en färg med dåndimpsvarning! 5-6 k+, ej i år 

- asclepiadea Knippgentiana 50 Mörkblå klockor längs med stjälkarna, snittblomma 7-9 Ny 

- ('Sino-ornata-Gruppen) 'Well's Variety' Höstgentiana 10 blå klockor, blanda grus & torv i jorden 9-11 k- 

Geranium Näva Det finns en näva för precis varje läge i en trädgård, få släkten är lika   

  mångformiga och anpassningsbara. Nyare sorter har ofta mycket lång   

  blomningstid. Nerklippning efter blomning ger, särskilt hos högre sorter, ny  

  vacker grönska och, i vissa fall, en andra, något mindre, blomning 

- ’Ann Folkard’ Trädgårdsnäva 60 rödviolett m. svart mitt, storblommig långblommare 6-9 Ny 

- 'Azure Rush' - 30 violett, vitt öga 6-9 

- 'Dragon Heart' - 30-40 mörkviolett m. svart öga, mkt storblommig 6-9 

- ’Hexham Velvet’ - 40 rödviolett, vacker & färgrik 7-9 Ny 

- ORKNEY CHERRY - 25 starkt rosa, rödbrunt bladverk, breder ut sig 6-9 

- 'Patricia' - 80 cerise, stötta gärna med lite ris 6-9 

- ROZANNE ('Gerwat') - 30-60 blå, ljus mitt, höjd beroende på läge och ev. stöd 6-10 

- SUMMER SKIES - 60 blålila m. limefärgat öga, fylld, utsökt vacker 6-7 

- 'Sylvia's Surprise' - 40 lilarosa m. vitt öga 6-10 

- 'Tiny Monster' Blodnäva 35 magentaröd, breder ut sig bra 6-9 

- x cantabrigiense 'Biokovo' Biokovonäva 20 ljusrosa, utmärkt marktäckare 6-7 

- - 'Karmina' Liten flocknäva 20 mörkrosa, utmärkt marktäckare 6-7 

- - ’St Ola’ - 20 rosavit, utmärkt marktäckare 6-7 best. 

- - ’Westray’ - 30 mörkrosa, smånladig, mkt rikblommig 5-7  

- (Cinereum-Gruppen) 'Ballerina' Jordnäva 10 rosa m. mörkt öga, sörj för god dränering 6-9 best. 

- - JOLLY JEWEL LILAC - 15 rosaviolett m. mörka nerver & öga 5-9  

- - JOLLY JEWEL PURPLE - 15 purpurrosa m. mörkare ådror 5-9  

- - JOLLY JEWEL RASPBERRY - 15 hallonröd m. mörk mitt 5-9 ej i år 

- - JOLLY JEWEL RED - 15 violettröd m. mörk mitt 5-9  

- endressii 'Rödbylund' Spansknäva 35 mörkrosa, ovanlig färg hos nävor 7-9 

-  himalayense 'Gravetye' Praktnäva 40 blå, klassisk fin sort 6-7 best. 

- - 'Plenum' - 30 blåviolett, dubbel 6-7 

- macrorrhizum ’Czakor’  Flocknäva 30 rödviolett, utmärkt lättodlad marktäckare 6-7 Ny 

- - ’Olympic Fire’ - 20 rosa, vågigt blad, lågvuxen & tät, fin höstfärg 5-7  

- - 'White Ness' - 30 vit, ljusgrönt blad, bra marktäckare men ngt långsam 6-7  

- maculatum ’Album’ Vit fläcknäva 40 rent vit, kanske den vackraste vita nävan 6-7  

- - 'Espresso' Fläcknäva 40 lilarosa, bruna blad 6-7 

- - ’Vickie Lynn’ - 40 ljust rosaviolett, kan blomma om efter nedklippning 6-7 Ny 

- x magnificum' Kungsnäva 60 violett, mättad färg, vacker ådring 7-8 

- nodosum Blanknäva 40 ljuslila, småblommig, ypperlig vävarväxt 6-9 

- - ’Clos du Coudray’ - 40 purpurlila m. ljusare kant, vacker vävarväxt 6-9 Ny 

- - ’Silverwood’  - 30 rent vit, småblommig, ypperlig vävarväxt 6-9 Ny 

- x oxonianum 'Rose Clair' Kronnäva 40 ljusrosa, lättodlad långblommare 6-8 

- pratense 'Midnight Reiter' Ängsnäva 50 blå, mörkt bladverk 6-7 

- - SUMMER SKIES - 50 ljust rosalila tätt fyllda blommor, utsökt vacker! 6-7 Ny 

- sanguineum 'Album' Vit blodnäva  25 rent vit 6-7 k+ 

- - 'Elke' Blodnäva 20 rosa m. vit kant, mkt vacker en nyare favorit! 6-7 k+ 

- - 'Max Frei' - 15 magentaröd, odlingsvärd 7-8 k+ 

- - var. striatum Jungfrunäva 15 ljusrosa m. ngt mörkare ränder, mkt odlingsvärd 7-8 k+ 

- wlassovianum Mongolisk näva 50 lila, vackert bladverk, mkt värdefull senblommare 7-9 

Geum  ’Cosmopolitan’  Trädgårdsnejlikrot 50 gräddrosa m. mörkare kant, halvfylld 6-8 Ny 

- ’Fire Opal’ - 50 lysande orangeröd, halvfylld 7-8 Ny 
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- ’Gimlet’ - 45 ljusgul, halvfylld 6-7 Ny 

- 'Mai Tai' - 30-40 aprikos/rosa, dubbel 5-6 

- ’Mango Lassi’ - 30 aprikosgul, halvfylld, trevlig & lättodlad 5-7  

- 'Mrs J. Bradshaw' - 40 julrröd, dubbel 6-7 

- ’Scarlet Tempest’ - 50 scharlakansröd/orange, sirlig & vacker 5-7?  

- ’Totally Tangerine’ - 60 apelsinorange, högvuxen storblommig favorit 6-7 (8)  

- rivale 'Flames of Passion' Humleblomster 30-40 mörkt korallröd 5-6 

- coccineum 'Aurantiacum' ('Borisii') Röd nejlikrot 40 lysande orange klassiker 5-6 

Gillenia trifoliata  Trebladsspira 80 vit, vackra fröämnen, flammande höstfärg 7-8 

- - ’Pink Profusion’ - 100 rosa, blad först rödtonade, senare gröna, fin höstfärg 7-8 

Gladiolus illyricus Mörkröd sabellilja 40 cerise, härdig, vacker i sällskap m. gräs 6 ej i år 

- imbricatus Rysk sabellilja 40 rödrosa, härdig, vacker i sällskap m. gräs 6-7 ej i år 

Glaucidium palmatum Lunddocka 30 ljusviolett, storblommig, en sann finsmakarväxt 4-5 

Gypsophila 'Rosenschleier' Brudslöja 40 rosa, utbrett växtsätt, kalkälskande 7-9 Rå, k+, best. 

- paniculata 'Bristol Fairy' - 100 vit, fylld, bra snittblomma, kalkälskande 7-8 Rå, k+ 

- - ’Festival Pink Lady’ - 30 rosa, fylld, vacker kantväxt, älskar sol 6-9 Rå, k+, Ny 

- - ’Festival Pink Splash’ - 30 rosa, enkel, vacker kantväxt, älskar sol 6-8 Rå, k+,Ny 

H 

Haberlea rhodopensis Haberlea 15 Ljust blåviolett, mkt vacker, odlas i skuggig sluttning 5-6 Ny 

Helenium amarum ’Dakota Gold’ Sommarsolbrud 40 citrongul, finflikigt bladverk, kortlivad men självsår sig 5-7 Ny 

- (Autumnale-Gruppen) 'Moerheim Beauty' 

 Trädgårdssolbrud 90 kopparröd, uppskattad sort 8-10 

- - ’Rauchtopas’ - 90 gul m. orange toner & brun mitt 7-8  

- - ’Salsa’ - 50 orangeröd m. gulbrun mitt, blomrik & kompakt (6) 7-9  

- - ’Short’n’Sassy’ - 30 gul-orange I flera nyanser 7-9 

- - ’Sombrero’  - 50 helt gul, kompakt & blomrik 6-9 Ny 

Helianthemum ’Ben Hope’ Trädgårdssolvända 20 intensivt mörkrosa, färgglad soldyrkare 6-7 

- ’Fire Dragon’ - 20 orangeröd, färgglad soldyrkare 6-7 Ny 

- ’The Bride’ - 20 vit, bladverk silverludet, mkt fin sort 6-7 best. 

Helianthus ’Lemon Queen’ Trädgårdssolros 150-200 citrongul, högvuxen & ståtlig, värdefull senblommare 9-10  

-x multiflorus (decapetalus) 'Soleil d'Or’ 

 Stor gullsolros 120 gul, fylld, underskattad & odlingsvärd 8-9 

- salicifolius Skobandssolros 200 gul (blommar sällan), mkt vackert blad & växtsätt 10-11 

Heliopsis helianthoides ’Goldgefieder’ Dagöga  120 klargul, i början m, grönaktig mitt, dubbel 7-9 k+, Ny 

- - 'Summer Nights' - 120 mörkgul, mörka stjälkar, mkt dekorativ 7-9 k+ 

Helleborus x ericsmithii ANGEL GLOW Föränderlig julros 50 nyanser av vitt, grönt & pastellrosa, vackert bladverk 2-4 k+ 

- - ’Winter Sunshine’ - 50 vit m. grön & rosa anstrykning, silverskimrande blad 2-4 k+, Ny 

- foetidus 'Western Flisk' Grenig julros 50 grön, vintergrön, liknar en minipalm! 12-4 

- x hybridus ’Blue Lady’ Hybridjulros 40 vinrödblålila, mörk & dramatisk 3-4 

- - ’Double Purple’ - 40 mörkpurpur, fylld 3-4 

- - 'Double White' - 40 vit m. vacker teckning, fylld 3-4 

- - ‘Pink Lady’ - 40 rosa schatteringar 3-4 

- - ‘Red Lady’ - 40 purpurröd 3-4 

- - ‘White Lady Spotted’ - 40 vit m. purpurfärgade fläckar 3-4  

- - ‘Yellow Lady’ ’ 40 mjukt gul m. purpurprickar 3-4 best. 

- niger ’Praecox’ Julros 30 vit, blommar I jultid om vintern är mild 12-4 

Hemerocallis Daglilja Över lag lättodlade och vackra. Angrips till skillnad från äkta liljor INTE av  

  liljebaggar! Blomknoppar och blommor ätliga t.ex. friterade i tempurasmet eller  

  färska i sallad. De har en mild söt smak 

- ’Arctic Snow' - 60 crèmevit 7-8 Rå 

- ’Bela Lugosi’ - 80 djupt rödbetsröd m. gult svalg 7-8 Rå, Ny 

- ’Black Plush’ - 80 svartröd spindel m. gult svalg, läcker & annorlunda 7-8 Rå, Ny 

- ’Ed Murray’ - 80 svartröd m. gröngult svalg, en av våra favoriter! 7-8 Rå, ej i år 

- 'Frans Hals' - 65 gul/brun 6-8 Rå 

- 'Happy Returns' - 30 gul 5-9 Rå 

- 'Holy Grail' - 70 gul, mkt storblommig 7-8 Rå 
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- 'Mauna Loa' - 70 varmt orangeröd 7-8 Rå 

- 'Pandora's Box' - 50 crèmevit/mörkröd 6-8 Rå 

- 'Pardon Me' - 50 röd 6-9 Rå 

- 'Sammy Russel' - 60 rödbrun 7-8 Rå 

- Strawberry Candy' - 65 laxrosa/mörkröd/gul 7-8 Rå 

- 'Summer Wine' - 60 vinröd 7-8 Rå 

- citrina Blekgul daglilja 80 ljusgul 7-8 Rå 

- fulva ’Frösvidal’  Brunröd daglilja 70/120 nyanser av orange, halvfylld, Grönt Kulturarv 7-8 Rå, gk, Ny 

- lilioasphodelus (flava) Gul daglilja 80 gul, doftar 6-7 Rå 

Hepatica nobilis Blåsippa 10 blåviolett, vår vilda vackra blåsippa 4-5 k+, Ny 

- transsylvanica ’Blue Jewel’ Ungersk blåsippa 15 blåviolett m. mörk mitt, utsökt marktäckare 4-5 ej i år 

Hesperis matronalis Trädgårdsnattviol 70 violett, starkt doftande om kvällen/natten, fröar sig 5-6 

- - ’Alba’  - 70 lilavit, starkt doftande om kvällen/natten, fröar sig 5-6 Ny 

Heuchera  Trädgårdsalunrot Mycket användbara kontrastväxter. Hos flera av sorterna är bladen   

  huvudattraktionen, men många har även mycket vacker blomning. Variabelt  

  sortiment, störst under hög-sensommar 

- 'Black Beauty' - 20/40 vit, mörkrött blad m. vågig kant 6-7 k+, ej i år 

- ’Black Knight’ - 15/40 gråvit oansenlig, rödsvart blad m. svagt silverskimmer 6-7 k+, ej i år 

- ’Blackberry Jam’ - 15/30 rosavit, ngt flikigt mörkt blad m. lilarosa täckfärg 6-7 k+ 

- ’Boysenberry’  - 30 vit, mahognyrött, något krusigt, bladverk 6-8 k+, Ny 

- ’Cherry Cola’ - 15/45 körsbärsröd, körsbärs-/kolafärgat blad 6-7 k+ 

- ’CRÈME BRÛLÉE - 30 rosavit, bladverk ”bränt” gult, som namnet antyder 6-7 k+, Ny 

- ’Delta Dawn’ - 25/40 lime, gult blad m. röd mitt & röda vener 6-7 k+ 

- ’Forever Purple’ - 25/40 purpurrosa, ngt krusigt mörklila blad 6-8 k+ 

- 'Lime Marmalade' - 25/50 vit, gulgrönt blad 6-7 k+ 

- 'Marmalade' - 20/40 ljusrosa, gulbruna blad 6-7 k+ 

- ’Melting Fire’ - 15/25 vitrosa, krusigt brunrött bladverk 6-8 k+, Ny 

- 'Midnight Rose' - 15/25 vit, röda blad med rosa stänk 6-7 k+ 

- 'Obsidian' - 20/50 gråvit, mörkrött blad 6-7 k+ 

- 'Paris' - 20/40 rosenröd, silvergrönt blad 6-9 k+ 

- ’Rio’ - 20/40 vit, orange blad m. silverskimmer 6-7 k+ 

- ’Silver Lord’ - 15/30 rosavit, röda blad överdragna m. silver, kompakt växt 6-7? K+, Ny 

- 'Silver Scrolls' - 30/50 vit, rödsilver blad 6-7 k+, best. 

- ’Starry Night’ - 20/40 vit storblommig, mörkrött blankt bladverk 6-7 k+, Ny 

- ’Tokyo’ - 20/35 röd, chartreusegrönt blad m. lätt silverskimmer 6-8 k+ 

- (Little Cuties Serien) ’Blondie’ - 10/20 limegul, kopparfärgat blad, perfekt I kruka! 6-9 k+ 

- - ’Blondie in Lime’ - 10/20 limegul, limegult blad, perfekt i kruka! 6-9 k+ 

- - ’Frost’  - 10/20 rosavit, mörka blad m. frostlikt silvermönster 6-9 k+, Ny 

- - ‘Sweet Tart’ - 10/20 mörkrosa, limegult blad, perfekt i kruka! 6-9 k+ 

- sanguinea ’Coral Forest’ Blodalunrot 20/60 lysande röd, grönbladig, trevlig snittblomma 6-9 k+, Ny 

- villosa 'Palace Purple' Lönnalunrot 30/60 gråvit oansenlig, rödbrunt blad 6-9 k+ 

x Heucherella 'Sweet Tea' Klockvippa 25/40 rosavit, orangebrunt blad 6-7 

- ’Tapestry’ - 20/40 rosa, vackert flikat blad, grönt, m. purpur & silverskimmer 6-7  

Hosta  Mycket dekorativa växter uppskattade, främst, för sina blad, men som också  

  har vackra, smått liljelika, blommor. Vi satsar även i år på ett extra brett  

  sortiment! Skuggans primadonnor! 

Hosta 'Abiqua Drinking Gourd' Funkia 30/50 vit, blådaggigt koppformat blad 7-8 best. 

- 'Blue Mouse Ears' - 20 cm ljusviolett, små gråblå blad 7-9 

- 'Cherry Berry' - 40/60 violett, vitbrokiga blad, röda stjälkar 7-8 best. 

- 'Empress Wu' - 100/120 violett, enorma blad 7-8 

- 'Fire Island' - 20/40 violett, gult blad m. röd stjälk 7-8 ej i år 

- 'First Frost' - 40/60 violett, blågrått blad m. smal gul kant 7-8 

- 'Guacamole' - 50/90 ljusviolett doftande, gulgrönt blad 7-8 best. 

- 'Night Before Christmas' - 30/70 violett, gröna blad m. vit mitt 7-8 

- 'Orange Marmalade' - 50/60 lila, gult blad m. grön kant 7-8 

- ’Praying Hands’ - 30/50 ljusviolett, grönt mkt smalt blad m. tunn ljus kant 7-8 best. 
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- 'Purple Heart' - 30/40 lila, lätt blådaggigt blad m. röda bladstjälkar 7-8 

- ’Raspberry Sundae’ - 20/50 violett, grönt blad m. crèmevit mitt & vinröda skaft 7-8? 

- ’Royal Standard’ - 40/60 vit doftande, ljusgrönt blad 8-9 best. 

- 'Sagae' - 60/100 ljusviolett, blågrått blad m. gul kant 7-8 ej i år 

- 'So Sweet' - 30/50 vit, grönt blad m. vit kant 7-9 

- 'Stiletto' - 20/35 lila, crèmekantade smala blad 7-8 best. 

- 'Wide Brim' - 30/50 blåviolett, grönt blad m. bred gräddgul kant 7-8 

- (Fortunei-Gruppen) 'Fire and Ice' Blomsterfunkia 50 lila, vita blad med grön kant 7-8 

- - 'Francee' - 50/70 ljusviolett, grönt blad m. smal vit kant 7-8 

- - ’Hyacinthina’  - 40/60 ljusviolett, blådaggigt dekorativt bladverk 7-8 Ny 

- - 'Patriot' - 60/80 ljusviolett, mörkgrönt blad m. vit kant 7-8 

- - ’Revolution’ - 45/70 ljusviolett, grönt blad m. vitspräcklig mitt, läcker! 7-8 

- - 'Twilight' - 50/90 violett, grönt blad m. crèmekant 6-8 

- (Tardiana-Gruppen) ’Devon Green’ Blåfunkia 30/50 violett, glänsande mörkgrönt bladverk 7-8 Ny 

- - ’Halcyon’  - 30/60 violett, skarpt blågrå bladverk 7-8 Ny 

- - 'June' - 40/60 ljusviolett, blågrönt blad m. gul mitt 7-8 

- undulata 'Medio-variegata' Brokfunkia 30/50 ljusviolett, grönt blad m. vit mitt 7-9 

- venusta ’Cat’s Eyes’ Dvärgfunkia 5/20 lila, gulvitt blad m. grön kant, exklusiv miniatyr 7-8?  

Houttuynia cordata ’Chamaeleon’ Brokigt ödleblad 30 vit, blad brokigt i grönt, rosa & gräddvitt, fuktälskande 6-7  

Hylomecon japonica Skogsvallmo 20 smörblomsgul, vacker woodlandväxt, vissnar ner 5-6 Ny 

Hylotelephium (Sedum) 'Bertram Anderson' 

Trädgårdskärleksört 15 mörkröd, röda blad, bäst färg i soligt torrt läge 8-9 

- ’Chocolate Drop’ - 25 varmrosa, rött blankt bladverk, älskar sol & värme 7-8 Ny 

- ’Dark Magic’ - 30 rosaröd, mörkbladig 8-9? Ny 

- 'Herbstfreude' - 50 roströd, klassisk kraftig & lättodlad sort 8-10 

- 'José Aubergine' - 50 mörkrosa/svartröda blad 8-10 

- ’Lime Zinger’ - 10 rosa, limegrönt blad kantat m. rött 8-10 Ny 

- 'Purple Emperor' - 50 mörkrosa/svartröda blad 8-9 

- cauticola Liten kärleksört 10 rödrosa, grådaggigt blad 8-9 

- - ’Rocky’ - 10 rödrosa, grådaggigt blad, rikblommande 8-9  

- ewersii Mongoliskt fetblad 10 rosa, blågrått blad 7-8 

- spectabile 'Brilliant' Kinesisk kärleksört 30 rosa 8-9 best. 

- - 'Granlunda' - 40 rosaröd 8-9 kult 

- - 'Stardust' - 30 vit 8-9 

- telephium 'Matrona' Kärleksört 50 rosa, rödaktiga blad 8-10 

Hylotelephium x Orostachys ’Blue Elf’ Kärlekskudde 10 rosa, blågrått bladverk, vacker stenpartiväxt 8-9 Ny 

I 

Iberis ’Pink Ice’ Iberis 15 ljusrosa, kompakt växtsätt 5-6 k+, Ny 

-sempervirens 'Appen-Etz' Vinteriberis 15 vit, kan blomma om på hösten 5-6 k+ 

Iris aphylla Skomakariris 25 mörkt blålila, en iris redan Linné kände till 5-6 (8) ej i år 

- chrysographes 'Black Form' Sammetsiris 50 purpursvart 6-7 

- (Germanica-Gruppen) ’Attention Please’ Trädgårdsiris 70 Brunpurpur m. ljusa fält 6 k+, Ny 

- - 'Edith Wolford' - 80 gul/blå, kan blomma om 6 (8) k+ 

- - ’Gai Luron’ - 80 halmgul/tagetesbrun, läcker oväntad färgkombination 6 k+, Ny 

- - ’Harbour Blue’ - 90 ljusblå som en sommarhimmet 6 k+ 

- - ’Immortality’  - 70 rent vit, mkt vacker, kan blomma om 6 (8) k+, Ny 

- - ’Joanna’  - 90 mörkt blå/blåviolett, vacker & dramatisk 6 k+, Ny 

- - ’Maui Moonlight’ - 70 ljusgul, en sort som lyser upp 6 k+, Ny 

- - ’October Sun’ - 90 klargul, en iris man blir glad av 6 k+, Ny 

- - ’Rajah Brooke’ - 80 gul/rödbrun, har förutom vackra blommor god doft 6 k+, Ny 

- - ’Stepping Out’ - 80 Läckert tvåfärgad i mörkblått & vitt 6 k+, Ny 

- - ’Superstition’  - 80 lilasvart, en av de ”svartaste” sorterna 6 k+, Ny 

- (Sibirica-Gruppen) 'Butter and Sugar' Rabattiris 80 vit/ljusgul, gräslikt bladverk 6-7 

- - 'Shirley Pope' - 70 mörkviolett, gräslikt bladverk 6-7 

- - 'Snow Queen' - 80 vit, gräslikt bladverk 6-7 
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Isopyrum thalictroides Vitsippsruta 15 vit, mkt tacksam vårblommare, vissnar ner efter blom 4-5  

J 

Jeffersonia diphylla Vit presidentsippa 20 vit, vacker mkt speciellt bladverk, en raritet 5 Ny 

K 

Kalimeris incisa ’Madiva’  Fjäderaster 80 ljusvioletta/vita asterblommor i mängd, långblommare 7-9 Ny 

- mongolica ‘Antonia’  Mongolaster 80 ljuslila asterblommor, rik- & långblommande 7-9 Ny 

Knautia 'Mars Midget' Grekvädd 40 vinröd, trivs bäst i torrare lägen 7-9 

L 

Lamium galeobdolon 'Florentinum' Gulplister 25 gul, silvermarkerat blad, snabbväxande 5-7 best. 

- maculatum 'Beacon Silver' Rosenplister 15 purpurrosa, silvrigt blad 5-7 

- - 'White Nancy' - 15 vit, silvrigt blad 5-7 

Lamprocapnos (Dicentra) spectabilis Löjtnantshjärta 80 rosa/vita hjärtan, klipp tillbaka efter blomning 5-7 

- - 'Alba' - 80 rent vit, klipp tillbaka efter blomning 5-7 

- - 'Valentine' - 70 röd/vit, mörkbladig, klipp tillbaka efter blomning 5-7 

- - ’Yellow Leaf’ - 70 rosa/vit, lysande limegult bladverk, klipp efter blom 5-7 Ny 

Lathyrus latifolius Rosenvial  Se Klätterväxter 

- vernus Vårärt 30 lilarosa ärtblommor, tacksam & mkt riklommande 4-5  

Leontopodium nivale ssp. alpinum Edelweiss 20 vita  stjärnor, silvrigt blad, kalkälskande 7-9 k+ 

Leptinella squalida Krypkotula 5 gulgröna små ”knappar”, flikigt blad, fin marktäckare 7-8 Ny 

Leucanthemum x superbum 'Brodway Lights' 

 Jätteprästkrage 60 ljusgul 6-9 best’ 

- - 'Bröllopsgåvan' - 50 vit, snabbväxande & tacksam, den bästa av dem alla 6-8 kult 

- - ’Christine Hagemann’ - 80 vit m. tätt fylld mitt, stabil, vacker snittblomma 6-8 Ny 

- - 'Dwarf Snow Lady' - 25 vit, låg & kompakt 6-8 

- - 'Engelina' - 50 vit, rufsigt fylld, charmig 6-8 

- - ’Luna’  - 50 ljusgul, tätt fylld, mer lik en sommaraster, mkt vacker 6-8 Ny 

Lewisia 'Little Plum' Lewisia 15 laxrosa, kräver bra dränering 5-7 

- cotyledon Broklewisia 15 blandade färger, kräver bra dränering 6-7 

Liatris spicata Rosenstav 60 ljuslila stavar, ypperlig snittblomma 7-9 

- -  'Floristan Weiss' - 60 vita stavar, ypperlig snittblomma 7-9 

Ligularia ’Desdemona’ Klippstånds 100 orangegul, rödgröna blad, fuktälskande 7-9  

- - ’Osiris Café Noir’ - 60 orangegul, rödaktigt blad m. flikig kant, en favorit! 7-9 Ny 

- przerwalskii Spirstånds 150 gula spiror, djupflikigt blad, fuktälskande 7-9 

Lilium (Asiatiska Gruppen) ’Night Flyer’ Asiatlilja 120 svartröd, läcker färg, lättodlad 6-7 

- - ’Red Velvet’ - 100 mörkröd m. mörkare fläckar, elegant 6-7 Ny 

- - ’Wine Flavour’ - 80 röd, färgrann & lättodlad 7-8  

- lancifolium Tigerlilja 100 orange m. mörka fläckar, gammal klassiker 7-8 

- martagon 'Album' Krollilja 100 vit, småblommig, vi säljer blombara plantor 6-7 

- (Martagon-Gruppen) ’Claude Shride’- 100 mörkröd, endast ett fåtal plantor 6-7 Ny 

- - ’Peppard’ Gold’ - 130 gulorangeaprikos m. fläckar, endast ett fåtal plantor 6-7 Ny 

- - ’Pink Morning’ - 100 ljusrosa m. mörkare fläckar, endast ett fåtal plantor 6-7 Ny 

- - ‘Sunny Morning’ - 100 gulorange m. purpurfläckar, endast ett fåtal plantor 6-7 Ny 

- regale Kungslilja 90 vit m. rosa, doftande 7-8 ej i år 

Linum perenne ’Blau Saphir’ Berglin 58 linblomsblå, vacker solälskare, trivs magert 7-8 

Lotus corniculatus 'Flore Plena' Dubbelblommande käringtand 

  15 gul, dubbel, sol- & torktålig marktäckare 6-7 

Lychnis chalcedonica Brinnande kärlek 100 klarröd, lättodlad torparväxt 6-8 Rå 

- flos-cuculli PETITE HENRI Gökblomster 50 vit, fylld, roligt ”rufsig” blomma 6-7 Rå, Ny 

- - PETITE JENNY - 50 ljusrosa, fylld, roligt ”rufsig” blomma 6-7 Rå 

- viscaria 'Plena' Tjärblomster 30 ceriserosa fylld, klibbiga stjälkar 6-7 Rå 

Lysimachia ciliata 'Firecracker' Guldlysing 50 gul, rödbladig, förökar sig villigt 7-9 

-  clethroides Vitlysing 70 vit, kan föröka sig där den trivs 7-9 

- fortunei 'Autumn Snow' Bäcklysing 40 vit, sprider sig måttligt, långblommare 7-10 

- nummularia ’Goldilocks’ Penningblad 3-5 gul, limegult bladverk, fin i kruka, invasiv 6-8 

- punctata Praktlysing 80 gul, god spridningsförmåga 7-8 
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Lythrum salicaria 'Blush' Fackelblomster 80 ljusrosa, tål blöt jord 7-8 

- - 'Robert' - 60 mörkrosa, tål blöt jord 7-8 ej i år 

- - ’Robin’ - 90 klarrosa, tål blöt jord 7-8 

M 

Macleya microcarpa ’Kelwy’s Coral Plume’ Vippvallmo 200 korallröda plymer, grådaggigt bladverk, mkt pampig 7-8  

Maianthemum racemosum Vipprams 80 vita plymer, utsökt woodlandperenn 6 

Malva alcea 'Fastigiata' Rosenmalva 80 rosa, rikblommande, stabil 7-8 

- moschata  Myskmalva 60-80 rosa, frösprider sig där den trivs, mormorsperenn 6-9 

- - 'Alba' - 60-80 vit, frösprider sig där den trivs, mormorsperenn 6-9 

Meconopsis betonicifolia Blå bergvallmo 80 intensivt blå, bör EJ tillåtas gå i frö första året 6-7 k- 

- - ’Alba’  - 80 vit, vacker, bör EJ tillåtas gå i frö första året 6-7 k-, Ny 

- grandis Lila begvallmo 80 blå, kortlivad, men frösår sig 6-7 k-, Ny 

Monarda ’Beauty of Cobham’ Temynta 80 ljusrosa, ger te god smak 7-8 Rå, Ny 

- ’Bee-Free’ - 60 skarpt lilarosa, lågväxande blomrik sort 7-8 Rå, Ny 

- ‘Bee-Happy’ - 60 skarpt korallröd, lågväxande blomrik sort 7-8 Rå, Ny 

- 'Prärienacht' -  100 mörkviolett, ger te god smak 7-8 Rå 

- 'Schneewittchen' - 100 vit, ger te god smak 7-8 Rå 

- bradburiana ’Maramek’ Blek temynta 80 lilarosa m. fläckar, lämplig som snittblomma 7-8 Rå 

- didyma ’Cambridge Scarlet’ Temynta 80 scharlakansröd, ger te god smak 7-8 Rå, Ny 

Mukdenia rossii ’Crimson Fans’ Lönnbräcka 30 vit, lönnlika blad, gröna m. röda spetsar, finsmakarväxt 5-6 Ny 

X Mucgenia NOVA FLAME Bräckbergenia 20 mörkrosa, mkt vackert lätt flikat bladverk, rödfärgas höst 5-6 ej i år 

Myosotis scorpioides ’Thüringen’ Äkta förgätmigej 30 blå, tål blöt jord, bra marktäckare 5-10 

N 

Nepeta cataria Kattmynta 60 vitaktig, den äkta kattmyntan, lättodlad 7-9 Rå, Ny 

- x faassenii 'Blue Wonder' Kantnepeta 30 violett, grågrönt blad, klipp tillbaka efter första floret 6-8 Rå, best. 

- - JUNIOR WALKER - 40 blåviolett, något lägre än den klassiska ’Walker’s Low’ 6-9 Rå, Ny 

- - ’Purrsian Blue’ - 45 blåviolett, kompakt rundat växtsätt 6-9 Rå, Ny 

- - 'Walkers Low' - 50 blåviolett, grågrönt blad, klipp tillbaka efter första floret 5-9 Rå 

- - - racemosa 'Linghem' Bergnepeta 30 blålila, klipp tillbaka efter första floret 6-8 Rå, kult 

- - ’Odeur Citron’ - 30 blåviolett, bladverk m. citrondoft 5-6 Rå 

- - ’Porzellan’ - 40 vit, vacker lite högre sort 5-6 Rå 

- - 'Superba' Bergnepeta 25 mörkt blåviolett, klipp tillbaka efter första floret 5-9 Rå 

O 

Oenothera fruticosa 'Erica Robin' Gullnattljus 60 gul, röda knoppar & skott 6-8 

- macrocarpa Storblommig nattljus 20 gul, enorma blommor, vacker stenpartiväxt 7-9 Ny 

Omphalodes verna Ormöga 15 blå, utmärkt marktäckare 5-6 

- - 'Alba' - 15 vit, utmärkt marktäckare 5-6 

- - ’All Summer Blues’ - 25 blå, en ny sort m. mkt lång blomning 6-8 Ny 

Ophiopogon planiscapus ’Nigrescens’ Mörkt ormskägg 20 purpurvit, närmast svarta blad, långsamväxande 7-8 best’ 

Opuntia ’Budapest’ Frilandsopuntia 15 gul, den härdigaste frilandskaktusen, klarar -35C 7-8 ej i år 

- fragilis Sköropuntia 10 gul, liten men snabbväxande 7-8 ej i år 

- phaecantha Blåopuntia 15 gul, taggiga ”musseöron” 7-8 ej i år 

Origanum 'Rosenkuppel' Trädgårdsoregano 40 rödviolett, bifavorit, trivs i torra lägen 8-9 k+ 

Oxalis enneaphylla x laciniata ’Ione Hecker’ Stenoxalis 10 lilarosa, mkt vacker långblommande stenpartiväxt 6-8 Ny 

P 

Pachysandra terminalis 'Green Carpet' Skuggröna 15 grönvit, vacker vintergrön marktäckare 5-6 Rå, k- 

Paeonia  Pion Pionerna är några av trädgårdens oöverträffade primadonnor, oftast med enorma 

  blommor. De trivs bäst i soliga eller halvskuggiga lägen och jorden bör vara näringsrik, 

  gärna lerblandad. Hos alla örtartade pioner är det viktigt att roten inte hamnar för djupt vid

  plantering, den ska bara befinna sig några cm under jordytan. Gödsla gärna med benmjöl

  på hösten. De flesta av våra pioner köper vi själva hem från Nederländerna i form av 

  rötter. Det gör att vi kan erbjuda plantor som i många fall blommar redan första året 

- ’Athena’  Hybridpion 80 gräddvit m. cerise flammor i mitten, vacker & ovanlig 6 Rå, k+, Ny 

- ’Buckeye Belle’ - 75 kastanjeröd, halvfylld, mkt vacker & odlingsvärd 6-7 Rå, k+, best. 

- 'Claire de Lune' - 60 ljusgul, enkel, svavelpionhybrid 6 Rå, k+ 

- ’Command Performance’ - 90? Kardinalröd, tätt fylld, mkt storblommig 6-7 Rå, k+ 
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- 'Coral Charm' - 90 korallrosa, halvfylld, obehaglig doft 6-7 Rå, k+ 

- ’Diana Parks’ - 60 lysande varmröd, bombform, mkt vacker 6-7 Rå, k+, Ny 

- 'Henry Bockstoce' - 90 djupröd, fylld, utsökt vacker 6-7 Rå, k+ 

- ’Pink Hawaiian Coral’ - 80 korallrosa, fylld, mkt spännande färg 6-7 Rå, k+, best. 

- 'Red Charm' - 70 mörkröd, fylld, stor- & rikblommig 5-6 Rå, k+ 

- ’Red Monarch’ - 100 mörkröd m. purpurskimmer, bombform 6-7 Rå, k+, Ny 

- x festiva 'Alba Plena' Bondpion 60 vit, fylld, gammal sort 5-6 Rå, k+ 

- - 'Rosea Plena' - 60 rosa, fylld 5-6 Rå, k+ 

- - 'Rubra Plena' - 60 röd, fylld 5-6 Rå, k+ 

- (Itoh-Gruppen) 'Bartzella' Itoh-buskpion 75 gul, fylld m. orangerött öga, pålitlig 6-7 Rå, k+, best. 

- - ’Cora Louise’ - 90 vit m. mörklila mitt, halvfylld, doftande, ljuvlig! 6-7 Rå, k+ 

- - ’Garden Treasure’ - 60 gul fylld m. små tegelröda fläckar, citrusdoftande 6-7 Rå, k+, Ny 

- - ’Hillary’ - 70 rosa-aprikos-röd, halvfylld, kryddig doft, snabbväxande 6-7 Rå, k+ 

- - ’Lollipop’  - 60 ljusgul m, cerise strimmor, exklusiv & mkt ovanlig 6-7 Rå, k+,Ny 

- - ’Old Rose Dandy’ - 70 lilagammalrosa m. mörkare fläckar, enkel, häftig! 6-7 Rå, k+, Ny 

- - ‘Pastel Splendour’ - 90 krämgul-pastellrosa m. mörka fläckar, enkel, stark doft 6-7 Rå, k+, Ny 

- lactiflora 'Bowl of Beauty' Luktpion 80 rosa, m. gul fluffig mitt, charmig 6-7 Rå, k+ 

- - ’Bowl of Cream’ - 80 gräddvit, fylld, som en skål med vispad grädde, doftar 6-7 Rå, k+, Ny 

- - ’Burma Midnight’ - 60 djupt rubinröd enkel m. liten lysande gul mitt 6-7 Rå, k+, Ny 

- - ’Candy Stripe’ - 80 vit m. hallonröda ränder, doftar, en polkagrispion! 6-7 Rå, k+ 

- - 'Catharina Fontijn' - 90 ljusrosa, fylld, mkt blomrik 6-7 Rå, k+ 

- - ’Chiffon Parfait’ - 90 pärlemorrosa, mkt tätt fylld, doftande 6-7 Rå, k+, Ny 

- - 'Duchesse de Nemours' - 80 vit, fylld, doftande, äldre sort m. högt odlingsvärde 6-7 Rå, k+ 

- - 'Edulis Superba' - 80 mörkrosa fylld, stark doft, mormorssort 6-7 Rå, k+ 

- - ’Fairy’s Petticoat’ - 80 mjukt ljusrosa, fylld, medelstark doft, en fluffig dröm 6-7 Rå, k+ 

- - 'Festiva Maxima' - 90 vit, fylld, mormorssort 6-7 Rå, k+. 

- - ’Goldilocks’  - 80 ljusgul, fyllig bombform, doftande, ovanlig & vacker 6-7 Rå, k+, Ny 

- - ’Green Halo’ - 90 vit & grön, oregelbundet fylld, mkt ovanlig älsklingssort 60-7 Rå, k+ 

- - ’Jan van Leeuwen’ - 80 vit, enkel m. gul mitt, kanske den allra bästa enkla vita 6-7 Rå, k+, Ny 

- - 'Kansas' - 80 rosaröd, fylld, saknar doft 6-7 Rå, k+ 

- - 'Karl Rosenfield' - 80 mörkröd, fylld, äldre populär sort 6-7 Rå, k+ 

- - 'Laura Dessert' - 90 gulvit, bombtyp, vacker & odlingsvärd 6-7 Rå, k+ 

- - ’Mme Claude Tain’ - 80 vit, fylld, rosformig, mkt blomrik, hållbar snittblomma 6-7 Rå, k+, Ny 

- - ’Nice Gal’ - 80 klarrosa, fylld/halvfylld, blomrik & stabil 6-7 Rå, k+ 

- - 'Raspberry Sunday' - 80 gräddvit/rosamelerad, fylld, doftande, underbar 6-7 Rå, k+ 

- - ’Riches and Fame’ - 75 mörkt rosaviolett, tätt fylld 6-7 Rå, k+, Ny 

- - 'Sarah Bernardt' - 80 rosa, fylld, den mest klassiska rosa 6-7 Rå, k+ 

- - ‘Serene Pastel’ - 70 äppelblomsrosa m. laxton, tätt fylld, överjordiskt vacker 6-7 Rå, k+, Ny 

- - 'Shirley Temple' - 80 rosavit, fylld, still going strong 6-7 Rå, k+ 

- - 'Sorbet' - 75 rosa/crème, rufsigt fylld, charmfull 6-7 Rå, k+, best. 

- - ’Sunny Girl’ - 90 ljusgul halvfylld-fylld, mkt ovanlig & vacker 6-7 Rå, k+, Ny 

- - ’Svarte Petter’ - 75 rosaröd, enkel, svartröda skott på våren, läcker!   

   OBS! Ett fåtal plantor! 6-7 Rå, k+ 

- - ’The Fawn’ - 80 rosa överdragen m. mörkare stänk, fylld, utsökt 6-7 Rå, k+, Ny 

- - ’White Cap’ - 90 rödbetsröd, vit & röd stor fluffig mitt, underbar doft 6-7 Rå, k+ 

- - ’White Wings’ - 90 vit, enkel, doftande, välkänd & uppskattad 6-7 Rå, k+, best. 

- tenuifolia Dillpion 50 röd, enkel, vackert dillikt bladverk 5-6 Rå, k+ 

Papaver croceum Gartenzwerg-Serien Sibirisk vallmo 25 blandade färger, frösår sig villigt 6-9 Rå, k+ 

- - ’Pulchinella Orange’ 

- miyabeanum 'Pacino' Kurilervallmo 15 svavelgul, vackert gråludet bladverk 5-6 Rå, ej i år 

- (Orientale-Gruppen) ’Bolero’ Jättevallmo 70 plommonrosalila, vissnar ner efter blomning 6-7  

- - ’Bonfire’ - 80 vallmoröd, vissnar ner efter blomning 6-7  

- - ’Flamingo’  - 80 vit m. bred orange kant, vissnar ner efter blomning 6-7 Ny 

- - ’Helen Elisabeth’ - 80 mjukt rosa m. mörkt öga, vissnar ner efter blomning 6-7 

- - ’Patty’s Plum’ - 70 plommonlila, vissnar ner efter blomningen 6-7 

- - ’Snow Goose’ - 70 vit m. svart mitt, vissnar ner efter blomning 6-7  
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- - ’Türkenlouis’ - 80 orangeröd m. fransad kant, vissnar ner efter blomning 6-7  

Penstemon digitalis 'Husker's Red' Fingerborgshatt 100 vit, röda blad, en trevlig & lättodlad doldis 6-8 

- heterophyllus ’Heavenly Blue’ Vårpenstemon 50 blåvioletta spiror, lite lika lejongap 7-8 Ny 

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' Perovskia 100 lavendelblå, vill ha sol & bra dränering 8-9 Rå 

Persicaria filiformis Pilört 60 röd, små blommor på tunna stänglar, vacker bladväxt 7-8? Ny 

Phedimus (Sedum) floriferus 'Weihenstephaner Gold' 

 Smaragdfetblad 15 gul, sol- & torktålig marktäckare 7-8 

- kamtschaticus Kamtjatkafetblad 15 gul, sol- & torktålig marktäckare 7-8  

- spurius 'Schorbusser Blüt' Kaukasiskt fetblad 10-15 mörkröd, sol- & torktålig marktäckare 7-9 

Phlomis russeliana Gul lejonsvans 70 gul, blommor i etage, annorlunda torrmarksväxt 7-8 ej i år 

- tuberosa ’Amazone’ Röd lejonsvans 130 lilarosa blommor i etage, pampig & lättodlad 7-8 ej i år 

Phlox ’Forever Pink’ Flox 40 rosa, stabil långblommare, klipp ner för nya flor 6-9? Ny 

- adsurgens ’Wagon Wheel’ Torvflox 10 tvåtonat rosa, stora stjärnformade blommor, ovanlig 5-6 Ny 

- carolina ’Mrs. Lingard’ Knutflox 90 vit, vacker, motståndskraftig mot mjöldagg 7-8 Ny 

- divaricata 'Clouds of Perfume' Blåflox 30 ljusblå, starkt doftande 5-6 

- douglasii ’Crackerjack’  Kuddflox 5 mörkt purpurrosa, fin marktäckare 5-6 k+, Ny 

- - 'White Admiral' - 5 vit, fin marktäckare 5-6 k+ 

- maculata 'Natascha' Prickflox 60 lilarosa/vit randig, motståndskraftig mot mjöldagg 7-9 

- - ’Rosalinde’  - 60 lilarosa m. något mörkare öga, i övrigt som ovan 7-9 Ny 

- paniculata ’Alexandra’  Höstflox 80 rödrosa m. ljusare öga, motståndskraftig mot mjöldagg 7-8 Ny 

- - 'Alma Jansson' - 100 ljuslila m. vitt öga 7-8 kult 

- - 'Blue Paradise' - 70 blåviolett, vacker sort 8-9 

- - EARLY CERISE - 50 mörkcerise, tidigblommande & kompakt 6-7 Ny 

- - EARLY RED - 50 kallröd, tidigblommande & kompakt 6-7 Ny 

- - EARLY WHITE - 50 rent vit, tidigblommande & kompakt 6-7 Ny 

- - ’Mount Fuji’ - 80 rent vit, doftande 7-9 Ny 

- - 'Ingeborg från Nybro' - 90 vit m. lila öga 7-8 kult 

- - 'Kirchenfürst' - 80-100 starkt purpurröd 8-9 

- - ’Laura’  - 80 violettblå m. stort vitt öga, en mkt vacker sort 8-9 Ny 

- - 'Morfar Albert' - 90 rosa m. rött öga 7-8 kult 

- - ’Nicky’  - 80 djupviolett, dramatisk 8-9 Ny 

- - ’Orange Perfection’ - 80 korallorange, en minst sagt häftig färg! 8-9 Ny 

- - PINK EYE FLAME - 60 rosa m. vitt öga, mindre känslig för mjöldagg 8-9 

- - ’Pinky Hill’ - 90 ljust rosa m. något mörkare öga, romantiskt söt 8-9 Ny 

- - PURPLE EYE FLAME - 60 violett med vitt öga, mindre känslig för mjöldagg 8-9 

- - PURPLE FLAME - 60 violett, mindre känslig för mjöldagg 8-9 

- - ’Red Riding Hood’ - 50 körsbärsröd, låg & lättplacerad 7-8 Ny 

- - ’Rembrandt’  - 80 rent vit, kanske den vitaste av alla 8-9 Ny 

- - 'Starfire' - 80 lysande röd 8-9 

- - 'Tiara' - 50 vit, öppnar sig inte helt 6-9 

- - WHITE EYE FLAME - 60 vit, rött öga, mindre känslig mot mjöldagg 8-9 

- procumbens 'Variegata' Brokbladig rosenflox 10 rosa, brokbadig 5-6 ej i år 

- stolonifera ’Alba’ Krypflox 15 vit, fin marktäckare m. revande växtsätt 5-6 k- 

- - ’Sweet Seduction Blue’ - 15 ljust blåviolett, fin marktäckare m. revande växtsätt 5-6 k- 

- subulata ’Amazing Grace’ Mossflox 10 vit, m. rosarött öga, blomrik, bra marktäckare 5-6 

- - ’Bavaria’ - 10 lilavit m. mörkviolett öga, rikblommande marktäckare 5-6  

- - 'Maischnee' - 10 vit, blomrik, bra marktäckare  5-6 

- - 'McDaniel's Cushion'' - 10 rosa storblommig, blomrik, bra marktäckare 5-6 

- - 'Purple Beauty' - 15 lila, mörkt öga, blomrik, bra marktäckare 5-6 

- - ’Ronsdorfer Schöne’ - 10 rosa m. rött öga, blomrik, bra marktäckare 5-6 Ny 

- - ’Scarlet Flame’ - 10 rosaröd, blomrik, bra marktäckare 5-6 Ny 

- - 'Tamaongalei' ('Candy Stripes') - 15 rosa/vit, blomrik, bra marktäckare 5-6 

Phuopsis stylosa Bollmåra 25 rosa, trivs bäst i något torra lägen 5-7 

Physalis alkekengi v. franchetii Kineisk lykta 60 gulvit, dekorativa fröställningar lika kinesiska lyktor 7 k+, best. 

Physostegia virginiana 'Summersnow' Drakmynta 70 vita spiror 8-9 
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- - ’Vivid’ - 60 rödvioletta spiror 8-9 

Pimpinella major ’Rosea’  Stor bockrot 100 ljusrosa flockar, liknar ett rosa hundkex 7-8 Ny 

Polemonium 'Humile' Trädgårdsblågull 50 blå, mkt lång blomningstid, steril, sätter ej frö 5-8 

- caeruleum Blågull 80 blå, doftande, fröar gärna av sig 5-6 

- - 'Album' - 60 rent vit, fröar gärna av sig 5-6 

- - ssp, yezoense ’Bressingham Purple Japanskt blågull 60 blålila, vackert brunrött bladverk 5-6 

- reptans 'Stairway to Heaven' Krypblågull 50 blå, blad brokiga I vitt & grönt 5-6 ej i år 

Polygala chamaebuxus Vår Herres strumpor 10 lila och gul, små ärtblommor, skydda mot vintersol 4-6 k-, Ny 

Polygonatum multiflorum Storrams 60 vit, grönbladig 5-6 

- odoratum v. pluriflorum 'Variegatum' Brokbladig japansk getrams 

  40 vit, brokiga blad 5 

Potentilla atrosanguinea  Blodfingerört 40 blodröd, silvrigt blad, bäst på torrare jordar 6-8 

- nepalensis 'Miss Willmott' Indisk fingerört 40 gammelrosa 7-9 

- x tonguei Saffransfingerört 10-15 saffransgul, vacker marktäckare 6-7 

Primula beesiana Röd kandelaberviva 40 rödrosa, lättodlad, trivs på fuktiga platser 6-7  

- x bullesiana Brokig kanelaberviva 40 gula/rosa/röda nyanser, trivs på fuktiga platser, doftar 6-7  

- capitata Tofsviva 20 mörkblå, koppar silverpudrade, väldränerat men inte hett 7-8  

- denticulata  Bollviva 25 ljusvioletta bollar 4-5 Rå, k- 

- - 'Alba' - 25 vita bollar 4-5 Rå, k- 

- - ’Rubin - 25 rödlila bollar 4-5 Rå, k- 

- florindae  Sommarviva 50 citrongul, ljuvligt doftande, ogillar att torka ut 6-8 Rå 

- - 'Apricot' Sommarviva 50 orangegul, ljuvligt doftande, ogillar att torka ut 6-8 Rå 

- japonica ’Miller’s Crimson’ Japansk viva 50 intensivt karminröd, reslig vacker viva 6-7 

- - ’Postford White’ - 50 vit, i övrigt som föregående 6-7 Ny 

- x polyantha ’Dark Rosaleen’ Trädgårdsviva 20 polkagrisrandig i vinrött & ljusrosa, rödgrönt bladverk 5-6 Ny 

- - ’Elizabeth Killelay’ - 20 mörkröd m. guldkant, fylld, ovanlig & vacker 5-6 Ny 

- - ’Francisca’ - 20 limegrön & gul, den mest långblommande av alla 5-7 (8) Ny 

- (Pruhoniciana-Gruppen) ’Garryarde Guinevere 

 Violviva 20 ljusrosa, rödlätt blad, vacker & kontrastrik 4-5 ej i år 

- - ’Wanda’ - 15 kraftigt rödviolett, fin tidigblommande marktäckare 4-5 

- x pubescens ’Exhibition Blue’ Trädgårdsaurikel 15 blå nyanser, storblommig, de flesta doftar 5-6 Rå, Ny 

- sieboldii ’Galaxy’  Praktviva 20 mörkrosa, blommorna liknar snöflingor 5-6 Ny 

- - ‘Snowtop’  - 25 vit, blommorna liknar snöflingor 5-6 Ny 

- rosea 'Grandiflora' Rosenviva 15 knallrosa, trivs I något fuktigt läge 4-5 Rå, k- 

- veris 'Cabrillo' Gullviva 20-35 gul, mormorsperenn 4-5 Rå, k+ 

- vialii Hyacintviva 30 rosalila/röd, ofta kortlivad 6-7 Rå 

Pseudofumaria (Corydalis ) lutea Gul nunneört 25 gul, långblommare, fröar sig där den trivs 5-9 Rå 

Pulmonaria ’Sissinghurst White’ Lungört 30 vit, vitfläckigt blad, klipp tillbaka efter blom 4-5 k- 

Pulsatilla vulgaris Backsippa 20 lilablå, dekorativ fröställning 4-5 k+ 

- - 'Alba' - 20 vit, dekorativ fröställning 4-5 k+ 

- - 'Röde Klokke' - 20 vinröd, dekorativ fröställning 4-5 k+ 

Q 

R 

Ramonda myconi Spansk ramonda 10 lilablå, liknar saintpaulia, sluttning i skuggläge 6 Ny 

Ranunculus aconitifolius 'Flore Pleno' Stormhattsranunkel 50 vit, fylld, exklusiv men lättodlad skönhet 5-6 

Rheum palmatum var. tanguticum Röd flikrabarber 150 röda plymer, mkt dekorativt flikigt bladverk 6-7  

Rhodiola rosea Rosenrot 20 gul, vackert grågrönt bladverk, gammal läkeväxt 6-7 Ny 

Rodgersia ‘La Blanche’ Rodgersia 100 vita plymer, vackert bladverk 7-8? Rå, Ny 

- pinnata ’Crûg Cardinal’ Fingerrodgersia 100 röda plymer, vackert hästkastanjlikt bladverk 7-8 Rå, Ny 

- - ‘Hanna’ - 100 rosa plymer, vackert hästkastanjlikt bladverk 7-8 Rå, Ny 

- podophylla Bronsrodgersia 120 gulvita plymer, bronsgrönt bladverk, mkt vacker 7-8 Rå, Ny 

Rudbeckia fulgida 'Little Gold Star' Strålrudbeckia 50 gul, stjärnlik, svart mitt 7-9 

- - var. sullivantii 'Goldsturm' - 70 gul, svart mitt, sprider sig måttligt 7-9 

- laciniata (nitida) ’Goldquelle’  Höstrudbeckia 80 gul, fyllda ”bollar”, stabilt växtsätt, fin snittblomma 8-9 Ny 

- - ’Herbstsonne’ - 200 gul, enkel, en av sensommarens höjdare! 8-9  
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- occidentalis 'Green Wizzard' Trollrudbeckia 100 svartbrun/grön, udda, bra snittblomma 7-9 

- triloba ’Prairie Glow’ Trefliksrudbeckia 100 orangeröd & gul m. brunsvart mitt, färgglad! 7-9  

S 

Sagina subulata Trampnarv 2-4 vit, gräslikt bladverk, idealisk mellan stenar/plattor 6-7 

Salvia nemorosa 'Amethyst' Stäppsalvia 60 rosalila, mörka stänglar 6-9 k+ 

- - 'Caradonna' - 50 violettblå, mörka stänglar 6-9 k+ 

- - ’Caramia’  - 40 violettblå, mörkaa stänglar, en lägre ’Caradonna’ 6-9 k+, Ny 

- - 'Marcus' - 25 mörkt blåviolett, kompakt växtsätt 6-9 k+ 

- - 'Ostfriesland' - 40 mörkt blåviolett 6-9 k+ 

- - ’Salute Ice Blue’ - 40 ljusblå, vacker i drivor 6-9 k+, Ny 

- - ’Salute Light Pink’ - 40 ljusrosa, buskigt fint växtsätt 6-9 k+, Ny 

- - ’Schwellenburg’ - 40 rödviolett plym, smått märklig men färgrik 6-8 k+, ej i år 

- - SENSATION WHITE - 35 vit, något ljusgrönt bladverk 6-8 k+ 

- x sylvestris 'Mainacht' Skogssalvia 30 mörkt blåviolett, storblommig 6-9 

Sanguisorba 'Little Angel' Blodtopp 20 brunröd, vitkantat blad 7-8 

- menziesii Brunpimpinell 80 brunröd, kraftfullare än kusinen blodtopp, en favorit! 6-8  

- officinalis  Blodtopp 100 brunröda toppar på tunna stänglar 7-9 Ny 

- - ’Pink Tanna’ - 60 rosa toppar på tunna stänglar 7-9 

- - ’Tanna’  - 60 brunröda toppar på tunna stänglar 7-9 Ny 

- tenuifolia ’Alba’  Hängpimpinell 150 vita hängande ax på sirliga stänglar, brer ut sig 8-9 Ny 

Saponaria ocymoides Liten såpnejlika 20 rosa, vacker marktäckare 6-7 

- officinalis ’Kvinnsgröta’ Såpnejlika 80 ljusrosa övergående till rödrosa, fylld, kulturarv 7-8 kult 

Saxifraga Sout Side Seedling-Gruppen Trädgårdsfjällbrud 5/30 vit m. röda markeringar, en av de vackraste i stenpartiet 6-7  

- (Arendsii-Gruppen) ’Alba’  Rosenbräcka 15 vit, mosslikt bladverk 5-6 Ny 

- - 'Peter Pan' - 15 röd, mosslikt bladverk 5-6 

- paniculata ’Rosea’ Silverbräcka 5/25 rosaröd, sirliga stänglar, grågröna rosetter 6-7 Ny 

- umbrosa 'Clarence Elliot' Skuggbräcka 20 rosa små blommor i mängd, gröna rosetter 5-6 k- 

- x urbium ’Variegata’ Porslinsbräcka 10/20 vit på tunna stänglar, gulfläckigt blad, vacker i skugga 5-7  

Scabiosa caucasica ’Perfecta’  Höstvädd 70 blåviolett, vacker sensommarblomma, snittblomma 7-10 k+, Ny 

- - ‘Perfecta Alba’  - 70 vit, vacker sensommarblomma, snittblomma 7-10 k+, Ny 

- columbaria ’Nana’ Fältvädd 25 ljusviolett, torrmarksväxt som älskas av fjärilar! 7-10 k+ 

- - ’Pink Mist’ - 40 rosa, torrmarksväxt som älskas av fjärilar! 7-10 k+, Ny 

Sedum acre ‘Aureum’ Gul fetknopp 5 gul, limegult bladverk, torktålig solälskare 6-7  

- album 'Coral Carpet' Vit fetknopp 10 vit, bladverket blir rött I sol & torka 7 

- oreganum Oregonfetknopp 5 gul, bladverket blir rödlätt I sol & torka 7-8 

- spathulifolium 'Cape Blanco' Kalifornisk fetknopp 5-10 gul, grått blad m. röd anstrykning 6-7 

Sempervivum  Taklök Taklökarna tillhör favoritväxterna på torra magra ställen. T.o.m. en tuva placerad på en 

  sten, enbart med ett par matskedar jord kommer att överleva och växa. Det finns många 

  vackra typer och vi är glada över att kunna erbjuda ett fint sortiment av namngivna sorter. 

  Färgerna blir vackrast i fullt soliga lägen 

- 'Bronze Pastell' - 5/15 rosa, brunorange rosett 7-8 

- 'Dark Beauty' - 5/15 rosa, mörka rosetter 7-8 

- ’Edwar Balls’ - 5/15 rosa, rödgröna rosetter 7-8 Ny 

- ’Galahad’  - 5/15 rosa, stora rosaröda rosetter m. grå lyster 7-8 Ny 

- 'Grey Lady' - 5/15 rosa, grådaggig rosett 7-8 

- ’Hey Hey’ - 5/15 rosa, mkt vackra, rödgröna, ludna rosetter 6-7 Ny 

- ’Keder’  - 5/15 rosa, gröna rosetter m. vit ”spindelväv” 7-8 Ny 

- ’Koko Flanel’ - 5/15 rosa, gröna håriga rosetter m. rosa toppar 7-8 Ny 

- Neptune’ - 5/15 rosa, stora täthåriga rosetter m. rosa skimmer 6-7 Ny 

- 'Oddity' - 5/15 rosa, rörformade blad, gröna rosetter 7-8 

- ’Othello’ - 7/20 rosa, mkt stora röda rosetter 6-7 

- ’Purple Passion’ - 5/20 rosa, daggigt röda rosetter med gröngrå spetsar 7-8  

- 'Reinhardt' - 5/15 rosa, gröna rosetter m. röda spetsar 6-7 

- ’Rubin’ - 5/15 rosa, röda, relativt små, rosetter, bäst färg i full sol 7-8 ej i år  

- ’Smaragd’ - 5/15 ljusrosa, gröna rosetter 6-7 ej i år 

- ’Squib’ - 5/15 rosa, mörkröda rosetter 6-7  
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- arachnoideum 'Minimum' Spindelvävstaklök 5/10 rosa, små lurviga rosetter 6-7 

- calcareum ’Sir William Lawrence’ Kalktaklök 5/15 rosa, gröna rosetter m. röda toppar 7-8 Ny  

- ciliosum Skäggtaklök 5/15 gul, gröna tätt hårig rosetter 6-7 

- grandiflorum Hartstaklök 5/15 gul, gröna, lätt håriga, rosetter 6-7? Ny 

- x roseum ’Fimbriatum’  Rosentaklök 5/15 rosa, gröna rosetter 6-7 Ny 

Sidalcea x cultorum 'Elsie Heugh' Axmalva 80 ljusrosa spiror 7-8 

- oregonum ’Brilliant’ Skär axmalva 90 mörkrosa spitot 7-8  

Silene schafta ’Persian Carpet’ Höstglim 15 mörkrosa, värdefull senblommare 8-9 

Silphium mohrii Skäggsolört 160 ljusgul, solroslik reslig perenn 7-10 Ny 

Sisyrinchium angustifolium Grenig gräslilja 15 himmelsblå irislik blomma, gräslikt bladverk 6-7 

Soldanella 'Spring Symphony' Trådgårdsalpklocka 15 rosa fransade klockor, exklusiv raritet 4-5  

Solidago ’Strahlenkrone’ Gullris 60 gula plymer, omtyckt av fjärilar & bin 7-8 

- SWEETY - 50 gula plymer, låg & kompakt, fjärilsväxt 8-9 Ny 

Stachys byzantina 'Silver Carpet' Lammöra 15 blommar sällan, klipp bort ev. blomställningar --- 

- macrantha 'Superba' Praktbetonika 50 lila, mkt lättodlad & anpassningsbar 6-7 

Stokesia laevis ’Mel’s Blue’ Blåklintsaster 30 blå, asterlik blomma, ogillar vinterväta 7-9 Ny 

T 

Tanacetum coccineum 'Robinson's Pink' Rosenkrage 60 rosa prästkragar, finflikigt bladverk 6-7 

- - 'Robinson's Red' Rosenkrage 60 röda prästkragar, finflikigt bladverk 6-7 

Thalictrum ’Black Stockings’ Trädgårdsruta 120 violetta fluffiga plymer, svartlila stjälkar 6-7 Rå 

- 'Elin' - 250 violett/ljusgul, pampig, vackert bladverk 6-7 Rå 

- actaeifolium 'Perfume Star' Doftruta 100 violett m. vita spetsar, doftande 6-8 Rå 

- delavayi ’Hewitt’s Double’ Fylld violruta 120 små violetta, tätt fyllda bollar, på tunna stänglar, ljuvlig! 7-8 Rå 

- - ’Splendide’ Violruta 100 ljuslila, vackert bladverk, vacker & odlingsvärd 7-8 Rå 

- - SPLENDIDE WHITE Vit violruta 100 vit, ljusgrönt bladverk, utsökt 7-8 Rå 

- kiusianum Dvärgruta 15 violett, vackert bladverk, ett litet charmtroll 6-8 Rå 

- minus ’Rospiggen’  Stor kustruta 130 svavelgula plymer, mkt vackert blågrönt bladverk 6-7 Rå, Ny 

- rochebruniaum Skuggviolruta 150 lila, vacker tbladverkt 7-8 Rå 

Thymus (Coccineus-Gruppen) 'Coccineus' Backtimjan 5 rödviolett trivs torrt, soligt & magert 6-7 

- longicaulis ’Odoratus’ Kaskadtimjan 15 rosa, krypande växtsätt, doftande blad 6-8 

pseudolanguinosus Gråtimjan 5 blekrosa, trivs torrt, soligt & magert 6-7 

- serpyllum 'Albus' Backtimjan 5 vit trivs torrt, soligt & magert 6-7 

Tiarella ’Sugar and Spice’ Spetsmössa 10/20 vita små spiror, flikigt blad m. svart mittmarkering 5-6  

- cordifolia - 20 vit, grönbladig, revande 5-6 k- 

Tolmiea menziesii Mor och barn 20/60 purpurbruna sirliga vippor 6-7 

- - 'Taff's Gold' - 20/60 purpurbruna sirliga vippor, gulmarmorerat blad 6-7 

Tradescantia (Andersoniana-Gruppen) ’Innocence’ 

 Tremastarblomma 50 vit, underskattad lättodlad växt m. exotiskt utseende 6-9 Ny 

- - ’Blue Stone’ - 60 blå, underskattad lättodlad växt m. exotiskt utseende 6-9 Ny 

Tricyrtis hirta ’Taiwan Adbane’  Hårig skugglilja 40 rödviolett orkidélik blomma, woodlandväxt 8-9 Ny 

- latifolia ’Yellow Sunrise’ Gul skugglilja 60 gul orkidélik blomma, woodlandväxt 7-9 Ny 

Trifolium ochroleucon Blekklöver 50 månskensgul, storblommig 7-8 

- repens ’Purpurascens Quadrifolium’ Vitklöver 15 vit, blad bruna m. smal grön kant, mest fyrklövrar! 6-9  

Trillium grandiflorum Stort treblad 30 vit, storblommig, utsökt vacker woodlandväxt 5-6 Ny  

- vaseyi-hybrider Stort purpurtreblad 40 vit, rosa eller vinröd, mix, vacker woodlandväxt 4-5 Ny  

Trollius chinensis Kinesiska smörbollar 70 orange rufsiga bollar 6-7 Rå 

- x cultorum 'Alabaster' Trädgårdssmörbollar 60 ljusgula bollar, sval & elegant 5-6 Rå 

- - ’Byrne’s Giant’ - 70 gula bollar, kraftig sort 5-6 Rå, Ny 

- - ’Cheddar’ - 60 vitgula bollar, inte så ”cheesy”… 5-6 Rå 

- - ’Etna’  - 60 orangegula bollar, lyser upp försommarrabatten 5-6 Rå, Ny 

- - ’Lemon Queen’ - 60 citrongula bollar, en syrlig snygging 5-6 Rå 

- europaeus  Smörbollar 60 gula bollar, har i Norra sverige kallats ”laxbollar” 5-6 Rå, Ny 

- - ’Superbus’ - 70 gula bollar, en reslig klassiker 5-6 Rå 

U 

Uvularia grandiflora Guldrams 30 ljusgula klockor, utsökt woodlandväxt 5-6 ej i år 
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V 

Veratrum formosanum Dvärgnysrot 50 purpursvart, vacker & ovanlig nysrotsart 7-8 Rå 

- nigrum Svart nysrot 120 purpursvart, vacker & sägenomspunnen, giftig 6-8 Rå, Ny 

Verbascum chaixii ’Album’  Franskt kungsljus 120 vit m. rött öga, slanka spiros 7-8 Rå, Ny 

- phoeniceum ’Violetta’ Violkungsljus 70 mörkvioletta spiror, lättodlad solälskare 7-8 Rå 

Veronica ’First Love' Trädgårdsveronika 30 rosa täta spiror 7-8 

- longifolia 'Blauriesin' Strandveronika 80 mörkvioletta spiror, bra snittblomma 7-9 

- - 'Charlotte' - 60 vita spiror, vitkantat blad, bra snittblomma 6-8 

- teucrium 'Knallblau' Praktveronika 25 klarblå, rikblommig 6-7 

- spicata 'Ulster Blue Dwarf' Axveronika 25 blåvioletta spiror, kompakt växtsätt, torktålig 6-8 

Veronicastrum virginicum 'Album' Kransveronika 120 vita spiror 7-9 Rå 

- - 'Apollo' - 120 blålila spiror 7-8 Rå 

- - 'Erica' - 100 rödrosa spiror 7-9 Rå 

- - 'Fasciation' - 150 blåvioletta spiror, ofta tillplattade i toppen 7-9 Rå 

Vinca minor Vintergröna 10 blå, vintergrön marktäckare 5-6 

- - ’Atropurpurea’ - 10 rödviolett, vintergrön marktäckare 5-6  

- - 'Elise' - 10 vit, vintergrön marktäckare 5-6 

- - 'Ralph Shugart' - 15 blå, vitbrokigt blad, vintergrön marktäckare 5-6 best. 

Viola x williamsii Bukettviol 15 blandade sorter & färger 5-10 

- - ’Columbine’ - 15 blå- & vitmelerad 5-10 

- - ’Germanica’ - 15 mörkt blåviolett, fjärilslik blomma 5-10 

- - ’Ingrid’ - 15 solgul 5-10 

- - ’Lillemor’ - 15 lljust blåviolett m. vackert tecknade ”anletsdrag” 5-10 

- - 'Molly Sanderson' - 15 svart, en dramatisk skönhet 5-10 

- - ’Monica’ - 15 lilablå, storblommig, mkt odlingsvärd, vår favorit! 5-10 

- - ’Sylvia’ - 15 crèmevit  5-10 

- odorata 'Königin Charlotte' Luktviol 10 blålila, starkt doftande 5-6 k-, best. 

- sororia ’Albiflora’ Fjärilsviol 15 vit, rundad utsökt vacker blomma, kan remontera 5 (-8)  

- - ’Freckles’ - 15 vit, med violetta fräknar, söt & näpen 5 (-8) ej i år 

W 

Waldsteinia ternata Gullgröna 20 gul, vintergrönt bladverk, mkt bra marktäckare 5-6 

X 

Y 

Yucca filamentosa Fiberpalmlilja Se under rubriken ”vintergröna växter”  

Z 

Zantedeschia aethiopica Vit kalla 80 vita hölsterblommor, täck noga, eller övervintra frostfritt 6-9 

Zigadenus elegans Grönlilja 40 grönvita stjärnor på sirliga stänglar, vacker, giftig 7-8 Ny 
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Årets Perenn 2018 

Foto: Actaea simplex 'Brunette' Fotograf: Marie 

Andersson. Text Perennagruppen 

 

Höstsilverax, Actaea simplex, är Årets perenn 2018 

- En finsmakarväxt för alla 

 

Ett elegant, mörkt bladverk som ger liv åt hela 

planteringar toppat med skira, doftande blomspiror som 

lyser upp trädgården om hösten. Höstsilverax är en pärla 

bland växter, många trädgårds-kreatörers älskling och 

Årets Perenn 2018. 

 

Höstsilverax lyckas kombinera en ståtlig och stark 

karaktär med både livfullhet och grace. Det här är en 

perenn som galant axlar rollen som solitär men som 

också är en ypperlig lagspelare i blandade planteringar. 

Där har höstsilverax dessutom en fantastisk förmåga att 

även förstärka skönheten hos sina lagkamrater. 

 

Höstsilverax, Actaea simplex, är grönbladig i sin 

ursprungliga form. Men när Perennagruppen nu valt 

växten till Årets Perenn 2018 är det de mörkbladiga 

sorterna de avser. Det är framför allt de som är utsökta i 

form och färg förutom att de är friska, härdiga och 

lättodlade på det sätt som krävs av en Året Perenn. 

 

Kraftfulla blad med struktur 

Alla mörkbladiga sorter har mörkt purpurbruna blad, om 

än i skiftande nyanser. Bladverken växer kraftfullt och 

tätt och blir ungefär halvmeterhöga under sommaren. 

Bladen är dubbelt parbladiga och har markerade nerver 

som ger bladytan en spännande struktur. 

 

Under september skjuter höga, relativt tunna men 

stadiga stjälkar upp från bladverket. I topparna utvecklas 

långa blomax med pärlformade blomknoppar. De slår ut 

som skira blommor i vitt eller rosa vars fina doft sprids i 

omgivningen. Doften brukar liknas vid den av smultron 

eller smultronschersmin. Plantorna blommar tills frosten 

kommer, sedan står blomställningarna kvar som fina 

vintersiluetter. 

 

Några fina sorter 

’Brunette’ är den sort som väckte fascinationen för mörkbladiga höstsilverax på allvar när den lanserades i början av 1990-talet. Sorten har mörkt 

purpurbruna blad och stjälkar. Blomknopparna är lika mörka och sitter i täta ax. Blommorna har inledningsvis en rosa ton men övergår efterhand via 

gräddvitt till vitt. Höjd 170 cm. ’Chocoholic’ har ännu mörkare blad är ’Brunette’ och ljusrosa blommor, 140 cm hög. ’James Compton’ har något 

ljusare bladverk än ’Brunette’, grå bladnerver och gräddvita blommor, 120 cm. ’Pink Spike’ har också något ljusare blad än ’Brunette’ och ljusrosa 

blommor, 170 cm. ’Queen of Sheba’ avviker från de andra här nämnda sorterna genom sina mjukt böjda blomax. Bladfärgen liknar den hos 

’Brunette’ och blommorna är vita, 150-160 cm. 

 

Trivs där den får fukt 

Höstsilverax, Actaea simplex, har sitt ursprung i nordöstra Asien och Japan. Arten och alla sorter trivs i såväl sol som skugga men behöver god 

tillgång till vatten och näring. Särskilt fukten är viktig för plantornas utveckling, bland annat för att de ska blomma ordentligt. Bladfärgen blir vackrast 

och mest intensiv där det är sol en stor del av dagen. Höstsilverax hinner sällan blomma i de delar av landet där växtsäsongen är kortast 

 

Vackert sällskap 

I sol till halvskugga är höstsilverax mycket vacker tillsammans med alla ljuvliga höstanemoner. De blommar i toner av vitt, rosa eller violett. Fint 

rosablommande sällskap är även sköldpaddsört, Chelone obliqua, många olika sorter av temynta, Monarda, och fackelblomster, Lythrum salicaria, 

till exempel sorterna ’Blush’ och ’Robert’. 
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Bland astrarna finns många som passar fint. Bra sorter är bland annat oktoberaster, Aster novi-belgii ’Early Blue’ som börjar blomma redan i juli 

med blåvioletta blommor och ’Jenny’ som kommer igång i september med blommor i rödviolett. Storbladig aster, Aster macrophyllus ’Twilight’ är ett 

annat utmärkt alternativ. Den får många små blåvioletta blommor från augusti och framåt, breder ut sig och bildar mattor. 

 

Fjäderaster, Kalimeris incisa, blommar länge och rikligt med ganska små, prästkragelika blommor. ’Blue Star’ är en mycket bra sort med ljusvioletta 

blommor. Vackra och mycket odlingsvärda nävor för det här sammanhanget är rosablommande Geranium wallichianum ’Pink Penny’, parnäva på 

svenska, och Geranium ROZANNE, trädgårdsnäva med blåvioletta blommor. 

 

   

Bladverket hos mörkbladiga höstsilverax matchar alla nyanser av gult på ett strålande sätt. Prova till exempel med gulblommande sorter av solbrud, 

Helenium, höstöga, Coreopsis verticillata, septembersolros, Helianthus ’Lemon Queen’ eller strålrudbeckia, Rudbeckia fulgida var. sullivantii ’Little 

Goldstar’ eller ’Goldsturm’. 

 

Prydnadsgräs som passar utmärkt är de praktfulla sorterna av glansmiskantus, Miscanthus sinensis, och lysande grön och frodig palmstarr, Carex 

muskingumensis. 

 

I halvskugga till skugga är många av de bästa sällskapsväxterna till höstsilverax av mer marktäckande karaktär. Låt dem bilda en bädd från vilken 

höstsilverax kan resa sig som solitär eller plantera i grupper. Sorter av alunrot, Heuchera, klockvippa, Heucherella, spetsmössa, Tiarella och funkia, 

Hosta, är några fina förslag. 

 

Japansk starr, Carex morrowii ’Ice Dance’, ger med sina täta tuvor av vitkantade gröna blad en lysande kontrast till höstsilverax. Det gör också 

kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla ’Jack Frost’ med silvergrått bladverk. Raffinerat sällskap är även mongolisk näva, Geranium 

wlassovianum, med mörkvioletta blommor och vackra, mörka blad som får flammande hösttoner samt brunnäva, Geranium phaeum ’Samobor’ med 

rödbruna teckningar i bladen och mörkt rödvioletta blommor. 

 

Tidigare års Årets Perenn 

Sedan 1997 utses Årets Perenn av Perennagruppen (Sveriges organiserade perennaodlare). Syftet är att lyfta fram särskilt värdefulla 

trädgårdsväxter. Årets Perenn ska vara en frisk och härdig växt, som är värd lite extra uppmärksamhet 

1997 Stäppsalvia, Salvia nemorosa 

1998 Röd solhatt, Echinacea purpurea ’Magnus’ 

1999 Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis 

2000 Rödbladig kärleksört, Hylotelephium telephium ’Matrona’ 

2001 Ulleternell, Anaphalis triplinervis 

2002 Blodnäva, Geranium sanguineum ’Max Frei’ 

2003 Rödbladig alunrot, Heuchera rödbladiga sorter 

2004 Sköldpaddsört, Chelone obliqua 

2005 Stjärnflocka, Astrantia major 

2006 Kransveronika, Veronicastrum virginicum 

2007 Jättetåtel, Molinia caerulea ssp. arundinacea 

2008 Fläckig lungört, Pulmonaria officinalis 

2009 Gullnattljus, Oenothera fruticosa 

2010 Koreansk plymspirea, Aruncus aethusifolius 

2011 Blomsterfunkia, Hosta (Fortunei-Gruppen) 

2012 Blå bolltistel, Echinops bannaticus 

2013 Daglilja, Hemerocallis, sju utvalda sorter: ’Arctic Snow’, ’Happy Returns’, ’Mauna Loa’, ’Pandora’s Box’, ’Pardon Me’, ’Strawberry 

 Candy’, ’Summer Wine’ 

2014 Vårälväxing, Sesleria heufleriana 

2015 Vit skogsaster, Eurybia divaricata (tidigare Aster divaricatus) 

2016 Liten kärleksört, Hylotelephium cauticola 

2017 Krypflox, Phlox stolonifera ’Alba’ 
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Grönt Kulturarv 

Många växter har odlats i Sverige under lång tid. Ofta har de spridits från gård till gård och deras ursprung är idag höljt i dunkel. Ibland är det sorter 

som en gång funnits i handeln men sen försvunnit. Någon kan ha haft med sig en planta hem från en resa, eller vid en flytt. Andra har sitt ursprung i 

en medvetet eller spontant sådd fröplanta, som sen tagits hand om och förökats. 

En växt som hållits sig kvar i odling under lång tid har ofta många positiva egenskaper, varför man har dragit igång ett inventerings- och 

bevarandearbete inom SLU (Sveriges LantbruksUniversitet). Det har hållit på sedan 2002 och de senaste åren har ett antal särskilt värdefulla 

växter förökats upp och (åter-) introducerats i handeln. Hittills har följande perenner släppts (Se även Grönt Kulturarv under rubriken Rosor): 

 

Släkte/art/sort Svenskt namn H (cm) Blomma/blad Blomn. Övrigt 

 

Aster amellus ’Axel Tallner’ Brittsommaraster 60 violetta ”prästkragar” , gammal kulturarvssort 8-9  

Bergenia cordifolia ’Möja’  Hjärtbergenia 40/50 ljusrosa, tillhör sortimentet Grönt Kulturarv 5-6 Ny 

Dianthus (Plumarius-Gruppen) 'Marieberg' 

 Fjädernejlika  25 vit m. rosa öga, sol- & torktålig, doftar 6-7 

Erigeron glaucus 'Fru Frida Lindström' Strandbinka 50 ljusvioletta ”prästkragar”, mormorsperenn 6-7 

Hemerocallis fulva ’Frösvidal’  Brunröd daglilja 70/120 nyanser av orange, halvfylld, Grönt Kulturarv 7-8 Rå, Ny 

Hylotelephium spectabile 'Granlunda' 

 Kinesisk kärleksört 40 rosaröd 8-9 

Leucanthemum x superbum 'Bröllopsgåvan' 

 Jätteprästkrage 50 vit 6-8 

Nepeta racemosa 'Linghem' Bergnepeta 30 blålila, klipp tillbaka efter första floret 6-8 Rå 

Phlox paniculata 'Alma Jansson' Höstflox 100 ljuslila m. vitt öga 7-8 

- - 'Ingeborg från Nybro' - 90 vit m. lila öga 7-8 

- - 'Morfar Albert' - 90 rosa m. rött öga 7-8 

Saponaria officinalis ’Kvinnsgröta’ Såpnejlika 80 ljusrosa övergående till rödrosa, fylld, kulturarv 7-8 

Thalictrum minus 'Rospiggen' Kustruta 100 limegul, blådaggigt blad 7-8 Rå 

 

 

Under året kommer temat ”Vårt Gröna Kulturarv” att genomsyra hela Mobackes. Vi kommer att lyfta fram även växter som inte fått en officiell 

kulturarvsmärkning, men det gäller alltid växter som har en längre historia. Håll utkik efter både POMs symbol & vårt eget kulturarvsemblem 

 

 



 
 

60 
 

 

Ormbunkar 

 

Särskilt i skuggiga lägen är ormbunkarna värdefulla med sitt vackra bladverk. Några klarar även soliga lägen bara tillgången på fukt är riklig. 

Ormbunkar som krukväxt har blivit modernt & trendigt, men vi hoppas att intresset för dessa växter även ute i trädgården kommer att växa sig 

starkare. Ormbunkar är både vackra & häftiga, särskilt om man tänker på att de har hängt med sedan dinosaurier vandrade på jorden! 

  

Adiantum aleuticum Serpentinadiantum 50 utsäkt vacker m. nästan overkligt tunna blad ---  

Asplenium trichomanes Svartbräken 20 liten nätt ormbunke m. exotiskt utseende --- 

Athyrium filix-femina 'Frizelliae Cristatum' 

 Majbräken 30 småblad runda och krusade --- 

- - var. angustatum 'Lady in Red' - 80 gröna blad med röda stjälkar --- 

- nipponicum ’Burgundy Lace’ Regnbågsbräken 50 blad rödpurpur m. silver, en exotisk skönhet --- 

- - ’Pictum’ - 50 gråsilvrigt blad --- 

Blechnum spicant Kambräken 30 smala vintergröna ormbunksblad --- best. 

Dryopteris affinis ’Cristata’ Raggträjon 90 kraftfull ormbunke m. krusade bladtoppar --- best. 

- erythrosora Blodbräken 50 unga blad bronsfärgade, senare mörkgrön --- 

- filix-mas Träjon 90 kraftigväxande, mer soltålig än de flesta andra --- 

Matteuccia orientalis Japansk strutbräken 70 mkt vacker grönska, sprider sig mindre än strutbräken --- best. 

- struthiopteris Strutbräken 100 mkt kraftigväxande, sprider sig villig där den trivs --- 

- - ’Manda’ - 150 mkt kraftigväxande, dekorativa sporbärare ---  

Onoclea sensibilis Pärlbräken 50 vacker & speciell, fin marktäckare --- 

Osmunda claytoniana Kronsafsa 70 pampig & mkt långlivad, håller sig på sin plats ---  

Polypodium vulgare Stensöta 30 mattbildande m. vintergröna blad, roten smakar lakrits --- 

Woodsia obtusa Amerikansk hällebräken 35 annorlunda flikat blad, fin lite mindre ormbunke --- best. 

     

Gräs & halvgräs  

 

Prydnadsgräs av alla de slag ökar konstant i popularitet. De är avändbara i många olika lägen. Särskilt vackra är de kanske i modernare 

anläggningar, tillsammans med t.ex. sten och vintergröna växter. Många av dem är utmärkta även för odling i kruka, eventuellt tillsammans med 

ettåriga växter. Några av gräsen sprider sig kraftigt och bör begränsas i rabatter, t.e.x. genom att de planteras i en nergrävd hink/kruka utan botten 

      

Briza media Darrgräs 20/50 grönbruna silriga ax 6-7 

- - 'Russels' - 20/40 vitkantade blad, grågröna sirliga ax 6-7 ej i år 

Calamagrostis arundinacea 'Avalanche' 

 Brokbladigt piprör 50/130 bruna vippor, vitstrimmigt blad 7-8 

- x acutiflora 'Overdam' Brokbladigt tuvrör 50/140 bruna vippor, vitstrimmigt blad, mkt härdig & lättodlad 7-8 

- - 'Karl Foerster' Tuvrör 50/150 bruna vippor, mkt härdig & lättodlad, bra i kruka 7-8 

- brachytricha Diamantrör 80/140 silvervita graciösa vippor 9-10 

Carex buchananii Kopparstarr 50 kopparfärgade strån, kräver bra dränering ---  

- grayi Spikklubbestarr 40 gröna "spikklubbor", mkt dekorativ 6-9 

- muskingumensis 'Silberstreif' Palmstarr 60 bruna ax, gulrandigt blad, speciell men tilltalande 7-8 

Chasmanthium latifolium Droppax 50/80 brunröda ax, bredbladig, mkt dekorativ 8-10 

Deschampsia cespitosa ’Goldschleier’ Tuvtåtel 40/80 skira gula vippor, härdig & lättodlad 6-8 Ny 

Festuca  gautierii Björngräs 15 gulvita ax, vackert kuddformigt växtsätt 6-7 Rå 

- glauca 'Elijah Blue' Blåsvingel 20 gulvita ax, stålblått bladverk, kräver god dränering 6-7 Rå 

- - ’Golden Toupée’ - 20 gulvita ax, limegult bladverkm kräver god dränering 6-7 Rå, Ny 

Hakonechloa macra Hakonegräs 30 sirliga vippor, bredbladigt 7-8? best. 

- - ’Aureola’ - 20 breda blad randiga i gult & grönt, mkt vackert, känsligt --- best. 

Helictotrichon sempervirens Silverhavre 100-150 halmgula vippor, vackert blågrått bladverk 6-7 Rå 

Leymus arenarius Strandråg 40/100 gulaktiga ”veteax”, stålblått blad, salttålig 7-8 Ny 

Luzula nivea Silverfryle 20/50 silvervit, vackert hårkantat bladverk 6-7 

Milium effusum ’Aureum’ Gulbladig hässlebrodd20/50 gula sirliga vippor, lysande limegult blad 6-7 best. 

Miscanthus x giganteus Elefantmislantus 250 blommar ej i Sverige, kraftfullt växtsätt --- 

- sinensis ’Kleine Silberspinne’ Glansmiskantus 100/150 rödsilvriga vippor, graciös & smalbladig 9-10  

- - 'Malepartus' - 180 bruna/silverfärgade plymer, fin höstfärg 9-10 Rå, k- 
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- - 'Morning Light' - 120 blommar ej hos oss, tunna vitrandiga blad, utsökt --- Rå, k- 

- - 'Nishidake' - 200 silvrig vippa, blomsäker 8-10 Rå, k- 

- - 'Strictus' Zebragräs 160 blommar ej hos oss, tvärrandigt blad, dekorativ --- Rå, k- 

- - ’Variegatus’ Glansmiskantus 150 blommar ej hos oss, breda vitrandiga blad --- Rå, k- 

Molinia caerulea ’Edith Dudszus’ Blåtåtel 30/80 mörkbruna sirliga vippor, tuvbildande 9-10  

- - ssp. arundinacea 'Skyracer' Jättetåtel 200-250 bruna skira vippor 8-10 Rå 

- - - 'Transparent' - 180 skira vippor 8-10 Rå 

Panicum virgatum ’Rotstrahlbusch’ Jungfruhirs 80/100 skira vippor, röda bladtoppar 8-9 best. 

- - ’Shenandoah’  - 80/100 skira vippor, fin röd höstfärg 8-9 Ny 

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ Lampborstgräs 30/50 flaskborstlika vippor, tät vacker tuva, värmeälskande 8-9 

Phalaris arundinacea 'Picta' Randgräs 100 rosaviolett ax, vitrandigt bladverk, invasiv 6-7 

Sesleria autumnalis Höstälväxing 40 ljusbruna ax, tuvbildande, torktålig 8-10 best. 

- heuffleriana Vårälväxing 50 brunsvarta ax, stelt grönt bladverk 4-5 

- nitida Glansälväxing 50 livergröna ax, gråblå blad, tuvbildande, torktålig 5-6  

Spartina pectinata 'Aureomarginata' Gullbandsgräs 130/190 gröna ax, blad m. smal gul kant, överhängande 8-9 best. 

Stipa capillata Finbladigt fjädergräs 40/80 mkt vackra ax m. extremt långa ”penslar”, smalbladig 6-7  

Pärlbräken (Onoclea sensibilis) växer inte strutformigt som vi kanske oftast tänker oss en ormbunke, utan bladen kommer ett & ett. Den är en fin 

marktäckare i skuggigt eller fuktigt läge & och den ljusa grönskan kan lysa upp trista hörn 

 

Örtryddor & perenna grönsaker  

 

Det finns en allt starkare önskan att odla ätbara växter. Vi letar hela tiden efter intressanta kryddörter och även perenna grönsaker att lägga till vårt 

sortiment. De flesta kryddväxter trivs bäst i väldränerad jord i fullt soligt läge. Undantag är myntor, libbsticka, ängssyra och ramslök som alla trivs i 

lite kraftigare jord och även i halvskuggiga lägen. 

De flesta går utmärkt att odla i kruka eller pallkrage, men då blir övervintringen mer osäker 

     

Allium cepa v. viviparum Luftlök 50-70 sätter små lökar i toppen av stänglarna, kulturarv --- Rå, Ny 

- fistulosum Piplök 50 vit, liknar en gigantisk gräslök, mild & god, kulturarv 6-7 Rå, Ny 

- sativum Vitlök 50-70 vit, skörda smålökarna under sensommar/höst --- Rå 

- - ’Novosibirsk’  - 70 stora klyftor, rödstrimmigt skal mkt härdig --- Rå, Ny 

- - ’Oosterdel’  - 70 stora klyftor, rödstrimmigt skal mkt härdig --- Rå, Ny 

- - ’Siberian Red’ - 70 stora klyftor, rödstrimmigt skal mkt härdig --- Rå, Ny 

- schoenoprasum Gräslök 25 lilarosa 6-9 Rå 

- - 'Wallington White' - 40 vit, kraftigväxande 6-7 Rå, ej i år 

- tuberosum Kinesisk gräslök 30-40 vit, mild vitlökssmak, kan vara kortlivad 6-8 Rå 

- ursinum Ramslök 40 vit, breda, milt vitlökssmakande blad 6-7 Rå 

Aloysia citriodora Citronverbena 40-120 ljuslila, intensiv & ren citrondoft, rekommenderas! 6-8 Ej härdig 

Angelica archangelica Fjällkvanne 50/150 gulgröna flockar, aromatisk, kulturarv 7-8 2-årig, Ny 

Armoracia rusticana Pepparrot 60-90 vit, skörda roten vid omplantering, spridningsvillig 6-7 Rå 

Artemisia abrotanum Åbrodd 70 blommar ej i Sverige, aromatiskt bladverk --- Rå 

- - ’Cola’  - 70 blommar ej i Sverige, doftar ”Coca Cola” --- Rå, Ny 

- absinthium Äkta malört 70 limegul, silvergrönt bladverk 7-9 Rå 

- dracunculus Fransk dragon 50 grågrön, bladverk m. anisarom 8-9 Rå 

Asparagus officinalis ’Burgundine’ Sparris 100 gulvit, violetta skott, söt & mjäll, ska EJ blekas 7  

- -'Gijnlim' - 150 gröngul oansenlig, odlingsråd finns I butiken 7 

Crambe maritima Strandkål 50-70 vit, äldre kulturväxt 6-7 ej i år 

Cynara scolymus 'Herrgård' Kronärtskocka 150 violett, ger små delikata skockor 8-10 Ej härdig 

Helianthus tuberosus ’Bianka’ Jordärtskocka 250 gula solrosor, ljusa knölar 8-9?  

- - ’Henriette’ - 150-200 gul, varje skocka ger ca 1 kilo 8-9 Ej i år 

Hypericum perforatum Äkta johannesört 40-50 gul, skördas i knopp, brännvinskrydda 7-9 Rå 

Hyssopus officinalis Isop 40 blå, sallads- & soppkrydda, ist för lavendel till häck 7-8 Rå 

- - ’Alba’ Vitblommig isop 40 vit, sallads- & soppkrydda, ist för lavendel till häck 7-8 Rå 

Lavandula  angustifolia ’Alba’  Lavendel 50 vit, väldoftande, något känslig 7-8 Rå, Ny 

- - 'Hidcote Blue' - 35 mörkt blåviolett 7-8 Rå 

- - 'Munstead's var' - 40 lavendelblå, härdigaste sorten 7-8 Rå 

- - 'Rosea' - 40 rosa, lite känslig 7-8 Rå 
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Laurus nobilis Lager 50-250 gulvit, aromatiska blad 5-6 Ej härdig 

Levisticum officinale Libbsticka 150 gulgrön, starkt aromatisk blad, påminner om selleri 6-7 Rå 

Melissa officinalis Citronmeliss 50 vitrosa, kraftig citronarom, ibland kortlivad 6-8 Rå 

Mentha ’Strawberry’ ('Erdbeer') Jordgubbsmynta 50 ljuslila, jordgubbslik arom, sprider sig! 7-8 Rå 

- x piperita (Piperita-Gruppen) ’Chocolate’ Chokladmynta 50 violett, mörkbladig, tydlig mintsmak m. ton av choklad 7-8 Rå, Ny 

- - ’Spearmint’  Pepparmynta 50 rosavit, smakar likt minttuggummi 7-8 Rå, Ny 

- spicata Grönmynta 50 violett, klassisk myntasmak, sprider sig! 7-8 Rå 

- - ’Crispa’  Krusmynta 20 violett, klassisk mynta smak, vackert krusigt blad 7-8 Rå, Ny 

- suaveolens 'Variegata' Ananasmynta 30 ljuslila, vitkantat blad, mild arom, sprider sig! 7-8 Rå 

- x villosa 'Moroccan' Mojito-mynta 50 rödviolett, perfekt till mojiton! Sprider sig! 7-8 Rå 

Monarda ’Squaw’ Temynta/bergamott 100 röd, ger Earl Grey-te dess smak 7-8 Rå  

Myrrhis odorata Spansk körvel 80 vit, hundkexlik, lakritsdoftande blad  6-7 Rå, Ej i år 

Ocimum 'Magic Mountain'/'Yemenite' Basilika 60 lila, purpurgrönt blad, den tåligaste för frilandsodling 6-8 Ej härdig 

Origanum ’Hot & Spicy' Kungsmynta/oregano 50 rosa, kraftig oreganosmak 8-9 Rå, k+ 

- vulgare 'Compactum' - 15 ljusrosa, kompakt växtsätt, fjärilsmagnet, sprider sig! 8-9 Rå, k+ 

- - ’Thumble’s Variety’ Gulbladig kungsmynta 15 rosalila, kompakt växtsätt, limegult bladverk 8-9 Rå, k+ 

Petroselinum crispum (Foliosum-Gruppen) ’Gigante di Napoli’ (’Gigante d’Italia’) 

 Bladpersilja, slät 30 gröngul, släta flikiga blad m. kraftig arom 7-8 2-årig 

- - 'Petra' Bladpersilja, krusig 30 gröngul, starkt krusiga blad, mild arom. 7-8 2-årig 

Rosmarinus officinalis Rosmarin 60 blåviolett, starkt aromatisk 6-7 Ej härdig 

Rumex acetosa Ängssyra 70 röd, syrliga blad, används färska eller i soppa 5-7 

Salvia elegans 'Pineapple' Ananas-salvia 80 klarröd, ananasdoftande blad m. speciell arom 7-8 Ej härdig 

- officinalis Kryddsalvia 50 violett, grått, starkt aromatiskt, blad, ngt känslig 6-7 Rå 

- - 'Purpurascens' - 50 violett,purpurfärgat, aromatiskt, blad, täck eller ta in 6-7 Rå 

Sanguisorba minor Pimpinell 50 grönröda toppar, bladen smakar gurka! 6-7 k+, Ny 

Satureja montana Vinterkyndel 30 ljuslila, bortglömd långkokskrydda 8-9 Rå, best. 

Stevia rebaudiana Sötflockel 50 vit, bladen används som sötningsmedel 7-8 Ej härdig 

Thymus x citriodorus- ’Lemon’  Citrontimjan 15 lilarosa, tydlig citronarom 6-7 Rå, Ny 

- - 'Silver Queen' - 15 lilarosa, grågrönt vitkantat bladverk m. god citronarom 6-7 Rå 

- vulgaris ’Compactus’ Kryddtimjan 15 lilarosa, kraftig arom, vintergrön, ngt känslig 7-9 Rå 

 

 

Kronärtskockan är en av köksträdgårdens pampigaste växter. Några sorter klarar av att övervintra utomhus i sydligaste Sverige, men säkrast är det 

att odla plantorna i stora krukor, alternativt gräva upp dem på hösten, & övervintra dem frostfritt, exempelvis i en matkällare. Framåt vårkanten tas 

de fram & man börjar driva dem, innan de planteras ut när faran för nattfrost är över. En äldre planta ger avsevärt högre skörd. ’Herrgårds’ är en 

sort som odlats i Sverige lång tid. Skockorna är mindre än hos de moderna sorterna, men de är väl så goda. Nänns man inte äta dem är de vackra 

även bara som prydnad 


